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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރަބާެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ރައަންގާ)  2022 މާރިޗ  1

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ މެން  ވަނަ ދ ވަސް.    28  ން މަހ   ރަޖަބ ވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.   އަންާގރަވީ   2022  މާރިޗ   1  ދަކީމިއަ

ށް ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން  ޖަލްސާއަ. މި ވަގ ތ   ަގއިޖަލްސާ  ވަނ12ަވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022އިށީނދެ މި ތިބީ،  

ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަދި    ،ސަލާމ ަގއި   ންިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   6އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.    28،  ތިއްބެވީ 

 . ރ ފ ޅ ގައިރަސްމީ ދަތ ދ  އަސްލަމް  މެންބަރ  މ ޙައްމަ

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .12/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

4.   

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން 
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 ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ަގވާއިދ ެގ    -4.1 މަޖިލީހ ެގ  ކޮމި  153ރައްޔިތ ންެގ  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ސ ންަގޑިތަްއ  ވަނަ  ފޮނ ވާފައިާވ  ޓީތަކ ން 

ކޮމިއިޢ ލާން އިޖ ތިމާޢީ  ނަންބަރ    ؛ޓީކ ރ ން.  ާގނޫނ )  30/ 2015ާގނޫނ   ކ ޅިވަރ ެގ  ށް  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  2022ލް  ޕްރީއެ 30 ؛ޖަނަވާރ ެގ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ބިލ   -2.  2022ޗް  މާރި   15  ، އަކީސ ންަގޑި   . އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

 .  2022ލް ޕްރީއެ  30ސ ންަގޑިއަކީ   ؛ކާބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަމ ެގ ބިލ  -3ސ ންަގޑިއަކީ.  

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އ ނޫގފާރ  ެގ އަޅ ަގނޑަށް ވަނީ ކ އްލި މަްއސަލައެއް ލިބިފަ. ކ އްލި މަްއސަލަ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވަނީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

އަރ ވަނީ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި . އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ންމެއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  

 މެންބަރަށް.  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ   170ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ރައްޔި`. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   މައްސަލަ.  ޮގތ ަގިއ    115ކ އްލި  މ ތ ލަގ   ބާރ ތަކަކީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މާއްދާަގިއވާ  ވަނަ 

ބޭނ ންކ ރަންވާނީ ަވކި ހަމަތަކަކާއި    ެއ ބާރ ތައް  ،ނަމަވެސްލިބިދީފައިވާ ބާރ ތަކެއް ކަމ ަގއި ވީ   އަށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

އެ ތެރެއިންނެވެ.  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  އ ސޫލ ތަކެއްެގ  )ޅ(   115ޮގތ ން  މާއްދާެގ  ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވަނަ  ެގ 

އައްޔަން މީހ ން  މަޤާމ ތަކަށް  ބޭނ ންވާ  ޓަކައި  އަދާކ ރ މަށް  ވާޖިބ   ޢަމަލ ކ ރާ   ކޮށްމަޤާމ ެގ  ވަކިކ ރ މ ަގއި    މީހ ން 

ހ ންނާ ހަމަތަކެއް  ޤާނޫނ ައސާސީެގ  ންޖެހެއެވެ.  އ ސޫލ ތަކަކާއި  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ  ބާރ ތަްއ  މާއްދާަގއި   17އެ  ވަނަ 

ހަމަތަކާއި  ތަފާތ ނ ކ ރ ންެގ  ހަމަހަމަކަމ ެގ    20ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

ކޮށްފަިއވާ މީސްީމހ ންެގ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކ   . އެފަދަ މަޤާމ ތަކަށް އަްއޔަންކަމަށް ާވންވާނެެއވެ  އިންތަކ ެގ ތެރެއިން

ކޮށް ވެރިކަން ހިންާގ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ ެއތެރޭެގ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް  ޞަ އްޚާއަދި ވަކިން    ،އިންތިޚާބ ތަކާ ދިމާކޮށް

ނިންމަ ިއންސާފ ވެރިކަމާ  އިވަކިކ ރ މަށް  ނިންމ ންތަކ ެގ  އެ  އެތަކެއް ވަކިކ ރ މަކީ  ރައްޔިތ ންެގ  މެދ   ހަމަހަމަކަމާ  ިއ 

ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ    ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގދ ވަހ  ބޭްއވ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ    2022ލް  ޕްރީއެ  16އ ފެދޭނެ ކަމެކެވެ.  ސ ވާލ 

މީހ ންޗެއަރޕާ އެ  މީހ ން،  ބަެއއް  ތިބި  މަޤާމ ތަކ ަގއި  ދިމާކޮށް ސަރ ކާރ ެގ  އިންތިޚާބާ  ހޮވ މ ެގ  ވަޒީފާއިން ސަން  ެގ 
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ލިބެމ ން ދަނީ  ޝަކ ާވ  ދާކަމ ެގ  އެނެވެވަކިކ ރަމ ން  ހިނަގމ ން.  މަގ ން  އެ  ހިތްތަކ ަގއި  ކަން  ރައްޔިތ ންެގ  ދިޔ ަމކީ 

ބައިބަިއވ ން އ ފެދިދާނެ  މެދ  ރައްޔިތ ން ނަފ ރަތ  އ ފެދި، ރައްޔިތ ންެގ  ެގްއލި، ސަރ ކާރާ  މެދ  އިތ ބާރ   ސަރ ކާރާ 

އެހެންކަމ ން މަކަމެކެވެ.  މ ހިންމ   ރައްޔިތ ންެގ  ކަންކަމަކީ  އެ  މިހަލަސް،  ހިނދ ،  ވީ  ކަމަކަށް  ހިމެނިފައިވާ  ކަން ތ  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކ އްލި މައްސަލައެްއެގ    170ސަރ ކާރ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

 ޒަތްތެރި ރައީސް.  ޮގތ ަގއި މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅީމެވެ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ދެްއވ މަށް.އިއަޅ ަގނޑ  އަމީން ޢާންމ  އަރިހ ން އެދޭނަން ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަވަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ، ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

ވަޙީދ މެންބަރ    މައްސަލަ  މ ޙައްމަދ   ކ އްލި  އިްއޒަތްތެރި   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މެދ   ބަހ ސްކ ރ މާ  މަޖިލީހ ަގއި 

 ދެން. މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ދ މ ޙައްމަދ  ވަޙީދާއިރާެގ މެންބަރ   އ ނޫގފާރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 36    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 03    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    26     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  14      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގާވއިދ ެގ    ރައްޔިތ ންެގ ދާއިރާގެ   170މަޖިލީހ ެގ  އ ނޫގފާރ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަޙީދ  މެންބަރ     ވަނަ   މ ޙައްމަދ  

މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ މެދ  ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި މަްއސަލަ

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ   23ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވީ    ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ  36ތިއްބެވީ    . ހާޒިރ ވ87ެ

ނ ދެްއވާ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތީ  . ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި 3ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވީ  

ބޭނ ންވަނީ    26 ފާސްވ މަށް  މެންބަރ ން.  ބަހ ސްކ ރ މަށް   14އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަ  ކ ްއލި  މި  އެހެންވީމާ،  ވޯޓ . 

 އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް. އަރ ވަނީ އ ނޫގފާރ  ދާފާސްވެއްޖެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ރައީސް`.   އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ަމއްސަލަިއަގއި  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ އްލި  ހ ށަހެޅި  މި    އަޅ ަގނޑ  

ހިންގ މ ެގ ބާރ ތައް އެބަ   ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ދައ ލަތް  115މި ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ބަޔާންކ ރި ފަދައިން  އަޅ ަގނޑ 

މި ޤާނޫނ އަސާސީެގ އެބަ ހ ރި އިންތަކަކާއި    މ ޅި  . ބަޔާންކޮށްދިންިއރ ގައިހ ރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ބަޔާންކޮށްދީފަ

ން، އާންމ  އަޚ ލާޤީ ޮގތ ން ައބަދ ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން އެ  ޑ މެންެގ އާންމ  ބ އްދީ . އަދި އަޅ ަގނ މިންތަކެއް ކަނޑައަޅާފަ

ފިލަ ަގބޫލ ކ ރ މ ަގއި  އެބަ  ޮގސްެގންއިހަމަތަކެއް  ހަމަތަކެްއ  ސާފ ކޮށް  ހ ރޭނ ވާނެ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ޮގތ ން  މި   .

މ ޢާމަލާތް  ،ބަޔާންކ ރޭ މެދ   އެންމެނާ  އެކީަގއި  ެގންގ ޅެިވެގންކަ  ޖެހޭނެކ ރެވެންހަމަހަމަކަމާ  ތަފާތ ކ ރ ން   ނ ވާނެ މަށް. 

ހ ންނެވީ  ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމްކަމަށް. ރައީސް   އެ  ވަޑައިެގން  ޓިކެޓ ގައި   ،ވެރިކަމަށް  ރިޔާސީ   އެްމ.ޑީ.ޕީެގ 

.ޑީ.ޕީެގ އެމް  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ، ޯއާގތެރި ވެރިކަމެްއ ހިންގެވ މަށް. އެމް.ޑީ.ޕީން  ، މަށްއްވ ލެއި އޯާގތެރި ސަރ ކާރެއް ެއކ ލަވަ 

ީވ އެތައް ޤ ރ ބާނީެއްއ،    ،ވެރިކަމ ަގއި ކ ރި އެތައް މަސައްކަތަކ ން ވެރި  ޭވތ ވެދިޔަ އަނިޔާ   ، މެންބަރ ންެގ މަސައްކަތ ން

ތެރޭަގިއ  . ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ާގއިމ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ މެން އަިއސް މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، މީެގއްލިބ ނ  އެތައް އަނިޔާއެ 

ގ ޅިފަިއވާ ކޯލިޝަނ ެގ ތެރެއިން ތަފާތ  ސިޔާސީ   ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ ތެރެއިންނާއި  ،ފެނޭއެބަ  

ތެއް  ހަލަސްކ ރަްއވާ. ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ހަްއެގއް. އެކަަމކ  ޭއަގއި އޮތް އަޚ ލާޤީ މަން ފ ޅ ން އައްޔަމަޤާމ ތަކަށް ބޭ

ައދި    ،އެއީ  މެދ ަގިއ،  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޞައްޚާޕާޓީތަކ ެގ  ެއކ ލެޭވ  ހިއްސާ  ބޮޑ   އެންމެ  ާގއިމ ވ މ ެގ  ވެރިކަން  މި  ކޮށް 

ދޭ ފަރާތްތަކާ މެދ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަރަށް ބޮޑ  މަސްލަހަތެއް، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވރަށް ބޮޑ  ހައްގ ތަކެއް ެއބަ  ސްލޮޓ ަގއި ވަޒީފާ

ވަނަ މާއްދާ    115އެތެރޭެގ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް މި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ؛އެތެރޭެގ  ،ދިމާކޮށް  ކާ ހިމެނޭ. އެތެރޭެގ އިންތިޚާބަ

،  ޮގތަށް ކ ޅެންެވއްޖެްއޔާ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީޯގސް ޮގތްޮގތަށް އަރިހ ަގއި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން މާނަކޮށްެގން ަވޒީފާތަކާ މި

ން ނ ެގންގ ޅ މ ެގ މ ޅި މި ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ މި ބަޔާންކ ރާ ތަފާތ ކ ރ   ،ޤާނޫނ އަސާސީަގއި މި ބަޔާންކ ރާ ހަމަހަމަކަމާއި
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރިމަްއޗަށް މި އޮތް  ދެވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކަންބޮޑ ވަން ހެރައަސާސ ން ބޭރަށޭ އެ

  މަދ  މިރ  އަޙްޢާިއންތިޚާބ ކ ރ މ ެގ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ދ ވާފަރ  ހެލްތ  ސެންޓަރ ަގއި ހ ރި    އްސަނެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޗެއަރޕާ

މަދަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށް ާގތް ރައްޓެއްސެްއ. މި މިރ  އަޙްޢާ ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ ވަޒީފާއިން ވަނީ ވަކިކޮށްފަ

އެކީަގއި   އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ފެނ ނ  ޞައްޚާ މަސައްކަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަތޮޅ ން  ރ.  މ ޅި  ދ ާވފަރ ންނާއި  ކޮށް 

ޒ ވާން  އަރަމ ން އަންނަ ސިޔާސީ    ،ދަ، ވަރަށް އ ންމީދީ ސިޔާސީ މ ސްތަޤ ބަލ  ބޮޑ ވަރަށް ވަރ ަގދަ، ވަރަށް ހިތްަވރ ަގ

ދ  ފަދަ  މަމިރ  ޢަހްޢާމަދަކީ. ޖަލ ަގއާިއ އަނިޔާެގ ކ ރިމަތީަގއާއި އެތަްއ ކަެމއްަގއި  ޙްމިރ  އަޢާޖީލ ެގ ވަރ ަގދަ ލީޑަރެއް  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނަތީޖާ،  މަސައްކަތ ެގ  ބ ރަ  ކ ރި  ބަޔަކ   ބަދަލ ކ ރެވި  އެތައް  ވެރިކަމެއް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ    ،އަނިޔާވެރި 

ވެރިކަމެއް މި ރާއްޖޭަގއި ާގިއމ ކ ރެވ ން. އެކަމަކ  ިއއްޔެ ރައީސް އޮފީހ ެގ ޗީފް އޮފް ސްޓާފަކަށް ހ ންނަވާ އަދާލަތ  

އިްއޒަތްތެރި    ކަމެއް  . މިއީ ދެރަވަރ މަދ ެގ ވަޒީފާއިން އެ ވަނީ ވަކިކޮށްލާފަމިރ  އަޙްޢާޕާޓީެގ ބޭފ ޅަކ  ސޮއިކޮށްފައި  

  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބޮޑ  ހ ވަެއއް ކ ރައްަވއިެގން އެ ހ ންނަވަނީ  ރައީސް. މިއީ ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް 

 ންނައޮލިޔެފައި  ރައްޔިތ ންެގ ހަްއގ ތައް ހިމާޔަތްކ ރެްއވ މަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެކަނި ާގނޫނ ަގއި އަދި ފޮޅ ވަތެްއަގއި  

ންޖެހޭ މިންަގނޑ ތަކެްއ  އަޅ ަގނޑ މެން އަޚ ލާޤީ ޮގތ ން އަދި ބ އްދީެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިނާ  ،ނޫން  ން އެކަންޏެއްލިޔ 

އެ  ކަންބޮޑ ވަން  އަޅ ަގނޑ   ހ ންނާނެ.  މީަގއި  އަޅ ަގނޑ   ކަންވެސް  އެކީަގިއ    ކ ރެްއވީތީ.  އިޚ ލާސްތެރިކަމާ  ވަރަށް 

އެތެރޭެގ އިންތިޚާބ ތަކާ ދިާމކޮށް އަދި އަރިހ ަގއި ތިއްބަވާ    ، އްޔާއަށް އިލްތިމާސްކ ރަންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރި

ކަހަލަ ތަފާތ ކ ރ މަށް މި  ،އި ނ ދެްއވަބޭބޭފ ޅ ން އެ ޮގތްޮގތަށް ބޮލަށް ފިއްތަވަން އ ޅެެގން އެ ހިންަގވާ ކަންކަމަށް ފ ރ ޞަތ 

 ރިްއޔާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އެްއވެސް ވަރަކަށް ޖާަގނ ދެްއވ މަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލަނީ ކ އްލި މަްއސަލައިެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތަށް. 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ

 

 ކަދެއްކެވ ން:ވާހަ އިބްރާހީމް ޝަރީފްބަރ  ންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެ

ކަންބޮޑ ެވއްޖެ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ހިތާމަ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޮށްފިންވަރަށް  މިއަދ    .

ރިޔާ  ނ ޭވ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ދީފައެއް  ބާރ ތައް  ޤާނޫނ އަސާސީން  ވެސް  ިމންވަރަށް  އޮންނަ  ނިޒާމެއްަގއި  ސީ 

ހަނި ފ ރ ޞަތ  ނަާގލ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވެރިކަންކ ރާ ޕާޓީން، އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އޮތް  އެހެންނަމަވެސް، ވެރިކަންކ ރ ަމށް  

ލަން މި ކ ރާ ނޭއްާގނީ، މ ޑ ދާރ  ޢަމަލ  ފ ރަތަމަ ވެސް ޕާޓީ ތަމްސީލ ކ ރައްވާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އަތާއިފައި ބ ރިކޮށް
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ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހަރ އަޑ ން.  މީހަކަށް ވިޔަސް، އަޅ ަގނޑ ެގ    ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ؛އަޅ ަގނޑ  ކ ށްވެރިކ ރަން  ޕާޓީެގ 

ިވޔަސް،   ހަވާލ ދަރިއަކަށް  މީހަކާ  ނ ކ ރާއެ  ބަރާބަރަށް  އަދާ  މަސްއޫލިއްޔަތ   ރައްޔިތ ންނަށް ވަންޏާ  ކަމަށް  ކ ރެވޭ   ،

ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއ  ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ ަވޒީފާއިން ދ ރ ކ ރަންޖެހޭނެ. އެއީ ރައީ  ނ ދޭދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތް

ވަނީ ވިއްޔާ    ދިވެހި ޤައ މ  ހިންގ މަށް. އެހެންކަމަށް  ،ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކ ރ މަށް  ހ ރީމަނިކ ފާނ  ހ ވާކޮށްފައި  

ކަމަށް   ދޭ ފަރާތްތަކ ން މީހެއްެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާނ ކ ރާވަނަ މާއްދާއިން ަވޒީފާ   115 މަނިކ ފާނ  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  އެ

މަޤާމ ެގ އެ  ޮގތަށް  އެކަށީެގންވާ  އެންމެ  އަދި  ނަމަ،  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  މަނިކ ފާނަށް  ނެތްޤާ  އެ  ކަމަށް   ބިލ ކަން 

 ، ތިޚާބެއް އޮތަސް، ބޭރ ެގ އިންތިޚާބެއް އޮތަސް އެ މީހަކ  މަޤާމ ން ދ ރ ކ ރ މަކީއެތެރޭެގ އިން  ،ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ނަމަ

 ؛ލާޒިމ  ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،އެ މަނިކ ފާނ  ކ ރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއއީ އެ މަނިކ ފާނ  މައްޗަށް ވާޖިބ  ކަމެއް 

ެއ   ؛ދޭ ހަނި ފ ރ ޞަތ  ވެރިކަންކ ރ މަށްން ލިބިވަނަ މައްދާއި  115އަށް ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާމިއަދ  ރައީ

ބ ރިކޮށްލައި  ،ނިގ ޅަިއަގނެ މަޖިލީ  ،އަތްފައި  އަދާކ ރާކަމީ މި  ޕާޓީން  ވެރިކަންކ ރާ  ދައ ރ   ޕާޓީެއްއެގ  އިދިކޮޅ   ހ ަގއި 

ކަމެއް  ކަމެއް   ،ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ހިންާގ  ،ބިރ ވެރި  ރޭވިެގން  ވައްޓާލ މަށް  ކަމެއް. ސަރ ކާރ   ޖަރީމާެއއް  ނ ރަްއކާތެރި   

. މި ކަހަލަ މަންޒަރ ތައް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިއްޖެ.  ެއކ   ކަމާކ ރަނީ ކެރިހ ރެ ސާބިތ މި    ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ސިފަ

މި މަސައްކަތް   އިރ ވެރިކަމ ން ބާލަން ވެސް މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އިދިކޮޅ  ޕާޓީ ތިބި  މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް

މަސަ  .ކ ރިން އެ  ހިންހަމަ  ދޭތެރޭ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާއާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސީދާ  ފެށިެގން  މިހާރ   ދ ވާނީ  ޢ   ާގއްކަތް 

  ފ ރ ޞަތަށްދެއްވި    ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭތީ ވަރަށް ހިތާަމކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމ ން ނިންމާލަން.ެގ  ހަމާލާއެއް

 ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަރ   ންމެިއއްޒަތްތެރި  ވެލިދޫ 

 ށް. ޝަފީޤަهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ ޝަފީޤްهللا ބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ންވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހ ށަހެޅިފައި މި އޮތް ކ އްލި މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ދެންމެ މަރަދޫ ޝ ކ ރިއްޔާ  

ވަނަ މާއްދާިއން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް    115ޤާނޫނ ައސާސީެގ    ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި ފަދައިން

ރިއްޔާ އެކަމަކ  ބޭނ ންފ ޅ ހާ ޮގތަކަށް ބޭނ މެއް ނ ކ ރެވޭނެ. މި  މްހޫލިބިފައިވާ ބާރެއް އެ ބާރަކީ. އެ ބާރ  ރައީސ ލްޖ 

 ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިޔަސް   ،ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮންމެ މެންބަރެއް ވިޔަސް  ،އަޅ ަގނޑ  ިވޔަސް ؛އޮންނަނީ ކޮންމެ
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އެބަ ދިމާޭވ އިތ ރ     ،ނަމަ  ވަނީ   އެ އ ސޫލ ތަކ ން ބޭރ ވާ ކަމަށް.  ، ޮގތްތަކެއްމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތަކެއްޢަހ ރޭ    އެބަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ން ސިޔާސީ ބޭނ މަށް އެކި   ،މައްސަލަތަކެއް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

 ،އިދޭނެ ކަމަށް ބ ނަމ ންރަނަގޅ  ޮގތެްއ ހޯދަ  އެއަށްވ ރެ  ، އެކަންކަން ކ ށްވެރި ކ ރަމ ން  ، މީހ ން ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރީތީވެ 

އެކަން ތަކ ރާރ ކޮށް ފާހަަގކ ރަމ ން އަިއ ބަެއއް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ޭއެގ ރަނަގޅ  ނަމޫނާ 

ބޭ ަވޒީފާަގއި ތި ،ގ ޅިެގން މީހ ން ވަޒީފާއިން ަވކިކ ރާ ވާހަކަާއއި ބާޚާއެތެރޭެގ އިންތިޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެއްކެން

  އި ަގޖެހ ނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕީ.ޖީ ްގރޫޕ    ދޭ ވާހަކަ މިއަދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ފްލޯަގއި ދައްކަން މިމީހ ންނަށް އިންޒާރ 

މަޖިލީހ ގަ  ޤައ މީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ދައްކާފައި،  ވާހަކަ  މި  ހައްލ   އިވެސް  މިކަންކަން  ދައްކާފައި  ވާހަކަ  މި  ނ ވީމަ.  ވެސް 

ނޫންނަމަ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މި ކަމަކީ ބޮޑ     ،ނ ވަނީ ކަމެއްކ ރައްވަން ބޭނ ންފ ޅ ޅ ން ހައްލ ކ ރަން ތިއްބެވި ބޭފ ހައްލ 

ައޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ. ހަމަ ޔަ  ެއކަން ތަކ ރާރ ވަމ ން ދާކަން.    ،ނޭގ ކަމަކީ ނ ން ވެސް އެީގކަމަކަށް ނ ވަނީ ކަމެްއ 

ަވޒީފާެގ ޮގތ ން    ،އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން  !ރަނަގޅ ދާތީވެ.  ވަމ ން  އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން މިއަދ  މި ޮގތަށް މިކަން

އޭނަ ނ ޖެހޭ.  ކޮންމެހެން ހ ރެވޭކަށް ؛ނ ކ ރެވޭ މީހާއަށް އެ މަޤާމ ަގއި ހ ރެވ މަކީލިްއޔަތ  އަދާއޫހަވާލ ވެފައި އޮންނަ މަސް

ތެރިކަމާއެކ  ޞްއިޚ ލާންޖެހޭނެ.  އެކީަގއި. ެއކަންކަން އޭނަ ރަނަގޅަށް ކ ރަ  ލިއްޔަތ ތަކާއޫއެ ހަވާލ ވަނީ މަސް   މަޤާމަކާ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން   115ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ކ ރ މަކީއޭނަ ަވކި  ،ނަމަ  ވަނީ  ކ ރަންޖެހޭނެ. އެކަން ނ ކ ރެޭވ ކަމަށް

ކ ރ މަކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އޮތް ބާރެއް. އެކަން ެއ  ކ ރަްއވާފައި ހ ރި މީހަކ  ވަކި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ައއްޔަން 

ދިމާކޮށް ވަކި ފަރާތަކަށް ތާއީދ ކޮށްފައި، ވަކި    ބާޚާކ ފާނ  ކ ރެއްވ މަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އިންތިމަނި

މިކަން އަންނާތީވެ އަޅ ަގނޑ ެގ    ،ދިނ ންއިންޒާރ   ށްވަޒީފާއިން ަވކިކ ރ ން، ވަޒީފާއަ ؛ ނ ކ ރީމާ މިކަންފަރާތަކަށް ތާއީދ 

ސަރ ކާރ  ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކ ންފ ނިތަކ ން ވެސް    ،އެކަނި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެއް ނޫންހަމަވަނީ.    ކަންބޮޑ ވ މަކަށް

ދަނީ. މިސާލެއްެގ ޮގތ ން    ބައެްއ ތަންތަނ ަގއި ވަޒީފާތައް އ ފައްދަމ ންދަނީ މިކަން ކ ރަމ ން. އިންތިހާއަށް ދަނީ ކ ރަމ ން.  

 ފެނަކަ. ވެލިދޫއަކީ ނ. އަތޮޅ ެގ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑ  ރަށް. ނ. އަތޮޅ ަގއި ެވލިދޫ ބްރާންޗ ަގއި މީހ ންނަށް  ނަމަ،  ދަންނަވާ

އް ތަންތަނ ަގއި މ ަވއްޒަފ ން ލާންވެެގން  އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ. ބައެ މ ވައްޒަފ ން ިގނަ ެއހެން ރަށްރަށ ަގއި.  މާ  ވ ރެ

ބައްދަލ ާވނެ ޮގތެއް ނޭނެގ. ފޯނެއް ނ ނަންަގވާ. މެސެޖަކަށް ޖަވާބެްއ    އާއެމް.ޑީ ެވސް އެ ފ ރ ޞަތެއް ނ ދޭ.    އާދޭސްކ ރީމާ

 .. .މިންވަރ . މިއަދ   ކ ރ ން ހ ރިތަފާތ  ؟ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީތަކ ން ފޮނ ވާ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ނ ދެްއވާ.  ނ ދެއްވާ. ކައ ންސިލ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   !ްއވާލައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިންމަވަ
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 ޝަފީޤ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  ވެލިދޫ

ނ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރ ން އޮންނަންެއކީަގއި. ތަފާތ   ދައްކަނީ ކަންބޮޑ ވ މާ  ތަނ ަގއި ހ ރެ މި ވާހަކަ މި  މިއަދ  މި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.   ަގބޫލ ކ ރާތީ އެ ވާހަކަ ދަްއކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން އައީ. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބޮޑަށް އެދެން.    ހިތްތެވ މަށް ވަރަށްރ މަތްތެރިކޮށްޙ ވަގ ތަށް  ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ޝ 

 މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިްމތިޔާޒް ފަހ މީ.  !ކައިރީގައި ޓައިމަރ  ބައިންދަާވލައްވާ

 

 މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ  މި ހ ށަހެޅ އްިވ ކ އްލި 

ކ ރ ން، ވަމ ންދާ ކަމެއް  ޑިނައި  ޙަޤީޤަތްޙަޤީޤަތ ަގއި    ،ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މަކީ  އެންމެކ ރަން.  މައްސަލައަށް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ  

ހިނާގ  ބޮޑ ވ ަމކީ.  ބޮޑ  އަޅ ަގނޑ ެގ ކަން  އެީއ އެންމެ  .ނ ވާ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ދޮގ ހެދ ން

ބޯކޮށް އެބަ  މެދ ަގއި ފ ޅާކޮށް،    އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މީހ ންނާ  ،ކަމެއް މިއީ. ނާއިންސާފ  އެބަވޭ

ތައް އެބަ ކ ރަން. ފ ޅާކޮށް އެބަ ނާއިންސާފ ވޭ. ވަކި  ނާއިންސާފ ވޭ. ރަށްރަށަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދަތ ރ ކ ރަން. ފޯންކޯލ 

މި ހ ރިހާ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް    ،އިންޒާރ ދީ  އި،ހަމަ ބިރ ދައްކަ  ،ނަމަ  ވަނީ  ނ ކ ރާ ކަމަށްބޭފ ޅ ންނަށް ތާއީދ 

  ،ާމފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާ، އަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ މިއީ ؛ ދ  ޙަޤީޤަތެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްތެ  ކަމ ެގހިނަގމ ންދާ

ބެއްަގއި މާލެއިން އެންމެ ބޮޑ  ޕަސެންޓަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޚާކޮންމެ އިންތިާގތްަގނޑަކަށް    ،ބެއްގައިޚާހަމަ ކޮންމެ އިންތި

އަޅ ަގ ދާއިރާ.  ހޯދަިއދޭ  ކާމިޔާބ   ވަޒީފާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ވެސް  މީހަކަށް  އެންމެ  ދާއިރާއިން  އެނޑ މެންެގ  ވަނީ.    ނ ދީ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް   އީމި  ހ ރި. އަޅ ަގނޑަކީ   ހެކިތަްއ ވެސް އެބަެވެގންާވ ނާއިންސާފެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޮޑ 

މެއް މީހަކަށް ދޭން ހ ށަހެޅީމާ  ވަނަ ދައ ރ  އަދާކ ރަމ ންދާ މީހެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ރިކ އެސްޓަކަށް ސިޔާސީ މަޤާ  3ނިސްބަތްވާ  

. ހިނާގފަިއ  ދޭބޭފ ޅ ން ައޅ ަގނޑ ެގ މަްއޗަށް އިސްކޮށްފައި އެބަ ަވޒީފާ  ންނެވިފަހ ން ފ ރަތަމަ ދައ ރަށް ހޮވިވަޑަިއެގ  މާ

އަޅ ަގނޑ މެން ނޫން    ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީކީ  ެއކ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަްއކާނަން. ނާިއންސާފ ވޭ  އެބަހ ރި މިކަން. ހެކިތަކާ 

ހެޔޮގާއިމ  ބޭނ ންވާ  ާގއިމ   ކ ރަން  ައޅ ަގނޑ މެން  ނޫން.   ންކ ރަވެރިކަމަކީ.  މިއީެއއް  ނިޒާމަކީ  ވެރިކަމ ެގ  ބޭނ ންވާ 

ސީދާ ދެކޮޅަށް،    އާބ ަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީޚާރިޔާސީ އިންތި ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ކ ރަންޖެހޭނީހަމަހަމަކަން އަޅ ަގނޑ މެން ާގއިމ 

ބިލ ، މޮޅ ، ތަޢ ލީމީ މީހ ން  ޤާ ހަމަ    ،ރި މީހ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާންމ  މެންބަރ ންކ ކެމްޕޭން   ،ށް އ ޅ ނ ސީދާ ދެކޮޅަ

 ،ައޅ ަގނޑ މެންެގ މީހ ން.  ސަދެްއަގއި ކަމެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގގ ތިއްބާ އެ މީހ ންެގ މަްއޗަށް ެއބަ އިސްކ ރޭ. ކޮން މަ
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އިތ ރ  ބަޔަކަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ދީފަިއ ެއ މީހ ންނަށް ކ ރި ހޯދައިދޭން ކ ރާ    އ  ކޮށްފަިއ ނޫނިއްޔާ އައެ މީހ ން ބަލިކަށި

ހ ރި ސަބަބ ތައް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޯހިޔާވަހިކަން، ޚިޔާނާތް    ސައްކަތް. މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލް ެގއްލ މ ަގއި އެބަމަ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ލިބިފައި    ،ސަރ ކާރ  ލިބިފައި   ،ހ ރިހާ ބާރެއް ލިބިފައި ؟ނ ބެލ ން، ކޮންފަދަ ލަދ ވެތި ކަމެއްތޯ

ހ ރި. ސަބަބ ތަކަށް ބަލާކަށް ވެސް    . ސަބަބ ތައް އެބަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިފަ  އޮތީ  ވަރ ެގ ލަނޑެްއ އެދ ވަހަކ  ނ ލިބޭ

.  ވ ރެ މާ ޖޫނިއާރ މީހެއް ޭއނާެގ މަތީަގއި ބަހައްޓައިެގން  ޮވލީ ނިޒާރ  ަވކިކޮށްފި. އޭނާއަށް  ؛ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 މީހެއް. ކ ޅަދާނަ މީހެއް. ހ ނަރ ވެރި މީހެއް. ހ ރި  ގައިއެކ    ތެރިކަމާޞްވޮލީ ނިޒާރަކީ މި ހަރަކާތް ފެށ ނީއްސ ރެ އިޚ ލާ

މާ ޖޫނިއަރ މީހެއް   ށްވ ރެ މާ ޖޫނިއަރ މީހެއް، މި ޕާޓީއަ  އޭނައަށް  ދ ވަހ  ަވޒީފާއިން ވަކިކ ރީ އާރ .ޑީ.ސީންއިހަކަށް

މެންބަރަކީ  ޅޭ  ވަކިކ ރީ. އަނެްއކާ ދެންމެ މި ކ އްލި މައްސަލައާ ގ   ޕާޓީއަށް ދޮށީ މީހަކ  އެ  މާ މިކަށް ހ ރެެގން.  ޔަވެރި

ގ ޅިެގން    ތަކާބ ޚާސިޔާސީ ބޭނ މ ަގއި. ވަކި ބޭފ ޅަކަށް މި އިންތި  އި، އޮތީ ވަކިކޮށްފަ  އެ   .ތެރި ބޭފ ޅެއްޞްވެސް އެހާ އިޚ ލާ

ރައީސްތާއީދ  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަކާ ؛ނ ކޮށްެގން.  ހ ރިހާ  ކޮރަޕްޝަނާ  މި  މަގ ފަހި.  ގ ޅިފަިއވަނީ  ކ ރ މަށް ކޮރަޕްޝަނަށް 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ކ ރަން. ވަރަށް އި ހޯދާ ޖާަގތައް ިމއީ. ައޅ ަގނޑ  ކ ށްވެރިޓަކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  ދެން މި ފ ރ ޞަތ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ަގލޮޅ  

 އަށް. ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   هللاބްދ މެންބަރ  އީވާ ޢަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

  ،އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއް   ،މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އ ޅޭ މީހ ންނަކީ އިދިކޮޅ  މީހ ންނެކޭ މި ލަިއެގން    ،ދައްކަވަމ ން ވިދާޅ ވެއްޖެދެންމެ ވާހަކަފ ޅ   ،ސަރ ކާރ  މެންބަރެއް

އ ޅޭ    މި ލަިއެގން މި  ، މެންބަރ  އެހެން ވިދާޅ ާވއިރ އިދިކޮޅ  މީހ ންނެކޭ އެއްވަރޭ. އިްއޒަތްތެރި  އެްއވަރޭ. ސަރ ކާރާ

އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ިމތާަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހ ންނަށް ަގތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  މީހ ންނަކީ އަދި މި ބަލައި

މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ކ ރާނަން މިތާަގއި.  ހެދީމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ ެމން ވަކާލާތ ވާން ރިބޭއިންސާފ ވެ

އިމްތިޔާޒް ފަހ މީެގ ކެމްޕޭނަށް ނިކ މެެގން އ ޅޭ   ،ދިމާލަށް އިދިކޮޅޭ ކިޔައިެގން ވާހަކަދައްކާއިރ    މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ

މ ަގއި ޔާމީންެގ ވެރިކަهللا ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސް ޢަބްދ   ،މީހ ންނަކީ އިދިކޮޅ  މީހ ންނޭ ކިޔަިއެގން ވާހަކަދައްކާއިރ 

މެން ނިކ މެ ކ ރިހާ ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއި އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި އެ  ،ކަމ ަގއި ހިނިގ އަނިޔާވެރި

އިމްތިޔާޒް ފަހ މީމެން  ؟މިއަދ  ކޮން ސަރ ކާރެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޮއންނާނީ  ،ނ ކ ރި ނަމަވަޑައިެގން އެކ ރި ހިތްވަރ 
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 5އެ    އާންމ  ރައްޔިތ ން  ެގއެމް.ޑީ.ޕީ  ،އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި މިތާަގއި ކ ރި ހިތްވަރ  ނ ކ ރި ނަމަ  5ން އެ  ނިކ މެވަޑައިެގ

ބަކަށް ކ ރިމަތިލާން، ދެން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވޯޓ ލާން ކޮން ހިތްަވރެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޚާ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ދެން އިންތި

މިއަދ  ކޮން ސަރ ކާރެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި    ،ޑަިއެގން އެ ހިތްވަރ  ނ ކ ރެއްވި ނަމަވައިމްތިޔާޒް ފަހ މީމެން ނިކ މެ ؟އޮންނާނީ

 ދިމާލަށް އިދިކޮޅ  މީހ ންނޭ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް  އަޅ ަގނޑ ެމންނާ  ރައީސް އޮންނާނީ

  ، އ ނޫގފާރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދަށްވ ރެ   ށްފަޠީޙަސަން ލަ  ،ވ ރެ   ، އިމްތިޔާޒް ފަހ މީއަށްވ ރެ  އަޅ ަގނޑަކަށް ؟ވިދާޅ ާވއިރ 

 ތެރި މީހ ންނެއް މި ސަރ ކާރަކަށް ނ ލިބޭނެ. އެްމ.ޑީ.ޕީއަށް މިއަށްވ ރެ ދިވެހިޞްވ ރެ އިޚ ލާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ވ ރެ

، ނ ލިބޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީއަށާިއ،  ތެރި ީމހ ންނެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޞްއިޚ ލާ  ކ ރ މ ަގއި މިއަށްވ ރެރައްޔިތ ންނަށް ަވކާލާތ 

  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ޓަކައި އެތައް ޤ ރ ބާނީތަކެއް   ،ކޮށްދީއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ޚިދ މަތް  ވޭތ ވީްއސ ރެ  ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ންނަށާއި

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ހެދީމާ  ކ ރާން  ކަންކަން  ބޭއިންސާފ ން  ރައީސް،  ިއްއޒަތްތެރި  ޓަކައި  މީހ ންނަށް    ،ވީ 

ވަކާލާތ އަޅ ަގ ނ ވާނެ  ޖެހިލ މެއް  ނ ވާނެ  ނޑ މެންނެއް  ޖެހިލ މެއް  ައޅ ަގނޑ މެންނެއް  ދައްކާކަށް.   ވާހަކައެ  ކ ރާކަށް. 

ފެނަކައިން ޮގސް އަނެްއ  ކިޔާނެ ކަެމއް ނެތް.  ނަމެއް    ންތަްއ ވަކިއެސް.އޯ.އީތަކ ެގ އެމް.ޑީންތަްއ، އެސް.އޯ.އީތަކ ެގ އެމް.ޑީ

ތަކ ެގ ރަށްރަށ ަގއި ތިބި  އީއޯ.އެސް.   އިައކ ން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރަށްތަކަށް ގ ޅަެއސް.އީއަކ ން، އަނެއް  އެސް.އޯ.އީ 

އެކަންޏެއް    ންބެއްަގިއ ވަޒީފާތައް ބަހަޚާމީހ ންތައް ދެކިހިލިފަތްދޮށ ެގ ވަޒީފާތައް ޖަހާލައިެގން އެ ނިކ ންނަކީ އެތެރޭ އިންތި

ޕްރޮމޯޝަން ދެނީ އެކަނި ނަަމ   ަގއިަވޒީފާ  ، ވެސް ކ ރަނީ. ވަޒީފާދީަވޒީފާއިން މީހ ން ަވކި  ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،    އެހެންނަަމވެސްދައްކަން ޖެހިލ ން ވެސް ވެދާނެ.    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ

މިހެން ކިޔައިެގން  ،   ނ ތިބެވޭނޭދައްކަމ ން، އިމްތިޔާޒް ފަހ މީއަށް ތާީއދ ކޮށްފިއްޔާ ދެނެއް މިތާކ ޖެހ ނ ހާ މީހަކަށް ބިރ 

  ، ފ ވައްމ ލަކަށް ގ ޅާލިޔަސް އެ ވާހަކަ  ،ކ ރަނީ. ކ ޅ ދ އްފ ށްޓަށް ގ ޅާލިޔަސް އެ ވާހަކަ މިރ  ވަކިޢާދައްކަމ ން ދ ވާފަރ   ބިރ 

ކ ރި  ޕީއަށް ޚިދ މަތްކ ރާ ވާހަކަ. އެމް.ޑީ.އެ ދައްކަނީ ވަޒީފާތަކ ން ވަކި  އަްއޑޫއަށް ގ ޅާލިޔަސް އެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؛ަވޒީފާއިން ަވކިކ ރާ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ، މެންބަރ ން ވަޒީފާތަކ ަގިއ ތިްއބާ އިމްތިޔާޒް ފަހ މީއަށް ތާއީދ ކ ރާތީވެ

ދ  ކ ރަނީއޭ ކިޔާފައި ިމއަތަންތާަގއި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހ ން އިމްތިޔާޒް ތާއީދ ކެްއ.  ތްކެއް. ނ ކ ރެޭވނެ ވަތް ނ ކ ރެވޭނެ ވަ

އަޅ ަގނޑ މެން ައތ ލަނީ ކިހިނެއް ިއްއޒަތްތެރި   2023ރ ައރީ މަހ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއްޔާ  ވަނަ އަހަރ ެގ ފެބ   2022

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ކެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތްނ ކ ރެވޭނެ ވަޒީފައިން ވަ ؟ކިހިނެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކ ރަނީ ؟ރައީސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ފ ނަދޫ  އަރ ވަނީ 

 ށް.  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދަ
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 ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ތަން ހަދާލައިެގން މި   ަވގ ތ  މި  ބެްއެގ ކެމްޕޭން ހަރ ެގއަކަށް މިޚާންތިއެތެރޭެގ އިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  

ފަހ ން ބޭއްިވ    ތިބީ އެންމެ  ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި  !ބަްއލަވާކަންތައް.    ވާހަކަތައް ދެއްކ މަކީ އެންމެ ބޭއިންސާފ  ެއއް

މި ބަިއވެރިވީތީވެ  ޖަލްސާަގއި  ކެްމޕޭން  ިއސްމާޢީލްެގ  އިސް   ފައްޔާޟް  އެންމެ  ބޭފ ޅ ން  ތަނ ެގ  ބައެއް  ކަމަށް  ކޮށް 

ބޭފ ޅ ންެގ   ސަލާމަތްމަލާމާތްަގބޫލ ކ ރަްއވާ  ފ ރައްސާރައިން  މިއީ  ކ ރ މާއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގއްސަ.  ހިސާބަށް  ނ ވެވޭހާ 

ބ ނާއިރ  ކަމަށް  މީހ ން  ޚިޔާނާތްތެރި  މިއީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމާއި،  ދެނެ  ަގއިވަގ ން  މިތާަގއި   ،ތިބީމޭައޅ ަގނޑ މެން 

ނެގއޭ އޭނަައކީ  ލިޔަސް ތިމަންނަމެންނަށް އެއިންެގ ވާހަކަ ވަކި މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ދެއްކީމާ ޭއނަ މޫނ  ބަލަކޮރަޕްޝަ

ބޭފ ޅ ން އެނިގވަޑައިަގންނަވާ ތި  ވިދާޅ ވި ބޭފ ޅ ން އެބަ   ކޮރަޕްޓ ވާނެ މީހެއް ނޫންކަން    ްއބޭ. މިތާ އެބަ ތިއްބެވި. އެ 

އެއީ ކޮރަޕްޓ ވާނެ ބޭފ ޅެއް ނޫންކަން. އަނެއްބައި ބޭފ ޅ ން މޫނ ފ ޅ  ބައްލަވާފައި އެނިގަވޑަިއަގންނަާވ    މޫނ ފ ޅ  ބައްލަވާފައި

ޖީން ވަކި މައްސަލައެްއ .ޕީ  ،ން ދެނަހ ރިންއެހާ ބޭއިންސާފ  ބޭފ ޅ ން އިންސާފޭ ވިދާޅ ވަނީ. އަޅ ަގނޑ މެކޮރަޕްޓ ވާނެކަން.  

އަދި  ބަލަންޖެހޭނޭ އެންެގވި ބޭފ ޅ ން.    އިހެކި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅ ވީމާ މިތަނ ން އެ ބޭފ ޅާ ެގންނަވަ   ،ނ ބެލޭނެ ކަމަށް

މި   ތިއްބެވި.  ނ ވާނޭ ބ ނި ބޭފ ޅ ން ވެސް އެބައެ މަްއސަލަ ބެލިެގން  ފޮނ އްވީމާ  ބައެއް ބޭފ ޅ ންެގ މަްއސަލަތައް ؟ކޮބާ

ވާހަކަދަްއކަވަމ ން ވިދާޅ ެވ  އިންސާފޭ  ޮގތ ަގިއ    ،ބޭފ ޅ ން  ކެންޑިޑޭޓެއްެގ  ތިމަންނަ  އަިމއްލަފ ޅަށް  ކެންޑިޑޭޓަކ  

، އެ ވާހަކަތައް އެހެން އެހެންވީމާނާއިންސާފ ެގ ވާހަކަ ދެއްކެީވމަ އަދި ވަކިން ހ ތ ރ .    އިތަނ ގަ   އިންނަަވއިެގން މި

ވ ރެ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްެގ    އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީއަށް  ،އް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެދެއްކެވ ަމކީ އެއީ ވަރަށް ވިޔާނ ދާ ކަމެ

ނ ވާނެ.  ޞްއިޚ ލާ ކ ޑައެއް  ވަކި  މިތެރިކަމެއް  ހަމަ  މަސައްކަތް  އެއީ  ެގންނަންވެެގން  ސަރ ކާރ   ބޭފ ޅެއް.  އޮތް  ކ ރި 

 ..ޕާސަނަކަށް އިންނެވީ ވެސް އެ ޕާޓީގައި.ފަހ ން ޗެއާރ  ލް ޕާޓީއޭ. ޙަސަން ލަތީފ  އެންމެލިބަރަ  ،މިސާލަކަށް ވިދާޅ ވެދާނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ންެގ މަތީތަނ ެގ ަގވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ  ބ ކޮށް ވާހަކަދަްއކަވާނީ މިޠަމ ޚާ ތަނ ަގއި މެންބަރ ންނާ މި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ 

ލިބަރަ  އެ  ޠީފް،ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަހ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ ލް ޕާޓީެގ ބޭފ ޅާއަކީ ވެސް އެންމެ ފ ރަތަމަ 

އެ  ލިބަރަ  ބޭފ ޅެކޭ.  ެގނަީއ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ބޭފ ޅާ  ހ ންނަވަނިކޮށް  ޮގތ ަގއި  ބޭފ ޅެއްެގ  ޕާޓީެގ  ލް 

ކަމަކީ ވަކި ތެރިޞްބަކ ން. އެހެންވީމާ، އިޚ ލާޚާއިންތި  ކަށް ބަދަލ ވެަވޑަިއެގންނެވީހ ން ޗެާއރޕާސަނަފަތް  ބަދަލ ވެވަޑަިއަގ
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ގ ޅިެގން ވަކި ބޭފ ޅަކ    ވާނެ. އެހެންވީާމ، ކެމްޕޭނަކާ ތެރިވީމާޞްމީހަކަށް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ކޮންމެ މީހަކ  ވެސް އިޚ ލާ

 ެއއީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ...  ،ކ ރ މ ންކ ރ މ ން ވަކިކ ޑަ   ކަތަށް ފަރ ވާކ ރާ ބޭފ ޅަކ  މަސައްއެ ބޭފ ޅާއަށް ތާއީދ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ،ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް  ،ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ 

  ؟ލަރައީސް ޔާމީންެގ އަނިޔާވެރިކަމ ަގއި އެންމެ މ ޒާހަރާައކަށް ނ ކ ތިންތޯ އެ މެންބަރ ެގ ކ ރެން އަހާލަބަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ 

ބޭފ ޅާެއއް ނ ހ ންނަވާނެ. އެހެންވީމާ،    ނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ނ ދާ މ ޒާހަރާއެއްަގއި އެބޭފ ޅާއަށް ކޮންމެހެން ޖަވާބ އަރ ާވކަށް  އެ

އެ  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  އެނިގވަޑަިއަގންނަވަ  އެކަން  އަޅ ަގނޑ ެގ   ިއެގންބޭފ ޅާއަށް  ވިދާޅ ވ މަކ ން  ވާހަކަެއްއ  ފާޑެްއެގ 

ބޭފ ޅާައކަށް ައޅ ަގނޑ  ނ ދާ މ ޒާހަރާއެްއގައި   ބޭފ ޅާ ނ ދާ މ ޒާހަރާއެްއަގއި އަޅ ަގނޑ  ހ ރެދާނެ. އެ  އް ނެތް. އެމައްސަލައެ 

 ނ ހ ރެވޭނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތައް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ވަނީ ދިއްަގޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެްއޗެްއ   ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ަމއްސަލައަށް  ކ އްލި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  މި  އާދެ!  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ! 

ބޭނ ންވީ ސެންޓަރ   ،ދަންނަވާލަން  ހެލްތ   ދ ވާފަރ   ދެކެވެނީ  މި  މި    ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަ  ަވކިކ ރި  ބޭފ ޅަކ  
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ރައީސް އޮފީހ ން ބައެއް މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކޮށްލައިފިން. ޙަޤީޤަތ ަގއި ކީްއެވެގންތޯ   ދެން ައޅ ަގނޑ ދިމާކޮށް.    ދ ވަސްކޮޅާ

  ، ހިންާގ ކޮމިޓީން އެދިފައިވާ ކަމަށް  ެގމިކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ހަމަ ެއމް.ޑީ.ޕީެގ އެ ދާއިރާ ؟ވަނީ  މިކަން ކޮށްފައި މި

ކަމަށް.    ވެފަިއވާނާެގ ހިންގ މ ެގ ފެންވަރ  ދަށްއަދި އޭ،  އަދި ދާއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހިންާގ ކޮމިޓީން އެދިފަިއވާ ކަަމށް

ދިމާކޮށް އެ   ބާޚާބ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެެވނީ. އިންތިޚާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ކައ ންސިލް އިންތި ؛ދިމާކޮށް  ބާޚާއަދި އިންތި

ދެން އަޅ ަގނޑ   ހ ރި.    މަޢ ލޫމާތ  އެބަކޮށްފަިއވާ ކަމަށް  އިދިކޮޅަށް މަސަްއކަތް  ވެހ ރެ އެމް.ޑީ.ޕީއާ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރަކަށް

ހިންާގއިރ ަގއި ޕާޓީއެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ހަމަ    ލާމަރ ކަޒީކޮށް  ، ަގބޫލ ކ ރާ  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ވެސް  ހިންގ މަކީ 

ރަށްރަށާ އެ  ނިންމ ންތަކެއް  ހ ރިހާ  ބޭފ ޅ ން  ތިއްބަވާ  ސެންޓްރަލްކޮށް  ނ ވަތަ  އޮފީހަކ ން    ، ންޮގތ   ބެހޭ  ސެންޓްރަލް 

އެ ވާހަކަ   ،ބެހޭ ޮގތ ން ނިންމ މަކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމ ަގއި ހަމަ ނ ވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެ  ރަށްރަށ ެގ ވަޒީފާތަކާ

 އެ ރަށެއްަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން އެ ރަށެއްެގ ކަންކަން ނިންމެވ މަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލީ.  

ޮގތ ން ހ ށަހަޅާފަިއވާ   ބެހޭ  މި ބޭފ ޅާެގ ކަންތައްތަކާ  ،ޕެޓިޝަނެއް ވެސް ިމކަމ ަގއި   އެކ ގައި  ެގ ސޮޔާ މީހެއް   158ޮގތް. އަދި  

އެބަ ވެސް  އިންތި  ކަމަށް  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ިއނޭގތޯ.  މިހާވަރަށް   ބާޚާއޮތް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިމާކޮށް 

، މެޖޯރިޓީ  ރެއްރ ކާމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަ  މީަގއިކަމެއް.    ޑ ވާ ބޮޑަށް ކަންބޮ  މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ޔ ދިވާދަވެރިެވެގން

އްބެވި ބޭފ ޅ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން ތި ދޭން މަޖިލީހ ަގއި  ސަރ ކާރެއް އޮެވ، މި ސަރ ކާރަށް އެއްބާރ ލ ން

މިހާރ    މި ކ ރާ ކަންތަކ ން އިނޭގތޯއެކަމަކ   ައޅ ަގނޑ ެމން  ކިހިނެއްތޯ    ،މިއަދ   މިއީ ވަރަށް  ؟ންނާނީފެޕަބްލިކަށް 

 ކ ރާ ކަމެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެރަކަމެއް. ވަރަށް ހިތާމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ އަ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ،  ރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ދެކ ނ    އިްއޒަތްތެރި  ަގލޮޅ  

 . މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގށް. އަޙްމަދ  ނަސީމަ ލ މީކާއީމެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ނަސީމް އަޙްމަދ  މީކާއިލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

ސަވާރ ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި     ބިރ ށްއަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވަނީ، ައޅ ަގނޑ ެގ ހިތަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ   

ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ބަޔަކ  މީހ ން ވަމ ންދާ މި ދިވެހި    އަހަރ   17ައހަރ ،   16 ؛ރައީސް، މި ޕާޓީއަށް 

 ... ރައީސް ޔާމީންެގ، ރައީސް ޔާމީންެގ  ،ނީ މިއަދ  ވަންނަށްއަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަ ؛ރައީސް  ޮގތ ން. އިއްޒަތްތެރިހަދާލަމ ންދާ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2220 މާރިޗ  1          ޖަލްސާ                               ވަނަ   21ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

14 

 

،  މެންބަރ ން ވަކި ބަހ ސެއް ެގންދެވީމާއިްއޒަތްތެރި  ދެން ޖެހިެގން އިންނަވާ ދެ    އިޮގނޑިކޮޅާ  އެއް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ހ ރަސްއެޅޭނެ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން   ށްބަހ ސައެ    ށް،ރިޔާސަތ ން ހިންާގ ބަހ ސަވަކި ބަހ ސެއް ެގންދެވީމާ  

އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި   ،އެހެން ނ ހެއްދެވ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މެންބަރ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި  ،ދ ވާފަރ   ދާއިރާެގ  މެދ ވާފަރ    ،ންބަރ  

ވެސް  ން ދަްއކަވާވާހަކަފ ޅ  މެންބަރަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ަގާވއިދ ން  ތަނ ެގ  ިމ  އެދިަވޑަިއަގތީމާ  ފ ރ ޞަތަށް  ވީމަ 

އަޅ ަގނޑ    ؛އަޅ ަގނޑ  ބަލަހަްއޓައިެގން އިންދާ ،  ނޫން  !ިއަގންނަވާނެ. އެހެންީވމާ، މަޑ ކ ރަްއވަިއެގން އިންނަވާޑަލިބިވަ

އިންދާ  ބަހަލަހައްޓަ ފެއްޓެވީ.  އިެގން  މިކަން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މިހާރ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދ ވާފަރ  

މެންބަރ  މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަ،  ދ ވާފަރ ން.  އ ނޫގފާރ ،ށްފަހ (  ދާއިރާެގ    ،  އިނގ ރައިދޫ 

ދ ވާފަރ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    !ދެވަޑައިަގންނަވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރާއި ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިށީނ

ދެ މެންބަރ ން ވެސް ފ ރ ޞަތަށް  ؛އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ރ  އަދި  ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަދާއި

ބޭފ ޅަކާ  އެދިަވޑަިއަގތީމާ ައނެއް  ބޭފ ޅަކ   އެއް  މެންބަރ ން  ދެ  އަދި  ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ.  ޖެހިޖެހިެގން   ފ ރ ޞަތ  

ވާހަކަ ތިއްބަަވއިެގން ތިހާ  ދަންނަވަންތޯއްޖެހިވަޑައެ   ކަާވކަށް ދައް އަޑ ހަރ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ނ ަގންނަވާނެ.  ެވސް   ! 

ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް ފާހަަގކޮށްދޭން ބޭނ ން

އިސްކޮށްތަން އެދިވަޑަ   ކޮޅެއް  ފ ރަތަމައިފ ރ ޞަތަށް  ދެއްކެވ ނީވާހަކަދެއްކެވީ  ނ ަގންނަވާ  އިންނެިވ  .  ޖެހިެގން  މާ 

މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޖޯޝާއިނގ ރައިދޫ  މާ  ވާހަކަިއަގއި  އެ  އެހެން    ރަށް  ބަިއެވރިވަޑައިެގންނެވ ނީ.  އެކީަގިއ 

އިްއޒަތްތެރި ށް.  ނަސީމަ  ލ މީކާއީަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ    ،އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  !ނ ހައްދަވާ

 ! މެންބަރ ން އަޑ އަްއސަވަން ތިއްބަވާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ނަސީމް އަޙްމަދ  ލ މީކާއީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

 ބިރ  ސަވާރ ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި  ށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ކަންބޮޑ ވަނީ، ައޅ ަގނޑ ެގ ހިތަ

ޮގތ ަގއި މި އޮތް ދިވެހި  ރައީސް، މި   ޤައ މ ަގއި އެންމެ ދ ވަސްވީ، އެންމެ ބިޔަ، ެއންމެ ބޮޑ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްެގ 

 ށް ައޅ ަގނޑ ެގ ހިތަ ؛ެގންދާ ޮގތ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މި   ރައްޔިތ ންެގ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ބަޔަކ  މީހ ން ހަދަމ ން

ވަންނަނީ މި  ސަރ ކާރ ަގއި  ،މިއަދ   ޔާމީންެގ  ކަމަނާރަީއސް  ދެ  އެ  ޮގތަކަށް  ކ އްލި  ދ ވަހ   ެއްއ  ކަމަނާ  ؛  ދެ  އެ 

ނަށް ވެސް  ދަނިކޮށް އެ ބޭފ ޅ ން  މިނިސްޓްރީއަށް ަވޑަިއެގން މޭޒ ކޮޅ ަގިއ އިށީންނަމ ން  ވިެގންދެ   ކ ރައްވަމ ންމަސައްކަތް

ފާ ޠިޢާޒަހާ ވަޙީދާއި    ،އްކަނީމަޤާމ ން ވަކ ކ ރެއްވި ތަން. އަޅ ަގނޑ  މި ދަ  ،ނޫހެއްެގ ހެޑްލައިނަކ ން ފެނ ން އެ މަންޒަރ 

ފާ ޢާޠިރައީސް މައ މޫން ދެކެ އައި ކޯފާަގއި ޒަހާ ވަޙީދާއި    ، ޝ ކޫރ ެގ ވާހަކަ. ޕާޓީެގ އެތެރޭަގއި ޖެހ ނ  މައްސައަކ ން
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 ށްސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސީ މަޤާމަކ ން ވަކިކ ރެވ ނ  މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަ  ،ޝ ކޫރ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ސިޔާސީ މަޤާމަކ ން

ިމއަދ  ދ ވާފަރ   މިއަދ  ވެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މިރ  އެ މަޤާމ ން އެހާ ފަސޭހައިން އަދާލަތ  ޕާޓީެގ  ޢާރިެވަގންނަނީ 

 އީަގއި ތިމަންނާ މިއަރަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިތާށްަގނޑ  ހިތަޅ  އެކ  ވަކިކ ރެވިެގންދާއިރ ަގއި އަ  ޔަކާބޭފ ޅެއްެގ ސޮ

އިންނައިރ   މިއަދ   މީހަކަށް ވެފަިއ    ޮގނޑިކޮޅ ަގިއ މާ ބޮޑ   ، ވެފައި   ންބަރަކަށްމާ ބޮޑ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެ  ،މާ ބޮޑ 

ތިމަންނާއަށް ިމ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ބ ނީ ކިހިނެއްތޯލި ކ ޑަކޮށް ވެސް އަރާބަަވއޭ ތިމަންނާއަށް މި ޮގނޑި  ށްހިތަ

ކ ޑަކޮށް ވެސް ވިސްނާލިތޯއޭ ލިބ ނީ ކިހިނެއްތޯ  ައޅ ަގނޑ  ؟ޮގނޑި  ޮގތާއިމެން އަައޅ ަގނޑ މެން  މެދ  ކޮންމެވެސް     

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ރ މިންވަރަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބާރ ެގ އެންމެ އ ހ ަގއި ޖެހޭއި 

ދާވާކ ޑަކޮށް ިވސްނާލަންޖެހޭ. މިއަދ  ދ   ކިހިނެްއތޯހިސާބަށް ދެވ ނީ    އެ މެންބަރަށް ވެސް، އަ ފަރ   ަގނޑަށް ޅ އިރާެގ 

ވެސް މިތާ ތިއްބެވި އެހެން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ންނަށް ވެސް މިތާ މި    އަދި ދެން  ،އަށް ެވސްهللا ، އީވާ ޢަބްދ ވެސް

ތަބަކަކަށް  ؛މިރ  އެ ދ ވަހ  އެ ކ ރި މަސަްއކަތ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޢާތިބެވެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދ ވާފަރ   

 ... އިއިރ ގަ ން ޕާޓީތަކަށް ބަހާލަން އ ޅ ންއް އެހެތަތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޮގނޑިތަބަކަކަށް ލާފައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައްޔި ،ލާފައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ިއސްމާޢީލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ވާފަރ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނިޒާމީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނެގީ އަޅ ަގނޑ   މި  އެްއވެސް    އެ  ،ނ ކ ތާއެއް  ވާހަކަިއަގއި  ދަްއކަމ ންދާ 

 ކ ރި މީހެއް ނޫން. ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ވަކި .ޙަޤީޤަތެއް ނެތަތީވެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ނަސީމް އަޙްމަދ  ލ މީކާއީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

ހާލެއްަގިއ   ެއްއވެސް  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލައެއްހެން.  ިއވ މ ެގ  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ވާ  ،ނ ދަންނަވަން ވަކިކ ރެްއވި  މީހަކ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ދައްކަނީ  ހަކަދ ވާފަރ   މި  އަޅ ަގނޑ   ެއްއ. 



2220 މާރިޗ  1          ޖަލްސާ                               ވަނަ   21ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

16 

 

ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،ނެތިެގން އ ޅޭ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީތަނަށް އައި ޮގތް ހަނދާން  އަޅ ަގނޑ މެން މި

  އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޓިކެޓ   ،ލާފައި  މިރ  ތަބަކަކަށްޢާހޯދައިދޭން ދ ވާފަރ     ރަށް ވެސް އެ ޓިކެޓ ބަމެން

ތަނަށް މި އާދެވ ނީ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި  ހ ރެއޭ  ނާބައްސަވާނ ލައްވާށޭ ކިޔާފައި ެއ ކ ރި ކެމްޕެއި

ށް  ސާޅީހަކަެއ   ؛ން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޮގނޑިއަށް ވާދަކ ރަ ށްސާޅީހަކަނިންމާފައި އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެންމެ    ންސަރ ކާރ 

ވަރަކަށް މެންބަރ ން. މި ސަރ ކާރ ަގިއ    15މިއަދ  މިތާ ތިބޭނީ    ،ައށް ވާދަކ ރެވ ން ނަމަޮގނޑީެގ ތެރެއިން އެމް.ޑީ.ޕީ 

ރ ބާނީ  ވީ ޤ   އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ން އެ ދ ވަހ  އެ   ނެ،ޖަހަިއެގން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަން ބަލައިނ ަގކަކޫއޮންނާނީ ކ ޑަ

ޝާހާއި ޝައ ކަތ     ،ޖާހަތާއި  ،ބާރާއި   ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އާރާއި  ންން ބަލައިނ ެގއެ ކ ރެްއވި ކެމްޕޭ  ނެ،ބަލައިނ ަގ

އިްއޒަތްތެރި  ؟ހ ރެ  ލިބ ނީމާ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮން ފާޑަކަށްތޯ މި އ ޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެތެރޭެގ ކެްމޕެއިނަކާ

ބައިވަރ     ! ލަވާބައްއިވަ ރައީސް، ވިސްނަ އެތައް  ެއކެްއެގ ވަށާ  ބޮޑ   މާ  ތެރޭަގއި  ބާރ ެގ  އެ އާރާިއ  ރައީސް ޔާމީންެގ 

  ދަވަމ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތާރީޚ  މި ޢާދަނީ އި ައޅ ަގނޑ މެން ވެސް ދ ށީމ . ތާރީޚ  މި ކ ރި ތަންޠަވާފ މީހ ންނެއް 

ނ ވެ އ ސޫލ ަގިއ ހިފަހައްޓާ މީހ ން. ަގދަވާނީ    ވާނީ ދެޮގތެއްދަވަމ ން. ަގދަވާނީ، ަގދަވާނީ އިޚ ލާޞްތެރިން. ަގދަ ޢާދަނީ އި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކޮޅ . މިރ ެގޢާދ ވާފަރ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ ،  ޞަތ އަރ ވަނީ ރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ  

 ށް. ޙަސަން ލަޠީފަ މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

ރަީއސް،   ިއްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ދަށ ން    115ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ކޮށް ލިބިދީފައި ހ ރި ބާރ ތައްކަން ގ ލަތ ބާރ ތައް އެއީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް މ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައި ހ ރި  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އެ   115ފ ރިހަމައަށް ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް  

އ ސޫލ ތަކެއް ހަމަތަކަކާއި  ބޭނ ންކ ރަންވާނެ  ބާރ ތަްއ  ަގބޫލ ކ ރަން. ލިބިދީފައިވާ  އަޅ ަގނޑ   ެވސް  ހ ންނާނެކަން   

ކަށަވަރ ކޮށްދީފަިއވާ   ޤާނޫނ އަސާސީން  މަފްހޫމަކީ  ތަފާތ ނ ކ ރ މ ެގ  ހަމަހަމަކަމާއި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ޚާއްޞަކޮށް، 

 ބޭރ ނ ވާނެ  މަފްހޫމ ން   މި ދެންނެވި  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އެ ބާރ ތަްއ ވެސް  ،މަފްހޫމެއް ކަމަށް ވާއިރ 

ތިމަންނާެގ    ،އަޑ  އެއީ އެއް  ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވިެގންދާ  ޅ  އަ  މިއަދ  މ ޅި ރާއްޖޭަގއި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޮގތަށް.  

ެއ   ،ރ  އެބަ ދައްކައޭ ތިމަންނާެގ ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ އިން ތިމަންނާ ވަކިކޮށްފާނެކަމ ެގ ބިވަޒީފާ 
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މިއީ ވަރަށް ކ ރީ ޒަމާނެއްަގއި   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމެންބަރ  ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ތިމަންނާ ކަންކަން ނ ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ.  

ނެތި އިއި ދ އްވަ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  އަނެއްކާ  ވާހަކަ  ކަންކަމ ެގ  އޮތް  އަންނާތީ  ޢާލާފައި  ރަީއސް،ދަވަމ ން    އިއްޒަތްތެރި 

ތަކަށް ހަލަސްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ެގ އެންމެ އިސް މަ  ،ން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރެއް އޮންނައިރ އަޅ ަގނޑ  އެކަމާ ހިތާމަކ ރަ

ތަކީ ހަލަސްން. ޕާޓީެގ އެންމެ އިސް މަރ ތ  ހިމާޔަތްކ ހަލަސްއެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ންެގ މަ  ،ވާންވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރަްއޔިތ ން

އެހެން  ެގޕާޓީ ހިމާޔަތްކޮށްދިނ ން.  ފަރާތް  ،ވާއިރ  ކަމަށްމެންބަރ ން  އިސް  އެންމެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ.   ؛ޕާޓީެގ  އެއީ 

ނެތި، ރ  މި ކަންކަން ހަނދ މަފ ޅ ެގންފައި އޮންނަ ބާރެއް ބޭނ ންކ ރަްއާވއިކޮށް ލިބިވަޑައިގ ލަތ މ   އަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

އެ ރަށެއްެގ    ،ރަށެއްަގއި ަވޒީފާއެއް މި ލިބެނީ ؛ރައީސްއިއްޒަތްތެރި  ރާ ކަމެއް.  ކ ކ ރެއްވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަ  ކަންއެކަން

އެ ރަށެްއަގއި ތިބި އެންމެ ޤާބިލ  މީހ ންނަށް. އެ ޤާބިލ  މީހ ން ވަޒީފާތަކ ަގިއ    ، އްޔިތ ން ކ ރި ވަރަށް ބ ރަ މަސައްކަތ ންރަ

ން ބަދަލ ވެދާނެ. އެ މެންބަރ  ކޮޅަކ ން އެ މެންބަރ ެގ ވިސްނ  ތިއްބާ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަށް ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓ 

  ވިސްނ ން ބަދަލ ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރައްޔިތ ންެގ ިވސްނ ން ކޮންމެހެން މެންބަރާ  އެ ޮގނޑިއަށް ވަޑައިެގންނެވި

ހ ންނާކަށް ސަބަބެ އެްއޮގތަކަށް  އޭެގ  ެއއީކީނ ޖެހޭ.  ނެތީމާ  މެންބަރާ  އްނޫން  ވިސްނ ެމއްަގިއ  ރައްޔިތ މީހާ  ،އެއް  ެގ  އެ 

  115ނޫން    ރަށެްއެގ ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންވީމާ ދޭން އޮންނަ ވަޒީފާތަކެއް ޮގތަކަށް ؛ވަޒީފާެގއްލ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އޭނާ  ޓަކައި  އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ެއއީ  ަވޒީފާތަކަކީެއއް.  ލިބިދޭ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

އެ ދާއިރާެގ މެންބަރ ން   ،ނެތ ނީމާ އެ ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރާނީރިއްޔާއަށް އިތ ބާރ ލްޖ މްހޫއަްއޔަންކ ރާ ަވޒީފާތަކެއް. ރަީއސ 

ދިމާކޮށް މި   ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭެގ އިންތިޚާބަކާ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބ ނީމައެއް

ކަންކަން މިހެން ހިނާގ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް. އަޅ ަގނޑ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

ދޭތެރޭަގއި    ދޭތެރޭަގިއ، އެމް.ޑީ.ޕީއާ  ްއވ މ ން މި ޕާޓީއާދަންނަވާލަން، ރަިއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތި ޮގތަށް ޢަަމލ ކ ރެ  ތިމާސްލްއި

އެ ރަށްރަށ ަގިއ ތިބި   ،ެގއްލޭ. ރަށްރަށަށް ދަތ ރ ކ ރާއިރ   ރައްޔިތ ން، އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން ކ ރަމ ންދާ އިތ ބާރ  އެބަ 

ދޭތެރޭ ނަފ ރަތ އ ފެދޭ  ، ސަރ ކާރާއެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ންެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ މެނަށް އިވޭ ައޑަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

  އެ ވާހަކަ އެހެން   ،އެ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ،ކަހަލަ ވާހަކަ. ކިތަންމެ މަސައްކަތަކެއް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ކ ރަން

ދާ  ޮގތަކަށް ދެއްކޭތޯ. އެހެންނަމަެވސް، ރައްޔިތ ންނަށް މާ ސާފ ކޮށް އެބަ އެނޭގ ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ންދާ ކަންކަން ކ ރަމ ން

އަޅ ަގނޑ    މަސައްކަތްކޮށްދެއްވ މަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި  ހިފެހެއްޓ މަށް  އިތ ބާރ   އެ  އެހެންވީމާ،  ޮގތް. 

 އިލްތިމާސްދަންނަވަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީ މަޑަވެލީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޙ ސައިން ފިރ ޝާނަށް. މަޑަެވލީ
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން  މަޑަވެލީ

ރައީ އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅިފައި މި ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް  ސް.  އިއްޒަތްތެރި  މައްސަލައަށް  ކ ްއލި  އަޅ ަގނޑ  ވެސް    ،ވާ 

ރައީސް  ތާއީކ ރަން. ކ ށްވެރިކ ރަން. ޢާދ ވާފަރ    ؛އިްއޒަތްތެރި  އިބާރާތ ން  ހަރ ކަށި  އެންމެ  ވަކިކ ރ ން  މިރ ެގ 

ޕާޓީ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އެތެރޭ  ެގމި  ޕާޓީެގ  މި  އަދި  ހިންގ މ ަގިއ  ަގދަހަރަކާތް  އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި  ށް  ޔަެގ 

ރީަގިއ  ފަހ ން ެވސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޕާޓީެގ ރިޔާސީ ޕްރައިމަ  މިރަކީ. އެންމެޢާމަސައްކަތްކ ރެވި ބޭފ ޅެއް ދ ާވފަރ   

ހ   ދ ވަ  6މިރ  ޖަލ ަގއި  ޢާ ހިންިގ ކަމަށް ޓަކައި އެ  ޓ ވޯ  ދެކޮޅަށް އެ  ސިފައިންނާ  ،ދ ވަހ   ކޮންކްރީޓް މެޝިނަށް ވޯޓ ލީ

. އަދި ސަރ ކާރ ަގއި ތިބި ވެރިންނާ  ،އޮތް. މިއަދ  އެ ހަނދާން ނެތީތޯއޭ އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ން ސަރ ކާރާ

ިމއީ   .ދެއްކޭނެނ   ަވޒީފާެގ ބިރެއް  .ނ ދެއްކޭނެ  ވަޒީފާެގ ބިރެއް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ަވޒީފާިއން ކަނޑަެއއްނ ލެވޭނެ. 

ށް އެމް.ޑީ.ޕީ ދެްއކި ެއްއ  ޔަެވރިކަމަށް އަންނަން އެންމެ ަގދަ ؛ން. ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމަށްނޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ ަގބޫލ ކ ރާ ހަމައެއް

؟ އ ޅެނީ  ކޮކަމެއްނ ެވެގންތޯ މި؟ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކިހިނެއްެވެގންތޯ މި އ ޅެނީަވޒީފާެގ ބިރެއްނ ދެއްކޭނޭ  ،ވާހަކަައކީ

ެއއްކޮށް ކޮންކަމެއް ނ ެވެގންތޯ   ބޮޑ  ފ ޅާ ކޯލިޝަނަކާ  ،ކާރަކާއިބޮޑ  ސަރ    ،ެމންބަރ ންނާއި  65ެގ  ހ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

ވަކިކ ރަން  މި މެންބަރ ން  އާންމ   މެންބަރ ން ؟އ ޅެނީ  އާންމ   މަސަްއކަތްކ ރި  ްގރާސްރޫޓްަގއި  ޕާޓީެގ  އެންމެ   ،މި 

ށް، މ ގ ރ ެގ ކ ރިމަްއޗަށް،  ޗައް އަދި އަނިޔާެގ ކ ރިމަ   ދޫކޮށް ޖަލަށާއި  އި ބައްޕައާޔާއަނބިދަރިންނާއި މަންމަ  ިއ،ޢާއިލާއާ

  ލަދެއް ؟ ނ ަގނޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ސްޕްރޭެގ ކ ރިަމއްޗަށް ނ ކ ތް މީހ ން މިއަދ  ަވޒީފާއިން ވަކިކ ރަން ލަދެއްޕެޕަރ

ައޅ ަގނޑ މެންެގ؟ ނ ަގނޭތޯ މިންވަރަކީގ އް ހަ  މިއީތޯ  މެންބަރ ންެގ    ެގއެްމ.ޑީ.ޕީ؟   ިމއީތޯ  ގ އްހަނިކަމެތި   މިންވަރަކީ 

އިންތިޚާބަކާއެތެރޭ ވަކިކ ރަން  ެގ  ވަޒީފާއިން  ރައީސް ؟ދިމާކޮށް  ނ ކ ރެވޭނެ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ރެވޭނެ،    ނ ކ ރެވޭނެ، 

  ދިމާކޮށް، އެތެރޭެގ އިންތިޚާބާ   އިންތިޚާބާ  ،އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް ޮގވާލަން ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އިންތިޚާބާޗެއަރޕާ  ،ދިމާކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ޗެއަރޕާކިދިމާކޮށް ވަޒީފާއިން ވަ  ސަންކަމ ެގ  އިންތިޚާބ ެގ  ކ ރަންޏާ  ސަން 

އ ޅެނީށޭނޫޅޭ  ކަންކަމަކާ ކީއްކ ރަންތޯ  ފ ނޑާލަން؟ .  ޕާޓީ  މި  އ ޅެނީ  ފ ނޑަެއއްނ ލެވޭނެ  ؟ ކީްއކ ރަންތޯ  ޕާޓީއެއް  މި 

ބާރ ަގދަވާނީ   އިެގ ޕާޓީއެއް. ތިރިން މައްޗަށް އޮންނަ ޕާޓީެއއް މިއީ. މި ޕާޓީގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އާންމ  މެންބަރ ން

 އާންމ  މެންބަރ ން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއިރާ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ަމޑ ްއވަރީ  ޝ ކ ރ އްޔާ 

 އާދަމް ޝަރީފަށް.
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 ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަޑ އްވަރީ

ބައި ބޭްއވ ނ   މަހ   ފެބ ރ ވަރީ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ މެން - ޝ ކ ރިއްޔާ  ކޮމަންޑޫަގއި  އިލެކްޝަންަގއި 

ަވޒީފާެގ ބިރ  އެ ދާއިރާެގ މީހ ންނަށް    ،ޑ މެން ދައްކަމ ން ެގންދިޔައިންމަސައްކަތްކ ރަމ ން ދިޔައިރ  ތަކ ރާރ ކޮށް އަޅ ަގނ

ދެއޭ.    ާގތްކ ރާ އަދަދަކަށް ވަޒީފާތައް އޭރ  ދެމ ން އެބަ  އޮތޭ. ހަމަެއކަނި ކޮމަންޑޫއަށް ވެސް ފަސްދޮޅަހާ  އިންތިހާއަށް އެބަ

މިކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފެންނަން އޮތް. އެ    ނޑ މެންެގ އެ ރަށ ަގއި އ ޅ ނ  މީހ ންނަށްދެއްކިއިރ ަގއި އަޅ ގަ   އެ ވާހަކަ

ނ ވި.    އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެ ދ ވަހަކ  މި ވާހަކަ ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަކަށް ައޑ ައްއސަވާކަށް ފަސޭހަފ ޅެއް  ޙަޤީަގތަކީ

ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް މީހ ންނަށް   ،އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި މަޖިލީހ ަގއި ރެކޯޑ ކ ރެިވެގން މި ދަނީ

ރެކޯޑ ކ ރެވިެގން މަޖިލީހ ަގއި  މި  އޮތްކަން  އެބަ  ބިރ   ކަނޑާލ ާމިއ  ވަޒީފާެގ  ަވޒީފާއިން  ެއއާެއކީަގއި  ހަމަ  ދާކަން. 

ނެތި   ހަމަެއއް  ،ވެސް ަގބޫލ ކ ރާނެ ެއްއވެސް އިންސާފެއް  މި ކަމަކީ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެންމެން  ،ވަޒީފާދިނ މާ

 މިއީ ކަރަޕްޓ    ،މާ ދެން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން މި ބ ނަނީކަންތައްތައްކަން. މި ކަންކަން މިޮގތަށް ދާން ފެށީ  ހިނަގމ ންދާ

މިކަހަލަ އެތަްއ    އި،ބޭރ ން މިކަހަލަ ވަޒީފާތައް ބަހަ  އިންސާފ ން  ،ންގ އްހަސަރ ކާރަކަށް ވަނީ ނ   ސަރ ކާރެކޭ. ކަރަޕްޓ 

ސްަގއި ވަކި ކޮޅަކަށް ވަންނާކަށް ނެތިން. އަޅ ަގނޑ  ސަހަރޯވެރިވަން ހ  ބައަޅ ަގނޑ  މި  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކަމެއް ކ ރީމާ

އިއްޒަތްތެރި   ބޭނ ން  ދަންނަވާލަން  ައޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ނޫގފާރ  

ކަަމކ  އިްއޒަތްތެރި     ވާހަކަދެއްކިއެއްރަީއސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ   ،ތަނ ަގއި މާ ބާރަށް ކ ރީެގ ސަރ ކާރ   މިއަދ  މި  ،ރައީސް

އަތޮޅ ެގ އޭރ ަގއި ތިބި ސިޔާސީ ވަރަށް މީހ ންނާ އެކީަގިއ   ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ދިޔައިން ރައީސް ޔާމީނ ެގ އަރިހަށް ރ.

  މީހ ން ބ ނަނީ. ހަމަ އެއްވެސް މަސަްއކަތެއް އެ  ހ ރި އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެކްޓިވިސްޓެއްެގ އ ނދަޫގބޮޑ ވެެގންނޭ    ވަންދޫަގއި

އެްއބާރ ލ މެއްކ  އެްއވެސް  ވާހަކައަކާއޭނ ލިބޭނީ  ރިޔަނ ދެނީއޭ.  ހ ރިހާ  މި  އަރިހަށް    .  ޔާމީން  ރަީއސް  ޮގސް  ެއއްކޮށް 

އޭނަ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކ ންފ ންޏެއްެގ ވެރިޔަކ  ހ ންނާނޭ. އޭނަެގ މަސައްކަތ ެގ    ،ދެންނެވީމަ ރައީސް ޔާމީން ިވދާޅ ވީ

ވެސް    އަޅާށޭ. ެއއީެގ އަޚ ލާޤ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ފިޔަވަޅ  ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މަސައްކަތ    ނޫން  އަޚ ލާޤ  ރަނަގޅ 

ދިވެހި ރައްޔިތެކޭ. އޭނަެގ ޢާިއލާއެއް ވެސް އޮންނާނޭ. އޭނަ ވަކިކ ރ ަމކީ ތިމަންމަނިކ ފާނ ެގ ރައީސްކަމ ަގިއ ކ ރައްވާނެ  

  އިމ ޅި ޕާޓީއާ   ޕާޓީަގިއ އަމިއްލައަށްމިއަދ  އަމިއްލަ  ކަމެއް ނެތޭ. އެީއ އިންސާފަކީ ރައީސް. އެކަން ކ ރަްއވަންނ ކެރ ނީމާ

 ؛ސަރ ކާރަކަށް ވީމަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   މިއީ ކަރަޕްޓ   ،ތަނަށް  ތް މި އަންނަނީ މި ޙަމި ސަރ ކާރ ެގ ސީދާ ފަޟީ

ހަމައިން ހ ރިހާ އެންމެންނަށް    ،ރައީސް ޔާމީން ވަރ ެގ ބޭފ ޅަކ  އަދިވެސް މި ޤައ މަކަށް ފެންނާކަށް ނެތް. އިންސާފ ން

ބޭފ ޅަކީ ރަީއސް ޔާމީން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީކަ މިތާ ދައްކަންވީ ރައީސް    ،ންކޮށްދެްއވި  މިއަދ  ެވސް 

މި ވާހަކަ.  އިންސާފ ެގ  ބޭއިންސާފ   ޔާމީންެގ  މި ސަރ ކާރ ެގ  ވެއްޖެއްޔާ   ވާހަކަދައްކާ  ެގތަނ ަގއި  ެއއަށްވ ރެ    ،ކަމަށް 
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ވަންދޫެގ   ؛ހަމައެކަނި އެންމެ ރަށެްއެގ  ،އްކަން. ައޅ ަގނޑ  މިދެންނެވީ ދަ   ރަނަގޅ ވާނެ ރައީސް ޔާމީންެގ އިންސާފ ެގ ވާހަކަ

 ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ ... ވާހަކަ. މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ   މެންބަރ  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ

 ... އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ   ،އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި   ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބަށް. ހ ޅ ދޫ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  ބަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މަްއސަލައަށް  ކ އްލި  ހ ށަހެޅިފައިާވ  މި  މަޑ ްއވަރީ  ހ މިއަދ   ދެންމެ  ސްކ ރާއިރ  

ޮގތ ެގ    ކަންކ ރި  މ ަގއިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއވި ރައީސް ޔާމީންެގ ވާހަކަ. ރަީއސް ޔާމީނ ެގ ވެރިކަ

ކ ރަންެވެގން ޖަލްސާތަކަށާއި  ނިތަކ ެގ ހާޒިރީ ާމކ  ކ ންފ   ޔައީ.ވާހަކަ މ ޅި ރާއްޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ މެ ދައްކަމ ންދި

ންނަ ހ ތ ރާކ ނ ަގއި  ިއ، ހއ.  ގެއަށް ފޮނ ވާލަ   އިނ ދާ މީހ ން ވަޒީފާއިން ކަނޑަ ؛ޔާމީންެގ ރެލީތަކަށް މީހ ން ެގންދަން

ގއ ބަދަލ ކޮށް،  އައްޑޫއަށް  ބަދަލ ކޮށް. މީހާ  މި  މިކަން  ، އަށް  ވާހަކަ  ބިރ   ކ ރި  ަވޒީފާެގ  ވާހަކަ.   ދައްކަނީ.    ދެއްކި 

ޗެއަރޕާ ޕާޓީެގ  ޢަބްދ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޙްމަދ   ނައިބ   އަނބިކަނބަލ ންهللاސަންެގ  ސްކޫލ ަގިއ    ،ެގ  އަމީނިއްޔާ  ހަމަ 

ޕްރިންސިޕަލަކަށް ހ އްޓާ ޔާމީނާ ދެކޮޅެއް އެންމެ ޕޯސްޓެއް ބ ނެލީ. ވަގ ތ ން ވަޒީފާއިން ކަނޑާފައި ެއއްލާލީ. އެ ދ ވަހ  

އެކަން އަ  ވެސް  ވާހަކަ  ޯގސް  ޮގތް  މި ކ ރި  މި  ޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ިމއަދ   މި    ،ދަްއކަނީ  ދައްކަނީ. 

  ކަށް ޔަމި ޤައ މ  ހަމަ  ،އެންމެ އަސާސީ ސިފައަކީ  ،އެއީ ޯގހެކޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެންމެ ރީތި  ކަންތައްތައް މިހެން ހިނަގންޏާ

ނެްއަގއި ވިޔަސް ޯގސްކޮށް ކަެމއް  ކޮންމެ ތަ  ، ސަރ ކާރެއް ވިޔަސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ތެރޭަގިއ ިވޔަސް  ެގމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ވ އެޅ 

ވާ އެ  ނިކ މެ  ހިނިގ   ކައިދައް  ކަހަހިނަގންޏާ  ޯގސްކޮށް  ވެސް  ވެރިކަމ ަގއި  މައ މޫން  ރައީސް  އެޅ ވ ން.  ހަމަމަަގށް 
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ން ަވޒީފާދޭ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ގ އްހަ ކަންތަކ ެގ ވާހަކަ، މީހ ންނަށް ވަޒީފާއިން ބިރ ދައްކާ ވާހަކަ، ކަނޑާ ވާހަކަ، ނ 

ކ ޑަޮގޅީަގއި ބައިންދާފައި، އެތަްއ    ،ކޮށްފައި   އެތައް އަނިޔާއެއް  އިކިތަންމެ ފަހަރަކ  ޖަލަށްލަ ؛ދެއްކީ. ރައީސް   ނ ކ މެ

ކ ރި  އަނިޔާެއއް ބަޔަކަށް  އެތައް  މ ޒާހަރާކ ރިކޮށްފައި  ނ ކ މެ  ރަްއޔިތ ން  ރާއްޖޭެގ  ެވސް  ސަރ ކާރ ަގއި  ވަޙީދ    . ،  

އޮތީމަ.  އެ  ބަޣާވާތްކޮށް   ކަެމްއ ކޮށްފައި  ގ ނަހ ރިހާ  އެތައް  ެއ އަނިޔާ  ަވޑަިއެގން  ޔާމީން ވެރިކަމަށް  ކަށް ޔަ ރައީސް 

މެންބަރ ން ނ ކ މެ އެކަން ކ ރީ. މިއަދ  މި ޕާޓީެގ އެތެރޭެގ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް   ެގއެމް.ޑީ.ޕީ  އަނެއްކާ އިތ ރ ކ ރީމާ

ާވހަކަ އެ  ނިކ މެ  އެމް.ޑީ.ޕީން  ހިނަގންޏާ  ކަންތައް  އަޅ ަގނޑ މެން   މިކަހަލަ  ަވޒީފާެގ  ވާހަކަ  ދައްކާނެ.  ދަްއކާނަން. 

ެއއީ މި ޕާޓީން ބަލައިަގންނަ އަސާސީ ސިފައެއް ނޫން. ކ ންފ ންޏެއް    އި، ވަޒީފާއިން ބިރ ދައްކަ   ،ަވޒީފާދީ ؛ބިރ ވެރިކަން

އެ މީހަކ  ކ ރާ   ،ވިޔަސް، ސަރ ކާރ ެގ ވަޒީރެްއ ވިޔަސް، ކ ންފ ންޏެއްެގ ެވރިއެއް ވެސް އަދި އެހެން ބޭފ ޅަކ  ވެސް 

އެއި މަސައްކަތާ ކ ރާ    ،  ބަލަންޖެހޭނީމީހަކ   ނަތީޖާއަށް  އިޚ ލާމަސައްކަތ ެގ  ަވޒީފާެގ  އެ  އެކީ    ތެރިކަމާޞް.  މީހަކ  

ވަޒީފާަގއި ހ ރެވެންޖެހޭނެ. އަދި އެ މީހެއްގެ    ށް އެހިނދަކ  އެ މީހަކަ  އެ ވަޒީފާ އަދާކ ރާހާމަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަށް،  

ޚާއްޞަކޮށް  ؛ދާިއރ  އެ މީހަކ  ބޭނ ން ލީޑަރަކަށް އެ މީހަކަށްތެރޭަގއި މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ސިޔާސީ ފިކ ރ  އެ ޕާޓީއެްއެގ

ެއކީ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެްއވެސް    އެތެރޭެގ އިންތިޚާބ ަގއި ތާއީދ ކޮށް މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ބާރ  ޮއންނަންޖެހޭނެ. މިނިވަންކަމާ

ވަޒީފާއިށްތާ އޮެވެގންނ ވާނެ.  ބިރ ވެރިކަމެްއ  ެއްއވެސް  އ ނދަގ ލެއް،  ެއްއވެސް  ނ ވާނެ.  ޓެއް،  ެވސް  ވަކިކޮށްެގން  ން 

ދެން އަޅަންޖެހޭ ވިޔަފަޅ އަޅަންޖެހޭނެ ވާހަކަ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން.    ،އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަން އިތ ރަށް ތަކ ރާރ ވަންޏާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ވިލ ފ ށީ  އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޙަސަން ޢަފީފަށް. ވިލ ފ ށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ވިލ ފ ށި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ 

.  ންކ ރާތީ އެ ވާހަކަދެއްކި  އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ން މިކަހަލަ ކަންތައްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ    ،ިމއަދ  ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކ ރަންރަްއޔިތ ން ައޑ އެހި.    ެގއެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން

އްެވެގންތޯ  ކީ ޖެހެނީ  އާދެ! މި ކަންތައް މިހެން މި ވާންނާގ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހ ނީމަ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ަގިއ ހި

ވާއިބަލަ މި  ބީރަްއޓެހި،  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ޮގތަކީ   ލާއިރ ަގއި  ވަރަށް  ފިކ ރ ަގއި  މެންބަރ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ؛ންއިއްޒަތްތެރި 
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. އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެމން މި ވާހަކަ ިމއަދ  ދައްކަން ދެްއވާތެއް  އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދައްކަން ފ ރ ޞަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 މި ޕާޓީ، މި ޕާޓީ... ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފިކ ރާ ބީރައްޓެހި ބަޔަކ  މިއަދ  ކަންތައްތަކ ަގއި އިސްވެ ތިބެ  ،މި ޖެހެނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވަިއެގން ވާހަކަދެްއކެވ ން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ވިލ ފ ށީ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއިރާެގ...

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ

ކޮންޓްރޯލް ޕާޓީެގ  މި  ބަޔަކ   ބީރައްޓެހި  ފިކ ރާ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އ ޅޭތީ    އާދެ!  ރައީސް ނަަގން  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތް.   ؛ާވ 

ވާހަކަ މި  އ ފައްދަ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޕާޓީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދައްކާނަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  މި    އި،ދައްކާނަން. 

މި ކަންތައް މި ެގނައީ   ،އަނިޔާ ލިބި، ޖަލަށް ޮގސް، އެތައް ބަޔަކ  ޖަލ ަގއި މަރ ވެ  ށް އަޅ ަގނޑ މެން އެތައް ބަޔަކަ

ންތައް މިހެން ދޫކޮށްލާކަށް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެީއ މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި ތިބި އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކ  އެކަން ކ ރިޔަސް އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކަންތައް ކ ށްވެރިކ ރާނަން. އެ ކަންތަްއ  

ިމ ޕާޓީެގ މެންބަރ ން   ،ެގ އިންތިޚާބެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީނ ވާނެ. ޚާއްޞަކޮށް ޕާޓީެގ އެތެރޭ އް  އެޮގތަށް ކޮށްެގނެ

އޭނަ ކ ރިމަތިލަިއެގން   ،ފަރާތ ަގއި ވެސް މި ތިބީ. ދެން އެކަމަކ  ހަމަ ސަރ ކާރ ެގ މަތީ މަޤާމެްއގައި ހ ރީމަ  އިނޭގތޯ ދެ

ނ ފޫ އަޅ ަގނޑ މެން ޒ  އޭނަެގ  ވާހަކަ  ެއ  ފަތ ރަންެވއްޖެްއޔާ  ތަނެއްަގއި  ހ ރިހާ  މ ޅި  މީހ ން   އެފަދަ  ދައްކާނަން.   

ތެރިވ މަކީ. މި ޕާޓީެގ ފިކ ރ  ޞްވެސް ކ ރަންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޕާޓީއަށް އިޚްލާ   އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީން ބޭރ 

 އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މި ؛މި ޕާޓީަގއި ބައިތިއްބަިއެގންނ ވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ންހަލާކ ކ ރަން މަސައްކަތްކ ރާ މީހ 

 ނ ޖެހ ނީސް. ިމ  ށްދައްކާކަ  ނަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވާހަކަ  ޖެހެނީ ކަމެްއ ެވެގން. ކަމެްއ ނ ހިނާގވާހަކަ މި ދަްއކަން

މި ހ ށަހަޅާ  މައްސަލަ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ކަށްތަނަށް  އިންތިޚާބ ކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ާއދެ!  ނ ޖެހ ނީސް.   ؛ވެސް 

އި ރައީތިރާމ ހ އަޅ ަގނޑ މެން  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ    ،ލްތިމާސްކ ރަންއިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް. 

އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފިޔަވަޅ އެޅ މަށް.  ިއޞްލާޙ ކ ރަން  ކަންތައްތައް  މި  ވަގ ތަށް  ަވގ ތ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

 ރައީސް.   

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ޙަސަން އަޙްމަދަށް. އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިންގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަންޖެހިފައި  ދ ލ ން ބޭރ ކ ރަން  ،ހިތާމަވެރި ދ ވަހެއްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ނ ޖެހޭ 

ކަމ ަގއި މިއަދ  ވެެގންދާތީ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ އ ސޫލ ތަކާިއ ފަލްސަފާތައް ރާއްޖޭެގ ޕާޓީ   އޮތް ދ ވަހެއް

ންމ  ރައްޔިތ ންެގ ހިތ ަގއި ބިންވަޅ ނެިގފައި އަބަދ  ވެސް އޮންނަ ޕާޓީއެއް. އިްއޒަތްތެރި  ބިނާކ ރަން މަސައްކަތްކ ރި އާ 

އަތޮޅ ަގއި މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ރ ކ ރ ވާލަން ހިތްވަރާއެކީ ޖެހިލ ންކ ޑަ   ކީ މ ޅި ރ.މިރަޢާދ ވާފަރ    ؛ރައީސް

  އެކީަގިއ، އިޚްލާސްތެރިކަމާ   ތެދ ވެރިކަމާ  ،ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި ހ ރި    ވެސް ކޮށްފައި   އެކ މަސައްކަތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނާ

އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން، ތަނެއްަގއި ވަޒީފާއަދާކ ރާ  ؛ މިއަދ  އެކަން ވެެގންދިޔަ ޮގތް އެކީ މަސަްއކަތްކ ރި ކ އްޖެއް.  

ށް ަވންޏާ ވަކިކ ރ ަމކީ އެްއވެސް  ކަމަ  ޚިދ މަތްނ ދެވޭ  ކަމަށް ވަންޏާ  ފަރ ވާތެރިކަން ނ ބަހައްޓާ   އަށްއެ ަވޒީފާ  ، ކަމަށް ވަންޏާ

ހަމަަގއިމ  އަޅ ަގނޑ   ެވސް  ބަހައްޓާކަށް  މީހާ  އެ  ކޮށްެގން  ކަެމއް  ޯގހ ން  ީމހަކ   އަދި  ނޫން.  ވެސް   މައްސަލަެއއް 

ންނަ ވަޒީފާއިން އޮމ އްތިކ ރަން  ކައިބޮއި   ފޯރ ވަިއެގން އިންސާނެއްޒ ނ ފޫ  އި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެގ ބާރާނ ބ ނާނަން

އަޅ ަގނޑ  ބ ނާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެންޖެހޭނެ މާދަމާ  ކީ ެއއީ ދެރަވަރ  ކަެމއް. މީހަކ  ަވޒީފާއިން ވަކިކ ރަން  ވަކިކ ރ މަ 

ދައްކަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ވާހަކަ. ސަރ ކާރެއް ބިނާެވެގން އަންނަނީ   އަޅ ަގނޑަށް ވާނެ ޮގތް. ައޅ ަގނޑ  މި

، ޕާޓީެގ އާންމ  މެންބަރ ން މަސައްކަތްކޮށްެގން. އިޕާޓީެގ ލީޑަރޝިޕާ  ،އިން ޕާޓީެގ ރައްޔިތ ންނާއި ތެރެ   ޕާޓީ ނިޒާމ ެގ

ޮގނޑި ހޯދަން ވެސް އ ނދަޫގވާނެ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ޑިޑޭޓ ން ނެރެންޏާތެރޭަގއި ކެން   ޕާޓީ ދޫކޮށް އެހެން މޭޒ ތަކ ެގ

  ކެނޑިޑޭޓ ން ހޮވަިއެގން ޕްރައިމަރީއަށް އަންނަ   މަށްމަތީން އެކަ  ޝްވަރާގެ ޕާޓީެގ މައިޢ ލާންކ ރީމާ    ،ޕާޓީން އިޢ ލާންކ ރީމާ

ކަމަށް    ޑިޑޭޓ ން ހޮވައިެގން ތަންތަނަށް ކ ރިމަތިލާ އެހެން މޭޒެއްަގއި ތިބެ ކެން  ،ނ ވާނެ. ަވަގށް ތިބެ  އ ނދަގ ލެއް  ،ނަމަ

ޖެހ ނ    ކަށްއެ މީހަ  ކީ ނޫން. ބަލަނީލަމައެްއ ވެސް ހޮވަން ވެސް. ދެން އަނެްއކާ ހަމައެއް  ވަންޏާ އ ނދަޫގތައް ހ ންނާނެ

ޮގތ ަގއި، ހަމަތަކ ެގ، އ ސޫލ ތަކ ެގ ތެރެއިން    ޮގތަކަށް ކޮށްެގން މި އަންނަނީ. އެެއއް ނޫން މި ޕާޓީެގ ފަލްސަފާއަކީ. ރިވެތި

ިއއްޒަތްތެރި ޕާޓީއަކީ.  މި  ޕާޓީއެއް  ޚިދ މަތްކ ރާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ކާމިޔާބ ކޮށް  މޯލްޑިިވއަން  ؛ރައީސް  ކެމްޕެއިންތައް 

ތާއީދ ކ ރ މ ެގ   ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  އިޚްތިޔާރ ކ ރަންޖެހޭ  މެންބަރަކ   އެ  އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި  ތެރޭަގިއ  ޕާޓީެގ  ޑިމޮކްރެޓިކް 

 އެ މެންބަރަކަށް އޮންނަންވާނެ. އެއީ ރ ޅިއަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް ނޫން. އަދި ނަފ ރަތ ކ ރަންޖެހޭ ސަބަބެއް  ގ އްހަ

މަްއޗަށް   ޮގތ ެގ  ވެރިކަން ރައްޔިތ ން ނިންމާ ؛އާރ  އޮންނާނީ ވަގ ތ ކޮޅެްއަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އިން. ބާރާވެސް ނޫ

ޮގތ ަގއި މި ރާއްޖޭަގއި ދެމިއޮންނާނެ. އެ ޕާޓީ ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެ   ނ ލިބި
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ޮއވެ މެންބަރ ންެގ    ،ރަނަގޅަށް  ާގއިމ ކ ރީމާއެ ޕާޓީެގ  އެކީަގއި ޕާޓީއަށް    މީދާންމާދަމާެގ އިންތިޚާބަކަށް އ   ،އިތ ބާރ  

ޮގފިތަކ ެގ ރައީސ ންނަށް ވަޒީފާ ލިބެނީ. އެކްޓިވިސްޓ ންނަށް ވަޒީފާ ލިބެނީ.   ،ވެރިކަން ލިބެނީ. ޕާޓީއަށް ވެރިކަން ލިބ ނީމާ

ަގއި މި ރާއްޖޭަގިއ ވެރިކަންކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   އެކީ  ޕާޓީއަށް އާރާސްތ ކަމާ  ،ޕާޓީ ބޮޑ ކޮށް  ،ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ ސަބަބަކީ

އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހިތްމަނ ޖެހޭ ކަންކަން ހިނާގނެ. އަދި އެހެން މީހ ން  ؛ފަހަރ  ައދި ހިތްމަނ ޖެހޭ  ހޯދައިދިނ ން. ބައެއް

މިހެން  ހަސަދަ ދޫކ ރަންވީ.    އިފ ރަތާނަ  ،އެކީަގއި ކަންކަން ރަނަގޅ ކޮށް  ވެސް ހިތްމަނ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކެތްތެރިކަމާ

އަޅ ަގނޑ މެން   ނެތޭ. މި  ތިބެން  2023އޮެވެގން  މީހަކ   ވޯޓ ދޭނެ  ބ ނެެގން  އަޅ ަގނޑ   ބާރ ަގދަވެެގން،  އަޅ ަގނޑ    ،

ައޅ ަގނޑ ެގ ފޮޓޯެއްއ    ޔޭ!އްއޮތީއޭ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ލޯޯގ. މި އޮތި   މި  ،ވޯޓ ދެނީ ބޮޑ  ލޯޯގެއއް ކ ރަހާފައި

މިއީ ދާއިމީ ކަެމއް ނޫނޭ.   ؟ނޭ އިންނަނީ. ދެން މިއަދ  ކޮން ބޮޑާކަެމއް، ކިބ ރ ވެރިކަެމއް ައޅ ަގނޑ މެން ބަހައްޓާކަށްނޫ

ެއކީަގއި    ކަމާވަންތަެއއްބައި   އިތިރާމ ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެކ ރެވިކަމާ ހ މިކަން ވަނީ. ެއއަށް އި  ރައްޔިތ ން ޯވޓ ދިނީމާ

ައޅ ަގނޑ މެން ލަދ ަގނޭ.  އާރާސްތ ކ ރަން އެ  އިމި ޕާޓީ ދިރ ވަ އަޅ ަގނޑ  ބަ ޖެހޭ. މިއަދ  އައިސް މި ވާހަކަދެއްކީމަ 

ނ ދެއްކޭނެ. ެއ   ހ ރި ެއއްވެސް މީހަކަށް ބިރެއް  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން، އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ެއްއވެސް ަވޒީފާއެްއގައި

ނ ކ ންނާނަން   އިތަން ދޫކޮށްފަ  ަގއި މިގ  އްހަ ކ ދިންެގ  ތިޔަ   ؛ވަންޏާ ތި ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑަށް ފޯނ ކ ރާ  ކަމަށް  ދައްކާ  ބިރ 

 ތިޔަ...  ،ތިޔަ ރަްއޔިތ ންނާ އެކީަގއި !ލަބަްއލަވާމ ޒާހަރާއަށް. ބިރ ދައްކަވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގއި.  10:10ސްެގ ވަގ ތ  ހަމަވާނީ  ހ ކ އްލި މައްސަލަިއެގ ބަ ؛ސްެގހ މި ބަ  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ،  

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމަށް.   އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް

ތަފާތ ކަން.   19- އެޖެންޑާ  ،އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް މި ަގބޫލ ކ ރެވެނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޕާޓީެގ އެތެރޭަގއި ވިޔަސް   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން ކަމެއް ޯގހ ން ދަންޏާ

ެއއީ    ،ިމ ހިނާގ މައްސަލައަކީ  ؛ިވޔަސް ެއ ކަމެއްެގ ވާހަކަ މިތާަގއި ދަްއކާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަދި ޕާޓީެގ ބޭރ ން  

. އިއްޔެއް  ކީތީއޮ ނޫން މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައި މިތާ މި  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ހިނާގ ކަމެއް. ނ ހިނާގ ކަމެއްެގ ާވހަކައެއް

ވަޒީފާއިން   މިރ ޢާ  ،ދ ވާފަރ ެގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ މެންބަރެއް  ،ދިޔަ  ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެނިެގން އެށްނޫން އިހަ

ަމކީ ެއއީ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މ ޅި ޕާޓީއަށް ލިބ ނ  ަވރަށް ބޮޑ  ހިތްދަތިކަމެއް. އެީއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެ  ވަކިކ ރ 

މެންބަރ ން   1200ރ  ދާއިރާަގއި  ލިއިރ ަގއި ދ ވާފައިއެކީަގއި ހ ށަހެޅީ. އަޅ ަގނޑ  ބަލަ  މެންބަރ ންެގ ސޮޔާ  552ޮގފީެގ  
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މެންބަރެްއެގ ސޮިއ    150އެންމެ  ،  ދިޔައީ ެގއްލިެގންގ އްހަެއއްހާ މެންބަރ ންެގ  ާގރަ ސަތޭކައެ އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ،  

ހ ރި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މެންބަރަކ  އަދި އެހައި މ ހިންމ  މެންބަރެއް ކަނޑާލ ން   ހޯދައިެގން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ަވޒީފާއެްއަގއި

އިންތިޚާބ ތައް ކާމިޔާބ ކ ރަނީ ތާއީދ    ؛ޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ަގބޫލ ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެއީ އަ

ވ ޖޫދ ވީ ސަރ ކާރ   މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޫން.  ބިރ ދައްކައިެގނެއް  ަވޒީފާއިން   އޮެވެގން.  ތިބި،  ބިރ ދައްކާފައި  ވެސް 

ދ ެވެގން. ެއކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ން އ  ެގނައ މަށް ވަ ކަނޑާފައި ތިބި މީހ ން އަނބ ރާ ވަޒީފާތަކަށް

ބޭފ ޅ ންއެބަ އަދަދެްއެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ެއއީ   ނަށްދޭ.  ހޯދައިދީފަ.  އަނބ ރާ  ވަޒީފާ  މިހާރ   ވަނީ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ    ،ކޮށްފައިލާފައި ތިބި ބޭފ ޅ ން. އެހެންވީމާ، އެކަން ެއ މަގ ން  އިޕީ.ޕީ.އެމްެގ ސަރ ކާރ ން ކަނޑަ 

އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ދެވ ނީ   އެތެރޭެގ ިއންތިޚާބެއްެގ ތެރޭަގއި މި ކަންކަން ހިނަގން  އި،އިންތިޚާބެްއަގ ފެށީމާ 

އަރަ އަނެކަކާ  ެއކަކ   ޖެހިެގން  ޖަޒ ބާތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  އަޅ ަގނޑަށް  އިފަހަތަށް.  ނޫން.  ދ ވަހެއް  ރ ންވާންީވ 

ހޯދ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    2023ޮގތ ަގއި މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ދ ވަހެއް މިއަދަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން    ރެވޭަގބޫލ ކ 

 ،. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކ ރެވޭ މަސައްކަތަކީ ދެކެނީހިންާގލެވ ނ  ވަރަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   

 ކާމިޔާބ ކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޅ ނ  ވަރަށް ބޮޑ  ބިންަގލެއް.  ވަނަ އަހަރ ެގ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ   2023

އްލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެކެިވެގންދާ ވާހަކައެްއ. ހަތެރޭަގއި ހ ރި މަްއސަލަތައް  ެގ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިންތިޚާބ 

ސަރ ކާރަށް ޖެއްސ ންކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގެއއް ނޫން.   ނޫނީ  ، މަްއޗަށް ތިރިކޮށްމިއީ އެްއޮގތަކަށް ވެސް ސަރ ކާރ  ކ ޑަކަކޫ

  ، މިސާލަކަށް ބަެއްއ ބޭފ ޅ ންނަށް އެބަ ވިދާޅ ވޭ ؛އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީ  އިއ ޅޭ ވާހަކައާ  ރ ކޮށްެގންސޯއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީ ހި

ން ނ ހ ރެވޭނޭ. އެ  ރ ކޮށްެގސޯމިއަދ  ވެސް ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ިވދާޅ ވެިވއްޖެ އަބަދަކ  ޕާޓީ ހި 

ޕާޓީން އަޅ ަގނޑ މެން ނެރެެގން    ވިދާޅ ވަނީ ރައީސް ނަޝީދ ެގ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރައީސް ނަޝީދ 

ދިޔައީ ރައީސް މައ މޫން ދޫކޮށްލީމަ.  މި ޕާޓީއަށް ލިބޭނެ މާ ބޮޑ  މޮޅެއް ނޯންނާނެ. ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަން ެވއްޓި

ނޑ މެންނަށް ރައީސް ނަޝީދ  ދޫކޮށްލާފަެއއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދޭނެ ވެރިކަމެްއ ނޯންނާނެ. ެއީއ  އެހެންވީމާ، އަޅ ަގ

ދައްކާއިރ ަގިއ   މިކަހަލަ ވާހަކަ  ، އޮޅިެގން އެ އ ޅެނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިެގން އެ އ ޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ

ނޫނިއްޔާ   އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއްކޮށް ތިބެިވެގންއެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ  

މި ބީެވެގންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޕާޓީއެއް  ައތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ ރެވޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނެއް  ކަމެއް  ނ ވެސްދާނެ. 

ވެސް ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ    މި އ ޅެނީ  ންވެހޮެމންބަރ ން. ދެން    ެގއަތ ަގއި ޕާޓީ އޮންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ

ބ ރ ލެއްނާރާނެ. އަޅ ަގނޑަށް    ކަށްމެންބަރ ން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ އެްއވެސް ވަޒީފާއަ

ވެސް ނ ލެވޭނެ. އެހެން ގ ޅާލައިފި    އިއެްއވެސް ކ ންފ ންޏަކަށް ގ ޅަ   ،ދާއިރާެގ އެްއވެސް ތަނަކަށްެގ  އަޅ ަގނޑ    ، ންީގޔަ

އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވިހެން އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެ ބޭފ ޅ ންނާ އެކީަގިއ    ،ކަމަށް ވަންޏާ
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ކަނޑަ އަޅ ަގނޑ   ކެނޑިެގން.  ައޅ ަގނޑ   އިހ ންނާނީ  އެލާފައި  ކަނޑާލަންޖެހޭނީ.  މެންބަރަކ   ޮގތަކަށް ދާއިރާެގ  ނޫން 

ބ އްދި ަގބޫލެއް ވެސް ނ ކ ރަން، އަޅ ަގނޑ ެގ  ކަށް ނ ވެސް އާދޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޔަ އެހެންނެއް ނެހެދޭނެ. އަޅ ަގނޑ  

 ކަނޑާލެވޭނެ ބޭފ ޅެްއ  ލެވޭނެ ކަމަކަށެއް. އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީއަށް ވޯޓ ދޭ ބޭފ ޅަކީއިމެންބަރ ން މި އިންތިޚާބާ ގ ޅިެގން ކަނޑަ

ބޭފ ޅަކީ އެސް.ެއމް.އީ ލޯނެއް ވެސް ހަމަ ލިބޭނެ ބޭފ ޅަކަށް ވެސް ނ ވާނެ.    ދޭއިސްާމޢީލަށް ވޯޓ   ޟްނޫން. އަދި ފައްޔާ

އެސް.އެމް.އީ ލޯނ  ވެސް ދެވޭނީ ހަމަ ގަވާއިދާއި އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން. ވަޒީފާ ވެސް ދެވޭނީ ަގާވއިދ ެގ އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން.  

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ފަހ މީއަށް ވޯޓ  ދޭ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ލޯނ  ލިބޭނެ. ތިޔާޒްއަދި އިމް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތޮްއޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަރ ވަނީޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އާދެ!  

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ   ށް.ނަޙަސަން ޝިޔާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ންޝިޔާ ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ އްޑޫތޮ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މިޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހެޅިފައި  ައޅ ަގނޑ   މިއަދ   މައްސަލައަށް  ކ އްލި  ފ ރިހަމައަށް    ވާ  ވެސް 

މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް    ، ކީޔަމި މައްސަލަިއެގ ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރ ަގިއ މި؛ ތާއީދ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިއީ  ދަނީ.  މި  ފާހަަގެވެގން  ައޅ ަގނޑަށް  ޮގތ ަގއި  ޖައްސާލ ެމއްެގ  އޮތް  ޖައްސާލާފައި  ބޭފ ޅަކަށް  ަވކި  ޮގތ ން  ޒާތީ 

މަހ  ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނ ވާފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް. އޭރ ަގއި ެގ އެވަނަ އަހަރ 2021 ކައ ންސިލ  އިންތިޚާބ ަގިއ    ، ޕްރީލް 

 ، . އެހެންނަމަވެސްކަމ ެގ ތ ހ މަތ ަގއި ޢާމިރ  ވަކިކ ރަން ހ ށަހެޅީޑިޑޭޓ ންނާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނ ކ ރާޢާމިރ  އެމް.ޑީ.ޕީ ކެން

ޑިޑޭޓަށް  ދާއިރާައށް ކ ރިމަތިލެއްވި ކެން  އިެވސް އޭރ ގަ   ގައިއިންތިޚާބ   އީސްެގ، ދާއިރާ ރައިޢާމިރ  އޭރ ަގއި ވަކިނ ކ ރަްއވަ 

ސަންެގ އިންތިޚާބ ަގިއ ޢާމިރ  ވަކިކޮށްފައި މި އޮތީ. މިީއ  ޗެއަރޕާ  އި ވޯޓ  މަދ ވެދާނެތީވެ ޢާމިރ  އޭރ  ވެސް ވަކިނ ކ ރަްއވަ

ކަން އަޅ ަގނޑ   އެ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްޮގތ ން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި    ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭވިެގން ސީދާ ހަމަ ޒާތީ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ހާރ ެގމި  ،ސަން ިއންތިޚާބ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގެވެގން މި ދަނީމި ޗެއަރޕާ؛ ކ ށްވެރިކ ރަން. 

ބާރ   ހެސް ކިޔާފަިއ ނ ފޫޒ . މިީއ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެްއ ނޫން. ސަރ ކާރ ެގ އާރާއި   ؛ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ނ ފޫޒ  

ިމ    !ލެިވފަ. ނިކަން ވިސްނަވާއިސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ނާޖާިއޒ  ފައިދާ ޭއެގ ތަންމިނަށް މި އޮތީ ހ ޅ ވަ  ،އޮތީތީވެ 

ކ އްލި ޮގތަކަށް ކ. ހ ރާ އިންޖީނ ޭގ    ،ފޯރ ކޮށްދެނީ ސްޓެލްކޯިއން. އެހެންނަމަވެސް  ސަރަޙައްދ ެގ ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް

ިގނަ   ،ކަން މި ކ ރާ ސަބަބަކީްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރަޙައްދ ެގ ރަށެކޭ އެއީ އްމިއަދ  މި ހަވާލ ކ ރަނީ ފެނަކައާ. މި
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ިގނަ ވޯޓ ތަކެއް ހޯދ މަށް ޓަކައި.    ށްރޮޒައިނާ އާދަމަދީ    ބައިވަރ  ަވޒީފާތަކެްއ އެ ރަށަށް އިޢ ލާނ ކޮށް އެ ރަށ ެގ ކ ދިންނަށް

 .. އެ ރަށ ަގއި ހިންާގތީވެ.   އްހައ ސެ އެއީ އޭނަެގ ެގސްޓް

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

މެންބަރ  ވިދާޅ ވެދެްއވ ން  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް  ަގާވއިދ ަގއިވާ  މަޖިލިސް  ވިދާޅ ވާއިރ   ނަންފ ޅ   މެންބަރ ންެގ  އެހެން   ،

 އެދެން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ންޝިޔާ ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ އްޑޫތޮ

މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ވޯޓ  އިތ ރ ކ ރ މަށް   ! މާފ ކ ރައްވާތިިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  އާދެ!

އި ހިރީ ހައްދ ން ނައްޓާފަކ ރާނެކަން ފެނަކައިން. ފެނަކަިއެގ ކަންކަން މިނޭ ފަންސާހަކަށް ވަޒީފާ އިޢ ލާންީގޓަކައި. ޔަ 

އަޅ ަގނޑ މެން ؛ ފެނަކައަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޮއތް ތަނެއް    ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮރަޕްޝަން އޭެގ އިންތިހާއަށް ޮގ

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްތިޔާރ ތަކާއި    115  ،ދައްކަން މި ޖެހެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މި ވާހަކަ

ދީފައި   ޭއެގބާރ ތަކެއް  ކ ރަންވާނީ  ކަންކަން  އެ  ތެރޭަގިއ    އެންމެ  ވީނަމަވެސް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ިމއީ  ޮގތ ަގއި.  ރީތި 

ރައީސް އޮފީހ ެގ ޕޮލިސީ ؛ ކަށްވާ ޮގތަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔަފިތ ނަ

ތާއީދ ކޮށް  ރީައކީ ސިޔާސީރެޓަސެކް މީހަކަށް  ވަކި  ވޯޓ ލީމާ  ، ޮގތ ން  މީހަކަށް  ވަކި  ޕޮލިސީައކީ  އޮފީހ ެގ  އެ    ރައީސް 

އިނޭގތޯ. އެހެން ޮއންނަންވާނެ ޕޮލިސީއެއް ނޫން.   ،ރަށެއްަގއި ކަންކަން ހިނާގ ޮގތަކަށް އޮންނަންވާނެ ޕޮލިސީެއއް ނޫން

މްދާނ  މިހާރ  ވެސް ހަމަ ރަށްރަށަށް ގ ޅ އްވާފަިއ  ޙަ  ރެޓަރީސާފ ކޮށް ރައީސް އޮފީހ ެގ ޕޮލިސީ ސެކް  ،އެހެންނަމަވެސް

ވޯޓ ނ ލަ  ،ވިދާޅ ވަނީ  ބޭފ ޅަކަށް  ނ ހިނާގނޭމިވެނި  ކަމެއް  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،އިފިއްޔާ  މިއީ  ނ ހިނާގނޭ.  ކަމެއް  މި 

. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބާކީ އޮތީ ދެ  ަގބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއް ނޫން މިއީކީ  ަގބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އެކީަގިއ ޮގސްެގން. ިމ ޕާޓީ ،  މެން ެއކީަގއިނީ ައޅ ަގނޑ އެކީ ެގންދެވޭ  އަހަރ . މި ދެ އަހަރ  ައޅ ަގނޑ މެން ކާމިޔާބ ކަމާ

އަދާލަތ  ޕާޓީއާއި އެހެން ޕާޓީތައް ބޭނ ންވާނެ ޮގތަށް ކ ރިއަށް ެގންޮގސްެގނެއް މި ބޭނ ންވާ ލަނޑ ދަނޑިއެއް   ،ބައިބައިކޮށް 

ން އެކީަގިއ  ަގއި ެގނެވޭނީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ  2023އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ހާސިލެއްނ ވާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަމެްއ  

 ކ ރ މ ެގ ހިތްވަރ  ސަރ ކާރ ަގއި ހ ންނަންވާނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަންބައިތިއްބައިެގން. އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ވީމާ،  މިހާރ  އެއްެވސް ބޭފ ޅަކ  ވާހަކަފ ޅެއް ނ ދައްކަވާ. އެހެން ؛އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ހެންވޭރ  އަރ ވަނީ މެދ ހ ސްަވގ ތ ކޮޅެއްެގ ތެރެައކ  ނޯންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ،ނިޒާމާ ގ ޅޭ މައްސަލަެއއް

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހެންވޭރ މެދ 

ހ ށަހެޅި ކ އްލި މައްސަލައަކީ އަޅ ަގނޑ     އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ަވޒީފާެގ ބިރ  އެކަންޏެްއ ނޫން. ވަރަށް ިގނަ އެހެން   ވެސް އެ ަމއްސަލަައކަށް ތާއީދ ކ ރާ މައްސަލަެއއް. ހަމައެކަނި އޮތީކީ

ދާކަމީ އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ތައް އެކި ވަރ ވަރ ން ދައ ލަތ ެގ ަވޒީރ ން ނަަގމ ންކަހަލަ ނާޖާއިޒ  ފައިދާ

ަވކި    ،ެގ ކ ރިއެރ ން މި ދެނީވަކި ފަރާތަކަށް ތާއީދ ކ ރާތީވެ. ަވޒީފާ  ،ބޭނ ންވާ ކަމެއް. ލޯނެއް މި ދެނީ ވަކި މީހަކަށް

ަވކި މީހަކަށް ވަކި    ،ތްބަކަށް ަވޒީފާެއއް ިމ ދެނީންއަ  ،ކަށްޔަމީހެްއެގ ދަރި ތާއީދ ކ ރާތީވެ. އެ    ވަކި ޮގތަކަށް  މީހަކަށް

ކ ރަން    ނ ން ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވިސްނ މެއް ނޫން. އަދި ެއމް.ޑީ.ޕީން ކަންކަންީގޮގތަކަށް ތާއީދ ކ ރާތީވެ. މިއީ ހަމަ ޔަ

ވާހަކަ  ދައްކަމ ންދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިން  މީެގ  ނޫން.  ވެސް  ޮގތެއް  ދެއްކި    ،އަކީބޭނ ންވާނެ  އަންނަން  ވެރިކަމަށް 

އަދި ނާޒާއިޒ ކޮށް މީހ ން   ،އިންސާފެއް ނެތް ވާހަކަ   ،ާވހަކަކަމެއް ނެތް  އަނިޔާވެރިކަމ ެގ ވާހަކަ، ހަމަހަމަ  ،ވާހަކަައކީ

ވަކިކ ރަމ ން ތަކ ރާރ ކޮށް  ވަޒީފާއިން  އައިސް  ވެރިކަމަށް  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަން  އެ  ވާހަކަތައް.    ދިޔަ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ން  ، ދިން އ ންމީދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންނަށް ،މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީޔ ކ ރަމ ންދާދި

ނޫނީ ެއއް ާވހަކައޭ. ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން    ނ ން ވެސް ެއޮގތަށް ނ ދާކަމ ެގ ެއއް ފައިލޭގީ ބޭނ ންވިބޭނ ންވ ން ހަމަ ޔަ

ނ ން ެވސް މިއަދ  ރަނަގޅ ވާންޖެހޭ އެްއވެސް ސަބަބެއް ޮއެވެގނެްއ ީގކަމެއް ހަމަ ޔަ  ކ ރިން ޯގސްވި؛ ދައްކަމ ންދިޔަ

އަޅ ަގނޑ     ނ ވާނެ. ނިކ ތިން.  މަގ ަމއްޗަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަކިކ ރީމާ  މީހ ން  ވަޒީފާއިން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރިން 

 ެއއްކޮށް ވަކި މަދ  އަދަދަކަށް ނޫން މީހ ން ނ ކ ންނަކީއެްއ. ވަޒީފާއިން ނ ކ ތް މީހ ންެގ އަދަދ  ައޅ ަގނޑާ   ،ހަނދާންވޭ

މަދެއް ހާނީ  ވެސް  ތަފާތ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވީ.އްނ ވާނެ.  ވެސް  ދައްކަމ ންދިޔަ   ކަތައް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދ ވަހ   އެ 

 ކަން ިމައދ  މީހ ން ވަކިކ ރަމ ންދާ ވާހަކަ. އެ  ،އިއްކަ ޯގސްކޮށް ވަޒީފާެގ ބިރ  މީހ ންނަށް ދަ  ،ނާޖާއިޒ ކޮށް  ، ވާހަކަައކީ

މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓ މަކަށް ެގންނަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް.  ޔ ދާދިވެސް ތަކ ރާރ ވަމ ން

ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކޮށްެގނެއް ނ ވާނެ.  115އަސާސީެގ  ޤާނޫނ  ހަމައެކަނި   ،ންކ ރަނީމި ތަން ބޭނ   ވަނަ މާއްދާ ނާޖާއިޒ  

މީދޫ ދާއިރާެގ އެބަ   !ނ ވާނެ. ނިކަން ބައްލަވާވަޒީފާއިން މީހ ން ވަކިކ ރާކަށް ނޫން. ވަޒީފާ ދޭން ވެސް ބޭނ ންކޮށްެގން

  ޑްރައިވަރ ން އެބަ   5ޑްރަިއވަރ ން. ދ އްވާނެ އެްއޗެއް އެތާކ  ނެތް.    5ތިބި ކޮންމެވެސް އެސް.އޯ.އީ ކ ންފ ންޏެއްަގއި  

ދ އްވާނެ ހޯދައިދޭންތިބި.  ފައިދާ  މީހަކަށް  ަވކި  ޮގތ ަގއި  ނަހަމަ  ހ ންނަނީ  މި  ނެތް.  އެްއޗެއް  ސަރ ކާރ ެގ      ބަެއއް 



2220 މާރިޗ  1          ޖަލްސާ                               ވަނަ   21ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

29 

 

ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހ އްޓ މަކަށް އަންނަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި  

އަޅ ަގނޑ    ؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ތިބި ބައެއް މެންބަރ ން  ،އަންނާނީ  މިފަދަ މަސައްކަތްތަްއ ހ އްޓ މަކަށް؛ ރައީސް

ޕޮކެޓ ތަކ ން   ،ވަޒީރ ންެގ ޖީބ ތަކ ަގއި  ،ބައެއް މެންބަރ ން  ، ވަރަށް ލަދ ަގނޭ މި ވާހަކަ ބ ނަން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް

ަވޒީރެްއެގ   ،ކެރި  ނަން ކެރި، އަމިްއލަ ވިސްނ މ ަގއި ބަސްބ   ނ ކ މެ އަމިއްލަ ވިސްނ މ ަގިއ ވާހަކަދަްއކަން ހަމައެކަނި 

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންވީމާ،    ންއިންތިޒާރ ަގއި އިނދެެގން ކަންކަންކ ރ ން ހ އްޓާލާ ދ ވަހަކ   ެގކޯލ ފޯނ 

މި މިނިވަނެްއެގ ޮގތ ަގއި މި ތަނަށް ނ ކ މެ މިތާ ހ ރެެގން ވާހަކަދެއްކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނެތް ދ ވަހަކ ން    ،އެ ކަންކަން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   .އްލ ެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީހަކަންކަން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ   އާދެ!   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި    ،އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ     ފަހ ޝ ކ ރިްއޔާ  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ  

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ފެށިފަިއ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އެތެރޭަގއި  މިތާ  ކެމްޕޭނ   އިންތިޚާބ ެގ  އެތެރޭެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އޮތީ  މި 

ޓިކް ޖަހަިއެގން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ނަމ ަގިއ އަދި ޑިމޮކްރެ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރިން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަންނަވަނީ

ކް ޕާޓީއެއް ކަަމކަށް ޓިއެމް.ޑީ.ޕީ އެއީ ޑިމޮކްރެ  އ ޅ ނަސް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ، ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަކަށް ނ ފެނޭ

ތާރ  ޮގތ ެގ  ޚްދ މ ޚ ދާ    އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަމެްއަގއި އެމް.ޑީ.ޕީން ޢަމަލ ކ ރަމ ން މި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދަންނަވަނީ

 ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ  ކިހާވަރަކަށްތޯ މި ތަނ ަގއި ދަްއކާނީ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް 

ލި މައްސަލަ މި ތަނަށް ލީ  ޓިކްކަން މިއަދ  ވެސް މި ފެންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީން މި ކ އް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޑިމޮކްރެ

 މޮކްރަސީއަކީ. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި..ކ ރަނީ. އެއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ޑިވެސް. ލަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަހ ސް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ    !މާފ ކ ރައްވާތި ؛ަވޑަިއެގންނެވި   އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސަކަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ، ޝ ކ ރިއްޔާޝ ކ ރިއްޔާ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް   ޞާލިޙް ވެރިކަމެްއަގއި  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ވަޑައިެގންނެިވ 

ނީ މިތާނަގއި. ނ ފޫޒާއި ބާރ  ނަހަމަ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލ ކ ރައްވާ ވާހަކަ މި ދަްއކަ  115އަސާސީެގ  ޤާނޫނ 

ވާހަކަ މިތާނަގިއ މި ދައްކަވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މައްސަލަ އައ މ ެގ    ވާއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހިންަގޮގތ ަގއި ޤާނޫނ 

އީސް.  ނޫންތޯ ރައީސް ޔާމީނ ެގ މައްސަލައަށް ސަރ ކާރ ން ނ ފޫޒ  ފޯރ ވި ވާހަކަ ިއްއޒަތްތެރި ރަކ ރިން އަންނަންޖެހޭނެ

ނޫންތޯ އިހަށްދ ވަހ  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާަގއި ހަމަ މި ވަރަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވި މި މައްސަލަ އައ މ ެގ ކ ރިން އަންނަންޖެހޭނެ

ކަނޑާލެއްވީމަ.    ެއ ދ ވަހ  ރައީސް އަޅ ަގނޑ ެގ ަމއިކ    ،ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހިތާމަކ ރަން

 ،ފެނަކަިއެގ ސީ.ނިއަރ ބޭފ ޅަކ  ފެނަކަިއެގ އާދައިެގ މ ަވއްޒަފަކަށް ދިން އިންޒާރ ތައް   ،ވީ އް ައޅ ަގނޑ  ިއއްއެ ރެކޯޑިން

 ނ ފޫޒ ެގ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެއއްޮގތްވާ  ،މި ރިޔާސަތ ން އަބަދ ވެސް ޢަމަލ ކ ރެވޭތޯ ބަލަނީ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޮގތ ެގ    މި މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދާ 

ރެކޯޑިން މަތީ މަޖިލީހ ަގއި  އ ސޫލ ން އެން.  އެ  ބަޔާންކޮށްފަ.  ޮގތްތަކެއް  އޮވޭ  ަގާވއިދ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  އިްއވ މަށް  އް 

މެންބަރަށް ވެސް ރެކޯޑިން ތަމްސީލ  ވެސް  ،އޯޑިއޯ ެވސް  ،ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ހަރަކާތް ވެސް    ،ވީޑިއޯ ެވސް އަދި 

 ތްތެރި މެންބަރ .ދެއްކެވޭނެ. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

 ... 115އަސާސީެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  
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 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް 

،  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވެއްޖެ  ،އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް މި ނެގީ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކާރ ެގ ވަޒީފާއެްއ ދެއްވާފައި ހ ރި ފަރާތަކ ން ަވނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރ   115ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  

ަމކީ ަވކިކ ރެއްވ އެ މީހަކ  ވަކިކ ރެްއވި  ވަކިކ ރި ކަމަށް. ެއކަމަކ  ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

 ސް...ނެތީާގނޫނާ ޚިލާފަށް ކ ރައްވާފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅ ވެފައި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިންމަވާލަދެއްވާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ޓްރައިބިއ ނަލ ަގއި ކިތައް މަްއސަލަތޯ މި ސަރ ކާރ ން ޢަމަލ ކޮށްފައި  ؛ކިތަްއކިތައް   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރައީސް ޔާމީނ ެގ    ،ެއހެންވެެގން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ؟ހ ރި ޮގތާ ދެކޮޅަށް ނިމިެގން އައީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 އެ މައްސަލަ ވެސް ބެލެންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި  ނ ފޫޒ  ެވސް ބެލެންޖެހެއޭ. މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅޭއިރ ވި  މައްސަލައަށް ފޯރ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަެމއްަގއި ވެރިކަމަށް ވަޑައިަގތ ަމށް ޓަކައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފ ޅ ތަކ ަގއި  ؛ ރައީސް

ނ ެގއްލޭ  ،ވިދާޅ ވި  ވަޒީފާ  ސަރ ކާރ ަގިއ  ތިމަންނަމެންެގ  ތިމަންނަމެންެގ  ހ ރެެގން  ތަފާތެްއ  ވާހަކަ. ފިކ ރ ެގ  ނެ 

އަމިއްލަ ޕާޓީަގއި ވެސް ތިމާ ީމހާއާ ދިމާއަށް ެއއްޗެއް ބ ނާ   ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ  ،އެހެންނަމަވެސް

ދެން ާވހަކަ.  ވަކިކ ރާ  ވަޒީފާއިން  ޢަމަލ ކ ރާނީ  ކިހިނެއްތޯ  މިހާ  ދޭތެރޭަގއި  މީހަކާ  ޮގތް  ؟އެހެން  ޢަމަލ ކ ރާނެ 

އި ދެއްތޯސްކ ހ ސާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޤާނޫނ ؟ ރެވޭ  ދަންނަވަނީ  މި  މާއްދާއާ  115އަސާސީެގ  އެހެންވީާމ،   ވަނަ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   އަންނަންވީ އެ  ޚިލާފ ވެވަޑަިއެގން  ފ ރަތަމަ  ތަނަށް  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  ހ ންނެވީ. 

މައްސަލަ އަޒ ލ ކ ރ މ ެގ  ކ ރިއަށް    ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މައްސަލައިެގ  ފ ރ ޞަތަށް މި  ދެްއވި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. މި ކ އްލި މައްސަލަިއެގ ަވގ ތ  ހަމަވީ.  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .އާދެ! 
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 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  5
 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

  ށް. އަ  2  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް

 ށް. އަ  5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް އެއީ  

މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަސްލަހަތ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާهللا ބަރ  އީވާ ޢަބްދ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން  -5.1

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022  ،ަގއި ބޭްއވ ނ   2022ފެބ ރ ވަރީ    15ވަނީ  ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވާފައި 

ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ،ވާނީވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެއް   6ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  

 هللا.ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ هللا. މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  އީވާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ަގލޮޅ 

މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަސްލަހަތ  ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ    ؛އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަމ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން  

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ  އަޅ ަގނޑާއިބޭނ ން.  ވާހަކަ  ން  ބިލ ެގ  ބިލ ެގ   އި،ދައްކަ   މި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ައދި 

ފަހ  ރަްއޔިތ ންެގ  ދޮޅ  އަހަރ ެގ މަސައްކަތަށް .މި ބިލ ެގ ަމސައްކަތް ފެށިތާ ާގތްަގނޑަކަށް ދޮޅ  އަހަރ  ، މަޝްވަރާކޮށް

ފ ރިހަމަހަމަޖިލީ ބިލ   ހ ށަހެޅީ  މި  މަސައްކަތާއެކ  ށް  މަސްލަހަތާއި  މޯލްޑިވްސްެގ  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ  މިއީ    ކ ރެވިެގން. 

ށް  ހަޓްރާންޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާ ގ ޅިެގން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ  ،އަދި އަޅ ަގނޑ    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާ ބިލ 

އެކ  އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ  މި    މި ބިލ  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާ؛ ހ ށަހަޅާ ދެވަނަ ބިލ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކޮރަޕްޝަން  -ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްެގ އެންޓި ؛ރެންސީ މޯލްޑިވްސްެގ މެންޑޭޓ ިމއީ ޓްރާންސްޕޭ  ،ހ ށަހަޅާ ސަބަބަކީ

ބައްދަލ ވާ ހިސާބ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް. ިމއީ މާލީ   ދ ތަކާއ ެގ ވަ 19-މެންޑޭޓާއި އަޅ ަގނޑ މެން އެްމ.ޑީ.ޕީެގ އެޖެންޑާ

މީހ ންނާއި ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ކަނޑައަޅާފައި   ،ބަޔާން  ާގނޫނ ަގއި  އެ  މި  ފަރާތްތަކ ން  އަދާކ ރާ  މަޤާމ ތައް  ދައ ލަތ ެގ  ވާ 

ހިސާބ ތަކާއި ފައިސާެގ  މ ދަލާއި  މިލްކިއްޔާތ ަގިއާވ  މަސް  ،ފަރާތްތަކ ެގ  ދަރަނީެގ   ،ލަހަތ ތަކާއިވިޔަފާރީެގ  އަރަންޏާއި 

މަ  ،އިތ ރ ން ެއހެނިހެން  ފަރާތްތަކ ެގ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި    ސްލަހަތ ތައްއެ  ބަޔާން  ތައްޔާރ ކ ރާ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ހާމަކޮށް 

ބަލަިއަގނެ  ،އ ސޫލ ތަކާއި ދެނެަގތ ާމއި  ،ބަޔާން  ޞައްޙަކަން  މަޢ ލޫމާތ ެގ  އިތ ރަށް    ބަޔާނާ  ، ބަޔާނ ަގއިާވ  ގ ޅިެގން 

މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅ މ ެގ    އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ ެގ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ ބިލެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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ބޭ ެއއް  ބޭނ މަކީ  ،ައޅ ަގނޑ   ؛ނ މަކީމައިަގނޑ   ެއއް  މައިަގނޑ   ހ ށަހެޅ މ ގެ  ބިލ   މި  ނަންޖަހާފައި   އަޅ ަގނޑ ެގ 

ރައީސް މަޢ ލޫމާތ   ،އިްއޒަތްތެރި  މަސްލަހަތާއި  ވެރީންެގ ؛އެ  ޞައްޙަކަމާ  ދައ ލަތ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   އެކ    މަސްލަހަތާއި 

ކޮށް  މަސްލަހަތ  ހ ށަހެޅ މަކީ ހާމަކ ރާ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާއެ  ،ކޮށް ރަްއޔިތ ންނަށް ސާފ ވ މ ެގ އިތ ރ ން ޞަޚާއް  ،ދައ ލަތަށާއި

ދައ ލަތ ެގ    ،ކ ރާ އ ސޫލ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަންއެ  ،ކޮށް  ކަންފ ށް ފެންނަ އަދި ރައްކާތެރި ޮގތެްއަގއި އެ ވެސް ދެވީހާ

އަޅ ަގނޑަށް މި ބިލ  މ ހިންމ ވާ    ،އަނެއް ސަބަބަކީ  ހ ރިހާ ެވރިންނެއްެގ ތެރޭަގއި ެއއްހަމަކ ރ ން.އި  ހ ރިހާ ވ ޒާރާއަކާ 

ސަބަބަކީ މަޖިލީހ ަގ  ،އަނެއް  ރައްޔިތ ންެގ  އަދި  ބަެއްއ  ޞަޚާއް   ތަމްސީލ ކ ރަްއވާ  އިއަޅ ަގނޑ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ކޮށް 

އަދި ރަީއސްމެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  މ ހިންމ   ،ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތް    ދިވެހި   ވަނީ.މިކަހަލަ 

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ދ ތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން ވީ ބައެއް ވަ   ،ރައްޔިތ ންނަށް

ބޯހިޔާވަހިކަން ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނ ންނ ވަނީ  ދޫކޮށްލާން  ބޯހިޔާވަހިކަން ؛ހަމަ  ރައްޔިތ ންެގ    އެީއކީ  ؛މާލޭެގ 

ރަީއސް އެ އމާލޭެގ    ،އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރެްއ  ވަ ެއްއވެސް  ބޭނ ންވާނޭ  ދޫކޮށްލާން  ނ ކޮށް  އ ިއން  އެކަން  ނޫން.  ދެއް 

ބޭނ މެއް ދޫކޮށްލާކަށް  ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ  ވެސް  ދާއިރާތަކ ަގއި  އެހެނިހެން    ،ނަރ ދަމާއާއި  ،ނ ވާނެ. 

ޚިދ މަތްތަކާއި  ،ތަޢ ލީމާއި ވަ  ، އަސާސީ  ހ ރިހާ  އެ   އެބަ  އްދ ތައ މިހެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި    ހ ރި 

، ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް  ތާދައ ލަތ ެގ ަވއްކަމާިއ ޚިޔާނާ  ،ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ  ދަން ބޭނ ން. އެހެންނަމަވެސްއްދ ތައް ފ އ ވަ

ސް ދޫކޮށްލަން ބޭނ ން ވެ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަަގިއމ   އެީއކީ  ،ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ދ އ   ވައެ ވީ  ،ންމަސައްކަތްކ ރާ

ވެސް އެއީ ހަމަ    ދ އ އެ ވަ  ، . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި އެބަ ތިއްބެިވ ެއމް.ޑީ.ޕީ އެތަްއ މެންބަރ ންނެއްނެދަކަށް ނ ވާއ ވަ

ވަ އެހެން  އ އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއްފަދައިން  ؛ދ  އ ވަ  ޚިދ މަތްތަކ ެގއަސާސީ  ދ ވީ  ޚިދ މަތެކޭ  މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ  ތަރައްޤީެގ 

ޮގތ ަގއި ބަލައިެގން މަސައްކަތްކ ރަން ބޭނ ންވާ މެންބަރ ންތަކެއް އެބަ    ެގއް ދ ތަކެ އ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ މ ހިންމ  ވަ

 ،އަޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓާލަން ބޭނ ންވާ  ،ެއީއ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ތާޚިޔާނާ  ވަްއކަމާއި ؛ވެސް  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވީ  ތިބި

ެއ    ،ވާތީވެ   ދައ ލަތ ެގ ވެރިންެގ ތެރޭަގއި އެ މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓ ވަން ބޭނ ން ކަމަކަށް  ،ދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގއި

އީސް. ރައީސް  ވާތީ ިއއްޒަތްތެރި ރަ   ދެކޮޅަށް މަސަްއކަތްކ ރ މަކީ ައޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓާލަން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަކަށް  މަސައްކަތާ

ން ވެރީ  .ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ޚިޔާނާތް  ،ޔާމީންެގ ވެރިކަމ ެގ ޚިޔާނާތް ައދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ަވްއކަން އެއީ 

އިްއޒަތްތެރި    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ. އެހެންނަމަވެސް  ،ކ ރި އެންމެ ބޮޑ  ޚިޔާނާތ ެގ ަވއްކަންކަން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

ވެރީ  ،ރައީސް ަވއްކަމާއި ދައ ލަތ ެގ  ކ ރާ  ެއ  ބޭނ ންކޮށްެގން  މަޤާމ   ވަްއކަމަކީ    ،ން  ކ ރާ  އެ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ނ ފޫޒ  

  ،ޚިޔާނާތ ެގ ަވއްކަމާއި   ބޮޑެތިބޫލ ކ ރޭ. ބޮޑެތިަގކަަމށް މީހ ން  ޮގތް  ކަން އޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަތޮޅ ވެރިޔާ ލަްއވައި އަބަދ    ކަތީބ  ލަްއަވއި  ،ނަމަ  ކ ރީގައި ؛ވަްއކަމާ  ކ ދިކ ދިކ ދި ނ ފޫޒ ން ކ ރާ   ؛ކ ދިކ ދި ަވއްކަމާ

ެގައށް ފޮނ ވ ން  މަސް  ނިންމައިލާއިރ   މިހެން ؛ވަޒީރަށް  ކޮށްފައި  ައހަރ   ފަސް  ވަްއކަންތައް  ކ ދިކ ދި  ކ ރާ  މި  ޮގސް 
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  ކަންކަންކ ރާ ކ ދިކ ދި  ބޮޑެތި ވަްއކަމާއި ނ ފޫޒ ން    .ބޮޑެތި ސިންާގހާ ަވއްކަމަށް ވެފަ  އޮންނަނީ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ކ ރީެގ ވެރިކަންތަކ ެގ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމެއް.  ތިބެންޖެހޭނެ  ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން ފާރަވެރިވާން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދ ނިޔޭެގ ކޮރަޕްޝަން އިންޑެކްސްަގިއ   ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭަގދައްކާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ    ނޑ ެމންވަްއކަމ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގ

ދިހަގ ނަ ދިހަގ ނަދިވެހިރާއްޖެ  މާނައަކީ  ،  ތެރޭގައި  ހަމަަގއިމ   ،ދަށަށް ޮގސްފި. އޭެގ  ރައްޔިތ ންެގ   ވެސް ދިވެހިންެގ 

ންކ ރ މާ ދޭތެރޭަގއި ނ ވަތަ ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނާ ދޭތެރޭަގިއ  މިއަދ ެގ ދައ ލަތ ެގ ަވއްކަ ، ތެރޭަގއި ިމއަދ ެގ ސަރ ކާރ ެގ

ޓިލޭޓަރ  ވައްކަން ކަމ ަގިއ  ންވެ   އީވެސް އެ  ދަށަށް ޮގސްފިއޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރ   ދެކޭޮގތް ދިހަގ ނަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިއ ވެރިން ނ ހިމެނޭ ކަމަކަށް  ލާއިރ  އޭެގތެރޭަގއިދެ މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ ވެންޓިލޭޓަރ ެގ ަވއްކަެމއް ކޮށް ނިންމަ  ،ވިޔަސް 

ވެެގންދާއިރ  ވެސް އެ މަްއސަލަ ނ ބަލާން   ބޫލ ކ ރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫން. ދޮޅ  އަހަރ ަގބ އްދި    އެީއކީ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އީ  އެ   ،ބޫލެއް ނ ކ ރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަގ  ރައްޔިތ ންކަމަކ ، ދިވެހި    ބެނީ. ނ ބަލާން ތިއްބެއްއަޅ ަގނޑ މެން މި ތި

ދިވެހިން   ރަީއސް  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަކަށް  ނޫން  ވަްއކަމެއް  ކ ރި  ޮގތަކަށް  ނ ހިމެނޭ  އަދި  ަގވެރިން  ނ ކ ރާނެ.  ބޫލެއް 

ނ ބަލާ ނ ބަލާ  ކިތަންމެވަރަކަށް  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  ނަން  ،އެޅޭނެ ނަން  އިޭއަގ  ،ތިބިވަރަކަށް  މީހ ން  އެޅޭނެ 

މި ބިލަކީ މާލީ އަދި    ،އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ެއނޭގމި ބިލަކީ އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ،  ިގނަވަމ ންދާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ން ހޯދާ މ އްސަނދިކަމ ެގ ބިލ  ނޫންކަން  ގ އް ހަނ   ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ . އަޅ ަގނޑަށް ެއނޭގ މިއީކީ  ސްލަހަތ ތައްއެހެނިހެން މަ

އެކަަމކ  ރައީސް.  މ ހިންމ ބޫލ ކ ރާ  ަގއަޅ ަގނޑ     އިްއޒަތްތެރި  މި  އަޅ ަގނޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެން،    ،ވަނީޮގތ ަގއި 

މާލީ މަސްލަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތ ެގ ވެރިން ތިބޭއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތ ތައް ހަތ ތަކާއި އެހެން މަސްލަހަޮގތ ަގއި 

ތަރ ތީބ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމަކ ، ރައްކާތެރި ޮގތެއްަގއި އެއްހަަމއެްއަގއި ތާއަބަދަށް   ؛ބޮޑ  ޮގތެްއަގއި   ވީހާވެސް ހާމަކަން

ާވނެ ކަމަކަށް.  ތަރ ތީބަކ ން ރަްއޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ން ބޭނ ންވާ ވެރިންނަށް ހ ރަހަކަށްކ ރާަވއްކަން   ،ހާމަކ ރ މަކީ

ތިބ މަކީހަމާލީ ވެރިންނަށް މަސްލަ ޮގތަށް  ފާރަެވރިވެވޭ  ފި  ަވްއކަމާ  ،ތަށާއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޔަަވޅެއް ދެކޮޅަށް އެޅޭ 

މީހ ންގެ    ރާތީވެ އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅާފައި މިކ ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ     ،ކަމަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އޮތީ. ހާމަކ ރަންޖެހޭ 

ނައިބ   ،ތެރޭަގއި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ަވޒީރ ންެގ    ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާާއއި  މެންބަރ ންއަދި  އަދި   ،މަޖިލީހ ެގ 

ފަނޑިޔާރ ން، އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން    ،ންރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ 

ްގރިޓީ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ން، މޯލްޑިވްސް ީމޑިާއ ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރ ން،  ޓެޝަނަލް އިންކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ން، ނޭ

މޯލްޑިވްސް    ،ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ނައިބ ލް އަދި ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަޕްރޮސި  ،ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީެގ މެންބަރ ން

ޑެޕިއ ޓީ ަގވަރ ނަރ ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން، ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކ ެގ    ،މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރ ނަރ  

ޕޮލިސް  ،މެންބަރ ން އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ފޯސް،  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ވައިސް  ފޯސް،  ޑިފެންސް  އޮފް    ، ޗީފް 

ކޯޕަޕްރައި އެންޑް  މެންބަރ ން،ރަޓައިޒޭ ވެޓައިޒޭޝަން  ބޯޑ ތަކ ެގ  މެންބަރ ން، ނޭ  ޝަން  ބޯޑ ެގ  ޓެންޑަރ  ޝަނަލް 
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ކޮމިޝަނަ އަީމންރއިންފޮމޭޝަން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ދައ ލަތ ެގ  ންޢާ  ،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  ޖ ޑީޝަލް  މ ، 

ަގވަރ ނަރާއި ނައިބ ، އޮންބަޑްސްމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  ން،ންޓް ސެކްރެޓަރީނައިދާރާތަކ ެގ ޕާމަ ޕަރސަން، ެގ 

ެއގްޒެކެޓިްވ ޑިރެކްޓަރ ންނާއި ވާ ކ ންފ ނިތަކެއް އެްގޒެކެޓިވް އަދި ނޮން  ސާ އްހި   ދައ ލަތް  ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް؛ ލަތ ެގދައ 

މިނޫން  ،ސީ.އީ.ޯއއިންނާއި  އަްއޔަން  އަދި  ސަރ ކާރ ން  މަޤާމ ތަކަށް  މިފަދަ  މީހ ންނާއިވެސް   ،ކޮށްފަިއވާ 

ޮގސް ިއއްޒަތްތެރި  މިހެންޮގސް،  ދެން މިހެން  ،ސިޓީ ކައ ންސިލަރ ންނާއި  ،އަތޮޅ  ކައ ންސިލަރ ންނާއި  ،ސިލަރ ންނާއި ކައ ން

 . އަޅ ަގނޑަށްކަމަށްތ  ހާމަކ ރަންޖެހޭ  ހަޮގސް ޖަދ ވަލް އެކެްއަގއި ހިމަނާފައިވާނެ މަސްލަމިހެން  ،ފަނޑިޔާރ ންނާއި   ،ރައީސް

ެއކަމަކ ، އެޖެންޑާތ ތައް ހާމަކ ރޭކަހަވެސް އެނޭގ މިހާރ  މަސްލަ މި    ،ދ ވީ ފަދައިންއ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން ވ19ަ-ން. 

ވެސް ކ ރި އެްއ    މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިޚާބ ވ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފ ރަތަމައިނ ން

ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  19-ޮގތް އެޖެންޑާރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ މާލީ މައްސަލަތައް ހާމަކ ރާ    ،މަސައްކަތަކީ 

އެހެން   ،އެހެން ހ ރިހާ ވ ޒާރާއެްއ ެވސް  ،އެދ މަކީ . އަޅ ަގނޑ  މި އެދޭޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ފ ރިހަމަކ ރީ  ވީދ  އ ވަ

 ިއއްޒަތްތެރި  އެކަން ެއއްހަމަކ ރ ން  ،ރައްކާތެރިކަން ހާމަކަން ބޮޑ  ޮގތެްއަގިއ އަދި ހަމަ  ކަކ ން ވެސް  ތަހ ރިހާ އިދާރާ

ރައީސް. ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅ ކ ރެވޭނެ ކަންކަން ހ ންނާނެ. މީަގއި މިނިވަން މ އައްސަސާއެކޭ  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފަދަ   ދާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެކަމަކ އްއޭެގ މާނައަކީ އާ މ ައއްސަސާއެއް އ ފަ،  ބ ނެފައި އޮތެއް ކަމަކ 

ހިމެނޭ  މިހާރ  މ އަްއސަސާއަކާވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން    ިއތ ރަށް  މަސައްކަތް  ހ ރެ  ހަ  އެ  އަދަބ ތަކާ  މީެގ  ވާލ ކ ރ ން. 

ލިބޭ  އަދަބ ތަކާ ހ ރެ އިއްޒަތްތެރި    ނ ކ ރ މ ންތ  މާލީ ހާމަހަމި ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާލީ މަސްލަ ؛ތ ހަމަސްލަ

އެ   ،ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   މަެވސްބަެއއް މީހ ން ކަންބޮޑ ވ ން ފާޅ ކ ރި. އެހެންނަ  ،ރައީސް

ކ ެގ  ޚިލާފަށް ތަކ ރާރ ކޮށް ވީމާ އަންނަ އަބަދ ތަ  މި ާގނޫނާ  ،ތ  ހާމަނ ކ ރީމާހަބޮޑ  އަދަދ ތަކަކީ ތަކ ރާރ ކޮށް މާލީ މަސްލަ

ތްތެރި ރައީސް ހާމަނ ކ ރީމާ  ތަކ ރާރ ކޮށް އިްއޒަ   ،ތަކ ރާރ ކޮށް  ކަކީތަދ ނޫހ ަގއި ޖަހާފައި އެހެރީ. އެ ބޮޑެތި އަދަ  ވާހަކަ

ތަކ ެގ ވާހަކައަކީ.  ދ އެ ބޮޑ  އަދަ،  ަގއި ދެން ނ ކ ރީކަން. ދެން އަންނަ އަދަބެއްެގ ވާހަކަތ  އެއީ ަގސް  ،ވިސްނަންޖެހޭނެ

ދަބ ތަްއ  އެ އަ  ،އަޅ ަގނޑަށް އަދަބ ތައް މ ހިންމ ވީ ސަބަބަކީ  ، އަދިއަދަބ ތައް ބޮޑ ކޮށްފައި އެހެރީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މިއީ   ؛ވަރެްއެގ  އެހެންވީމާ، މީަގއި ކޮންމެސް.  ނާލާނެ މީހަކ  ނާޅާނެ  ،ނީބަޔާން ހ ށަހަޅާ މީހަކ  ހ ށަހަޅާ  ،މަނަ  ނެތް

ވަރެްއެގ އަދަބ ތަކެއް އެހެރީ.   ޮގތ ަގއި ހަދަންެވެގން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޭއަގއި ކޮންމެެވސް ެގ  އިަގންނަވަރ ެގ އެްއޗެއް ދަ

ވާތީވެ. ިއްއޒަތްތެރި   ވާންޖެހޭނޭ ކަމަކަށް  ވެސްމަށް  ޖެހިލ ންވާވަރ ެގ ކަންކަމީހާ  ކަން ނ ކ ރާ  އަދި އެ އަދަދ ތަކަކީ އެ

ވ މަށް ނ ވ ރެ އެ ބަލިނ ވެ، ބަލި  ފަރ ވާކ ރަން އ ޅ މަށް  ށް ބަްއޔެއް ވީމާ ބައްޔަ  ، މާހިރ ން ވިދާޅ ވޭޙީޞިއް ؛ރައީސް

ން ދެ  ވަރަކަށް ބައްޓަންކ ރ މޭ ބ އްދިވެރި ޮގތަކީ. ޕްރިެވންޝަން އިޒް ބެޓަރ  ޓަފާޅި ވީހާވެސްަވއްޓަކައި ދިރިއ ޅ މ ެގ  

ދައ ލަތ ެގ   ؛އަޅ ަގނޑަށް ދައ ލަތ ެގ ވެރިންެގ ަވއްކަން   ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ، މާހިރ ން ބ ނާ ފަދައިންޙީޯއއޭ ޞިއްކި
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ާމ  ވީދ   އިކ ރީމާ ެއ ފަހަވަްއކަން  .ބޫލ ކ ރެވެނީ ެއކަހަލަ ޮގތަކަށްަގެވސް އަޅ ަގނޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،    ވަްއކަން

އެމް.އެމް ފެނޭ.  އެބަ  ނ ވާކަން  ވާހަކަދެން  ޚިޔާނާތ ެގ  ރައީސްއިތޯ  ބަކޮ  .ޕީ.އާރ .ސީެގ  ވެންޓިލޭޓަރ ެގ   ؟އިްއޒަތްތެރި 

ދެން އެ    ،ދ ވީމާ  އިއެހެންވީާމ، ަވއްކަންކޮށްފައި ދޫކޮށްލީމާ އެ ފަހަ؟ ވަްއކަމ ެގ ވާހަކަ ކޮބައިތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވޭތޯ    ނ ކޮށްވެރިން ވައްކަން ؛ންވެރީ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގައޅ ަގނޑ     ،ދަޫގާވކަށް ވިސްނޭތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނއަތ ލާން އ 

މާލީ  ؛މި ބިލ   ،އަޅ ަގނޑ  މި ާގނޫނ   ،ވާތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ފާރަވެރިވ މަކީ މ ހިންމ  ކަމަކަށް  ޔާލައިވީވަރަކަށް ކ ރި

އަޅ ަގނޑ  މި ގ ޅ ވަނީ.    މިހާވަރަށް ދައ ލަތ ެގ ވެރިންެގ ަވްއކަމާ  ،ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ ސްލަހަތ ތައް  އަދި އެހެނިހެން މަ

ައޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީ    އޮތް. އެކަަމކ    ބިލަށް ޙަޤީޤަތ ަގިއ އިތ ކ ރަން ބޭނ ންވާ މާއްދާެއއް އެބަމި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

؛ ންގެ ވެރީ  ،އެކ  މިކަން އިތ ރ ކ ރަން ބޭނ ންވަނީ. ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވޭ  ސްޓޭޖ ަގއި އެހެން ބޭފ ޅ ންެގ މަޝްވަރާއާ

އެބަ    ލާދޭތެރެއަކ ން އަންާގނ   ،ލް ޮއޑިޓ  ހަދަން. އޭެގ މާނަައކީހިމެނޭ ފަރާތްތަކ ެގ ރެންޑަމް ލައިފްސްޓައިމި ބިލ ަގއި  

،  އެއްހަމަތޯ. އޭެގ މާނައަކީ  އާމްދަނީއާއި އޭނަެގ ދިރިއ ޅ މާ  ވާ ޑިކްލެއަރކޮށްފައި ؛މީހާއަށް މީހާއަށް ލިބޭ  ،ބަލައިލަންޖެހެއޭ

ތ ންެގ  . ރަްއޔިމިއީ  އިނޭގތޯރ   ތިންވަނަ ދައ   ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛މީހަކ   ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދެ ދައ ރ  އަދާކ ރާ

ދެ ދައ ރ މަޖިލީހ ެގ  މީހާއަ    ޕެންޓަށް  އަދާކ ރާ  ަގނެފައި ރހ ޅ މާލެއިން ތިން  ކިއްލާއެްއ  އިގ ޅ ވަ،  ހައ ސް  ބޮޑ   ލާފަިއ 

  ، ކ ރާ ޚަރަދ ތަކާއިއ ފެދެންޖެހޭނެ އޭނަެގ ދިރިއ ޅ މާއި، ދިރިއ ޅ މ ަގއި  ސ ވާލ   ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސްލާފައި ހ ރީމާ  އިހަދަ

މި ލިސްޓ ަގއި ހިމެނޭ ،  ދައ ލަތ ެގ ަވޒީފާެއއްަގއި ހ ރި މީހަކ   ،ނޫން  ބަްއދަލ ތޯ. އެހެނެއް  އާނާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއޭ

ކ ރީއްސ ރެ ؛މީހަކ  މާ  ިވޔަފާރިކ ރަމ ން  އެހެންނަމަވެސް،  އައިސްފައި ވެސް  ހ ރި   ،ކ ރަމ ން  ތަނަވަސްކަން  އަމިއްލަ 

ަގބޫލ   ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ    އެީއކީ  ،އް ކަމަކ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމީހެއްެގ އަދި ތަނެްއަގއި ފްލެޓެއް އޮތެ

ހަމަނ ޖެހޭ    ވެސް ކ ރެވޭވަރ  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ލައިފްސްޓަިއލް އޮޑިޓްތަކ ން އެ ދައްކާނެ. ހަމަޖެހޭ ވާހަކައާއި

ެއއީ  ދަްއކާނެ. އެހެންވީމާ   ވާހަކައާ ހިމަނާ  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ެއކަމަކ އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވާ ނ ކ ތާއެއް.  ވެސް    ން 

ން ބޭނ ންވާތީވެ މި ާގނޫނ ަގިއ، ރަްއކާތެރި ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ  އެ ހިމަނާ  ،ފ ވެރި ޮގތެްއަގއި ސާއިން  ،މަޝްވަރާާއއެކ 

 ؛. މި ބިލ އެދެން  ންށްދެއްވ ނެތީ. ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮ  މި ބިލ ގައި

  އި ަގ10:30ރީ ްގރޫޕ ން މިއަދ   ތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ޕާލަމެންޓައިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ ެގ ޕާޓީ، ދިވެހި ރައްޔި

ނ ަގތ މާ ދޭތެރޭަގއި ޮގތެްއ ނިންމަން އޮތީ. ައޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ައޅ ަގނޑ ެގ އަޚ ންނަށް އަޅ ަގނޑ ެގ    މާއިބަލައިަގތ 

ިއލްތިމާސްކ ރަނީއ ޚ ތ ން މި  އަޅ ަގނޑ   ކޮލީގ ންނަށް  ައޅ ަގނޑ ެގ  ބިލަށް   ،ނަށް،  މި  އަދި  ބަލައިަގތ މަށް.  ބިލ   މި 

 ؛ފަހ ން ރަނަގޅ ކޮށްލެވޭނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ،ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ކަމެއް ހ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ވޯޓ ދެްއވ މަށް

މި ބިލ ަގއި ހާމަކ ރަންޖެހޭ އެކި ފަރާތްތަކ ން އަޅ ަގނޑަށް ގ ޅި.   ؛ޅި މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅ މ ން އަޅ ަގނޑަށް ގ 

ހެްއޔޭ    މިހާރ  ދެން ކޮންަގނޑެއް  !ފަހަރ  ީއވާ  އަނެއް   ،އެއްބައި މީހ ން ވިދާޅ ވި އަދަދ ތައް ބޮޑޭ. އަނެއްބައި މީހ ން ބ ނީ
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ސާބަހޭ    ،އީސް ވިދާޅ ވިކައ ންސިލ  ރަނ. އަތޮޅ ެގ  އްޕާނެއް ހެއްޔޭ.  ހޮރ މެންނަށް ކޮންފަދަ ނ ތި ަގންނަނަނީ. އަހަރެ

ނ. އަތޮޅ    އޮތް. ެއކަމަކ    ކަމަށްވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހާމަކ ރަންޖެހޭނެ  ސާބަހޭ އީާވއޭ. އޭނަެގ ނަން  ،އީާވއޭ

ތ  ހާމަކ ރ މަކީ މޮޅ   ހަޮގތ ަގއި. އޭނަެގ މާލީ މަސްލަެގ  އެއީ މޮޅ  ކަމެއް  ،ކައ ންސިލ ެގ ރައީސް ބައްޓޭައށް އެނގ ނީ

މި.   ރައީސް އިްއޒަތްތެރި ،މީހ ން ކަންބޮޑ ީވ. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ އަށް ފެނ ނީ. އެއްބައިކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ބައްޓޭ 

އަޅ ަގނޑަށް    ،ކަންބޮޑ ވާ ކަމަކަށް ވީކަމ ަގއި ިވޔަސް  ،ދަޫގ ކަމަކަށްނއ   އީލިސްޓ ަގއި ހިމެނޭ ބައެއް މީހ ންނަށް މި  މި

ދިވެހި  ،ކަށަވަރ ންީގޔަ ތަމްސީލ ކ ރާ  މި  މަސްލަރައްޔިތ   އަޅ ަގނޑ މެން  މާލީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެހެން ހަ ންނަށް  ތާއި 

އެީއކީހަމަސްލަ ހާމަކ ރަންޖެހ މަކީ  ޮގތެްއަގިއ    އެ  ތ ތައް  ރަްއކާތެރި  ނ ވާނެ.  ކަމަކަށް  ޯގސް  އެީއކީ  މީހ ންނަށް 

ނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް  މި ބިލ  ބަލައިަގތ ން އަޅ ަގ  ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އެއްހަމަެއއްަގއި އަޅ ަގނޑ  މިކަން ކ ރަން ބޭނ މީ.  

 އެދެން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ލަފްސްޓައިލް އޮޑިޓ ެގ ވާހަކަ ދައްކަވަމ ން ެގންދެވިއިރ ަގއި  ޝ 

ލައިފްސްޓައިލްެގ މާލީ   ؛ެއއީ މާލީ އޮޑިޓެްއކަން  ،ދެ މެންބަރ ންެގ މޫނ  އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ . އެހެންނަމަވެސްހެންވޭރ ެގ  

މާއްދީ ކަންތައްތަކ ެގ ޮއޑިޓެއްކަން އެނިގވަޑައިަގތީމާ    އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ފިނިކަން ލިބިއްޖެ.  އޮޑިޓެއްކަން އެނިގަވޑަިއަގތީމާ 

ށް މ ނިފޫހިފިލ ވ މ ެގ ންނަވަނީ މިސާލަކަދަ   އެލައިފްސްޓައިލޭއެްއވެސް ހާލެްއަގއި    ،އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ފިނިކަން ލިބިއްޖެ

ޖަހާއިރ    11އިެގ ވަގ ތަށް. އިދާރަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން  ސައޮޑިޓެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ  

 އެނބ ރި ބައްދަލ ވާނަން.  

 

 { އަށް 11:11އިން  10:28 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެދ ކަނޑާލ މ ެގ ކ ރިން ހ ށަހެޅ ނ  ބިލަށް. އެއީ ަގލޮޅ  އ ތ ރ     ،ބަހ ސް ފަށާނީ  މި ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން  `.

ތ ތައް ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ .  ހަމާލީ އަދި އެހެނިހެން މަސްލަ   ،އްވާފައިވާ ހ ށަހަޅ هللا ވާ ޢަބްދ އީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއިރާެގ  

 ޖާބިރ . هللا ސަށް މި ހ ޅ ވައިލަނީ. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ހ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ބިލ ެގ ބަ
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  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

  އި ދިވެހިރާއްޖޭަގ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ތަހ ނިޔާއާއި މ ބާރިކ ބާދީ އަރިސްކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ވަރަށް އ ފާކޮށްފިން

ޓަކައިގާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ   ރައްޔިތ ންގެ   ެއއީ  އިމ ކ ރ މަށް  ބޭފ ޅެއް  ފަޚ ރ ވެރިާވ  ައޅ ަގނޑ   މި   މަޖިލީހ ެގ  ވަރަށް 

ހ ށަ މެންބަރަމައްސަލަ  އިްއޒަތްތެރި  ހެޕީ  ކީ،ހެޅ ްއވި  އަދި  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ދަންނަވާ  ރިޔާސަތަށް  ލަންޖެހޭ ބާތ ޑޭ 

ސްޕޯޓްސްަގއި ތި ހޯއްދަވާ ކ ރިއެރ ވ މަށް    މ ބާރިކ ބާދީ އަރިސްކ ރަން. ވޯޓަރ  ތަހ ނިޔާމަރ ޙަބާއާއި  އަށް  ނާ ކަ  ށް. އެޝާޒަ

ކ ރިއަށްދާއިރ ަގިއ  ؛ ރައީސްރި  އިްއޒަތްތެ  ެއގެއިން.  ހެޕީ ބާތ ޑޭ ަވންސްށް  ެގ ނަމ ަގއި ޝާޒައަންހެން ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން

އެންމެހައި ވަގ ން އަތ ގ ޅާލަިއެގން ނިކަން ރީތި   ،މަންޒަރ ަގއި މި ފެންނަނީފެނިެގންދަނީ ނ ހަނ  ރީތި ޗާލ  މަންޒަރެއް.  

 ؛ތަން. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ދައްކަނީ  ރ  ރަްއޔިތ ން ކ ރިމަތީަގއި ތިބޭީގރީތި ފޭރާން ލައިެގން ފަ  ،ލަވަެއއް ކިޔަިއެގން

ބަލަމާ ޤާސިމަ   އަޚް އަލް  !ހިންަގވާ  ޮގތ ން.  ބެހޭ  މ އްސަނދިކަމާ  އިބްރާހީމްެގ  ރަްއޔިތ ންޤާސިމް  މަޖިލީހ ގެ ކީ  ެގ 

ތައް ދައ ލަތ ެގ ެއކިެއކި މަޤާމ   ސ ރެއްމާމިިގލީ ބޭފ ޅެއްކަން އެނޭގ. ަވޑަިއަގތީ  ،އިކ ރައްވަ ވެރިކަން  ،ކޮށް  މެންބަރ ކަން

އަިއސް  ެވސް ިވއްކެވި. ފަހަކަށް   ްއވި. ތެޔޮޅ ވެސް ފ ރޮ  ފީފާ ؛އަދާކ ރަްއވާ. ޤާސިމްެގ ތަނަަވސްކަން ައއި ޮގތާ ބެހޭ ޮގތ ން

ތި ވިދާޅ ވާ ކަހަލަ އޮޑިޓެއް ހެދިެގން.    ،ށް ވިޔަފާރިެއއް ކ ރެވިފައި އޮތް ކަމަށް ބެލޭނީނާޅާ ޮގތަށް ޤާސިމައެއްސަރ ކާރ ެގ ބަ 

ފާ ހޯދަިއެގން ނަ  ންކ ރީެގ ޓޫރިޒަމ   !ބަލަމާހަމަ ެއއާެއއްޮގތަށް ހިންާގ  ބޫލ ކޮށްފިން.ަގ  ހަދަން އަޅ ަގނޑ   ތި ވިދާޅ ވި ޮއޑިޓް

ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި ވަށަފަރ  އާދަމްފ ޅ  މި މަޖިލީހ ަގއި   ،ހަމައަށް  އ84ާވެސް ކ އްޔަށް ނ ދަްއކާ  އް އެ

ހ ށަހެޅީ ލިބެންވާނެ  ،ާގނޫނަށް  އެްއޗެްއ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ރަށްރަށ ން  ނޫންހެއްޔޭ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  މަމި  އޭރ   މޫން އ . 

ކ ން  ޔަން ފެށިެގން ލިބ ނ  ހ ރިހާ ފައިސ1969ާ  ،ހަމައަށް  އާ 84ހަތަރ  މީހަކަށް މި ޤައ މ  ބަހާލައިެގން   ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް

ލާރި ނ ދީއެންމެ  ޚަޒާނާތަ  ،އެއް  ބޭފ ޅ ންެގ  ބައެ  ޖެނެރޭޝަންގައި  މިހިރީ.  ކޮށްފައިލަރ ތީއް   ؛މީހ ން  ައއި  ފަހ  

ވަްއކަންނ ކ ރާ މީހ ންނަށް ވަރަށް އ ނދަޫގވީ. ބޮޑ  ކ ލި ދައްކަންޖެހ ނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްއކަލަ މީހ ން މ އްސަނދިވި  

ހަމަ ދ ނިޔޭެގ ޓޫރިޒަްމ    އި،ރަށްރަށާއި ކަންކަން އެ މީހ ންނަށް ދީފައި ެއއްވެސް ެއއްޗެއް ނާތ ލަ  އި،ޮގތެއް ވެސް ނ ބަލަ 

ންވާނޭ ކ ރި ކަންތައް މިއަދ  ބަލާފައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ  އަޅާ މީހ ން މޮނޮޕޮލީއަށް ނަގައިެގން އެ ހިނަގމ ންދިޔައިރ  އެ

ހ ރިހާ ާގނޫނ ތަކެއް  އަންޑަސްޓޭންޑ ވާން އެބަޖެހޭ.    ބަދ ވެސްއަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނެްއ އ ފަންކ ރަނީ ކީއްކ ރަންތޯ  

ންޖެހޭ މައްސަލައެއް.  ބެލި ނިމިފައި އޮންނާސަލައަކީ ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި  ދަނީ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައް  އ ފަންކ ރަމ ން މި

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ   ؟ނާންއެހެންނަމަވެސް، އަދީބ  ެއ ހ ންނަވަނީ ޭގގައޭ. ކޮން ޑީލެއްތޯ އަދީބަށް ހެދެންވީ ޭގަގއި ހ ން 

 ނ . އެ ޮގޅީަގއި ހަމަ ޔާމީނޫން  ންވީކީއި އޮންނާޮގތ ަގއި އަދީބ  ހ ންނަންޖެހެނީ ޮގޅީަގއި. އަދީބ  ެއކަނި މި ަވގ ތ  ޮގޅީގަ 

ޖަހާފައި އަޅ ަގނޑ  ބާއްވާފައި އޮތީ ހޮސްޕިޓަލ ަގއި.  ހިލިހިލާ؟ ވެސް އޮންނަންވާނެ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ޖަލަށްލީ ކޮންކަމަކާތޯ

ވަދޫ ބަހ ން ބ ނިނަމަތާ  . ހ ޔޫރިން ދޭށޭ  ،އެހީރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑަކީ މެންބަރެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ާގތ ަގއި  
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އަޅ ަގނޑ  ކިހާ   ،ވެސް ޔޫރިންނޭ ދޭށޭ. ކިހިނެއްތޯ އެނެގނީ ވެސް. އެހެންނަމަ ބ ނީ .ދާފާ ދޭށޭ ،ޅ ަގނޑަށް އެނޭގނީ އަ

ޮގތ  ނަތީޖާއެއް  ނ ދިނ މ ެގ  ދިނީސްތޯ.  ހާނިއްކަފަސޭހައިން  ކ ރި  ލޫޓ މާރ ކޮށްެގން    މިައދ   !ބަލާބަލަ ؛ން  ރާއްޖެ 

ވެރިކަމަށް ައއިއިރ   ؟ ންނަންވީހ ެގ އެހާ ބޮޑ  ެގއެއް  ނ ތިބީ. ކޮންޮގތަކ ންތޯ ޔާމީ  މިބޭފ ޅ ން    ވަްއކަންކޮށްެގން ތިބި

 ނޫން. ދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް...  ވެސް އޮތީކީ  އެއްރ ފިޔާ އަތ ަގއި ބައިެގ  އޭނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  . އިބްރާހީމް ރަޝީދ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މި ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވަމ ން ކަމަނާ   ؛ތ  ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ ހަލަސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަ

މީަގއި . ދެން އިތ ރަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ފަސާފ ކޮށްދީވަނީ މަގ ސަދ    ެގަވރަށް ސާފ ކޮށް މީ ،ބާރާތ ންއިޞަރީޙަ  ވަރަށް

ަމގ ސަދަކީ  ބިލ ެގ  މި  ކަމެއް.  އެްއވެސް  ސާފ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ިއތ ރަށް  ނެތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

ވެރިކަމަށް އައިއްސަ ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ  ދެމެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ވަކި  ؛ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލ ން. ޚާްއޞަކޮށް މަތީ ފަންތީެގ

ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާތައް ނަހަމަ ޮގތ ަގއި    ،ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ   ،ނާޖާއިޒ  ފައިދާ  ހިންާގެއ  ބަޔަކ  ަވކި ބަޔަކާ ގ ޅިެގން  

މީަގއި ލަިއފްސްޓައިލް އޮޑިޓެއް އިތ ރަށް    ،ފަހ ން ނިންމާލަމ ން ވެސް ކަމަނާ ފާހަަގކ ރެއްވި   ބޭނ ންކ ރ ން. އަދި އެންމެ

ައޅ ަގނޑ މެން   ،ލަިއފްސްޓައިލް ؛ތްތެރި ރައީސް . އިްއޒަކަމަށް  ބިލ ަގއި ެއ މާއްދާ ހިމަނަން ބޭނ ންވާ  ބޭނ ންވާ ކަމަށް. މި

ވަންނައިރ  ވަރަށް ބިކާރީކޮށް އ ޅޭ މެންބަރ ން ނިމޭއިރ ަގއި ހ ންނަނީ  ،ދިރިއ ޅ މ ެގ ހާލަތ   ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް 

 ނެތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،މިހާރ  ވެސް އެބަ ބަނދޭ  އި،ކަންނެލި ބޯޓ ފަހަރާ  ،ާއގ ބޯޓ ތަކާއި  ،ވަރަށް ބޮޑެތި ފްލެޓ ތަކާއި

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮންތާކ ންތޯ މި ފައިސާ   ؛ފެންވަރ ެގ ބޮޑެތި ކަންނެލި ޮއނޑި އެބަ ބަނދެލާ. ފައިބަރ ތަކާ ެއއްޗެހި

މެންބަރ ންނާއި ވަޒީރ ންނާ ގ ޅޭ ހިސާބ ން ިއއްޒަތްތެރި    ފ ރަތަމަ.   މެންބަރ ން  އީމިހޯދަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ.  

މަ ަވޒީރެްއެގ މަ  ތަށްހަލަސްރައީސް، ރައްޔިތ ންެގ  ެއއީ  މީހާއަށް ހަލަސްވ ރެ އިސްކ ރެވެނީ  ެއހިސާބ ން ރައްޔިތ   ތ . 

އެ މީހ ންނަށް ވަފާތެރިާވނެ ކަމަށް ތިމާމެން މަޖިލީހަށް    ،އެ މީހ ންެގ މާލިއްޔަތ  ހިމާޔަތްކ ރާނެ ކަމަށް  ،އޯާގތެރިވާނެ ކަމަށް

ތިމަންނަމެން ކަލޭމެން މަޖިލީހަށް މި    ، ރައްޔިތ ން މި ބ ނަނީވަދެ ހ ވާކޮށްފައި ޮގސް ހ ންނަނީ ވަޒީރ  ކައިރީަގއި. ެއއީ

ޖަވާބ ދާރީ ޖަވާބ ދާރީކ ރަންށޭ.  ަވޒީރ ން  އެ  ކައިރިފޮނ ވަނީ  މީހ ން  ތިބޭ  މަޖިލީހ ެގ ކ ރަން  ރައްޔިތ ންެގ  ޮގސް  އަށް 

ތިބީމާ ދޫކޮށްލާފައި  ރައްޔިތ ން  ޖަވާބ ދާރީނ ވެވޭނެ  މެންބަރ ން  ނިޒާމ   .ދެން  އެފ ނޑ ފ ނ  އެ  ެއއީ    ޑ ވީ  ހިސާބ ން. 

ރައްޔިތ ން ވަށަިއެގންނޭ    ،ނޫނޭ  ހަކ ރ ަގނޑެއް ވަށަިއެގން އެނބ ރެނީއޭ. ެއއެއް  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ވާހަކަ. ޮގސް
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އިހ ސާސް އެނބ ރެން ރައްޔިތ ންެގ  ތިބެންޖެހޭނީ.  ާގތ ަގއި  ރައްޔިތ ން  ޮގތ ަގިއ   ؛ޖެހޭނީ.  މަންދޫބ ންެގ  ރައްޔިތ ންެގ 

ފައިސާ ލިބޭނެ    ،ބާރާތ ންއިމި ބިލ ަގިއ އެބަ ބަޔާންކ ރޭ ވަރަށް ޞަރީޙަ   ؛ންނަނީ. އިްއޒތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެން ވަ

،  ަވޒީރ ން ފެށިެގން އަދި ކައ ންސިލަރ ން ފެށިެގން  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއިން ފެށިެގން  ، ޮގތް  ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރި  ،ޮގތް

މާލީ ފ ދ ންތެރިކަން ހ ރި މިންވަރ  އޮޑިޓ ކ ރެވެންޖެހޭ.   ،ތ  ހަލަސްޮގތްތަްއ އަދި އޭނަެގ މާލީ މަ  އޭނައަށް ފައިސާ ލިބޭ

މި ރާއްޖޭަގިއ މިކަމެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ބެލެހެއްޓޭނެ. ރައްޔިތ ންެގ މާލިއްޔަތެއް ނ ބެލެހެްއޓޭނެ.   ،އެހެންނޫނިއްޔާ

އްކަތ ން ޖީ.އެސް.ޓީކޮޅ  ނަަގިއެގން  ސައެ މީހ ން ދ ވާލ ދާ ހަތަރ ދަމ  ކ ރާ މަ  .ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކ ރަނީ  ރައްޔިތ ން މި

  ، ެއއްޗެހި  ލަގްޒަރީ ފްލެޓ ތަކާ  ،އިބޮޑެތި އެޕާޓ މަންޓ ތަކާ  ، ލާއިރ ަގއިއިތިބެފައި ޮގސް ނިންމަ  ނގައިއަޅ ަގނޑ މެން މިތާ

ޮގތ ަގއި އަންނަނީ.   ެގބިކާރީން؟ ކޮންތާކ ން ހޯދާ ފައިސާއެއްތޯ  ،ރިޒޯޓ ތަކާ  ،ސަފާރީ ބޯޓ ތަކާއި  ،އޮޑިތަކާއި ކަންނެލި  

ރާއްޖޭަގިއ    ވެފައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތ ން ދައްކާ ވާހަކައޭ. މި  ންނައިރ  މަލްޓި މިލިއަނަރ ންނަށްނ ކ 

އަދި    ، ކެނެރީޭގ މ ޙައްމަދ  ނަޝީދެްއ ނޫޅޭ ިވޔަފާރިކ ރާކަށް  ، ޮގތަކީ  ޒަމާނ އްސ ރެ މިކަން މި އަންނަނީ ދެމިދެމިެގން. ވާ

ކ ރާކަށް. ނ ފޫޒެއް ފޯރ ވާކަށް ވެސް ނޫޅޭ. އެ މީހ ންނަކީ ވިޔަފާރިކ ރާ މީހ ންނަށް އެއްެއއް ނޫޅޭ ވިޔަފާރިهللا އީވާ ޢަބްދ 

ޮގތަކީ.    ެއއީ މި ވެެގން އ ޅޭ ؟ކީއްކ ރަންތޯ އ ޅެންވީ  އްކޮށްވެސް ބައެއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، އެ މީހ ންނާ އެދޭ  ލާރި

ހައިެގން މި އެންމެން ހޮވ ނީ. ހޮވިފައި މިހާރ  މި  ރައީސް ނަޝީދ  ފޮޓޯޖަ ؛ޖަހައިެގންއެކަމަކ  ހޮވެން މި އަންނަނީ ފޮޓޯ

އެންމެ   ެގށް ހިފި މީހާޔަބަލައިނ ަގންނަން އެންމެ ަގދަ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެންމެ މި ނެީގ ވޯޓ . ކިރިޔަކިރިޔާ ؛ބިލ 

ރައީސް، މެންބަރ   ދެންމެ ިއްއޒަތްތެރި  هللا އީވާ ޢަބްދ  ؛ބިލ  ބަލައިމި    ،މި ބަލައި ނ ަގންނަން  .ހ ރީއޮޑި  ބޮޑ  ކަންނެލި  

ވޯޓ ދިނޭ. އިދިކޮޅަށް ބައިަވރ  މީހ ން ވޯޓ ދީފި. ކިރިޔާ   ން.ޖީ ޕީއޭރ  ހ ށަހެޅ ްއވި ބިލ  ބަލައިނ ަގންނަން  هللا އީވާ ޢަބްދ 

ނޫންތޯ. ރަނަގޅަށް ިމ  ތިބީ އެބަ ެއނޭގ  ކަންނޫންތޯ ކީްއކޮށްެގންކަން ތިބީ. ކީއްކޮށްެގންެއއްބިލ . އެބަ އެނގެ މި  ފާސްވީ  

ހަމަ މިސްރާބަކަށް ނ ދާނެ.    ކަމެއް ބަލައިެގން ނޫނީ މި ރާއްޖެ  މި ހ ރިހާ  ،ވެެގން  ބިލ  ހަމަ ފާސްކޮށްެގން މި ާގނޫނަކަށް

 .ހ ރި  އެބަ  ާގފައިއެތައް ބިލިއަން ރ ފިޔާއެއް ނަ   ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބައިތ ލްމާލ ން މިދިޔަ ވެރިކަމ ަގއި ވެސް އެތަްއ މިލިއަން

ތިބި މީހ ންނާ ގ ޅިެގން ބޮޑެތި ނާޖާިއޒ  ފައިދާ   ތެރޭަގއި ބޭންކ ތަކ ެގ ،ވެސްދިވެހިރާއްޖެ ބޭންކިންގ ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި  

މި   އިފަނޑިޔާރ ންނާ ؛އަދި ެއހެނިހެން ދައ ލަތ ެގ މ އައްސަސާތައް  ިއ،ނަަގނީ. އެހެންވީމާ، ބޭންކ ތަކާއި އަދި ވަޒީރ ންނާ

ތެއް ނޯންނާނެ.  ހަލަސްދެން ރައްޔިތ ންެގ މަ  ޖަވާބ ދާރީކ ރަން ތިބޭ މީހ ން ޮގސް ވަޒީރ ންނާ ގ ޅ ނީމަހ ރިހާ އެންމެން  

ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދ ކ ރާ  ބިލަށް  މި  ައޅ ަގނޑ   ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ެއހެންވީމާ،  ނިކަމެތި.  ވާނީ  ރައްޔިތ ން 

 .  ފަށްފަށ ން ކަމަނާއަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 .މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމްިއއްޒަތްތެރި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް

ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ހައިސިއްޔަތ ން    ،ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 އަށް ތާއީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ބިލ  ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ އ ސޫލާ މި ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރިހަމަ

ލަން. ެއއީ  ޑ  ހަމަ ދެންމެ ޕީ.ޖީަގއި ވޯޓ ނ ދޭ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާއަޅ ަގނ  މެދ  އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ހ ރީމަ

ޕީ.ޖީެގ   ، ޮގތ ން  މައްސަލަެއއް ޮއވެެގނެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕީ.ޖީެގ ަގާވއިދ  ބ ނާ  އި ގަ އެްއޮގތަކަށް ވެސް މި ބިލ 

އެބަ ކ ރިން  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ބިލ   ވެސް  މެންބަރެއް  ބިލ    ކޮންމެ  އެ  ގ ރޫޕަށް  ޕީ.ޖީ  ގ ރޫޕ ަގިއ    ޖެހޭ  ޕީ.ޖީ  ެގންޮގސް 

ޕީ.ޖީ ގ ރޫޕަށް   ،ތަނ ަގއި ބަލައިނ ަގނެ  މަޝްވަރާކޮށްެގން ހ ށަހަޅަން. ބައެއް މެންބަރ ން ެއޮގތ ން ހ ށަހަޅާ އެްއޗެހި މި

ތިން ހ ށަހެޅީމާ،  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ބ ނެފަ.  ހަތަރ   ހ ށަނާޅާތީވެއޭ  އިޞްލާޙ   ފަހަރަށް،  ވެސް  ފަހަރަށް  ކޮށްެގން 

ޖެހޭ. މި ޕާޓީެގ ަގވާއިދ ތަކާ ެއއްޮގތަށް    ހ ރި. ިމ ޕާޓީއަކީ އ ސޫލ  ހިފަހައްޓާ ޕާޓީއަކަށް ވާން އެބަ  ޖެހިފައި އެބަެގންނަން

ަގވާއިދ ަގއި މިހެން އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ     ރީ ގ ރޫޕ ެގޖެހޭ. ޕާލިމެންޓަ  ޕާޓީ ހިންާގ ޕާޓީއަކަށް ވާން އެބަ  މި

ެއ    ،ނީ އެޮގތަށް ކަމަށް. ކިތަންމެ ރަނަގޅ  ބިލެއް ހ ށަހެޅި ކަމ ަގއި ވިޔަސް ެވސްއެކަން ކ ރެވެންޖެހޭ  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ

ެއހެންނޫނިއްޔާރީ ގ ރޫޕ ަގއި  ބިލ  ދާންޖެހޭނީ ޕާލިމެންޓަ ަގާވއިދާ އެްއޮގތަށް ކަމަށް.  ރީ  ޕާލިމެންޓަ   ،އޮންނަ އ ސޫލާއި 

ވަކި    ،ދިމާކ ރާ ހިސާބަށް ޮގސް   ޔަކ  އަނެއްބަޔަކާ ެއއްބަ  ،ޮގސް ތ  ެގއްލިެގންހަލަސްގ ރޫޕ ެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް މަ

ތަނ ަގިއ    އެްއޗެއް މި  އަނެއް ބަޔަކ  ލާ ؟ނީލެވެންޖެހެ  ،ނީތަނ ަގއި ހ ށަނޭޅެ   މީހަކ  ލާ އެއްޗެއް ކީްއވެެގންހެއްޔޭ ހަމަ މި

މިތިން ޕާޓީަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  ނ ލެވެއޭ.  ނޫނީ  ބަހ ސްކ ރެިވެގން  ހ ށަހަޅައިެގން  ފަހަރަށް  މީހ ން  ހަތަރ   ހާރ  

ަވކި ވާހަކަ.  ދައްކަމ ންދާ  ވަކި  އަބަދ ވެސް  ނައްތާލަންޖެހޭ.  ؛ޮގތެއް  ބަޔަކަށް  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ސޫލ   މި 

ޖެހޭ. އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އ ސޫލ ތަކެއް އޮންނަ    ލޯބިކ ރާ ޕާޓީއަކަށް ވާން އެބަ  ށްކަމަޕާޓީއަކީ ހަަމހަމަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

އަޅ   ވާންޖެހޭ.  އެކައ ންޓ ޕާޓީއަކަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ހެޔޮ  ނޯންނާނެ   ެގަގނޑަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެރިތިއްބަސް.  ތެރެއަށް 

ދިވެހި    ، ޢަމަލެއް ނޯންނާނެ. އަޅ ަގނޑަށް ހެޔޮސްފޮރ ވަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އަޅ ަގނޑ  ކޮރަޕްޝަނ ން ހިންާގފައި ޮއތް އެްއވެ

ން އަޅ ަގނޑ ެގ އެކައ ންޓ ެގ ބެލެންސް ބެލި ކަމ ަގިއ  ފަހަރ  ބޭންކަށް ގ ޅައިެގ  ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ކޮންމެ ދ ވަހަކ  އެއް

ިވޔަސް  ،ވިޔަސް  ބެލިކަމ ަގއި  މ ދަލެއް  ހ ރި  އަތ ަގއި  ކ ންފ ންޏެއް   ،ައޅ ަގނޑ ެގ  އޮތް  ޝެއަރެއއް  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ަގނޑ   ކަމެއް ވެސް އަޅ    ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ހ ރިހާ  ބެލިކަމ ަގއި ިވޔަސް އަޅ ަގނޑ ެގ ހަމަ ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް

އެކަމަ  ަގބޫލ ކ ރަނީ އިންތިޚާބެއް    ށްދާންޖެހޭނީ  އެތެރޭެގ  ޕާޓީެގ  މިއަދ   ކަމަށް.  ތެރެއިން  އ ސޫލ ެގ  އޮންނަންޖެހޭ 

  ތައް ޤ ރ ބާނީތަކެއް ވެފައި ތިބި މީހ ންނަކީ މެއްސަށް، ކ ކ ޅަށް ހެދީމަ އެ  ށްޕާޓީއަހިނަގމ ންދާއިރ ަގއި މިތާނަގިއ ތިބި  
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މި ޕާޓީ އެކ ވެރިކ ރާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ހެނދ ނ   ،ދައްކަނީ ޅ ަގނޑ ެމން މިރަނަގޅެއް ނޫން. އަ

ައގ ަވްއޓަން މި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގިއ މި ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތް   ށް،މި ޕާޓީެގ އަގ  ވަްއޓަ ިމ ޕާޓީެގ މެންބަރ ންެގ 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  މިއަދ   ކ ށްވެރިކ ރަން.  ވިދާޅ ވީ   އަޅ ަގނޑ   ދައްކަވަމ ން  ވާހަކަފ ޅ   އިމްތިޔާޒ     ،ެވސް  މިހިރަ 

  ، ކާ ކ ރި މަސައްކަތ ންނޭ މި ޕާޓީ ސަރ ކާރަށް އަީއ. ނޫންެއވެނި މީހަ   އި މިހިރަ މިވެނި މީހަކާ  އިއާއި މިހިރަ ވަޙީދާ ފަހްމީ

އަދި އެހެން ޕާޓީތަކ ެގ މެންބަރ ން ވެސް   ؛ހ ރިހާ މެންބަރ ން  ،މި ޕާޓީ ސަރ ކާރަށް އައީ މި ޕާޓީެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ން

ެގ ތެރޭަގއި ކ ރި މި މަޖިލީހ  ؛މިއަދ  އެ ނަންތައް  ،ކ ރި ވަރަށް ބ ރަ މަސައްކަތ ން. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން

ނ ވޭ. މ ލަކ     ެގ ނަމެއް ވިދާޅެއްމަސައްކަތޭ ކިޔާފައި ނަންތައް ކިޔާލިއިރ  މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ފަލާޙް

  ެގ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ ނ ޭވ. ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ރ ެގ ނަމެއް ވިދާޅެއްޞީދާއިރާެގ މެންބަރ ެގ އިބްރާހީމް ނަ

ނ ވޭ. ަގމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް އޭރ  ކ ރެއްވި މަސައްކަތ ެގ ވާހަކަެއްއ    ދާޅެއްނަމެއް ވި

ޙަޤީޤަތަކީ ެއކަމަކ   ހަމަ   ،ވިދާޅެއްނ ވޭ.  ވެސް  ބޭފ ޅ ން  ހ ރިހާ  ތިއްބެވި  ދެން  މިތާ  އޭރ   ައދި  ވެސް  ބޭފ ޅ ން  އެ 

  ވަކި   ،ން މިތާނަގއި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ަވކި ބަޔަކ  ކ ރި މަސަްއކަތ ންނޭއެްއވަރަކަށް ެއއްވާނެއްަގއި ަމސައްކަތްކ ރަމ 

ދެން ތިއްބެވި ހ ރިހާ އެންމެންނަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑ  ބޭއިންސާފެއް. އެހެން   ،މިހެން ވިދާޅ ވ ަމކީ  ،ބަޔަކ  ކ ރި އެްއޗެކޭ 

އޭެގ ބަދަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ    ކ ރަންޖެހޭ.  ކ ރަން މަސައްކަތް އެބަމި ޕާޓީ ެއކ ވެރި!  އެކަން ނ ކ ރައްވާ

އިންތިޚާބ ެގ ތެރޭަގއި މީހ ންެގ އަބ ރ ކަތިލަ މީހ ންނަށް    ިއ،މީހ ންނަށް ކޮރަޕްޝަނަށް ގޮވަ  ،އިތަކ ރާރ ކޮށް މިހާރ  މި 

މް  ޔަ، ފޭދޫ މަރްޟްއިޝަތ  ަވޙީދ  ރިޔާޢފޭދޫެގ   ؛ތަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަެމއް ކ ރާ  ހ ރިހާ  މި  އިޮގވަ  ވަަގށް

ވެރިކަން    ނަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަމަ އެްއވަރަށް މި ޕާޓީަގއިލީއަމީލާ ލަކްސްއިޝަތ   ޢާޤިސާ މަދ ރަސާދޮށ ެގ، ފޭދޫ  ޢާ

ބަދަލ ކ ރަންވެެގން މަސައްކަތްކ ރި މީހ ން. މިއަދ  އެ މީހ ންނާ ދިމާލަށް ތ ންފ އްސޭ ކިޔާފައި ތި ގޮވަމ ން ެގންދަވަނީ.  

ތެރި ރައީސްެގ ވާހަކައެއް ނޫން. މި ކެމްޕޭނ ެގ ތެރޭަގއި މީހ ން ކ ރަމ ންދާ ކަންތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ އިްއޒަތް

ޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދ ކ ރާތީ ޮގވާޮގވ ން އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަންހެނ ންނާ ދިމާލަށް ތ ންފ އްސޭ ކިޔާފައި ވަކި ކެން

ފ ރައްސާރަކ އިހަރ ކަށި   ނ ޖެހޭނެ  ކ ށްވެރިކ ރަން.  ަވކި  ބާރާތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ޖެހޭނެ  ިމޮގތަކަށް.  ރާކަށެއް 

ކ ކ ޅަކަށް ޮގާވކަށެއް. މިީއ ދެރަވަރ  ކަންތައްތައް. ިމއީ   ،ކ ޅަނދ ރަށް  ،މާބ ރަށް  ،އެ މީހ ންނަކީ މެއްސަށް  ،ތާއީދ ކ ރާތީ

  ، ކަމަށް ވަންޏާ  ކ ރާ  މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގއި މިކަން  ތާ މިމި ޕާޓީަގއި ހިނަގއިެގންވާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މިޮގތަށް މި

ކިހިނެއްތޯ އެްއކ ރާނީ  ޕާޓީ  ރަްމޒަކީ  ތޯމިއީ؟ ދެން  ދައްކާ  ިމ  ކަތިލ ންތޯ ؟ތިލަފަތ ން  ؟ ސްމަންޓ ތޯހެރެ ؟އަބ ރ  

 އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަކ ރަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ؟ އެއީތޯ ތިލަފަތ ެގ ރަމްޒަކީ ؟ބ ލީކ ރ ންތޯ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 
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 .ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާެގ  

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  އާދެ!   ؛ތ ތައް ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ ހަލަސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަ

ާވ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމަައށް ތާއީދ ކ ރަން. މާލީ ބަޔާން    ހ ށަހަޅ އްވާފައި މިهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އީާވ ޢަބްދ 

 .ވަނީ  ލެވިފައި މިއިޚާްއޞަ ޮގތެްއަގއި މިކަން ހަރ ދަނާކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މި ބިލ  އެކ ލަވަ   ،ހ ށަހެޅ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން

އަދި   ،މިހާރ  ވެސް މާލީ ބަޔާނަކީ ވަރަށް ިގނަ އިންތިޚާބީ މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން  ،ންނަވާނެއެނިގވަޑައިަގ

ެވސް މާލީ ބަޔާން    ެގސް ވެސް އަދި ސިޔާސީ ބަެއއް މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންއޭެގއިތ ރ ން ަވޒީރ ންެގ މަޖިލި

އޮފީހ ން    ެގ ފަސޭހައިން ފެންނާނެ އ ސޫލަކ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާމ ންނަށް ހަމަންހާމަކ ރައްވަމ ން ެގންދަވަނީ. ައދި އާ

އެކަން ވަރަށް ހާމަކަން    .ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ވެސް ެއކަން ކ ރައްވާފައި ޮއންނާތީ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދެކެން  ، ވެސް

ރެިއން މިކަން ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ ބޮޑ  ޮގތެްއަގއި މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ބިލެއް މެދ ވެރިކޮށްފައި ާގނޫނެއްެގ ތެ

މަސައްކަތް ކ ރެްއވ މ ެގ ައޒ މ ަގިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ިމ ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި އޮތީ. މިކަމަށް ހަމަ އަޅ ަގނޑ   

 ވާހަކަ.  ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކީ ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނިވި ދައ ލަތެއް ގާއިމ ކޮށްދޭނ19ެ-ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އެޖެންޑާ

މި މިކަން  ދަށ ން  އޭެގ  ޮގތ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  ކ ރަންޖެހޭ  .ކ ރެވެނީ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް. ސިޔާސީ   މިއީ 

ނޫންނަމަ ދައ ލަތ ން މ ސާރަ ނަންަގވާ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ލިބިވަޑައިަގންނަވާ މ ސާރައަކީ    ،މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން

ިއެގ ރަްއޔިތ  މީހާ ވެސް ޓެކްސް ފައިސާ ދައްކާ. ޖީ.އެސް.ޓީެގ ޮގތ ަގއި ދަްއކާ ފައިސާއަކީ  ޓެކްސް ފައިސާ. އެންމެ އާދަ 

ދަނީެގ  ހަމަ އެންމެ އާދައިެގ ރަްއޔިތ  މީހާ ވެސް ދައްކާ ފައިސާ. އެހެންވީމާ، ދައ ލަތަށް އާްމދަނީ ލިބިެގން އެ އާމް

  ،ނަމަ  ވަނީ  ލިބެނީ ކަމަށް  ެއއްއޭނައަށް އާމްދަނީ  ،ނަމަ  ަވނީ  ތެރެއިން ދައ ލަތ ެގ މ ވަްއޒަފަކަށް މ ސާރަ ލިބެނީ ކަމަށް

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ     ެގއެނގ މަކީ މައްސަލައެއް ރައްޔިތ ންނަށް  ޮގތް    ބޮޑ  ޮގތެްއަގއި އޭނަެގ ޚަރަދ ބަރަދ  ހ ންނަ  ހާމަކަން

ނ ދެކެން އަޅ ަގނޑެްއ  ބޭނ ންނ   .ަގބޫލެއްނ ކ ރަން.  ކ ރަން  އެކަން  ހާމަކ ރަންޖެހޭނެ.  މީހާހާމަވާންޖެހޭނެ.  އެފަދަ   ،ވާ 

. ައޅ ަގނޑ   އްމަޤާމ ތަކަށް ކ ރިމަތިނ ލާނީ. އެފަދަ މަޤާމ ތައް ަގބޫލ ނ ކ ރާނީ. އެީއ އެފަދަ ބޭފ ޅ ންނަށް ޮއތް ފ ރ ޞަތެ

  ބޮޑ  ކަމަކަށް  ެއކަން ެއއީ ައޅ ަގނޑަށް މާ  ،އިންތިޚާބ ވާން ަމސައްކަތްކ ރީ   ،ވެސް މި މަޤާމަށް އިންތިޚާބ ވީ  ގައިމ ހަމަ

ަގބޫލ ކ ރަންއަޅ ަގނނ ވާތީ.   އެބަ  ،ޑ   ކަންކަން  ިގނަ  ވަރަށް  ޮގތެއްަގއި  ބޮޑ   ހާމަކަން  ވަރަށް  ކ ރޭ.    މި ސަރ ކާރ  

ފަހަރ     ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މާލީ ޚަރަދ ތައް ކޮންމެ ހަފ ތާއަކ  އެއް  ،ނަމަ  ޮގތ ން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަނީެގ  މިސާލެއް

ހާމަކ ރައްވާ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެ ދާއިރާެގ ކަންކަން    އެބަ އާންމ ކ ރޭ. ނޫސްވެރިން އެ ކަންކަން ނޫސްތަކ ަގއި އެބަ 

 ، ފަހަރ   ފަހަރ  އެބަ ހާމަކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާ. ބަެއއް އޮފީސްތަކ ން ޕްރޮކިއ މަންޓ  ަމޢ ލޫމާތ  މަހަކ  އެއް  ހަފ ތާއަކ  އެއް
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ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި    ނޫންނަމަ ފަނަރަ ދ ވަހ ން ހާމަކ ރަމ ން އެބަ ަވރަށް ވެސް ބޮޑ  ރަނަގޅެއް.  ެގންދަވާ. 

ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގިއ    ،ރައްޔިތ ންނަށް އެނެގންވާނެ ޚަރަދ ބަރަދ  ހ ރީ ކިހިނެއްކަން. މި ބިލ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

ދައ ލަތް ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ެއގްޒެކެޓިވް އަދި    ،ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލާނަން  ،ކ ންފ ނިތަކ ެގ ޑިރެކްޓަރ ންނާއި

ޑިރެކްޓަރ ންނާއިނޮން މިފަދަ އޯ ސީ.އޯ.  ،ސީ.އެފް.ޯއއިންނާއި ،  ސީ.އީ.އޯއިންނާއި ،  އެގްޒެކެޓިވް  މިނޫންވެސް  އީން 

ވެސް    . އަބަދ ކަމަށް މި އޮންނަނީ  މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެ  އްޔަންކޮށްފައިވާ މީހ ންއަ މަޤާމ ތަކ ަގއި ސަރ ކާރ ން  

ގ ޅ ަވއި ވާހަކަތައް.    މި ކ ންފ ނިތަކ ން ވަރަށް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތާ  ،ކޮންެމ ވެރިކަމެްއަގއި ވެސް  ނަށް އިވޭއަޅ ަގނޑ މެން

އެހެންވީމާ، އެ ކ ންފ ނިތައް ހިންގަވަން ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންެގ މާލީބަޔާން ހ ށަހެޅ މަކީ ވެސް މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި  

ޮގތެްއަގއި    ޚާއްޞަ ؛ޮގތ ން  ގ ޅޭ   ކާބައެއް ކ ންފ ނިތަ  ،އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަންއަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ހަމަ ެއއާ 

މަސަ ކ ރާ  ވެސް  މެދ ވެރިކޮށް  އޮފީސް  ކޮމިޝަނަރ  އިންފޮމޭޝަން  ހޯދަން  މަޢ ލޫމާތ ތައް  އްކަތް ޕްރޮކިއ މަންޓ  

  އިނިގލި   މަތ ެގހ ތ   .ނެ މަޢ ލޫމާތ . ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ެއ މަޢ ލޫމާތަކީ ރަްއޔިތ ންނަށް އެނެގންޖެހޭކަންނާކާމިޔާބ ވާ

ރެކޭ މިވެނި ތާކަށް ތެޔޮ  ބަމިވެނި މެން  ،އަޅ ަގނޑ  އަޑ އަހަން  ވެސް.  ދިއްކ ރެވޭ ރަްއޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް

މި   ،ވިްއކަނީ ކޭބަލް  ކ ންފ ނިންނޭ  މެންބަރެްއެގ  އެ  ިމވެނި  މެންބަރެކޭ  ިމެވނި  އެތެރެކ ރަނީ.  ތަނ ަގއި    ތަނަށް 

މަސައްކަތެ  ހ ރިހާ  ތ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  މި  ކ ރަނީ.  ތ  ؛މަތ ހ  އް  ދޮގ   މިއީ  ވެދާނެ  ވެސް. ހ ފަހަރ ަގއި  މަތަކަށް 

 ން މަތ ހ ެއ ތ   ، ނަމަ  ދަނީ ކަމަށް ވަނީމަޢ ލޫމާތ  ދެ ފ ށް ފެންނަ ޮގތަށް ހާމަވަމ ން  އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮކިއ މަންޓ 

ބޭފ  ނޫންނަމަޅައެފަދަ  އޮވެދާނެ.  ވެސް  ފ ރ ޞަތ   ބަރީޢަވ މ ެގ  ހާ   ،ކ   ބަޔަކަށް   ،މަވާނެރައްޔިތ ންނަށް  ކޮން   ،ކޮން 

ކިހިނެްއކަން   ވާހަކަ.   ލިބ ނީ.އަެގއްަގއި  ހިންާގ  ދައ ލަތް  ޮގތަށް  ފެންނަ  ދެފ ށް  ދައްކަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން 

އެކަމަށް ާވިގދޭ ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް.    ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ބިލަކީ އެކަމަށް ބާރ ދޭ  ،ވަނީނަމަކަމަށްއެހެން

އ ޅޭ ާގނޫނ ތަކ ެގ ބޭރ ން   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ެއބަ  ،ހަދަން މި ޖެހެނީ   ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ ތަކާއި ގަވާއިދ ތަކާއަޅ 

  . އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ރަނަގޅަށް ކަންތައްނ ކ ރާ މީހ ން  ކ ރާ މީހ ން. އެންމެ ރަނަގޅަށް ކަންތައްތައް  ކަންތައްތައް

މަސައްކަތްކ ރ މަށް   އެކ   ތެރިކަމާޞްއޭނަ އިޚްލާ  ހަވާލ ވީމާ  ޤާމެއްެގ މަސްއޫލިްއޔަތާމަ  ،ނ ކ ރާ މީހާ ވެސް މަޤާމަށް އައިމާ

އޭނައަށް   ޔައިމާބައ ންޑްރީތަކެއް މި އަންނަނީ. އެ ބައ ންޑްރީން ޭއނަ ބޭރަށް ދި  ،ަގާވިއދ ތަކެއް  ،ބާރ ދޭނެ ާގނޫނ ތަކެއް

ިއންތިޒާމ ވެެގން ހިންޭގ ފ ރިހަމަ   ،ށް. އެކަހަލަ ނިޒާެމއްޮގތ ން ފިޔަަވޅ އެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި އޮންނަނީ ދައ ލަތަ  ާގނޫނީ

ރ ދޭ ބިލެއް  ބާކ ރަމ ން މި އަންނަނީ. އެކަމަށް    ނިޒާމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ެގނައ މ ެގ މަސަްއކަތް އެމް.ޑީ.ޕީ ފެށ ނީއްސ ރެ

  ، ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް   ހ ރިއްވ ންތަކެޑ ޮގތ ން ކަންބޮ  ގ ޅޭ  ބިލަކީ. އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. މި ބިލާ

ޮގތ ން ބަެއއް ބޭފ ޅ ންެގ    ގ ޅޭ  ކަމާކަމ ެގ ވާހަކަތައް ދެކެވ ނ އިރ  މިދެންމެ ޕީ.ޖީ ގ ރޫޕ ަގއި މި ؛އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގވި

އެހެން އެބަހ ރި.  ވެސް  ެގންނަންޖެ   ،ވަނީނަމަކަމަށްކަންބޮޑ ވ ން  މިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަރ ޙަލާަގއި  ހޭ  ކޮމިޓީ 
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ޮގތ ަގއި މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް އޮންނަންޖެހޭ ވަރަށް މ ހިންމ     އިޞްލާޙ ތައް ވެސް ެގނެވިދާނެ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

 ބިލެއް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ .  ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މަޝ ކ ރިއްޔާ  އެހެނިހެން  އަދި  މި  ހަލަސްމާލީ  ބިލ   ހާމަކ ރ މ ެގ  މަޖިލީހަށް  ތ ތައް 

ައޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ފ ރިހަމައަށް ތީ މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ހ ށަހެޅ އްވައިދެްއވީ

އ ސޫލ ތައް ލިޔެެގން މި    ، އިާގނޫނ ތަކާ  ، އަޅ ަގނޑ މެން ބިލ ތަކާއި  ،ކީ އ ފެދޭ ސ ވާލަ  ށްއަޅ ަގނޑަ  ދ ކ ރަން. އެކަމަކ ތާއީ

  މިއަށް ޢަމަލ ކ ރީމާ ދެން މި  ؟ޢަމަލ ކ ރަން ހަދާ އ ސޫލ ތަކާއި ާގނޫނ ތަކެއް ނޫންބާއޭ  އީމި  ؟ބޭނ މަކ ބާއޭހަދަނީ ކޮން  

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ މައްސަލަ ވެސް ނ ބެލި އޮތީ   .އޮތް ާގނޫނ   މިއަދ  ެވސް މި ރާއްޖޭަގއި އެބަ ؟ޮގތަކީ ކޮބައިތޯއޭ  ވާ

ނޫން. މި ކަންކަން ބަލާނެ   ވެސް ނ ބެލި އޮތީކީ ާގނޫނެއް ނެތިެގނެއް  ސަލަން. ެވންޓިލޭޓަރ ެގ މައްނޫ  ާގނޫނެއް ނެތިެގނެއް

ވަކި ކަެމއް ދިމާވީމާ ބައެްއ    ،މަ ޖެހ ނީ  ވަކި ބަޔަކާ  ،އެކ  ފާހަަގކ ރަންޖެހެނީޔާ  އޮތް. އެކަމަކ ، ހިތާމަ  ާގނޫނާއި ހަމަ އެބަ

އޮތީ    މި  އިމި ާގނޫނ ަގ  ،ަގކޮށްލަން ބޭނ ންހ ރިކަން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ފާހަ  ކަންކަން ހ އްޓ ންއަރާފައި އެބަ 

  އޮތީ. އެންމެ   ކ ރ މަށް ބާރ އަޅާ ާގނޫނެއް މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައި މި  ހާމަކަން ބޮޑ  ޮގތެއްަގއި ކަންކަން  ، ފ ށް ފެންނަދެ

ވޭ  އޮ  ަގއި ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީަގއި އެބައިދ ވާފަރ ަގއި ޖެހ ނ  މައްސަލަ  ،ފަހ ން ދ ވާފަރ ަގއި މި ޖެހ ނ  މައްސަލަިއަގއި ެވސް

ދާއިރާ އިންތިޚާބ ތަކ ަގިއ    ،މ ތަކ ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންޤާޢަމަލ ކ ރަން އޮންނަ އަސާސީ ަގާވއިދެއް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ދާއިރާެގ މަ

އި އ ސޫލަށް ކަންކަން ޔާލިޔެވިފައި އޮންނަ ހަމަ ؛އި އ ސޫލ ޔާޮއވޭ. އެ ހަމަ  އ ސޫލެއް އެބަ  ،ޢަމަލ ކ ރަން އޮންނަ ހަމައެއް

އެދ މަކ ން އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެ ތަރ ތީބ ން އާންމ  މެންބަރ ން އެދ ނ ކ ރަންޖެހޭ ތަރ ތީބެއް ވެސް އޮވޭ.  ދެން ޢަމަލ   ނ ހިނީގމާ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އަތްޕ ޅަށް އެ ޕެޓިޝަނާއި  ،ހިންާގ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލ ވ މަކ ން ފާސްކޮށް   ރާއްޖޭެގ 

އިދިޔަ ޮގތް ތަފ ސީލ ކޮށް ބަޔާންކ ރ މަށްފަހ  އެރ ވި. އެާއއެކ ަގއި ރައީސް  ހިންާގ ކޮމިޓީެގ ނިންމ މާ އެކ ަގއި ކަން ހިނަގ

މަހަކ    ބެލިއިރ ަގިއ،  ބެލ ންތަކެއް  ބަލަންޖެހޭ  ނ ނިކ ންނަވަ  5އޮފީހ ން  އޮފީހަށް  ކ ރިއެރ ވ މަށް    ިއ،ދ ވަހ   ތަނ ެގ 

ނ ކ ރައްވަ  އަދާ ؛ކަންކަމާ  އި، މަސައްކަތެްއ  ޒިންމާތައް  ހ ރި  ތަނ ގަ   ނ ކ ރައްވާ ހަވާލ ވެފައި    އި ދ ވާފަރ ގަ  ؛އިހިނދ ، 

 ، ބަދަލެއް ނާންނަ  ،ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން ހ ންނަ ތަނަކީ ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ . އެކަމަކ  ދ ވާފަރ ެގ އެންެމ ދަށްކޮށް

 ؛ކ ރިއަށް ނ ހިނާގ ހަމައެކަނި އޮތް މ ައއްސަސާއަކީ ވެސް ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ . އެހެންވީމާ، އިހ މާލ ތަކެްއ އޮތް ކަމަށް



2220 މާރިޗ  1          ޖަލްސާ                               ވަނަ   21ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

46 

 

އަދި އެމް.ޑީ.ޕީެގ    އި،ތަނ ެގ މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންެގ އެތައް ކަންބޮޑ ވ މަކާ   އި، އެތައް ކަންބޮޑ ވ މަކާރައްޔިތ ންެގ

ދެންނެވި ރަީއސަށް  އެްއކޮށް  ކަންބޮޑ ވ މަކާ  އެތައް  މެންބަރ ންެގ  އެްއކަލަ އާންމ   ާގނޫނ ން  ރައީސަށް  ދެންނެވ މ ަގިއ، 

 ނިންމެވި ނިންމެވ މެއް. އެއަށް މިއަދ  އެްމ.ޑީ.ޕީެގ ބަެއއް މެންބަރ ން ވަނަ މާއްދާެގ ތެރެއިން  115ހަމައިެގ ތެރެއިން  

ފާޑ  ވެސް  ވިދާޅ ވަމ ންމި  ކ ރެވ ނީމާ  ކަންކަން  ތަރ ތީބ ން  ހަމަޔާއި  އ ސޫލާއި،  އޮންނަ  ލިޔެވިފައި  އެހެންވީމާ،  ދަނީ. 

ޔ މ ެގ ބޭނ މަކީ ކޮބައިތޯ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ށް ފެންނަ މަގ ން ކަންކަން ލިޯގސްވާ ތަން މި ފެންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ދެ

ިގ ޕެޓިޝަނެއް.  ވަނަ ދ ވަހ  ހިން  21ޕްރީލް މަހ ެގ  ސ ވާލ  އެބަ އ ފައްދަންޖެހޭ. މި ޕެޓިޝަނަކީ، މިދިޔަ އަހަރ ެގ އެ

އޮކްޓޫ މިދިޔަ  ޑިސެއެއަށްފަހ   މިދިޔަ  ބޭްއވ ނ .  ބަްއދަލ ވ ން  ކޮމިޓީެގ  ހިންާގ  މަހ   ހަފ ންބަރ   ފަހ   ަގިއ  ތާބަރ  

ތައް  . އިޖ ރާތްފިޔަަވޅ ތައް އެޅ ނީ  އިެއއަށްފަހ  ބަލަންޖެހޭ ބެލ ންތަކެއް ބަލަ  .ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އަތްޕ ޅަށް އެރ ވ ނީ

ހަމަ    އި،ހިފަމިސްރާބ ބަރާބަރަށް ފ ރިހަމަވެ، ކަން ހިނާގ ނިމިފައި އޮތް ކަމެއް މިއީ. މީަގއި މ ޅިން އެހެން ދިމާލަކަށް  

އެހެީގޔަ ވެސް  ޔަނ ން  ކާމިޔާބ ކޮށްފިކަން  އިންތިޚާބ   ބޭފ ޅަކ   އޮތް ީގން  ހިސާބ ަގއި  ވާހަކަެއއް   ،އޮތ މަށްންވާ  އެހެން 

ައޅ ަގނޑ މެން  ؛ދެއްކ މަށް ޓަކައި ިމއަދ  މި ަމއްސަލަ ނެިގެގން ކ ރިއަށްދާކަީމ ހިތާމަހ ރި ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހައްޓަންޖެހޭ. މި ޕާޓީެގ ލީޑަރޝިޕްަގއި ވެސް ހަމަ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ. ހަމައެއް އެބަ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ. އ ސޫލ  އެބަ ހިފަ

  . ކިޔާ އ ސޫލަކަށް ލީޑަރޝިޕެއް ތަރ ތީބ ވެފައި އޮތީ  ލައްބަ. އާދެޖެހިފަތެރޭަގއި މި ޕާޓީ އޮތީ ނިދި ެގ  އަހަރ   16މިދިޔަ  

އެތަްއ މިލިއަނަކ ން    .ނަށް. ދާއިރާތައް ނ ހިނާގލިބ ނީ ދާިއރާތަކ ެގ ނިކަމެތި ރައްޔިތ ންނަށް، މެންބަރ ންއޭެގ ސަބަބ ން ދެރަ

ށް ވީ އެްއވެސް މޮޅެއް މިދިޔަ ދ ވަސްތަކ ަގއި ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަދަލ  އަދާއިރާ  އިންޕާޓީއަށް ވަންނަ ފައިސާ

ކޮންމެ    ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތެްއ ކ ރަމ ން މި ދަނީ. ،ެގނައ މަށް ޓަކައި، އަޅ ަގނޑ ެމން މި ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް ޓަކައި

 ؛ކަމ ގައި މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ތ ހ މަތެއް ކ ރިޔަސް އެޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ދެމިތިބޭނެ

 އެސް.އެމް.އީ ލޯނ  ނަހަމަ   ،ޮއތޭ  އަނެއްކާެވސް ާގނޫނ ަގއި ލިޔެވިދާނެ. ިމއަދ  ވެސް ާގނޫނ ަގއި އެބަނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން

އެޅ ވ މަށް މައިކ ތަކ ަގއި، ޕޯޑިއަމްތަކ ަގއި ފާޑ ފާޑ ެގ  ޮގތް. މީހ ންެގ ބޮލ ަގއި ތ ހ މަތ   ކަން ކ ރަންވާ  ޮގތ ަގއި ދިނީމާ

އެ   އަޅ ަގނޑ މެން  ނެތް.  މީހ ންނަކަށް  ތިބި  އަދާކ ރަން  ޒިންމާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ޖާަގެއއް  ގޮވ މ ެގ  އެްއޗެހި 

ނ ަގާވއިދ ން ކަންކަން    ،ނާއި ަގވާއިދ ަގިއ ލިޔެފަ. ނ ޮގތަށްކަންކަމ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ހަމަޔައާއި އ ސޫލ  އެ އޮތީ ާގނޫ

އޮތް. އެކަން ނ ކޮށް ތިބެ ޕޯޑިއަމްތަކ ަގިއ   ދެން ކަން ކ ރަންޖެހޭ ޮގތް ާގނޫނ ަގއި ވަރަށް ސާފ  ޞަރީޙަ ބަހ ން އެބަކ ރީމާ  

ކީ އެއީ ކ ރަން ހެޔޮާވވަރ ެގ ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި  ކަންކަން ކ ރ މަ  ،އެކަކ ެގ ބޮލ ަގއި އަނެކަކ ެގ ބޮލ ަގއި ަވަގށް ޮގވައި 

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ޕާޓީެގ ކ ރިމަަގށް   ؛އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރާ މަސައްކަތް  ،ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން

ކިތަންމެ ބޮޑ  ތ ހ މަތެއް  ނ ލާނަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޮލ ަގއި  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ މެ މި ކ ރާ މަސައްކަތް ހ އްޓަެއއް 

އަދި މިނިވަން    ،އޮތް   މި މަޖިލީހ ަގއި ެވސް އެބަ ؛ކަމ ަގއި ވިޔަސް. ތިޔަ ބޭފ ޅ ންެގ ބާރ  އޮތް މ އަްއސަސާތައް  އެޅ ވި 
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ދޮގ  ތ ހ މަތ ތައް އެޅ ވ ން   ! އޮތް. ކަންކަން ބައްލަަވއި ހާމަކ ރަްއވާ  މ އައްސަސާތަކ ަގއި ެވސް ތި ބޭފ ޅ ންެގ ބާރ  އެބަ

ިމސްރާބަ  !ލަްއވާހ އްޓާ ރަނަގޅ   ކަންކަން  އެތެރޭެގ  ޕާޓީެގ  މަސައްކަތަކަށް ޔ ެގންދި  ށްމި  ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަށް 

ހ އްޓާލަްއވާ ޕާޓީ   !ހ ރަސްއެޅ ން  ބަދަލ ތަކެއް.  ެގންނަ  ހިންަގން  ޕާޓީ  މި  ބަދަލ ތަކަކީ  ެގންނަ  މި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ތަކެއް. އަދި އެާއއެކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ޞިއްޙީ މަރ ކަޒަށް ެގނެވ ނ  ައވަސްކ ރ މަށް ެގންނަ ބަދަލ   ހިންގ މ ެގ ސްޕީޑ 

ހިންގ  މަރ ކަޒ   ޞިއްޙީ  ވެސް  ރައީސް  ންބަދަލަކީ  ިއއްޒަތްތެރި  ބަދަލެއް.  ެގނެވ ނ   ޓަކައި  ެގނައ މަށް   ؛ސްޕީޑަށް 

ހި މަރ ކަޒ ެގ  ޞިއްޙީ  ެއދެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެއްވ ން  ަވގ ތ ކޮޅެްއ  ކ ޑަ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް،  އަޅ ަގނޑަށް  ންގ ން 

އަދި ރައްޔިތ ންނާ އެއްހަމަ ޞިއްޙީ ނިޒާމެްއ ެގނައ މަށް ޓަކައި ެގނެވ ނ  ބަދަލ ތަކެއް. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ    ،ހަރ ދަނާކ ރ މަށް

 ންދ ވާފަރ  ރައްޔިތ ންނަށް ދެން ފެނިެގންދާނެ ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކ ރަމ 

ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ަގއި ރައްޔިތ ން އެދޭ ބަދަލ ، އެދޭ ފަރ ވާ ލިބިެގންދާ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގިއ    ،ން ނިމ މަކަށް ެގނެސްޔ ދިދިޔަ

ބަދަލ ެވެގންދާ ެގނެސްދޭނަން.    އެކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައްޔިތ ންނަށް  ތިޔަ  ބަދަލ ތައް  މި  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ތަން. 

ބޭފ ޅަކާ ޒާ ެއްއވެސް  ހިތްހަމަނ ޖެހެނީ ވެސް  ،ތީ ކަމެްއ ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ޒާތީވަނީއަޅ ަގނޑ   މަޤާމ ެގ   ،އަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ ެމން އެ މީހަކާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަަވޅ އަޅަން މަސަްއކަތްކ ރާނަން.    ،ރަނަގޅަށް އަދާނ ކ ރަންޏާ  އިމަސްއޫލިއްޔަތ  ޭއަގ

އޮތް ހަމަ ރަނަގޅ    ވެސް ފ ރ ޞަތ  އެބަ  ށްދަށް މިއަދަމިރ  އަޙްމަޢާއަޅ ަގނޑ ެގ އަޚް   ؛މިރ  އަޙްމަދ ޢާވާހަކަދަްއކާނަން.  

ކ ރ މަށް. އެ ފ ރ ޞަތ  ެއ ބޭފ ޅާައކަށް ބަންދެއް ނ ވޭ. ެއކަމަކ     ސިޔާސީ މަސަްއކަތްޮގތ ަގއި އަނެއްކާވެސް ައއިސްެގން  

 ވާޖިބ  ޭއެގ ރަނަގޅ ްއޔަންކ ރެވ ނ  ތަނ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  އަ ެއ    ، ްއޔަންކ ރެއްވީމާއަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތަނަކަށް  

ންޖެހޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހަމަޔަކީ ވެސް އެީއ، އ ސޫލަކީ ވެސް  ޅަ އަފިޔަވަޅ    ،ނަމަ  ޮގތ ަގއި އަދާކ ރަންޖެހޭނެ. އެ އަދާނ ކ ރާ

ލިޔެވިފައި އޮންނަ ހަމަޔާއި އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން އިންސާފ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކ ރ މ ަގއި ދެމިތިބ ން. ދެްއވި   .އެއީ

 ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ފ ރ ޞަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ 

މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަސްލަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ބިލ  ހަޝ ކ ރިއްޔާ  ހާމަކ ރ މ ެގ  ދާއިރާެގ    ،ތ ތައް  ަގލޮޅ  އ ތ ރ  

ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. މި ބިލަށް  هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

ވާހަކަފ ޅ  ބަެއއް  ދެންމެ  ފާހަަގކ ރެްއވީދެއްކެވި  ވޯޓ    ، ބޭބޭފ ޅ ން  ވޯޓ  ؛ބިލަށް  ޕާލިމެ ؛ބަލަިއަގތ މަށް  ރީ ންޓަދެންމެ 
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ދެއްކެވީ  ބަހަނާތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  ދެން  ކަމަށް.  ބަިއވެރިެވވަޑައިނ ަގތް  ވޯޓ ަގއި  ނެިގ  ބޭރ ން    .ްގރޫޕ ަގއި  އ ސޫލ ން 

މިފަދަ   ،ބޭރ ންނޭ އަނެކައްޗެކޭ އަނެކަްއޗެކޭ ވިދާޅ ވެއ ސޫލ ން    . މި ޒާތ ެގ ބިލަކާ ގ ޅ ނީމާހ ށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅ ވީ

ރީ ްގރޫޕ ެގ ތެރޭަގއި ދިޔަ.  ންޓަބިލ ތައް ބޭރ ކޮށްލ މަށް ފިސާރި ރަނަގޅ  އޮިއވަރެއް ދެންމެ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެ

ރ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި  ދިޔައީތީވެ އެކަމަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ކ ޑަކ ޑަ ހަނިހަނި ޮގތަކަށް ބަލައިަގތ މަށް ފާސްެވެގން

ވާހަކަދަްއކާއިރ  ؛ރައީސް ވިދާޅ ވެއްޖެވާހަކަފ ޅ   ،އ ސޫލ ެގ  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި   ވާހަކަމި  ދެންމެ    ،ދެްއކެވި 

  އެ މަްއސަލައާ  ؛ސީދާ ޤާނޫނ އަސާސީެގ މައްސަލަެއއް  ،ދެއްކިއިރ ަގއި ެއ ބޭފ ޅާ މީެގ ކ ރީަގއި އަދި އ ސޫލެްއ ނޫން

އެއްވެ ިއއްޒަތް  ،ގ ޅިެގން ހ ށަހެޅ އްވި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ޖާބިރ   މެންބަރ   ކ ރީަގިއ  ތެރި  މިނިވަންކަން  އ ޅ މ ެގ 

ެގ  ރީ ްގރޫޕ ޚިލާފަށް މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ހަނިކޮށްފައިވާ ބިލ  އ ވާލ މ ެގ މައްސަލަ. އެްމ.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަ  ޤާނޫނ އަސާސީއާ

  އި ހައްދަވަދެކޮޅ   މި ސަރ ކާރަށް ދަތިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވެ، އެ ބިލ  އ ވާލ މާއެތެރޭަގއި ބޭްއވި ބައްދަލ ވ މެއްަގއި ސީދާ  

ވޯޓ  ވޯޓ ދެްއވީއެއަށް  ވެސް  ދ ވަހ   އެ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތަށް   ،ދެއްވީ.  ހ ށަހެޅ އްވި  ޖާބިރ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި 

އަޅ ަގނޑ މެން    އާޤާނޫނ އަސާސީ ހަނިކ ރ މެއް  ހަނިކޮށްފައިވާ  ޮގތަކަށް  އައިސްެގންޚިލާފ   ހަނިކޮށްެގން    ވެރިކަމަށް 

ވާހަކަފ ޅ  ދެންމެ  އެހެންނަމަެވސް،  ވޯޓ ދިނިން.  އަޅ ަގނޑ   ވަކާލާތ ކޮށް،  ދ ވަހ   އެ  ކަމަށް  ދެއްކެވި ބޭއްިވެގންނ ވާނެ 

ލައިނ ަގތ މަށް  ދެއްކި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ބިލ  ބައޭެގ ކ ރިން ވާހަކަފ ޅ   ،ދެންމެއޭ މި ދެންނެވީ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ވޯޓ ދެއްީވ.  ބޭއްވ މަށް  ޕާކ ކޮށްފަިއ  ބިލ   އެ  ރައީސް،    ،އަޅ ަގނޑ މެން ؛ނޫނިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި 

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަސްލ  އ ސޫލ ތަކެއް  ެގ  ހ ށަހެޅ އްވި މި ބިލަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް

ބާރ  ބިލެއްނަަގހައްޓައިދޭ،  ބިލެއް   ،ޮގތ ަގއި ެގ  އަޅައިދޭ  ބާރ އަޅައިދޭ  ކަންތައްތަކަކަށް  ޖައ ހަރީ  ޮގވަރަށް  ތ ަގިއ  ެގ 

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ބިލ   މި  މެންބަރ ން  ،އަޅ ަގނޑަށް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ 

ނޫނިއްޔާ ަގބޫލ ކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަކީ ެއ މީހ ން   ،ވިސްނ ން  ކ ރާ މީހ ންެގއަށް ތާއީދ ކ ރާ، މި ފިކ ރަށް ތާއީދ އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޫނިއްޔާ ލިބޭ ވަޒީފާތަކެްއަގއެއް ނޫން   ،ނޫނިއްޔާ ބިޑ ތަކެްއަގެއއް ނޫން  ،ޕްރޮޖެކްޓެއްަގެއއް ނޫން  ބަނދެވޭންޖެހެނީކީ

މި ޕާޓީެގ    ،ޓީން ނަަގހައްޓާތީވެބަނދެވިފައި ތިބެންޖެހޭނީކީ. މާ އަގ ހ ރި ޖައ ހަރީ އ ސޫލ ތަކެއް ވެލިއ ސްތަކެއް މި ޕާ

ތާއީދ   ޕާޓީއަށް  ިމ  އަދި  ަގޔާވަނީ.  އެހާ  ދެކެ  ޕާޓީ  މި  މެންބަރ ން  ަގޔާވަނީ.  އާންމ   އެކަމަށް  ވެސް  މީހ ން  ކ ރާ 

  ބޭބޭފ ޅ ން އެހެން ވިދާޅ ނ ިވއެއް  ،ކަމަކ   ކީ ިމ ވަގ ތ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ިމ ވިދާޅ ނ ިވއެއްޔައެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ

އެބަ ބައެްއ    ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ދެންނެވި ކަހަލަ ޒާތީ ކަންތައްތަކާ  ،މަ އެންމެންނަށް އެނޭގ ޙަޤޤަތެއް ކަމަކ  ހަ

ބޭބޭފ ޅ ން ބަނދެވޭ ޮގތް އެބަވޭ. ޕްރޮޖްކެޓް، ބިޑ ތައް ކާމިޔާބ ކ ރ ން، އަމިއްލަ ބޭނ ންތަކަށް ަވޒީފާތައް ހޯދ ން. މިީއ  

ނ ކ ރެވޭނެ ޒާތ ެގ ޙަޤީޤަތްތައްކަން ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކ   ތ ަގިއ، މިއީ ހަމަ ޑިނައިޮގެގ  ހަމަ ބަނދެވިފައި ތިބި ކަންތައްތަކެއް 

 ؛ަގބޫލ ކޮށްފި. ވަރަށް ިގނަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން ަގބޫލ ކޮށްފި ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވަން ކެރޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ައޅ ަގނޑ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން އޮތ މަކީ  ކޮރަޕްޝަން  ބަލާ   ސަރ ކާރ ަގިއ  ކޮރަޕްޝަން  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ނޭދޭ 

 ؛ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ދަރަޖަ ެވއްޓިފައި ދަށަށް. ވަރަށް ދެރަ  10ފަހަކ ން ވެސް ވަނީ    އިންޑެކްސްަގއި ހަމަ ދާދި

ޚިޔާނާތް ބޮޑ   ވެންޓިލޭޓަރ ެގ  އެބަދޭ.  ހިނަގމ ން  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  މިހާ  މި  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ވެސް    ރ ވެފައިވޭ. 

އްޖެ.  ލިއެތައް މިލިއަންތަކެއް ދައ ލަތ ން ެގއްޮގތ ަގއި. ވެންޓިލޭޓަރ ތަކެއް ނ ލިބ ނ . އެތައްެގ  ޚިޔާނާތެއް   އީސިފަކ ރާނީ އެ

ކ ށްވެރިވި މީހަކ  ނެތް. ހޯދ ނ  ކަމެއް ނެތް. ެއކަން ބެލ މަކަށް ވެސް ޝައ ޤ ވެރިކަމެއް ެވސް ނެތް. ޝައ ޤ ވެރިކަމެއް  

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތަކ ން އެްއވެސ އިސްނެންގެވ ަމކަށް، އެްއވެސް މިންވަރަކަށް  ؟އްެވސް ދިމާލަކ ންފެނޭތޯ އެ  ،އެބަ އޮތްތޯ

މިއީ ވަރަށް ބޮޑ  ެގއްލ މެކޭ ދައ ލަތަށް ލިބިެގންދިޔަ، ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާއަށް ލިބިެގންދިޔަ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑ   

ކ ޑަކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅެއް ވެސް   ؟އ ފަްއދާ ތަން ވެސް އެބަ ފެނޭތޯމެދ  ޝައ ޤ ވެރިކަން    ެގއްލ މެކޭ ބ ނެ، މި ކަންކަމާ 

ަވޒީފާ އަދާކ ރ މ ަގއި ނޫނިއްޔާ    ،އެކ  ދަންނަވަން. ދެންމެ ފާހަަގކ ރެއްވި   ދެއްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އަދަބ ވެރިކަމާ

ދެން އަޅ ަގނޑ     ! ތެރި ރައީސްވަރަށް ދެކޮޅޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ . އެހެންނަމަވެސް، ބައްލަާވ ިއއްޒަތް  ކޮރަޕްޝަނާ

އި ައޅ ަގނޑ   ނޫން.  ދަންނަވާކަށެއް  ބޭފ ޅެްއެގ  ބޭބޭފ ޅ ން   ،ތިރާމ ކ ރަންހ ވަކި  އިނޭގތޯ.    ، ާގތް  ރަނަގޅ   ވަރަށް 

ހ ރިތޯ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަމިއްލަ ރިޔާސީ    އެހެންނަމަވެސް، ދ ނިޔޭެގ ެއްއވެސް ތަނެްއަގއި ެއއްެވސް ތަހ ޒީބެއްަގއި އެބަ

 އިމި ތަން ތަނ ން ތަޙ ޤީޤ  ހިންަގ ؛ކޮރަޕްޝަން-، ޖޮއިންޓް ތަޙ ޤީޤ  ޕޮލިސް، އެންޓިއިން ތަޙ ޤީޤ  ހިންަގ ކޮމިޝަނަކ 

ވާ އ ފ ލ ނީމާ މަޤާމ ަގއި ހ ންނަވާ، ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން ޢ އަދި ކޯޓަށް ދަ  އިއ ފ ލ މަށް ޓަކައި ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނ ވަވާޢ ދަ

 ؟މެދ  ކީކޭތޯ މި ވަގ ތ  ދެންނެވެން އޮތީ ަގނޑ މެންނަށް މި ސަރ ކާރާއަޅ  ؟ތިއްބަވާނެ ެއއްެވސް ތަހ ޒީބެްއ އެބަ އޮތްތޯ

ެއކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ.  ޔާ  މި ކަންކަން ހަމަ ވަރިހަމަވެފައިވާ ތަން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ. ވަރަށް ހިތާމަ

ކެްއ ނަަގހައްޓާ ޕާޓީއެއް. އެންމެ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި ޕާޓީއަކީ ވަރަށް އަގ ހ ރި ައސާސްތަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ޕާޓީެގ ނަަގހައްޓަން ބޭނ ންވާ ފަލްސަފާއާ ބެހޭ ޮގތ ން ދައްކަވާފަިއވަނީ މި ޕާޓީެގ   ؛މ ހިންމ  ވާހަކަފ ޅ 

ރ މޭ މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ . ތިމާެގ ހަލާލ  މަސައްކަތ ން ހަމަ އިސްކޮޅަށް ތެދ ވެފަިއވާ ރަްއޔިތަކ  ބިނާކ   ރައީސް، ރައީސް

ބ އްދީެގ ޮގތ ން ެވސް އަޚ ލާޤީ ވަކި ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެްއ ެއއްެވސް   ،ވީ މި ޕާޓީެގ ބޭނ މަކީ. މިއަށްވ ރެ ވަކި ދީނީ، ދ ނިޔަ

ކ ރާ އަސާސްއަކީ. ތިމާެގ ހަލާލ  ަމސައްކަތ ން ހަމަ އިސްކޮޅަށް  މި ޕާޓީ ަގބޫލ   އީފަރާތަކަށް ދެއްކިދާނެހެން ހިެއއްނ ވޭ. މި 

އެންެމ    !ދަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ޕަރސެޕްޝަން ނިކަން ބައްލަވާ ގ ސަތަކ  އ ފެްއދ ން މި ޕާޓީެގ މަތެދ ވެފައިާވ ރަްއޔި

ދަ ފ ރިހަމަވެެގން  ތަޙ ޤީޤ ތައް  ކަމ ަގއި  އޢ  ރަނަގޅ ،  ނެތް  ކ ށެއް ސާބިތ ވެފައި  މައްޗަށް  މީހެއްެގ  ކ ރެިވެގން  ވާތައް 

ރައްޔިތ ންެގ ކިބައިން    ޕަރސެޕްޝަނެއް. ދިވެހިރާްއޖޭެގކޮރަޕްޝަނަކީ ޭއެގ ޒާތ ަގިއ   ؛ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ  ،ވީނަމަވެސް 

އަޅ ަގނޑ   ެއ ޕަރސެޕްޝަން އޮތް ޮގތް.    ،ކޮރަޕްޝަންއޮތް  ަވގ ތ     އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތެރޭަގއި މި  !ބައްލަވާއައްސަވަ

، އަޅ ަގނޑ މެން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ަގއިބިެގންދާކަށް. މި ކޮރަޕްޝަން އެޅިެގންދާއިރ  ތެރޭަގއި ެގނބޭނ މެއް ނޫން މީެގ
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ޭއެގ މީހ ން،  ެގނބިެގންދާކަށް ނ ކ ރާ  ޕާޓީ،   ؛ތެރޭަގއި  މި  ބޭނ ންވަނީ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތެއް ނޫން.  ެއއީކީ އިންސާފ ވެރި 

ނިސްބަ  .އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާޓީައޅ ަގނޑ   ޕާޓީ  ،ތްވާ  ހ ރި  ޕާޓީތާ  ،ފެށ ނީއްސ ރެ  ވެސް  ހ ންނާނެ  އަޅ ަގނޑ    ،އަބަދ  

މީހެއް ަވކި  ލޯބިވަނީ  އަޅ ަގނޑ   ޕާޓީ.  ލޯބިވާ  އަޅ ަގނޑ   ނެެގހެއްޓި  ދެކެ   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ.  ޕާޓީ  މި  ނޫން.  އެްއ 

ެގލިދާތީ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވޭ.  ލ ތަކެއް.  ސޫއ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ،މި ހަމަތައް ނެގ ން އެއީހަމަތަކެއް ދެކެ. މި ހަމަތައް 

ބިންވަޅ  ކަންހިތ ަގއި  ކަންތައް.  ތައްނެިގފައިާވ  ބާރ އަޅާނެ  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ   ހިފެހެއްޓ މަކީ  ހަމަތައް  މި   .

މެންބަރ ން  އާންމ   ޕާޓީެގ  ިމ  ބާޠިލ ވާނެ.  ޮގތްތައް  ބާޠިލ   ކ ރެވޭނެ.  މިކަން  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  އިރާދަކ ރެްއިވއްތީ 

ބައްދަލ ިވޔަސް ިމ    ނ ަގންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ދާ ކަންމެ ރަށަކ ން ިމ ޝަކ ވާތައް އަންނަނީ. ކޮންމެ މީހަކާއެއްބަލަ

ެގއްލ ން  ޕާޓީއަށް  މި  ދަްއކަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؛ވާހަކަ  ލިބ ނީ.  ސަރ ކާރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބައްލަވާ!  ނިކަން 

މިއަށްވ ރެ  ؟ ވަނީ. މިއަށްވ ރެ ބޮޑަށް މި ޕާޓީ ބަލިކަށިވެެގންދިޔަ ޒަމާނެއް އައިތޯއިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ ލިބިފަ

ހ ރި. އެހެންވީމާ،    އިނޭގތޯ. ސަބަބ ތަކެއް އެބަ  ހ ރި. މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލް ެގްއލިެގންދިޔައީ  ސަބަބ ތަކެއް އެބަ ؛ބޮޑަށް

ދެނެަގނެ މިހިރީ މި ސަބަބ ތައް  ޕާޓީ ވަރ ަގދައިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި  ،އަޅ ަގނޑ   ޕާޓީެގ ދެން  ިމ  ވެސް ރާއްޖޭެގ  ކޮށް 

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑަށް މިކަން    .އެ ނިޔަތް ަގނެެގން  ،ރައްޔިތ ން އިހ ތިރާމ ކ ރާ އިތ ބާރ  އޮތް ޕާޓީއަކަށް ހެދ މަށް

ބޮ ވަރަށް  ކ ރެވޭނެ.  މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތ ން  ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރެވޭނެ.  ޑަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

ބަންދ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިމިދިޔަ ހަފ  އައީ ފ ވައްމ ލަކަށް ޮގސް، ދޮރ ން   އަޅ ަގނޑ މެން މި  ގައިތާ 

ފ ަވްއމ ލަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   .ައއީ  އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި މާލެ މި  އި ތާހިރ  ކެމްޕޭނެއް ކޮށްފަ  އިދޮރަށް ހިނަގ

ާގތްކަމަށް ބެހެއްޓި  މެހ މާންދާރީއަށާއި  ފ ވައްމ ލަކ ން ދެއްވި  ޝ ކ ރ ދަންނަން.  މެންބަރ ންނަށް  ލޮބ ވެތި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ   

މަންޒަރެއް.   އ ންމީދީ  ފެނ ނީ  އ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ހ ންނާނެ  ސޫޕާޓީެގ  ދޫކޮށްލައިެގން  ހަލާކ ވާން  ޕާޓީ  ލ ތަްއ، 

އަޅ ަގނޑ މެންނަެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ އ ންމީދ   ތިބިކަމ ެގ  ފ ވައްމ ލަކ ަގއި  ސަލާމަތް ؛ށް މެންބަރ ންތަކެްއ  ކަމ ެގ ކ ރާނެޕާޓީ 

ފ ަވއްމ ލަކ ަގއި  މަސައްކަތްކ ރާނެ މެންބަރ ންތަކެއް  ލިބިެގންދިޔައީ.  ތިބިކަމ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޔަީގންކަން  ކަމ ެގ 

ވާހަކަތަކ ން  ދިމާވެ  މެންބަރ ންނާ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެްއ    ،ދެކެވ ނ   މެންބަރ ންެގ  ޚިޔާލ ތަކ ން  ބަދަލ ކ ރެވ ނ  
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އަޅ ަގނޑ މެން   ،ފާހަަގކ ރި ެއއް ކަންބޮޑ ވ މަކީ  ތެރެއިން ވެސް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށްަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ . އޭެގއަޅ 

މީހަކ  ބޭނ ންވާ ސިޔާސީ މީހަކަށް ސިޔާސީ ކެމްޕޭނ ކޮށް   ކަމެއް ނެތި އެބިރ ވެރި   ،އަހަރ  ހ އްޓާނ ލާ މި ދެއްކި ވާހަކަ  16

ކަމ ެގ ޝަކ ވާ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެތެރޭެގ އިންތިޚާބެްއ  އަޅަމ ންދާޓާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތަށް ހ ރަސްަގނޑ  ބިރެއް ނެތި ވައްވޯޓ 

ކަމ ެގ ވާހަކަ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ މެންބަރ ންނަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވާ  އިބާއްވަމ ންދާއިރ ، ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ޢަލީ ޒާހިރ  ގ ޅަ

.ޕީެގ  އެމް.ޑީ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ! . ޢަލީ ޒާހިރ  އިހަށް ަމޑ ކޮށްލަްއވާއަޅ ަގނޑ މެން މި ބާްއވަނީކީ ކޯލިޝަން އިންތިޚާބެއް ނޫން

ޢަލީ ޒާހިރ    .ކޯލިޝަން އިންތިޚާބެއް އަޅ ަގނޑ މެން ބާއްވަންދެން  ،ެގންޮގސް ނިމެންދެން އިންތިޚާބ  ކ ރިއަށްެގއެތެރޭ

 ރަނަގޅ  ޮގތެއް ކަމަށް ފެނޭ. މަޑ ކޮށްލެްއވ ން ެއއީއި  ނ ފޫޒ  ނ ފޯރ ވަ  އިއިހަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެންބަރ ންނަށް ގ ޅަ

އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެތެރޭެގ    މި  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ ކަންކަން ނިންމާނީ އަޅ ަގނޑ މެން. އަޅ ަގނޑ މެން

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަމެއް ނިންމަން. އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެތެރޭެގ އިންތިޚާބ ަގއި 

ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނަންހޯދަން މަސަްއކަތްދ ކޮށް، ވޯޓ އީތާ ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާންމ   ކޮށް، އެ މަސައްކަތް 

ނ ކެނޑޭނެ.   ަވޒީފާއިން  ނ ދެއްކޭނެ.  ބިރެއް  ެއ    16މެންބަރ ންނަށް  ެއއީ.  މަސައްކަތަކީ  ކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަހަރ  

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާ މިއަދ   ތިބީތީވެ މަސައްކަތް  ނިސްބަތްވާ  ، ރ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ  

  އަޅ ަގނޑ މެން އެ  ،ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ރީތީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެތެރޭަގއި މިކަން ހިނާގއިރ  

. ބިރެއް ނ ދެްއކޭނޭ  ،ވާހަކަައކީ އެއީ  ވާހަކަ ނ ދައްކައެއް ނ ތިބޭނަން. އަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ ހ ރިހާ މ އްދަތެއްަގއި ދެްއކި

ދެްއކ މާއި،  . ވަޒީފާެގ ބިރ ދ ކޮށް އެ މަސަްއކަތް ކ ރަން ފ ރ ޞަތ  ލިބެންޖެހޭނޭއީމީހަކ  ބޭނ ންވާ ސިޔާސީ ީމހަކަށް ތާ  އެ

 ސިޔާސަތަށް ކ ރ މާއި، ިއންސާފ ން ބޭރ ން ކަންކަން ކ ރ މަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ދަންނަ ސިޔާސަތެއް ނޫން. އެމީހ ންނަށް އަނިޔާ

ފަރާތަކަށްހ ރަސް ެއއްވެސް  ޮގތަށް  ޚާްއޞަކޮށް  ،އެޅޭ  ވަކިން  ނިސްބަތްނ ވާ  ،އަދި  ޕާޓީއަށް  އެހެން    ،އަޅ ަގނޑ މެން 

ަގބޫލ ކ ރާ އިންތިޚާބ ތަކަށް ބޯ  ޕާޓީތަކ ން  އެތެރޭެގ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ނިކ މެ  ފަރާތްތަކ ން  ަގބޫލ ކ ރާ  ދާ ސިޔާސަތ ތައް 

އަޅ ަގނ ފޯރ ވ މަކީ  ހ އްޓާލަންޖެހޭނެ.  ނ ފޫޒ   މިހާރަށް  މިހާރ ން  އެކަން  ނޫން.  ކަެމއް  ބަލައިަގނެވޭނެ  ޑ މެންނަށް 

ެއޅޭނެ އެ މެންބަރ ންނަށް ފެންނަ މީހަކަށް. އެކަމަކަށް ހ ރަސް  ،ނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްލާއަޅ ަގނޑ މެން މެންބަރ ން ވޯޓ 

އޮތްހާ ދ ވަހ      ވެސް ނ ކ ރެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއްކެތްނ ވަތަ އެކަމަށް ބިރ ދެއްކޭނެ މީހެއް ނޫޅޭނެ. ވަޒީފާއަކ ން ވަ 

ކޮށްފިްއޔާ ައޅ ަގނޑ މެން ޔާމީން އިރ ަގިއ  ކ ރި މަސައްކަތަކީ ެއއީ. އެންމެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއް ވެސް ވަޒީފާއިން ަވކި

ބިރެއް    ކަށް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ންނަފޯރ ކޮށްދިން ޮގތަށް މިހާރ  ވެސް އެ ާގނޫނީ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭނަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް 

ދ ކ ރާ އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ ނިކ މެފައި ހ އްޓާ، އީނ ދެއްކޭނެ. އެހެންވީމާ، އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީން އަޅ ަގނޑ މެން މި ތާ

  ަގއި އިރ  ސިޔާސީ ޮގތ ން އެހާ ދ ވަހ  މަސައްކަތްކ ރި  ، ހަމައަށް ެއއްވެސް ތ ހ މަތެއް ނ ކ ރެވޭ  މި ޕާޓީެގ އ ޞޫލ ތައް ިމއަދާ

ފަރާތަކާ ނ ދެކެވޭ  ވާހަކަެއއް  ނ ރަނަގޅ   ނ ވަތަ  ނ ފޫޒެއް  ނ   ނ ރނަގޅ   މެންބަރ ން  އެމް.ޑީ.ޕީ  އެ   ކ ތީމާއެކީަގިއ 
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ބިރ  ކަމެއް.  މެންބަރ ންނަށް  ހ ތ ރ   ވަރަށް  މިއަދ   ދެއްކ މަކީ  ދެން  ދަންނަވާލަން.  ހ އްޓާލ މަށް  އެކަން  އެހެންވީމާ، 

- ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ  ،ތައް ހާމަކ ރ މަކީލަހަތ ލާއިރ ، މާލީ އެހެން މަސްއިދަންނަވަހ ށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް އެްއޗެްއ  

 ކަންކަން ސާފ ކޮށް އެ    މ އްސަނދިކަމެއް ނ ހޯދޭނެ. އެގ އް ހަނ އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދ ެވސް ދައްކާ ވާހަކަެއއް.    އިގަ 19

މި ބިލ   ؛. އެ ހ ށަހެޅީމާނެންތައް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ސާފ ކޮށް އެނޭގނެ ޮގތަށް މާލީ ބަޔާ ންެގ ކަންކައްެގ ހ ރި އާމްދަނީމީހެ

ދިޔަ ހަމަ އެ  ؛ ން ކަމެކޭ ކިޔ ން އެއީ ވަރަށް ހަޑިކަެމްއ. މީެގ ކ ރިން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ބިލ ތައްލޭ، އެހެސޫއ   އައިމާ

ބިލ  ހ ށަހެޅިފައި އޮ  ހަމަ؛ ލ ތައް ސޫއ  މާލީ ކަންކަން ހާމަކ ރަންޖެހޭ    ،ލ ން ހ ށަހެޅިއްޖެ. މި ބިލ  އައިމާސޫއ   ތްމި 

އައިމާހިސާ ކަންކަންސޫއ   ބަށް  ިމފަދަ  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ދައްކާ  ޮގތަކަށް  ހަމަޖެހޭ  މީހ ން  ެއއީކީ  ޚާްއޞަކޮށް    ،ލ . 

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކާއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ މަސައްކަތަކާ؛ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސީ މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބޭ

 މި ހ ށަހަޅާފައި މި   ، އާން!. އެކަންކަން ހާމަކ ރާ ހިސާބަށް އެއްޗެއް ހ ށަހެޅީމާރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށް އެނެގންޖެހޭނެ

މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްެގން ނޫނަސް ކިތަންމެ ބިލެއް އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅައިެގން  ލަކ ން ނޫނޭ. މިސޫއޮންނަ އ އޮތީ  

އްސަނދިކަން ހޯދާ މެންބަރ ން މި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ން މ ގ  އް ހަނ  ،މާލީ ކަންކަން ެގންޮގއްސި. މި ބިލ  އައިމާކ ރިއަށް 

ތިބި.   ން ކަންކަން ކ ރާ ކިތަންމެ ބަޔަކ  މި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި އެބަގ އްހަތިބި. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ވެސް ނ   އެބަ

ޔާމީން  ކަންކަމާ  އެ އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަދައްކާފައި ދެކޮޅަށް  ސަރ ކާރ ަގއި  ،އިރ ަގއި  ނިސްބަތްވާ  އަޅ ަގނޑ  ؛މި  މެން 

ަގބޫލ ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން    އަށްވާހަކަ ނ ދައްކާ ޮގތަށް ތިބ މަކީ އެއީކީ އިންސާނާ  އެ  ސަރ ކާރެއް އޮތަތީވެ

މެންބަރ ންނަށް   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެއީ.  މަސައްކަތަކީ  ކ ރާނެ  ވެސް  މިހާރ   މަސަްއކަތަކީ،  ކ ރި  ެވސް  އޭރ ަގއި 

އިންސާބިރެއް ކަމަށް  ނ ދެއްކޭނެ.  ކ ރާ  ކަންކަން  ބޭރ ން  ދައްކާނަންވާނަމަ،  ފ ން  އެވާހަކަ  ެއީއ   ، އަޅ ަގނޑ މެން 

އެ ވީނަމަވެސް،  ކަަމށް  އޮތް  ސަރ ކާރެއް  އެހެން  ވީނަމަވެސް،  ކަމ ަގއި  އޮތް  ސަރ ކާރެއް  ވާހަކަ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

   ތަނ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކ ރިއަށް އޮތްކަންކަމަކީ ހ އްޓ ވޭނެ ކަންކަެމއް ނޫން.    އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާނަން. އެ

މީހަކަށް   އެނަމަ،    ވާހަކަ ދައްކާނަން. އަދި ބިރެއް ވެސް ނ ދެއްކޭނެ. ބިރ ދަްއކަިއެގން ވަޒީފާއިން މީހަކ  ވަކިކޮށްފި

 ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ވެސް ފޯރ ކޮށްދޭނަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ . 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 
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ަގލޮޅ    މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވީތީ ؛ތައް ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ ލަހަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަސް

ޢަބްދ  އީވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތާ هللاއ ތ ރ   ވެސް  ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ކ ރަން.    ދ ކ ރަންއީއަށް 

ނޫނ އަސާސީާއއި  ޤާ  ،މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ  ސަދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ ބ ނޭގ އިނޭގތޯ މި ބިލަށް. މި ބިލ ެގ މަ

ފަރާތްތަކ  އަދާކ ރާ  މަޤާމ ތައް  ދައ ލަތ ެގ  މީހ ންނާއި  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ބަޔާން  މާލީ  ދަށ ން  އަދި    ންާގނޫނ ތަކ ެގ  މާލީ 

ފ ށް ފެންނަ ޮގތަށް މާލީ ބަޔާން  ކ ން ދެޔަ އެއް ހަމަ  ،ތައް ހާމަކ ރ މ ެގ ނިޒާމ  އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކޮށްލަހަތ އެހެނިހެން މަސް

އ   ގައިހ ށަހެޅ މ  ެގނެވޭ  ސޫޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  އޮނިަގނޑަށް  ާގނޫނީ  ބޭނ މ ަގއި  ކަނޑަެއޅ މ ެގ  މިންަގނޑ ތަްއ  ލ ތަކާއި 

ތްތަކ ެގ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާ  ،ސަދ ން ވެސް އެބަ އެނގޭ ގ އިޞްލާޙ ތަކެްއ. މި މަ

ލަކ ން  ސޫކަށް، ެއއް އ ޔަލާފަިއ ެއއް ހަމައިތައް ނައްތަހ ހ ރިކަން. މި ބިލ ން އެ ފަރަ  ތަފާތ ތަކެްއ އެބަ   ،ތަކެއް ގ ފަރަ

  ، ލަކަށް އެބަ ފެތޭ. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ސޫއެއް އ    އްފަރާތްތައި  ާގނޫނ ން މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅަން ލާޒިމ ކ ރާ އެންމެހަ

އަޅ ަގނޑ މެން މާލީ ބަޔާނ ގެ   ،އެއްކޮށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންބިލެއްހެން. ހަމަ އެއާމިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅ   

ފ ށް ފެންނަ  ރާއްޖޭަގިއ އަބަދ ވެސް ދެ  މި  ،އީމި  އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ވާހަކަދަްއކާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

އްސަސާތަްއ ވެސް  އަެގ ވ ޒާރާތަކާއި އިދާރާތައް އަދި އެހެނިހެން މ ކ ރ މާއި، ސަރ ކާރ ޮގތަށް ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ  ބަްއޓަން

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ޕާޓީ.  ެއއް  ވާހަކަދަްއކާ  ބާރ ލާފައި  އަޑަށް  އެންމެ  ކަމަށް  ހިންަގންޖެހޭނެ  ؛ އެޮގތަށް 

ދައްކަން މި ޖެހ ނީ،    ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ މި ؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ކ ންފ ނިތައް  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ޮގތ ން ޮއޑިޓ  ރިޕޯޓ ތައް އެބަ ހ ށަހަޅާ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވެެގން އ ޅޭ ަމއްސަލަައކީ،    ާގނޫނ  ބ ނާ

ން. އޭެގ އެކިއ ރެސީތައް ދިމާނ ވ ން.  ކ ރ އެ ރިޕޯޓ ތައް ބަލިކަށިވ ން. ކ ރެވޭނެ ކެޓަަގރަިއޒެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގ

ޑިއ ޑެބިލިޓީވިޒި ދަށްވ ން.  އެކައ ންޓިން  ބައެއް  ބިލިޓީ  ޙަޤީޤަތ ގައި  ނެތ ން.  ވެސް  އެއްޮގތަކަށް  ދާއިރާަގިއ  ފަހަރ   ެގ 

ބަެއއް ކ ންފ ނިތަކ ެގ ޮއޑިޓ  ރިޕޯޓ ތައް ވަރަށް ބަލިކަށި. އޭެގ    ،ބޭފ ޅ ންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 

ބޮޑެތި ވެެގންދަނީ  މިސްޓޭކ ނަތީޖާއަކަށް  ހ ންނައިރ  ވެސް  ހެދިފައި  ރިޕޯޓ ތަ  ،ތައް  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް   ކަށްއޭ.ސީ.ސީން 

ބަލާއިރ   ފ ރިހަމަަގއި ދަޢ ވާކ ރަން  މ ޅިން  ޖާަގއެއް ވެސް ނ ލިބޭ.  ކ ރ މ ެގ  ެއކަން  ހ ންނަނީ.   ނ ވެ،  ރިޕޯޓ ތައް  ިގނަ 

އަދި   ،ާގނޫނެއް ެވސް ނެތިެގނެއް ނޫން  ހަމައެކަނި  ،އ ޅެނީމި  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހިެގން  

ނޫން.   ނެހެދިެގނެއް  ވެސް  ރަނަގޅ  ަގާވއިދ ތަކެއް  ހަމަ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  މިހާރަށް  މިހާރ ން 

ވެސް  ަގވާއިދ ތަކެއް  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  އަދި  ހެދިފަެމނޭޖ   ،ާގނޫނ ތަކެްއ  ވަނީ  އޯލްޓަރނޭޓިވްސް  ނ ވަތަ  ވެސް  . ކ ރ ން 

މިއެހެން ޮގތަކީ  ނަމަވެސް،  ވާ  އެހެން    ،ކަންކަން  އަދި  ވެސް  ކ ންފ ންޏަކަށް  ސަރ ކާރ ެގ  ފާމަކ ން  އޮޑިޓ ކ ރަން 

މިކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތް. މިދަންނަަވނީ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް    ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއްކޮށް  ވަނ މާ  އްސަސާއަކަސް އަމ 

 ން ދިމާލަކަށް. ބައެއް ވެސް އެހެ  ކ ރަން ވަންނަ މީހ ން ގޮވަިއެގން ދާނީ ފ ރަތަމަ ކޮންމެ ޮއޑިޓ ެއއްކަލަ  ވަނ މާ އެއްކޮށް،  
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މި އޮންނަނީ    މީހ ންނާއި ތަނ ެގ މެނޭޖްމަންޓާ  ފަހަރ  އެބަދޭ ރިސޯޓ ތަކަށް ވެސް. މިއީ މިކަން ހިނާގ ޮގތް. އެހެންވީމާ، އެ

ނާނީ  ދެން އެ ރިޕޯޓ ތައް އަން؟ ތަކ ން ހޯދާނީށް އެ ރިޕޯޓ ނަތޯ އެކިއ ރެސީ އަޅ ަގނޑ މެން އްހިނެ. އެހެންވީމާ، ކިމެހިފަގ ޅިލާ

އެހެންވީ ޮގތަކަށް.  ބޭނ ންވާ  މެނޭޖްމަންޓ ން  ެއކައ ންޓެބިލިޓީ  އެތަނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ންފ ނިތައް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާ، 

ތަްއ  ކްޓ ފެ  ، އޭގެ ކ ރެވޭނެލިއ އ ޅެނީ ހަދާ އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ ތައް ޙަޤީޤަތ ަގިއ އޭެގ ޑިއ ޑެބިލިޓީ އަދި ވެ  ނ ކ ރެިވެގން މި

ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އޮޑިޓިންގ ނިޒާމ     ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަކަންކަން ރަނަގޅ ކަމ ން. އެހެންވީމާ، އެމަދ 

ނިޒާމަ އޮޑިޓިންގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރަނަގޅ ކ ރަން.  ޮގތަކަށް    ށްވެސް  ނޫން  ެގނެވިެގން  އިޞްލާޙ ތަކެްއ  ރަނަގޅ  

ކަ ކ ރެވޭނެ  މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ކ ރަން  ަގބޫލެއް  ރައީސްއަޅ ަގނޑެއް  އިްއޒަތްތެރި  މި ؛ މަކަށް.  ައޅ ަގނޑ  

ދެމެދ ަގިއ  ެގ  ދެ ކ ންފ ންޏެއްެގ ދެމެދ ަގއި ވިޔަސް، އަދި  ދޭދޭ ދެ މީހެއް  !ދައްކަނީ، މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅާ ވާހަކަ. ރަނަގޅ 

މެދ ަގއި  ފާރިވެރިންެގ  ދެ ވިޔަ  ،އެ ރިޕޯޓ ތައް  ،ދެފ ށް ފެންނަ ޮގތަކަށް އެކަން  ،ވިޔަސް، ކ ރެވޭ ިވޔަފާރީެގ މ ޢާމަލާތްތައް

ވެެގން މ ޢާމަލާތެއް  ކ ރެވޭ  އެޮގތ ން ޔ ދިވިޔަސް،  ހަމަ  ކަމެއް.  ބޭނ ންވާ  ވެސް  އެންމެން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ ެމން  މަކީ 

ރިޕޯޓ  ެއ  ވިޔަސް،    އީއެ  ؛އަޅ ަގނޑ މެން  ބަޔާނެއް  މާލީ  މީހެްއެގ  އަިމއްލަ  އަދި  ވިޔަސް،  ރިޕޯޓެއް  ކ ންފ ންޏެްއެގ 

 ؛ލ ެގ ތެރެއިން އެއް ހަމައެއްަގއިސޫއަޅ ަގނޑ މެން މި ަގބޫލ ކ ރާ އ   ،ވާންޖެހޭނީ ދެ ފ ށް ފެންނަ  ބަޔާން  ގައިހ ށަހެޅޭއިރ 

ސް، އަދި އެހެން މަޤާމެއްަގއި ހ ރި މީހަކަސް  ށް ވިޔަސިޔާސީ މީހަކަށް ިވޔަސް، ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާއެްއަގއި ހ ރި މީހަކަ

އެއީ ޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހ ށަހެޅެންޖެހޭނެ.  ފެތޭ ޮގތަށް އެ ރިޕޯޓ ތައް އަލަކަށް  ސޫ ެއއް އ   ،އެއް ހަމައެްއަގއި

، އެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ެގނައ މ ެގ.ސަދ  މި ބިލަށް އިޞްލާޙ ގ އެންމެ ބޮޑ  މަ

ޮގތ ަގ ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކަންތައްތައް.  ބައެއް  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ހަމަ  އެބަހ ރި  ބިލ ަގއި  އެމި  ކަންކަން   އި 

ހަމަ އެއާެއކ   ހައްލެއް ެގނެވޭނެ.    ންތަކަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ވާހަކަދައްކަިއެގން އެ ހ ރި ކަންބޮޑ ވ 

  ، މާލީ ބަޔާނ ެގ ވާހަކަ. ައޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

މި ަމޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނާއި އަދި ެއ މެންބަރ ންެގ އަންހެނ ންނާއި   ،އަޅ ަގނޑ މެން ވަނީ  ންެގ މަޖިލީހ ންވަނަ ރައްޔިތ   19

އެކަން މިހާރ  ދަނީ ކ ރަމ ން. އެހެންވީމާ،   ،އަހަރ  ނ ފ ރޭ ކ ދިންެގ މާލީ ބަޔާން ވެސް ހ ށަހަޅަން ފާސްކޮށް  18އަދި  

މި އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ރައްޔި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަދަނީ  ވީ  މިއ ތ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ  ފ އްދަމ ން.    ދ ތަްއ  ދަނީ 

އެ ބަޔާންތަްއ    ، ެއ ކަންކަން  ،ހ ރި މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އެހެންނަމަވެސް، އެ ބަޔާންތަްއ ހ ށަހެޅ މ ަގއި ވެސް

ބ ނިހެންވަރ ަގދަ  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި  ބަ އ  އެކި   ،ކ ރ މަށް  ވެލިއ ކ ރެވޭނެ  ވިޒިބިލިޓީއާއި  ؛ޔާންތަކަކަކަށްރެސީއާއި 

އިޞްލާޙ ތައް މި ެގންނަނީ. އެއީ މީެގ  މި  ކ ރ މަށް ޓަކައި  އެކިއ ރެސީ ދިމާވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ ބަޔާންތައް ބައްޓަން 

ނެ. ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ބައެއް ބޭފ ޅ ން އ ޅެދާ  ބޭނ މަކީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނަން. ދެން ފަހަރެއްަގއި މިކަމާ

ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ިމ  ވެސް އެކަން ވާ ޮގތް. ެއހެންނަމަވެސް، މި ޤައ މ ެގ ރައްޔިތ ން އަބަދ ހަމަ އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ 
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ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ބޭނ ން  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމައެކަނި  ކ ރަމ ން.  ދާނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ކަންކަން 

ަގއި ދެ ފ ށް ފެންނަ ޮގތަށް ހަމަ ިގނަ ކަންތައްތައް ކ ރަމ ން. ޯގސް ކަންތައް ވެސް  ނީ ޙަޤީޤަތ ސަރ ކާރ ން މިއަދ  މި ދަ

އެކަންތައްތަ  އެބަ އެހެންނަމަވެސް،  ހ ންނާނެ.  ހަމަ  ކަ ހ ރި.  ހައްލ ކ ރެވޭނެކީ  ނަގައިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ،ޓައިމް 

ތިބީ ޑިމޮކްރަސީެގ   އަޅ ަގނޑ މެން މި   ،ޖެހޭ  ބައެކަމ ެގ ސޮލިއ ޝަން ލިބޭނެ ކަންކަން. އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން އެ

ތަފާތ     ،ަގއިކ ރަމ ންދާއިރ މަސައްކަތްޅަފަތ ެގ ދައ ރ ަގއި. އެހެންވީާމ، ޑިމޮކްރަސީެގ ޅަފަތ ެގ ދައ ރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން  

އެ މިންަގނޑ ތަްއ    އަދި،  ލ ތަކާއިސޫޮގންޖެހ ންތައް އަންނާނެ. ދ ނިޔޭެގ އެްއވެސް ޤައ މެްއަގއި ޑިމޮކްރަސީެގ ހަމަތަކާއި އ 

ފަސް އަހަރ ން އަދި ފަނަރަ އަހަރ ން ވެސް. ލަްއކަ ދ ވަސް ނަާގ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،ނެތް ދެތިން އަހަރ ން  އް ކަޑައްތ ކ ރެވިފައެ

ައޅ ަގނޑ މެން ހާސިލ ކ ރަމ ންދާ ލަނޑ ދަނޑިތައް ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،މަރ ޙަލާަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކަޑައްތ ކ ރާޑިމޮކްރަސީެގ  

މާލީ    ،ފަދައިން  ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ފާހަަގކ ރި  ފާކ ރަން. ެއހެންނަމަވެސް، ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ އެބައަޅ ަގނޑ  އ ހަމަ  

ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ހ ރި އެންމެ ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މަކީ   މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދަްއކާއިރ   ،ބަޔާނަށް

ދޯދިޔާކަން.   ރިޕޯޓ ތަކ ެގ  ބޭސްކޮށްހ ށަހަޅާ  އޮޑިޓ   ރިޕޯޓަށް  ަމއްސަލަެއއް    ،އޮޑިޓ   އޭ.ސީ.ސީން  ރިޢާޔަތްކޮށް  އެއަށް 

  ، ހިސާބަށް ދާއިރ  ެވސް އެ ހ ރި ެއކިއ ރެސީތައް  ކޯޓާ   ިއރ ،ފޮނ ވިޔަސް، އަދި އެ ފޮނ ވާ ަމއްސަލަ ތަޙ ޤީޤ ކ ރަން ފޮނ ވާ

ޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޯޓ ތަކ ަގއި ނ ހިންޭގނެ.  އެ މައްސަލަތައް އަ   ،އޭެގ ިވޒިބިލިޓީއެއް ނެތ މ ެގ ސަބަބ ންއޭެގ ޑިއ ޑެބިލިޓީާއއި  

ކ ރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެ ރިޕޯޓ ތައް އެބަޖެހޭ މޮނިޓަރ  ަގއިއޮޑިޓ  ރިޕޯޓެއް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ންފ ނިތަކ ން ހަދަން ލާޒިމ ކ ރާއިރ 

ޮގތް    އޮންނަ  ނިޒާމ  މިހާރ  މި  ،ބިލިޓީކ ރެވޭއެ ފާމ ތަކަކީ ެއކައ ންޓެ ؛ތައްފާމ އޮޑިޓ   އެހެންވީމާ، އެބަޖެހޭ    ން.ގާއިމ ކ ރަ

މައްސަލަތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ހާ ހ ރި  ހެންނޫނީ މި ވަރ ަގދަކޮށް އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަތްކ ރަން. އެ  މިއަށްވ ރެ  ،ބަދަލ ކޮށް

  ފ ށް ފެންނަ ދެ   ،ދަނީ  މި  ހ ންޮގތ ަގއި މި ނަވާރަވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ  ބޫލ ކ ރާަގނ ކ ރެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ     އްލެއްހަ

ޒިންމާތަކެްއ   ހ ރިހާ  ާގނޫނީ  ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކަިއ  މަސަްއކަތްކ ރ މަށް  ކަެމއް  ހ ރިހާ  ދައ ލަތ ެގ  ޮގތަށް 

އެ މ އަްއސަސާތަކާ ހަވާލ ވެ ތިބި މީހ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހިެގން   ، ކ ރަން ތިބި ބަޔަކީ  ކ ރަމ ން. ދެން ެއކަންއަދާ

ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއ ޮގ  އ ޅެނީ އެ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ރަނަގޅ ކޮށްލީމާ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  މި

  ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ! އްލ ވެެގންދާނެ. ދެއްވިހަމައްސަލަތައް 

 

 )ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2220 މާރިޗ  1          ޖަލްސާ                               ވަނަ   21ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

56 

 

ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި   ،އަރ ވަނީމި    ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ  

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމަށް. 

 

 ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރައީސް.  `.   އިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ ޝ ކ ރިްއޔާ  އީވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   هللا ަގލޮޅ  

މި ބިލަށް ބަލަިއަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޕީ.ޖީަގިއ   ؛ތ ތައް ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ ހަލަސް ެއހެނިހެން މަހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މާލީ އަދި

ތާ ވޯޓ ދޭނަން،  ބަލައިަގތ މަށް  ބިލ   މި  ައޅ ަގނޑ   ވެސް  ތަޅ މ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  އަދި  ވޯޓ ދިނިން  ދ ކ ރާނަން. އީވެސް 

ހ ރި އަދަބ ތަކ ެގ    ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ އެބަ ހ ރި. މީަގއި ކަނޑައެޅިފައިއަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން މި ބިލ ަގއި ހ ރި  

ވެފައި، މިީއ    ކ ރިއަރަމ ން ައންނަ ޤައ މަކަށް  ،ދ ނިޔޭެގ ތަރައްޤީވަމ ންތިންވަނަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ    އި،ތެރޭަގއި ރާއްޖޭގަ 

މެންބަރާ ގ ޅިެގން މަޖިލީހަށް ެގނެވޭ ބިލެއް    އާއި އަދި މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްިވ އިއްޒަތްތެރިޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް 

އަދި ތަޢ ލީމީ ވަރަށް ޤާބިލ  އެތަްއ   ،ޓެކްނޮލޮޖީެގ ޮގތ ން ވަރަށް ކ ރިއަރައިެއއްވަނަ ދ ނިޔޭެގ    ،ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް 

ވަސީލަތްތަކަކާ  އިންޓަ  އި،ބައިވަރ   ޮގތ ން  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  އާރައދި  މ ޢާމަލާތްތައް  ިގނަ  މެދ ވެރިކޮށް  ހ ރިހާ ނެޓ   ންމ  

ބޫލ ކ ރެޭވ. ަގޮގތް ކަަމށް އަޅ ަގނޑަށް    ރައްޔިތ ންހެން ވެސް ހިންާގ ޤައ މ ތަކ ަގއި މި ބާވަތ ެގ ކަންކަންކޮށްފައި ހ ންނާނެ

ކޮންމެ އަޅ ަގ  އެކަހަލަ  ޮގތަށް  ތަރ ޖަމާއެއްެގ  ދިވެހި  ބިލެއްެގ  އާންމ  ނވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފާހަަގަވނީ.  މީތި    ޑަށް 

ލައްކަ ރ ފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، މާލީ   ފަސް  ،ެގން ދެ އަހަރ ދ ވަހަށް ޖަލަށްލައިވެ ބަޔާނ ަގއި ކ ށެއް އޮ  ޮގތެްއަގއި މާލީ

ފ ރަތަމަ ފަހަރ  އެއް ލަްއކަ ރ ފިޔާއިން    ،ންނަ ތިރީސް ދ ވަހ ެގ މ އްދަތ ަގއި ހ ށަނޭޅިއްޖެއްޔާއޮ  ބަޔާނެއް ހ ށަހެޅ މަށް

ލައް ފަސް  ފަހަރ   ދެވަނަ  ޖޫރިމަނާކ ރާޖޫރިމަނާކޮށް،  ރ ފިޔާއިން  އޮންނައިރ ަގއި  ކަ  ލިބޭ    ،ޮގތަށް  ކައ ންސިލަރަކަށް 

ށ. ނޫމަރަާގއި ސެޓިފައިޑް ޮއޑިޓަރ ން   ،މ ސާރައަކީ ކިހާވަރެއްތޯ އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން

  ،ލިބޭ މ އްދަތ ަގއި ޭއެގ މީހަކ  އަތ ޖަްއސަންއެ ބޭފ ޅ ންެގ މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅަން    ،ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް؟ ތިބީ ކިތައް މީހ ންތޯ

ކ ރާ ބަޔަކަށް ކިޔައިދީެގން  ނޫނީ ފޯނ ން އެ ބޭފ ޅެއްެގ މަޢ ލޫމާތ ، އެ ކައ ންސިލަރެްއެގ މަޢ ލޫމާތ  ގ ޅާފައި، މާލޭަގއި އޮޑިޓ 

ނޫން   ރ ހެދ މާއި ވަގ ހެދ މެކޭތަކ ރާރ ކޮށް މަކަ  ،މީަގއި މި އޮންނަނީ ؟ނޫންތޯ  ،ދާނެތޯވެހަދާ އެއްޗެްއަގއި މިސްޓޭކެއް އޮ

މިކަން  އޮތީކީެއއް.  އަންާގ ؛ކ ރ މަށް  ބިލ ަގއި  ފަރާތ ން  އޮންނަ  ކަމަށް  ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެ  ބަޔާން  އެންގ މަކާ  މާލީ 

ޚިލާފ ވެއްޖެްއޔާ އޮންނަ އަދަބެއްެގ ވާހަކަ. ެއއްޮގތަކަށް ވެސް މި ބިލ  ހ ށަހަޅަމ ން ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

ނޫން މީަގއި އޮތީކީ.    އެހެނެއް ؛މީހ ން  ތަކ ރާރ ކޮށް، ތަކ ރާރ ކޮށް، ތަކ ރާރ ކޮށް، މީަގއި ަވގ ހަދާ  ،މެންބަރ  ވިދާޅ ވިހެން

އޮތީ ހ ށަހެޅ މަށް،  މީަގއި  ބަޔާން  އަންާގއޮންނަ    މާލީ  ދ ވަހ ެގ    އެންގ މަކާފަރާތަކ ން  ތިރީސް  ެއއީ  ޚިލާފ ވެއްޖެއްޔާ. 

ދ ވަސް ނޫނިއްޔާ ސާޅީސް ދ ވަސް ތެރޭަގއި ހ ށަހަޅައިފިއްޔާ ެއއް ލަްއކަ    31  ،ށަހަޅަން އޮންނަ ބަޔާނެއްތެރޭަގއި ހ 
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އަދި މީަގއި އެބަ ހ ރި  ؛ޖޫރިމަނާ. ދެ އަހަރ ދ ވަހަށް ޖަލަށްލ ން. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން  ގެ ރ ފިޔާ، ފަސް ލައްކަ ރ ފިޔާ

މީހެްއެގ، އެްއވެސް  ވެސް  ބޭރ ަގއި  ހާސް    ރާއްޖޭން  ފަސް  ޮގތ ަގއި  މ ދަލ ެގ  ފަރާތެއްެގ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ބަޔާން  މާލީ 

ރާއްޖޭން ބޭރ ަގއި އ ޅޭ ވަރަށް ެއބަ   ؛ދަރިންނާއި އަނބިންނާ  މިސާލަކަށް ؛އަގ ބޮޑ  ެއއްޗެއް ހ ރެއްޖެއްޔާ   ވ ރެ  ރ ފިޔާއަށް

މާލޭަގިއ ތަނެއް ކ އްޔަން ހިފައިެގން  އ ޅޭ އަދި މ އްސަނދިކަމ ން ނޫނަސް ވެސް. މާލޭެގ ތަނަަވސްކަން ހ ރިވަރ ން،  

ވެސް އެބަ ތިބޭ. އަދި   ތައްބޭއްތިއްބެން ނެތީމާ، އިންޑިއާ، ސިލޯނ ަގިއ ައގ ހެޔޮކޮށް ލިބޭތީ ބައިތިއްބާފަިއ ތިބޭ ފަރާތް

،  ަގއި ތަނަވަސްކަމ ން ޮގސް ތިބޭ ފަރާތްތައް ވެސް އެބަ ތިބޭ. މިހެން ދިރިއ ޅ ން މ ޅި ލާމަރ ކަޒ ވެފައި މިހެން އޮންނައިރ  

އަގ ބޮޑ ، ފަސް ހާސް ރ ފިޔާެގ އަގ ހ ރި ެއއްޗެއް ތަނެއްަގއި    ވ ރެ  މިޮގތަށް ހ ންނައިރ ަގއި ވެސް ފަސް ހާސް ރ ފިޔާއަށް

 ،ދަރިފ ޅ   ،މިސާލަކަށް ؛ދާނެވެ ލާފައި އޮއިހިމަނަންޖެހޭ. މީހެއްެގ ހަނދާނ ން ވެސް ކައްސަ  އެބަ  ވެސް  ހ ރެއްޖެއްޔާ އެ

ދާނެ  ވެ ަގނެފައި ހ ންނަ ޓްރެޑްމިލްއެއް ނޫނިއްޔާ ކޮމްޕިއ ޓަރެްއ، ލެޕްޓޮޕެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް އޮންނައިރ ގައިއޮޢާއިލާ އެހެން  

ހަދާނ ން ކައްސައިލާފައި ެވސް. އަދި އޭރެްއަގއި ހ ޅ ވާފައި އޮންނަ އެކައ ންޓެްއަގއި ވެސް ހ ރެދާނެ، އޮޕަރޭޓްނ ކ ރާ 

. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ ވަރަށް މީހ ން އަދި ޒިންމާދާރ   ެގވަރ ޔާއެކައ ންޓެްއަގއި ެވސް ދިވެހި ރ ފިޔާ ފަސް ހާސް ރ ފި

އަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްވާ   ،މަޤާމ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މީހ ން މިހާރ  ވެސް މި އ ޅެނީ ނ ލިބިެގން. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ެވސް

ރިމަތިލާނެ ކެނޑިޑޭޓ ން ނ ެވެގން.  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވެސް މި އ ޅެނީ ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ހ ރިހާ ދާއިރާތަކަށް ޕާޓީ ޓިކެޓ ަގއި ކ 

މި އ ޅެނީ ފަހަރެއްަގއި.    ،ނ ވެެގން  ފެށިެގން ކައ ންސިލ 2010ެއއްެވސް  ބ ކ ރަނީ.  ޚާ، އިންތިބ ކ ރަނީޚާތައް އިންތި ން 

ނ ލިބޭ. ހާލަތ  މިހެން   ނެއްލާނެ ކެނޑިޑޭޓ ން  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވެސް ހ ރިހާ ރަށެއްެގ ސްލޮޓްތަކަށް  ، މިއަޅ ަގނޑ މެން

ނ ލާހިކ  އާމްދަނީެގ ޮގތ ން ދަށްކޮށް ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދެ އަހަރ ދ ވަހ  ޖަލަށް އަނބިދަރީންނާ  އަދި ޭއެގ މައްޗަށް    ،ވާއް އޮ

ކާނ ލާ. އެ މާލީ ބަޔާން ހަދާފައި ދިނީމާ ވެސް ިގނަ ފަހަރަށް ހަމަ ވަރަށް ިގނަ  ަގއްހައެ މީހެއްެގ    ،ވަކީން ދާންޖެހޭ

ކ ޑަކ  އޭަގއި  ހަމަ  ައޅައެއްނ ަގނޭބޭފ ޅ ންނަށް  ހ އްޓަސް  މިސްޓޭކެްއ  ހާލަތެއްަގިއ  ޑަ  ެއފަދަ  އެހެންވީމާ،  ން ގ އް ހަ. 

އެމް.ޑީ.ޕީން   ،ންނަ ކ ށަކާ ގ ޅިެގންކަމަކާނ ލާ އެހެން ބަޔަކ  ލަްއވާ ފައިސާދީެގން ހައްދަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާނެއްަގއި އޮ

ޕީ.ޕީ.އެމ ން ހޯދަން އ  މިއީ ދެ އަހަރ ދ ވަހ ެގ ޖަލ   ހޯދަން އ ޅޭ ކެނޑިޑޭޓް ޖަލަށް. ނޫނިއްޔާ  ޅޭ ކެނޑިޑޭޓް ޖަލަށް. 

ރ ފިޔާ ލައްކަ  ފަސް  މަދ ވެެގން.  އޮނިަގނޑަށް   ؛ހ ކ މެއް  މ ސާރައިެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މިއީ  ރ ފިޔާއަކީ  ލައްކަ  ފަސް 

ވިދާނެ. އެކަަމކ  ެގނެ  ،ބަލާއިރ ަގއި މިީއކީ ދެކޮޅ ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިކަހަލަ ފެންސީ ޕޮޕިއ ލަރ ވާހަކަތަްއ ނެރެވިދާނެ

މީަގއި ވަޒަނަކާއި މިންަގނޑެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ. ންޓްކ ރަންޖެހޭ އެއްޗެހި. މިއީ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މެދ ަގއި އިމްޕްލިމެ

ދަންނަވާ ައޅ ަގނޑ   މިހާރ   ،ނީއެހެންވީމާ،  މި  މިއީ  ވަދެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން    . ތިބީ   ވެސް 

ހަދާ މީހެއް ނޫން. އަނެއްކާ އަނެްއ  ލަން. އަޅ ަގނޑ  ިމއީ މަލީ ބަޔާންލ މާ ދޭތެރޭަގއި ދެކޮޅ   މާލީ ބަޔާންއަޅ ަގނޑ މެންެގ  

. ހޯދަިއެގން މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  އިތިންވަނަ މީހެްއެގ ބަހެއް ވެސް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ ބައެއް ހާލަތްތަކ ގަ   ،ކަމަކީ
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ގ ތ ކޮޅެއް. މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކ ން މާލީ ބަޔާން ހ ށަހެޅީމާ  ކ ޑަކ ޑަ ހަމަ އެންމެ ވަ ؛ކައ ންސިލަރެއް ނޫނީ

، މީނަެގ މާލީ ބަޔާނ ަގއި އޮތީ މިހެންނޭ  !އޭ  ،މަތ ވެއްޖެއްޔާ ތިންވަނަ މީހަކަށް ގ ޅާފައިހ ތ   ަގއިއޭަގއި އެްއވެސް ކަމެއް 

ފެންނަނީ އެހެން  ފެންނަނީ؟ ކިހިނެއްހޭ  އޭނަެގ   ؟މިހެން  ތަޙ ޤީޤައަހާފައި  ގ ޅިެގން  ދަ  ށްބަޔާނަކާ  ވާކޮށްފަިއ ޢ ޮގސް 

މި އ ޅެނީކީ ކޮންމެހެން މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ މީހ ންެގ މާލީ   ؛އިނޫން އަސްލ ަގއި ރާއްޖޭގަ   އްއަނެއްކާ ޖަލަށް. މިއެ

ދ ކ ރަން. އެކަމަކ   އީމ ހިންމ  ކަންތައް އެބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ިމއަށް ތާ  މާ  ބަޔާނ ަގިއ މައްސަލަެއއް ނޫން. މިއަށްވ ރެ

މިހިރީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ހ ރި ނ ރައްކަލާިއ ބޮޑ  ބިރ ވެރިކަމެކޭ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީއަށް ވެސް އޮތް ބޮޑ   

 އޮތް  ށްއަކަންކަން އޮތ މަކ ން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އިތ ރަށް ކ ރި  ބިރ ވެރިކަމެއް މިއީ. މިފަދަ ޮގތަކަށް މިހާ ހަރ ކަށިކޮށް މި

  ކ ރާތީ އެްއވެސް ނޫން. އެކަމަކ  މި   އްހެން ކަމެއްއަނެ  ަގއި ކައ ންސިލަރ ންނެއް ވެސް ނ ލިބޭނެ. ެއއީ އެ ބޭފ ޅ ންތަނ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅ ތަކެްއ އެޅިދާނެ. ެއ    ،ޖެހޭ ބޮޑ  ދަންތ ރައެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭނީ  އޮތީ ނޭނިގ ނަަމވެސް ޮގސް

ކ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އިދާރީ ފިޔަވަޅ ތަކެއް އެޅިދާނެ މައްސަލަެއއް  ހ ޖޫރިމަނާތަކާއި ޖަލ     ދ ކ ރަން. މިއީަގނޑ  ތާއަޅ    ،ރަނަގޅ 

ިގނަ    .ހ ރެއްޖެއްޔާ. އެއީ އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭަގއި އަދި ފިހާރަތަކ ަގއި ވެސް މިހާރ  ެވސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަަގނީ

ެއވަރ ެގ ޮއޑިޓަކާއި  ެއވަރ ެގ  ފިހާރަތަކަކީ  ކ ދި  ހ ންނަ  ެއކައ ންޓްސްފަހަރަށް  މީރާެގ     ނޫން.  ތަންތަނެއް  ބެހެއްޓޭ 

ފަދަ ހާލަތެއްަގއި ޤައ މ   އެދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން ައދި    އެހީތެރިކަމާ އެކީަގއި ޖީ.ެއސް.ޓީ ވެސް ނަަގމ ން އެ

ވެސް އ ނދަޫގ ކަެމއް.    ދ ކ ރަންއީޮގތަށް މިއަށް ތާ  އޮތް  ވާހަކަތަކަކީ އަޅ ަގނޑަށް މި  އޮތްއިރ ަގިއ، މި ބިލ ަގއި މިހިރަ

 އިޔާލ ތަކާޚިިގނަ މެންބަރ ންެގ   ؛ޓީ މަރ ޙަލާަގއި މިއަށް އެންމެންނަށް އެއްބަސްެވވޭޮގތ ަގިއ ކޮމި  ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ   

ޮގތް ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.   މި ބަހ ސްަގއި އަންނަ ކަންތަްއތައް ެއކ ލެިވެގން މި ިއސްލާޙ ވެެގން އައ ަމކީ ައޅ ަގނޑ  ެއދޭ

 ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއްވި ފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްިއްއޒަތްތެރި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

  ހ ށަހަޅ ްއވާފައި هللا އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ީއވާ ޢަބްދ އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  

ލް ވަރަށް މި ބިލ ެގ ޓައިޓ  ؛ތ ތައް ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަލަސްމާލީ އަދި އެހެނިހެން މަ ؛ވާ ބިލ   މި

މި ބިލ    ،އޮތީ  ވެސް ބިލ ެގ ތަޢާރަފ ަގއި ވެސް މި  މަކަށް. މިހާރ އެއް ކަ  ،ބްރޯޑް އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑ 

ބޭނ މަކީ މީހ ންނާއިޤާ  ،ހ ށަހެޅ މ ެގ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ބަޔާން  މާލީ  ދަށ ން  ާގނޫނ ތަކ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ،  ނޫނ އަސާސީއާއި 
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މަ އެހެނިހެން  އަދި  މާލީ  ފަރާތްތަކ ެގ  އަދާކ ރާ  ނިޒާމ   ހަލަސްމަޤާމ ތައް  ހާމަކ ރ މ ެގ  ހަރ ދަނާކޮށް،  ތ ތައް  އިތ ރަށް 

ފެންނަ ފ ށް  ދެ  މިންަގނޑ ތަްއ   އެއްހަމަކޮށް،  އ ސޫލ ތަކާއި  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި  ބަޔާން  މާލީ  ޮގތަށް 

ނޫނ އަސާސީަގއި އެބަ ހ ރި ޤާ ؛ ކަނޑައެޅ މަށް ބޭނ ންވާ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑެއްެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދ  ހާސިލ ކ ރ މަށް  ގ ސަނޫނ އަސާސީއިން ބާރ ދޭ ާގނޫނ ތަކެއް ވެސް އެބަ ހ ރި ހަމަ މި މަޤާ.  ބަޔާންކ ރެވިފަކަންތައްތައް    މި

ިމ    ،ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ   ،އ ޅޭ މައްސަލައަކީ   ޓަކައި ހެދިފަ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހިެގން މި

 އްލ ނ ެވެގން މިހަަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި މަދ ވެެގންނެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި މައްސަލަތައް  އ ޅެނީ ާގނޫނެއް އަޅ  

ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނ ތައް އެބަ    ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނެއް ަމދ ވެެގންނެއް   ،އ ޅެނީ

ނޫނ އަސާސީެއއް ޤާދ ނިޔޭަގއި    ،އް ެއބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީހ ރި. މިވަރ  ކ ޑަކ ޑަ ޤައ މަކަށް ނ ކަތާވަރ ެގ ާގނޫނ ތަ

  މި  ،އ ޅޭ ޮގތަކީ   ނޫނ އަސާސީއެއް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ކަންނޭނެގ މި ެގންގ ޅެނީ. ީމަގއި ވެެގން މިޤާމިހާ ބޯ ؛ ވެސް

ވެސް    މިހާރ   ، ނަވާނެތެރިކަމެްއ ނެތީ. މާލީ ބަޔާނަކީ އެނިގަވޑަިއަގންޞްލާޚްކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރަން ތިބި ފަރާތްތަކ ެގ އި

މާލީ ބަޔާންތައް    ެގނ ން ެވސް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ެމންބަރ ންީގޔަ  .ހެޅޭހ ށަ  އެހ ށަހެޅޭ ބަޔާނެއް. އެހެންނަމަެވސް،  

  ޭއަގއި އެކައ ންޓެއް ވެސް ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ  އިބައެއް    ން،ހ ށަހަޅ އްވާ. ބަެއއް ނޫސްތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށި

މިކަން   އެހެންވީމާ،  ހ ރި.  އެބަ  ލިޔެވިފައި  ވާހަކަތައް  އެ  ނޫސްތަކ ަގއި  ހ ށަހެޅޭއިރ ަގއި.  ބަޔާން  މާލީ  ނ ހ ރޭ 

އްޙަ މާލީ  ސަ. ދެން މާލީ ބަޔާން ހ ށަހެޅ ނީމާ، އެ މާލީ ބަޔާން އެީއ  މަތެރިކަމާ ެއކީަގއި ކ ރާ ފަރާތެއް ނެތީޞްލާޚ އި

ވެސް ހެދިފަ. މި ާގނޫނ  ނަޔަސް މި ހ ރިހާ   ބަޔާނެއްތޯ ބަލައިލާނެ ފަރާތެްއ ވެސް ނެތީ. ާގނޫނ ތަްއ އެބަ ހ އްޓޭ މިހާރ 

ަގއި އެބަ ހ ރި. ވ ޖޫދ ަގއި އެބަ ހ ރި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،  ސިލ ވާނެ ާގނޫނ ތައް ދިވެހިރާއްޖޭހާކަމެއް  

ފ ށ އަރާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަނެްއކާވެސް ކަންކަން    އެއް ާގނޫނ ން އަނެއް ާގނޫނާ؟ ކީކޭ ދަންނަވާނީ  ،ދަނީ  އަނެއްކާވެސް މި

މި ޓައިޓ   ހިނަގމ ން  ބިލ ެގ  މި  އަނެއްކާ  ދެން  މިދަނީ.  "  ލްަގއި  މައޮތީ  އެހެނިހެން   ،ތ ތައް"ހަލަސްއެހެނިހެން 

މިހަލަސްމަ މީތި  ބޮޑ ކޮށް  ވަރަށް  މިއީ  އަޅ ަގނޑަ  ތ ތައް  އިނޭގތޯ.  ނ ވަތަ  ކައޮތީ  ވ ޖޫދ ކ ރ ވަން  މީަގއި  ނ ފެނޭ  ށް 

  އޮނިަގނޑެއް   ،ތ ތައް މީަގއި ބެލޭނެ ހަމަ އެއްެވސް ނިޒާމެއްހަލަސްއެހެނިހެން މަ  ،ގާއިމ ކ ރަން މި އ ޅޭ އޮނިަގނޑ ން ވެސް

އޮތް ބިލ ން ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ނ ފެނޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި ؛ހެދޭ  މިހާރ  މި

ައއި  ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެ ސަރ ކާރ   މި  ނޫން.  ވާހަކައެްއ  ހ އްޓޭ  މިީއ  ވާހަކަ  މާ   ކޮރަޕްޝަންެގ  އަދި  ފަހ ން 

އިނޭގތޯ. ވާހަކަ  ކޮރަޕްޝަނ ެގ  ރައީސް.    އަޑ ަގދަެވއްޖެ  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނ ތައް  ހ އްޓ ވަން  ކޮރަޕްޝަން  ހ ރި  އެބަ 

އެހެންނަމަވެސް،   .ނޫނ ައސާސީން ބާރ ދޭ މ އައްސަސާތައް އެބަ ހ ރިޤާކޮރަޕްޝަން ހ އްޓ ވަން މ ައްއސަސާތައް އެބަ ހ ރި.  

. އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ވޭސް ވެސް މިކަމ ަގއި އެބަ ކ ށްވެރި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލި

މިއަދ   ؛ ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އޮތް  އަޅ ަގނޑ މެން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާނ ކ ރެވި
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މ އައްސަސާަގ އޮތް  ބަލަން  އެ  އިކޮރަޕްޝަން  މައްސަލައެއް  އެތައް  ޕެރެލައިޒްވެފަ.  އޭ.ސީ.ސީ  ނެތް.  ރީ  ހެމެންބަރަކ  

އޭ.ސީ.ސީަގއި މެންބަރ ން ނެތަސް   ،. އަޅ ަގނޑ  މިހެން ދަންނަވާއިރަށް ިވދާޅ ވާނެ ރިޔާސަތ ންއިއި އެތާނަގފ ނިޖެހިފަ

ައޅ ަގނޑ ެގ އަތ ަގިއ އެބަ އޮތް، އަޅ ަގނޑ  އެބަ    .. ނ ބެލޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޭއޭ.ސީ.ސީެގ މައްސަލަތައް އެބަ ބެލެ

އޮތް ެއކާވީސް    ނަކައިަގއި މަސަްއކަތްކ ރައްވާ ފެނަކައިެގ މ ވަްއޒަފ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައިފެ ؛ހ ށަހަޅަން މި މައްސަލަ. ފެނަކަ 

ހ ށަހެޅިފައި   ،މައްސަލަެއއް އޭ.ސީ.ސީއަށް  މައްސަލަތައް  ހިނާގ  ފެނަކަިއެގ  މައްސަލަެއއް.  އެ ،  ކޮރަޕްޝަނ ެގ 

މި މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަތައް. ައޅ ަގނޑ  ވީ  މައްސަލަތަކެއް ނ ބެލޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން

މި ވާހަކަ  އެ  މަޖިލީހަށް.  ވ ޖޫދ ަގއި  ،ދަންނަވަނީ  ހ ށަހަޅާނަން  ހ ރި  އެބަ    ، އެހެންނަމަވެސް  ؛މ އައްސަސާތައް 

އެއީ  ޒިންމާެއއް  އެއީ   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޒިންމާެއއް  މިއަދ     ،ދައ ލަތ ެގ  ފަންކްޝަންކ ރ ވ ން.  މ އައްސަސާތައް  އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިހަށްދ ވަހ     ، އެހެންނަމަވެސް، އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  .މްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭން ބޭރ ަގއި މި ަވގ ތ ރައީސ ލްޖ 

 ކ ރިހާ ކަންތައްތައް ދިވެހި  ސިންާގ އިލެކްޝަނެއް. އެ އިލެކްޝަނަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަން މި ދިޔައީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާަގއި ބޮޑ 

އެ އިލެކްޝަނާ ގ ޅިެގން ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި    .ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި މައްސަލަތައް އެހެރީ  .ރައްޔިތ ންެގ ލޯމަތީަގއި ެވެގންދިޔައީ

މާލީ މ ޢާމަލާތްތަކާއި އެހެނިހެން ނ ފޫޒ ެގ ވާހަކަ ހ ށަހެޅިފައި އެބަ ހ ރި މ އަްއސަސާތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް،  ؛ފައިސާގެ 

 ؛މި ާގނޫނ ން ވެސް   ،ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  ެގންންވެމ އަްއސަސާތަކ ން ބެލިްއޔާތާ އެ މައްސަލަެއއް ބެލޭނީ. ެއހެއެ  

ވަރ  ދައ ލަތ ަގއި  ހިތްިމ ާގނޫނ  ލިޔެވިދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ާގނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާނެ    ވެސް  ކިތަންމެ ރީއްޗަކަށް

ރައީސް  ނެތިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ބޭނ ެމއް  ާގނޫނ ެގ  ތާ  ،މި  ާގނޫނަށް  މި  އަޅ ަގނޑ   މިއީނޯންނާނެ.  ބިލަށް   ދ ކ ރަން. 

  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ދ ކ ރާ ހާލ  މި ގޮވައިލަނީއީދ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ . އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ތާއީތާ

ކަން ތެރެއިން  އިމ ެގ  ނަހަމ115ަނޫނ އަސާސީެގ  ޤާކ ރަން.  ކަންާގނޫނީ  މާއްދާ  ބޭނ ންކ ރާ  ވަނަ  ތަން   ޮގތ ަގއި 

އިއްޒަ ފެންނަނީ  މި  ހ ންނަވަިއެގން،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސ ލްޖ މްރޫރިއްޔާއަކަށް  ރައީސް.  ތްތެރި 

ދެ ވެސް  ޖަރީމާތައް  ހިންާގ  މި  ހ ންނަވަިއެގން  ފެންނަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް  ބެލެންޖެހޭނެ.    ފ ށް  ޮގތަށް 

ސީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންޕޭރެން  ، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އަންނަނީ މޫސ މީ އެއްޗެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަދި އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ަގިއ  

 ލައިކ މް.ޢަކ ރ ކޮށްލާނަން. ވައްސަލާމް  ހ ރި ވާހަކަ ދަންނަަވމ ން އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ދައްކަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް.
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 އަޙްމަދ  ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ   ހޯރަފ ށީ

މަ އެހެނިހެން  އަދި  މާލީ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލަކީހާމަ  ތައްތ ހަލަސްވަރަށް  ޖ މ ލަ   ،ކ ރ މ ެގ 

ތާ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ބިލ   ،ދ ކ ރާއީޮގތެްއަގއި  މި  އަދި  ދަންނަވަން.  ކަމ ަގއި  ބިލެއް  ބަލަިއަގންނަ    ވަރަށް 

  . ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން  ން ކޮށްދެްއވި މަސައްކަތަށްއިކޮށްދެްއވ މ ަގއި މަސަްއކަތ ަގއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ޑްރާފްޓ 

ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ބިލ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ   އަދި  

ވެސް ފަސްވެފައި    ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ިމ ބިލަކީ ވ ޖޫދަށް ައއ ން މިހާރ ؛  ރަީއސްދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި

ވެރިކަމެްއެގ   ދެކޮޅަށް މިއީ ރާއްޖޭަގއި ެއޅޭ ވަރަށް މ ހިންމ  ފިޔަވަޅެއް. ހެޔޮ   ރަޕްޝަނާކޮ  ، ބިލެއް. އެހެން މިދެންނެވީއޮތް  

ަގިއ މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ެވެގން އައ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއ މ ޔ ދިނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ކ ރި ހޯދަމ ންދާ

ބާ ބޮޑ   ވަރަށް  އެޅޭ  ޒިންމާދާރ ކަމަށް  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ޕަ،  ރެއް.  ރާއްޖޭަގިއ  ެއއްސަރވިސް  ބްލިކ ތެދ ވެރި   

. އަޅ ަގނޑ މެން  ލާމެހިފައޮތީ ގ ޅި  މި ބިލާ ވަރަށް ބޮޑަށް މި އި ގާއިމ ކ ރ މަށް ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތާ

ޮގތ ން ކަންކަމަށް ޒިންމާދާރ    ،އަމިއްލަ މަސްލަހަތ  އެކަހެރިކޮށް  ޖެހޭ އެކިއެކި ޒިންމާދާރ  މަޤާމ ަގއި ތިބޭ މީހ ންެގ 

ދެ ޚިދ މަތ ަގއި  ޮގތ ަގއި  އަާމނާމިމީހ ންެގ  މ ދަލަށް  ފައިސާާއއި  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ތިބެން.  ތްތެރިވ މަށް 

މ އައްސަސާތަކަ ޤައ މ ެގ  ރައްޔިތ ން  ސަބަބ ން  އޭެގ  ބޮޑ ެވެގންދާ  ށްމަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ.  އިތ ބާރ   ތަން    ކ ރާ 

ފެންނާނެ ނަތީޖާއަކީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަނެއް  ފެންނަ  އަޅ ަގނޑަށް  ސަބަބ ން  ބިލ ެގ  މި  މީހ ން    ،.  ކ ށްކ ރ މ ން 

ދެނެަގތ ންކ ށްކ ރ ން  ،ދ ރ ކ ރ ން ައވަހަށް  ފިޔަވަޅ   ،  އަވަހަށް  މީހ ންނަށް  ކ ށްކ ރާ  ބިލ ން އަދި  މި  މިއީ  އެޅ ން. 

ކަމެްއ   އ މިއީ ދ ނިޔޭަގއި އަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަގ ސަދެއް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހާސިލ ވެެގންދާނެ ވަރަށް މ ހިންމ   

ެވސް   ރާއްޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޫން  އ އަމ ޅިން  ނޫން.  ފެނޭކަމެއް  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިރާސާތަކ ން   .، 

. އެއަށް ޢަމަލ ކ ރެވެމ ން ހެދިފަ ހ ރި އެބަމި ބާަވތ ެގ ާގނޫނ ތައް ިގނަ ޤައ މ ަގއި  ށް ވ ރެއަ 150މިހާތަނަށް ދ ނިޔޭެގ 

ދަނީ މ ޢާހަދާ  .އެ  މ ހިންމ   ބައިެވރިވާ  ެއެގއިންސް"  އެއް،ދިވެހިރާއްޖެ  ކޮންވެންޝަން  ނޭޝަންސް    ޓް ޔ ނައިޓެޑް 

.   ން ޮއތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރ އަޅާފައެ މ ޢާހަދާެގ ދަށ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަމއްޗަށް ވެސް މިކަން ކ ރަ  "ކޮރަޕްޝަން

ހަމަ މަގ ސަދ ތައް  އޭެގ    ބާވަތ ެގ ާގނޫނ ތައް ހ ރިއިރ ަގއި  ދ ނިޔޭެގ އެކިެއކި ޤައ މ ތަކ ަގއި މި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނ ެއއްޮގތްކޮށް  މި  ވަރަށް  ޮގތ ން  ާގނޫނ ެގ  ވެސް  ޤައ ެމއްަގިއ  ކޮންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  ފެންނަނީ.  ޑ މެންނަށް 

އެ ޤައ މަކާ އެކަށީެގންވާ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ   ،  ކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރެވެމ ންދަނީ އެ ޤައ މަކަށް ފެތޭ ޮގތަށް 

ެއކަހަލަ .  ސޭހަވާނެ ޮގތަށް ާގނޫނ  ބައްޓަންެވެގން ައއ ންފަ  މަށް ދިވެހިރާްއޖޭަގއި މިކަން ތަންފީޛ ކ ރ   ،ވެސް ތާއީދ ކ ރަން

ސަރިވސްަގއި    ބައެްއ ޤައ މ ތަކ ަގއި ޕަބްލިކ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރާ ޮގތް.    ،ވ ން އެއީ ނިޒާމެއް މީެގތެރެއިން އ ފަން

ކިތަންމެ    ،އެްއަގއި އ ޅ ނަސްހ ށަހަޅަން. އެއީ ކިތަންމެ އާދަިއެގ ަވޒީފާ   ތައްއ ޅޭ ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ން ޖެހޭ މާލީ ބަޔާން
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ރައްޔިތ ންެގ ޚިދ މަތ ަގއި އ ޅޭ ކޮންމެ މީހަކ  މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ޮގތަށް ާގނޫނ     ، މަތީ ވަޒީފާެއއްަގއި އ ޅ ނަސް 

ން ހ ރި. އަނެއްބައި ޤައ މ ތަކ ަގއި އިސް ޒިންމާދާރ  ބޮޑެތި މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބޭ މީހ   ވެސް އެބަ  ހެދިފައި ހ ރި ޤައ މ ތައް

ހ ށަހަޅާ ހ ރިހާ ބަޔާނެއް އާންމ ންނަށް ފެންނަ ޮގތަށް ހާމަކ ރޭ.   ންނީ. ބައެއް ޤައ މ ތަކ ަގއި ިމޮގތ ޖެހެމި ބަޔާން ހ ށަހަޅަން

ކ ަގއި ވަކި ފަންތީެގ ބަޔަކ  ހ ށަހަޅާ ބަޔާންތައް އެކަނި އާންމ ކޮށް ފެންނާހެން ބަހައްޓަނީ. މިސާލަކަށް އަނެއް ބައި ޤައ މ ތަ

ިވއެޓްނާމް ފަދަ ޤައ މ ތަކ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ މ ވަްއޒަފ ން ހ ށަހަޅާ ހ ރިހާ   ،އިންޑޮނޭޝިއާ ، މެލޭޝިއާދަންނަވަންޏާ

މ ދަލ ެގ ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއް އަދި  މެންބަރ ންެގ ފައިސާ    ،އޮތް ާގނޫނަށް ބަލާއިރ ަގއިކ ރޭ. ލައިބީރިާއަގއި  ބަޔާނެއް އާންމ 

ޢާއިލާެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ންެގ ހ ރިހާ  މީހާެގ  ަވޒީފާަގއި އ ޅޭ    ،މިދެންނެވީ  .ހިމަނަންޖެހޭ ޢާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ނަމަ

ފަހަރ    އަހަރަކ  އެއް  ،އިއިލާއިރ ގަ ވެސް ޖެހޭ ހާމަކ ރަން. ބޫޓާންަގއި މިކަން ކ ރާ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ  މަޢ ލޫމާތެއް

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ވެރިވާނަން.    ،ފިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަން ކ ރަންޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑަށް ވަގ ތ ކޮޅެއް ދެްއަވއިމި

މިޑ ތައިލޭން ޮގތަކީ  ަގއި  ހަދަންޖެހެނީ  ،އޮންނަ  ބަޔާން    އިއަދި ވަޒީފާއިން ވަކިވެެގންދާއިރ ގަ   ،ަވޒީފާއަށް ވަންނައިރ  

އެކި ޤައ މ ތަކ ަގއި   ،ނ ޖެހޭ. މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ފަހަރ  އެކަން ކ ރާކަށް  ހަރަކ  އެއްކޮންމެ އަ  .ބަޔާނެއް ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެ

ޮގތަށް މި ބިލ ަގއި ދިވެހިރާްއޖެއަށް އެންމެ އެކަށީެގންވާ  .  މި ކަމ ަގއި ކަންތައްތަްއ ކ ރޭ  އެބަ  ެއކި އ ސޫލ ން  ،އެކި 

  ، ންފީޛ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް ބިލ  ބައްޓަންެވެގން ައއ މަކީ މި ކަމ ަގއި ފަސޭހައިން މި ތަޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ކަމެކޭ.  މ ހިންމ   ބަލާއިރ ގައި؛ ވަރަށް  ބިލަށް  އޮތް  ކ ރިމަތީަގއި  ބަޔާން    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ދ ވަހ ެގ    30ވާލ ވާ  ހަ  އޮންނަނީ. މިސާލަކަށް މަޤާމާ  މި  ދީފައިތާވަލެއް  ތަފާތ     .ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައި  30ޖެހެނީ  ހ ށަހަޅަން

ޖެހޭ   ތެރޭަގއި އެބަްއެގ  އެ އަހަރެ  ،ދ ވަސް ވ މ ންމަސް  12ހަވާލ ވ މަށްފަހ     މަޤާމާ  .ތެރޭަގއި ޖެހޭނެ މާލީ ބަޔާން ހަދަން

އޮތް ބަޔާން ވެސް ހަދަން. އަނެއްކާ    ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ  30ބަޔާން ހަދަން. މަޤާމ ން ވަކިވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

ވަކިވާ އެބަމަސް   12ތާ  މަޤާމ ން  ވެސް  ހަމަވ މ ން  ހ ށަހަޅަން  ދ ވަސް  ބަޔާނެއް  މާލީ  އަޅ ަގނޑ    .ޖެހޭ  ދެން  މިއީ 

ނިޒާމ   ،ބަލައިލިއިރ ގައި ގާއިމ ވެެގންމި  މިހާރ   އޮތް    މިކަން  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  . ޮގތް  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ 

ޑްރާފްޓ  ބައި  މި  ބެލިެގން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ކ ރެވިއެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  އޮތް  ފައި 

ހ ރި    ތަކ ަގއި ވެސް އެބަތ ކޮށްފައިވާ މަޢ ލޫމާހިމެނ މަށް ލާޒިމ   ަގއިބަލައިލ މ ަގއި ެއކި ޤައ މ ތަކ ަގއި މާލީ ބަޔާނ  ބަލައިލި

ކަމެްއަގއި    9ބަޭވ. މީެގތެރެއިން  ބާވަތެއްެގ މަޢ ލޫމާތ  އެ  17ތަފާތ ތަކެއް. މި ބިލ ަގއި ހ ށަހަޅާ ބަޔާންތަކ ަގއި ހިމަނަންޖެހޭ  

ޢާއިލީ   ގ ޅޭ  ފަރާތްތަކާ  މިމެންބަރ ންެގ  އެ  ހިމަނަންޖެހޭ ކަމަށް  މިވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   .އޮތީ  މަޢ ލޫމާތ  ވެސް 

؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   މަޝްވަރާކ ރެވިދާނެ ކަމެއް.  ،ބަހ ސްެގ މަރ ޙަލާަގއި އަދި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ބަހ ސްކ ރެިވދާނެ

ތަފާސް ޤައ މ ތަކ ެގ  އޮތް  ނިޒާމ   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ބަޔާން  ބަލާއިރ މާލީ  ިގނަ ޖ މ   ،ހިސާބަށް  ދ ނިޔޭެގ  ޮގތެްއަގއި  ލަ 

ލާޒިމ  ހ ށަހެޅ މަށް  މިޤައ މ ތަކ ަގއި  ޑްރާފްޓ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަޢ ލޫމާތ ތައް  ިގނަ  ހި  ކ ރާ  .  މަނާފައޮތީ 
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ންނަވާ ޮގތަށް އަދިވެސް އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބަހ ސްކ ރެވިދާނެ. ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް، މިދަ

ިއދާރާތަކަށް  5މަސްއޫލ    އެކި  ދެކޭޮގތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ   އެބަވޭ.  ފާހަަގކޮށްފަިއ  ބިލ ަގިއ  ކަމ ަގިއ    އިދާރާއެްއ  ހ ށަހެޅި 

މި ކަން ތަންފީޛ ކ ރަން    އެްއ ފޯމެޓަކަށް ހ ށަހަޅާ ޮގތަށް ޮއވެއްޖެ ނަމަ،  ،ެއއް މިންަގނޑަކ ން  ،ލަކ ން އެއް އ ސޫ  ،ވިޔަސް 

ޖެހޭ މި ކަމަށް ޒިންމާވާ އޮފިޝަލ ން   ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެެގންދާނެ. އަދި ހަމަ އެއާކީަގއި ެއކިެއކި އިދާރާތަކ ަގއި އެބަ

އެހެންނޫނިއްޔާ  ތިބޭ ލިޔަން.  ބިލ ަގއި  މި  އަނެއްކާ ޮގތަށް  އަޅ ަގ  މަރ ޙަލާަގއި  ތަންފީޛީ  ދަތިތަކާވެސް   ނޑ މެންނަށް 

ފާހަަގކ ރެއްވި  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ިގނަ  ވަރަށް  މި   ،ކ ރިމަތިވެދާނެ.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ާވހަކަ.  ޖޫރިމަނާތަކ ެގ 

އެބަ ވިސްނާލިިއރ ަގއި  ވިސްނާލިން.  ރަީއސް  ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑެތި  ނ ކ ތާއަށް  ވަރަށް  މިޮގތ ން، ހ ރި  ޖޫރިމަނާތަކެއް.   

ޚިލާފ ވާ ފަރާތެއް ިގނަެވެގން އެއް ލަްއކަ ރ ފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކ ރާ ޮގތަށް   އެންގ މަކާައންާގ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

ހަމަވ ަމށްފަހ   އެބަ މ އްދަތ   ލައްކަ    ،އޮވޭ.  ެއއް  ިގނަެވެގން  ފަރާތްތައް  ހ ށަހަޅާ  ބަޔާން  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  ތިރީސް 

ހ  ތިރީސް ދ ވަހ ެގ ފަހ ން ބަޔާން ހ ށަހަޅާ ޮގތ ން. މ އްދަތ  ހަމަވ މަށްފަ  ފިޔާއިން އެބަ ޖޫރިމަނާކ ރޭ މިހާރ  އޮތްރ 

ތެދ ނޫން   ، ފަރާތްތައް ިގނަެވެގން ބައި މިލިއަން ރ ފިޔާއިން އެބަ ޖޫރިމަނާކ ރޭ. އަދި ވަކިން ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގވޭ

ލައްކަ ރ ފިޔާިއން، ބަިއ މިލިއަން ރ ފިޔާއިން   5 މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމަނ ވ މ ން ިގނަވެެގން  މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނާފައިވ މ ން ނ ވަތަ

  މ ން ވަކިކ ރ ން ވެސް އެބަ ޤާދ ވަހަށް ޖަލަށްލާން ވެސް. އޭެގއިތ ރ ން މަޖޫރިމަނާކ ރާ ޮގތަށް. އަދި ިގނަވެެގން ދެ އަހަރ 

އ ލަތ ެގ އިދާރާއަކަށް ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނީމާ އޮންނަނީ ކޮން ޢ ޤޫބާތ ަގއި ދަލްއޮވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަާމތޯ ޤާނޫނ 

ެއއްޗަކީ  .އަދަބެއްކަން ާގނޫނާ  ،މި ދަންނަވާ  ައނެއް  ާގނޫނ ން  ހަދާއިރ  އެއް  ައޅ ަގނޑ މެން  ހ ންނަ    ާގނޫނ   މިހެން 

ޮގތ ން ދޮގ     ތ ަގއި މި އޮންނައެރ ންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަިއލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިހާރ  ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާފ ށ 

ހަތަރ  މަހާއި ސައ ވީސް ދ ވަހަށް ޖަލަށްލ ން.   ،މަޢ ލޫމާތެއް ދީފިއްޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބ ެގ އަސާސީ މިންަގނޑަކީ 

ޮގތ ން އަދި   ބެހޭ  އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަތީަގއި މި އޮތް ބިލ ަގއި މިޮއތް އަދަބާ

ރައީސްއަ މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި  މ އްދަތ ަގއި ؛ ޅ ަގނޑ މެން  ދ ވަހ ެގ  ތިރީސް  ދެކޭޮގތ ަގއި   ؛އަޅ ަގނޑ  

ބަޔާން ހ ށަނޭޅޭނެ ހާލަތެއް    ހ ރި އެކިއެކި ތާރީޚ ތަކ ަގއި އެ ބ ނާ ތިރީސް ދ ވަހ ެގ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި   ކަނޑައަޅާފައި

ހަ ެއީއ  އަތ ވެދާނެ.  ހަމަ  ބަލައިލިވެސް  ައޅ ަގނޑ   ޮގތެއް.  ދިމާވެދާނެ  ެއކަން  ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ބަލައިލ މ ަގިއ،  މަ 

ަގބޫލ ކ ރެޭވ    ، ހ ރި. ރަނަގޅ   ދ ނިޔޭެގ އެހެން ބަެއއް ޤައ މ ތަކ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާ ާގނޫނ ތަކ ަގިއ ވެސް އެފަދަ ވާހަކަތަްއ އެބަ 

  ،. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ހ ރި ލިޔެފަ  ކަމަށް އެ ާގނޫނ ތަކ ަގއި ވެސް އެބަބަޔާން ހ ށަނޭޅި ހިނގައިދާނެ    ސަބަބެއް މެދ ވެރިވެެގން

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރަން.  ކަމަށް  އަތ ވެދާނެ  ވެސް  ހާލަތެއް  އެކަހަލަ  ޖެހޭނީ  ެވސް  ިގނަ  ؛ އަޅ ަގނޑ މެން 

  ، ންޮގތ   ދެ ބާވަތެއް މީަގއި. އިދާރީޤައ މ ތަކ ަގއި ކަނޑަައޅާފަިއާވ އަދަބ ތަކަށް ބަލާއިރ ގައި، ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ  

ލިޔެފައި އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ބަޔާނ ަގިއ  ކ ށެއް  ިމ އޮންނަނީ ނަސޭހަތްދިނ ން،   ،މިސާލަކަށް  ިގނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި 
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  އީއަދި ބަެއއް ހާލަތްތަކ ަގއި މަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން ވެސް ހިމެނޭ. ޖިނާ  ،އިންޒާރ ދިނ ން، މަޤާމ ެގ ރޭންކ  ދަށްކ ރ ން

 ، އެ ހ ށަހަޅާ ރިޕޯޓ ަގއި ބޮޑ  މައްސަލަެއއް ފާހަަގވެެގން   ، ވާކޮށް ފިޔަވަޅ ައޅާ ޮގތަށް ޤައ މ ތަކ ަގއި މި އޮންނަނީދަޢ 

ހިންަގިއެގން އެ އޮންނަ މަރ ޙަލާތަކ ަގއި ކޯޓ ން ދޭ އަދަބެއްެގ ޮގތ ަގއި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި    އިތ ރ  ތަޙ ޤީޤ 

ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ެގ  ޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ފަހ  ނ ކ ތާއެއް ކަމަށް އަބިލ ަގއި މި ދެބައި ަވކިކ ރަންޖެހޭނެ

ާގނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި ކ ރިމަތިވެދާނެ ޮގންޖެހ ންތަކަށް މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ން ބޭނ ންވޭލައަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ

ބޭނ މަކީ މީެގ  ވިސްނަންޖެހޭނެ.  ހ އްޓ ވ ން  ،ދިރާސާކ ރާއިރ   ދޮރ ތްައ ކޮރަޕްޝަން  ހ ރި  ހ ޅ ވިފައި  ކޮރަޕްޝަނަށް   .

ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ    ،ބަންދ ކ ރ ން.  ޤައ މެއްެގ  ޒިންމާދާރ   ެގނައ ން.  ދިެވހިރާއްޖެއަށް  ނިޒާެމއް  ވެރިކަމ ެގ  ހެޔޮ 

ެއޮގތ ން އަދި  ހާމަވ ން.  ދ ނިޔެއަށް  ޤައ މ   ލިބޭ    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަތިކ ރ ން.  ޤަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ިއއްޒަތް  ދަރާއި 

ޮގތަށް ބަލާއިރ ަގއި މިފަދަ ާގނޫނ ތައް ތަންފީޛ ކ ރާއިރ     ދ ނިޔޭަގއި މިހާރ  ކަންކަން ހިނަގމ ންދާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ކަަމކަށް...  ހ ރި. އެއް ދިމާވާ ދަތިތަކެއް އެބަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަކޮޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން.  

 

 އަޙްމަދ  ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ   ހޯރަފ ށީ

 އާދެ! މި ނިންމާލަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އެދިަވޑައިެގންނެވިދާނެ.ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް 

 

 އަޙްމަދ  ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ   ހޯރަފ ށީ

ސީދާ  ،ފަހަރ  އެބަ ދިމާވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ނިންމާލަނީ. ފަހ  ނ ކ ތާ ހަމަ މި ދަންނަވައިލަނީ އިނޭގތޯ. ބަެއއް

ދިޔ ން. ިމއީ މިފަދަ ާގނޫނެއް ތަންފީޛ ކ ރާއިރ ަގއި  ރެވިދާދިޔ މ ަގިއ ރެކޯޑ ނ ކ ފައިސާ އެކަކ  އަތ ން އަނެކަކ  އަތ ން ދާ

ސީކްރެސީ ެގންގ ޅޭ  މި  ބޭންކ ތަކ ަގއި  އެހެންމެ  ހަމަ  ދައްޗެއް.  ދިމާވެދާނެ  ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ވަރަށް  އެއީ 

ތިކަމެއް ކަމ ަގއި ވެފަިއ  ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ބޭންކަކ ން މަޢ ލޫމާތެއް ތަޙ ޤީޤީ އިދާރާއަކ ން ހޯދ މަކީ ވަރަށް ބޮޑ  ދަ

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކާކަށްތޯ ޙަޤީޤަތ ަގިއ    މިއީ ؛އޮންނަނީ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ޯގސްޓް އޯނަރޝިޕް
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މިއީ ލިބެނީ.  މި  ފައިދާ  އެއްޗަކ ން  ނ ވަތަ  މ ދަލަކ ން  ހ ރި  ނަމ ަގއި  މީހެއްެގ  މިފަދަ    އެހެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް 

ދާއިރ ަގއި ވިސްނާލަންޖެހޭ ނ ކ ތާއެއް. އަދި މ ައއްސަސާތަކ ެގ މެދ ަގއި މަޢ ލޫމާތ  ބަދަލ ކ ރ މ ަގއި މިހާރ   ާގނޫނެއް ހަ

ޝ ކ ރިއްޔާ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނ ކ ތާެއއް.  ވިސްނާލަންޖެހޭ  މީަގިއ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ   ވެސް  ދަތިތަކަކީ  ހ ރި  މި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

  . މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިންިއްއޒަތްތެރި ކެންދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން

ާގނޫނެްއ   ހަމަ  އެއިރެއްަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އެރީމަ ހަމަ ރަނަގޅ  ކަންތަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ާގނޫނ   ކަމަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ާގނޫނެއް ހަދަން ހިތަށް  ، ނޫނިއްޔާ ަވކިހަދަންވީމާ

އެ ާގނޫނަކީ    ،ކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބެލިދާނެ  ޮގތ ން ެއކަން  ެގއަދި އ ސޫލެއް  ހެދ މަކީ ހަމަ ކ ރެވިދާނެ ކަމެއް.

ނޫނިއްޔާ މިހާރ  ހ ރި މިފަދަ އެހެން ާގނޫނ ތަްއ ެވސް ތަންފީޛ ކ ރެވޭތޯ ނ ވަތަ ނޫންތޯ    ،ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ ާގނޫނެއްތޯ 

އެކަން ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ސިޔާސީ ހިތްވަރ     ،ކަށްާގނޫނެއް ތަންފީޛ ކ ރެވެނީ ފ ރަތަމަ ކަމަ ؛ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ާގނޫނެއް ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ،ތަންފީޛެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ދެވަނަ ކަަމކީ  ާގނޫނ  ،ނޫނީ އަޒ މ  އޮތީމަ. އެ ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ

ނ ކ ރެވޭނެ.    އް ާގނޫނެއް ތަންފީޛެ  ،ޓަކައި ބޭނ ންވާ މ ދަލާއި ވަސީލަތްތައް ހ ންނަންޖެހޭނެ. އެ ނެތް ކަމަށްވާ ނަމަވެސް 

ން މ އްސަނދިކަމަކީ  ގ އްހަނ   ،މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކޮށްފިން  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ 

ދައ ލަތ ެގ މަޤާމ ަގއި ނ ވަތަ    ،އިނޭގތޯ. ޭއަގއި ހަމަެއކަނި ހިމެނެނީކީ  ންފާސްކޮށްފި  ކ ށަކަށް ހަދާފައި ެވސް ާގނޫނެއް

އްަގއި ހިމެނޭ މީހ ންެގ ވާހަކައެއް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ޤައ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަރ ކާރ ެގ މަޤާމެ

 ؛ެއއްެވސް ވިޔަފާރިެއއް ވެސް ނ ކޮށް  ،ސަރ ކާރ ެގ މަޤާމެއްަގއި ވެސް ނޫޅެ  ،ދައ ލަތެއްެގ މަޤާމެއްަގއި ނޫޅެ  ،އެބަ ފެނޭ

  ކ ރެވޭ،  އ ޅޭ މީހ ން މި ޤައ މ ަގއި އެބަ ފެނޭ. އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް   އެހެންނަމަވެސް، އިންތިހާއަށް މ އްސަނދިކަން ހޯދައިެގން

މި ކ ރަން  ެގނެސްެގން  ާގނޫނެްއ  މިފަދަ  ައނެއްކާ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ނ ފެނޭ.  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އ ޅެނީ    ކަމެއް 

ކަމަކީ ކ ރަން ހަމަ    މިއ ފެދޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން ހިތ ަގއި ހަމަ ސ ވާލ  ؟ކޮންކަމެއްތޯ ނ ވަތަ ހާސިލ ވާނީ ކޮން މަގ ސަދެއްތޯ

 ކަެމއް މިއީ. މާލީ ބަޔާނެއް ހ ށަހަޅާ ކަމަށް   ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިންތިހާއަށް ތާއީދ ކ ރާ  ެގކަމެއް. އ ސޫލެއް  ރަނަގޅ 

ތެދ   ،ވާނަމަ ބަޔާނ ެގ  ހ ށަހަޅައިފި ކަމަށް ވާނަމައެ އެ  މަޢ ލޫމާތ   ދޮގ   އެކަމަށް    ،ދޮގ  ސާބިތ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އަދި 

ފަިއސާ ެއ މީހަކަށް ދީ    ،ެގންވާ އަދަބެއް ދިނ މަކީ ވެސް އެީއ ހަމަ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއއީ ސަބަބަކީއޮންނަ އެކަށީ 
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މ ސާރަާއއި   މީހަކަށް  އެ  ފައިސާއިން.  އިނ ވަތަ  ޓެކްސް  ރައްޔިތ ންެގ  ފަިއސާއިން.  ދައ ލަތ ެގ  ދެނީ  މި  ނާޔަތްތައް 

  ގ  އް ހަހޭނެ. އެ މީހަކ  އަދާކ ރާ ވަޒީފާއަކާ ނ ބައްދަލ  ނ ވަތަ ނ އެހެންވީމާ، ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭނެ. ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވެންޖެ

އިލާ ނ ވަތަ ެއ މީހަކާ ގ ޅ ންހ ރި ޢާމަންފާއެއް ނ ވަތަ މ އްސަނދިކަން އެ މީހެްއެގ މިލްކިްއޔާތ ަގއި ނ ވަތަ ެއ މީހެއްެގ 

ށް ޒިންމާދާރ ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެކަމަ ،އެްއވެސް މީހެއްެގ ކިބަިއަގއި އޮެވެގންނ ވާނެ. ެއކަން ހިނާގ ކަމަށް ވާނަމަ

ހ ށަހެޅ މ ގައި ބަޔާން  ހ ށަހެޅ މާއި  މާލީ  މަޢ ލޫމާތ   ހ ށަހެޅ މާ  ،ތެދ   ދ ވަހ   އޮންނަ  ހ ރިހާ  އި،ހ ށަހަޅަން  ކަމެްއ    މި 

ހާއަށް  ހ ރި އަޅ ަގނޑ  އިންތި  ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ާގނޫނ ަގއި އެބަ  ކ ރ މަކީ މިއީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރާ

މިދިޔަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާން އެބަހ ރި ދެއްތޯ ؛ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަންބޮޑ ވާ

ކަމ ެގ ަގރާރެއްަގއި ސޮއިކޮށްެގން  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްެގ އިތ ބާރ  ނެތް  ،މިތާ ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން

ހޫރާލަ  ެގ މެންބަރ ން މިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ  އެ މީހ ންެގ ޮގނޑި ެގއްލ ވާލި މަންޒަރ . ޮގނޑި    އިތަނ ެގ ފާރ މަތީން 

އައި ފާޑެްއެގ  ެގއްލ ވާލި ކަމަށް ސަރ ކާރ ން އިޢ ލާން   ، ކ މަކ ން އިނޭގތޯހ ކޮށް އެންމެ ކ ޑަމިނ ން ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން 

ެގއްލިފައިާވ  އެ މީހ ންެގ ޮގނޑި    ،ކ މަކީހ މ ަގއި އޮތީ. ފާޑެްއެގ  ކ ހ ސާފ ނ ވާ ޮގތަށް ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ    ،ކ މަކީ ހ ފާޑެއްެގ  

ާގނޫނަކަށް ެވސް އިޞްލާޙެއް ެގނައީ. މި  ؛ކަމެއް ކ ރީ. އޭެގފަހ ން ާގނޫނެއް ވެސް  މި ހ ރިހާ  އިކަމަށް ވާހަކަދައްކަ 

އޮތް އިނޭގތޯ.    ޮގނޑި ެގްއލޭ ޮގތަށް އެބަ  އަނެއްކާވެސް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ،ާގނޫނ  ބަލާއިރ  ައޅ ަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ

 މައްސަލައެއް  .ޮގނޑި ެގއްލިދާނެ  ،މިހާރ  މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި ރަނަގޅ  މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަނާޅައިފި ކަމަށް ވާނަމަ

ތ   ޮއތް. ހ ށަހަޅަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާ   ކަހަލަ ހާލަތެއް އެބަ  ވަރަށް ެއހެން  ،އޮތް  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަދި މީަގއި އެބަ

ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ ބަޔާނެއްަގއި ތެދ  ނޫން މަޢ ލޫމާތެއް   ،ީމަގއި މި އޮންނަނީ  ،ހ ށަނާޅައިފި ކަމަށް ވާނަމަ އިނޭގތޯ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ނ ރައްކާތެރި ކަމެއް.   ؛މަނަ  ނ ވާނަމަ ނ ވަތަ މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމައަށް ހިމަނާފައި  ހިމަނައިފި

  ، ހިމަނާފައި ނ ވާނަމައޭ" މިހެން ލިޔ ނީމާ މި ދެވެނީ މި ާގނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރަން އޮންނަ ފަރާތަށް"މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމައަށް  

ނ ޖެހޭވަރ ެގ ބޮޑ  ލަޓިބ ރިެއއް މި ދެވެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އެއީ ެއއިރެްއަގއި އޮންނަ ސަރ ކާރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދޭން

ތަކާއި  ގ އް ހައަބަދ ެވސް އޮންނަ ސަރ ކާރަކީ ރައްޔިތ ންެގ    ،ސަރ ކާރަކީއެްއޮގތަކަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމން ބަލައިެގންނ ވާނެ  

މަސައްކަތް އިންތިހާއަށް  ޓަކައި  ކަމަށް  އަބަދ ެވސް  ؛ކ ރާނެ މިނިވަން  ހިނަގނީކީ.  ެއކަން  އެހެނެއްނޫން ރައީސް  ނޫން 

ތިބޭއިރ ަގއި ޑިޮމކްރަސީއާ  ޢަދ ގާ އްހަ ރައްޔިތ ންެގ    އި،މިނިވަންކަމާ  އި،އިދިކޮޅ ަގއި  ކަމެްއެގ    ހ ރިހާ  އި،ލ ިއންޞާފާއި 

ބާރ ލިބ ނީމާ ހަމަ ބާރ ެގ ބޭނ ންކ ރ ން ނ ފޫޒ ެގ ބޭނ ންކ ރ ން ނޫން ޮގތެއް މި   މާ،ވާހަކަ ދަްއކާނެ. ވެރިކަން ލިބ ނީ

ވާ އިންސާނ ންނަށް  އެހެނިހެން  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ކަންތަކެއް  ދަންނަ  އާންމ ކޮށް  ތިބި    އިންސާނ ން  މިތާ  ޮގތެއް 

ވެސް އަޅ ަގނޑ    ދިވެހިންނަށް  ދިނ މަކީ  ބާރެއް  ބޮޑ   މިވަރ   ފަރާތަކަށް  ތިބޭ  ވެރިކަމ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ވާނީ. 

ދެން އަންނަން ވެސް އަދި  މިހާރ  އޮތް ސަރ ކާރަށް    ކަމެއް ނޫން.  ކަމެއް ނޫން. ތާއީދ ކ ރާ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާއެްއޮގތަކަށް 
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ރ ެގ ބާރެއް  ވަެއއްެވސް ސަރ ކާރަކަށް އެ  .ސަރ ކާރަކަށް ެވސް ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ކަމެްއ ނޫންެއްއވެސް  އޮތް  

ނެތީއޭ  ދޭކަށް ހިމަނާފައި  އެއްޗެއް  ހިމަނަންޖެހޭ  ހަމަ  މެންބަރަކ   މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  އޭރ ން  ޔާފައި  ކިނ ވާނެ. 

ވަރަކަށް މެންބަރ ން    20  ،ބަރ ންންރަކަށް މެވަ  12ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ހަމަ ރޯއެއް އެްއކޮޅަށް ިއނޭގތޯ،  

ތިބިއްޔާއިދިކޮ  އްަގއިއިރެ އެ ަވކިކ ރ މަކީޅ ަގއި  މެންބަރ ން  ހިނަގދ ،  ތިބިހާ  ހަމަ  ހިފާއިްއަވއިލ މަކީ  ކަެމއް.  ާގނެ  ނނެ 

ނ ރައްކާތެރި ކަންތައްތަްއ މީަގއި  ؛ކަމެއް. މިހާތަނަށް ހިނާގފަިއ އޮތް ކަންތައްތަްއ މިއީ އިނޭގތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހިންާގ ކ ންފ ންޏެއް    ެގދައ ލަތް ނ ވަތަ ސަރ ކާރ   ،ލަން މީަގއި އެބަ ހިމެނޭހ ރި. ހަމައެއާއެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށް  ބައެ

ކ ންފ ން ބަިއވެރިވާ  ސަރ ކާރ   ސަރ ކާރ ެގ % ތޯވަރިހަމަ ؛އްޏެނ ވަތަ  ވިޔަ   5  ކ ންފ ންޏަކަށް  އެހެންވީމާ،  އޮތް  ސް. 

މެން އަޅ ަގނޑ  ؛ަގކ ރެޭވ. ސަރ ކާރ ތަކެއް ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަލައި ީމަގއި ސީރިޔަސް މައްސަަގޑްރާފްޓިން

  2،% 1،%5. ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާެއއް %ކާރ ެގ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ކ ންފ ނިސަރ ،  ތ ަގއި ދައ ލަތް ކަމަށް މި ބެލެނީޤަޙަޤީ

  ކަމ ަގއި ބެލިެގނެއް ނ ވާނެ.   ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ންޏެއް،  ނަމަކަމ ަގއި ވާ  ނ ކ ރެވޭއެހެން އޮތ މަކީ ސަރ ކާރަށް ކޮންޓްރޯލް

ހަ އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި  ފ ރ ޞަތަށް  ދެްއވި  ސީރިޔަސް  މައެހެންވީމާ،  ވަރަށް  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ވަރަށް   

ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް  ޔާލަށް ނ ވަތަ މި ކަމަކީ ކ ންނަމަވެސް، ކޮންސެޕްޗ އަލީ މި ޚިހ ރި. އެހެ   ބަ މައްސަލަތަކެްއ އެ

 އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މެންދ ރ ެގ ހ ސްަވގ ތ ކޮޅ  އަރ ވަން.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 ގައި.  1:00ެގންދަން ފައްޓާނީ މެން ޖަލްސާ ކ ރިއަށްއަޅ ަގނޑ ދެން 

 

 { އަށް 13:01އިން  12:30 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ (  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 އްކަތް . ނ ނިމި ހ ރި މަސަ 6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ޔ ެގންދި  ށްފަހ  ޖަލްސާ ކ ރިއަށް މެންދ ރ ެގ ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަ`.  

   .6 ، މަސައްކަތްދަނީ ނ ނިމި ހ ރި 
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އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ    ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -6.1

ން. މި ޔ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދި ށް އިޞްލާޙ (އަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ )  8/ 2020ާގނޫނ  ނަންބަރ   

  ސިކ ންތ  އެބަ  21މިނެޓާއި   9ަގޑިއިރާއި  3ަގޑިއިރ ެގ ތެރެއިން ބާކީ އަދި  4ލަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބި

ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ   59މިނެޓާއި    20ތ . ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ސިކ ން  42މިނެޓާއި    38ަގޑިއިރާއި   1އޮތް. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  

  47މިނެޓާއި    14ސިކ ންތ . އެމް.ެއން.ޕީއަށް    47ިމނެޓާއި    14ސިކ ންތ . ޕީ.އެން.ސީއަށް    47މިނެޓާއި    14ޕާޓީއަށް  

މެންބަރަކަށް  ސިކ ންތ . ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަޑައިނ ަގންނަވާ ކޮންމެ    25ިމނެޓާއި    6ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  

އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ސިކ ންތ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ  47މިނެޓާއި    3

 ށް. ދަޙަސަން އަޙްމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ )  8/ 2020  ށް،ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނަ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޝ ކ ރ  (އަާގނޫނ  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ އްވީތީ  ބިލ   ހ ށަހަޅާ  ެގނައ މަށް  އިޞްލާޙ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ށް 

ާގނޫނ ން  ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.  ފަތީ  އަދި ސަރ ކާރ ން މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވީ.  ދަންނަވަން

ލާޒިމ ކޮށްފައިކަން ދި   ، ކަން  ޚިދ މަތްތައް  ރައްޔިައސާސީ  ފޯތ ވެހި  ާގނޫނ ތަކަށް  ރ ންނަށް  ކެނޑިނޭޅި  ކޮށްދިނ މަށް 

ކަންތަ ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި  މައްޗަށް  ާގނޫނ ތަކ ެގ  އެ  ކ ދިކ ދި ބަދަލ އައިސް  ވެސް  ކ ަގއި 

ންނެްއ  ޔިތ ން އެތައް ރައްކ ފައްޓަމ ންދާއިރ ަގއި އެތައް ކައ ންސިލަ   މައްސަލަތައް އެބަ ދިާމވޭ. ެއކަން ކ ރ މަށް ޕްރޮޖެކްޓ 

މި    ހެންމި ؛މިއަދ  ވެސް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އެ ޚިދ މަތް ލިބިަގތ މަށް އެދެމ ންދާކަން އެއީ

ހަދައިށ ރަށްރަ  ،ނީލަދަންނަވައި އީ.ައއި.އޭ  ގާއިމ ކ ރެވެނީ  ނަރ ދަމާ  ފެނާއި  ފާސްކޮށް  ކ ރެހ މެއް  ،ަގިއ   ،ހަދައި 

ފަހ  ސަރ ކާރ ން ކަންކަން ކ ރިއަށް  ށްމަޖެހި ެގނައ ެއއްކޮށް ތައްަގނޑ   ޔާވަރާޝްޔިތ ންެގ މައް ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަދި ރަ

މައްސަލަތަކަކީ  އެހެންނަމަވެސް،ެގންދަނީ.   ދިމާވާ  ރަށްރަށ ަގއި  ެގންދާއިރ ަގއި  އަޅަމ ންދާއިރ ަގިއ    ،ކ ރިއަށް  ހޮޅި 

ސް ކ ރަމ ން އެބަދޭ. އަޅ ަގނޑ   ވެއް މިއަދ   ކ ާވއެޝައެތައް    ،ނ ލެވޭކަން ފާހަަގކޮށް  ހޮޅި   އާބާދ ވަމ ންދާ ތަންތަނަށް

 ،ދ  ާގނޫނ ން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައި ހ ރިހާ ކަމެއް ނިމި ތަރ ތީބ ވެއަމި ؛މިކަމ ެގ މައްޗަށް،  ލަން މި އ ޅެނީނަވާދަން

 ޅޭއ ދި މީހ ން ދިރިއައި  ފަެގވަޅ  ދީ،  ކ ރެހި ނިމިެގންދާއިރ ަގއި މީހ ން އ ޅޭ ސަރަޙައްދ ތައް ވެސް ފާހަަގކ ރެވިފައި ރަށް

އ ޅޭއިރ ަގއިންތަ ެގދޮރ ަގއި  ފާހަަގކ ރެވިފައި  ވެއްޖެއްޔާންއަދ  އޮމި  ، ތަން ވެސް  ޮގތ ން  މީޓަ  ނަ  ްއ ނެތް  ރެކަރަންޓ  

އެހެންނަމަވެސް،  ހޮޅީެގައކަށެއް   ހަމަޖެހިފަ.  މިއަދ   ޮގތް  އޮންނަ  އެކަން  ެއއީ  ނ ލެވޭ.  އަސްލ   ެވސް  ކޮމިޓީ ކޮޅެއް 

އިޞްލާޙ  މިައށް  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ކަންކަމަށް  ކަހަލަ  މިހިރަ  ރަނަގޅ މަރ ޙަލާަގއި  ެއއީ  ޮގތ ަގިއ  ކަ  ެގނައ މަކީ  ެމއްެގ 

މިނިސްޓްރީން    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެން މި ދަންނަވާ އެއްޗަކީ، އޭެގފަހ ން އަނެއްކާ އެދެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ
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ލިބިެގން ެއކަ ؛ހ އްދައެއް  ބަެއއީ  ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ން ކ ރެވޭނީ ެވސް އެހެން. ދައ ލަތ ެގ  ހ ރިވަރަކަށް  ފަިއސާ  ޖެޓ ަގއި 

އެކަން    ،އް ލިބިއްދައެލާޒިމ ކ ރާ އެތަްއ ހ   އެދ ަމށް ާގނޫނ ންމަވެސް، އިތ ރަށް އެދޭއެހެންނަ.  ންނަނީހިންެގން މި އަ

އެބަދޭ.    ،ޮގއްސަރެިވެގންކ  ހޭދަވެެގން  މީަގއި  މ އްދަތެްއ  އެތައް  ލިބިެގންދާއިރ ަގއި  ހ އްދައެއް  ހޮޅިއަށް  އެ  އަނެއްކާ 

ހިރަ  ފަހަރަށް މި ފައިނަލްކ ރެޭވއިރ ަގިއ ދެވަނަ ތްތެރި ރައީސް، ޕްރޮޖެކްޓ ޒަލަން ބޭނ ންވަނީ ިއއްދަންނަވާއަޅ ަގނޑ  މި 

ފަހަރ  އެބަހ ރި ވެފައި މިހިރަ ކަހަލަ ކަންކަމ ަގއި    ސް ެވސް ބައެއްހަތަރ  މަކަހަލަ ކަންކަން ެވސް އިތ ރަށް މ އްދަތ  ތިން

ފަހަރަށް ކ ރަންޖެހ ނީމާ    އް ނޫން މި ދެންނެވީ. އެއްކަލަ ފައިސާެގ ޮގތ ން ވެސް ެއކަން ދެވަނަޏެހ އްދަ އެކަންލިބި،  ހ އްދަ

 ަގއި މިހިރަ ކަހަލަ ކަންކަމަށްކ ރެވޭއިރ    ،ނ ންވަނީފާހަަގކޮށްލަން ބޭމި    ސް ދާތީވެ އަޅ ަގނޑ ބޮޑ ެވެގން ވެދައ ލަތަށް ބާރ 

ދިރިއ ޅޭނެ އިންސާނ ން.    އެތާ  އްަގއި ވެސް ެގަވޅ  ދީފިއްޔާންމެ ރަށެކޮވެސް    ހަމަގައިމ  ؛ވެސް އިތ ރ  ބަދަލ ތައް ެގނެްއސަ

އް  ގެ އް ހައެ ރަްއޔިތ ންެގ އަސާސީ    ، ޖެއްޔާއްނ ލެވިފައި ހ ރެ  ށް ހޮޅިއ ޅެން ފަށާއިރަށް އެތަނަރަްއޔިތ ން ދިރިއަނެއްކާ  

،  ސްކ ރެވިފައިަގއި ރަނަގޅަށް މިކަމާ މެދ  ބަހ ން. އެހެންވީމާ، ކޮިމޓީ މަރ ޙަލާމަތީ  ެގން އެބަދޭ އެ ވާ ޮގތ ެގލިވެސް ެގއް

 ން ދެވަނަތީމަހ ރިހާ ލަފައެއްެގ    ،ބެހޭ ވ ޒާރާތަކ ެގ ބޭފ ޅ ން ެވސް މިކަމަށް ެގނެވިފައި  ފައި ކަމާ އަދި މަޝްވަރާކ ރެވި

ރަ މިހިރަމިހި  ތެރޭަގއި  ެގިއޞްލާޙ ކ ރެިވެގން އަންނައިރ ަގއި ދެން އިތ ރަށް ކައިރި މ ްއދަތ ،  ހަރަށް އަންނައިރ ަގއިފަ

ނެވޭ ޮގތަށް މިކަން ނިންމެވ ަމކީ ބ އްދިވެރި ކަމެްއެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެއްިވ  ެގކަހަލަ ކަންކަމަށް ބަދަލ ނ 

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޔާފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރިޔާޟް. هللا ތިމަރަފ ށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ތިމަރަފ ށީ

ޑ  ވެސް މި ބިލ  ކިޔާލިއިރ ަގިއ  ނއަޅ ަގ ؛އާދެ! ފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ ބިލ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.`.  

މީ އިޞްލާޙ ތަކެއް  ކ ޑަކ ޑަ  ފާވަރަށް  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑ   މީަގއި  މިހިރީ.  އޮތީހަަގއި  މި  ާގނޫނ    ،ަގކޮށްފައި 

އެންވަ ދަތިތައް  ޔަތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ދިމާާވ  މިނިސްޓްރީއަށް  ކަމަށް. ހަރަންމަންޓް  ހ ށަހެޅޭ އިޞްލާޙ ތަކެއް   އްލ ކ ރ މަށް 

ދި އަ)ހ(  ،  ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ ބ ނެދޭ  އްދާަގއިވަނަ މާ  23ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ހިދިވެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޞާދީ އަދި  ތިއިޤ   ،ށް ެވސް އެއީ ކަސާފ  ފެނާއި ނަރ ދަމާއަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތަ ،ޅ( ަގއި އެބަ ސާފ ކޮށް ބ ނެދޭ)

އަޅ ަގނޑ މެން   ؛އ ފެއްދިތާ  ނޫނ އަސާސީ މި ޤާ  ،ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ކަމެއްކަން. މިހެން ދަންނަވާއިރ ގ އްހަޢީ  ޖ ތިމާއި

ވަރ  ރަށްރަށެްއަގިއ އި އެތައް ބައި ަގއަހަރ  ޕްލަސް. ދިވެހިރާއްޖޭ  13މި ޤާނޫނ އަސާސީ ތަންފީޛ ކ ރަން ފެށިތާ މިހާރ   
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 ެގމި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަން. މިއީ އެ ވަގ ތެއް   ޒާމ  ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ ނިއަދިވެސް ސާފ  ބޯފެނާއި ނަރ ދަމާެގ  

ންނަށް ތ ޮއތް ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީން ރަްއޔި  މާލ ވެފައިހ ވެރިން އި  މި ޤައ މ ެގ ެއކިއެކި ؛ްއަގއި ރެސަރ ކާ

މިއަދ  ވެސް މި އޮތީ މިގޮތަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ    ،ވެސް  ލާޒިމ ކ ރާ ޚިދ މަތެއް ނ ލިބި މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިހާރ 

ކ ރާ ރަށ ަގއި ވެސް ިމއަދާ   ވެރިކަންޅި އަތޮޅ ެގ އަތޮޅ މ އޮތީ މިޮގތަށް. އަދި    ލަތ ހާ ރަށ ަގއި ވެސް ހަމަ ިމ  އްއެ

ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން. ތ މި ފ ރ ޞަ  ކަން އަޅ ަގނޑ ތްހަމަޔަށް ވެސް ފެނ ެގ ޚިދ މަތެއް ވެސް އަދި ނަރ ދަމާއެއް ެވސް ނެ

ރިން ކ  ފަރާތ ން ދަތ ރ ެގޝަނަލް ޕާޓީނޭ  މޯލްޑިވްސް  ،ބަންދ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ެގމިދިޔަ ހަފ ތާ ؛ރި ރައީސް ތެތްޒައިއް 

އި އަޅާފައި އޮތް  ގަ ޒަމާނެއް  ވަރަށް ކ ރީ   !ލަންދޫެގ ހާލަތ  ޮއތް ޮގތް ބައްލަވާފ.އަތޮޅ  ނިއަތޮޅަށް.    އަތޮޅަށާއި ދ.  ފ.

ނިޒާމެއް އެ.  ނަރ ދަމާެގ  ދިރި ނ ތަ  ިމއަދ   އެއް   ޅޭއ ަގއި  ވަރަކަމީހ ންނަށް  ނ ފ ދޭ.  ވެސް  ހަލާކ ވެެގން މަށް  ގ ތައް 

ތަކަށް ވެސް އެ ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ކަމ ދާ ސިސްޓަމެއް ވެސް  ެއއްޮގ ؛ސިސްޓަމ   ޮގސްެގންިއެގންޖަންކްޝަންތައް ފަޅަ

ބަލައިލީމާ ރަހަ  ފެނ ެގ  ހ ރީ.  އަޅާފައި  ފެންނަމިއިރ ަގއި  ލާއިވަރަ ފެން  ،ނޫން  އިއް   ހަމަ ޒަނީ  ރައީސް،  ތްތެރި 

ެގ  ޕީ.އެމް ،ްއޔިތ ން ޕީލަންދޫެގ ރަނި  ،ންސާނަކަށް ކަމ ދާ ެއއްޗެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ ވެސް އެްއވެސް އިއެްއޮގތަކަށް 

ަގއި ކޮށްދިނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަހަރ  ތެރޭ  5ކަމެއްބާޭއ މިދިޔަ     ބޮޑ  ތާީއދ ކޮށްެގން މި ކޮންތްއޮ  ސަރ ކާރަށް އެ

މެން  ނީ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑ ޭވ. މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ ޅެލ ަގއޭ އެ ރަށ ެގ ރައްޔިތ ން އެ އ ހާހާދަ  

ށް  ތ  އަދާކ ރާ ކޮމިޓީއަޔައްޝަނަލް ޕާޓީެގ ފަރާތ ން މި މަޖިލީހ ެގ ސަރ ކާރ  މަސްއޫލިކ ރެްއިވއްޔާ މޯލްޑިްވސް ނޭއިރާދަ

ވާ މިންވަރެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ މެން ގ އް ހައިންސާނ ންނަށް    ތައް ަވއްދާނަން. އެއީލަވެސް މި މައްސަ

ތެއް ނ ލިބޭ އެ ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް. މި މީދޫއަށް. ހަމަ ސޭމް. ފެނ ެގ ޚިދ މައަތޮޅ     ދ. އެއާއެކ ަގއި ދިޔައިން    ހަމަ

އަޅ ަގނޑ ންކަ ދޭތެރޭަގއި  އެންވަޔަރަންމަންޓް ކަމާ  ހަމައެކަނި  ސަރ ކާރ ން  މިއަދ   އެހެންވީމާ،  ކަންބޮޑ ވަން.  މެން 

ނ ވޭ. ެއއަށްވ ރެ ޒިންމާދާރ  ޮގތ ަގއި    ން ވެެގލ އްލ ކ ރަން ހ ށަހަޅާ ބިލަކަށް މި ބިހަމިނިސްޓްރީއަށް ހ ރި ދަތިތަކެއް  

އިންސާނީ  ތ ރައްޔި މި  މި  ގ އްހަންނަށް  ހޯދައިދިނ މަށް،  މަސައް ގ އްހަ  ހޯދައިދިނ މަށް  އަޅ ަގނޑ ކަ  ން. މެތްކ ރަންވީ 

ހަމައެކަނި   ހޯދައިދޭން.  ގ އްހަމާ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އެ ބ ނާ  އަޅ ަގނޑ މެން ކަށަވަރ ކ ރަންީވ ރައްޔިތ ންނަށް ފެނާއި ނަރ ދަ 

 ،ންނަށްހ ކ ރެޭވ މީނ ނިމޭ. ކަން  . މެން ނިންމައިެގން ނ ވޭބަޔަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލ ކ ރީަމ އެކަން ވާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  

  ރި ރައީސް. ތެޒަތްރަންވާނީ އިއް ކ ހ ރި ފަރާތްތަކަށް މި ކަންކަން ހަވާލ   ކަންޤާބިލ   މ ެގކަށް، އެކަތަކ ރެޭވވަރ ެގ ކ ންފ ނިކަން

ކަންކަން   ހަމައެކަނި އިދާރީ  ދަްއކާއިރ ަގއި  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަ  އްލ ކޮށްދިނ މަށް ހައެހެންވީމާ، މިއަދ  

ޓަކައި ބިލެއް ހ ށަހަޅައިެގން ިމ ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑަށް ތާއީދެއް ނ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ވަރަށް 

ޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީން ލާޒިމ ކ ރާ ކަންތައްތަކެއް ފ ރިހަމަނ ެވ  އޮތް ދިވެހިރާއް ބޮޑަށް އެބަ

 އޮތީމަ. އެހެންވީމާ، ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . هللاޢަބްދ   ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ެގ ދާންދޫ ދާއިރާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ

هللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން ދެންމެ ވާހަކަދެްއކި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

ހާ ދ ވަސްވީއިރ   ތްއޮ  މި  ރިޔާޟް ހިމެނޭ ސަރ ކާރަކ ން ބަޣާވާތެއް ކޮށްފައި އޭރ  ވެރިކަމަށް ައއިްއސާهللا ޢަބްދ  ؛ރިޔާޟް

ވާ ިމންވަރ  ހޯދައިދެއްވަން އޭރ  ގ އްހައެ ބޭފ ޅާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހިމެނޭ ސަރ ކާރަކ ން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް  

އޭރ  ނ މަސައްކަތް ޤާނޫ  ކ ރެއްވީތީވެ.  ޮއވޭވެސް  އެއްޗެއްސަކީ    ،ނަރ ދަމާާއއި  ،ބޯފެނާއި  ،ނ އަސާސީަގއި  މި  ކަރަންޓާ 

ރައްޔިތ ންެގ  ގ އްހައަސާސީ   އޭރ   ނ ފެނި،  ރައްޔިތ ން  ޭއރ   އ ޅޭ  ގ އްހަތަކެްއކަން.  ރައްޔިތ ން  އޭރ   ނޭނިގ،  ތައް 

މި ހާލަތ  އޭރ    ިއ،އ ނދަގ ލާމަލ ކ ރާ  އްތަޙަ ؛ދިރިއ ޅ މ ެގ ވައްޓަފާޅިއާިއ، ދިރިއ ޅޭ ހާލަތާއި، އެ މީހ ން ކ ރަންޖެހޭ

  ، ނޭނިގ މިއަދ  އެނގ ނީތީެވ ައޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ިމއަދ  ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ އެނގ ނީ

ޑިމޮކްރެޓިކ  މިހާރ   ދޫކޮށްލައި  ވިސްނ ން  ބަޣާވާތ ެގ  ހަދަިއެގން    އޭރ   ޕާޓީއެއް  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  ޕާޓީ  އ ސޫލ ން 

ވެރިކަންކ ރ މ ެގ ނިޒާމެއް ނޫނީ ސިޔާސީ ަމސައްކަތްކ ރ މ ެގ ނިޒާެމއް އެ  އެމް.ޑީ.ޕީން ދައްކަމ ން ައއި  އަޅ ަގނޑ މެން

ޭއެގ ދަށ ން އެ މީހ ން ޕާޓީއެއް ހަދައިެގން މިއަދ  ކ ރެވޭ މަސައްކަތ ން   ،އަދި އެ ނިޒާމ  ަގބޫލ ކޮށް ،މީހ ން ބަލައިަގނެ

މީހ ންނަ އެ  ކިރިޔާ  އ ފެދިެގން އަދި  ޕާޓީތަކެއް  ސިޔާސީ  ކ ރެވޭނީ  ހެޔޮވެރިކަމެއް  ކ ރެވ ނީ  އެ  އިހ ސާސް  ޭއެގ   ،ށް 

މީގެ  އެކަމަކ   ރަްއޔިތ ންނަށް ދަށ ންކަން.  ަގދަބާރ ން،  ބަޣާވާތްކޮށްެގން،  މަސައްކަތްކ ރެްއވީ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ކ ރިން 

ން. އެހެންވީމާ، ދެންމެ އިޢ ތިރާފ ވެެގން ެއ  ރިކަންކ ރަބިރ ދައްކަިއެގން، މ ޅި ޤައ މ ަގއި ބިރ ވެރިކަން އ ފައްދަިއެގން ވެ

ބޯފެނާއި ބޭނ ންވާ  ީމެގ ކ ރިން ރައްޔިތ ންނަށް  ތަކ ން  ގ އްހައަދި އެހެނިހެން އަސާސީ    ،ނަރ ދަމާއާއި   ،ދިޔައީ ވެސް 

.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ   ަގއި އ ފެދ ނ  އެމް  2008  ،ނޫންނަމަތިމަންނަމެން ބަޣާވާތްކ ރީމައޭ. އެހެން  ،ރައްޔިތ ން މަހ ރޫމްކ ރެވ ނީ

އަދި    ،ނިމ ންއިރ  ނަރ ދަމާއާއި  ފެނާއި  އާބާދީައކަށް  ބޮޑ   ތެރެއިން  ރައްޔިތ ންެގ  ރާއްޖޭެގ  ބަޔަކަށް،  ބޮޑ   ރާއްޖޭަގއި 

އަދި   ،ތައް ާގއިމ ކ ރެވިެގންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޣާވާތ ެގ ވެރިކަާމއިގ އް ހަމި ބާވަތ ެގ ހ ރިހާ އަސާސީ    އި،ކަރަންޓާ

  ،އަހަރ  ނިމިެގން މިއަދ  ރާއްޖޭެގ ވެރިކަންކ ރަން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އަނެއްކާވެސް ލިބ ނީމާ  7ިމ   ؛އަހަރާ  5  ރައީސް ޔާމީންެގ

ައދި ޔަ ކަމަކީ ީގއަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަމަކީ  ކަމަކީީގއަދި ޔަ   ،ންވާ  މި    ،ންކ ރާ  އަހަރ  ނިމޭއިރ    5މި ސަރ ކާރ ެގ 

އަދި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރެިވ، ެއ    ިއ، ބޯފެނާއި ކަރަންޓާރާއްޖޭަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ އާބާދީެގ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ

ންކަން ައޅ ަގނޑަށް  ީގށް ލިބިެގންދާނެކަމ ެގ ޔަ އަކަންކަން ނިމި، އެ ކަންކަމ ެގ ޚިދ މަތް ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ފ ރިހަމަ
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ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.  . އެކަމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ވަރަތްއޮ  އެބަ

ތިބެ، ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ރައްޔިތ ންެގ އިހ ސާސްތައް ދަނެ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭެގ ވެރިކަންކ ރަން ރައީސަކ  ހޮވަނީ

އެްއވެސް    ،އަހަރ  ނިމޭއިރ   5މި    އިކަންކަން ފ އްދ މަށް ޓަކައި. ޭއެގ އެއް މިސާލ  އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ. މި ރާއްޖޭަގ

ޚިދ މަތް ނ ލިބޭ އެއްެވސް ރައްޔިތެއް ނ ހ ންނާނެ. ނަރ ދަމާެގ    ،ކަރަންޓާއި  ،ބޯފެނާއި  ެގ ރަްއޔިތެއް ނ ހ ންނާނެއޭރަށެއް

އަޅ ަގނޑ    ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް ނިޔަތެއް އޮތް  އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރ ން މިކަމ ަގއި ކިތަންމެ ރަނަގޅ  ހެޔޮ

ތައް، އަސާސީ ޚިދ މަތްތައް ހޯދައިދިނ މަށް ގ އްހަ ދެންނެވި އަސާސީ  . މި ވީހާތަނަށް މިއޮތް  ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް އަދިެވސް އެބަ 

ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަހަލަ ޮގތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓ ޓަކައި ސަރ ކާރ ން ވަނީ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ މި ކ ރެިވ، ބަޔަކާ  ދެންނެވި ހ ރިހާ 

އެކ   ޔާރަންޖެހޭ ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ނިންމާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަސަރ ކާރ ން ކ   ހަވާލ ކ ރެިވ، މަސައްކަތަށް ބޭނ ންވާ

ބަެއއް ކޮންޓްރެކްޓަރ ންެގ ފަރާތ ން އެ މީހ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާނ ކޮށް، ކ ރަންޖެހޭ   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން

ްއޔިތ ން ވަރަށް ިގނައިން ބަެއއް ރަށްރަށ ަގިއ  މިއަދ  ރަ  ،މ ެގ ނަތީޖާައކީޔ ދިތައް ލަސްެވެގންނ ކޮށް، ޕްރޮޖެކްޓ   މަސައްކަތް

މީހ ން ދިރިއ ޅޭ އަތޮޅެްއެގ ބައެްއ ރަށްރަށަށް   އިައީއ ރާއްޖޭގަ   ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ފަހ ން ވެސް މި ؛ކ ރާ ޝަކ ވާެއއް

ހަމަ އެ ޝަކ ވާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ރަށްރަށ ެގ ރައްޔިތ ން  ތެރެިއން ބައެއް  ރަށްރަށ ެގ  ެގނައި.  ށް  ޔަހަމަ  ޮގއްސަ. އެ 

ޚާއްޞަކޮށް ނަރ ދަމާެގ ަމއްސަލަ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން، އަދި ސަރ ކާރ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ   

ކޮށް، އެ ފަރާތްތަކ ން އެ  މިޮގތަށް ހ އްޓިފައި ހ ރި މައްސަލަތައް، ހ އްޓިފައި ހ ރި މަޝްރޫޢ ތައް އަލ ން މ ރާޖާ  ،އެދެން

އަތ ލައިެގން ެވސް މި ަމސައްކަތް ބާކީ މި އޮތް ދޮޅ     ، ހިސާބަށް ޮގއްސި ކަމަށް ވާނަމަ މަޝްރޫޢ ތައް އަތ ލަންޖެހޭ

އަދި އެ ރައްޔިތ ންނަށް އެ ޚިދ މަތް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން.    ،ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މަސަްއކަތްކޮށް ނިންމައިދީއަހަރ 

ައޅ  ދިވެހި ރަްއޔިތ ން. ވަރަށް    ، ަގނޑ މެންނަށް މ ހިންމ ވާނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ހިންމ ވާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ނޫން. 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   އޮތީޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ބޭނ ންވެފައި  ހ ށަހެޅ މ ަގއި  ބިލ   މި  އަދި    އިމިނިސްޓްރީއާ  ،ސަރ ކާރ ން 

ނިޔަތ ގައި އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ކަންތައްތައް  ކ ދިކ ދި  ބައެއް  ހ ރި  ދެމެދ   އޮތޯރިޓީއާ  ރެިގއ ލޭޓަރީ  ކަމަށް   ޔ ޓިލިޓީ 

ވަނަ 19ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ބިލަކީ   ؛ޓިލިޓީނަރ ދަމާ ނޫނީ ޔ  ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އޮތީ ފެންނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 
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މިއަދާ    ،މަޖިލީހ ގައި އެހެންނަމަވެސް،  ާގނޫނެއް.  ޔަީގންކޮށްދިން  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  މަޖިލީހ ން  ިއއްޒަތްތެރި  މި 

ނާ ވެސް ސަރ ކާރ ން މި އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެންހިސާބަށް ދިމާވާ ކ ދިކ ދި ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގިއ އަނެއްކާ 

ޙަޤީޤަތަކީ  ެގނެސްދެްއވާފަ.  ބިލ   މި  ވާހަކަ  ،ހިސާބަށް  ވެސް  ކ ރިން  ވެސްމީެގ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި    އެ  ދެއްކެވި 

ނ ވެ  ބޯފެން، ނަރ ދަމާ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ކަށަވަރ   ވަރަށް ޒަމާންތަކެއް ނިމި ހިނގައްޖެ. ސާފ   ،ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން

  . ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދަމ ން. ސަރ ކާރ ެގ ަވއ ދެްއ ެއއީ  ،އެއީ   ދަނީ އެ ޔަީގންކަންއެ  ކާރ ން  އޮތީ. އިރާދަކ ރެްއވީތީ މި ސަރ 

  ، ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ނ ކ ރެވި  ،އެ ވައ ދ  ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދަމ ން އެ ދަނީ. މިހާރ  މިއަދާ ހިސާބަށް ބަލާއިރ 

އެންމެ ރަށެއް ވެސް ނެތޭ ހަމަ   ިވޔަސް ނ ފެށި އޮތް  އެހެން ކަމެއް  ،ވިޔަސް   މަސައްކަތ ެގ ކޮންމެވެސް ޑިޒައިން ސްޓޭޖ 

ކަމާ އަޅާނ ލައި ދޫކޮށްލި ވާހަކަ ވެސް ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި  ންކެރޭ މިހާރ . ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ދަންނަވަން

ޙަޤީޤަތް އޮތް  ފެންނަން  ޙަޤީޤަތް.  ހަމަ  ެއއީ  ވިދާޅ ވޭ.  ދަން  ،އެބަ  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އޮތީއިްއޒަތްތެރި    ، ނަވާލަން 

ަވނަ    2010ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ފެށީ   ؛އަތޮޅ  ހިތަދޫ، ސ. ހިތަދޫ  ައއްޑޫ   ،އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހިމެނޭ ދާއިރާ 

އަދިވެސް  އަހަރ  ނިމި ހިނަގއްޖެ. އަދިވެސް ނ ނިމޭ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.    12ވަނަ ައހަރ .    2022އަހަރ . މިއީ  

ބައިވޯޓަރ ކިޔާ ކ ންފ ންޏެއް. ހަވާލ ކ ރެވ ނީ    ،ވިލާތ ެގ ކ ންފ ންޏެއްއިނިގރޭސި   ،ފ ނިނ ނިމޭ. އޭރ  ހަވާލ ކ ރެވ ނ  ކ ން

ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ާގިއމ ކޮށް ނިންމަން. އެ ބޭފ ޅ ން    ތެރޭަގއި މ ޅި ައްއޑޫ ސިޓީެގ  ެގއަހަރ   3

ތަކާ އެްއޗެހި ތްއާލަ  ،ކަތަށް ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ ސާާމނަކާއިކަން ކ ރި. މަސައްކަތް ފެށި. މަސައްކަތް ފަށަިއެގން މަސައްއެ

ރަށްރަށަށް ެގންދިޔަ. މަސައްކަތ ެގ ބޮޑ  ބައެއް ނިމިފައި ޮއްއވާ ބަޣާވާތަކ ން އޭރ  ވެރިކަން ވެއްޓ ނީ. ެވއްޓ މާ އެކީަގއި  

ހަވާލ ވި  ބޭފ ޅ ން  ،އޭރ   ކ ންފ ނީެގ  ބޭފ ޅާ  ހަވާލ ވި  ކ ން  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް  ބޭރ އެ  ރާއްޖޭން  ކޮށްލީ،  ފ ނި 

ިއއްޒަތްތެރި    ،އަތޮޅ ެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާ ޔަީގންނ ވޭ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއާ ގ ޅިެގން އަދި މިއަދާ ހިސާބަށް ެވސް އަްއޑޫ

ރައީސް. މިހާރ  މި ސަރ ކާރ  އަިއސް އަލ ން އެނބ ރި ެއ މަސައްކަތް ފަށައިެގން ބޮޑ  ބައެްއ ނިމިފައި އޮތީ. އަދި  

ކަމަށް ސަރ ކާރ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ. އަޅ ަގނޑ     ކ ރެްއިވއްޔާ މި އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން ބާކީ އޮތް ބައި ވެސް ނިމޭނެއިރާދަ

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ   ، ހަމަ ރެގިއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ވާހަކަ މި ބިލާ އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިސާބަށް ައިއްއސަ އޮތީމާ

ފެ ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނ ން  ނަރ ދަމާބ ނެލަން  ދައްކާލަންޖެހޭ   އާ ނާއި  ެވސް  ވާހަކަ  ކަރަންޓ ެގ  އެއްހަމަެއއްަގއި 

ޮގތ ގައި.  ެގ  ބޭނ ންތެރި ޔ ޓިލިޓީެއއް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން. ެއއީ ވެސް ހަަމ ރައްޔިތ ންނަށް ފެނާއި ނަރ ދަމާއެކޭ ެއއްފަދައިން

މި ނަާގ ބޮޑ    ؛ންޓ  ބިލަށް މި ައންނަ ބޮޑ މާލެ ފިޔަަވއި ރާއްޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ ަގއި ކަރަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެ    ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހީކ ރީ ޔ ޓިލިޓީ ރެގިއ ލޭޓަރީ ާގނޫނެއް މި ތަނަށް އައިސް  މި ކަން ހ އްޓޭނެ ؛ލާރިަގނޑ 

 ނާދޭ.  މިއަދާ ހިސާބަށް މި ކަމަކަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ؛ދިޔައީމަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކަމެްއ ެވެގން އެ،  ބޯޑެއް އ ފެދި

އަތޮޅ  ހިތަދޫަގިއ    ައއްޑޫ  ،ރ ފިޔާ އަރާވަރަށް ޔ ނިޓ ތަކެއް ހިނާގފައި ހ ރިްއޔާ  ފަނަރަ ހާސްމާލޭަގއި ކަރަންޓ  މީޓަރަކަށް  
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ރ ފިޔާެގ ތަފާތެއް އެބަ ހ ރި. މިއީ ކިހިނެއް ވާ ކަެމއްތޯ ިއްއޒަތްތެރި   އަށް ހާސްރ ފިޔާ.    ބާވީސް ހާސްއެބަ އަރާ  

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކިހިނެއްތޯ   ،ނ ޖެހޭވަރަށް ނ ނެޭގނެ. ނަާގކަށްހޭ ކަމެއް. މިމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓާލަންޖެ؟ ރައީސް

ކަން ައޅ ަގނޑ މެން މިހެން ކޮށްެގން ކިހިނެއްތޯ  އ ތ ރާއި ދެކ ނ ެގ ރަށްރަށ ަގއި ތިބި އާމްދަނީ މަދ ން ލިބޭ ތަންތަނ ަގއި މި 

 އަށް ހާސް ؟ ލާރިދެއްކޭނީ ކިހިނެއްތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ށްމި ޚިދ މަތަ  ކަރަންޓ   އިރައްޔިތ ންނަށް ފެނާއި ނަރ ދަމާއާ

މާލެާއ އަޅައިބަލާއިރ . މާލެައކީ މިީއ ލާރި ލިބެން އޮތް ތަން. ލާރި ވަންނަ ތަން. ހ ރިހާ ކަމެއް   ރ ފިޔާ ތަފާތ  އެބަ އާދޭ

ައއްޑޫ ތަން.  ވާ  ބަލައިލާއިރ   ވެސް  އ ތ ރަށް  ެވސް  އެއަށްވ ރެ  ނޫނީ  ކ ޅ އްދ އްފ ށި  ނޫނީ  ލާރިތަކާިއ    އީމި   ،އަތޮޅ  

އިްއޒަތްތެރި   ،މި ތަނ ން ދައްކަންޖެހޭތީ ބޮޑ ވެެގން މި ދަނީ. ބޮޑ ތަނ ން ބޮޑ ވެެގން މި ދަނީ  .ވަސީލަތްތައް މަދ  ތަންތަން

ތި ބޭފ ޅ ންނަށް    .ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން ޔ ޓިލިޓީ ރެގިއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ވެސް މިއަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން

ވާހަކަ  ސަރ ކާރާއި ެއސް.އޯ.ީއތަކާ  ކޮށްދެްއވާށޭއަދި  މަސަްއކަތެއް  ހ ރިހާ  އޮތް  ކ ރެވެން  މިއީ    !ދައްކައިެގން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދޫކޮށްލާފައި ބާއްވާވަރ ެގ ކަމެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތ ން މި ދަނީ ބިކަވެެގން މި ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ހެދި.  

މީޓަރ ، ކަރަންޓ  މީޓަރ ، ؛ފެނާއި ނަރ ދަމާ ލާއިރ  ނޯވޭ އެހެން ކަމެްއ  އިއަނެއް މީޓަރަށް ގޮއްސަ ލާރި ދައްކަ   ފެން 

މާލޭަގއި ޔ ނިޓ ތައް ބެހިފަިއ   ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ސާފ ކޮށް މި ދެންނެވީ  ،ކ ރާނެ އެްއޗެއް 

ތަފާތ ކ ރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ   . ތްންނަ ޮގތާއި ރާއްޖޭެގ އެހެން ރަށްރަށ ަގއި ޔ ނިޓ ތައް ބެހިެގން ލާރި ނެެގމ ން އަންނަ ޮގއޮ

  ، ޖަވާބ  ބޭނ ން އަޅ ަގނޑ މެން. ރައްޔިތ ން ކައިރިއަށް ޮގސް ކަންތަކ ަގއި އެދޭއިރ   ށްމިއަ؟ ކޮބައިހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ޮގސް ރައްޔިތ ން ކައިރިއަށް ވޯޓަށް އެދެން އެބަހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް ިމ ޖަވާބ  ހިފައިެގން   ،ވޯޓ ތަކަށް ޮގސް އެދޭއިރ 

އަހާނެ   ،ޖެހޭ ރައްޔިތ ން  އެހެންނޫނީ  ރައީސް.  ލާރިކޮޅ   ،އިްއޒަތްތެރި  މީޓަރ ެގ  ކަރަންޓ   ތިމަންނަމެންެގ  ؟ ކޮބައިހޭ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ؟ ކިހިނެއްހޭ ވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އާދަމް ޝަރީފްންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ވާހަކަ ދަްއކާއިރ  މި މަސައްކަތްތައް ދާ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެއއް ކަމެްއ    ެއމް.ޑީ.ޕީ ކ ޅަދާނަ  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވެގން މި އ ޅޭ ޮގތަކީޮގތ ެގ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތައް އެބަ ހ ރި.  

ކޯލި އެހެންނަމަވެސް،  ައއިޝައޮންނާނެ.  މި  މާ،ނެއް  ތެރެއިން  ކ ރާތީކޯލިޝަނ ެގ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ    ކަމަށް  ކަން  ބޮޑަށް 

ިމ    އިމަޝްރޫޢ ތައް ފަށަިއެގން ފެނާއި ނަރ ދަމާއާ  ،. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވެނީންނަނީކޮކްޓެއިލް ހެދިފައި މި އޮ
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ތަން ދާ  ހިނަގމ ން  މަސައްކަތް  މި  ޮގތަކަށް  ތަފާތ   ވަރަށް  އ ޅޭއިރ ަގއި  ކ ރަން  މަސައްކަތެއް  އިއްޒަތްތެރި   ،ހ ރިހާ 

އެއް ދ ވަސްވަރެްއަގއި ކ ޑަ ތަންކޮޅެއް ކޮނެލާފައި ެއ ތަނ ަގިއ    ،އެްއ ރަށ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިދާނެ  ރައީސް.

ެވސް އަނެއްކާ  ،ތިން ހަފ ތާ ފަހ ން ފެނިދާނެހަމަ އޭެގ ދެ  .މަސް ފަހ ން ހަމަ އެ ތަނ ަގއި ފެން  3އަނެއްކާ އޭެގ   ؛ނަރ ދަމާ

އޭރިމި  ހަމަ އަނެއްއާ ދެންނެވި  މިހެންކާ ަގިއ  ކަރަންޓ .  ކަން ވެސް  މި  ފާހަަގކ ރެވޭ    ކަންޮގސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކ ރާއިރ  

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަސައްކަތް ލަސްވެފަިއ އެ ކ ރާ ކަެމްއ ތަކ ރާރ ކޮށް އެއް ތަނެއް ކޮނެކޮނެ ތިބޭ މަންޒަރ  ވަރަށް  

އިްއޒަތްތެރި   ، އ ޅޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ފެންނަނީބޮޑަށް އެބަ ފެނޭ. ހަމަ ވެލާ ބިސްއަޅަންެވެގން އެ ތަނަށް އަރަިއެގން

ތެރެއަށް  އަދި އޭެގ  ،ރައީސް. މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ސްލޯ. މަސައްކަތްތައް ސްލޯާވއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ

ފެންނަނީ ބަލައިލާއިރ   މީހ ންނަށް  ހ ންނަ  ދީފައި  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ،އެ  ކަނޑައެޅިެގން  ބަޔަކަށް    ހަމަ  ވަކި 

ޖެކްޓ ތަްއ  ލީމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި ޕްރޮއިބަލަ  .ފެނޭ މިހާރ އެބަ  ދޭންވެެގން ދީފަިއ ހ ންނަ ތަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

  ކޮށް އެ ރަށްރަށ ަގއި ތިބޭ މީހ ންެގ ވޯޓ  ައށް ވެރިކަމަށް އައ މަށް ޓަކައި ރަށްރަށް ކޮންޓްރޯލް  2023ދީފައި މި ހ ންނަނީ  

  ، މަސައްކަތްތައް ކ ރ މ ަގއި ެއއްެވސް ހަރ ދަނާ އ ސޫލ ތަކެއް ޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. ޚިދ މަތެއް ދިނ މާއިކަމަށް ބޮ ހޯދ މަށް

 ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ  .ފެންނަނީ  ، މިށް މަސަްއކަތްތައް ދާ މަންޒަރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަނިޒާމެއް ނެތް ޮގތަ

ފޯރ ކޮށްދޭ. ފެނަކައިން  އެބަ  އެމް.ޑަބް.ލިއ .އެސް.ސީން މި ޚިދ މަތް    ، އިރ  ވެސްކ ރަމ ންދާ ޮގތަށް ބަލާމިހާރ  މި މަސައްކަތް

މި  ؛މަށް ވެްއޖެއްޔާ ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި ކަ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ މިސާލެއް ދަންނަވާ  ،ވެސް އެބަ ފޯރ ކޮށްދޭ

ދަންނަވަ  ފާހަަގއިވާހަކަ  ވެސް  ބޭނ ންލާއިރ   ފެށިެގން  ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި  ،ކޮށްލަން  މަސައްކަތް  މި  ދިޔައިރ   ފ ރަތަމަ 

ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަމ ަގއި    ،ކަނެކްޝަން ފީ އޮތްއިރ ަގއި ވެރިކަމ ަގއި ކ ރިން ސަތޭކައަށް    ެގސް ޔާމީންސަރ ކާރ ން ރައީ

ހަނދާންވަނީ    ދިން.އަގ ހެޔޮކޮށް ކ ޑަކޮށްލަދިން  30އަޅ ަގނޑ   މިހާރ    މަށްކަ  އަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ. 

ފެނަކައިން ވަކި ޮގތަކަށް މި ކަން ކ ރަނީ.   ،ވަކި ޮގތަކަށް   އެމް.ޑަބްލިއ .ެއސް.ސީން  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ

ސަރ ކާރ ެގ ނިޒާމެއް މި ކަމ ަގއި ނެތްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް  އީ  ކަނެކްޝަން ފީ އެކި ތަނ ަގިއ އެކި ޮގތަށް ނެގ މަކީ މި

ކަހަލަ ކަމެއްގައި މި  ސަރ ކާރަކަށް ނޭނޭގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ެއއްވެސް އ ސޫލެއް  ،ނިގެގންދާ ކަމެއް މިހާރ އެ

ދެންނެވި ޮގތަށް މި ރަނަގޅަށް ރަްއޔިތ ންނަށް ފަިއދާވާނެ ޮގތަކަށް ައވަހަށް މި މަސައްކަތްކ ރާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް. މި

މި ފެންނަނީކަންކަން ކ ރެވެމ ންދާއިރ  އަޅ ަގ ހ ންނަނީ    ،ނޑ މެންނަށް  ދީފައި މި  ކަނޑައެޅިެގން  ހަމަ  ޕްރޮޖެކްޓ ތައް 

މ ޅި ބިންަގނޑ    .އެ ރަށްރަށ ެގ މ ޅި ތިމާެވށި ވެސް އެ ދަނީ ހަލާކ ެވެގންދާ ޮގތަށް  .ކޮރަޕްޝަނަށް މަގ ފަހިވާ ޮގތަށް

މ ޅި ތަން   ،އެކި ފަހަރ  ކޮނެކޮނެ  ،ކަށް އެ ތަން ރަނަގޅ ނ ވާނެ ކަހަލަ ޮގތަދެން  އަދި އެ ދ ވަހަކ  ެވސް    ،ހަލާކ ވެ

އޮންނަނީ މި  މި   ،ހަލާކ ވެފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދާއިރ   ކ ރެވިެގން  ކަން  މި  ޮގތަށް  މި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

  ވ ރެ   ރައްޔިތ ންނަށް ދިނ މަށް  އްޚިދ މަތެ  މި މަސަްއކަތްތައް ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީ ެއއްވެސް ހާލެއްަގއި  ،ަގބޫލ ކ ރެވެނީ
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ރައްޔިތ ންތަކެްއ ވަކި މ އްދަތެއް ވަންދެން އެ މީހ ންެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި،    ،ބޮޑަށް ހަމަ ކަމަކަށް ކަމެއް ކ ރަންޖެހޭތީ

ބޭތިއްބ މަށްކޮންޓްރޯލް ދަށ ަގއި  ދިނ މަށް  ،ެގ  ޮގތަށް  އެ  ޚިދ މަތެްއ  ަވކި  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  ނ ވަތަ  އަޅ ަގނޑަށް    . ކަމަށް 

ސަރ ކާރެއްެގ ތެރެއިން    އަރާ.ނެތީބާވައޭ ައޅ ަގނޑ  ހިތަށް ޮގތަކަށް މި ޚިދ މަތް ހަމަ ދެވެން  ނޫންމި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކ ރާ ވެއްޖެޔާ  ކަމެއް  ރައީސް   ވެސް  ކޮންމެ  ކަމަށް  އިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންނަށް  ،ހަރ ދަނާކަމެއް   އެ  ހ ންނަންވާނެ. 

ތެރޭަގއި މ ޅި ރަށް ކޮނެކޮނެ   ެގއަހަރ   5ިގލަންޖެހޭނެ. މ ޅި  ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިމޭނެ ތާރީޚެއް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ  ވެހިކަލްތަކެއް   ،ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ެއއީ ރަްއޔިތ ންނަށް ބޮޑ  ވޭނަކަށް ވާނީ   ޖެހިއްޖެއޮންނަން

ރަނަގޅޭ ބ ނާ ހިސާބަށް ބައެއް މާ    ،ނަމަ  ނެކަން ނ ކ ރާނ ދ އްވޭ. މީހ ން ވަރަށް ދަތިހާލ ަގއި އ ޅެން މި ޖެހެނީ. މި 

އެބަ  އިރަށްރަށ ަގ ތެރެއިން  ދޭ ކަންތައް  ނިޒާމެްއެގ  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ރައީސް.  ޮއޑިޓ ކޮށްެގން    އިއްޒަތްތެރި 

ހިނެްއތޯ  ވަނީ ކި  ކަންކާ ެއއްޗެހި ބަޔަކަށް ދީެގން ތިބޭއިރ ަގިއ އެ ހޭ. ޕްރޮޖެކްޓ ތަޖެއޮންނަންއެބަ  ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ވެސް  

މޮނިޓަރިންގ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ެގންޮގސްެގން ނޫނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި   ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް  އި،ބަލައިލަ

ޮގނޑިފ ރާލަން ތިބ މެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ދ ވަސްތަކެއް  ތިބ މަކީ ހަމައެކަނި  ކަމެއް ނ ވާނެ. ވެރިކަމެްއަގިއ ހަމައެކަނި  

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި  ؛ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ކޮންމެވެސް ސްޕީޑެއް  ވ ރެ ބޮޑަށް ޚިދ މަތެއް ދޭގ ނާލ މެއް ނޫން. އެއަށް 

ެގންނަންޖެހޭނެ.   ނަްއތާލެވިެގން  އެއްޗެހި  ވެރިކަެމއްތަފާތ ކ ރ ންތަކާ  ވެއްޖެްއޔާ  އޯާގތެރި  ކަމަށް  އިްއޒަތްތެރި    ކ ރާ 

ކަން ކ ރަންޖެހޭނީ. މި ތަނ ަގއި ނަށް ޖީބަށް ލ އިވާނެ ޮގތަކަށް އެރަްއޔިތ ންނަށް ފަސޭހަވާނެ ޮގތަކަށް، ރައްޔިތ ން  ،ރައީސް

އިންތިހާއަށް ޚިދ މަތްތަކ ެގ އަގ  ބޮޑ ވަމ ންދާތީ އެ   ؛ައގ ތައް ،  ނގޭ ދަްއކަވާ ބޭފ ޅ ންެގ ާވހަކަފ ޅ ތަކ ން އެބަ އެވާހަކަފ ޅ 

އަޅ   ފާޅ ކ ރައްވަނީ.  އެ  މެންބަރ ން  ިއްއޒަތްތެރި  ތަނ ަގއި  މި  އަޑ ނީވެނީ ކަންބޮޑ ވ ން  ހިތަށްައރާ ސަރ ކާރަށް  ަގނޑ  

އްލ ނ ެވެގން މިހިސާބަށް ހަވަނަ އަހަރަށް މި ދިޔައީ. ދިޔައިރ  ވެސް މިއިން އެްއވެސް ކަެމއް    4މިހާރ  މި   ؟ކީްއވެބާއޭ

ށް ދަލަރައްޔިތ ން މިއަދ  ތިބީ ސަރ ކާރާ މެދ  ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފަ. ރައްޔިތ ން ބަ  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދިޔައިމާ

އެބަ ބޭނ ންވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އ ންމީދ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން މި ރާއްޖޭަގއި ރަނަގޅ  ވެރިކަމެްއ 

އެނޭގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކީަގއި.  ބޭފ ޅ ންނާ  ތިއްބެވި  އަޅ ަގނޑ މެންނާއެކ   ވެސް  ތެރެއިން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ކ ރާނީ 

ެގ ތެރެއިން  ކޯލިޝަނ   ބަ ތިްއބެވިކަން ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަން ވެސް ފަރިތަ ބަޔަކ . ެއކަމަކ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ވެސް އެ

ރައީސްޔ ދިދާ ިއއްޒަތްތެރި  ކޮކްޓެއިލް  ،މެއްަގއި  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  ހަމަ  ކަމަށް  އޮންނާތީ  ޚިދ މަތެއް    ،ހެދިފައި  ރަނަގޅ  

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނ ދެވޭ. ފ ރ ޞަތ  ދެއްވި ކަަމށް ޓަކައި ވަރަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް.  
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 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ސަފަހަކަށް ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  އަިއއްސަ  ހ ށަހެޅޭ  މި  ފަރާތ ން  ރ ކާރ ެގ 

އްލ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ނޫނީ ނިޒާމ  އިތ ރަށް ހަ ިއދާރާެގ ދަތިތައް   ؛ދިމާާވ ބަެއއް އިދާރީ   ،އިޞްލާޙ ތައް މި އަންނަ ޮގތަކީ

ޓަކައި އޮ  ،ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  ބޭނ ން މި  މި  ކ ރިއަށް  ކޮންމެ އިޞްލާޙެްއެގ  ޮގތަކީ.  އަންނަ  މި  ލިޔެފައި  މިއީ  ންނަނީ 

ހިންމ  ކަމަކަށް. އިތ ރަކަށް މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ެވސް ފާހަަގކ ރެވިެގންދާނެ. ިމ  މ 

އޮންނަ ޮގތަކަށް    އެ ާގނޫނެއް  ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ސްނަމަވެކަމ ަގއި ވީ  ސަރ ކާރަށް ބިލެއް ފާސްކޮށްފަިއ ވެދ މަށް އެރ ވި

  ، ދެވޭ   ހ ރި. ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން އެ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އެބަ  ކަން. ބޮޑެތި މ އައްސަސާތަކެއް އެބަނ ދާތަންފީޛ ކ ރެިވެގން

ން ެއްއވެސް ކަމެއް ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް ފ ރިހަމަ  އިއެ  ،މ ސާރަ ކަނޑައެޅިެގން ބޮޑެތި އަދަދ ތަކ ން. އެހެންނަމަވެސް 

  އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ ހިތްތަކ ަގއި އެބަ  ،އްޒަތްތެރި ރައީސްނ ދާތީވެ އެ ކަންބޮޑ ވ ން އި ޮގތ ަގއި ޚިދ މަތް ލިބިެގން

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  އިދާރީ   ؛އޮތް.  ނޫނީ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  އިތ ރަށް  ކޮންމެހެން  ދަތިތައް ޮގތ ން  ކީއްކ ރަންތޯ  ހ ރި 

ކ ރިއްޔާ.    ކަންއި އެހެން ލިޔެެގން މި ނޫންތޯ ާގނޫނ ގަ މާ ރީތިވާނެ  . އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި. މިީއ ސީދާ ވަްއކަންކ ރ މަށް ޓަކައިހަ

މި ތިމަންނަމެން  ޓަކަޭއ  ވައްކަންކ ރ މަށް  ފަސޭހަސީދާ  ވައްކަންކ ރަން  އޮފީހަށް  ރައީސް  ކ ރަނީ.  މި  މިހެން   ؛ކަން 

މިއިނ ކެރޭތީވެ  ލިޔަން އޮތީ  މި  ހ ށަހަޅާފައި  ތަނަށް  މި  ބަދަލ ކޮށްފައި  ރައީސް ބާރާތް  އިްއޒަތްތެރި  މިީއ   ؛ޮގތަށް. 

މ ޅި ދ ނިޔެ   ފަސާދައާއި އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑ  ސަރ ކާރެއް ިމއީ. މިސާލަކަށް ބަލާ  ،ވަްއކަމާއި  ،ޕްޝަނާއިކޮރަ

އޮތްވަރ  ފަލަސް  ، ކަނ ވެފަިއ  އަނިޔާ  ލާއިންސާނީ  ިއޒްރޭލ ން  ރައީސް.  މ ސްލިމ  ޠީިއއްޒަތްތެރި  ނިކަމެތި  ނ ެގ 

ދ ނި ކޮބައިތޯ  ދެމ ންދިޔައިރ   ޖަމ ރައްޔިތ ންނަށް  ބޮޑެތި  ހ ރި  ޖަމާޢިޔޭެގ  ބޮޑެތި   ؟ތްތައްޢައްޔާ  ފަދަ  ފީފާ  ނޫނީ 

ކޮބައިތޯ  ،އޯަގނައިޒޭޝަން  ރައްޔިތ ންެގ  ؟ ބޮޑީތައް  ޔޫކްރޭނ ެގ  ކަހަލަ  ގ އް ހަމިއަދ   ެއކި  ރަޝިއާއަށް  ކިޔާފަިއ  ަގއޭ 

އިއްޒަތްތެރި ؟ ޅަން ކެރ ނ ތޯއިޒްރޭލ ން ހިންިގ ކަންތަކާ ދެކޮޅަށް އެްއވެސް ފިޔަަވޅެއް އަ   ،ފިޔަވަޅ ތައް އަޅަމ ންދާއިރ 

އެމް.ޑީ.ޕީން   ؛ރައީސް ފެންނަނީ.  މި  ވެސް  ތަނ ަގއި  މި  އެ  ހަމަ  މިންވަރ .  ހ ރި  ކިޔާ  ގ އްހަތަފާތ ކ ރ ން  ތަކޭ 

  އަނިޔާވެރިކަމަށް ފޫަގޅާފައި އޮތް ތަން މި ފެންނަނީ   ކ ރަމ ންކ ރަމ ން ައިއސް ރައްޔިތ ންެގ ވެރިކަން ލިބ ނީމާވަކާލާތ 

ދައްކަނީކީއިްއޒަތްތެ މި  ާވހަކަ  މި  ރައީސް.  މަޖިލި،  ރި  ނިސްބަތްވާ  ނޫނޭ. ޕީ.ޕީ.ެއމަށް  އެކަންޏެއް  މެންބަރ ން  ސް 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ސަބަބ ތަކެއް ހ ރީމަ  .އެމް.ޑީ.ޕީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް އެ ވާހަކަ އެ ދައްކަވަނީ މިއަދ 

ކަން ފެށިެގން އަިއ ޮގތް ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ފެނިެގންދިޔަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފ ރަތަމަ އެ  ،ހެކިތަކެއް ހ ރީމަ

ބޮޑ  އިންތިޚާބަކަށް ކ ރިމަތިވެފައިވަނިކޮށް  ؛ތަނ ގައި. ރައީސް ޔާމީން  ވާހަކަ އިްއޔެ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށްލިން މި

އެއީ އިންތިޚާބ  ަވަގށް  ؟ ކީްއވެެގންތޯ  .އަޅ ވާފައި އޮތީވާދަވެރި ޕާޓީަގއި ހ ރި ހަމައެކަނި ލީޑަރ  ެގންޮގސް ޖަލ ަގއި ތަޅ 
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މެންބަރ ން މި ތަނ ަގއި އެބަ ތިއްބެވި.    65  .ޖަހަިއަގތ މަށް ޓަކައި. އެ ކަމ ެގ ނަތީޖާ މި ފެންނަނީ  ،ނެގ މަށް ޓަކައި

ފެނ ނ ތޯގ  އްހަރައްޔިތ ންެގ    ،އެހެންނަމަވެސް ތަނެއް  ވަކާލާތ ކ ރި  ވާހަކަ.  ؟ ަގއި  މޮޅެތި  ދެކެވޭ.  އެބަ  ވާހަކަ 

ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަން އޮތް ތަނަކީ މިއީ.  ؟ ކ ރާ ތަނެއް އެބަ ފެނޭތޯޢަމަލ   އަށްސަރ ކާރ ން އެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ސާޭވއެއް ކޮށްލަން އީ.ޕީ.އޭން ކޮމަންޑޫ   ؛ސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ  ،އެ ކަމެއް ނ ފެނޭ  ،އެހެންނަމަވެސް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ދާއިރާަގއި ނ ނެިގ އެއް ދ ަވސް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ކ ޑަކ ޑަ ކަެމއް   ،ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި 

ނަަގއޭ   އެބަ  ރައީސް  ހަތަރ ތިންކޮށްލަން  އިްއޒަތްތެރި  ނޫންތޯ  އަޖައިބެއް  ނޫންތޯ ؟މަސް.  އަޖައިބެއް  ީއ  މި؟ ިމއީ 

އިްއޒަތްތެރި   ،ސަރ ކާރ ެގ ނ ފޫޒ  ތަންތަނަށް ވަދެފައި އޮތް މިންވަރ  އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކޮށްލަނީ ކ ޑަކ ޑަ މިސާލަކ ން

މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ   ،ރައީސް. ދެންމެ ވަރަށް ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއް 

އް ފަށާއިރ  އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚެއް އެޓްލީސްޓ  އެނގ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް އާދަިއެގ  ފާހަަގކ ރެްއވީ މަސަްއކަތެ

ެގންގ ޅޭ   ެއއްކޮށް ކޮނެލަިއެގން އެބަ  މ ޅި ރަށް  ެއއީ  ރަްއޔިތ ން   ވަންދެން  ައހަރ   ހަތަރ ތިންކ ދިކ ދި ރަށްތަކ ގައި. 

  ،އ ޅެން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ވެ މަގ މަތީ ހިނާގބިނާގމެން  ބޭބޭ  ،އ ނދަޫގ ހާލަތ ަގއި. މ ސްކ ޅި މައިންބަފައިން ދަތި

ރަށ ަގިއ    3ޖެހޭ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ    ެވއްޓިފައި އެތައް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކާ ކ ރިަމތިލާން އެބަިއަގނެއަޅަ   ަގލެްއގައި

އަޅ ަގނޑ މެން   ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ފެނޭ.  ވެސް މި މަސައްކަތް ފެއްޓ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ންދާ ތަން އެބަ

އަހަރ  ވަނީ ާގތްަގނޑަކަށް.    7ބޭނ ން މި ކަންކަން އަވަހަށް ނިމެން. އެއަރޕޯޓ ެގ މަސައްކަތް ހިނަގމ ން އަންނަތާ މިހާރ   

  ، ޅ ވީމިދިޔަ އަހަރ ަގިއ ރިޔާސީ ބަޔާނ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވިދާ ؛މިދިޔަ އަހަރ  ވިދާޅ ވި ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މިދިޔަ އަހަރ ެގ ޖޫންަގއި ނިންމާނަމޭ. މިދިޔަ އަހަރ ެގ ޑިސެންބަރ ަގއި ނިންމާނަމޭ. މި އަހަރ ެގ ފެބ ރ ވަރީަގއި ނިންމާނަމޭ. 

ވެރިކަެމއް   ތެރިޞްިމއީ އިޚްލާ  .ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްފަހ ން ޮގސް އެ އޮތީ ޑިސެންބަރަށް ނިންމަ  މި އަހަރ  އެންމެ

ބަޔަކަށް   ާގނަާގނާ ނޫނީ  ާގނާކެއް އަރ ަވިއެގން އެ ާގނަ ތަނަށް ކ ޑަކ ޑަ ހައިމާ  ކ ރާ ބަޔަކ  ކަންކ ރާނެ އ ސޫލެއް ނޫން. އެ

ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ  ދީެގން ެގންގ ޅޭކަށް ނޫން. ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަކަށް އެ ކ ޅަދާނައެއް ނ ވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މ ސާރަ

. ޭއަގިއ  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްީއ  އެ  .ބ ނޭ  ޭގއް ހަައސާސީ    ، ވަނަ ބާބ ަގިއ އެ ބ ނާ ާމއްދާަގއި 2 ؛އި ބ ނާ މާއްދާަގ

ފަިއސާ    ،ނ ވާ މިންވަރަށް ދަރަނިވެރިވެކ ޅަދާނަ  ށްއޮންނަނީ ކ ޅަދާނަވާ މިންަވރަކ ން ފޯރ ކޮށްދިނ ން. ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަ  މި

އަިމއްލަ  ޕ ޗާ މިސާލެއްޢާކޮށްެގން  އޭެގ  ނޫންތޯ.  ނ ކ ރެޭވނެ  މިކަމެއް  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ބަހާލައިެގން    ، އިލާތަކަށް 

ނަަގމ ން   ފަހ ން ދަރަނީެގ މަްއޗަށް ދަރަނި  ބަޔަކ  އައިސް އެންމެ  ކަމ ަގއި ދަރަނި ބޮޑ ެވއޭ ބ ނިރައީސް ޔާމީންެގ ވެރި

މިހާ   ؟ދިޔައީ  ތަން ނޫންތޯ ފެނިެގން މި  ވ ން ފަިއސާ ނަަގިއެގން ބަހާލިއަމިއްލަ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  އަމިއްލަ ޤައ މ ެގ ރިޒާ

މަސަްއކަތްތައް ިގނަކަމ ން   ،ވަހ  ޔޫތ  މިނިސްޓަރ  ިއއްޔެ ވިދާޅ ވި ދ  ށްތިބީ. އިހަ ވެސް ނ ކ ޅެދޭ ބަޔަކ  ވެރިކަމ ަގިއ މި

ކެްއ އެ މީހަކަށް ނ ކ ޅަދާނަވާ މިންވަރަކަށް އެ މީހެއްެގ ސިކ ޑިެއއް ވޯ ؛ދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ސްލޯވެެގންނޭ މި
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 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެއކަމަށް ދަނީ. މިރާއްޖޭެގ  ނޫންތޯ. އެކަމ ެގ ިމސާލ  މިއަދ  ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނަމ ން މި  ނ ކ ރާނެ

 ނ ވޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  ކ ފޫ ހަމައެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 ؛ކ ރަނީ  ބިލ ަގއި ބަޔާން މި  ، މީަގއި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް މި އެދ ނީ

އެންޑް   ކ ރަން މިނިސްޓަރީ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ ތަންފީޛ ފެނާއި ނަރ ދަމާ ާގނޫނ   ،ސަބަބަކީ

އޮތޯރިޓީ ؛ޓެކްނޮލޮޖީ ރެިގއ ލޭޓަރީ  ހައްލ ދިމާވާ  އަށްޔ ޓިލިޓީޒް  ދަތިތައް  އިދާރީ  ބައެއް  ނަރ ދަމާެގ   ފެނާއި  ކ ރ މާއި، 

ހަރ ދަނާޚިދ މަތް އިތ ރަށް  ނިޒާމ   ރައީސް ދިނ މ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި.  ދިމާާވ   ؛ކ ރ މަށް  އޮތީރިޓީއަށް  ރެިގއ ލޭޓަރީ 

ދަމާެގ ނިޒާމ ަގއި ދިމާވާ މައްސަލަތަްއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފެނާއި ނަރ   ،ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް  ،މައްސަލަތަކަކީ 

ކަރަންޓ     ،އެކ   ވ މާ  ކޮށްފައި އޮތް ނިޒާމެއް ކަމަށްގާއިމ   އިކ ރ މ ަގއި މިއީ ވަރަށް ކ ރީ ޒަމާނ ަގއަދި ނިޒާމ  ފަރ މާ

  ، ޖެހި  މަްއސަލަތައް  އިވެސް އިނޭގތޯ މައްސަލަތަކާއި، ޚާއްޞަކޮށް ފެން މީޓަރ ަގ  ތަކ ގައިމީޓަރާއި އަދި ފެން މީޓަރ 

އެކަމ ެގ  ދޭ މިހާރ  ވެސް. އެކަމަކ  ވެސް އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނާދޭ.އާ  ިގނަ ޝަކ ވާތައް އެބަ  ވަރަށް ދިމާވެެގން

ފާސްކޮށްފަ ާގނޫނެއްވަނީ  މަޖިލީހ ން  މި  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  ބަޔާންކ ރޭ.  ހައްލެއް  ާގނޫނ ަގއި  އެ  ކޮންސިއ މަރ   ،އަދި 

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރީެގ މައްޗަށް މަތިކޮށްފައި އޮތް ާގނޫނެއް. މިހާރ  ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  އޮމްބަޑްސްމަނެއް ައއްޔަން 

ގާއިމ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި   ،ލިްއޔަތެްއ އެއީއޫ. އޮމްބަޑްސްމަންެގ މަސްކ ރެވިފަކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަނެްއ އެބަހ ރި 

 ؛ފޯރ ކޮށްދޭއިރ ަގއި މިސާލަކަށް މީޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޚިދ މަތްތައް    ،ބާވަތ ެގ ނަރ ދަމާ ވިޔަސް އަދި ކަރަންޓ  ވިޔަސް

ސްޓެލްކޯއަކީ ކ ންފ ންޏެއް މިސާލަކަށް. ސްޓެލްކޯއިން ބަހައްޓާފަިއ  ؛ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ  ،ބަހައްޓާފައި ހ ންނަ މީޓަރަކީ ެއއީ

ބަލަ ަމްއސަލަތައް  ދިމާވާ  މީޓަރަށް  އެ  މީޓަރ .  ކަރަންޓ   ޭގެގ  އޮންނަ  އިހ ންނަނީ  މިހާރ   ވެސް  ޮގތ ން ޗެކްކ ރަނީ   

ނޫން އެކަން އޮންނަންޖެހޭނީ. ދައ ލަތ ން ބަލަންޖެހެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އް  އްޔާ އެ ބަލަނީ ސްޓެލްކޯއިން. އެހެނެވެއްޖެ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   ހ ރިހާ ކަމަކީ ކ ރީ ޒަމާނ ްއސ ރެ  މި  ،ހ ންނާނެ ކައްޓާ، ރާތާ ާގބަރި، މިނެކިރ މާއި   ޒަމާނ އްސ ރެ

ބަ  ލައިބްރަރީއަށް ފަރ ވާތެރިކަމާއިލަވަދެ  ވަރަށް  ތަރ ތީބ ކޮށް  ވަރަށް  ފެންނާނެ  ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް  ހ ރިހާ  އެކ     ލީމަ 

މިނެކިރ މ ަގއި   ؛ހ ރިހާ  ވެސް މި  އިމިންއަޅާއިރ ގަ   ިވްއކާ މީހާއަދި ފޮތި.  އިބަލަހައްޓަމ ން ެގންގޮއްސަ އޮތީ މިނެކިރ މ ަގ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ،ވާތެރިކޮށް ެއކަންތައް ކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި ފަރ   ވަރަށް
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މ ދާ ިވއްކާ މީހާ ވެސް، ކައްޓާ ިވޔަސް    އިބާޒާރ ގަ  ؛އެރި ީމހަކ ށްމިނެކިރ މަކީ ެއއީ އޭރ ެގ ހިތަ  ،މިހާރ  މި ފެންނަނީ

ކިރާ އ ޅަނދެއްަގއި   މީޓަރ . އަދި މަސްޒަމާނ ަގއި ހ ންނާނީ ޑިޖިޓަލް  ބަލާ މިންަގނޑަކަށް އެ މީޓަރ  ބަހައްޓަން. މި  އޮވޭ އެ

ތެރޭަގއި އިތ ރަށް  ލާިއރ ަގއި ޭއެގއިކިރަ   ެގ. ިގނަ ފަހަރަށް ކައްޓާއިން ޓަނެއް މަސް އްޔާ މި ހ ންނަނީ ކައްޓާ ބަހައްޓާފަވެއްޖެ 

އިްއޒަތްތެރި  ؛ޒާމ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނި  . އެހެންވީމާ،ހ ރި. އެކަހަލަ ކަންތައް ވެސް ހިނާގ  ކިލޯ ނަާގފައި ވެސް އެބަ  100

ރަނަގޅ  މިކަން  ހިމެނޭ  އެބަ  ނިޒާމ ަގއި  ނަރ ދަމާ  ފެނާއި  އޮމްބަޑްސްމަން  ރައީސް،  ކޮންސިއ މަރ  ކ ރެވޭނީ 

ލަން. މިސާލަކަށް ެގެއްއެގ  އިަވގ ތ  ވެސް އެބަޖެހޭ ކޮންސިއ މަރ ޮއމްބަޑްސްމަން ަގާވއިދ  އެކ ލަވަ   ހަރަކާތްތެރިވެެގން. މި

ޗެކ   މީޓަރ   އިންސްޕެކްޓ ކ ރަންކަރަންޓ   މައްސަލަ ؛ކ ރަންބަރޭޓ  ކެލި  ،ކ ރަން ،  މީޓަރެއްެގ  ޖެހ ނީމަ ޝަކ ާވ  ކަރަންޓ  

ތިމަންނަ ޭގަގއި ކަރަންޓ  ތިމަންނަމެން ބޭނ މެއް ނ ކ ރަމޭ. ތިމަންނަ ޭގަގއި ފެނެއް ބޭނ މެއް ެވސް  !  ބަލަ  ،އެބަކ ރޭ

  ،މި ބ ނަނީ  ބިލ  އާދެޭއ. މި ޝަކ ވާ އައިމާ  ،އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް  އާދެއޭ  ބިލ  އެބަ  ،ނ ކ ރަމޭ. އެހެންނަމަވެސް

ލާނަމޭ. ޖޫރިމަނާ ވެސް ކ ރާނަމޭ. ކޯޓަށް  އިކަލޭމެން ބިލ  ދަްއކަންޖެހޭނޭ. ބިލ  ނ ދައްކައިފިއްޔާ ފެން ވެސް ކަނޑަ   ،ނޫނޭ

 ރަށް އަދި ސަރ ކާ ކ ންފ ންޏެއްކަން.  ތިމަންނަމެންނަކީ  ،ދައްކަނީ. އެކަމަކ  ވިސްނަންޖެހޭނެވެސް ފޮނ ވާނަމޭ. މިކަހަލަ ބިރ  

ކަމަކ  ކ ންފ ނި ވާނީ ކ ންފ ންޏަށް. އެ ރައްޔިތ  މީހާ އެބަދޭ ކ ންފ ނިން ދޭ ޚިދ މަތަށް، ފެނަށް ެއއަށް އ ޖޫރަ   ވިެއއް

ރާއްޖޭެގ    !މިސާލަކަށް ބައްލަވާ  މިހާރ   ،  މިންވަރެއް ނަަގންޖެހޭނީ. އެހެނެއް ނޫންގ އް ހަ  ،ކަމަށްވާނަމައެބަ ދަްއކާ. އެހެން

ސެންކޯ  އިނޭގތޯ.    ރމަން. ސެންކޯ ޝަރީފްއެމް.ޕީ.އެލްެގ ޗެއަ ؛ވަގ ތ    މި  ކ ންފ ންޏެއްެގ ހަމަ އިސް މަޤާމެއްަގއި ހ ރީ

އާިއ  މާލޭެގ ޑެޕިޔ ޓީ މޭޔަރ  ސަމާޢ   ،އ ޅެނީ. ކ ރީެގ މޭޔަރ   ކ ދިން މި  3މީހ ން.    3  ނީ ކ ރަބޭނ ން  ޭގގައި  ެގޝަރީފް

ހާސް ރ ފިޔާ އަރައިފިޭއ ފެން   40ތިމަންނަގެއަށް    ،ަގނޑަށް ގ ޅާފަިއ މި ބ ނަނީއަޅ    އެ ޭގަގއި އ ޅެނީ. ޝަރީފް  ޝަރީފާ

ޭގަގ ެއމް.ޑަބްލި  3  އިބިލަށް. ތިމަންނަ  ފެން ނ ދައްކައިފިއްޔާ    ،އޭބ ނެ  ން އެބަ.އެސް.ސީއ މީހ ންނޭ އ ޅެނީ. އެކަމަކ  

.  ތިމަންނައެއް ބޭނ މެއް ނ ކ ރަމޭ؛ މިހެންކޯޓަށް ވެސް ފޮނ ވާނަމޭ. ފެން ބިލ  ނ ދައްކައިފިްއޔާ ކޯޓަށް ވެސް ފޮނ ވާނަމޭ.  

ދައްކަނީ. އާދަިއެގ    އާދަިއެގ ނިކަމެތި ރައްޔިތެއް ވެސް ނޫން މި  ދެން ދައ ލަތ ެގ ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ންޏެއްަގއި

ށް ވެސް  ކަލޭ ނ ދައްކައިފިއްޔާ ކޯޓަ  ،ނޫނޭ  އ ޅެނީ އޮބި ނޯވެެގން.  މިފެންވަރ ެގ ތިބި ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް މި ؛ރައްޔިތ ން

މީ ބ ނާއިރ   ނ ކ ރަމޭ.    މި   ނަެގންދާނަމޭ  ބޭނ މެއް  ތިމަންނައެއް  ކ ރިަމތީަގބ ނަނީ  ކ އްޔަށް    އިލަގްޒަރީ  ެގެއއް  ހ ރި 

ނޫންތޯ. މިހާ ސާފ ކޮށް ކިޔަިއެގން އ ޅެނީ. ތިމަންނަމެން ބޭނ މެއް ނ ކ ރަމޭ. ދެން ބަލަންވެއްޖެ ތިމަންނަ މި ހިފައިެގންނޯ

ރިޓީން ބަޔާންކ ރަނީ މި އޮތޯބިލ ަގިއ  މި   ؛ކަރަންޓ  ބިލ ތަކަށް  ރައްޔިތ ންެގ ފެން ބިލ ތަކާއި އެހެންވީާމ،  ނޫނީ ނޭނެގ.  

ފާހަަގކޮށްލަން. މި   އޮތީ އަނެއް ކަންތައް. ަވގ ތ ކޮޅެްއ ދެއްވާ  ދެން މި ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް.  

ކ ރާނެ ކަމަށް ރިމަނާމިލިއަން ރ ފިޔާއިން ޖޫ 1އޮތް   މިހާރ  މީަގއި އެބަހަމަ ނިންމާލަނީ އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކ ރަނީ  ކ ރ ން. ފެން ބޭރ ފެން ބޭރ   އިނަަގމިސާލަކަށް ފެން؛ ކ ރ ންފެން ބޭރ   ،ކ ރަނީއޮންނަނީ އިނޭގތޯ. ޖޫރިމަނާ  މި
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ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި.   ހިންދާ މިހާރ  ށް ނ ށަކަވެސް ފެނެއް ރަ  އިހ ރިހާ ރަށްރަށ ަގ  ،ވެެގން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ؟ކޮން ތަނަކަށްތޯ

  ،ދ ވާލެްއެގ މައްޗަށް އެތައް ހާސް ލީޓަރެއްެގ، އެތައް ހާސް  ،ކ ރާނަމޭ ބ ނާއިރ އެކަމަކ  ފެން ބޭރ ކޮށްފިއްޔާ ޖޫރިމަނާ

އޭަގޓަނ ން އިނޭގތޯ ބޭރ   އެތައް މިލިއަން ލީޓަރެްއެގ ޓަނ ން ރިހާ . ދޮންނަކ ނޑިތަކާއި ހ އި ކ ރަނީ. ބްލީޗ  ހ ންނާނެ 

ކ ރަނީ. މީަގއި މި ބ ނަނީ މޫދަށް ބޭރ ކޮށްެގން ތިމާވެށި ހަލާކ ވަނީއޭ. ެއކަމަކ   ެއކީަގއި މޫދަށް ބޭރ   އެްއޗެއް އެ ސާމާނާ

ބަެއްއ    އިކ ރެޭވ ޮގތަކަށް. ރިސޯޓ ތަކ ގަ ޓްރީޓ ކޮށްފަިއ ބޭރ   މިދެންނެވިހެން   ،ނަރ ދަމާ ނިޒާމެއްއެްއވެސް ތަނެއްަގއި ނެތް  

އެބަ ޖޫރިމަނާރި.  ހ   ތަންތާަގއި  އެކަަމކ   ނެތް.  މާލޭަގިއ  ެގންނަންޖެހެނީ   ކ ރާނަމޭ.ެއކަމަކ   ެގންނަންޏާ  ބަދަލެއް 

ކ ރަންވެެގން އެތާ ތެރޭަގިއ  ވެސް ބަޔަކ  އަނެއްކާ ޖޫރިމަނާ  މިއީ ކޮންމެއިޞްލާޙަކ ން. އިޞްލާޙެއް ނޫން މި ެގނެވެނީކީ.  

ބޮޑ  ޖޫރިމަނާއެްއ ކ ރަންޏާ ފެން ބޭރ ކޮށްެގން   އެންމެ ؛ހައްލ  ހޯދަން  އެހެންވީމާ، މިކަމ ެގތިބި ބަޔަކ  ކ ރާ ކަމެްއ.  

މައ މޫން.   ކ ރަންޖެހޭނީ  ކ ރަންޏާ  ހަދަޖޫރިމަނާއެއް  ތީމ ެގ  ލޮނ    އިއެއީ  އެއްކޮށް  މާލެ  މ ޅި  އޮތީނިމ ނ އިރ    . ވެފައި 

ޖޫރިމަނާ  އެއްމައ މޫން   ނަމަކ ރެވޭނެ.  ބިލިއަނ ން  އޮތް  މައްޗަށް    ،މިބިލ   ޖޫރިމަނާއެއް  ެއއް  މައ މޫންެގ  ބިލިއަނ ެގ 

ޮގސް އިސްކ ރ ަގއި ކިޔ ަގއި ތިބީ.  ބަނޑިޔާ ހިފައިެގން އަންނާނެ. ެއއީ މ ޅި މާލެ ފެން ލޮނ ކޮށްލައިެގން، ފެން ބަނޑިޔާ

ނެ ހ ރިހާ އެންމެން.  ރާއްޖޭެގ ހަނދާން ހ ންނާ  މި ؛ބަނޑިޔާޕޫލްަގއި. ހ ރިހާ ބަނޑިޔާއެމަނިކ ފާނ  އިންނެވީ ސްވިިމން

މ ޅި ޮއވޭ ބަނޑިޔާތައް ހިފަިއެގން.    މީހ ން ކިޔ  އެބަ  400،  300،  100ހ ރޭ  އެބަ  ތައް ހިފަިއެގން ކިޔ ަގއި  ބަނޑިޔާ

މައ މޫން   ،އެހެންވީމާ، މި ބިލ  ޭއރ ަގއި އޮތް ނަމައަދި އަދަށް ވެސް ފެނެއް ރަނަގޅެްއ ނ ވޭ.  ކޮށްލީ.  ފެން ލޮނ   ެގމާލޭ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި   ންނަނީ. އެހެންވީމާއަ  ފަހ ން މި  ކޮށްލެވ ނީސް. އެކަމަކ  މި ބިލ  މާ ބިލިއަނ ން ޖޫރިމަނާ  އެއް

މިހާރ  މި   ؛ެގންނަންޖެހޭނީ ހެޔޮ ބަދަލެއް އިނޭގތޯ. އިންސާފ ވެރި ބަދަލެއް. އެހެންވީމާ، ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޑްސްމަން

ކޮންމެވެސް މީހަކ  ޝަކ ވާެއްއ    ،މި ބިލ  މި އޮންނަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮންމެވެސް ކ އްޖަކ  ؛އޮތީ   ބިލ ަގއި މި

ެގންނަ އެްއޗެްއ.   ،އެހެންވީމާވެސް ބަޔަކަށް ބިރ ދައްކާލަން ބޭނ ންވަނީ.    ނ ވަތަ އޮތޯރިޓީަގއި ތިބި މީހ ން ކޮންމެ  ،ކ ރަނީ

ފަރ މާކޮށްދެއްވ ން އެދެން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި    އިބަލަ  މަރ ޙަލާަގިއ ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި އިޞްލާޙ ކޮށްކޮމިޓީ    އެހެންވީމާ،

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ.  

 

 ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ެގނެިވެގން އިޞްލާޙެއް  ާގނޫނަށް  އެ  ނ ވަތަ  ބިލ   ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި    ، ޝ ކ ރިއްޔާ 

ދައްކަނީ.    ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަ މި  ގ ޅޭ  އެ ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފަިއވާ ިއޞްލާޙަކާ  ، 8/ 2020ެގނެވޭތޯ  އިޞްލާޙ 

އެބަ ެވސް  އެންމެނަށް  ވަރަކަށްާގ  ،ނޭގއެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަދަލ ވަމ ންދާ  ދ ނިޔެ  ހެދ މަށްފަހ   ކަންކަން    ،ނޫނ ތަްއ 

ކ ރ މ ަގއި ހ ރި ދަތިތަްއ  ރެިގއ ލޭޓ   ެގންނަންޖެހޭނެކަން. އެޮގތ ންާގނޫނ ތަކަށް ިއޞްލާޙ   ކ ރަން ބޭނ ންވާ ވަރަކަށްއިޞްލާޙ 

ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙެއް މިއީ. މި ބިލަށް  ކ ރ މަށް ޓަކައި  ސަރ ކާރަށް ނ ވަތަ އޮތޯރިޓީތަކަށް ހ ރި ދަތިތަކެއް ހައްލ 

ފާހަަގކ ރައްަވއިފިވާހަކަ މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ބައެއް  އިްއޒަތްތެރި    ،ދަްއކަވަމ ން  ދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރީ  ޚާއްޞަކޮށް 

ޝަރީފް  އާދަމް  ރައްޔިތ ންނަށް  ފެނާއި  ،ފާހަަގކ ރެްއވި  މެންބަރ   ރާއްޖޭެގ  އަޅަމ ންދާއިރ ަގއި  ރަށްރަށ ެގ   ،ނަރ ދަމާ 

ވެެގންދާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިސާލެްއ  ައދި އިސްފަސް ،  ކަންކަން ކ ރާ ވާހަކަ  ޮގތަށް  ރައްޔިތ ންނަށް އ ނދަޫގވާ 

  ބާ ޚާވަނަ އަހަރ ެގ އިންތި  2018ވަނަ އަހަރ ،    2013އަޅާ ޮގތަށް  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެލާ ބިސް 

ހ ންނެިވ   އިއޭރ ގަ   އަޅަންއަމ ރ ކ ރީ ތާރ   އި، ނަރ ދަމާ ނާޅައިަގއި ައވަސްކޮށްލައިެގން ބޯފެން ނާޅަދިމާކޮށް ބައެއް ރަށްރަށ 

ައޅާފައި އޮތީ  އްޔޫމް. ށ. ފ ނަދޫެގ މަގ ތަކ ަގއި، ބައެއް މަގ ތަކ ަގއި ތާރ ޤަޔާމީން ޢަބްދ ލްهللا ޢަބްދ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ސަރ ކާރ ން ާގއިމ ކ ރާ ބޯފެނ ެގ    މި  ؛ ބޯފެނ ެގ ނިޒާމ ތިބި  ަގއި އެބަމިއަދ  ފ ނަދޫހޮޅިއެއް ވެސް ނާޅާ.  އެންމެ ފެން

އަގ  އެބަ އެތަްއ    ޖެހ ނީމާ ތިބި ބޭފ ޅ ން. ހ ރިހާ މަގެއްަގއި ހ ރި ތާރ  ކަނޑަން  ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރަން މަސައްކަތ ަގއި ޮގސް

ލް ޓްސަހަމަ ެއއާެއކީަގއި ބައެއް ރަށްރަށ ެގ ފ  ؛ކަށް ބޮޑ ެވެގންދޭ. މަސައްކަތްތައް ލަސްވ މ ަގއި ދިމާިވ ކަންތައްޔަގ ނަ

ލާފަިއ  އިެވސް ހަމަ މޮިގތަށް އިންތިޚާބަށް ދެތިން ދ ވަހަށް ވީމާ، ދޯންޏަކަށް ހިލަކޮޅަކާއި ވެލިކޮޅަކާ އަރ ވަ  ދަނޑ ތައް އަޅަން

 ،ދަނީ ބޮޑެތި ދަނޑ ތަކަށް  އަޅަމ ންދާ ޮގތަށް. އެ ތަންތަން މިއަދ  އެހަމަ އަސްދޫނި ބިސް  ،ކޮންމެ ރަށަކަށް ފ ންޏެއް

ވަރަކަށް މަސަްއކަތް  ދަނޑ ތައް އިތ ރ ވި   ،ކ ރަމ ން. މަސައްކަތް ލަސްވ މ ަގއި ދަނޑ ތައް ބޮޑ ވެ ފް ދަނޑ ތަކަށް ބަދަލ ޓާ

މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ    ،ލަސްވެދާނެ. މިއަދ ެގ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދ  މި ބިލާ ހިސާބަށް އާދެވ ނ އިރ 

ގާއިމ ކ ރ މަށް ނަރ ދަމާ  ބޯފެނާއި  ވެސް  ރަށެއްަގއި  އ ތ ރ ން އެންމެ  ރާއްޖޭެގ  ނެތްކަން.  ކޮންޓްރެކްޓ ނ ކ ރެވި  ޓަކައި   

ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނާ ހަވާލ ކ ރެވިފަިއ    މަށްނަރ ދަމާ އެޅ މަށް މަސައްކަތްކ ރ   އިފެށިެގން ދެކ ނަށް ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި ބޯފެނާ

އަޅާ ފަރާތްތަކ ން ކ ޑަކޮށް  ރ ދަމާވަނީ. އެކި ކޮންޓްރެކްޓަރ ންެގ ކެޕޭސިޓީ ހ ންނަނީ އެކިވަރަށް. ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި ނަ

ވަނަ އަހަރ    2008ވެސް ނޫން.    އަދި މިދިޔަ އަހަރަކ   ، ލަސްވޭ. ޤާނޫނ އަސާސީ ތަންފީޛ ކ ރީކީ މި އަހަރަކ  ނޫން

އޮތީ ލިޔެފައި  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ނަރ ދަމާ   ،ތަންފީޛ ކ ރި  ބޯފެނާއި  ހ ރި މިންވަރަކަށް  ކެރިފޯރ ންތެރިކަން  ދައ ލަތ ން 

ވަނަ އަހަރ    2012ވަނަ އަހަރ  އ ފެދ ނ  ސަރ ކާރ     202008ދޭންޖެހޭނޭ. ެއ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭނޭ.  ގާއިމ ކޮށް

ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން    2012ވެއްޓ ނ އިރ ަގއި ޔ ޓިލިޓީސްތަްއ މެދ ވެރިކޮށް އެތައް ރަށެއްަގިއ މަސައްކަތް ހ ރީ ފެށިފަ.  

މެން ނ ވަތަ  ތެރޭަގއި އެ ވިދާޅ ާވ އާދަމް ޝަރީފް  ެގއަހަރ   7ދ ވަސް. އެ  އަހަރ   7ދިޔަ    ވަނަ އަހަރާ ދޭތެރޭަގއި   2018
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެނޭގތޯ ނ ވަތަ ނޭނޭގތޯެއއް    ،ސ ވާލަކީ  .މެން ހަމަ ވެރިކަމ ަގއި ތިބިމ ޙައްމަދ  ޝަރީފް

ަގއި    2018މި ސަރ ކާރ    ؟ފ ޅ ން ާގއިމ ކ ރީކިތައް ރަށ ގައިތޯ ބޯފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  އެ ބޭ  ،ނޫން. ސ ވާލަކީ 

ރަށ ަގއި އޮތީ ނަރ ދަމާެގ    37އެންމެ    ،ރަށ ަގއި   30ރަށ ެގ ތެރެއިން ެއންމެ    187އަިއއިރ ަގއި މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  

ން  ރަށް. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދ  މި ސަރ ކާރ   19ރަށ ަގއި. އެންމެ    19ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރެވިފަ. ބޯފެނ ެގ ނިޒާމ  އޮތީ  

ވަނަ އަހަރ  މި ބައްދަލ ކ ރި ކޮވިޑ ެގ އ ނދަޫގ ދަތި ހާލަތާ   2020ވަނަ އަހަރ ،    2021ވަނަ އަހަރ ،   2019 ؛މި ދިމާވި

ރައްޔިތ ންނަށް   ޖެހ ނީމާ އެކައްޗަކަށް މަސައްކަތްކ ރަންއެކީ ؛ދަނީ ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއްގައި  އެކީަގއި ެވސް މިއަދ  އެ

؟ ލޮރީތައް ނ ފެންނަ މަެގއް ނެތް. ކީއްެވެގންތޯ  ،ހައިމާކ ތައް   ،ކ ތައް ނ ފެންނަ ރަށެއްދަތިވާނެ. އެ ވިދާޅ ވާހެން ހަިއމާ

ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ތައް ބޮޑ ކ ރޭ. ެއއްފަހަރާ ސްކޫލ ތަްއ    ،އެއްފަހަރާ ހޮސްޕިޓަލ ތަްއ އެބަ އަޅާ. ެއއްފަހަރާ މަރ ކަޒ ތައް 

ނ ެގ ނިޒާމ  އެބަ ާގއިމ ކ ރޭ. އެއްފަހަރާ ނަރ ދަމާެގ އަޅާ. ެއއްފަހަރާ ބޯފެ  އެބަ ބިނާކ ރޭ. އެއްފަހަރާ އޮފީސްތައް އެބަ

ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރޭ. ެއއްފަހަރާ ރަށްރަށ ެގ މަގ ތައް ހަދަމ ން އެބަދޭ. އެއްފަހަރާ ިގރާ ސަރަޙައްދ ތައް ހިމާޔަތްކ ރަމ ން 

ޅަމ ން އެބަދޭ. މި ހ ރިހާ  އެބަދޭ. އެއްފަހަރާ ބަނދަރ ތަްއ ތަރައްޤީކ ރަމ ން އެބަދޭ. ެއއްފަހަރާ ކަރަންޓ ެގ ނެޓްޯވކް އަ

އެ ވިދާޅ ވާހެން    ކޮންމެ ރަށެއްަގއި މި ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ެއކީ އެއްފަހަރާ މި ސަރ ކާރ ން ކ ރަންޖެހ ނީމާ ؛މަސައްކަތެއް 

ހަމަ އެއާއެކީަގއި   ،ވެސް އ ނދަޫގވޭ. ހަމަ އެއާއެކީަގއި   ބައެއް މަގ ތައް ބަންދ ކ ރަންޖެހޭ. ބައެއް މަގ ތަކ ން ދ އްވަން 

އްކާ މަގ ތައް ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް ބާރަށް ކ ރަމ ން އެބަދޭ. މަގ ތައް ހަދަމ ންދާއިރ ަގިއ ލައިޓ ތައް ލަމ ން އެބަދޭ. އަނެ

ހ ރިހާ ދިމާލަކ ން   ،ޖެހޭ. މިހެންޮގސް  ޖެހޭ. ރަށްތައް އަލިކ ރަން އެބަ  އައ  ލައިޓ ތައް ޖަހަންޖެހޭ. މަގ ތައް ދިއްލަން އެބަ

ތެރޭަގއި މި  3ކަށް އެންމެ  އެކައްޗަ އެކީ އެއްފަހަރާ އެކީ  ހަމަ އެ    ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ކ ރަންޖެހ ނީމާ  އަހަރ ދ ވަހ ެގ 

ޖެހޭ. ބޯޑ ތައް   ހަމަ ަވރަށް ިގނަ މަގ ތައް ބަންދ ކ ރަން ވެސް އެބަ ؛ތެދ ފ ޅެއް. ބައެއް ރަށްރަށ ެގ މަގ ތައް  ،ވިދާޅ ވީ 

އެ   ،މިއަދ  ސަރ ކާރ ން އެ ދަނީހެންނަމަވެސް،  ޖެހޭ. އެ  ޖެހޭ. ފަސްަގނޑ  ެވސް މަޑ ވާން އެބަ   ވެސް ބަހައްޓަން އެބަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،އްލ ކ ރަމ ން. އެ ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ެއއްފަހަރާ ކ ރަމ ން. ޙަޤީޤަތަކީހަެއކަްއޗަކަށް  ހ ރިހާ ކަމެއް އެކީ

  3 ފާއިތ ވެދިޔަ  ވެސް ނ ހިނާގހާ ަމސައްކަތް މި  ހާސް އަހަރ   ފާއިތ ވެދިޔަ ެއއް ؛ހާސް ައހަރ   ތާރީޚ ަގއި ިމވީ ެއއް

. ހަމަ ެއއާެއކީަގއި އެންމެ ްއވާދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ ކ ރަމ ންދާ ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން އަިމއްލައަށް ވެސް ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރަ އަހަރ 

އެބަ  20 ައޅަން  އެއަރޕޯޓ ތައް  ހިސާބ ަގއި  ދަތ ރ ކ ރެވޭ  ފ ޓްސަ  މިނެޓ ން  ރަށެއްަގއި  ކިތަންމެ  ދަނޑ ތަްއ  ޖެހޭ.  ލް 

ޔޫތ   އެބަތަރައްޤީކ ރަން   އެބަ  ޖެހޭ.  ތަރައްޤީކ ރަން  ކިޔާނެ  ސެންޓަރ ތައް  މިހެން  ކޮންމެ    ޖެހޭ.  ހަމަ  ނެތް.  ކަމެއް 

ވަނަ   2018ޖެހ ނީ    ރަށެއްަގއި ހ ރި އަސާސީ ހ ރިހާ ކަމެއް އަލިފ ން ފެށިެގން ޔާއަށް އެކީއެކައްޗަކަށް ތަރައްޤީކ ރަން މި

މިއަދާ ފެށިެގން  މިދިޔަ    އަހަރ ން  ތެރޭަގއިއަހަރާއި  3ހިސާބަށް  ބައިެގ  ތެރޭގައި.    3ނ ވަތަ    ،  ދ ވަހ ެގ  އަހަރ  

ކ ރަންޖެހ ނީމާ  ހ ރިހާ  ،ދަތިތަކާއިއި،  އ ނދަޫގތަކާ  މަސައްކަތެއް  ހ ރިހާ  މި  ވެސް  އެކީަގއި  ފަހަރ     ބައެއް  ކަމެއް 
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ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  އ ފަލ ން.  ވަރަށް  ތިބީ  ރައްޔިތ ން  އ ފަލ ން ؛އ ނދަޫގފ ޅ ވާނެ.  ވަރަށް  ތިބީ  އެ ރައްޔިތ ން   .

ތައްކަން. މިީއ  ގ އް ހަކަމަކީ މީެގކ ރިން ނ ވެފައި ހ ރި ކަންކަންކަން. މިއީ ހަމަ އަސާސީ    ބޭފ ޅ ންނަށް އެނޭގ މި ހ ރިހާ

ހަމަ އެާއއެކީަގިއ މި   ، ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވެފައި ތިބި ދ ވަސް. ރަްއޔިތ ން ދެކެން ބޭނ ންވި ދ ވަސް. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ

ފެރީަގއި ރައްޔިތ ން  އަހަރ  މެދ ޖެހޭނީ ހަިއ ސްޕީޑ     ،މި އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދ ވަހ  ތެރޭަގއި   ކ ރިއަށް  ،ސަރ ކާރ ން ބ ނަނީ

ކޮވިޑ   ބޭނ ންވާ ސްޕީޑަކީ.  ދެކެން  ރައްޔިތ ން  މިއީ  ދ ވަހަކީ.  ބޭނ ންވާ  ދެކެން  ރައްޔިތ ން  މިއީ  ެގ  ދަތ ރ ކ ރަމ ންނޭ. 

އެ ރައްޔިތ ންެގ   ،މ ން އެ ދަނީބެ ންކަން ލިއެކީަގއި ވެސް ރައްޔިތ ންނަށް މިއަދ  ޔަީގ  އ ނދޫަގތަކާހާލަތ ަގއި މި ދިމާވި ދަތި

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ   ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްންކަދާނެ  ކަށްއްލ ެވެގން އެކީ ެއކަްއޗަހަހ ރި މިފަދަ ހ ރިހާ އަސާސީ ކަންކަން  

  ، މިއަދ ެގ ޙަޤީޤަތަކީ  ،ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް ިގނަ. އ ނދަޫގ ކަންކަން އެބަ ހ ރި. ޙަޤީޤަތަކީ

އިރ   އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ  އެފެދ ނ   ،ރ މަދ  ނަޝީދ  ހަވާލ ިވއިއްރައީސް މ ޙަ   ްއޖޭެގ ވެރިކަމާރާ ވަނަ އަހަރ  ދިވެހި  2008

ބަލަ ޖެހޭ،  ެއބަ  ވިސްނާލަން  މ ޅި އިއަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރީ.  އިންޖީނ ެގތޯ  ކިތަްއ  ހިންާގ  ދައ ލަތ ން  ޖެހޭ  އެބަ  ލަން 

އިންޖީނ ެގ   7އޭރ ެގ ސްޓެލްކޯ އިން ހިންާގ އެންމެ    ،އ ލަތ ން ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ންރަށ ެގ ތެރޭަގއި ދަ  187ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  

. މިއަދ  މ ޅި ހ ރިހާ  7ލެ ލައިެގން ެއންމެ  ެގން. މާލެ، ވިލިނިގލި، ހ ޅ މާމާލެ ލައި  މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރީ. އެއީ

ޯވޓ ެގ ހޮޅ ބ ރިއަކަށް    10ރ ފިޔާ.    12ރަންޓ  ޔ ނިޓަކަށް   ދައ ލަތ ން. ެއ ދ ވަހ  ކަށެއްެގ އިންޖީނ ެގތައް އެ ހިންަގނީރަ

އެއް ފ ރާޅެްއެގ ދަށަށް އެ ނިޒާމ  ވެސް ެގނެވި، ކަރަންޓ   ،  ވަނީ އެްއވަރަކަށް ރ ފިޔާ ނަަގމ ންދިޔަ އަގ  މިއަދ  އެ 10

ކ ރީ ދ ވަހ  ވެސް    އަޅ ަގނޑ   ،ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން  ެގނެވިފަ. އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން، މިއަދ   އް މިނަކަށްވެސް އެ 

. އޭބޭންޑ ތައް ބަދަލ ކ ރަން އެބަ ޖެހެ ؛ފެނ ެގ ޓަނ ެގ ައގ   ،އިރ ަގއި ދެންނެވިންމި ބިލަށް ބަހ ސްކ ރަމ ން ވާހަކަދެއްކި 

ފެނ ެގ    ،ވާން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތ ންނަށް އ ފ ލައިަގނެޭވވަރަށް އަގ  ހެޔޮވާން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީޔޮ ހެ  އަގ 

ވެސް ެއކީނިޒާމ   ވެސް  ނަރ ދަމާ  އަދި  ވެސް  ނިޒާމ   ކަރަންޓ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ،  ނިމިެގންދާއިރ ަގއި  އެކަްއޗަކަށް 

 ވެސް ތިރިވެެގންދާނެ  އްއެ ައގ ތަ  ،ބޭނ ންކ ރެވޭ ފެންވަރަށްއަތްލެޭވވަރަށް، އަތްފޯރާވަރަށް އަސާސީ ޚިދ މަތެްއެގ ޮގތ ަގއި  

 . ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް.އިންތިޒާމ  މި ސަރ ކާރ ން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މ ޙައްމަދ  ރާޢީމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގރި މެންބަރ . ތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ
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ެވސް    .` އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ކ ޅ ދ އްފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އ ތ ރ  

 ؛ާވ އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ީމަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ކަންތައް  ފައި މިހ ށަހަޅާ   ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް

އެންމެ ބޮޑ     ،ފާހަަގކޮށްލާނަން  ައޅ ަގނޑ   ދެންމި ބިލ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހ ރި ފާހަަގކޮށްފަ.  

ރަށްރަށ ަގއި    އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ކަންބޮޑ ވ މަކީ  ނަރ ދަމާ ؛ކަރަންޓ ެގސް  ވެ ދާއިރާެގ  ނަާގ    ކަރަންޓ ން  ،އާއިފެނާއި 

ެގ ކަންބޮޑ ވ ން އިނޭގތޯ  ބައެއް   މީަގއި އެބަ އ ޅޭ ދެަމއްސަލަ.  ެގ  ވ މ ައގ  ތަފާތ   .އްމަްއސަލަތަނަާގ އަގ ެގ  ޚިދ މަތްތަކަށް  

ައގ ތަކ ަގރަށް  އިވެރިރަށް މާލެއާ  މީަގއި އަސްލ   ،ވ މަކީ . ފ ރަތަަމ ކަންބޮޑ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އި ރަށ ަގއި މި ނަާގ 

ތެރެއިން ނަާގ ބޭންޑ ެގ ތަފާތ  ެގ  ، ވިޔަފާރީރިންެގ ވިޔަފާރިިވޔަފާރިވެ   ،ބަލާއިރ ށް  ވަރަށް ބޮޑ  ތަފާތެއް އެބަ ހ ރި. އެޮގތަ

ރަ އާންމ   ދެން  ބޮޑ .  ވަރަށް  ހަމަ  ެގތަކ ން  ވެސް  ބޮޑ  އްޔިތ ންެގ  ވަރަށް  މިއީ  ބޮޑ .  ވަރަށް  ވެސް  ތަފާތ   ނަާގ 

  ގެ 2023ދަނީ    ށް ފެންނަ ޮގތ ަގއި ވެސް މި ސަރ ކާރ ން މިއަޅ ަގނޑަ  ށްތަކ ރާ ޮގންބޮޑ ވ ެމއް. ދެން ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކަ

 ދެއް މިއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ވަ،  ސަރ ކާރ ެގ ވެސް  ފ ޅެއް އަދިދ އ ކ ރިން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވެސް ވަ

މި ހ ރިހާ ކަމެއް    ،އްލ ކޮށްހަލަތައް  ސަމައް  ެގއިމ ކޮށް، ކަރަންޓ އި ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  ާގހ ރިހާ ރަށްތަކެއްަގއި ފެނާ  ރާއްޖޭެގ

މ ޅި ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް    ިއ،ދިމާލ ަގއި އޮފީސްތައް އަޅަ ދިމަދަނީ ރާއްޖޭެގ އެކި    ނިންމ ން. ހަމަ އެޮގތަށް ފެނަކައިން އެ

ޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ  ނމ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގން، މި ކަންކަން ނިއޭެގ ކ ރިން ؛ެގންނަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑ ރަނަގޅ ކ ރަމ ންދާއިރ   

ތަކެއް ނިމި،  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކްޓ   ،އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. ސަބަބަކީމި އިދާރީ ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ މެން  

ންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އްލ ކ ރެިވެގހަފެނާއި ކަރަންޓާިއ މި ކަންތައްތައް    ހ ރިހާ ރަށެއް ދިއްލިެގންދާއިރ  އިނޭގތޯ،

އްލެއް ހަރި ކަންތައްތަކ ެގ އެންމެ ފ ރިހަމަ ދިމާވެފައި ހ   ޔިތ ންނަށްއްރަ  ންޏާމި އިދާރީ ބަދަލ  ނ ެގނެވިއްޖެ ކަމ ަގއި ވަ

ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަސް އިނޭގތޯ.    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ިވޔަފާރިތަކަށްނ ދެވޭ. އެ    އަދި ހޯދައެއް

ޚާއްޞަކޮށް މީހ ން މަދ  ރަށްތަކ ަގއި ކ ދިކޮށް މި ހ ންނަނީ. ދެތިން   ؛ާގ ވިޔަފާރިތައްރަށްރަށ ަގއި މި ހިން  ؛ރައީސް

ޮގތަށް ހަދާފައި ހ ންނަ   ބޮޑެތި މޯލް  ރޭހ ސިޓީތަކ ަގިއ  ބޮޑެތި  . ހަމަ އެޮގތަށް  ންނަނީހ ކ ރާ ތަނެއް ިމ  ހަތަރ  ވިޔަފާރި

ިވޔަފާރި   އެ ބޭފ ޅ ންތަންތަން. ދެން   އަދި  ހަމަ ނިސްބަތ ން ރައްޔިތ ން ވެސްދެން  ކ ރޭ.  ރޯދަމަހ  ވަރަށް ބަިއވަރ  

 ؛ފައިސާ   ފައިސާ ެވސް ވަދޭ. އެކަަމކ   !ަވރަށް ބައިވަރ  ފައިސާ ވަންނާނެ ކަމަށް. ރަނަގޅ   ،އެންމެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރޭ 

ެއ   ، ރައްޔިތ ންމ ދަނީ މި ބިލ ތަކަށް. ދެން އާން  ފިޓެއް އަސްލ  މިހ ރިހާ ވިޔަފާރީެގ ހ ރިހާ ޕްރޮ  ެގވަންނަ ފައިސާ

ދަނީ ކަރަންޓ  ބިލ  ބޮޑ ވެެގން. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް    މި   ދަނީ ރަމަޟާން މަހ   މީހ ންނަށް ލިބޭ ފައިސާ އަނެްއކާ މި

އިދާރީ ށްެގން ނޫނިްއޔާ  ކޮކަތްމިއަށް މިހާރ އްސ ރެ މަސައް  ، ކަންބޮޑ ވ މެއް. ދެން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ަގބޫލ ކ ރަން  ށްބޮޑަ

މި ތަނ ަގިއ    ،ވަރަށް ބޮޑ  ތެދެއް   ،އިޞްލާޙ ތަކެްއ ނާންނާނެ ކަަމށް. ދެން އަނެްއ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނީ

އަޅ ަގނޑ ެގ ވެސް، އަޅ ަގނޑަކީ،  ައޅ ަގނޑ  ވެސް ވަރަށް ފަހ ން  .  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރިޟާ ވެސް ފާހަަގކޮށްލި
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ފެ ެއީއ   ރިހާ ރަށެއްހެން ހަމަ މަގ ތަކާއި ހ ރިހާ ތަންތަނެއްންނަ މީހެއް. ހ ދާއިރާެގ ރަށްތަކ ން ވެސް  ވަނީ ކޮނެފަ. 

ދިމާވާނެ ރައްޔިތ ންނަށް  ވެ  މަސަްއކަތްތައް ހިނަގމ ންދާތީވެ. ދެން މި ވަގ ތ  އެ މަސައްކަތްތައް ހިނަގމ ންދާތީ  ،ސަބަބަކީ

ވެސް. އެީއ ކ ރިން ނ ހިނާގ ކަމެއް. އެކަމަކ  ރަްއޔިތ ންެގ  އެ އ ނދަޫގތައް. ހަމަ ވަރަށް އ ނދަޫގ ސައިކަލ  ދ ްއވާލަން 

ސަބަބަކީ  އެކަަމކ ޝަކ ާވއެއް   ކަންތައްތައް  ،ނެތް.  އެ  ކ ރެވޭނީ  ކަންތައްތައް  ކ ރިން ؛އެ  ހ ރި   ީމެގ  ހިނާގފައި 

ޝަރީފް ބަރ   ދެން މި ތަނ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެން  ،  ނިމިެގންދިޔައިރ އްކަންތައްތަކެއް ނޫން އިނޭގތޯ. ކ ރީެގ ސަރ ކާރެ 

  ، އިނޭގތޯއަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ    ،ދެއްކެވިއިރ    ކެއްބަިއވަރ  ވާހަކަތަ ؛ތިމަންނަމެން މި ހ ރިހާ ކަމެއް  ،ވިދާޅ ވި 

އަޅ ަގނޑ މެން    މާތީނެރ ން ކޮށްފައި އޮތް ވަރަށް ރަނަގޅ  ކަމެްއެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެކަން ކ ރެވިފައިކާކ ރީެގ ސަރ  

އެ ކަންކަން ކ ރަންވެެގން އެ ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ މެން  މި ދައްކަނީ. ހަމަ ދައްކާއިރ  ހަމަ   މާތީނެނޫނިއްޔާ ކޮށްފައި

  ިމއީ  މިހާރ ން މިހާރ އްސ ރެ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި  ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެންމެ ކަންބޮޑ ވ މަކީ އިނޭގތޯ 

ދެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ    .ރަެގއް ހ ރެެގންނ ވާނެއްލ  ހޯދަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެީއ މިވަރ ެގ ބޮޑ  ފަ ހަހަމަ  

އެންމެ ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  ދައްވެސް  ބޮޑަށް  ނިޒާމ   ލާމަރ ކަޒީ  ،އަކީ ހަކަވާ   ކާ  ލާމަރ ކަޒީ  ވާހަކަ.  ކ ރަމ ންދާ 

ރަްއޔިތ ންެގ    ،ތަފާތ ކ ރ ެމއް ހ ރ މަކީފ ރިހަމަކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ވާހަކަ. މިޮގތަށް މި ކަންތައްތައް އޮވެމެ، މި ކަހަލަ  

ައޅ ަގނޑ ެގ    ނޑ  ވެސް ހަމަ ވަކިވަކި ރަށްރަށާއިއަޅ ަގކަމެއް.  ނަ  ހިތްހަމަނ ޖެހ މެއް އޮން   ހަމަމެދ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ 

ގ މ ެގ  ނެނެގ މ ެގ އ ސޫލ  އިނޭގތޯ، ައގ މި ހ ންނަ ައގ   ،ދާއިރާެގ ރަށްރަށާއި އަދި އެހެން ދިމަދިމާލަށް ވެސް ބަލައިލާިއރ 

ވިޔަފާރިކ ރާ   ރަށްރަށ ަގއި  ހަމަ  ޚާއްޞަކޮށް  ކަމެއް.  އޮތް  ކަންބޮޑ ވ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އ ސޫލަކީ 

ވިޔަފާރިވެރިންެގ ކަންބޮޑ ވ ން އަދި ެއއަށްވ ރެ ެވސް ބޮޑ . ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ރަޝީދ  ފާހަަގކ ރި 

މިކަހަލަ އެއްޗެހި ވެސް ބެލޭނެ ރަނަގޅ  އިންތިޒާމެްއ    އިފައި މި ހ ންނަ އިނޭގތޯ މީޓަރ ތަކާޭގޭގަގއި ހަރ ކޮށް  ،ޮގތަށް

ސަރަކައެއް އެނބ ރޭހެން އިނޭގތޯ. އޭތި ހަމަ  ؟ބ ނާނީ ތޯކޯްއޗެކޭ   ،ންނަންޖެހޭ. މީޓަރެއް ެއބަ އެނބ ރޭ އިނޭގތޯއޮއެބަ 

މި ބިލ  ބޮޑ ެވެގން ައއ މ ަގއި މިކަހަލަ   ،ނެވޭނީއެނބ ރެނީ. ދެން އަސްލ  ބ ނާއިރ  ބ ނަންޏާ ބ   ،އެނބ ރެނީ  ،އެނބ ރެނީ

ޭގަގއި   އެ  މައްސަލަ.  ބަލަންޖެހޭނެ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން  މިއީ  އެބަހ ރި.  ެވސް  މައްސަލަތައް  ޓެކްނިކަލް 

އް ާގއިމ ކޮށްފަިއ  ރަނަގޅަށް ބެލޭނެ މެކޭނިޒަމ ތަ  ބިލ  ނޫނީ ކަރަންޓ  ބިލ  މާ ބޮޑަކަށް ބޭނ ންކ ރަނީކީ ނޫން. އެކަމަކ  ފެން

ހ ރި އިނޭގތޯ އެ ހ ންނަ ފެނަކަ އޮފީހަކ ން ނޫނީ ސްޓެލްކޯ ނޫނީ   އެބަ  ހ ރ ން. ހަމަ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވީމާ

އެ ކަންކަން ރަނަގޅ ކޮށްދީފައި ވެސް. އެ ބިލ  ކ ޑަކޮށްދީފައި ވެސް   ެވރިފަރާތަކ ން ދިޔައިމާ  ެގއެހެން ދިމާލަކ ން އެ ގޭ 

މިއަކީ    އެބަ ނިސްބަތަކ ހ ރި.  ބޭނ ންކ ރާ  އިނޭގތޯ  ހ ންނަނީކީ  މި  ޮގސް  ބޮޑ ެވެގން  އެކަމަކ   ންމި  ހ ންނަ   ނޫން. 

ޓެކްނިކަލް މައްސަލަިއެގ ސަބަބ ން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަދޭ ބޮޑ ެވެގން. ދެން ެއ މައްސަލަތައް މި އ ފެދިެގން އަންނަނީ.  

އަދި ކޮމިޓީ   ،ޅ ަގނޑ މެން އިދާރީ ޮގތ ން މި މައްސަލަ ރަނަގޅ ކޮށްއަ  ،އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން
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ިމ އިޞްލާޙ  ފާސްވެެގންދާއިރ  ރައްޔިތ ންނަށް ހިތްހަމަޖެހ ން    ،އްލެއް ެގނެސްހަމަރ ޙަލާަގއި ވެސް މި ހ ރި ކަންތައްތަކަށް  

ލިބިެގންދި  ،އައިސް  ޚަބަރ   އ ފާވެރި  ބޮޑަށް  .ންޔ ހަމަ މި  ހަމަ ވަރަށް  ބޮޑަށް    އެދޭމިއީ އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް. ވަރަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މައްޗަންޮގޅި ދެކ ނ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޚައިތަމް.

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: މައްޗަންޮގޅި ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

ެގނައ މ ެގ ބިލ . ށް އިޞްލާޙ (އަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ )  8// 2020ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ޮގތެއްަގއި ީމަގއި ިމ ހ ރި ކަންތައްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ނަމަވެސް،   ޖ މ ލަ،  ީމަގއި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް    27ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    - 5ހ ރި. މީެގ    ަގކޮށްލެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަމީަގއި ފާހަ

ފެން އ ފެއްދ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ހަކަތައަކީ ެއ އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ މިންަގނޑ ތަކާ ެއއްޮގތަށް ްގރިޑް    ރ ން.އިޞްލާޙ ކ 

ކަމ ަގިއ    އެންމެ މަތީ މިންވަރަކަށް އިޢާދަކ ރަނިވި ވަސީލަތްތައް ބޭނ ންކޮށްެގން އ ފައްދާ ހަކަތަސްޓެބިލިޓީއަށް ބ ރޫނާރާނެ  

އިޢާދަކ ރަނިިވ   ،ކަމ ަގއި ެވއްޖެއްޔާ   . ކ ރިން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ާގނޫނ ަގއި ބ ނެފައިވާ ޮގތ ން ެވއްޖެހަދަންވާނޭ

އެން މިޮގތަށް  އެކަމަކ   ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭނީ.  އޮހަކަތަ  ޖަހާފައި  މިންވަރަށް  މަތީ  ހަމަ ތ މެ  އަޅ ަގނޑ   ސަބަބ ން  މ ެގ 

. މިހާރ  މިތާނގައި، މި ިއްއޒަތްތެރި ވެސް ނ ގ ޅާ ހ އްޓަސް މަްއސަލައެއް ނޫނެ ެއއީކީެއއްޮގތަކަށް  ،ހިތަށްއަރާ އެްއޗަކީ 

ިއވަރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނެއް އެބަ އެތައް ބަ  ،ކަމ ަގއި ެވްއޖެއްޔާ  މަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަދެކެވެމ ންދާ ޮގތ ން ވެއްޖެ

  ގެ އެހެންނޫނިއްޔާ މީ ،ދާ ޚަރަދ  ޖެހެއޭ. ކަރަންޓަށް  މީެގ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަން އެބަާވހަކައަކީ ؛ކަރަންޓ ގެ   ،ފާހަަގކ ރަްއވާ

އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތ ން ެވއްޖެްއޔާ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރެވޭނެ އެންމެ    ޖެހެއޭ.   ދޭ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަން އެބަ  މި ސަރވިސްއަށް 

މަދ ކ ރ ން.    ، އެރިނިއ ބަލް އެނަރޖީ ބޭނ ންކޮށްެގން ެއއަށް އެ ބޭނ ންކ ރާ ތެޔޮ  ،މ ހިންމ  އެއް ޮގތަކަށް ބެލެވޭ ކަމަކީ

ިމޮގތަށް ބަދަލ  ވެސް ތެލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ތަން އަޅ ަގނޑަށް އަނެްއކާ،  ޖެ ކަމ ަގއި ވެއްޖެއްޔާެވއްއެކަމަކ  

ވަކި ޕަސެންޓެއް ައއ ން ނަމަވެސް ެއއީ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ކަމ ަގއި    ވެ،ފެނިެގން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް މީތި ނޯ

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން އެއް ކަންތައް އެބަ އޮތް.  ފެނޭ. ދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މީަގއި ައޅ ަގނޑ     ބައެ  އަޅ ަގނޑަށް

ރާއްޖޭަގއި    އީ،މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވި ކަެމއްހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި

ޤަތ ަގއި ޓްރީޓްމަންޓ  ތައް. ބަެއއް ރިސޯޓ ތައް ފިޔަަވއި ރާއްޖެއަކ  ައސްލ  ޙަޤީޓ ވެސް ބައެއް ރިސޯއެ  ؛ރިސޯޓ ތައް ފިޔަަވއި

ވަރަކަށް  ފަސްއެހެންނޫނީ    6ޓްރީޓްމަންޓ  ޕްލާންޓ ެގ    ޕްލާންޓެއް ނެތް. އެއްެވސް ރަށެއްަގއި ނެތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް
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. އެކަމަކ  އެ ެއއްޗެއްސަކީ ވެސް ބޭނ ންކ ރެވޭ އެްއޗެްއސެއް ނޫން. ެއއީ އެ ެއއްޗެހި ރަންކ ރަން  ހ ރިޕްލާންޓް އެބަ  

ޮގސް ޝަޓްޑައ ންކޮށްފައި ހ ރި އެްއޗެހިތަކެއް އެ ެއްއޗެއްސަކީ.  ބޭނ ންވާ ޚަރަދ  ބޮޑ ކަމ ން  އޭެގ ޯއވަރހެޑަށް  ،ބޭނ ންކ ރާ

، އެހެންވީމާ، މީަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަދެްއކ މަށްފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މީަގއި ޓްރީޓްމަންޓ  ޕްލާންޓެއްެގ ވާހަކަ 

ނ ދެއްކިއްޖެ ކަމ ަގއި ވެއްޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ެއއީ ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލައެއް.    ކަެގ ވާހަ ންޓ ޓްރީޓްމައެހެންނޫނީ  

ހ ރި ޮގތަކަށް ކަނޑަށް މި އޮތް ބޮޑ  މާލޭަގއި ެވސް އަދި މި ްގރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދ ަގއި ެވސް ހ ރިހާ ެއއްޗަކީ  

ތ ަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑ  ެގއްލ މެއް ވަމ ންދާނެ ކަމ ަގއި ދޫކ ރެވެމ ންދާ ެއއްޗެއް. އެީއ އޭެގ ސަބަބ ން ައސްލ  ޙަޤީޤަ

ދެން  އެއްޗެއް.  އަންނަންޖެހޭނެ  ވެސް  ޕްލާންޓަކީ  ޓްރީޓްމަންޓ   އެ  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅ ވަމ ންދަނީ.  މާހިރ ން  މިކަމ ެގ 

ައސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ    އްަގއޭވެރިކަންތަކ ަގއި މަދ  ރަށެވޭތ ވެދިޔަ   ؛ރަށ ަގއި   184  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިދިކޮޅ     ،ބަެއއް މެންބަރ ން ؛ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ާގިއމ ކ ރެވިފައި އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެކަހަލަ ޮގތަކަށް    ،މިހާރ  މި ކަން މިހެންނޭ މި ދަނީ، ރަނަގޅަކަށް ނޫނޭ މި ދަނީ  ،ބައެއް މެންބަރ ން އެބަ ފާހަަގކ ރައްވާ 

ނަމަ    އެ ވާހަކަދެއްކި  ،އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ެއ ޗާންސް ނ ލިބި  ިއ،ހަަގކ ރަްއވާ. އެ ބޭފ ޅ ން ވެރިކަމ ަގިއ ނ ތިއްބަވައެބަ ފާ

ވެރިކަމަށް   އެންމެ ރަނަގޅ . އެކަަމކ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އެ ޗާންސް ލިބިފައި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީން

. ެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑ  ހައިރާންވެ ައސްލ  ފައި އޮތީރެ މާ ިގނަ އަހަރ ތަކެއް ލިބިވ  ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި ލިބ ނ  އަހަރ ތަކަށް

  7ދިޔަ  އޮތީ، އެފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ކަންތައް މި ާގިއމ ކ ރެވިފައި    ރަށެްއަގއޭ  37އެންމެ    ،ވޭ  ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި ދެރަ

ރަށ ަގިއ    184އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން  ތެރޭަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދ     ެގއަހަރ   8އަހަރ  އެހެންނޫނީ  

ެއައށް ފާޑ ކިޔަ ދ ެގ މަތިން މަސައްކަތްކ ރަމ ންއ ކަމ ެގ ވަ ފެނާއި ނަރ ދަމާ ާގއިމ ކޮށް ނިންމާނެ ެއކަން ނ ާވ    އިދާއިރ  

 އޮޅ ވާލަންވެެގން  މަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ވަރަށް ބޮޑށ  ދޮެގްއ ކަމ ަގއި. އެއީ ރައްޔިތ ންނަށްޔ ދިކަމަށް ބ ނަމ ން

 ދައްކާ ވާހަކަެއއް އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި. އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ފެނިފައި ހ ރި ބައެއް ރަށްރަށ ން މި މަސައްކަތްތައް ކ ރަމ ންދާ

 ޢަލީ ރިޟާ ދެންމެއަކ  ވަރަށް ފ ރިހަމައަށް ފާހަަގކ ރައްަވިއފި. އެއީ ތެދެއް އިްއޒަތްތެރި  ޚްއަޅ ަގނޑ މެންެގ އަ  .ތަން

އްވެސް ރަށެއް ނެތް ޙަޤީޤަތ ަގއި މަސަްއކަތް ނ ފެށޭ. އެއްެވސް ރަށެއް ނެތް އެއްކަލަ ހައިމާކ ތަކާއި ލޯޑަރ ތަކާއި  ރައީސް. އެ 

އި ހިތައް ނ ފެންނަ އެްއވެސް ރަށެއް ނެތް. ައނެއްކާ ހަމަ ިގނަ ރަށްރަށ ގަ ޗެހޮޅިތަކާއި އެ ެއއް  ، ހ ރި އެއްޗެހިތަކާއިންދެ

މަސަްއކަތްތައް ހަމަ ކ ރެވެމ ން މި ދަނީ. ތި ވިދާޅ ވިހެން ލަސްވެދާނެ،  ކޮށް  ފަދަ ކޮިވޑާ ވެސް އެއް   އެ ދަނީ މި އޮތް

ހަމަ ނ ހިނަގފާނެ. އެއީ ވަރަށް ބަިއަވރ  ޮގންޖެހ ންތަކަކާ އެއްކޮށް    ކ ޑަ ތަންކޮޅެއް ލަސްވެދާނެ، ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ބަރާބަރަށް

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ސަރ ކާރ ން، ރައީސް އިބްރާހީމް ެގންދާތީވެ. ެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގކ ރެވޭ  ކ ރިއަށް 

ކަންތައްތަްއ   އެ  ެގންދަވާ.  އެބަ  ކ ރިއަށް  ކަންތައްތައް  ެއ  ފ ރިހަމައަށް  ވަރަށް  ސަރ ކާރ ން  ޞާލިޙްެގ  މ ޙައްމަދ  

އެ ކަންތަްއ    ،އިވަނީ މި ދައ ރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން ރައީސް ވިދާޅ ވެފަ   ،އިރާދަކ ރެްއވީތީވެ އެންމެ ައަވސް ފ ރ ޞަތެއްަގއި
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މަންޒަރ ތައް    އީކަމ ެގ ައޅ ަގނޑ ެގ ެއްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތް މިހާރަކ . އެދ  ފ އްދަވާނެ އ ދ ، ެއ ވައ އެ ވަ ނިމޭނެ ކަމ ަގއި.  

ޮގތ ން ވެއްޖިްއޔާ އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް   ފެންނަ

 ކ ރިްއޔާ. ބޮޑަށް ޝ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

ޙ ސައިނަ ވީމައެއީ  ށް.  ޢަލީ  ފ ރ ޞަތ   މިހާރ     .ފ ރަތަމަ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ     ފަހަރ    2މާފަންނ  

 ދަްއކަަވއިފި. ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން. ވާހަކަފ ޅ 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

  ،ކަމެއް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަކަށް މި އެދ ނީ ވެސް ވަރަށް

ޓާ  ށްތިމާވެ  ،ބިލެއްެގ ސިފައިަގއި ޮއވެ   އިޮގތ ން ކ ރީަގ  ޮގތ ން ނ ވަތަ މި ބިލާ ގ ޅޭ  ގ ޅިެގން މި ާގނޫނާ ގ ޅޭ  އަދި މިކަމާ

  ގ ޅިެގން  ެވސް މި ވާހަކަ ވަރަށް ތަފ ސީލ ކޮށް ދެކެވިފައި އޮތް މާއްދާއަކާ  އިބެހޭ ކޮމިޓީަގއި މި ބަހ ސް ކ ރެވ ނ އިރ ަގ

އޮތީމަ ވެސް  އަނެއްކާ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި  އިޞްލާޙ   މި  އަނެއްކާވެސް  ޮގތަށް  ބޭނ ންވާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ހަމަ  ސަރ ކާރ ން 

މިކަމާ ގ ޅިެގން ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވައިލާނަމޭ.    ، އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ހަމަ އޮތީމަ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއެރީ

ތިމާވެށީެގ    ،އ ޅޭ އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލަައކީ  ވަނަ ަގރ ނ ަގއި ދ ނިޔެއަށް ދިމާވެެގން މި  21މި   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބޭނ ންވި ަގބޫލ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ ރިޔަަގބޫލ ކ ރި  ،ސްޔަމައްސަލަ.  ދިރާސާތަކ ންނާިއ    ،ސް ޔަސް  ސައިންޓިފިކް 

  ،ދަނީ ސާބިތ ވަމ ން. ދ ނިޔޭެގ ދެކޮޅަށް ބަލައިލީމާ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލޯމަްއޗަށް ފެންނަ ފެނ ންތަކ ން މިކަން މި

ދަނީ ފެންނަމ ން. އަދި ދ ނިޔޭަގއި ހެދިފައިވާ ރިސަރޗްތަކާއި އަދި    ވެސް އެކަން މި  ސައ ތ  ޕޯލާއި ނޯތ ޕޯލަށް ބެލީމަ

ން ދެއްތޯ  ދަނީ ހަމަ ޔަީގންވަމ ން. އެހެންެވެގ  މި  ނަށްއިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ،ދަނީ  ހޯދ ންތަކ ން މިކަން މި  ސައިންޓިފިކ 

ޮގތ ަގއި ވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ެގ  ވަނަ އަހަރ  އަންނައިރ ަގއި ކާބަން ނިއ ޓްރަލް ޤައ މެއް   2030އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް  

އޮްއވާ، އެ މަަގށް އެކަން    އި އިޢ ލާންކޮށްފަ. އެހެން އެކަން ކޮށްފަވަނީ    ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކަން އެ  އިކަނޑައަޅަ އަޒ މް

ފެން އ ފެއްދ މަށް   ،ންެވެގން ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ  ހެދިއިރ ަގއި ލިޔެފައި އޮންނާނީކ ރާ

ކ ރަނިވި ހަކަތަކަމ ަގއި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް.  ދަޢާހަކަތަ އެއީ އި 50%ޮގތ ން    ބޭނ ންކ ރާ ހަކަތައަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ

ވެސް މ އްދަތެއް  ވަކި  އޮންނާނެ  ޓަކައި  ވާސިލ ވ މަށް  އެކަމަށް  ހަނދާންވާ ؛އަދި  އޮ  ައޅ ަގނޑ   ންނާނީ ޮގތ ަގއި 

  ،އޮތީ ފެން އ ފެއްދ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ހަކަތައަކީ  މިހާރ  މި  ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ   ކަނޑައަޅާފައި އޮންނާނީ. ދަންނަވަން މި
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ެއއްޮގތަށް  އޮތޯރި މިންަގނޑ ތަކާ  ކަނޑަައޅާ  މިންވަރަކަށް ްގޓީން  މަތީ  އެންމެ  ބ ރޫނާރާނެ  ސްޓެބިލިޓީއަށް  ރިޑް 

މ ަގއި ވާންވާނޭ. ވީ އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ކ ރާށޭ. ވީ އެންމެ ކަ   ދަކ ރަނިވި ވަސީލަތްތައް ބޭނ ންކޮށްެގން އ ފައްދާ ހަކަތަޢާއި

އިއްޒަތް ބޭނ ންކ ރާށޭ.  މިންވަރަކަށް  ރަީއސްމަތީ  ޤައ ެމއްަގއި،    އިއިސްތަާވގ ތ އި ސްޚަައޅ ަގނޑ މެން   ؛ތެރި  އޮންނަ 

ޤައ މ ެގ ތެރެއިން އެއް ޤައ މަށްވެ ތިބެ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަހަލަ   13އެހެންނޫނީ އީކ އޭޓަރ މެދ ަގިއ އޮންނަ ދ ނިޔޭެގ  

ކަމަކ ނ ދާނެ  ޖޯކ  ވާހަކަެއއް ޚާއްޞަކޮށް މިއަދ ެގ ކިޔަަވއި   ދަްއކާކަށް  ަވކިން  ތިބި ޒ ވާނ ން އިނޭގތޯ.  މިކަން   ،ެގން 

ދަކ ރަނިވި ހަކަތައަށް ދާންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޢާބަލައެއްނ ަގންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން މި ކިޔަނީ އި

ތެރޭަގއި ވަރަށް މަދ ން ނޫނީ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިރ ނާރާ ނ ވަތަ އިރ ެގ އަލިކަން ނ ލިބޭ ދ ވަހެއް އަހަރ ެގ  ،އެބަ އެނޭގ

ންނާނެ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ވެސް އިރ ެގ އަލިކަން ހަމަ އިންތިހާއަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ލިބޭ. ނާ

ޤައ މ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއް ޤައ މ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މިހެން މި   13މިއީ ދ ނިޔޭަގއި އީކ އޭޓަރެގ  

ދަކ ރަނިވި ވަސީލަތްތައް ބޭނ ންކ ރާނަމޭ. ނޫން، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޢާށް ވީވަރަކ ން އިދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ބ ނަނީ

ކަމަށް ޕ ޝްކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. ސަރ ކާރ ން ވެސް އެބަ ޖެހޭ މި  ،ކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭމިހެން މި

ސާފ ކޮށް ރައްޔިތ ންނަށް  ޖެހޭ  އެބަ  ހަމައެކަނި  ދައްކަ   އިސްކަންދޭކަން  ދިމާވެފައިވާ  ޤައ މަށް  މި  ޖެހޭ.  އެބަ  އިދޭން 

މިއީ ނޫން  ނަމޫނާ   .މައްސަލަެއއް  ޖެހޭ  ެއބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މައްސަލަެއއް.  ދިމާވެފައިވާ  ދ ނިޔެއަށް  ދައްކަން.   މ ޅި 

ތަށް ޮގސް  ޑިްގރީއަށް ދ ނިޔޭެގ މިދާ ޮގ  1.5  އީއެ  ،އެީއ ދ ނިޔެ ހޫނ ވެއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ  .އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ

ޮގއްސި މައްޗަށް  ހޫނ މިން  ެގއްލ މެއް  ަގއިކަމ   ދ ނިޔޭެގ  ބޮޑ   އެންމެ  ސަބަބ ން  މީެގ  ޤައ މ    ވާނަމަ  އެއް  ވާނެ 

ފެން   އަޅ ަގނޑ މެން  ވާންޖެހޭ.  އެބަ  ޤައ މަކަށް  ޖެހޭ ނަމޫނާދައްކާ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ. 

އެއް ދ ނިޔޭެގ މީހ ން މި  ދަކ ރަނިވި ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރާނަމޭ ބ ނީމާޢާންނަށް ވީވަރަކ ން އިއ ފެއްދ މ ަގއި ދެން އަޅ ަގނޑ މެ

ނ ކ ރާނެ، ބަލަެއއްނ ަގންނާނެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ިމއީ ައޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް.    ަގބޫލެއް

އެންމެ މަދ ވެެގން    50%ރާ ހަކަތަ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް  ފެން އ ފެއްދ މަށް ބޭނ ންކ   ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި

ވެސް މަްއޗަށް އަޅ ަގނޑ މެން    ދަކ ރަނިވި ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި އެއަށްވ ރެޢާއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ އި

ންނަނީ. އެއަށްވ ރެ ދަށަކަށް ނ ދެވޭނެ،  އޮއެއް އެ މީހ ންނަށް ވެސް ކަނޑައަޅާފައި މި  ދާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިނިމަމް ފްލޯ

ދަްއކަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި    ެއއީ ނ ކ ރެވޭނެ ކަމެްއެގ ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅ ަގނޑ  މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ބޭނ ންކ ރާ   އ ފެއްދ މަށް  ފެން  ެއކަ ؛ހަކަތަވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނެޭގނެ.  އެޮގތަށް  މެދ ވެރިކޮށް  ސޯލާ  މަށް އެއީ 

ބޮޑެތި އިންޖީނ ެގތައް އަޅަިއެގން  ެގނެސްެގން،  ިއންޖީނ ތައް  ބޮޑެތި  ކިޔާފައި  ެއކަން ވާނީ. ނ ވާނޭ  މަސައްކަތްކ ރީމަ 

ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ތަ  ވެސް ބޮޑެތި އިންޖީނ ެގތައް އަޅަމ ންދާ  ނ ވާހާވަރަށް އަދި ެއއަށްވ ރެ ބޮޑެތި އަދި ެއއަށްވ ރެ

ދިމާވެފައިވާ  ހަމަ އެޮގތަށް މިއަދ  ދ ނިޔެއަށް  މިއީ ބައެްއެގ ިވޔަފާރިއެްއކަން.    ،ނަށް އެނޭގފެންނަނީ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން 
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އޮތީ   މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ ދެއްތޯ. ައޅ ަގނޑ މެން ތެލަށް ބަރޯސާވެެގން އަބަދ  ނ ތިބެވޭނެކަން މި

ތެޔޮ އެ ދަނީ އަގ ބޮޑ ެވެގން. ދެން ހިނާގނީ   މާ ހާލަތ  އައިފެންނަން ދެއްތޯ. މިޮގތަށް މިހާރ  ވެސް ހަނގ ރާމައެއްެގ

ކަމެއް ވެސް ނ ވެސް  އް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ. ތެލ ެގ އަަގށް ވާނީ ކިހިނެ  މެއްކަ  ކިހާވަރ ެގ ބޮޑ  ހަނގ ރާމަެއއް 

ިއ ތިބެެގން އަޅ ަގނޑ މެން  މިޮގތަށް މިހާވަރަށް ައވިދޭ ޤައ މެްއަގ  ، އެނޭގ. އެހެންވީާމ، ައޅ ަގނޑ މެން މި ހާލަތ ަގއި ތިއްބާ

ނ ވާނެ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ސަރ ކާރ ން ކ ރާ  މިހެން އަބަދ  ދޫކޮށްލައިެގން ތިބޭކަށް ެގންޣާފިލ ވެ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ މިހާރ    .ދަންނަވަނީ  މި ސަރ ކާރ ން ކ ރަންވާވަރ ެގ ކަެމއް ނޫން. އެއީ ިމހެން މި ؛ޒާތ ގެ 

  އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ  ،އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެނޭ  ،ވަރަށް ފާޅ ކޮށް  ންރިކަންކ ރާ ޕާޓީެގ ނ ވަތަ އެްމ.ޑީ.ޕީވެ

ެގ ވާހަކަދަްއކަނީ ޖީރބަލް އިނައ ދަކ ރަނިވި ހަކަތައިެގ ވާހަކަދައްކަނީ. ރިނިޢަވެސް ތާއީދ ކ ރާ ޒ ވާނ ން އެންމެ ަގދައަށް އި

އަޅ ަގނޑަކަށް    މިތަނ ަގއި. ދަްއކަދައްކާ ތިއްބާ މި ސަރ ކާރ ން މިވަރ ެގ ކަމެއް ކ ރަން ދިމާކ ރީމާއެތަން  އިސޯޝަލް މީޑިޔާއާ

މި މާއްދާ ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ވެސް އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ ބަލައިަގންނަން ވަރަށް އ ނދަޫގ.   . ހަމަ ވަރަށް އ ނދަޫގ އިނޭގތޯ

ެވސް   އަށްވ ރެ  50% ބޭނ ންކ ރާ ހަކަތައިެގ ހަމަ ބޮޑ  މިންަވރެއް،  ޮގތ ަގިއ ފެން އ ފެއްދ މަށް    އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

ދަކ ރަނިވި ހަކަތަައށް ދާން. ކ ރިން ހަމަ ާގނޫނ  ޢާޖީ ނ ވަތަ އިނަރބަލް އެއ ބޮޑ  މިންވަރެއް އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ ރިނި

އަ  އޮތް ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ޮގތް.  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ބޭްއވ މަކީ  ދެއްިވ  ޮގތަށް  ކ ރާނީ.  ވެސް  ތާއީދ   ޅ ަގނޑ  

 ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ފާހަަގކ ރެްއވި ކަންތައްތަްއ ކޮިމޓީ މަރ ޙަލާަގިއ ެއ ބޭފ ޅ ން ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

އެ ދިރާސާކ ރަްއވާނެ އ   ށްޮގތަ.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  މި  ންިވސްނަވާނެ  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   މީދ ކ ރަން. 

 .  ށްމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ރަޝީދަ ،އަރ ވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދެއްކި ވާހަކައަށް.ޟޫއ  ބަދަލ ކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ޢަލީ ޙ ސައިން  އ  އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކޮށް މަ  އާދެ!

ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ  ކިހިނެތްތޯއޭ  ބ ނާނީ  ،މިހާރ   ާގނޫނަކ ން  ހ ރިހާ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  ދިރިއ ޅޭ  މިހާރ   މާލޭަގއި 

ދަކ ރަނިވި ހަކަތައިންނޭ. އެހެން އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެއްަގއި ލިޔެފިއްޔާ  ޢާއި  50ޖެހޭނީ %ރައްޔިތ ން ދެން ފެންވަރަން

ދެބަިއކޮށްފަ ނޫން  އިމާލޭަގއި  ފެންނ ވަރާ.    ، އެއްބައެއް  ތިބޭނީ  އެންމެން  އިހ ރިހާ  ހަކަތައިޢާއެީއ   ންދަކ ރެވެނިވި 

އެ އޮތޯރިޓީން މި    ،އޮތީ މިހާރ  ީމަގިއ މި ؟ށް ލިޔާނީތޯ ެއޮގތައްކިހިނެ  .އ ފައްދަިއެގންނޫނީ މާލޭަގއި ފެންވެރ ން މަނައޭ
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އެ ރަށެްއެގ ޭގޭގަގއި ފ ރާޅ ަގއި ހ ރި މިންވަރަކ ން ެއކަން   ،އެ ރަށެއްަގއި ކެރިކ ޅަދާނަވާ މިންވަރަކ ން  ،ކަނޑައަޅަނީ 

. ހ ރިހާ އެންމެން  ، ނޫނޭ، އެޮގތަކަށް ނޫނޭ އޮންނާނީއްވީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެ  ދެންމެފޯރ ކޮށްދޭށޭ. އެކަމަކ   

އްލެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އޮތޯރިޓީން ހަެއއީ   ؛ދަކ ރަނިވި ހަކަތައިންނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޢާ އި  50%  ،ޖެހޭނީފެންވަރަން

ދަކ ރަނިވި ހަކަތަ އޭެގ މާނަ  ޢާއެކަމަކ  އެ ކަަމށް ބާރ އަޅަންޖެހޭ. އެކަަމކ  އި  ؛ބަޔާންކ ރާ ޮގތް ރަނަގޅ . ެއީއ ީވވަރަކ ން

ފަހަށް ރައްކާކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އޮތް އެކިެއކި    ،އީމަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއ އަންނަނީ އިސްރާފ ނ ކ ރ ންއަ

ރައްކާކ ރ ން ފަހަށް  ފެނޭ  ފޮތްފޮތ ން  ރަީއސް  ،ތަންތަނ ން  އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް   ؛އިސްރާފ ނ ކ ރ ން.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އަހަރ  ކ ރީަގއި ތިބީ    100އިސްރާފ  ބޮޑ . ދ ނިޔޭެގ ހާލަތ  ވެސް ބަދަލ ވެއްޖެ. މިހާރ     އިސްރާފ  ބޮޑ . ދ ނިޔޭަގިއ ެވސް

ހ ރިހާ އެއްޗެއް ވެސް އެބަ  އި ން މީހ ން އެބަ ތިބި. ބޭނ ންކ ރާ ހަކަތައާއަބިލި 7ން މީހ ން. މިހާރ  ދ ނިޔޭަގއި އަބިލި 1

އާ ހިސާބ ން ފައްޓަންޖެހޭ  ތާޠޫބަ   ޒަމާނ  ނ ވަތަ އިބ ނިއިތ ރ ެވއްޖެ. ދ ނިޔޭެގ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ރަސޫލ   

އަޅ ަގނޑ މެން ކިޔާ ފޮތްތަކ ންނާއި ކ ޑައިރ އްސ ރެ ކިޔަަވއިދީފައި ހ ންނަ ހ ރިހާ އެއްޗެހިން   ؛ހިސާބ . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ން އިންސާނ ން ދ ނިޔެ  އާދަމ ެގފާނ  އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެނަން.  ށާމިފަހަރ  ރަސޫލ  ޒަމާނ ން އަޅ ަގނޑ  ފަ ؛ފެންނާނެ

.  އަލައިހިއްސަލާމްޙ   އިނޭގތޯ ނ ވަތަ ނޫ  ލައިހިއްސަލާމްޢަ  ހޫދ    ންފެށީއްސ ރެ ފ ރަތަމަ އައި ރަސޫލ ންނާއި ނަބީންެގ ތެރޭ

އްސ ރެ އެންމެ ކ ރީ  އެއީ ކ ރީ ޖީލެއް. އެހިސާބ ން ފެށިެގން ައއިސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިންސާނ ން ދިރިއ ޅެން ފެށީ

އި ހ ރީޒަމާނ ަގއި  ދިރިއ ޅެފައި  އިންސާނ ން  އެ  ފެށީއްސ ރެ  ދިރިއ ޅެން  ފަހަށް   ،ންސާނ ން  ރައްކާކޮށްެގން.  ފެން 

ެއއްކޮށް ވެސް. އަރަބިކަރައިން  ޔާ  ހ ރި އަރަބިކަރަ  ރައްކާކޮށްެގން. ރައްކާކޮށްފައި ހ ރީ. ދިވެހިރާއްޖެ ިވޔަފާރިކޮށްފައި އެބަ

އެ މ ދާތައް އަރ ވަނީ ޔަމަނާ ހިސާބ ން. އެ  ؛އްދ ން މ ދާ ހިފައިެގންދާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ސަރަޙަ

އެންމެ ކައިރިން. އަރަބިކަނޑ ން އޮމާނާ ހިސާބ ން. އޮމާނ ން   ،ކ ރަްއވާތި! ފ ރަތަމަ އިންޑިއާ ފ މ ދާތައް ެގންދަނީ، މާ

ެގްއ އޮވޭ. މައްކާ ހ ރަސްކޮށްފަިއ  މީޓަރ ެގ މަކިލޯ  2000  ޮގސް  ޔަމ ން ފެށިެގން ހަމަ އެ ދާ ޮގތަށްދެން  ޔަމަނާ ހިސާބ ން.  

ާގފިލާތައް ިވޔަފާރި  ައއްސޭ ؛ދެވެނީ.  ރަތްކަނޑ ެގ  ވާހަކަތައް.  އެ  ައޑ އަހަން ސިޔަރަތ ން ވެސް  ން  ރިއަޅ ަގނޑ މެން 

ނ ގައި.  އެ ޒަމާ  ދާ ހިސާބ  އެްއކޮޅ ން އަނެްއކޮޅަށް ހ ރޭ ފެން ރައްކާކޮށްފަ. ފެން ރަްއކާކޮށްފައި ހ ރޭ  ވިޔަފާރި ާގފިލާތައް އެ

މީެގ   ދަންނަވަނީ  ބިންހެލ މެއް   5000،  4000މި  ވާހަކަތަްއ.  އެ  ޮއޭވ  ވެސް  ޤ ރ އާނ ަގއި  ކީރިތި  ކ ރީަގއި.  އަހަރ  

ފެން ނެތި ހަލާކ ވެދިޔަ   ކޮންމެވެސް ކަެމއް ދިމާެވެގން ނަށްއެ މީހ ން ؛އައިސްެގން ފަރ ބަދަކަނޑައިެގން އ ޅ ން ބަެއއްގެ 

ސް   މީހ ން ވެރި ރައީސް. މިހާރ  ބެލިޔަސް ފެންނާނެ. އެއީ ވަރަށް ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި އ ޅ ނ ވާހަކަ ވެސް ޮއވޭ، ިއއްޒަތްތެ

ޖެހެނީ ޖަމަލ ތަކ ަގއި ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭރ  މ ދާ ެގންދަން  ،ވަރަށް ބޮޑ  އަދަދަކަށް ފެން ރައްކާކޮށްފައި ހ ރީ

ހިސާބަކަށް.   ެގން އެ ހ ރަސްކ ރަންޖެހޭ ވަރަށް ދ ރ ވާތީ. ޖަމަލ ަގއި އ ފ އްލަންޖެހެނީ މ ދާ. އެ ޖަމަލ ތަކަށް އަރ ވައި 

ތިޔަބައި މީހ ން ހަމަ ޖަމަލަށް "ޮއވޭ ދޯ އަންަގވާފަިއ  ސްޓޭޝަން.    ންގރީފިލި  އީމީޓަރަށް. އެހެންީވމާ، އެ ކިލޯ  2000
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ސް. މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް  ނޫންތޯ. ޖަމަލ ެގ ވެސް ވަރަށް ިގނަ ބާވަތްތައް ހ ރޭ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީއޮވޭ  ".ވެސް ނ ބަލަނީހޭ

އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވަން، ސަރ ކާރ  ވަރަށް މަސައްކަތްކ ރޭ.   ؛ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރާއްޖޭެގ މި ސަރ ކާރ ގައި

އެ ޓަކައި  އެކަމަށް  ކ ރޭ.  އެބަ  މަސައްކަތް  ކެނޑިނޭޅި  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަނިކ ފާނަށް 

ނޫން    ންނެއްނ ދަންނަ މީހ   . ފޮތްތައް ެވސް ކިޔާފަ  .ތިބެ، އެނޭގ  ނ ލާ އެނިގއިންކަމަށް ވިސްނައެހެންނަމަވެސް، ކަ

މިނިސްޓްރީން   ދައްކާ. އެހެންނަމަވެސް، އިސްލާމިކ   ދަްއކާ. ދީނީ ދަރ ސްތަކ ަގއި ވެސް ެއ ވާހަކަ  އ ޅެނީ. ހ ރިހާ ވާހަކައެއް

ފަހަރ . އެ ފެން އެހެރީ އެތާނަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ފ ރަތަމަ އިސްލާމީ މަރ ކަޒ ަގއި ހ ރި ފެނ ެގ ނިޒާމ  ނައްތާލީ މި

 ދ ވަހ  ވިްއސާރަ ނ ވެހ ނަސް ވ ޟޫކ ރެވޭ މިންވަރަށް ފެންއަހަރ    1މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭ ރަްއޔިތ ންނަށް    ،ނަށްރައްޔިތ ން

ެވއް. ެއވެސް ނައްތާލަނީ. ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ަގއި އަޑީަގއި ހ ންނާނެ ފެނ ެގ ރިޒާ  ހ ރި. ނައްތާލައިފި. އަނެއްކޮޅ ން އެސް.ޓީ.އޯ

ކ ރަްއވާ! ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެްއ. ވެހޭ ފެން އަޅ ަގނޑ މެން  ފ  ތެރި ރައީސް، މާިއއްޒަތް  ،މިއީ މައްސަލަައކީ. ވެހޭ ފެން

ޖެހޭނެ. ދ ނިޔެ ހޫނ ވޭ، އަބަދ  ވެސް ހޫނ ޭވ. ކޮންޓިނެންޓްތައް އެކި ދިމަދިމާލަށް ދަތ ރ ކ ރޭ. ތަންތަން ބިމަށް ރައްކާކ ރަން

ލައިފިއްޔާ ފެންނާނެ ހ ރިހާ ކަެމއް އަށް، ޖޯްގރަފީއަށް ބައަޑިއަށް ވެސް ދޭ. އެ ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ވޭ. ދ ނިޔޭެގ ހިސްޓްރީ

، ހޫނ ވެދާނޭ ކިޔާފައި މިވެނިހެން މާލޭަގއި ތިބި އޭ. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން މިވެނި ކަމެއްވެ އިވެސް. ހިނާގ ދ ނިޔޭގަ 

ޅެއް ދ ރަށް ވިސްނަންޖެހޭ. ފެން. މިއީ ޖޯކެއް. ތަންކޮ   އިންނޭދަކ ރަނިވި ހަކަތަޢާހ ރިހާ އެންމެން ފެންނ ވަރާ ތިބޭށޭ، އި

ޖެހެނީ އެހެންވެެގން.  އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ރަސޫލ  ޒަމާނ ން ފައްޓަންޖެހެނީ. ހޫދ  ނަބިއްޔާއާ ހިސާބ ން ފައްޓަން

އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިހާރ  އެންމެ ބޮޑ   ؛ އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؟ތޯ ފެންވަރަނީއްއެވަރ  އެނެގންޖެހޭނެ. ކިހިނެ 

އަތް،  ސަލައަކީ މައް އެކަކ   ޖެހޭ.  އެބަ  ިވސްނާލަން  ހަމަ ކ ޑަކ ޑަކޮށް  މާތްރަސްކަލާނެގ  އެއީ  ދ ޢާކ ރަނީ.  ނަަގއިެގން 

ިވއްސާރަވެހެނީ އިނޭގތޯ. ވިލާަގނޑެއް ވެހެނީ. ދަނޑ  ވެސް   !ރަސްކަންފ ޅަށް ހަމަ ދ ޢާކ ރަނީ ވިއްސާރަެވއްސަވާންދޭވޭ

ވެސް ކައ ންސިލަރެއް ނ ކ ންނަނީ ބޫޓަށް އަރާފަ. ބ ނަނީ އޭ! ހާދަ ސަކަރާތޭ.    ންމެހެދެނީ. އަނެކަކ  ހަމަ ޖެހިެގން ހ ރެ ކޮ

މި  މި ފެންބޮޑ ވެފައޭ.  ޓ ވީޓ ކ ރަން  އޮތީ  ވީ  އޭނަ  ދެން  އ ނދަގ ލެއްހޭ.  ބޮޑ   ކިހާ  ނަގަ   ،އޮތީ  ފެންަގނޑ     އި އެ 

މިއީ   ؛ކ ރަންވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނ ވަތަ ރައްޔިތ ން ބަދ ނާމ  ވީސަރ ކާރ  ބަދ ނާމ ކ ރަން .ޓ ވީޓ ކ ރަންވީ. ދަްއކަންވީ

ދ ޢާކ ރީމަ ވިއްސާރަވެހ ނީމަ   ވިއްސާރަވެހެނީ. އަނެއް ބަޔަކ   ބަޔަކ  ދ ޢާކ ރަނީ. ދ ޢާކ ރީމާ  ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. ެއއް 

 ރިޒ ޤ  ވެސް އެީއ  އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެއްވާ ؟ވީ  ބ ނަނީ ހާދަ ބޮޑ  އ ނދަގ ލެކޭ. މިއީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ

އިންސާނ ންނަކީ  ؛ކަމަކ ނ ދާނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ބ އްދި  މާނޭނޭގ ދަރަޖައަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ ންދިޔައި  ރިޒ ޤ ކަން

 ބ އްދީެގ އަހ ލ ވެރިންނޭ އެބަ ބ ނޭ. ބ އްދިން ވިސްނަިއެގން... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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   !ޅ  ނިންމާލަދެއްވާވާހަކަފ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

 މާއޮތީ. ފެނަކީ ދިރ ން. އިންސާނ ންެގ ދިރ ން. ފެން ނެތިދިޔައި  ފެނ ެގ ވާހަކަ މި ؛ދަންނަވަނީ ފެނާއިއަޅ ަގނޑ  މި  

ހިޖ ރަކ ރަނީ.   އިންސާނ ން  ހަނަފަސްވެެގން  ހިކި  މިދަންނަވަނީތަންތަން  އަޅ ަގނޑ   އިތ ރަށް    ،އެހެންވީމާ،  ބިލ   މި 

ަމތިން ވެހޭ. ބަރާބަރަށް ވެހޭ. ރިޒ ޤ  ދެްއވާ. އެ ބަރަކާތ ެގ    .ވް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފެނ ެގ ރިޒާ  އިޞްލާޙ ެވެގން އަންނައިރ 

ިމ  އި ށް ެގސްޓްހައ ސްތަކާދ ަވހ ެގ ފެނ ެގ ރިޒަރވެްއ ހ ންނަވަރައަހަރ  1ތެރޭަގިއ މި ތިބީ އަޅ ަގނޑ މެން. އެހެންވީމާ، 

ެއއީ އަމިއްލައަށް ކ ރެވޭނެ ކަމެކޭ. ހ ރިހާ ކަމަކީ ސަރ ކާރަށް ޖައްސަންޖެހޭ ކަެމއް   !ހ ރިހާ ތަނެއްަގިއ ފެން ރަްއކާކ ރާށޭ

މިހާރ  ިގނަ ޭގޭގަގއި ތަންތަން ހަދާއިރ ަގިއ ފެންކޮޅެްއ ރައްކާކ ރާނެ ތަނެއް ނ ވެސް   ؛ނޫން. އަމިއްލަ ރައްޔިތ ން ެވސް

ޮގތަށް    ރަށްރަށ ަގއި ފެން ރަށްކާކ ރެވޭ  ހ ރި.  އެހެންވީމާ، އަމިއްލަ ޒިންމާތައް ވެސް އެބަ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ނީއޭހަދަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  އެކަން ކ ރެވޭ. މާފ ށީަގއި އެބަ ކ ރޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން   -6.2ދަނީ    އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި  -{6.2}

ސަށް. އާދެ!  ހ ެގ ބަެގނައ މ ެގ ބިލ ށް އިޞްލާޙ  (އަ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ   2010/22ޒަރީރ  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ  

މި ފ ރ ޞަތ   މިހާރ   މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން  ބިލަށް  ހ ޅ ވަ   މި  ލެވިފަ. އިއޮތީ 

ން ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙިސާން އަރ ވާނަކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އެހެންވީމަ ފ ރ ޞަތ 

  ށް. ޙ ސައިނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން

ވާ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ    އާދެ! ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފައި މި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ!  

، ދަކީ ގ ސަމި ބިލ  ހ ށަހަޅާފައިާވ މައިަގނޑ  އެއް މަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން.ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ 

ޓަކައި އ ވާލ މަށް  ޮގފި  ދެކ ނ   ޮގތްޕާއި  އ ތ ރ   މަ  ، ހައިކޯޓ ެގ  އޮތް ގ ސައެ  ހ ށަހަޅާފައި  ޓަކައި  ހާސިލ ކ ރ މަށް  ދ  

ލ މ ން އި ޮގފި އ ފެއްދ މ ަގއި ވަށަިއެގން ހިނިގ ކަންތައްތަކަށް ބަލައަދި ދެކ ނ ޮގފި    ހ ށަހެޅ މެއް. އާދެ! ހައިކޯޓ ެގ އ ތ ރ 

ނޫންކަން. ެއއީ    ދޭން ެގނައި ބަދަލެއް  ެއއީ ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތެއް  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގޭ 
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ދަށަށް   އަދި އެ ކޯޓ  އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ކޮންޓްރޯލ ެގ  ،އޭރ  ތިއްބެވި ަވކި ފަނޑިޔާރ ންތަކެއް އަރ ވާލަން، އަދަބ ދޭން

  މިެގނައ މަށް ެގނައި ބަދަލެއް. ައޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހައިކޯޓ ެގ އ ތ ރ  ޮގތްޕާއި އަދި ދެކ ނ  ޮގފި އ ވާލ މަށް ހ ށަހަޅާފައި

އެ ދެ ޮގފި ހައިކޯޓ ެގ ޮގފީެގ ޮގތ ަގއި މިއަދާ ހަމައަށް   ،ޙަޤީޤަތަކީ ؛އޮތް ހ ށަހެޅ މަށް ތާއީދ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ހިންިގފައެއް މަސައްކަތްތައް  ރަނަގޅަށް  ނެތް.  ފަންކްޝަންކޮށްފަެއއް  މައްސަލަ    ވެސް  ޮގތްޕަށް  ދެ  އެ  އަދި  ނެތް. 

ބެނީ އިތ ރ  ތަކ ލީފެއް. ފަސޭހައެއް ނޫން. އެހެންކަމ ން، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްދާންީވ  ހ ށަހެޅ މ ން ރައްޔިތ ންނަށް ލި 

ދައ ލަތ ެގ  ޮގތްކަން ޚ ދ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދ ސްތޫރީ ނިޒާމަށް ބަލާލ މ ން 

 އޮންނަކަން އެބަ އެނޭގ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތީަގއި މިއަދ   ކޮންމެ ބާރަކަށް ވެސް އިންތަކަކާއި މިންތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި

ތޯ.  އްދެން ހަދަންޖެހޭނީ ކިހިނެ  ،ތޯއްމ ން ދެން ހެދޭނީ ކިހިނެޔ  ދިއިމިއިން އިމެއް ފަހަނައަޅަ  ،އޮތް ސ ވާލަކީ  އ ފެދިފައި މި

ބަޔާންކ ރާ  141ޤާނޫނ އަސާސީެގ   މާއްދާަގިއ  ފަރާތަކީ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ    ފ ޞާދ ލ އިންޢަ  ، ޮގތ ން  ވަނަ  އިސް  އެންމެ 

ކޯޓ . ނަަމވެސް،    ސ ޕްރީމް  ، މެދ  އެންމެ ފަހ  ބަސް ިއއްާވ ތަނަކީ  ކޯޓ . ކޯޓ ތަކަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލައާ   ސ ޕްރީމް

ނ ވަތަ    ،ކޯޓަކީ ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި މ ޅި ދައ ލަތް ހިންގ މ ެގ ނިޒާމ  ރޭވ މ ަގއި އެންމެ ިއސް ދައ ރ  އަދާކ ރާ   ޕްރީމްސ 

އެ ފަހ ބަސް  ަގބޫލެއްއެންމެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަކަށް  ފަރާތް  ބ ނާ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ކަމ ަގިއ    ، ނ ކ ރެވޭ. 

ޮގތަށް ާގނޫނ ހެދ މ ެގ ބާރ  އޮންނަނީ މި މަޖިލީހާ ހަވާލ ކޮށްފަ.  ާއއި އިސްލާމްދީނ ެގ އަސްލަކާ ޚިލާފ ނ ވާޤާނޫނ އަސާސީ

  އި ދައ ލަތްިއަގެގ ސިފަަގވާއިދާއި ރޫލިން  ،ާއއިސިޓީއާންމ     ، ާއއިކިއ ލަރރނ ވަތަ ސަ  ،ނަމަ  ކޯޓ ން ާގނޫނ ހަދާ  ޕްރީމްސ 

އެ ނިންމ މަށް ބަދަލ ެގނައ މ ެގ ބާރ  މި އިއްޒަތްތެރި    ،ނަމަ  ތެރެއަށް ވަދެ ނިންމ ންތައް ނިންމާ   ހިންގ މ ެގ ނިޒާމ  ރޭވ މ ެގ

ވަނަ މަޖިލީހ ން    19މި  ޚ ދ     ،އ ފެދޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންސ ވާލ    ،އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެއީމަޖިލީހަށް ލިބިެގންވޭ.  

 ޕްރީމް ގ ޅިެގން އޭރ ެގ ސ   . ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ެގނައި ބަދަލ ތަކަކާ ންވެސް އެފަދަ ބަދަލ ތައް ެގނެްއސި

ެގނައި ބަދަލ ތަކަކާ ގ ޅިެގން އޭރ ެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން ނ ވަތަ ެއ ދެ މ ައއްސަސާ    ކޯޓ ން އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ެގނެސް މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތްކ ރަންވީ ޮގތް ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން ކަނޑައެޅ މ ން ެއ ނިންމ ންތަކަށް ބަދަލ 

ނިންމާފައި   ިއ،ފައިލް އ ފ އްލަ  އި، މައްސަލަ ބަލަ. ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ އަމިއްލަ ިއސްނެގ މަށްންއެ ާގނޫނ ތައް ިއޞްލާޙ ކޮށްފި

ހ ރި. އިރެްއަގއި ދިޔަ ސ ޕްރީްމ ކޯޓ ެގ ބަެއއް ބޭފ ޅ ންނަށް   އަސާސީއާ ޚިލާފ  އެތައް ނިންމ ންތަކެއް އެބަހ ރި ޤާނޫނ 

ސް ވާނީ  ވެއެ   ،ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ޓިޝޫކޮޅެްއަގިއ ތިމަންނާމެން ލިޔެލި ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް  ،ަގބޫލ ކ ރެވި ވިދާޅ ވަމ ން

އެިއއްޔެއް ނޫނޭ ދައ ލަތް   !ނޫނެކޭ  ،ފަހ ެގ ނިންމ މަށޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ  ާގނޫނީ ބާރ  ލިބިެގންވާ އެންމެ 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދ ސްތޫރ  ދަންނަ ހަމަތަކަކީ ވެސް.   ، ހިނަގންޖެހޭ ޮގތަކީ  އެތ ރިފައި އޮތް އިންތިޒާމ ެގ ތެރެއިން

ރައީ ިއއްޒަތްތެރި  ތަޙައްމަލް؛ ސް އާދެ!  ދ ވަސްތަކެއް  އަނދިރި  ިގނަ  ނިޒާމ   އަޅ ަގނޑ މެން  ދ ސްތޫރީ  މ ޅި  ކޮށްފިން. 

އަދި   އި،، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ މެންބަރ ކަމާއި ކަނޑ ވާލަމިނިވަން މ ައްއސަސާތަކ ެގ ބާރ   ،ަގޑ ބަޑ ކޮށް
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ޮގތްތަކެއް ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ޮގތް    އި ތްތަކެއް ނިންމަރިޔާސީ އިންތިޚާބ ެގ ނަތީޖާައކީ ވެސް ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން ެއއަށް ޮގ

ވަ ައޅ ަގނޑ މެން  ތެރޭަގއި.  ދ ވަސްތަކެްއެގ  ދިޔަ  ކޯޓ ން  މަސައްކަތް ސ ޕްރީމް  ެއޮގތަށް  ަގބޫލ ކޮށްެގން  ދ ީވ  އ ކަމަށް 

މ އައްސަސާެއއްޖ ޑީ ކޮންމެ  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  ާގނޫނީ  އިޞްލާޙ ކ ރަން.  މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ    ޝަރީ  ށް ޔަހަމަވެސް 

ޝަރީ އިޞްލާޙ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން  ދ ވީ ޖ ޑީއ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން ވަ ޢައަނބ ރާ ދައ ލަތް ރ ޖޫ

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން    ، ޣައިރ  ދ ސްތޫރީ ޯގސްތަކަކީ   ނިންމާނިންމ ންތަކަކީ އަދި ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން ހަދާފައި ހ ރި 

މަަގށް ެގނެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް މ ޅި ދައ ލަތް ހިންގ މ ެގ ނިޒާމ  އަނބ ރާ ހަމަ  ެގން ނޫނިއްޔާއަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ ކޮށް 

އަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙަށް   ،އަޅ ަގނޑ  އަދި ހަމަ އެއް ފަހަރ  ވެސް ދަންނަވަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،  ނޫން. އެހެންކަމ ން

 ތާއީދ ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން އެ ދެއްކެވީ ވަރަށް ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި  

ޮވޗްކީ ޖ ޑީއަދި ޙިސާނަ ؛ ެއއީ. މ ޅި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝަރ އީ ނިޒާމ   ޑޯގ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރެއް. 

ސ ލޫކީ ފިޔަވަޅ ތައް އަޅަން އޮންނަ   އި އެ މައްސަލަތައް ބަލަ  ،ޒާމަށް ފާރަވެރިވެންނަށާއި މ ޅި ނިޤާޟީފަނޑިޔާރ ންނަށާއި  

ދިވެހިރާއްޖޭ ވެރިކަން    ،ވަރަށް ސާފ ކޮށް ޙިސާން އެ ވިދާޅ ވީ؛ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފަހަރަކ     އަހަރަކ ން ެއއް  5ކޮންމެ    ،ނީއަސާސީަގއި އޮންނަ. ޤާނޫނ ނޭފެށިެގން އަންނަނީ ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ ކިބައިން

މިވެނި މީހެކޭ ވެރިކަމ ަގއި ހ ންނަންޖެހޭނީ.    ،ެއ ދ ވަހަކ ން ރައްޔިތ ން ނ ކ މެ ވޯޓ ލާފައި ބ ނޭ.އެބައާދޭ    ސިޔާސީ ިގޔާމަތެއް

ެވރިޔާ ވެސް ބަދަލ ވޭ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް މީހަކ  އެބަވޭ. އެ ހ ރިހާ ކަ ކ ރަނީ   މެއްއެ ހިސާބ ން ސިފައިންެގ 

ރައްޔިތ ން މި ތަނަށް ފޮނ ވާފައި ތިބި ވަކީލ ން.   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ؟ އަޅ ަގނޑ ެމންނަކީ ކޮން ބައެއްތޯ  ރައްޔިތ ން. ދެން،

މި ފަހަރަށް  ޮގތަކީ   ބައެއް  ތިބި    ،ވާ  ތަނަށް  މި  ފޮނ ވާފައި  ރައްޔިތ ން  ތިމަންނަމެންނަކީ  ވަކީލ ންނަށް  ރަްއޔިތ ންެގ 

ނެތ މ ެގ މައްސަލަ މި އ ޅެނީ. ނެތިެގން ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން އެބަ ޯގސްވޭ. ެއ  ހަނދ މަ  ތެނީ.ނެބައެއްކަން ހަނދާން

ބަެއއްެގ އަޅ ަގނޑ މެން ނަަގންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އެހެން   އެ ،އަދި ކ ރަން ހ ންނަ ކަންތައްތައް ނ ވީމާ ދަރަޖައަށް ދިޔައިމާ

އަޅ ަގނޑަށް އެ ފެނ ނީމަ އ ފާ ވެސް ވި. ދެރަ   ؛ކ މެއްހ  އޮތް  ފަހ ން އިއްވާފައި  . ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން ދާދިބަޔަކ  ނެގީ 

އޮންނަނީ ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި ހޯދާ ހެކި ބަލަިއަގނެވޭނެ ކަމަށް ދަށ  ކޯޓ ން.    ޭއަގއި ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން އެ ބަޔާނ ަގއި  ވެސް ިވ.
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ހެޔޮ    .ކަމެއް ނޭނޭގ  ަގއި ނިޔަތެއްކޮން ؛އަސާސީށް ވިސްނާފައި ޤާނޫނ ހަާގނޫނ ެގ ރޫ  . އަޅ ަގނޑ  ށްޞައްޙަ ކަމަ  އެ

ރަނީ. އެއީ ަމސްތ ވާތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ކަން ކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ނިޔަތ ަގއި ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން އެ

ތީ،  ކަންތައްތަކ ަގިއ ފ ލ ހ ން ބަެއއް ހާލަތ ަގއި އެ އޮންނަ ާގނޫނެއްެގ ބޭރ ން އިމ ން ވެސް އޭނަ ެއ ހެކި ެގއްލިދާނެ

ސަބަބ ން ޭއެގ  ދައ ލަތަށް  ލިބިދާނެތީ  ރައްޔިތ ންނަށް  ނ ވަތަ  ކަމ ަގިއ    ެގއްލ ންތަކެއް  ހެކި  އެއީ ޞައްޙަ  ހެކި  ހޯދާ 

ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން ކ ރީ.  ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން ކަނޑައެޅީ ާގނޫނެއްަގއި. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ނ ކ ރެވ ނީމާ

ސ ޕްރީމް ކޯޓަށް    ،އަސާސީ މާނަކ ރެވިދާނެޤާނޫނ   ދެރަ ވެސް ވި އަޅ ަގނޑ .،  ސް ވި . އ ފާ ވެެއއީ  ވަރަށް ދެރަކަމެއް

ވެރިކަންކ ރާ   ރައްޔިތ ންނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއީ.  އެްގރިެމންޓެއް  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެީއ  ޮގތަކަށް.  ބޭނ ން 

 7  ،ރައްޔިތ ންެގ  ބަޔަކ  މީހ ން ނ ކ މެ  .ނ ކ މެފަ  ފަރާތ ން ހަދާފައި އޮތް އެްގރިމެންޓެއް. މި އެއްބަސްވ ން ބާޠިލ ކ ރީ

ޮގތަށް ރައްޔިތ ންނާއި ސަރ ކާރާ އޮންނަ  މި އެްގރިމެންޓ ަގއި  ބަޔަކާިއ    ،ފެބ ރ ވަރީަގއި. އެހެންނަމަވެސް  ތިބި  ނ ވަތަ 

 މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި.  ދ ވަހަށް ތިމަންނަމެން ހޮވަމޭއަހަރ   5ވެރިކަން ހިންަގން ތިބި ބަޔަކާ އެއްބަސް މި ވަނީ ކަލޭމެން  

ދެން، ފަނޑިޔާރ ެގ ވެސް    ށް ހޮވަމޭ.ދ ވަހަށް އަހަރ މެން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ެގ މަޤާމައަހަރ   5ދެން، ހ ރި މީހަކ   

ތިމަންނަމެން    !ވެސް ިއޞްލާޙ ކ ރާށޭ  ެގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ މެންބަރ ން ތިބޭނޭ ެއތާނަގއި. ފަނޑިޔާރ    ،އިޞްލާޙ ކ ރާނީ

ރ ަގއި މި ދެނީ މި ކަންކަން ކ ރަން، ވެރިކަން ހިންަގން މަޖިލީހާއި މިވެނިވެނި ބަޔަކަށޭ މަތި މި ކ ރަނީ. އަހަ  5މި  

ބަސް އިއްވާނީ  ނ ނެގ ނީމަ މި އަންނަނީ މައްސަލަ. ސ ޕްރީމް ކޯޓަކަށް ާގނޫނެއް ނ ހެދޭނެ. ފަހ ދެން، އެހިސާބ ން ޒިންމާ

ލާ ވޯޓަކީ ރައްޔިތ ންެގ ފަހ  ބަސް. ެއ އަހަރަކ ން ެއއް ފަހަރ     5ކޮންމެ  ؟ ރައްޔިތ ން. ފަހ  ބަސް އިްއަވނީ ކިހިނެއްތޯ

ބަހަށް  ޤާނޫނ   ފަހ   މި  ވަރަށްފަހ   ބަދަލ ކ ރެވޭ  ޤާނޫނ  ؛އަސާސީ  އޮތީ  މި  ފަހަރ   ވަރަށްމި  ބަދަލ ކ ރެވޭ  .  އަސާސީ 

  ! އެއްކޮށް ބަދަލ ކޮށްލާށޭ  އަސާސީނ ހަމަ މިހާރ  ވެސް ޤާނޫ  ،ރައްޔިތ ން ފަހ  ބަސް ބ ނަންވެއްޖެއްޔާ ރަްއޔިތ ން ބ ނަންވީ

  !މާފ ކ ރަްއވާ ؛އަސާސީބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށޭ ދެން އޮންނާނީ. ހަމަ ވަގ ތ ން ދާނެ އެޮގތަށް ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށް. މި ޤާނޫނ 

މި ބިލ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. ވަރަށް  ؛މި ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލ ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނާފ ކ ރ މާއި ޝަރ އީ ޢ ކެއް ވެސް ހިތަށް ވަދެެގން އެބަދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ އީ ނިޒާމ ަގއި ިއސްތިހިތާމަވެރި ކަންތައްތަ

މީހ ން ބައެއް  ައތޮޅ ތަކ ން  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  ޒަމާންވަންދެން.   މާލޭ  އިންސާފ   ިގނަ  ަވރަށް  ބައިތިއްބާފައި    ބަންދ ަގއި 

ބަންދަށް.    ޔިންހަތަރ  މާލޭ  އެހެންކައަހަރަށް  ނ ވަތަ  ހިތްހަމަނ ޖެހ ނީމާތީބާ  ކަތީބ   ޖެހިެގން  މައްސަލައެއް  މީހަކާ    ، 

އެންމެ ފަހ ން އަނބިމީހާ    ،އެ މީހަކ  މި ތަނ ން ނ ފ ރިެގން  ރައީސް މައ މޫނ އިރ ަގއި އޭރ  ފޮނ ވާނީ މާލެއަށް. ދެން 

ެއީއ  ؟ ެއއީ ކީއްެވެގންތޯ  ހ ރި މާލޭ ބަންދ ގައި.  އިލާތައް ބިނާކޮށްފައި ވެސް އެބަޢާވަރިކޮށް މި ތަނ ން މީހަކާ އިނދެެގން  

ރާއްޖެެއއްޢ އިސްތި  ންކޯޓ  ޖަޒީރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ހ ންނަނީ.  ކޯޓ ތައް  އެކަނި  މާލޭަގއި  ނެތީ.  ޮގތެއް    ، ނާފ ކ ރެވޭނެ 

ެވއްޖެ. މި މީހ ން މާލެއަށް ެގނެއްސަ   ރަށްތަކެއް. މި ރަށްތަކ ަގއި ތިބި މީހ ން އ ޅޭތާ އެތައް ހާސް އަހަރެއްއަތޮޅ ތަކެއް،  
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އެ މީހ ންނަކަށް ދިރިއެއް ނޫޅެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ އިންސާފ ވެރި    ތަ ަވކިތާކަށް އިންސާފ  ހޯދަން ެގނައިމާނ ވަ

ނާފ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ޢ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ އަތޮޅެްއަގިއ ިއސްތި  ،އަޅ ަގނޑ  ކ ރީަގއި ވެސް ދެންނެވިން ޮގތެްއ ނޫން.  

ދީފަ. އެއީ    މި ބިލ  ފޮނ ވިއިރ ަގއި މި އޮތީ ފޮނ ވާފައި އެ އިޚްތިޔާރ  ހައި ކޯޓަށް  ،ވެސް. އެހެންނަމައޮންނަންޖެހޭނޭ

ކޮށްެގންވާނެ އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ރައްޔިތ ން  ރައްޔިތ ން،  ތިބި  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ވިސްނަންޖެހޭ.  މަންދޫބ ން  ރަްއޔިތ ންެގ 

  ، ހަިއކޯޓ ން ބޭނ ންވަނީ ހ ޅ މާލޭ ކޯޓ ގައި  ،ފ ކ ރެވެންހައި ކޯޓ ން ބޭނ ންވާ ތަނެއްަގއި އިސްތިއ ނާ ؟ދޭންވީތޯ ހައި ކޯޓަށް

ައސާސީ  އަނެްއކާވެސް މި ތަނަށް ައންނާނީ. އެއީ ޤާނޫނ   މި ތަނ ން.   ،ދެން، ވިލިނިގލީ ކޯޓ ަގިއ، ާމލެ ވިލިނިގލީަގއި 

ކޮށް، މ ޅި ކަޒ ޭއ. ލާމަރ ބ ނަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ހިންަގންޖެހޭނީ މަރ ކަޒ ކޮށްެގންނެއް ނޫނޭ. ދިވެހިރާއްޖެ ހިންަގނީ ލާމަރ ކަޒީ

ސިފަައކީ    އްވެރިކަންކ ރ މ ެގ އެ  ؛ކ ރ މ ގެ ބަހާލައިެގން މ ޅި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ަމއްޗަށް ވެރިކަން. ކޮބައިތޯ ވެރިކަން

އަދަބ  ؛ކ ރ ންންކ ހ  މީހ ންނަށް  އެ  ެގނެސް  މީހ ން  މީހ ންނަށް  އެ  އެ  ދިނ މާއިގ އްހަދިނ މާއި  އެްއޗެއް  ކަން  އެ   ،ވާ 

ކަން ކޮށްެގން. އެންމެ ޑެސްކަކ ން އެ ކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ އަތޮޅެއްަގއި  ހާެވސް ާގތ ން އެކ ރެވޭނީ ވީ

ލާ ނިމ ނީމާ އެ މީހެއްެގ މައްޗަށް  ޙަކޯޓ ން މަރ   3ނާފ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބެންޖެހޭނެ އިނޭގތޯ.  ޢ ހ ންނަންޖެހޭނެ އިސްތި

ވެވޭނެ ޮގތްތަކެްއ   ނ ނިމޭ ކަމަށް ވަންޏާ އޭނައަށް ކޮންމެވެސް ޮގތަކ ން ސަލާމަތްކޯޓ  ަމރ ހަލާ  3ކ ށެއް ސާބިތ ވަނީ.  

ނ އޮވެސް   އަދަބ ދީފައި  ގ އް ހަންނަންޖެހޭނެ.  ވަންދެން  16،  15ން  ކޯޓ ން    އަހަރ   ސ ޕްރީމް  ބާއްވާފައި  ޖަލ ަގއި 

ރަސްކަލާނގެ . މާތްދޭންން އޭނައަށް ބަދަލ އަޅ ަގނޑ މެން އިންސާނ  ؟ލިޔ ްއވަފާނެ އޭނަެގ ކ ށެއް ނެތޭ. ދެން، ކޮންތާކ ންތޯ

ޖަލެއްަގއި ލާފައި ބާއްވާފަިއ  ބަޔަކ   ހައްޔަރ ކޮށްެގން ޮގސް ކޯޓެްއަގއި  އި  ައޅ ަގނޑ މެން އޭނަ ހިފަ  .ލެއްވި މަޚްލޫޤެއް

އް ނޫން  ން ކަލޭމެން އަދަބ ދީފިއޭ. ާގނޫނަކީ ކަނ  ެއއްޗެކޭ. އެއެ ގ އް ހައަޅ ަގނޑަށް ނ   ، އޭނަ ނ ކ މެެގން މި އަންނަނީ

ހ ރި.    ހ ރި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބެލޭނެ ޮގތްތައް އެބަ  މާ މިހާރ  ވަސީލަތްތައް އެބަ  . އެއަށްވ ރެއިންސާނ ން އ ޅެންޖެހޭ

ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ހ ށަހަޅަން ޝަރ އީ މި  ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ  އި،ހެއްކާ ބެހޭ ާގނޫނާއި މި ހ ރިހާ އެްއޗެްއ އެކ ލަވަ 

ނާފ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބޭ  ޢ  ނިމިެގން އަންނައިރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ އަތޮޅަކ ން އިސްތިލާަގއި  ޙަބިލ  ކޮމިޓީ މަރ 

ލޯއަށް ވޯޓަށް ފޮނ ވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ  ެއކަށައަޅާފައި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ފް  ،ބަިއ ހިމަނާފައި  ޮގތަށް ާގނޫނ ަގއި އެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.
 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގވާ ބ ދަ ދ ވަހ    2022ާމރިޗ     2އާދެ! ދެން، މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ަގިއ.   9.00ހެނދ ނ  
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Overall Voting Result 3/1/2022 9:07:17 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli Massala ah bahus kurumah_Mp.Mohamed Waheed

Results

Present: 37
Eligible to vote: 36

Yes: 23
No: 3

Abstain: 0
Voted: 26

Not Voted: 10

VOTE - 1 / 2    [Document created: 3/1/2022 9:08:02 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Not Voted
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Not Voted
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes

VOTE - 2 / 2    [Document created: 3/1/2022 9:08:02 AM]




