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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެންބަރ23ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2114/1/5މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

ް.ޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތްް-3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެޖެންޑާ ްރިޔާސަް-4އައިޓަމު ްމަހުން ްއެޕްރީލް ްމިއީ ްމިއަދު ްއެންގުން. ްއަންގާ ްއެހެންވީމާ،1ްްތުން ްދުވަސް. ވަނަ

ްައޅުަގނުޑމެން ްަދއުރުެގްމަސައްކަްތ ްމި ްދައްާކްގޮތުން ްަކލަންޑަރު ްމަޖިލީހުގެ ްނިމިގެންދަނީ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމި ނަށް

ވަނަްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމިހާރ17ްްުވަނަްވާްހޯމަްދުވަހު.ްއަދިްހަމައެާއއެކުްއެްދުވަހަކ28ްްީމިްއެޕްރީލްްމަހުގެް

ނޑުްމިްވާހަކަްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްސަމާލުކަމަށްް ތާވަލުކުެރވިފަިއވާްއެންމެްފަހުްޖަލްސާްބޭއްވޭނެްދުވަސް.ްއަުޅގަ

ްދަން ްކުިރއަްށްމި ްތެރޭަގއި ްއޮްތްދުަވސްކޮުޅގެ ްމި ްހަލުިވކޮށް ްތަންޮކޅެއް ްކޮމިޓީތަކުަގއިާވްމަސައްކަތްަތއް ްމިހާރު ނަވާލީ
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ްމަަސއްކަތްަތކުެގް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްހަލުވިކޮށްދެްއވުމަށް؛ ްދަންނަވަން. ްއެދި ްއެކަމަށް ްއެޭދތީ. ްކަމަށް ގެންގޮސްެދއްވާެނ

ްމަށްްއެދޭްވާހަކަްދަްނނަވަން.ތާވަލުްބާރުްސްޕީޑުަގއިްގެންޮގސްދެއްވު

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްްްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ްސުވާލު.ްމިް-5ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.އީމަޖިލީހުގެްރަް-6ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖ7ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ހަށްްތަޢާރަފުކުރަންްޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތްމަޖިލީް-7ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްތަޢާރަް-8ޑާ ްކުށެްއްކުރިން ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔްއެފަދަ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްބިލެްއެގްކުށެއް ފުކުރެވިފަިއވާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.

ް

ްދާޢީްބަހުސްް.ްއިބްތ9ްި

ް



3 

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.ްް-9ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ސަރުކާރުެގްފަރާތުން،ްމާވަށުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްް-9.1

ް ްނަންބަރު 2111/7ްްޤާނޫނު ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްޤާނޫނަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިންގުމުގެ ްއުޫސލުން ލާމަރުކަޒީ

ް ްވަނީ ްިއްއާވފައި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްބިލު.ްމި ްޭބްއވުނ2114ްްުމާރޗ26ްްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ވަނ2114ްްަގައި

ް ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްދާއިރާެގ3ްްއަހަރުގެ ްމާވަށު ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްޖަލްސާގައި. ވަނަ

ްމައްސަލައެްއ،ްޢިއްޒަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއަބޫބަކުރަށް ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ތްތެރި

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްމަނިކުފާުންްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްނިންމާ ްމަސަްއކަތްތަްއ ްކޮމިޓީތަކުން ްނެީގ ްމި ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ރަީއސް،

ްޤައުމީް ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްދުވަްސވަުރ ްއިންތިޚާބުގެ ްބަންދުތެރޭގައި ްމިދިޔަ ވިދާޅުވީަމ،

ންގެްބިލެއްްނިންމައިްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްފޮނުވާފަ.ްއެްއވެސްްސަލާމަތާްބެހޭްކޮމިޓީންްއޮންނާނެްއެންޓިްމަނީްލޯންޑްރި

ްޚަބަރެއްްމިއަދާްހަމައަށްްއަިއިއރުްނުވާތީވެ،ްއެކަމާްގުިޅގެންްއަޅުަގނޑުްއެްުސވާލުްކުރިމަތިކުރަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްމާވަށ11.2ްުމިއަދުގެ ނޑު، ްއަޅުގަ ްިބލު. ްއެ ްވަނީ ްމެންބަރުްްަގއި ްޢިްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ

ްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ްކަެދްއކެވުން:ވާހަދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުް

ނޑުްް.وبركاتهްهللاްتورحوްعليكنްاسالم `.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ، ނޑުްމިްހުށަހަޅާްބިލަކީްއަޅުގަ ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްމިް ްމުއްދަެތއްަގއި ްދިގު ްަވރަށް ްބިަލކީ ްމި ްބިލެއް. ްހުށަހަޅުއްާވ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުެގ ްެއީއ ްބިލެއް. ސްޕޮންސަރކުރާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށ2111/7ްްްޤާނޫނަށް، ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިާދރީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްއަންނަމުންދާތީގި ްއިޞްލާޙުތަްއ ްވަިކވަކި ްގެަނއުމަށްނަ، ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްޖުމްލަ ްަގވަރމަންްޓްްވެ، ްލޯކަލް ޓަކައި

ްދިރާސާަތކެްއްކުރަްއވާފައި،ްެއއްކޮށްލަ ްަތއްޔާރުކުިރްއޮތޯރިޓީންްވެސް ްބިެލއް.ްައޅުަގނޑު ްތަްއޔާރުކުރަްއވާފަިއވާ ްއވާަފއި
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ްއޮިޅވަަޑއިގަ ްއެކަން ްބޭފުޅުންނަށް ްބަެއއް ްަދންނަވާލަން. ްވާހަަކ ްެއ ްނޫން. ނޑުްބިލެއް ްމަިއގަ ްބިުލގެ ްމި ންަނާވތީވެ.

ްމިހާުރް ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްމިއަްނނަ ްއަދި ްރަނގަޅުކޮށްދިނުން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަންކަން ްހުރި ްމިހާރު މަޤްޞަދަކީ

ހިނގަމުންދާްކައުންސިލުތަުކގެްމައްޗަށްްޢަމަލުކުރެވޭނެްއިްޞލާޙުތަކެއްްވެސްްނޫން.ްމިްިއޞްލާޙުކުރެިވއްޖެްނަމަ،ްއަިދް

ްބިލުގައި ްކައުންސިލުަތްއްްމި ްއެްއގޮތަށް ްއިޞްލާޙުތަާކ ްއެ ްއެކަން؛ ްނަމަ ްފާސްވެއްޖެ ްޤާނޫނު ްގޮތަށް ވާ

ބައްޓަންެވގެންދާނީްދެންްކުރިމަތިލާްއާްކައުންސިލެްއަގއިްމިހާރުްހިނގަމުންދާްކައުންސިލުތަކުގެްދައުރުްހަމަެވ،ްއަލުންް

ްހިތްޕުޅަްށް ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްކައުންސިލުަތކަކަށް.ްެދން ްއިޞްލާޙުަތއްްއަންނަ ްމި ްީކްއކުރަންބާއޭ ްކުރިން ްމިހާ އަރައިދާނެ

ްހިނގަމުންދާް ްމިހާރު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވެއްޖެ ްޤާނޫނަކަށް ްހުށަހެޅި ްބިލު ްމި ްމިހާރު ްއޭުރން ްބޭނުމަކީ ްއޭގެ ހުށަހެޅީ.

ްމިހާ ްބޭފުޅުންނަށް ްގަސްުތކުރަްއވާ ްކުރިަމތިލައްވަން ްކައުންސިލަކަށް ްއަންނަ ްދެން ްނިމި، ްފެށިގެންްކައުންސިލުތައް ރުން

ްކުދިކުދިް ްވަރަށް ްހުރިއިރުގައި ްއިޞްލާޙުތައް ްއެކި ްމީގެ ްއާދެ! ްފަސޭހަފުޅުވާނެތީވެ. ްތައްޔާުރވާްނ ްއެްއގޮތަށް މިއާ

ްމިހާރުް ްފާހަގަކޮށްލާނަން. ްނުކުތާ ްެއއް ްމައިަގނޑު ްފާހަަގކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމީގެން ްވިޔަްސ، ްކަމަށް އިޞްލާޙުތައް

ރަްށރަށުގައިްިތއްަބވާްތައުލީމީްބޭުފޅުންނާއިްހުނަރުވެރިްބޭފުޅުންާނއިްފަންނީްބޭފުޅުންނާ،ްމިްރާއްޖޭަގއިްބަެއއްްކުދިކުދިް

ްިހއްާސވެަވޑަިއގަތުމުެގް ްަކއުންސިުލގައި ްނޫނިްއޔާ ްދޫކޮށްަލްއވާފައި ްމަސަްއކަތްތައް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ބޭބޭފުޅުންނަށް،

ްއުފެއްދުންތެރިކަމަށް ްޤައުމީ ްސަބަބުން ްޭއގެ ްނޯވޭ. ްމިސާލަކަްށްްފުރުޞަތެއް ްވޭ. ްއެބަ ްގެއްލުްނތަކެއް ްބޮޑު ވަރަށް

ްޓީޗަރުކަންް ްޖެހެނީ ްނަމަ ްއެިދވަަޑިއގަންނަާވ ްހިްއސާެވވަަޑއިގަތުމަށް ްކައުންސިުލގައި ްޓީޗަރަކު ްނަމަ ދަންނަވާ

ް ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްހަމަ ްއަިދ ްިވޔަސް. ްކަމަށް ްނެތް ްީޓޗަެރއް ްއެހެން ްފެންވަުރގެ ްއެ ްރަުށގަިއ ްއެ ބަލާްދޫކޮށްލައްވަްނ،

ްހިްއސާކުަރއްވަްން ްކައުްނސިލުގައި ްވެސް ްމީހާ ްއެ ްމީހަކު، ްއަތްކަންކުރާ ްނުވަތަ ްތިލޭރަކު ްވަންޏާ ކަމަށް

ްކައުންސިާލް ްހަމަ ްދޫޮކށްލައްވާފައި ްމަސަްއކަތް ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ްޖެހެނީ ްމި ްމިހާރު ްަވންޏާ ްކަމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްކުދިކު ްބައެއް ްއަދި ްއޭރުން ްގުިޅވަަޑއިގަންަނވަން. ްރަށްރަށުގައި ްގިަނ5ްްދި ްމާ ްކުަރއްވާެނ ްޓައިމުކޮށް ްފުލް ބޭފުޅުން

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެާތްހޭދަކުރައްވަން. ްގަޑީަގއި ްރަސްމީ ްހަމަ ްޖެހެނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވެސް ްހާލަތުަގއި ްނެތް މަސައްކަތްތަެކއް

ްޤާނޫނަކަ ްބިލު ްމި ްވޭ. ްއެބަ ްެގއްލުން ްބޮުޑ ްވަރަށް ްެއކަމުން ްއުފެއްދުންތެރިކަމަށް ްހާސިލްވާނެްޤައުމީ ްނަމަ، ްވެއްޖެ ްށ

ްއަދާކުަރްއވާް ްބޭފުޅަުކ ްއެ ްވެްސ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްެސކްޓަެރއްގެ ްކޮންމެ ްާދއިރާެއއްެގ، ްކޮންމެ ްައކީ ްަފއިދާ އެއް

މަސައްކަތެްއްކުެރއްވުމާްއެުކަގއިްަކއުންސިލުަގއިްއެްބޭފުޅަަކށްްހިއްސާެވވަަޑިއގަތުމުގެްފުުރޞަތުްލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ.ް

ް ްއަްށްއޭރުން ްމީހާ ނޑުހައްދާ ްދަ ްއޭރުްނ ްނާންނާނެ. ްީހނަރުކަމެއް ްއުފެއްދުންތެރިކަމަށް ްޤައުމީ ްހާލެްއގައި ެއއްެވސް

ްަވޒީާފް ްވޯކަރުކަމުގެ ްހެލްތު ްއޭނަެގ ްވޯކަރަށް ްހެލްތު ްހުންނެވޭނެ. ްގޮުތގައި ްމެންބަރެއްގެ ްކައުންސިލު ނޑުހައްދަމުން ދަ

ްމެންބަރުކަމުގައި ްކައުންސިުލެގ ްކަންަތއްތަްއްްއަދާކުރަްއވަމުން ްކައުންސިލުގެ ްއޭަނ ްޓައިމުކޮށް ްފުލް ްއެއީ ހުންނެވޭނެ.

ްަވޒީފާއަކުްން ްއަދާކުރަްއވާ ްނުަވތަ ްމަަސއްކަތުން ްއޭަންކުރައްވާ ްވާނީ ްޖެހިވަަޑއިނުގަންަނވާނެ.ްނަތީޖާއަކަށް ކުރަްއވާކަށް

ްހާޒިުރވަް ްަކއުންސިލަށް ްއެުކަގއި ްލިބިވަަޑއިގަތުމާ ްއާމްދަީނ ްޖަލްސާތަކަށްްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ޑަިއގަންނަވާ
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ްއަށްް ްއޭނަ ްއާމްދަނީ ްޖުމްލަ ްއެހެންވީމާ، ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްވެސް ްއެަލވަންސް ްރަނގަޅު ްހަމަ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ

ްއިތުރުް ްއެހެން ްއަދިވެސް ްބޭނުންތަކަކަކީ. ްހާސިލުވާނެ ްބިލުން ްމި ްގޮތެްއަގއި ނޑު ްމައިގަ ްމިއީ ްއާދެ! އިތުރުެވގެންދާނެ.

ންނާނެ.ްއަދިްކައުންސިލުގެްމަަސއްކަތްތަކާްުގޅޭްގޮތުންްވެސްްކުދިކުދިްއިާދރީްއިޞްލާޙުތައްްއެބަްހުރި.ްބޭނުންތައްްހު

ނޑުްގޮެތްއގައިްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިއީްކުއްިލއަކަށްްހަމައެކަނިްސަރުކާރުންްމިހެންްހުރެލާފައިް މައިގަ

ްކަ ްތަފާތު ްމިއީ ްނޫނޭ. ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްލޯކަލްްހުށަހެޅި ްމުއްދަތެއްަގއި ްދިގު ްމަޝްވަރާކުރަްއަވއި، ްވެސް އުންސިލުތަކާ

ގަވަރމަންޓްްއޮތޯރިޓީންްދިާރސާތަކެއްްކުރަްއވާފައިްހުށަހަުޅއްވާަފއިވާްއިޞްލާޙުތަެކކޭ.ްައދިްމިްއިޞްލާޙުތަކުެގްއަސަރުް

ްބޭ ްބަެއއް ްއެހެންނަމަވެސް ްފޯރާނޭ. ްނުވެސް ްކައުންސިލުތަކަކަށް ްހިނގަމުންދާ ްގެނެސްދެއްާވްމިހާރު ްޚަބަރު ްމި ފުުޅން

ްއޮތީް ްމި ްއަދި ްދަންނަވާލީ. ްިމ ްވާހަކަ ްމި ްައޅުަގނޑު ްެއުކަގއި ްހުރުމާ ްަކންބޮޑުވުންތައް ްބޭފުޅުންގެ ްބަެއއް ގޮތުން

ނޑުމެންްބަހުސްކޮށްްނިމިގެން،ްއަދިްމަޖިލީހަށްްފެނިވަަޑއިގެންފިްއޔާްމިްދާނީް ހަމައެކަނިްއިބްތިދާޢީްބަހުސްގައި.ްއަުޅގަ

ްލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްކޮމިޓީ ްވެސް ްފުރުޞަތު ްގެނައުމުެގ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީން އަކަށް.

ްއާދެ!ް ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއ ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްކަހަލަ ްއުފާކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްިމއީ އެހެންވީމާ،

ް ްމިކަމުގެ ްއުފެއްދުންތެރިކަމަށް ްޤައުމީ ްައޅުަގނޑުމެްނެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަދި ްފޯރާނެ. ްއަސަރުތަްއ ްހެޔޮ ަސބަބުން

ްތަފާތުް ްއަދި ްފޯރާނެ. ްައަސރުތައް ްހެޔޮ ްސަބަބުން ްަކމުގެ ްމި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްަރށުގެ ްގުޅުންތަކަާށއި އިޖްތިމާޢީ

ްބޭ ްެއ ްާއއި ްވަޒީފާ ްއަދާކުަރްއވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްބޭފުޅުްނނަށް ްޤާބިލު ްދާއިާރގެ ްއެ ްއަދި ްފަންނީ ފުޅުންްދާއިރާތަކުަގއި

ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާް ްހިއްސާެވވަަޑިއަގންނަވަން ްތަރައްޤީަގއި ްބޭފުޅުން ްއެ ްވެސް ްއެކު ްއުުޅްއވުމާ ްމަސައްކަުތގައި ކުރަްއވާ

ްގޮެތްއގަިއް ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ.ްއެެހންވީމާ،ްމައިަގނޑު ްފުރުޞަތު ްބައިވެިރވަަޑއިގަތުުމގެ ްކައުންސިލުގައި ބޭފުޅުންނަށް

ްކަންތައްތަ ްކަހަލަްއުނދަގުެލއް،ްމިކަހަލަ ްއެްއވެސް ްެގއްލުމެއް،ްއަދި ްކަހަލަ ްެއްއެވސް ްބިލަކީްމިއިން ްހުރީ.ްމި ްމި ެކއް

ްޔަޤީްނކަންް ްއެ ްދަންނަވަމުން، ްކަުމގައި ްނޫން ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްލިބޭނެ ްޤައުަމކަށް ްޖަމާޢަތަކަށް، ްފަރުދަކަށް، އެްއވެސް

ްތާއީދުކުރެއްވުންް ްބޭފުޅުންގެ ްތިޔަ ްބިލަށް ްމި ްވާަހކަކޮުޅްްއަރުވަމުން، ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން، ްވާހަކަ އެދޭ

ް.وبركاتهްهللاްتورحو.ްعليكنްامالس الوނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމިއީ ްބަހުސް ްހުުޅވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްބަުހސަށް ްބިލުގެ ްމި ްހިސާބުން ްފުރުޞަތަށ3ްްމި ްބަހުސެްއ. ނޑިިއރުގެ ްގަ

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްެގންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްެތރި އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްދާއިރާގެް ްނައިފަރު ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިން ްފުރުޞަތުއެރުުވމުގެ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި އެދިަވޑަިއގެންނެވި

ް ްމުޙައްމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްއެދި ނޑު ްއަުޅގަ ވަޑައިގެންެދްއވުމަށް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްދާއިރާަތއްްް`. ްއިދާރީ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްމިްް ލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްހިްނގުމާްބެހޭްގޮތުންްޢަމަލުކުރެވެމުްނދާްޤާނޫނަށްްހުށަހަޅާފައިްމިްވާްިއޞްލާޙަކީްއަުޅގަ

ްއި ްތާއީދުކުރާ ްދައުލަތެއްެގްއިޞްލާޙަށް ްޔުނިޓަރީ ްދަންނަވަން. ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްކަމުގައި ްނޫން ްޞލާޙެއް

ްރަނގަޅަށްް ްނިޒާމު ްޔުނިޓަރީ ްނިޒާާމއި ްފެޑެރަލް ްދަނީ. ްިމ ްހިނގަމުން ްމިހާރުވެސް ްާރއްެޖ ްއޮެވގެން ސިފައިަގއި

ްނަމަ،ްވަރަްށްރަނގަުޅވާނެ.ްފެޑެރަ ްހުށަހެޅި ްިއޞްލާޙު ްދުިނޔޭގެްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ްޢާއްމުކޮށް ްިނާޒމެއްަގއި ލް

ްަރއްޔިތުްން ްއޮެވގެން، ްމަޖިލީހެއް ްަރއްޔިތުްނގެ ްވަކި ްތަނެްއގައި ްކޮންމެ ްގޮުތގައި ްމަސައްކަްތކުރާ ްޤައުމުަގއި އެހެން

ްނިޒާމުް ްފެޑެރަލް ްުއސޫލަކަށް ްގެންދާ ްހިނގަމުން ްޮއެވގެން ްސަރުކާެރއް ްވަކި ްޮއެވގެން، ްގޮެތއް ތަމްސީލުކުރެވޭނެ

ްމިްހިނގަނީ ްކޮންމެހެން ްޓަކައި ްގެނަުއމަށް ްސިފަ ްދައުލަތެއްގެ ްޔުނިޓަރީ ްހުށަހެޅުމުގައި ްބިލު ްމި ްއެހެންވީމާ، .

ްއަނެއްާކވެްސް ްބޭނުންވަނީ ްސަުރކާރުްނ ްމިއަދުގެ ްރަނގަުޅވާނެ ްމާ ްއެއަްށވުރެ ްނެތް. ްކަެމއް މަސައްކަތްކުރާނެ

ކުރާްކަމެްއގެްގޮތުަގއިްީރއްޗަށްްއެްވާހަކަްލިޔެލާފަިއްްއަތޮޅުވެރިންާނއިްކަތީބުންްަލިއގެންްމިކަންްކުރަންްބޭނުްނވެެގން

ްހިންގުމަށްް ްުއސޫލުން ްލާމަުރކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްގެނައިއްާޔ. ްތަނަށް މި

ނ ްކަ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްހަދަމުންގެންދިަޔ ްާޤނޫނުއަސާސީ ްަކނަޑއެޅީ ޑައެީޅ،ްއަޅުަގނޑުމެން

ްލިބިފައިވާް ްރަށްތަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްތިބެގެން ްކަތީބުން ްގޮތުަގއި ްމީހުންގެ ްޢައްޔަންކުރާ ްނުފޫޒަށް ްކަތީބުންގެ ްއޮތް ރާއްޖޭަގއި

ނިކަމެތިކަމާއިްތަރައްޤީްއާއިްކުރިއެރުމާްހަމައެކަނިްއައިސްަފއިްހުރީްއެްމީހުންގެްޢާއިލާތަކާއިްގެދޮރަށްްކަމަށްްެވގެން.ް

ްވެސްްްހަމައެއާެއކީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮްތއިުރގައި ްސަުރކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްެއކުލަަވއިލުމުަގއި ަކއުންސިލުަތއް

ްއެންެމް ްމަޖިލީހުގަިއ ްއޭރުަގއި ްުއވާލުމަށްފަހުގައި ްކޮްނސެޕްޓު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންުގޅުނިން. ކޮންސެޕްޓެއް

ްފަ ްތާއީުދުކރާ ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއާއި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއޮތް ްވޭތުވެިދޔަްތިންްބާރުގަދަކޮށް ްއެީކގައި ްބަދަލުތަކާ ްގެނައި ރާތްތަކުން

ްަކއުންސިލުތަކުެގް ްހިނގާަފިއވާއިުރގަިއ ްަކއުންސިލުތައް ްއެ ްވަރީ. ްހިނގާފައި ްކައުްނސިލުތައް ްތެޭރގައި އަހަރުދުވަސް

ްފަ ްމިދިަޔ ްހަދަިއގެން، ްައޅުަގނޑުމެން ްއެްއ ްޤާނޫނުއަސާީސ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްތެޭރަގއި ްމުއްދަތުގެ ްއަހަުރްމިދިޔަ ސް

ްމަޖިލީހެއްް ްރައްޔިތުންގެ ްދިމާވެއްޖެ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ތެރޭގައި

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްއޮތް ްކުރަން ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްއެީއ ްއަުތވެްއޖެ. ްބަާޣވާތެއް ްެއުކލެވިއްޖެ. ްސަުރކާރެްއ އެކުެލވިއްޖެ.

ްސަބަބުްންނައި ްތިިބްއެކަމަުކ،ްބަޣާވާުތގެ ްސަރުކާެރްއގައި ްއޮތް ްދިމާވެއްޖެ.ްހިނގަހިނގާ ްިހންގަން ްަޤއުމު ްރަީއސަކު ބު

ްއިމުންް ްމުޅި ްާޤނޫނުއަސާސީެގ ްެއކުެވގަެނގެން ްބަޔަުކ ްކިާޔފައި ްކޯލިޝަނޭ ްބޭރުކޮށްލާފައި ްެއްއޗެހި ްވަޒީރުންނާ ހުރިހާ
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ްރިާޔސީ ްއަދި ްއިންިތޚާބާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްމަސައްކަތްކޮށްފި. ްތެޭރަގިއްްބޭރުން ްދުަވސްވަުރގެ އިންތިާޚބުގެ

ސުޕްރީމްްކޯޓަށްްގެްނގޮސް،ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްމިްމަޖިލީހުގެްބާރުތައްްނަަގއިފި.ްއިންތިޚާުބްހިންގަންވީްއިލެކްޝަންްސް

ްއިންތިޚާބުް ްގަިއޑްލައިނަކަށް ނޑައަޅާ ްކަ ްމީހުން ްއެ ްނަގަިއ، ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ކޮމިޝަނުގެ

ްަރއީސްްހިންގުވައި ްނައިބު ްބޭުރކުުރމަށްފަހުގައި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްހުރި ްހޮވިަފއި ްދައުރަކަށް ްއަހަުރގެ ްފަސް ފި.

ދުަވސްްއިތުރަށްްވެިރކަންކޮށްފި،ްހަމ15ްްައަހަރަށްްވުރ5ްްެއަހަރަށްްއެރިްމީހ5ްްާއޭނަގެްމަޤާމުްއަާދކުރެވޭނޭްުބނެ،ް

ނޑިާއއިްބަ ޑީގެްބާުރގައި.ްއެއަށްފަހުަގއިްވެރިކަެމއްްބަދަލުވެގެންްމިްއައީްރަްއޔިތުންްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްބާރުގައި.ްއަިދްކަ

ްމަޖިލީހުެގް ްމި ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްމި ްމިއަދު ްދެން ްދިމާނުވެގެން. ްކަމަކާ ްކުރި ްވޯޓަާކއި ްލީ ްރައްޔިތުން ްގޮތަށް ދެކޭ

ްއާ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ް ްދާން. ްތަނަށް ްއޮތް ްއިހު ްއަނެއްާކެވސް ްލިބުނީމަ، ްމިްމެޖޯރިޓީ ްދަންނަވަން، ްއެީކަގއި ދޭހާ

ްޓަަކިއް ްކުރުމަށް ްމިކަން ްަކއުންސިލުތަަކށް ްއޮތް ްމިހާރު ްނުވަަތ ްފަހުން ްއަހަރު ްތިން ްމީެގ ްކޮންމެހެން ގެންދިއުމަށް.

ްއަޅައިޭދް ްައކުރު ްތާނަ ްމީހުންނާއި، ްލިޔެލާޖަހާ ްކޮންމެހެން ްަދއްާކކަށްނުޖެހޭ. ްވާހަަކއެއް ްޭދ ްވާހަކަެއއް، ފުރުޞަތުނުދޭ

ނޑުމެްނެގްކައުންސިލުަތއްްހިންގުމަކީ.ްމީހުންނާ ނޑުހައްދާްމީުހންނާއިްމަސްވެރިންނަކަށްްކުާރްކަމެއްްނޫންްއަުޅގަ އި،ްދަ

ްޓަކައިް ްޚިދުމަތްކުރުމަށް ްރައްޔިތުްނނަށް ްގޮތުގައި ްސީދާ ްމެންބަރުންނަކީ ްނެގޭ ްކައުންސިލުތަކަށް ްއޮތް ްމި ް މިއަދު

ްއެ ްބައެއް. ްނަގާ ްއިންތިޚާބުކޮްށގެން ްސިޓިްންރައްޔިތުން ްނުވަތަ ްގޮތުގައި ްއެމްޕީޒްގެ ްސިޓިން ްމީހުންނަކީ ްއެ ހެްނވީމާ،

ްުއޅެފައިް ްހައްދަން ްގޮްސްއަންނާރު ްަގޑިެއްއގައި ްމީހުްންބޭނުންވާ ްތިބެލާފައި،ްއެ ްަބއެްއްފަހަރު ްގޮުތގައި މެންބަރުންގެ

މަތްކުރުމަށްްޓަކައި،ްރަްއޔިތުންެގްއަނެއްްދުވަހުްއަންނަްގޮަތކަްށްނޫންްމިކަންްމިްކުރަނީ.ްރައްޔިތުންނަށްްޓަކަިއ،ްޚިދު

ްދާނީ.ް ްދުރަށް ްދޫކޮށްލާފައި ްސަރުކާުރ ްނުދެވެންޏާ ްލާރި ްދައުލަތުްނ ްބަަޔކަށް ްނެގޭ ްމަސަްއކަތްކުރުމަްށ ޙައްޤުަގއި

ސަރުކާރުންްއެްމީހުންނަށްްމުސާރަްދޭންްބޮޑުވެގެންްއުޅޭިއރުގައިްއެްފައިސާްައކީްއެްމީހުންނަށްްސީދާްލިބޭްއެއްެޗއް.ް

ނުޑްއެއީް ްގޮތުަގއިްލިބޭްއެއްެޗއް.ްއޮިނގަ ރަށަށްްވަދެގެންދާްެއއްެޗއް.ްއަދިްއެްމީހުންްކުރާްމަސައްކަުތގެްއުޖޫރަެއއްގެ

ްގޮުތގަިއް ްކައުންސިލަރުންގެ ްމަދުކޮށްފައި ްތަންތަނުން ްއެ ްމުަވއްޒަފުން ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް ބަދަލުކުރެވިދާނެ.

ްގަލަން ްގޮތުަގއި ްސީދާ ްމީހުންނަށް ްހެދިދާނެ.ްްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްގޮތް ްމަަސއްކަތްކުެރވޭ ްތިބެ ްތަުނގައި ްއެ ހިފައިގެން

ްަވކިް ްކޮންމެހެން ްއަދި ްމީހުންކަމަށާ ްދަންނަ ްލިޔެިކޔަން ްމީހުންނަކީ ްދާ އަޅުަގނުޑްވެްސްޤަބޫލުކުރަްނ،ްެއްތަންތަނަށް

ްޤާބިުލްމީހުން ްމީހުންނަކީްަމސައްކަތްކުެރވޭނެ ްމީހެްއްަކމަށްްނުވެ،ްއެ ްލާ ްބުނެގެން ްޓަކަިއްެއްްމީހަކު ްހެދުމަށް ކަމަށް

ްފުރުޞަތެއްް ްމަޤާމެްއްއަދާކުާރކަށް ްއިތުރު ްެމންބަރުންނަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްލާންޖެހޭ.ްރައްޔިތުްނގެ ްއެބަ ްމީހުން ތަންތަނަށް

ްތިބެންޖެހޭތީވެ.ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންކަން ްަރއްޔިތުންނަށް ްގޮުތގައި ްސީދާ ްއެއީ ނޯވޭ.

ންވީމާ،ްމިއަދުްަރއީާސއިްނައިބުްރައީަސކީ،ްކައުންސިުލގައިްތިބޭްއެންމެްދެްމީހުންނަކީްބޮޑުްމުސާރަްދީފަިއ،ްދެންްއެހެ

ތިބޭްއެންމެންނަކީްމަގުމަތިކޮށްފައިްތިބޭްބަޔަކަށްްހަދާކަށްްބަދަލުކުރާނެްކަމެއްްނެތް.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްއިޞްލާެޙއްް

ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވޯޓުދެްއިވްނޫން. ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްދާއިރާަތކުން، ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްއެދެން ްކިބައިްނ ގެ
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އަހަރުްފަހުނ11ްްްޢާއިލާތަކުގެްމީހުންްމަގުމަތިޮކށްލައިްނިކަމެތިކޮށްލުމަށްްޓަަކއިްމީގެްތިންްއަހަރުްފަހުންްވެސްްއަދިް

ްނިކަން ްއެކީއެަކއްަޗކަށް ްހަމަ ްކުރަންޏާ ްނެތް. ްކަމެއް ްކުރާނެ ްމިކަން ްހުރިހާްްވެސް ްޚުދުމުޚްތާރުކޮށްލާފައި ރަނގަޅަށް

ްބޭފުޅުންް ްތި ްހިއެއްނުވޭ ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ްކުރާކަށް ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްކެރެންޏާ. ްުއަވއިލަްއވާ ކައުންސިލުތައް

ްއޮީތް ްިމ ްނެތް. ްކަމެއް ްގެންނާނެ ްކޮންމެހެން ްޖައްަސއިގެން ްދުރުދުރުން ްއެީއ. ްޙަޤީޤަތަީކ ބޭނުންވާނެހެނެއް.

ްތިއްަބވާށޭ.ްިދވެހިރާއްޖޭެގްކަންތަ ްހޭވެރިކަްނވެ ްރަްއޔިތުން ްދެންެނވިން،ްދިވެހި ްކުރިްނވެސް ްފެށިފަ.ްއަުޅަގނޑު އްަގނޑު

ްކައުންސިލުތައްްުއވާލެިވގެންނުވާނެ...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަފުޅުދަްއކަވާށޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްބިލަށްްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާްއިނގޭތޯ.ްިބލުގެްމާއްދާތަކަށްްވާހަް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްކީކޭތޯ؟ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބިލުގެްމާއްދާތަކަށްްވާަހކަފުޅުދައްަކވަހަރޭ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްރައީސެކޭ ްފައްކާ ްހާދަ ްއަދި ްުއޅުްއވަނީ؟ްމި ްތި ްޕާޓީއެްއގައި ްކޮން ްމިހާރު ްވާހަކަދަްއކަނީ؟ ްމި ްނޫންތޯ ްެއއަކަށް .

ްހުރިް ްދައްކަން ްސީދާ ްމާއްދާތަކަށް ްއޮތް ްބިލުަގއި ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެން ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެކެ ްބިނާކޮށް ްމައްޗަށް ްމަފްހޫމުގެ ނޑު ްމައިގަ ްމުޅި ްބިލުގެ ްއަކީ ްވެސްްވާހަކަ ްވާންޖެހޭނެ.ްމަނިކުފާނު ްވާހަކަތަކަކަށް ވޭ

ްބިލުް ްމާއްދާ ްހުރި ްބިލުގައި ްއިންނަވަނީ. ްތި ްވަޑަިއގެން ްހިސާބަށް ްތި ްކުރަލަިއގެން ްއުެޅއުޅެ ްމަޖިލީހުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ްނުކުންނަ ްއެއިން ްވާނީ. ްޯކއްަޗކަށްތޯ ްކީމަ ްާމއްދާ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަނެްއކާ ްނިންމީމަ، ްކިޔައި ްމީހާ ނަތީޖާެގްްހުށަހެޅި

ްބައިް ްއެ ްފަހުން ްދެން ްވިދާުޅވީ. ްއެއްޗެއް ްހަމަ ްދެން ްދައްކަނީ. ްމި ްމިތާ ްާވހަކަތަކެއް ްދެެކވޭ ްބިނާކޮށް މައްޗަށް

ްތިބިް ްިދވެހިރާއްޖޭެގްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި ްއަކީ ްވާހަކަ ްދަންަނވާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ،ްއެހެންީވމަ ރަނގަޅުކުރާނީ.

ްރަނގަ ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންގެްމެންބަރުންނަށް؛ ްބިލެއް. ްއިތުރު ްއަންނާނެ ްމިތަނަށް ްމާދަމާ ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ޅަށް

ނޑައަޅާް މެންބަރުންްއައިމަްހުރިހާްކަމެއްްހަމަވީ.ްދެންްސިޔާސީްޕާޓީތައްްވެސ15ްްްމަޖިލީހަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަ

ްއުވާލީމަްނިމުނީ.ް
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ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްހިތަދޫްދެކުނު

ްވަރަޙްމަތު ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް ްދާއިރާަތއްްهللاް`. ްއިދާރީ ްިދވެިހރާއްޖޭގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ވަބަރަކާތުހޫ.

ް ްޤާނޫނަކީ ްހިންގުުމގެ ްއުސޫލުން ްޤާނޫނެއ2111ްްލާމަރުކަޒީ ްއައި ްވުޖޫދަށް ްައހަރު ްޢަމަލުކުރަންްްމިް.ވަނަ ޤާނޫނަށް

ްކަފެ ްމި ްަދއުރު ްއެއް ްދިނުށިގެން ްމާް،މަށްފަހުއުންސިލުތަކަށް ްފެށުނުތާ ްދައުެރއް ްނުެވްްދެވަނަ ްދުވަހެއް ގިނަ

ްބޮޑު ްވަރަށް ްދޭތެޭރގަިއްް،އަޅުަގނޑުމެން ްމިއާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ްެގންނަން ްއިޞްލާޙުތަެކއް ބިޔަ

ްެއބަ ްފުރުޞަތު ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނެް.އޮތްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަހަރެއްހާްް،ތްްމައްސަަލއެއް ގާތްަގނަޑކަށް

ދާްްދުވަހާްކައިރިްކޮށްލަްއވާފައިްނަމަވެސްްމިްއިޞްލާޙުތަކާްދޭތެރޭގައިްއަިދވެސްްޤައުމުގެްަތރައްޤީގެްދުވެލިްކުރިޔަށް

ްންްގޮތުަގއިްޤާނޫނުައސާސީްށްްަވޑަިއގަތުން.ްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުުކރާިއގެންްކުރިޔަމިންވަރަށްްބެއްލެވުމަށްފަހުްިއޞްލާޙުތަކަ

ްެއބަްމިކައުންސިލަރުންނަކީ.ްްކުެރޭވްބައެއްްމިލާޒިމްކޮށްގެންްއިންތިޚާބު ބުނޭްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްޓަކަ ްހިންގުމަށް ްދާއިރާތައް ްއިދާރާތައިދާރީ ްއުަފއްދާ ްފަރާތްތަކުެގްކާއި ްއެ ްސިފަތަކާއި ްކައުންސިލްތަުކގެ ްމަޤާމުތަކާއި އި

ނޑައަޤާްއިޚްތިޞާޞް ްކަ ްބާރުނޫނުަގއި ްވަރަށް ްއެެހންވީމާ، ްއޮންނަންވާނޭ. ްއެބަޅާަފއި ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްތްއޮްދީފައި

ްމުއައްަސސާތައް ްއެހެނިހެން ްަދއުލަތުގެ ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްގޮުތގައި. ްކަމެއްގެ ްލާޒިމް ްކުރަންޖެހޭ ްއުފައްަދވަނީ.ްްމިއީ ވެސް

ް ްނުކުެރވޭ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްަކނޑަްމުައއްސައެ ްތެޭރގައި ނޑައެޅުމަށްފަހުް،ފަހުއެޅުމަށްސާތަުކގެ ްކަ ،ްމެންބަރުން

ްުމސާރަ ްަބޔަކަށް ްަވކި ްއޭގެތެޭރގަިއ ްުނވަތަ ްގޮތަކަށް ްނުދޭ ްއޮންނަްަހމަ ްގޮތަކަށް ްލިބޭ ްެއއްެޗއް ްއަށް ްޖަލްސާ ހާޒިރުވާ

ް ްނުފެނޭ. ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްޤާއިމްތަނެއް ްމި ްނިޒާމެއް ްރަށްފުށުެގ ނޑުމެން ްކުިރއެރުމަށްއަުޅގަ ްރަށްފުށުގެ ް.ޓަކައިްކުީރ

ްަޓަކއި ްކުރިއެރުމަށް ްޓަކަިއ.ރަްް.އަތޮޅުތަުކގެ ްކުިރއެރުމަށް ްމަަސއްކަތްްްރަްއޔިތުންގެްްއްޔިތުންެގ ްޓަކައި ކުރާްކުިރެއރުމަށް

ްދިނުމަށް ްއެްއެޗއް ްް.ޓަކައިްބަޔަކަށް ްޤާއިމުނުވަތަ ްމިްުކރުމަށްނިޒާމު ްކަންތައްތަެކއް ކުރެވެނީ.ްކުރެިވގެންދާއިުރްްޓަކައި

ްޤަ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްނުވަތަ ްމެންބަރުން ްފަސް ްުނކުެރވޭ ްއިންތިޚާބުކުރުަމށ7ްްބޫލެއް ްމެންބަރުންނަކީްމެންބަރުން ްއެ ފަހު

ްނިކުމެ ްތެރެއަްށ ްކޮށްގެންްް،ރައްޔިތުންެގ ްޚަރަދުތަެކއް ްތިް،ބޮޑެތި ްމަޤާމުތަކުަގއި ްޮބޑެތި ްރަްއޔިތުންނަށްްއެަތއް ބެފަިއ

ްޓަކައިޚިދުމަތް ްޓަްރަށުގެް،ކޮށްދިނުމަށް ްަމސައްކަތްކުިރއެރުމަށް ްބަަޔކުަކއި ްނިކުންނަ ްނިޔަުތަގއި ްައއިސް،ްކޮށްދިނުުމގެ

ްއެ ްހިސާބަކުން ްއެްވަކި ްހޮވުމަށްފަހު ްރައީސާްމީހާ ްވޯޓަކުްނ ްސިއްރު ްެނގޭ ްތެޭރގައި ްރައީސްްބޭފުޅުންގެ ްަނއިބު އި

ް ނަޑއެޅުމަށްފަހު، ްކަ ްއެއްޗެއް ްއެންމެންނަކީ ްއެހެން ްވެގެންްދެން ްގޮުތަގއި ްބައެއްގެ ްއިންޞާފެކޭްދިއުުނލިބޭ ްމިއީ ން.

ް ްހަމައެއް ްއިންތިޒާުމްބުނެވޭނެ ްމި ްވިސްނާވަަޑއިގެން ްމިކަމަށް ްނޭނގެ. ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްހަމަ ނޑަކަށް އަުޅގަ

ްމިާއްދޭޤާއިމު ްބޭފުޅުން ްިވސްނާކުރެްއވި ްފުންކޮށް ްވަރަށް ނުޑްޤަބޫލުކުރަނީ.ްްވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭތެރޭގައި ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްޤާއިމުކުެރވިްމި ްމިައށްވުރެނިޒާމު ްކަމެއް. ްކުެރވިދާނެ ްމިއީ ްބަޖެޓުްދާނެ. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަންނޭނގެ ްރަނަގޅު ްމާ

ް ްއެންމެްނ ްއެއީ ްޤަބޫތަންނުދޭކަން ްއެހެންެވއްޖެވެސް ްޙަޤީޤަެތއް. ްއަދަދުްލުކުރާ ްމެންބަރުންގެ ްމިސާލަކަށް ްއޔާ
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3ްއަދިްކޮންމެްރަެށއްަގއިްްވެސްްހެދިދާނެ.ށްްމެންބަރުންނ3ްަތަނަކަށްްްމެންބަރުންްތިބ7ްިނެ.ްމިސާލަކަށްްމަދުކުރެވިދާ

ްއަދަދެއް ްޤާއިމުްމެންބަރުންގެ ްެއކަވެސް ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްޤާއިމުކޮށްގެންކުރެވިދާނެ. ްނިޒާމެއް ްބަދަލުްްހަލަ ގެެނވޭ

ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްބަދަެލއް ްޙަޤީޤީ ްއެް،އެއީ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ނޑުމެންގެްނޫްނ

ްމީސްްކުރިއެރުމަށް ްބޭނުންާވ ްނިޓަަކއި ްމި ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްނޯންނާނެ ްފުރުޞަތު ްބައްޓަންމީހުންނަށް ކުެރވިގެްންޒާމު

ްވާނެް،މައިއަ ްނުވީމަ ްނިޒާމަކަށް ްބަލަިއގަންނަ ްރައްޔިތުން ްނުވާނެ. ްނިޒާމަކަށް ްބަލައިގަންނަ ްަރއްޔިތުން ގޮަތީކްްއެއީ

ްނޯ ްއިތުބާރެއް ްޚިދުމަތްްްނނާރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްޔަޤީންކަެމްއްނެ. ްަބޔަކަށް ްއެއްވެސް ްނުލިބޭނެ. ްބަޔަކު ކޮށްދޭނެ

މީހާްއަށްްރައީސްކަްންްމީހާްހޮވިގެންްައއުމަށްފަހުްއެްއެތައްްބުރަްމަަސއްކަތަކުްންއެް،ރައްޔިތުންގެްވޯޓުންްް،ނޯންނާނެ

ްނޯްނނާނެ.ްނަލިބޭނެ ްޔަޤީންކަމެއް ްިލބޭނެކަމުގެ ްރައީސްކަން ްސަބަބަށްއިބު ްއެ ްއެހެންވެ ްނޯްނނާނެ. ްޔަޤީންކަމެއް ްކަމުގެ

ފަހަތަށްްދާނީ.ްހަމަްޓަކައިްރަނގަޅުްބަޔަކުްކުރިަމއްެޗއްްނުލާނެ.ްއަނެްއކާވެސްްހަމަްއިތުރަށްްހަމަްރަށްފުށުގެްތަރައްޤީް

އްޔާްމިްނިޒާމާްދޭތެރޭަގިއްްއޤީްއަށްްބޭނުންވާްކަމަށްްވެްއޖެތަރަް،ްްއޔާއެހެންވީމާ،ްކުިރއެރުމަށްްބޭނުންވާްކަމަށްްެވއްޖެ

ްވިސްނާަވޑަިއގެން ްފުންކޮށް ްްބިލުްމިް،ވަރަށް ްއެހެްނ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަްށ ްިމއަށްވުރެްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާއަކަށް،

ްދިރާސާކޮށް ްޚިޔާލާްް،އިތުރަށް ްބަެއއްގެ ްގިނަ ްއަްއިރަްއިޔތުންގެ ްބަދަލެއް ްމިފަދަ ްހޯދުމަށްފަހު ނެއްކާެވސްްމަޝްވަރާ

ހިސާބަށްްއައިސްފައިްއޮތީްވަރަށްްގިނަްދުަވސްްވަންދެންްދިރާސާތަކެްއްްކުރެްއވުން.ްމިްބަދަލުްމިކަތްްގެންނަންްމަސައް

ްދެކެވިްް،ކުރެވި ްކުރެވިްް،ވާހަކަތަެކއް ްނަތީޖާއެއްް،ކަންތައްތަެކއް ްގެެނިވްްގެޭއގެ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްޮގތަށް ްކުއްލި ގޮތުން

ް ްނުވަތަ ްކަމި ްގެނެިވގެން ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްޢަމަލުކުްމުަގއިޤާނޫނަށް ްމިއަށް ްމިިވޔަސް ްފެށިފައި ްއަުޅަގނުޑްްރަން އޮތީ.

ނުޑމެންގެްރައްޔިތުންނަށްްނުވަތަްސަރުކާރަށްްނުއުފުލޭްވަރުގެްަޚރަދުތަކެއްްް،ވެސްްޤަބޫލުކުރަން އެބަްކުރިމަތިވޭ.ްއަުޅގަ

ްހަްއެހެންނަމަވެސް ްތެޭރގަިއ ްކުރުމުގެ ްކަންތައްތައް ްމި ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްމަތިންްައޅުަގނޑުެމން ްއުސޫލެއްގެ މަޖެހޭ

ްަޤބޫލުކުރެވޭ ްނިޒާެމއްކަން ްބަލައިގަެނވޭ ްމިީއ ްވެސް ްެވގެންްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައް ްމި ްގޮަތކަށް ދިއުން.ްކަހަލަ

ކުާރއިރުްލަކަށްްއަޮތޅުްކައުންސިލްްާޤއިމުމިސާް.ބޮޑަްށްމަދުެވެގންްދާނެއެކޭްއަޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއްްުނކުރެވޭްއަދަދުްމާ

ްއެބަ ްހުންނަންޖެހޭނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިް،ވިދާުޅވޭްމިހާރު ްބޭފުޅަކު ްރަށަކުން ްކަމެއް.ްހަަމްްކޮންމެ ްވިސްނަންޖެހޭނެ ވެސް

މަޖެއްސުމަށްފަހުްސިޓީްގޮތަަކށްްހަްހުރި.ްމިސާލަކަްށްައންހެނުންްކޮމިޓީްނޯންނަްޙަޤީޤަތުގައިްއެކަހަލަްާމއްދާތަެކއްްއެބަ

ްމިކައުންސިުލގަ ްއުކޮމިޓީއ4ްެއޮންނަނީްްއި ްހަމަޖައްސަވާފައް ްވާހަަކްަފއްދަވަން ްއެލަވަންސްގެ ްދޭ ްކޮމިޓީައކަށް .ްމިއިން

ް ްެއއްކަލަ ްހަމަ ްނެތް. ްބޯޑުއަނެއްާކވެްސ ްއޮތްއިރުްކުރީެގ ްޤާނޫނުަގއި ނޑައަާޅފައި ްވާހަކަ.ްް،ކަ ްއެލަވަންެސްއގެ ނެތް

ްބޭފުޅުންްޤާނޫނާްްނުވަތަްއެއީްއެް.ބައެއްްސިޓީްަކއުންސިލްތަކުްންއެލަވަންސްްދޭންްފެށީމަްއެއީްކޮރަޕްޝަނަށްްވެއްޖެ

ްކުރި ްމައްސަލަތަކެްއްއެބަްޚިލާފަށް ްެވގެްންމިހާރު ްއުޅޭ.ްއެހެންވީމާ،ްްކަމަކަށް ްދޭތެޭރގަިއްއެބަިމކަހަލަ ޖެޭހްްބައިތަކާ

ްވިސް ްާދއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްއަދިވެްސްއިތުރަށް ްޮބޑަށް ްމަސައްކަތްތަންކޮޅެއް ްމިސާލަކަކުަރްއވަނާަވޑަިއގަތުމަށްފަހު ްށްން.

ްްސަޕްލިމަންޓްރީްކައުންސިލްތަކުން ްވާހަކަ. ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ނޑަެއޅިފަްއެބަޖެޓެއް ްކަ ްބޭރުްންބޭފުޅުންނަށް ްބަޖެޓުގެ އި
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ނަޑއެޅިފައިްއޮންނަްކަމެއްްގެްތެރެއިންނުވަތަްބަޖެޓު 15ްްއޔާްކަށްްޚަރަދުކޮށްފިްކަމަށްްވެއްޖެފިޔަވައިްއިތުރުްކަމަްއެްކަ

ްތެޭރގަ ްރަްއޔިތުންދުވަހުގެ ްިއ ްވާަހކަ. ްއަންގަންޖެހޭ ްނޫްންނަށް ްވާަހކަެއއް ްކަްނތައްތަުކގެ ްކަހަލަ ްކުެރވޭނެ މިއީ

ްވާަހކަ ްއެްއޮގތްކަންނޭނގެ.ްރަނގަޅު ްަގވާއިދާ ްމަތިންެއއް،ްޤާނޫނާއި ްގޮުތގެ ްޤާނޫނާ،ްވާ ްގޮުތގެްްމާލިއްޔަތުގެ ްއެއްގޮްތވާ

ްކުރަންޖެހޭނީ ްޚަރަދުތައް ްމާއްދާތަކެއްމަތިން ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްމާއްދާތަކަށްް. ްއެ ްހުރީތީ ނުޑްްެވސް ްއަުޅގަ ވެސް

ްމި ްޤަބޫލުކުރާްއެްއޗެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްދަންނަވާލަނީ. ްމިްގޮތުަގއި ްޢަމަލުކުރަންްްމިް،އޮންނަނީްޤާނޫނުގައި ޤާނޫނަށް

ްމި ްސަރުކާރުގެްފަށާނީ ްދިވެހި ްޝާިއޢުްޤާނޫނު ްމިހާހިގެޒެުޓަގއި ްފެށިގެންނޭ. ްދުވަހުން ްފާސްކޮށްފިއްކުރާ ޔާްސާބުން

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްއަލުންްއިކުރާްދުވަގެޒެުޓަގއިްޝާއިޢު .ްންތިޚާބެއްްބާްއވަންޖެހިދާނޭުހންްފެށިގެންްއަނެއްކާެވސްްައޅުގަ

ްމިްއެހެންވީމާ،ްއެްސަބަބަށްް ްޤަބޫުލކުރެވެީންއަދި ްައޅުަގނޑަށް ްފަށަިއގަތުްންބިލުްްޓަަކއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަަސއްކަތް ގެ

.ްިމއީްއާްިނޒާމަކަށްްާވތީްކަންނޭނގެްނުވަތަްގިނަްރަށްްދިރާސާތަކެއްްއެބަްބޭނުންވެއޭތުއަިދވެސްްއިްް.އަދިވެސްްައވަހޭ

ްނިޒާމަކަށް ްގުޅުންހުރި ްކަންނޭނގެްބަޔަކާ ްދޭތެރޭަގއިްވާތީ ްތަފާތުކޮށްްމިއާ ްޚިޔާލު ްމައްސަލައެއްްް،މިހާރުވެސް ްބޮޑު މާ

ްމި ްނެިގގެން ްްގޮތުަގއި ްޢަމަލުުއޅެީނ. ްމި ްއުމިހާރުވެސް ްކުދިކުކުރަމުންދާ ްހުރި ްތެރެއަށް ްމައްސަލަތަްއްސޫލުގެ ދި

ް ްއިޞްލާޙުތަކާހައްލުކުރަމުން، ްިއތުރު ްތަނަށް ްނިމޭ ްދައުރު ްޮއތް ްމިްކުިރއަށް ްބައްޓަންްއެުކ ،ްކުެރިވގެންބިލު

ްހީވަނީްފުރިހަމަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއައިމަ ްރަނގަޅުކުެރިވގެންދާނޭްކުރިވިގެން ްއިުތރަށް ްކޮމި ްައޅުަގނުޑް. ންމެއަކަްސ

ްމިރާހިތްޤަބޫލުކު ްބިލުްވަނީ ްމަސައްކަތް ްކުރިޔަގެ ްނިންމަންވާނީ ްވާނީ ްރައްޔިތުންގެްނިންމެވެން ްއޮްތ ްްށް 18ްމަޖިލީހުގެ

ފުޅާްދާއިރާެއއްަގއިްވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށްްފަހުަގއިްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭތީްްވަަރށްންބަރުންްވަނަްދައުުރގެްމެ

ްްއެ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްއެވާހަކަ ްއިތުްބޭނުންވޭ. ްމުހިއްބޭފުޅުން ްމިކަހަލަ ްރަްއޔިތުންގެ ުމްރަށް

ްދެ ނޑުްންްނިންމުންތައްްނިންމަންވާނީ.ްކަންތައްތަުކގައި ްދައުރެއްގަްމެން،އަޅުގަ ްމިްދައުރުްނިމެންދާ ްތިބިްމިސާލަކަށް އި

ނޑަށްްފެންނާތީްއެބަޔަކުްނިންމުމަށްްވުރެްޮބޑަްށްރަނގަޅުް ޝުކުިރއްޔާ.ްް.ްސްދަންނަވާލަންވާހަކަްވެްވާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްވަބަަރކާތުހޫ.هللاްވަރަޙްމަތުްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްޢިއްް ްތަަޢްއޞަޝުކުރިއްާޔ ްޒާތީ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢަމަލުތަކުންްްއިްރިްޝވަތާްއިބާޒަތްތެރި ްހުތުރު ްފައިސާެގ ކަުޅ

ްބިް،އެްއކިބާވެް ްއެއްކިބާވެްވަޒީާފގެ ނޑަްށްވޯޓު،ްރުވެރިަކމުން ްއަުޅގަ ްލޯބިކުރައްަވއި ްައށް ްހުރިހާތަރައްޤީ ލޮބުވެިތްްދެއްވި

ްޝުކުރު ްދަންަނވައިދެންނެްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑު ްމިވުމަށްފަހު ްހުށަހެޅިފަިއ ްމިހާރު ްއިްލާނީ ްހަމަްއޮތް ޞްލާަޙކީ

ްާތކުންތާކު ްމިއެްއވެސް ްނޫނޭ. ްިއޞްލާޙެއް ްޒަްމާްއީޖެހޭ ްމީހަކުްްމާް،މާނެއްަގއިުކރީ ްކޮންމެވެްސ ްަޒމާނެއްގަިއ ކުރީ

ްފަރުމާ،ްލިޔެ ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްއޮތް ްފޮޓޯްކޮށްފައި ްގެނެސްފަ.ްމީގެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއޮތީ ްވެސްމި ްދެލި ްނެގިއިުރގައި ްކޮޕީ

ނޑިފަ ރަނގަޅަށްްސާފެްއްްނުކުތާތަްއްނުވަތަްމާއްދާތައްްނުވަތަްައކުރުތައްްބައެއްް.ްއެހެންވީމާ،މިހިރީްވަރަށްްބޮޑަށްްކެ
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ްނުވޭ ްވެސް ްއެއް ްބޮޑު ްއެްނމެ ްއޮތް ްއެބަް،ކަަމކީ.ްީމގައި ްއިދާާރއެްއެގްވާހަކަްމީަގއި ްޤައުމީ ްއިދާާރއެްއްް.އާދޭ ޤައުމީ

ްޤަ ްނުހުރޭ. ްއުަވއިލާފަމިހާރަކު ްއޮތީ ްމިހާރު ްއިާދރާތައް ްއަލުންއުމީ ްއުފައްދަނީތޯ؟ް.ްސުވާލަީކ ްިއދާރާތައް ރަށުްްަޤއުމީ

ް ްޕްރީްދޭކައުންސިލުން ްތެރޭގައި ްއެބަޚިދުމަތްތަކުގެ ްގޮތަށް ްޚިުދމަތްދޭ ްޤާނޫނެއްްއޮތް.ްޕްރީްްސކޫލްގެ ްވަކި ްބެހޭ ސްކޫލާ

ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަދަށްްއޮންނާނެ ްއަދި ްތަންފާސްކޮށްފަ. ްސަރުކާރަކުން ްޤާނޫނުން ްއެ ްވެސް ްނުކުރޭ.ްދާންދެން ފީޒެއް

ްބަޖެޓު ްޕްރީސްކޫލްތަުކގެ ްއެޑިްމިހާރުވެސް ްފައިސާ ްހުރި ްައއުމަށްފަހުގައިގައި ްސަރުކާރު ްމި ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްުއކޭޝަން

ްޕްރީ ްގެންގޮްސ ްަނގަިއގެން ްގޯްސވެފަވެސް ްއޮީތ ްހާލަތު ްޕްރީސްކޫލްތަކުެގ ްައނެއްކާެވސް ްއެހެްނވީމާ، ސްކޫލްަތކުގެް.

ކޮންމެްރަށަކުްންްއަޅުވަނީ.ްއަނެއްްކަމަކީްކޮންމެްރަށަކުްނ،ްދާއިާރގެްޚިދުމަތްްގެންގޮސްްކައުންސިަލރުންގެްބޮލުަގއިްމި

ްއަދަދުް ްމެންބަރުންގެ ްކައުްނސިލުގެ ްރަށު ްއަނެއްކޮޅުން ްއޮވޭ. ްއެބަ ްގޮތަށް ްހޮވާ ްކައުންސިލަށް ްއަތޮޅު މެންބަރަކު

މަދުކޮށްފައިްބަޖެޓަށްްލުިއކުރާްވާހަކަްއެބަްބުނޭ.ްެދކޮޅުްދިާމނުވާްވާހަތަކެްއްމިްދެްއކެނީ.ްމިހެންގޮސްްވަރަްށްބަިއވަރުް

ހުރިްފާހަގަކުެރވޭ.ްހަމައެއާެއކީަގއިްއަްނހެނުންގެްތަރައްޤީްއަށްްމަސައްކަތްކުރާްކޮމިޓީތައްްުއަވއިލާްްކަންތައްތަެކއްްއެބަ

ްލައްވާް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއުަފއްދާފައި ްކޮމިޓީަތއް ްމަސައްކަތްކުރާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްއަންހެނުންގެ ްުސވާލަކީ ްއޮތް. ްއެބަ ވާހަކަ

ްހިނ ްހަރަކާތެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްއެްއވެްސްހުވާކުރުވިތޯ. ްދެއްވިތޯ. ްބާރެއް ްޤާނޫނީ ްއެއްެވސް ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ގިތޯ.

ްއެހެްނވީމާ،ް ްހުރި. ްކަންތައްތަކެްއ ްއެަތއް ްތަޢާރުޟުވާ ްަބއިަވރު ްމިކަހަލަ ްދެްއވިތޯ. ްފުރުަޞތެއް ްއަދާކުރާނެ ޒިންމާއެއް

ްހަމަ ްަބއިވަުރ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްގިނަ. ްވަރަށް ްަކރުދާސް ްމި ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްެދްްމިއީ ްރީމެްއގެ ގާތްަގނޑަކަްށ

ބައިކުޅަްެއއްްބައިހާްކަރުދާްސްއެބަްއޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްމިްކިޔާލީމަްއެނގުނީްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްމިީއް

އެްއވެސްްތާކުންތާކުނުޖެހޭްިއޞްލާޙެއްކަން.ްައޅުަގނޑުްއެެދނީްސަރުކާރުގެްއިޚްލާސްތެރިަކމެއްްހުރިއްޔާ،ްމިްއިޞްލާޙުް

ްރަނގަޅަށްްްއަނބުރާ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމުރާޖަޢާކޮށްފައި، ްރަނގަޅަށް ްއަލުްނ ގެންގޮސް

ްވާހަކަެއއްް ްހަމަ ްގޮތެްއގަިއ، ްހަރުދަނާ ްރަނގަޅަށް ްމި ްެވސް ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްނުވަތަ ްގޮތަްށ، ބައްޓަންކުރެިވގެންދާނޭ

ްބަހައްޓާް ްިކޔައިލާ ްކިޔާހެން ްވާަހކަެއއް ްކުރު ްހަމަ ްގޮުތގަިއްލިޔެފައި، ްބައެއްގެ ްތިބޭ ްތަންފީުޒކުަރން ްވާހަކަ ްކުރު ފައި

ްބޭފުޅުންގެް ްބާާރ،ްެއ ްއާރާއި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްދާއިމީކޮށް ްުނވަަތ ްގޮެތއްަގއި ްހަރުދަނާ ްބަދަލުގަިއ،ްތަންކޮެޅއް ހެދުމުގެ

ނޑުަތކަށްްފެތޭްގޮތަށް،ްމިްޤައުމުގެްހާލަތުްމިްއޮތްްގޮތް މިްހާލަތުްއޮތްްމިންވަރުް،ްވަސީލަތްތައްްޤާއިމުކުެރވޭނެްމިންގަ

ްއެބަް ްފަރުމާކުރަން ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތަށް ްކުރެވޭނޭ ްކަމެއް ްދިރާސާކޮށްފައި ްރަނގަޅަށް ްތަނަށް ްއޮތް ދެނެގަނެފައި،ްކުރިއަށް

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެީން ނޑުްމިްދެންނެވިްގޮތަށްްޤައުމީްއިދާރާގެްވާހަކަްައއިސްފައިްއޮތީމަްއަޅުގަ ޖެހޭ.ްމިްބިލަކީްއަޅުގަ

އަހަރުްކުރީަގއިްކޮންމެވެސްްމީހަކުްިލޔެ،ްމުރާޖަޢާޮކށްފައިްއޮތްްވާހަަކއެްއގެްގޮުތަގއިްއޮްތްވާހަކަެތއްްމީ.ްިމއ5ްްީމީގެް

ްއަވަަހކަށްް ްވީހާ ްއިޞްލާޙު ްިމ ްއެދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްއެްއެޗއް ްހެޮޔވާވަުރގެ ްތަންފީުޒކުާރކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ް ްރަނގަޅަށް؛ ްއަލުްނ ްގެންގޮސްަފއި ްއުސޫލުންްއަނބުރާ ްލާމަރުކަޒީ ްޤަބޫުލކުރަން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެންނެވިހެން، މި

ްއިޞްލާުޙް ްވަިކވަކި ްުކދިކުދި ްހުރި. ްއެބަ ްއިޞްލާޙުތައް ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްހިްނގުމުެގ ްދާއިރާތައް އިދާރީ
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ްއަ ްޮއޅުންބޮޅުން ްއޮތީ ްވެސް ްޤާނޫނު ްއެ ްމިހާރު ްވަރަށް ްަވކިނުވާ ްިމކޮޅު ްއެކޮޅު ްގޮސް ްއެހެންވީމާ،ްލަމުންލަމުން ރާފަ.

ްެއއްެޗއްް ްރަނގަޅު ްބަހުސްކޮށްފައި ްމިކަމާ ްފެންވަރެްއގައި ްޤައުމީ ްގޮތެއްގައި ްހަރުދަނާ ްމުރާޖަޢާކޮށްފައި، ރަނގަޅަށް

ްމިް ްޤަބޫލުކުެރވެނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަމުން ްާވހަކަތައް ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްެއބަ ްގެންނަން އެކުަލވާލަިއގެން

ްމެންބަރު ްމެންބަރުްވެސްްްހުށަހެޅުއްވި ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްކިޔުްއވުމަށްފަހުގައި؛ްައޅުގަ ްމި ރަނގަަޅށް

ްކަމަކަށްްޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ.ްެއއީްއެހެންްމިްދެްނނެވީ،ްަޤއުމީްއިދާާރގެްވާހަކަް ްކިަޔއިާލފައިްއޮތް އެްއވެސްްވަރަކަށްްމި

ްކޮ ްމަސަްއކަތްކުރާ ްއަށް ްތަަރއްޤީ ްއަންހެނުންގެ ްހުރުމަީކްއާއި ްވާހަކަަތއް ްިމކަހަލަ ްދެން ްވާހަަކއާ، ްުއވޭ މިޓީތައް

ް ްމިއީ ްޤަބޫލުކުެރވެީނ ްބަލަިއގަންަނނ2114ްްްއަޅުަގނޑަށް ްތަންކޮޅެއް ްރައްޔިތުންަނށް ްިދވެހި ްއަަހރުގައި ވަނަ

ް ްވެސް ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްަކމަށް. ްވާހަކަތަެކއް ރަނގަޅަްށްއުނދަޫގވެދާނެ

ްރަނގަޅަްށް ްއަލުން ްކިޔާލުމަްށފަހުގައި ްރަނގަޅަްށ ްއެްއޗެހި ްނުކުތާަތކާ ްމާއްދާތަކާއި ްހުރިހާ ްމި ްއަެނއްކޮޅަްށ އެްއކޮޅުން

ްއެދެނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކެން. ްކަމަްށ ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްގެަނއުމަކީ ްމި ްިލޔެފައި ްއެްއޗެއް ްރަނަގޅު ްއަލުން ވިސްނަފާަވއި،

ްބަ ްމި ްައވަހަކށް ްވެްސ ްއެްއކޮޅުްންވީހާ ްއިޞްލާޙުތައް ްގެްނގަންޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްލާމަރުކަޒީ ްއަލުން ދަލުކުރައްަވއި،

ްއަނެއްޮކޅަށްްރަނގަޅަށްްމުރާޖަޢާކޮށްފައިްހުށަހެޅުން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްޓަަކއިްް`. ްހިންގުމަށް ްދިވެިހރާއްޖެ ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްއާެދ، ރައީސް.

ް ްގޮތްތައ8ްްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްިއންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެ ްވާހަކަ.ްއަދި ްމީހުންގެ ްއިންތިޚާބުުކރާ ްހިމެނޭ ްއެބަ ްބާުބގައި ވަނަ

ް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮވޭ. ްއެބަ ނަޑއެޅިފައި ްވ2111ްުކަ ްޤާނޫނު ްމި ްއަހަުރގައި ްަޓކަިއްވަނަ ްގެނައުމަށް ޖޫދަށް

ްލާމަރުކަޒީް ްއަދި ްއުސޫލުން ްކަންކުާރ ްދުނިޔޭގެ ްއަދި ްރަނަގޅު، ްވަރަށް ްއޮތްއިުރގައި ްސަރުކާުރ ްއެމް.ޑީ.ޕީ އޭރުަގއި،

އުސޫލުންްހިންގާްޤައުމުތައްްިހންގަމުންދާްގޮތްތައްްތަޖުރިބާޮކށްފައި،ްެއއަށްްރިޢާޔަތްކޮށްްާޤނޫނެއްްމިްތަނަށްްހުށަހެޅީ.ް

ޅުހުންނާނެްއިއްެޔގައިްވީްކަމެއްހެން،ްއެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅިގެންދިޔައީ.ްނުވަްސަތޭކަެއއްހާްއިޞްލާުޙްހަދުމަފު

ްހަވާލުެވވަަޑއިގެްން ްސަރުކާރާ ްމިއަދު ްނެތިގެންިދޔައީ ްހަލާކުވެ، ްއެއްކޮށް ްޤާނޫނު ްމުޅި ްހުށަހެޅިގެންދިޔަ. ްޤާނޫނަށް މި

ވެސްްމިްިޢއްޒަތްެތރިްްމަޖިލީހުގައިްއަޣްލަބިްއޔަެތއްްއޮވެމެ،ްެއްމީހުންްމުޅިްްތިއްބެިވްއަދިްއޭުރގަިއްވެްސ،ްމިހާރުގައި

ްތަންް ްދަްއކަމުންދާ ްވާހަެއއް ްއެހެްނ ްމުޅިން ްއަދި ްވެ ްފަރިްއސަށް ްޅެމެއް ްކީހާ ްމިއަދު ްހަލާުކކުށްލީ. ްއެއްކޮށް ޤާނޫނު

ް ްައއިރު ްސަރުކާރު ްރަީއސް.ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަނީ. ްމި ްއަންހެނުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ ްވަޢުދެއް ްެއއް ވި

ްޤާނޫނުގަިއް ްހުށަހެޅި ްސަރުކާރުން ްމި ްމިއަދު ްހިތާމަކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްދެްއވާނެ ްއިސްކަމެއް ްބޮޑު ވަރަށް

ްފެންނަމުންދާތީ.ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަން ްނެތިގެންދާ ްެއއްޮކށް ްކޮމިޓީ ްމަސައްކަތްކުރާ ްއަށް ްތަރައްޤީ އަންހެނުން

ންޖެހޭްކަމެއްްއެއީ.ްއަދިްހަމައެހެންމެ،ްެއއާެއކުަގިއްސީދާްއަތޮޅުަތކަށްްނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަާވްބޭފުޅުންނަށްްހިތާމަކުރަ
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ްސަރުކާރުންް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްގެއްލިގެންާދ ްއާމްދަނީ ލިބޭ

ްޯފރުކޮށްދެމުންދަނީ،ް ްއެހީތެރިކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްނުބެޔަސް ްދައްކަމުންދަނީ.11111ްްބެޔަސް ްެވސް ްވާހަކަ ްދޭ ރުފިޔާ

ް ްއަށް ނޑުވެިރޔާ 8111ްްދަ ްއަށް ްމީހާ ްދުވަސްވީ ްއުމުރުން ްއަދި ްދައްކަމުންދަނީ. ްވާހަކަ ްދޭ ްދ7111ްްޭުރފިޔާ ރުފިޔާ

ްއާމް ްލިބޭ ްއަތޮޅުތަކަށް ްސީދާ ްކަުއންސިލަރުންނަށް ްކައުންސިލަްށ، ްކީްއެވގެންތޯ ްދައްމުންދަނީ. ދަނީއެްއްވާހަކަ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްމީ. ްކަމެއް ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަަތއް ްމި ްގޮެތއްަގއި ްހީލަތްތެރި ްަޓކަިއ ހުއްޓުވާލުމަށް

ްޢުމްރާނީް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަތޮުޅތަކުގެ ްކަެމއް،ްސީދާ ްމިވަރުގެ ްތިބެގެން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމީުހން ްނިސްބަތްވާ އަތޮޅުތަކަށް

ްގުޅުންހުރި ްޭއެގްްތަރައްޤީއާ ްރަށްފުށަށް ްސީދާ ްއަކީ ްމުސާރަ ްލިބޭ ްއެ ްނުވަތަ ްލިބިލައްާވ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ކަމެްއ؛

ްއިސްތިޢުފާދިނަސް،ް ްމަޤާމުން ްއޭނާގެ ްމިހާރުވެސް ނިޑޔާރަކު ްފަ ްބައްލަާވ. ްބޭފުޅުން ްިތޔަ ްކަންތައްަތއް. އަސަރުފޯރާ

ނޑިޔާރުންނަށްްއިނާޔަތްދޭްއެތައްްޤާނޫނެއްްއެަބްއަމިއްލަްއަށްްއެްކަމުަގއިްމަުޑކޮށްލިޔަސްްފުލްްމުސާރަްއެބަްލިބޭ.ްފަ

ްއިނާޔަތްް ްމީހުންނަށް ްއެ ްހެދެމުންދަނީ. ްޤާނޫނުތަކެއް ްއެތައް ްދޭ ްއިނާޔަތް ްވެސް ްމުއައްަސސާތަކަށް ްއެހެން ްއަދި ހުރި.

ްސަރު ްމި ްދޭންވީމާ ްއެްއެޗްއ ްބަޔަކަށް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްރަްއޔިތުން ްރަށްފުށުގައި ްއެހެންނަމަވެސް ކާރުންްދެމުންދަނީ.

ްކުީރގަިއް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަަކއެްއ ްރަނގަޅު ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްތަން ކަންބޮޑުވަމުންދާ

ްކިޔާް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކީއްކުރަންތޯ ްައޅަިއގެން، ްވެސް ްވޯޓެއް ްެއއްގޮަތކަށްެވްސ ްގެންދަންވީ. ްކުރަްނ ްކަންތައް ްގޮތަށް އޮތް

ްގޮތްްަހދައިދީ،ްއަދިްރަށްފުށުަގއިްޭއެގްނަތީޖާްލިބޭްގޮތްްހެދުމަކީްބަޔަކުްނުކުމެްާރއްޖޭެގްރަްއިޔތު ންނަށްްވޯޓެއްްެލވޭ

ްމަސްކިާރް ްކުރީަގއި ްއެްއކަލަ ްކަމަކީ، ްކުރަންޖެހޭ ްމިހާރު ްދަނީ. ްމި ްފާހަގަވަމުން ްކަަމށް ްނޫން ްކަމެއް ރަނގަޅު

ްއެއް ްހުރިހާ ްައށް ްމާލެ ްމި ްބީދައިން ްފޮިށްގެންނަ ްއަރުވަިއގެން ްރަނަގޅުވާނެ.ްބޯޓުފަހަރަށް ްމަރުކަޒުކުރީމަ ްގެނެސް ޗެހި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްޭއރުގައިްެވސްްމިްތަނުގައިްޖެހޭނެކަން.ްމިްސަރުކާރުގައިްތިބި،ްވިސްނުމުަގއިްތިބިްބަޔަީކް

ްބަހާލައިް ްބާރުތައް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްނުވަތަ ްޤައުމެއް ްނުަވތަ ްއަތޮެޅއް ްނުވަތަ ްލާމަރުކަުޒޮކށްގެން ގެންްއެްއގޮތަކަްށވެސް

ްބާރުތައްް ްމަރުކަޒުކުރުން. ްާވނީ ްވިސްނުމަކަށް ްއަބަދުމެ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްނޫން. ްބައެއް ްގެްނގުޭޅނެ ްވިސްނުން ހިންގުމުގެ

ްތެޭރަގިއް ްނިޒާެމއްގެ ްޑިޮމކްރެޓިކު ްެއއީ ްދޫކޮށްލުމަކީ ްާބރުތައް ްއެއީ. ްސިފަތައް ްުޚދުމުޚަތާރު ްއެއީ ްލުން. ްއަށް މުށުތެރެ

ްއޯގާތެް ްހެޔޮ، ްހިފަހައްޓަންއުޅޭނެ.ްރައްޔިތުންނަށް ްއަބަދުމެ ްއެހެންނޫނިްއޔާ ްކަންތައްތައް. ްކުރެވޭނެ ްސަރުކާރަކުން ރި

ރައްޔިތުމީހާްހިފަހައްޓާނެ.ްއޮިބއަޅާނެ.ްއޭނާްބަންދުކުރާނެ.ްާއދެ!ްއެންމެްފަހުންްނިމިގެންދިޔަްއިންތިޚާބުްތެރޭަގއިްވެސްް

ްމުައއްަސސާތަ ްވިސްނިގެްނދާނެ،ްސަރުކާރުގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްބޭފުޅުްންތިޔަ ްއެ ްބިރު. ްދެއްކެވިހާ ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ކުަގއި

ްއަނިާޔވެިރް ްމިހާ ްވޯެޓއް ްެވސް ްދުވަހަކު ްތާރީޚުަގއި ްރާްއޖޭގެ ްމި ްފިތްަކނޑަިއގެންދާވަުރވެފަ. ްބިރުންގޮސް ްތިބީ އެ

ނޑުމެންްގާުތގަިއްެއްކުދިްންރޮއިްއާދޭސްކުރަމުންްބުނަުމންދިޔަ،ްނާޒި މޭްކީއްހޭްކުރާނީްގޮތެްއގަިއްެއޅިފައިްނެތް.ްއަުޅގަ

ް ްއެީކަގިއ ްޢާއިލާއާ ްތިމަންނާމެންގ5ްްެތިމަންނާގެ ްހޭދަކުރާނީ. ްމަގުމަތީގައި ްކިހިނެއްހޭ ްވަންދެން އަހަރުދުވަސް

ްކަޭލް ްއެންގީ ްއަށް ްޢާއިލާ ްމުޅި ްކަމަކީ ްކުރި ްފަހަރު ްމި ްތިބީ. ނޑުއަަޅިއގެން ްބަ ްފޮށިމައްޗަށް ްކުރީަގއި ވޯޓުަގނުޑގައި
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ްއޮންނަންޖެހޭ ްއައިްސގެންނުވާނޭ.ްވޯޓުަގނުޑގައި ްއަށް ްަވޒީފާ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްޖެހިފަ. ްނަންބަރާ ްފޯނު ްނަމާއި ްކަލޭގެ ނޭ

މީހަުކްމުއްސަނދިެވގެންްައއިްސ4ްްމިހާހިސާބަށްްޤައުމެއްްދިޔައިަމްޤައުމެއްްރަނގަެޅއްްނުވާނެ.ްއަދިްޤައުުމގައިްތިިބް

ްއުޅޭ ްރައްޔިތުންްސަލާމަތްނުވެގެން ްޤައުމުގެ ްފުށުން ްމީހުންގެ ްވާނީްްއެ ްނުވާނެ.ްއެ ްޤައުމަކަށް ްެއއީ ްދިޔައިމާ ހިސާބަށް

ް ްތިބޭ ްއެ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްކުްނފުނި ްއެ ްވާނީ. ްތިބެންޖެހޭނ4ްްީކުންފުންޏަކަށް ްރައްޔިތުން ްބައިއަަޅއިެގން މީހަކަށް

ްއެއީް ްމަސައްކަްތކުރާނެ. ްމީހުން ްއެ ްޓަކައި ްނިކަމެތިކުރުމަށް ްރައްޔިތުމީހާ ްހާލުގައި. ްނިކަމެތި ްއަބަދުމެ ްމީހުންނަށްް، އެ

ްވެއްޓިގެންދާނީ.ް ްފަހަތަށް ްމީހާގެ ްއެ ްއަބަދުމެ ްހުރީމާ ްހާލުގައި ްނިކަމެތި ްރައްޔިތުމީހާ ްބޭނުންކޮށްގެން ްއާމްދަނީ ލިބޭ

 ޤައުމަކަށްްވުރެްމިްމީހުންްމުއްސަނދިވެއްޖެްއޔާ...

ް

ް:އިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުންމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލި

ް ްމަޖިލީހަށް، ްރަްއޔިުތންގެ ްކުރިމަތީގައި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ވަނ17ްްަ`.

ް ްވަނީ. ްމި ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއުސޫލުްނ2111/7ްްމަޖިލީހަށް ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަުށ ްޤާނޫނަށް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްހިންގުމުގެ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ންބަރު

ްއެުކްރަްއޔިތުންެގް ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްއަޅުަގނުޑްހަމަ ްެފއްޓުމުެގްކުރިން ްވާހަކަ ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްމި 17ްއިޞްލާޙެއް.

ް ްމެންބަރުންނަށާ ްހުރިހާ ްމަސައްކަްތޕުޅުކޮށްދެްއވި ްއެކު ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްއަލަްށްވަނަ އަދި

ްޢިްއޒަތްެތރިް ްއޮތީ، ްަދންނަވާލަން ްއެާއއެުކގައި ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިާހ އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަތް

ްއެނޭގް ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްިވސްނައިާލއިރު ްއަށް ްޖުމްލަ ްހިމެނޭ ްނުކުތާގަިއ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މެންބަރު

ްހިމެނޭ ްބާބެްއގައި ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދައްކަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ވަނ17ްްަކަމެއްގެ

ް ްއެކަށައަަޅއި، ްޤާނޫނު ްހިންގުމުގެ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްކޮށްގެން ްމަސައްކަތްތަކެއް 4ްމަޖިލީހުން

ް 2111ްްފެބްރުއަރީ ްެއައށް ްބާްއވަިއ، ްއިންތިޚާބު ްފުރަަތމަ 3ްްަގއި 2ްްއަހަރުވެ، ްތިއްެބވިްވަނަ ްއިންތިޚާބުވެފަިއ ައށް

ްކައުންސިާލއިް ްއަތޮޅު ްަކއުްނސިލާއި ްތިއްެބވި.ްރަށު ްއެބަ ްކަންކޮޅުަތކުަގއި ްެއކި ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްކައުންސިލަރުން އެތަކެއް

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްަނމަވެސް ްކައުންސިލް. ްސިޓީ ްތެރޭަގއ3ްްިއަދި ްދުވަސްޮކޅެްއގެ ްކުޑަ ްމިދާ ްހިނގަމުން ްއަދި އަހަާރ

ްނގެްތެރެއިންްރާްއޖޭގެްގިނަްއަދަދެްއގެްރައްޔިުތންްޤަބޫލުކުރައްވާްއެންމެްރަނގަޅަށްތޯްމިކަންްމިްދިޔައީ.ްއަޅުަގނޑުމެ

ް ްެއއ17ްްީޚުދު ްނަންަގވަން. ްޒިްނމާތަކެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްއަމިއްލަފުޅަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ވެމެ،ްއަޅުަގނޑުމެންްސިޔާސީްގޮތުންްވަުގތާއިްހާލަތުްދެންްތަންދިންްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމުހިއްމުްމަފްހޫމެއްްމިހެންްއޮ

ް ްަމންފާކުރޭތޯ. ްލާބަޔާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުން 3ްްނަމަވެސް،ްނިންމިދިޔަ ްހުްސއެކަނި ްތެރޭގައި 811ްއަހަރުދުވަުހގެ

ްއެހެނިހެން ްއަދި ްމުސާރަތަކާ ްަކުއންސިލްގެ ްކައުންސިލަރުންގެ، ްހަމައެކަނި ްރުފިޔާ ޚަރަދުތަކަށްްްމިލިއަން

ހިގަިއގެންދިޔަކަންްއެއީްަދއުަލތުގެްރިޕޯޓުތަކުންްފެންނަންްހުރިްހަމަތައް.ްބަޖެޓުންްއަޅުަގނޑުމެންނަންްއެކަންްފެންނަންް
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ނޑަންްއެޅިްނަަމވެްސ811ްްއަހަރުްތެޭރގައ3ްްިއެބަްއޮތް.ްއެހެންވީާމ،ްވޭތުެވދިޔަް މިލިއަންްރުފިޔާްއަޅުަގނޑުެމންްކަ

ްކޮންމެ ްހިކި، ްުކޑަުކޑަްތަނެއް ްމިހާ ްއެހެންވީމާ، ްބަދަލުކުރެވުނީްސ. ްތަނަށް ްއެ ްމީހުން ްރަެށއްގެ ްކުޑަ ްެދތިން ވެސް

ްއަންނަންޖެހޭކަން.ް ްޤާނޫނަށް ްިމ ްއެބަ ްބަދަލުތަެކއް ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެްސ ްޖުމްލައަކުން އާދަިއގެ

ރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަޅުަގނޑުމެންްއިޚްލާޞްތެރިަކމާްއެކުްޝުކުރުދަންނަވަން،ްމާވަށުްދާއި

ް ްމަނިކުފާނުމި ްއެ ްމަަސއްކަތްޕުޅުަތކަީކ17ްްއަބޫބަކުރަށް. ްކޮށްދެއްވި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަޖިލީހަށް، ްަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްމަސައްކަތަ ްބުރަ ްއަދާނުކުެރވޭވަުރގެ ްދަރަނި ްއޭެގ ްައޅުަގނޑުމެން ްައގުމަގުކޮްށ ްބޮުޑ، ްއަުގ ްއަށް ްކަމަްށްއިންތިހާ ެކއް

ްމިްއިޞްލާޙުތަކާް ްމިހާރު ްެވސް ްވިދާޅުވެަފއި ްއޮތް ްއެބަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމަތިން ްމަފްހޫމުގެ ްޔަޤީްނކުރަން.ްއެ އަޅުަގނޑު

ގުިޅގެންްޢާއްމުްރައްޔިތުްނގެްމެދުގައި،ްަބއެއްްހިސާބުތަުކަގއިްބަެއއްްގޮްތގޮތަށްްސިާޔސީްގޮތުންްމިްވާހަކަްދަްއކައިްީމް

ްކައުން ްއޮތް ްއިދިކޮޅަްށްމިހާރު ްއެލް.ޖީ.އޭއާ ްައދި ްއިދިކޮޅަށް، ްބޭބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއަދި ްމުސާރައާ ްމެންބަރުންގެ ސިލުގެ

ްސާފުކޮށްް ްވަރަށް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނަމަވެސް ްފެތުރޭ. ްމަޢުލޫމާތު ްމީޑިޔާަގއި ްކަމަށް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވަމުންދާ

ްމަސައްކަ ްމަޢުލޫމާތަކ،މި ްމި ްއޮތް ްއެބަ ްމިހާރުްވިދާޅުވެެދްއވާފައި ްއަކީ ްމާނަ ްއިންިތޚާބަށް، ްއޮތް ްކުރިޔަށް ތްތަކަކީ

ްބުރަް ްކުރަންޖެހޭ ްހަމައަށް ްއިންތިޚާބަކާ ްއަންނަ ްދެން ްނިމި، ްއިންތިޚާބު ްކައުންސިލް ްލޯކަލް ްދާ ްމި ހިނގަމުން

ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްކޮށްދީ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްއޮތް ްދެން ްކުރިޔަށް ްދެން ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި އެްްމަސައްކަތްތަެކއް.

ްގިނަް ްއިއްތިފާޤުވަން، ްހަމަ ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްކަމަށް. ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މަނިކުފާނު

ްމެންބަރަކަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްހުސްއެކަނި ްެއއްގޮަތށް. ްރައްޔިތުންނެކޭ ްގިނަ ްއެއްގޮތަށް، މެންބަރުންނެކޭ

ްމަޖިލީހު ްނޫން، ްއެކަންޏަކު ްޒިންމާ ްއެކަނިވުުމގެ ްތިއްބެިވ 77ްްގެ ްތިއްެބވި ްހޮވިވަޑަިއގެން ްނުވަތަ 85ްމެންބަރުންނަށް

ްއޮންނާނީ.ް ްޒިންމާތަްއ ްަޤުއމުގެ ްނޫން ްއެކަންޏަކު ްއަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްހުސްއެކަނި ްއޮންނާނީކީ. މެންބަރުންނަށް

ްއެކަންޏަ ްއިސްތަށިފުޅުަގއި ްރައީސްެގ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮންނާނީކީ.ްހުސްއެކަނި ްމިކަން ްނޫން ުކ

ްޤައުމަށްް ްމުޅި ްއޮންނާނީ. ްޫނން ްވެސް ްފަރާތްތަކުގައި ްެއނޫން ްއަދި ނިޑޔާރުންނާ ްފަ ނޑިާޔރާއި ްފަ ްުއއްތަމަ ހުސްއެކަނި

ްގޯސްވާނެް ްދިމާތަކެއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްދެން ްހެދުނަސް ްގޯސް ްދިމާލަކުން ްއެންމެ ްމައްސަލަތަކެއް، ްކޮންމެ ްމިފަދަ ދިމާވާ

ްއި ްވިސްނި، ްމަރުޙަލާ،ްކަމަށް ްެއ ްކަންތައް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްތިބީން ްދުިނޔޭަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޞްލާޙުުކރުމަކީ

ްއޮތީް ްކަންތައް ްނިންމަންޖެހޭ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުހެދުމުގެ ްގޮތުން ްާޤނޫނީ ްޒިންމާ، އެމަސައްކަުތގެ

ްމެންބަ ްވަކިވަކި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްެއޅިފަ. ްބޮލުގައި ްއުފުލަންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޒިންމާތައް ްމި ްވެސް ރުން

އެބަޖެހޭ.ްސިޔާސީްޕާޓީތައްްެވސްްމިްޒިންމާްއުފުލަންްއެބަްޖެހޭ.ްމުޅިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްވެސްްޒިންމާްއުފުލަންް

ްއަދިް ްމާލެ. ްސަރަހައްދަކީ ްދިރިުއޅޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްޔަީޤނުން ްހަމަ ްކަމެއް، ްޔަޤީންވާ ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. އެބަ

ްޚާއްޞަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވިލިމާޭލގައި ްވިލިމާލެ. ްކައުންސިލްެގ2111ްްކޮށް ްސިޓީ ްދިޔަ ްމި ްއުފެިދގެން ްއަހަރު ވަނަ

ްވެސްް ްައޅުަގނޑު ްިއސްވެހުރެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޭރު ްކައުްނިސލަރަކު ްނިސްބަތްވާ ްވިލިމާަފންނަށް ްވިލިމާލެ، ތެރެއިން؛
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ްނަމަވެ ްަބއިވެިރވިން. ްމަސަްއކަުތގައި ްކުޑަްއިންތިޚާބުކުރުމުގެ ްއެންމެ ްކައުންސިލަރު ްހޮވަިއގެންިދޔަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސ

ފަހަރުްނޫނީްވިލިމާލެްއަށްްޒިޔާރަތްކޮްށފައިްވެސްްނެތް.ްއެހެންވީާމ،7ްްއަހަރުދުވަހުގެްތެރޭގައިްއެންމ3ްްެމިނުންްއެް

ްހުްނނަ ްގޮތެްއްނެތް.ްވިލިމާލޭގެ ްތަކުލީފުތަްއްފެންނާނެ ްދަްއޗާިއްުތރާލާއި ްަކއުންސިްލގެްްވިލިމާލޭގަިއްހުރި ްސިޓީ މާލޭ

ްސިީޓް ްމާލޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްތަފާތެއް ްއެްއވެސް ްގުދަނެކޭ ްއޮފީހެކޭ ްބުނާ ްަކމަށް ްއޮފީސް ސެކްރެޓޭރިއެުޓގެ

ްބެލުމަށްް ްއެކަން ްވެސް ްއިދާާރތަކަށް ްއެހެން ްބެހޭ ްކަމާ ްައދި ްނުކުޅެދިގެންދިޔަ. ްބެލުމަށް ްއެކަން ްވެސް ކައުންސިލަށް

ްއަޅު ްއިތުރުންްނުކުޅެދިގެންދިޔަ. ްރައްޔިތުްނގެ ްނިސްަބތްވާ ްއަށް ްވިލިމާލެ ްހުސްއެކަނި ްމީ ްއެނގޭ ްއެބަ ަގނޑުެމންނަށް

ް ްގާތްަގނޑަކަށް 11ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާލޭގެ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްރަށެއްގެ ްދިރިއުޅޭ ްރަްއޔިތުން ްއިތުރު ވަަނ5ްްހާސް

ްފެނިގެ ްގާތުން ްއެންމެ ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަނީ. ްމި ްވާަހކަ ްއެަބްއަވަުށގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމަންޒަރުތަކުްނ ންދިޔަ

ްކަންތައްަތއްް ްއުނދަގޫެވގެންދިޔަ ްދަތިވެ ްރައްޔިތުންނަށް ްޖެހޭކަން. ްއެބަ ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްމި އެނގޭ

ް ްއަަޅންޖެހެނީ ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްޒިންމާައޅަންޖެހޭ ްަބއެްއގެ ްމެންބ17ްައުނދަގޫކުރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ރުން.ްވަނަ

ްސަބަބުން.ް ްދަތިކަމުގެ ްދިމާވާ ްމި ްނޯންނާނެ ްގޮތެއް ްެއއްވެްސ ްއުފުލިގެންދާނެ ްމި ްބޮލުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަްން ްެމންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްަބއެއް ްތަުޅމުގައި ްވާހަކަދެެކވެމުންދިޔަ،ްމި ްއޭުރވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކު ްވަރަށް ްމިސާލަަކށް ްމެ. ްވެސް ްކުރެްއވި ްކީްއވެގެންތޯ ްރަށެްއަގިއ 5ްްަޑކުޑަ ްއެ ްތިއްބަވަންޖެހެނީ. 5ްކައުންސިަލރުން

ްހިންގުމުެގް ްޕާީޓ ްގޮތަކަށް ްބޭނުްނހާ ްނުނިކުތަސް ްނުކުތަސް ްމަސަްއކަތަށް ްމުސާރަދީ، ްފުރިހަމަ ކައުންސިލަރުންނަށް

ްމާސިް ްމި ްއަދި ްއަޑުއަހާފަ. ްވާީނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްގެންދިަޔ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްއަކީ ްފުރަމާލެ ްމާލެ. 1ްންގާ

ް 21ްްލައްކަ ްތެރެއިން ްރައްޔިުތންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްމީހުންނަށް، 3ްްހާސް ްަވގުތެްއަގއ1ްްިބައިކުަޅ ްއެއް ބައި

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްމަސަްއކަތްތަްއ ްކަުއންސިލުންގެ ްސިޓީ ްއޮްތ ްރަށުަގއި ްިމ ްމީ. ްރަށް ްތެރޭަގއ3ްްިދިރިއުޅެމުންދާ އަހަރު

ްވަކިް ްހުރީ ްދަންނަވާލަފާނަން.ްްމިސްރާބުޖަހާފައި ްމިސާލެއް ްަޓކައި. ްހިއްސާކުރުމަށް ްކުލަައަކށް ްވަކި ދިމަދިމާތަކެއް،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހަމަ. ްފޯރީގައި ްތިއްެބީވ ްބޭފުޅުން ްއެ ްޖެއްސެުވމުގައި ްަސކަރާތް ްއެ ްމައްސަަލިއގަިއ، އުސްފަސްަގނުޑގެ

ްރަނ ްމަަސއްކަތްޕުެޅއް ްމެންބަރުން ްަކއުންސިލްގެ ްސިޓީ ްމާލޭގެ ްޕާޓީްދަންނަވާނީ ްވާނަމަ، ްކަުމގައި ްކުެރްއވި ަގޅަށް

ްޭއގެންް ްވިއްަކއި، ްިދމަދިމާލަށް ްއެކި ްހުސްބިންތައް ްމާލޭގެ ްކުރެްއވިއޭ. ްބަރާބަރަށް ްަވރަށް ްމަސަްއކަތްތަްއ ހިންގުމުގެ

ްޓީ ްއެލްސީޑީ ްނިކުންނަން، ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްތަކެތި ްލިބުނު ްއިން ްފައިދާ ްއެ ްައދި ްފައިދާހޯދައި، ީވްވިޔަފާރިކޮށް

ނޑުމެންނަށްްފެނިފައިްހުރިް އާއިްަރއިސްުކކަރާއިްމިފަދަްސާމާނުްގަނެިވއްކާްވިޔަފާރިުކރުމުގެްހިސާބަށްްދިޔަ.ްމީްައޅުގަ

ކަންތައްތައް.ްބަެއއްްރަނަގޅުްމެންބަރުންްތިއްބެވި.ްވަރަށްްިއޚްލާޞްތެރިްމެންބަރުންްތިއްބެވި.ްއަޅުަގނޑުްއެކަންްވެްސް

ްދީފައި،ްްޤަބޫލުކުރަން.ްނަމަވެސްްސިޓީް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްަތކުލީފެއް ްނުއުފުޭލވަރުގެ ްވެސް ކައުންސިލަށް

މިއަދުްޝަކުާވކުރުމަކުންްއެަކންޏަކުްވެސްްނުވާނެ.ްމުޅިްސަރުކާރުގެްޕޮލިސީަތއް،ްތަރަްއޤީގެްމަޝްރޫޢުތައްްހިންގެވޭެން

ްގޮތްތަ ްމަސަްއކަތްކުެރޭވނެ ްގޮތަށް ްއޮތް ްަކނަޑއެޅިފައި ްއެކަށަނާޅައިްއުސޫލުތައް ްއަށް ްފުރިހަމަ ްޤާނޫނުަގއި ކެއް
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ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްލާމަރުަކޒ8ްްީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްބަޔާންކުރާ ްމި ްބާބުަގއި ވަނަ

ްެއއީް ްނުލިބޭނެކަން، ްފޮނިމީރުކަމެއް ްލިބެންވީ ްދިެވހިންނަށް ްތެެރއަށް ްނިޒާމުގެ ްފުރިހަމަ ްހިންގުމުެގ އުސޫލުން

ްަކއުންސިލުތަާކިއްޔަޤީ ްސިޓީ ްބަެއއް ްދަންނަވަނީ. ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްމައްސަލަތައް ްދުރުންހުރި ްގާތުންނާިއ ްއެއީ ންކަމެއް.

ބައެއްްއަތޮޅުްަކއުންސިލުތަކާްއަދިްބައެއްްރަށުްކައުންސިލުަތއްްމިްނަމޫނާްދައްކަވަންްއެަބްޖެހޭ.ްމިްމަސައްކަތްކުރަންް

ްތަޅުމުގަ ްމި ްމޭރުމުން ްމި ްހަމަ ްޖެހޭ. ްައޅުަގނުޑްއެބަ ްމިސާލަކަށް ްއޮތް ްއެބަ ނުޑްދަންނަވައިލާހިތް ްއަުޅގަ ްހުެރގެން އި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ ްމީހެއްގެ ްަދއްާކ ްޢާއްމުކޮށް ްވާހަަކ ްޕްރޮމޯޓުކުރުމުެގ ްއުސޫލުަތއް ްފިކުާރިއ ްިސޔާސީ ނިސްބަތްވާ

ްދަންަނވާ ްމިތާ ްަކއުންސިލުެގްވާހަކަ ްއުުކޅަހު ްއ.ްއަތޮޅު ްބޭނުން.ްއަދިވެްސްނަންވެފައިވާނެ.ްނަމަވެސް ނޑު ްައޅުގަ ލަން

ްމަސަްއކަތްކުރުމުެގް ްއެކަމަކު ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ްކައުންސިލެއް. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރަތްލާޖެހި ްހަމަ އެއީ

ްދުށިން.ް ްލޮލުން ްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަްތ ްހުރި ްކޮށްފައި ްކައުންސިުލން ްުއކުޅަހުގެ ްއަތޮޅު ްއ. ްދެންނެވި ްމި ނިޔަތުގައި

ްއަންާދްްއެންމެ ްކުނި ްދުށިން. ްއަޅުަގނޑު ްހުްއޓާ ްކޮށްފައި ްރަެށއްަގއި ްާރއްޖޭެގ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްރަނގަުޅ އެކަށޭަނ

ކޮށްޓަކާްއަދިްކުނިްރަނގަޅުްފެންވަރަކަށްްނައްތައިލާނެްނިާޒމުްއެްބޭފުޅުންްއަމިއްލަްއަށްްމަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވަިއގެންް

ްދުށިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހުއްޓާ ްްޤާއިމުކޮށްފައި ްއަކީ ްމާނަ ްއަހަރު؛ ްއިންތިޚާުބެގ2113ްްފައިބި ްރިޔާސީ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްކޮންމެް ްއޮތޭ. ްއެބަ ްގޮތް ްރަނގަޅުކުރެޭވނެ ްމި ްއަކީ ްމާނަ ްދުށިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްދަތުރެއްަގއި ްކުރި ނޑު ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

ްކޮންމެްސަ ްޚިދުމަތުގައި ްދޭންޖެހޭ ްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްިވްނަމަވެސް،ްރައްޔިތުންނަށް ްއޮތްްނަމަވެްސ،ްސިޔާސީ ރުކާރެއް

ްހަމަް ްއެ ްފެންނާނެހެން. ްނަތީޖާ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަސައްކަތްކުރީމާ ްުގޅިލާމެހިެގން ްސަރުކާރަކާ އެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްަދއްކަމުންދާއިުރގައި ްވާހަކަ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިްއޒަތްެތރި ްމި ްބަޔާންކުރަނީ. ްިމ ްޤާނޫނުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮ ްމިއިން ްބަެއއްްހިތަށްއަރާ ްވާހަކަ ްމަަސއްކަތްނުކުރާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްދަްއކާފައި ްވާހަކަެއއް ންމެ

ްދައްކާ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްވާހަކަ ްހިސާބުތަކުގެ ްހުރި ްނުކޮްށ ްނަމަވެސް ްދޮގެކޭ. ްެވސް ްއެ ްދައްކާތީވެ ފަރާތްތަކުން

ް ްސަުރކާރުގެ ްބިލެއް ްދިޔަ ްފޮނުވިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަހަރު ްލޮބުވެތިްމިދިޔަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލު. ްބެހޭ ްފެނާ ފަރާތުން؛

ްތާޒާް ްފެންފުޅި؛ްމި ްހިރަ ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ްވަގުުތްއަުޅގަ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ްބިަލކީ ްދެންނެވި ރައީސް.ްމި

ްކޮންެމވެ ްރާއްޖޭގެ ްީމ ްމިސާލަކަށް ްނުވަތަ ްއެްއޗަކުން ްއެޅުނު ްމިއަށް ްނުވަތަ ްޮބއިގެްނ ްވިހަވެގެން ްެއްއްފެންފުޅި ސް

ްވައްތަުރެގް ްފެންބޮއިގެނ2ްްްކުންފުންޏަކުން؛ްދެ ްފެންފުޅިއަކުން ްހުރި.ްމިއިން ްއެބަ ްތާޒާ ްހުރި.ްލަިއފާއި ްއެބަ ފެންފުޅި

ދިވެއްަސކަށްްވިަހއެްއވެ،ްގޯްސވެގެންްދާނެްކޯެޓއްްއަދިްއެްކޯޓެްއގައިްޗެލެންޖުކޮށްލާނެްޮގތެއްްރާއްޖެްައކުްނެތް.ްެއއީް

ބެހޭްލިޓިގޭޝަނެއް.ްނަމަވެސްްިމްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްމިދިޔަްއަހަރުްސަރުކާރުންްފޮނުްއިވޭއްރާއްޖެއަުކްނެތްްފެނާް

ްަނގާް ްބިލު ްހަދާފައި، ްކަމަށް ްބިެލއް ްބާޣީ ްއެއީ ްބިލު ްއެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ްބިލު. ްބެހޭ ފެނާ

ް ްއެއް ްއަސާީސ ްއެންމެ ްދިވެހިަރއްޔިތުންގެ ްކޮބައިތޯ ްއަސާސީްއެއްަލއިލީ. ްބަޔާންކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ޙައްޤު؛

ްދަންނަވަނީ.ް ްމި ްފެން ްއެއީ. ްޙައްޤު ްެއއް ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ްފުރިހަމަ ްދިރިހުރުމުގެ ްާބބުގެ ްމިނިވަްނކަމުގެ ޙައްޤުތަކާއި
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ސްްބައެއްްނޭވާލާންްބޭނުންކުރާްވަޔާއިްެފނުގެްވާހަކަްމިްދަންނަވަނީ.ްނަމަވެސްްމިްމަޖިލީހުގައިްއެަބްތިއްބެވިްމިހާރުވެ

ްބިލެއްެގްގޮުތގަިއ.ްާކކަށްތޯް ްބާޣީ ްބޭނުމެްއްނެތް ްއެްއވެސް ްއެއްަލއިލީ. ނޑަށް ްނަާގްތަޅުންގަ ްބިލު ްއެ ްހަމަ މެންބަރުން

ްރަށެްއެގް ްުނވަތަ ްެގއެްއެގްރައްޔިތުން ްނުވަތަ ްކުއްަޖކު ްޢާއިލާެއއްގެ ްެފންފުޅިއަކުން،ްިމއިން ްމިއިން ގެއްލުްނވީ؟ްމިއަދު

ްގޯްސވެގެންް ްިލޔެފައިްްރައްޔިތުން ްގަާވއިދުަގނެޑއްަގއި ްޗެލެންޖުކޮށްލާނެ ްކޯެޓއް،ްޮގްސްކޯޓެްއަގއި ްދާނެ އަުޅަގނޑުމެން

ްުއޅެނީ،ް ްމި ްއަދިވެސް ްއަުޅަގނުޑމެން ްބާރުދިނުމުގައި ްަގވާއިދުތަަކށް ްއެ ްނެތް. ްިފޔަަވއި ްތަންޮކޅެއް ްކުަޑކުޑަ އޮތް

ްކަ ްހުރި ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ްނިންމައިނުލެިވެގން. ްއެްކަންތައްތައް ްހުށަހެޅީމަ ްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙުކުރީަމ، ންތައްތައް

ްމިް ްކަންތައްތައް ްކުށްވެރިވާ ްއެންމެްނ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީ ްނެތް. ްކަމެއް ްަކއިހަދާނެ ްދަަމއި، ްވީަދއި، ްގޮތުން ސިޔާސީ

ްބަ ްމެންބަރުންނަށް. ްހުިރހާ ްމި ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ްބަރާބަރަްށ ްމުސާރަ ްއަތުން ްރައްޔިތުންެގ ްހަމަ އެއްްހުންނަނީ.

ް ްނަމަވެސ82511ްްްބޭފުޅުންނަށް ްތިބި. ްއެބަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްނުގެންދަވާ ްއެ ްބޭފުޅުން ްބައި ްއަެނއް ްގެންދެވި. ރުފިޔާ

62511ްް ނަޑކަށް ްމެންބަރަކަށް.ްާގތްގަ ްކޮންމެ ްލިިބވަަޑއިގެްނނެވި 3.7ްްރުފިޔާ ްމި ްުރފިޔާ ްނިޭމއިުރ5ްްމިލިއަން އަހަރު

ްގެންދެވި.ްކީ ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްއޮތީކީ.ްމިއިން ްމި ްމިތާ ްނޫން ްބިލެއް ްބެހޭ ްނުނިމުނީ.ްފެނާ ްބިލު ްބެހޭ ްފެނާ ްއވެގެންތޯ

ވަނަްބުުރގަިއްރަްއޔިތުންެގ2ްްނަމަވެސްްައޅުަގނޑުްހިުތގަިއްމިްވާހަކަްއޮތީމަްމިއަދުްދަްނނަވާލީ.ްމީްާއްމަޖިލީހަކަށްް

ނޑުްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްއާދޭހާްވޯޓާްއެުކަގއިްއާދެވުނުްމެންބަރެއްގެްހައިިސއްޔަތުންްމިތާްދައްކަންޖެހޭްވާ ހަކަެއއް.ްއަުޅގަ

ްމީް ްބަހީއޭ. ްނުކުރަމާ ްިސޔާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަުރޙަލާއެއް ްކޮންމެ ްބިލެއްގެ ްޮކންމެ ްމިއިން ްދަންނަވަން އެކު

ްއެހެްނވީމާ،ް ްއަޅުަގނޑުމެން. ްވެސް ްފަރުމާކުރީ ްމިހެން ްމިޤާނޫނު ްގޯސްތަކޭ. ްހުރި ްހެދިފައި ްއަތުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްމިޤާނޫ ްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތުގައި ްމި ްއަދި ނޑުމެން. ްއަޅުގަ ްވެސް ްއިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭނީ ނަށް

ްމިހާރަށްް ްމިހާރުން ްިއޞްލާޙުތައް ްމި ްއަިދ ްދަންނަވަން. ްާތއީދެްއ ްއިޚްލާޞްތެރި ްމެންބަރަށް ްހުށަހެޅުއްިވ އެުކގަިއ

ކުރަންާވްމަސައްކަތެއްްުހއްޓަސްްއެްމަސައްކަެތއްްކުރުމަށް،ްއަިދްބަލައިގަނެ،ްމިހާރުންްމިހާރަށްްކޮމިޓީްއަށްްގެންދެވި،ް

ްމިް ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްތާއީުދކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުސޫަލކަށް ްއެ ްވާނަމަ ްާވކަމުގައި ްހުށަހަޅުްއވާފައި އެގޮތަށް

ްކޮ ްގެންގޮްސ، ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލައިގަނެ، ްމަޖިލީހަށް ްއިޞްލާޙުތަްއ މިީޓެގްހުށަހެޅިފައިވާ

ވަނަްއަހަުރގެްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްއެންމެްފުރަތަމ2114ްްަމަސައްކަތްތަްއކުރުން؛ްމިްއޮީތްއަޅުަގނޑުމެންގެްަދއުރު.ް

ް ްވަގުތުޮކޅު.ްކުރަންވީނޫންތ17ްްޯދައުރު،ްއުސޫލަކުން ްފަހު ްއެންމެ ްދައުރުގެ ްފަހު ްއެްނމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްކޮންކަމަކާތޯ ްމިއަދަށްްްމަސައްކަތް. ްމިއަދުން ްހަމަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތިބެންވީ. ްގޮސް ްއަށް ްޗުއްޓީ ނޑުމެން ައޅުގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްހެޔޮލަފާ ްމީގެ ްނިންމީމަ ްމަސައްކަތް ްިމ ްަފއްޓަިއގެން ްފައްޓަންވީ. ްމަސައްކަްތ ްވެސް މެންދުރުފަހު

ްބީ ްއެއްަލއިލި ްވެގެން ްބަލަކަށް ްބާޣީ ްބިލު، ްބެހޭ ްފެނާ ްމިދެންނެވި ނޑުމެްންލިބޭނެ. ްއަުޅގަ ްއެއްަލއިނުލާ ދައިން

ވަނަްމަޖިލީހުގައިްކުރެވޭނެކަުމގެްއުއްމީުދގައިްެއްއިޚްލާޞްތެރިްދުޢާއާްއެުކ18ްްޒިންމާދާރުކަމާްއެކުްމަސައްކަްތތަކެއްް

 .هوبركات هللا الم عليكن ورحوتس  الوއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަްނިންމާލަން.ްފުރުޞަތުްދެއްވީތީްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް
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ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުއްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޤާނޫނަށްް ްހިންގުމުގެ ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑާވލައިްސަރުކާުރގެ ހުށަހެޅިފައިްމި މުށްދަށަށްްހުރިހާްބާރުތަކެއްްގެންދިޔުމަށްްްވާްއިޞްލާޙުަތކަކީްއެްޤާނޫުނގެްބާރުކަ

ްބަިއަވުރް ްވަރަށް ްޤާނޫނުގައި ްލާމަރުކަޒީ ްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ ްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުތަކެއް. ހުށަހަޅާފައިވާ

ނޫނަީކްއިޞްލާޙުތަކެއްްއެބަްޖެހޭކަންްގެންނަން.ްއަދިްމިހާތަނަށްްމިްމަޖިލީހަށްްއެންމެްގިނަްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅިފައިވާްޤާ

ްރައްޔިތުންް ްޚިދުމަތްދިނުމުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނު. ްލާމަރުކަޒީ ްހަމަ ވެސް

ްމިް ްއެހެންނަމަވެސް ްދޫކޮށްލަންޖެހޭކަން. ްއަތްމައްޗަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްބާރު ްަރއްޔިތުންގެ ްޓަކައި ބާރުވެރިކުުރވުމަށް

ްއިޞްލާޙުަތކަުކން ްސަރުކާުރެގްްހުށަހެޅިފައިވާ ްމައި ްބާރެއް ްހުރިހާ ްއެ ްލިބެމުންނުދޭ. ްރައްޔިުތންނަށް ްބާރުވެރިކަން މި

ދަށުގައިްާބްއވާްގޮތަށްްމިްިއޞްލާޙުތައްްހުށަހެޅިފައިްމިްޮއތީ.ްމިއަދުެގްމިހާތަނަށްްވެސްްރަށްރަށުގެްބިންްއަދިވެްސްމިް

ްހަވާލުނުުކރެވި.ް ްރަށްރަށުގެްކައުންސިލްަތކާ ްއެ ްބަެއއް ްބޮޑު ްކަމަކީ.ްވަނީ ްައޅުަގނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭ އެހެންވީމާ،ްމީ

ްފާސްކޮށްފައިވާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްކަމަކީ. ްފިޔަވަުޅައޅަންޖެހޭ ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްވިސްނަިއ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މީ

ްރަށްރަށުގެ ްޖެހޭ ްއެަބ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްެއއްގޮްތވާ ްރޫހާ ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއެ ްމަިތން ްގޮުތގެ ްއެްްޤާނޫނުތަކުގަިއވާ ބިން

ްފުރުޞަތުތައްް ްމަަސއްކަތްކުެރވޭނެ ްޓަަކއި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްހަމަެއއާެއުކ ްއަދި ްހަވާލުކުރަން. ްކައުންސިލުަތކާ ރަށްރަށުގެ

ނުޑމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއަބަދުވެސްްބާެރއްްނެތި،ްމަޤާމެއްް ނޑުެމންްދޭންްއެބަްޖެހޭ.ްއަުޅގަ ކައުންސިލުތަކަްށްއަުޅގަ

ނާނެްނަތީޖާްމިއަދުްވެސްްފެންނަމުންްއެްދަނީ.ްސަރުކާރުގެްފިއްތުްނތަކާްހުރެްއެއްގޮަތކަށްވެްސްމީހަކަށްްދިނީމާްނިކުން

ްކޮންމެް ްބުނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއަނެއްާކވެސް ްއިތުރަށް ްނެތް. ްމިއަދަކު ްމަަސއްކަތްުކރެވޭކަށް ކައުންސިލުތަކަށް

ްހޮވަްނވީއޭ. ްއެަކކު ްއަޮތުޅްކައުންސިލަށް ްއަނެއްާކވެސް ްމެންބަރުންްްރަށަކުން ްކައުންސިުލގެ ްއަތޮޅު ްހުރި ްމިހާރު އޭރުން

ް ްއިތުރު ްވެގެންދާނެ.44ްްއިތުރަށް، ްޚަރަދަކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްދައުލަތަށް ްއިތުރުެވެގންދަނީ. ްއަނެއްކާެވސް މެންބަރުން

ްއުއްމީދުތަެކއްަގއި.ްވަރަށްްމާތްްމަގުސަެދއްަގއި.ްއެ ްއުެފއްދީްވަރަށްްފޮނި ަކއުންސިލުތަުކެގްްރާއްޖޭަގއިްަކއުންސިލްތައް

ްއެް ްވެސް ްމިއަދު ްކައުންިސލުތަކުން ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްޓަކައި. ްހޯދުމަށް ްގޮތްތަކެއް ްލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ްސަރުކާުރގެް ްަކއުންސިލުތަކަށް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތް. ްކުރަމުންދާ ްދޭން ްޚިދުމަތްތައް ްބޭނުންވާ ބޭފުޅުން

ްދަތިކަ ްފައިސާގެ ްކުރުުމގަިއްފަރާތުން ްކަންތައްަތއް ްބޭނުންވާ ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްއަދި ްވަނީ. ްކޮށްފައި ްއަށް ްއިންތިހާ ން

ްކޮންެމް ްކައުންސިލަކީ ްޙަޤީޤަތަކީ.ްއެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްފުރުޞަތުނުދޭކަން ކައުންސިލުތަކަށް

ްަކއުން ްއެ ްވިޔަްސ، ްކަމުގައި ްފަރާތެއް ްނިސްބަތްވާ ްދޭންޖެހޭްޕާޓީއަކަށް ްޓަކައި، ްއަދާކުރުމަށް ްޒިންމާ ްޤާނޫނީ ސިލްގެ

އެއްބާރުލުންދިނުމަކީްސަރުކާުރގެްމަްއޗަށްްޤާނޫނުންްލާޒިމްުކރާްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްެއކަންކަންްވަމުންނުދާްމަންޒަުރް

ް ްބޭނުންވާ ްކުރައްވަން ްކަންކަން ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްފެންނަނީ. ްމި ްމިއަދު ްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ނަމަ،
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ރަށްރަށުގައިްބިންްއެްރަށްރަުށގެްަކއުސިލުތަާކްހަވާލުކޮްށގެްންއެކަންްކުރިއަށްްގެންެދވޭނެްމަގުްވަނީްތަަނވަސްކުެރވިފަ.ް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްއަޮތޅުްކައުންސިލަކީްމިހާރުްމިްއޮތްްގޮތަށްްބަލާއިރުގައިްމާްބޮޑުްމަސައްކަތްތަކެއްްކުެރވޭނެް

ްހަމަްކައުންސިލު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްގެންނަން ްބަދަލުތައް ްއިތުރު ްވެސް ްަކއުްނސިލަށް ްއަތޮޅު ްއެހެންކަމުން، ްނޫންކަން. ތަެކއް

އަހަރަށްްބަދަލުކުރަންްވެސްްހުށަހަޅަނ5ްްްއެާއއެްއކޮށްްމިފަދަްއިޞްލާޙުތަކެއްްހުށަހެޅިއިުރގަިއ،ްަކއުްނސިލުގެްމުއްދަތުް

ހެޅިފައިވާްއިްޞލާޙުތަކުގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭްކަެމއްްނޫން.ްކައުންސިލުަތކަށްްއެބަްޖެހޭ.ްއެކަންްވެސްްެއއީްމިއަދުްމިްހުށަ

ް ްމައްސަލަތައް ްމަްއސަލަިއގ31ްްެހުށަހެޅޭ ްއެ ްަމްއސަލަތަކަކީ ްއެ ްެއކަށައަޅާަފއިާވއިރުަގއި ްނިންމަން ްތެޭރަގއި ުދވަހުގެ

ް ްބާވަތުން ްމައްސަލަިއގެ ްއެ ްކ31ްަހާލަތާއި ްމައްސަލަތަކެއް ްނުިނންމޭނެ ްައޅުަގނޑުމެންްުދވަހުގެ ްވެސް މުގައި

ްއެަބް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންކަން ްމި ްރިޢާޔަތްކުރާއިުރަގއި ްކަންތައްަތކަށް ްހުރިހާ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ޤަބޫލުކުރަން

ޖެހޭްވަރަށްްބޮޑަށްްވިލަރެސްޮކށް،ްދިރާސާކޮށް،ްއަލުންްމިްގެނެވޭްއިޞްލާޙުތަކަކީްަޤއުމީްފެންވަރެްއގައިްވާހަކަދެެކވި،ް

ް ްމަތިންްއެ ްހަމަތަުކގެ ްކުރާެންއުސޫލާއި ްއެންެމހައިްކައުންސިލުަތކަށް ްރަޔިތުންނަށާއި ްެއންމެހައި ްަފއިދާ އިޞްލާޙުަތކުގެ

ްކައުންސިލުތަކަށްް ްފައިސާ ްގިނަ ްވަރަށް ްބަޖެޓުން ްދަުއލަތުގެ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވާން. ްކަމަކަށް ކުރަންޖެހޭ

ްއި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބުމުގެްޚަރަދުވަމުންދާކަން. ްކައުންސިލަރުން ްތިްނ ްރަށްރަށުަގއި ްކުދި ްއަިއިއރުގައި ޞްލާޙުތައް

ްިމް ްަކނަޑއެޅިފައި ްުއސޫލުތަކެއް ްކުރާ ްެއކަން ްަބިއތިއްބަިއގެން ްކައުންސިލަރުން ްއަދަދަށް ްހުރި ްވެސް ްމިހާރު ބަދަލުގައި

ްފައި ްއެންމެ ްރައްޔިތުްނނަށް ްއަދި ްދައުލަތަށާ ްކަންކަަމކީ ްައޅުަގނޑުމެންްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްނޫންކަމުގައި ްބޮޑުގޮތް ދާ

ްއިޞްލާޙުތައްް ްމި ްއަލުން ްބާރުތައް ްލިބިފައިވާ ްކައުންސިލަށް ްމިހާރުވެސް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން މިއަދު

ްކައުންސިލުތަްއް ްވަެދގެންދިއުމުން ްއަތްދަށަށް ްސަރުކާރުގެ ްބައިތަކެއް ްއިތުރު ްބާރުތަކުން ްއެ ފާސްވެގެންިދއުމުން،

ް ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރަށްވުރެ ްޙަޤީޤަތް. ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަުދ ްއެއީ ްނިކަމެތިވެގެންދާނެކަން ބޮޑަށް

ްއިތުރަްށް ްކައުންސިލުތަކަށް ްބާރަވެރިކުުރވަިއ، ްކައުންސިލުތައް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުރި ްއިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ސަރުކާރުގެ

އްްބައްޓަންެވގެންްދާންްއެބަްޖެހޭ.ްއެހެންނޫނިއްޔާްއަބަދުެވްސްލަފަޔާއިްމަްޝވަރާދޭނެްގޮތްަތކެްއގެްމަތިންްމިްޤާނޫނުތަ

ނޑުމެންނަށްް ޖެހޭނީްސަރުކާރުތައްްބަދަލުވަމުންދާްދޭތެރެްމެދުގައިްކައުްނސިލުތައްްފިތިފައިްތިބެން.ްއެްމަންޒަރުްއަޅުގަ

ްވީހި ްތަންތަނަށް ްިޚދުމަތްދޭންޖެހޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްކައުންސިލުތަކަކީ ްދަނީ. ްމި ްކައުންސިލްތަުކަގއިްފެންނަމުން ްއެ ނދު،

ތިބިްމެންބަރުންނަށްްބާރާއިްއިޚްތިޔާރުދީ،ްއެްބޭފުޅުންްއެްބާރާއިްއިޚްތިޔާރުްބޭނުންކުރަނީްޤާނޫނީްހަމަތަކުގެްމަތިންތޯް

ްމުައއްސަސާތަުކެގް ްަސރުކާރުގެ ްބާރުތައް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްސަރުކާރުްނ ްމިއަދުގެ ބެލުމަކީ

ް ްކައުންސިލުތަކުްންމައްޗަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްބޭނުންކޮށްގެން ްބާރުތައް ްެއ ްއަތްގަދަކޮްށ، ްމައްޗަށް ްބާރުތަުކގެ ްއެ ނަަގއި،

ްރައްޔިތުންް ްމީކީ ްދަނީ. ްމި ްގެންުގޅެމުން ްސަރުކާރުތަކުން ްހަމަތައް ްއުސޫލާއި ްނުދެޭވނެ ްޚިދުމަތެއް އެްއވެސް

އިްަރށުްކައުންސިާލއިްއަތޮޅުްކައުްނސިލަކީްބާރަވެިރްތަންތަނަށްްބަލައިގަންނާނެްުއސޫލެއްްނޫން.ްޑިމޮކްރެޓިުކްނިޒާމެްއގަް

ްަހއްދަަވއިފިް ްގޯހެއް ްބޭފުޅުން ްއެ ްދޭންޖެހޭނެ. ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ްފުރުޞަތު ްތަްނފީޛުކުރުމުގެ ްބާރުތައް ްއެ ވާންޖެހޭނެ.
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ްމި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްނިޒާމު ްމި ްލިބެންޖެހޭނެ. ްއަދަބު ްލިބެންޖެހޭ ްގޯހަކަށް ްހެއްދެވި ްއެ ްނިޒާމުގެްްނަމަ، ްމި ގެނައީ.

ްފޮނިމީރުކަންް ްއެންމެ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޭުރން ްއެނބުރި. ްޖެހޭ ްއެބަ ްދާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތެރެއަށް

ްއެންމެހައިްރައްޔިތުންނަށްްލިިބގެންދާނީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފުދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިވަިއކަރަ

ނޑުްެވސްްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުގަިއްހަމަްފުރަތަމަްވެސްް ވަަނ17ްް`ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ނޑާްއެކުްމަސައްކަްތކުރެްއިވްއަނެންް މެންބަރުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވަންްބޭނުންވޭ.76ްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްައުޅގަ

ްއަ ްއަދި ްމަޖ18ްިލަށް ްއިންތިޚާވަނަ ްމަރުޙަބާބުވެވަަޑިއގެންނެލީހަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ބޭނުންވޭ.ްްދަންނަވަންވި

ިއްިދވެހިރާއްޖޭގެްއިދާރީްދާއިރާަތއްްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްހިންގުުމގެްޤާނޫނަކީްދެންމެއަކުްމިތާނގަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ނޑުމެްދެްއކެިވްމެންބަރަކުްވިދާވާހަކަފުޅު ގޯެހއްްހުއްަޓސްް،ްރަނގަެޅްއްހުއްޓަސްްންްއެންމެންްޭއގައިްޅުިވްފަދައިންްއަުޅގަ

ްކަމެއްޒިންމާވާން ްވުޖޫދުޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްމި ްޤާނޫނަކީ.ް. ްޤާނޫނެއް ްުހށަހެޅުނު ްއިޞްލާޙެއް ްއެތައް ްވެސް ްފަހުން ކުރެވުނު

ްމިއަދު ްމިް،ދެން ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްލޯްމާވަށު ްއިްޞލާޙަކީ ްގަވަރމަންޓްްއުޅޭ ކަލް

ްްން،އޮތޯރިޓީ ްބޭފުޅުން ްގެންނަވާފަްްއަހަރ3ްުއެ ްއަލީަގއި ްދިާރސާގެ ްކުރެްއވި ްިއޞްލާޙެއް.ްހަމައެކަިންްއިވަންދެން އޮތް

ްމި ްހައިިސއްޔަތުން ްސްޕޮންސަރެްއގެ ްއޭތި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގެންނެވީްމާވަށު ނޑުމެްންތަނަށް ްއަުޅގަ .

ްރާއްޖޭގެ ްހަމަ ްދަތުރުކުރީމައެތައްްއެންމެން ްޝަކުވާެއއްް،މިތަނަށް ްއަންނަ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްރަށަކުން ްކޮންމެ 5ްް،ހަމަ

ްކުރަނީ؟މެން ްކީއްހެއްޔޭ ްބޭފުޅުން ްއެ ްލައިގެން ްބޭފުޅުންްބަރުން ްއަނެއް ްދަނީ. ްމަހަށޭ ްބޭފުޅުން ،ްމިހެންނޭް،ބަެއއް

ނޑަކަށްްޤަބޫލެްއްްހަމަްދޮގަކަންްވާނެންނަްރަށެއްްހަމަްނެތޭްބުންޏަސްްއެހެންނޭްހަދަނީ.ްމިްޝަކުވާްނާ ކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްއަޅުް ްއެތައްނުކުރެވޭ. ްރާއްޖޭގެ ްެވސް ނޑުމެން ްއަްއިްމިތާނގަްގަ ްހައިިސއްޔަތުން ްބައެއްގެ ނޑުމެންނަށްްދަތުރުކުރާ ުޅގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްބަެއއްްކަްްވަނީްދިމާވޭ.ްއެހެންްއެްތަފާތުްމީހުންނާ އުންސިލަރުންްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްއަުޅގަ

މިްްމިހާރުްއެހެންވީމާ،ފީކަޅާވީމަްކަމަށްްވެސްްވެދާނެ.ްއަނެއްަބއިްބޭފުޅުންްކުރާނެްކަމެއްްނެތީމަްކަމަށްްވެސްްެވދާނެ.ް

އޮތްްަކއުންސިލުތަކަށްްނުވަަތްްމިހާރުްމިްދެންްއިންތިޚާބުކުެރވޭްަކއުންސިލަށް،،ްއޮތްްއިޞްލާޙުްަބލައިގަނެްއިހުށަހެޅިފަ

ްހުވާކުރި ްމިަކއުންސިލުތަްއަލަށް ްދައުރަކަށް ްއަންނަ ްއިފެކްެޓއްްނުކުރާނެ.ްދެން ްވުޖޫދުެވގެންްަކކަށްްމީގެ ދާނީ.ްކަންކަން

ްރައީސް ްކައުންސިލަރުންް.ޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގަްް،ަބއެްއ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްސަރުކާރުްންްއިައޅުަގނުޑ ްހަމަ ވެސް

ްކޮށްދޭ ްކައުންސިލުކަންތައްތައް ްހަމަ ްތިއްބެިވޔަސް ްން ްއަތްތެޭރގަގެ ްނުކުރެިވްހިފަހައްްް،އަަޅިއގެންއި ްކަްނކަން ޓައިގެން

ްހިތާމަ ްހަކުރާގޭްކުރަންޖެހޭހުރިކަމީ ްމީ ްގޮތުންް،ދޮރުމަތިްކަމެއް. ްމިހާރުގެ ްނަމަްނުވަތަ ްމަޖިލީސް، ކުރާްރައްޔިތުންގެ

ްދޮ ްކައުންސިލުްގޯތީގެ ްސިޓީ ްމާލޭ ްރުމަތީަގއި ްއ11ްަގެ ްގޯތިމެންބަރުން ްމީހެްއެގ ްެއގޮތްްތުރާލައިގެން މިގޮްތްނަގަިއ،

ްނި ްނިންމި ްކައުންސިލުހަދަން ްމި ްހަމަ ްވެސް ްކައުންސިލްންމުމަކީ ްިސޓީ ްމާލޭ ްކަެމއް. ްކުރި ްެތރެއިން ނުޑްގެ ްއަުޅގަ .
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ް ްވެސް ްލަދު ްކުރިމަތީގަހަމަ ްިމތާ ްެނގިްމއ.ްއިގަނޭ. ްްކިނބިގަސްދޮށުގެ ްއެހާްޤަރާކަމަށް ްފާސްކުރީ. ރެއް

ރުްތިއްބެވީ.ްއަުޅަގނޑުްުއއްމީދުކުރަންްމިހާރުްއިްއޭސިޓީްކައުންސިލްގަްންްމިްމާލޭްހޭްކަންކަންްކުރާްމީހުނުޖެތާކުންތާކު

ްއެ ްބޭބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްޢަްހޮވިވަަޑިއގެން ްެއގޮތަްށ ްދަންނަވާއިރުްްމަލުނުކުރައްވާނެކަންކަން ްމިހެން ްހަމަ ކަމަށް.

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްްއި.އެމް.ޑީ.ޕީގަގެްވެްސްމެޖޯރިޓީްއޮތީްގޭްމިހާރުގެްމާލޭްސިޓީްކައުންސިލުނއަޅުަގނޑަށްްއެ ްހަމަްއަޅުގަ

އްޔާްމިހާުރްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންކަމަށްވެއްޖެްްޕީ.ޕީ.އެމަށްްވުމަކުންްވާް.ކަމެއްްނޫންްވާްގޮތުަގއިްއެމް.ީޑ.ޕީްއަށްްވުމަުކން

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްހަމަ ްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްެއްއެ ޞްލަޙަތު

އެލް.ޖީ.އޭްއަށްްާފހަގަކުރެވޭނީްމިްޤާނޫުނގައިްް.ކުަރްއވާނެ.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސްސައްކަތްޕުޅުބޭފުޅުންްސަލާމަތްކުރަންްމަ

ޅުްކައުންސިލްތަކުންްވެްސްައތޮް،އެލް.ޖީ.އޭްއަށްްއަންނަނީްރަށުްކައުންސިލްތަކުންްެވސްް،މައްސަލަތައް.ްސަބަބަކީްހުރި

ްކައުން ްސިޓީ ްދަންނަވަނީ.ްއަދި ްއެލް.ޖީ.އޭަގއި ްހިފައިގެން ްކަންކަން ްދިމާވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވެސް، ސިލްތަކުްނ

ްފޮނުވައިގެންް ްމީހުން ްތަންަތނަށް ްއެ ްއަދި ްޓަކައި، ްކުެރއްވުމަްށ ްދިރާސާއެއް ްއެތައް ްބޭފުޅުން ްއެ ދެންނެވީމަ،

ްމިދިަޔްސަރުކާރު ްއޮތީ. ްމި ްބައްލަވާފަިއ ްކަންތައްަތްއ ްވެސްްްދިރާސާކުރަްއވައި ްސަުރކާރުަގއި ްވަޙީދުގެ ްަރއީސް ނުވަތަ

ނޑަށްްއެނގިފައިްއޮތްްގޮތުަގއި.ްއެްބޭފުޅުންްހުރިހާްކަމެއްްވެސްް ހުށަހަޅަންްނިންމާފައިްއޮތްްބިލެއްްމިްބިލަކީްއަޅުގަ

ްމާވަ ްިބލަކީ.ްމިހާރު ްމި ްބިލެއް ްއޮތް ްއޮތް؛ްފޮުނވަންްނިންމަވާފައި ްމަޖިލީހަށްްފޮނުވާފައި ްހަމަ ްދާއިރާގެްނިންމަވާފައި ށު

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމަނިކުފާނަްށ ްއެ ްގެންނެވީމަ، ްމީތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިދާީރް ްހުްސއެކަނި ްދިމާވަނީކީ ްކައުްނސިލުތަކުން ްައތޮޅު ްަކއުންސިލުތަކުން، ްސިޓީ ްކައުންސިލުަތކުން، ލޯކަލް

ނޑުެގްދާއިރާަގއިްއޮތްްރަށެްއަގިއްމައްސަލަތަކެއްްނޫން.ްސިޔާީސްމައްސަލަތަ އްްވެސްްަބއިވަރު.ްމިްދަންނަވަނީްްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްިހފަހައްޓަވަިއގެން ްފައިސާ ްއެ ްފައިސާދެއްވީމަ، ްސަރުކާރުން ްމިދިޔަ ްހަދަންވެގެްނ ނޑެއް ފުޓްބޯޅަދަ

ްމައްސަލަ ްމީ ްނުގޮސްދާނެތީ. ްެއކަން ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްރައީސް.ްްތިއްބަަވއިފި ްޢިްއޒަތްތެރި އެއް

ްކޮންމެް ްނަމަ،ްރައްޔިތުންނަީކްއަދި ްވަނީ ްކަމުަގއި ްބަޔަކު ްތިޭބ ްޚިދުމަތްކުރަން ްޙައްޤުަގއި ްަރއްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެން

ސިޔާސީްފިކުަރކަށްްތަބާިވޔަްސްއެީއްރަްއޔިތުންްކަމަށްްބަަލއިގަެނވެންވާނެ.ްދިވެހިރާއްޭޖެގްޤާނޫނުއަސާސީްބުނާްގޮތުންް

އްޔާްކޮންމެްދިވެހިްަރްއޔިތަކީްހަމަްެއްމީހަކުްބޭނުންްސިޔާސީްފިކުަރކަށްްުއޅުމުގެްމިނިވަންކަންްއޮތްްަބެއއް.ްެއްވެއްޖެް

ްއަތޮޅުް ްމީހުން، ްތިބޭ ްހިންގަން ްރަށް ްކިޔާފައި، ްއެހެންނޭ ްފިކުރެއްަގއި. ްސިޔާސީ ްބޭނުން ްމީހުން ްއެ ްއުޅޭނީ މީހުން

ްމީ ްތިބޭ ްހިންގަން ްސިޓީ ްމީހުން، ްތިބޭ ްއިދިކޮޅަށްްހިންގަން ްމީހުންނާ ްއެ ްމީހުން ްތިބޭ ްހިންގަން ްޤައުމު ްނޫނީ ހުން،

ްރަށްރަށަށްް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮށްގެންުނވާނެ. ްަކމެއް ްއެްއވެސް ްގޮތަކަށް ްއިހާނެތިވާނެ ްމީހުންނަށް ްއެ ނުވަތަ

ކަށްްކަންކަންްކުރަނީްކިތައްްއަރާަވޑަިއގެންްއަްއސަަވއިްބަްއލަވާ،ްރަށުްކައުންސިލްތަކުންްއެްބޭފުޅުންްއެންމެްއެދޭްގޮތަ

ނުޑްެވސްްހަމަްފާހަގަކުރަން،ްވަރަްށްފުރިހަމަްއަށް،ްވަރަށްްހުރިހާްރައްޔިތުންްޝާމިުލވާހެންް ކައުންސިލުންތޯ.ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްދެންމެއަކު ްއެގޮތުން ްހުރި. ްއެބަ ްވެްސ ްކައުންސިލުތައް ހިންގާ
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ްއިނގޭތޯ.ްފާހަގަކުރަްއވައި ްހުރި ްއެބަ ްރާްއޖޭގައި ްރަށެއް ްކިތަންމެ ްިމކަހަލަ ްދެން ްވެސް. ްވާހަކަ ްރަށެއްގެ ްއެހެން ފި

ްަވކިް ްވެްސ، ްފަރުދުން ްވަކި ްިތއްބެވި ްތެޭރގައި ްކައުންސިުލތަކުގެ ްގޯސްހަދާ ްމި ްއަިދ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިއްޕަ ްމަޞްލަޙަތު ްއެންމެންގެ ްހަމަ ްތިއްބެވި ްއެބަ ްވެސް ްތިއްަބވާްކައުންސިލަރުން ްވަޑަިއގަންނަވަން ްކުިރއަްށ ވައިގެން

ްކުާރް ްކަންކަން ްގޯސްކޮށް ްއިދިޮކޅަށް، ްއެާއ ްމަރުޙަާބދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވެސް. ބޭފުޅުން

ކަށްްވާތީްމީހުންނަކީްއެްމީހުންނަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވަްނވާނެްރަްއޔިުތންގެްޙައްޤުތަެކއްްރަްއކާތެރިުކރަންްތިއްބަވާްބަޔަް

ްތެޅިފޮޅިގަނެގެން.ް ްހަމަ ްއިޞްލާޙުގެންނަށްެޖހުނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަށް ްޢަމަލުނުކުރެއްވޭނެކަން.ްމި ްގޮތަކަށް ބޭނުންހާ

ް ްތާރީޚުތަެކްއ17ްްމި ްއޮތް ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްއަވަސްކޮށްަލއިގެން ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްނިންމުމެއް ްޕާީޓ؛ްވެރިކަންކުެރއްިވްްފަހަނައަޅައިދާތީެވްނިންމި ްދެ ްއޮްތްމައި ްތެރޭގަިއްވެްސްއޭުރަގއި މީ.ްނިންމުމުގެ

ްިތއްބެިވް ްމިނިވަންކޮށް ްއަދި ްއެންމެންެވގެން، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޑީ.އާރު.ޕީއާ ްއޮްތ ްއިިދކޮޅަށް ްއޭުރގައި ްއާއި އެމް.ޑީ.ޕީ

ްޤާނޫނެއް.ް ްނިންމެވި ްމަތިން ްގޮެތްއގެ ްހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ ްވެސް ްހުިރްބޭފުޅުން ްމައްސަލަަތއް ްބަިއވަރު ޤާނޫނަީކްހަމަ

ްހަިއސިްއޔަތުން.ްމިތާް ްމެންބަރެއްގެ ްހުރި ްއޭގެ ްެއއްބަސްވަން ްއަތްނަގާަފއި ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ޤާނޫނެއް.ްއެ

ް ްއަނެއް ްވާތ76ްީތިއްބެވި ްނިންމުމަކަށް ްނިންމި ްއަރުވާަލިއގެން ްައވަސް ްވަރަށް ްޒިންާމވާންޖެހޭނެ. ްވެސް ްމެންބަރުން

ްހެދީކީް ްއޮތީ.ްމި ްމި ްބިލެްއްމިހާރު ްއޮތް ްހަދާފައި ްއަލީަގއި ްގޯސްތަުކގެ ްހުރި.ްއެ ްގޯސްަތްއްއެބަ ްބައިވަރު ްހުރި އޭަގއި

ްއޮތޯރިޓީްން ްގަވަރމަންޓު ްލޯަކލް ްކަމުގަިއވާ ްބަލަދުވެރިޔާ ްކައުންސިލުތަކުެގ ްމި ްނޫން. ްވެްސ ްސަރުކާރަކުންެނއް ވެސް

ްމި ްެއއްެޗއް.ްަސރުކާރުން ްއޮތް ްބަލައިގަެނވި،ްްގެނެއްސަ ްއޮންނަނީ.ްެއހެންވީމާ،ްމީތި ްމި ްފޮނުވާފައި ްމަޖިލީހަށް ތަނަށް

ްބެހޭް ްމިކަމާ ްމިހާރުވެސް ްގޮތުަގއި ްއަުޑއިވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކޮށްފައި، ްހުރިއްޔާ ްދިރާސާކުރަން ްއަދިެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމަށް ްހުރި ްފުށުއެރުންތަކެއް ްހުރި ްދޭތީގައި ްމި ްއޮތް. ްއެބަ ްކޮމިޓީގައި ްއެންމެްްބިލެއް ްއޭގެން ްބަލާފައި، ވެއްޖެްއޔާ

ްއަވަަހކަށް،ްިމް ްވީާހވެސް ްނިންމަިއގެން ްނިންމުމެއް ްމިއަދ17ްްުރަނގަޅު ްކަމަށް ްނިމޭނެ ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ

ް ްމަހުގެ ްމި ްއަްނގަަވއިފި 28ްރިޔާސަތުން ްއެހެންކަމަްށެވއްޖެއްޔާ ނޑުމެންނަށ28ްްްަގއި. ްއަުޅގަ ްކުރިން ްުދވަހުގެ ވަނަ

ްއެނގޭްްމިކަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނިންމާލެވިއްެޖއްޔާ؛ ްއަވަަހކަށް ްވީހާެވސް ްޤާނޫނުތައް ްހުރި ްެވސް ްދެން ނިންމާލެވި،

ނޑުމެންް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްވެސްްމިއަދުްއެބަްއޮްތްައޅުަގނޑުމެންެގްުކރިމައްޗަށްްއައިްސ.ްެއްެވސްްބަލައިގަެނވި،ްއަުޅގަ

ްނިން ްކަންކަން ްމިހިރަ ްކުރިމަތީގައި ްއެންމެންނަށް ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްވެސ17ްްްމާލެވިއްޖެ ްހަމަގައިމު ްމަޖިލީހަކީ ވަަނ

ް ްއައިއިރު ްމިހާތަނަށް ްސަަބބަކީ ްެއއީ ްއޮތް. ްއެބަ ްއަުޅަގނޑަށް ްޔަޤީންކަން ްވާނެކަމުގެ ްމަޖިލީހަކަށް ްކާމިޔާބު 99ްވަރަށް

ް ްަކނުޑގަދަ ްރާޅުގަދަ،ްވަރަށް ްވަރަށް ްކަންނޭނގެ ްމަޖިލީހ17ްުޤާނޫނެއް ްރައްޔިތުންގެ ްައޅުަގނޑުމެްންވަނަ ްތެރޭގައި ގެ

ްހަމަް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހައިސިްއަޔތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހިނގި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ނިންމައިފިން.

ްއެހެންކަމަްށވާނަމަ،ް ްހިނގައްޖެ. ްތެރޭން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަންތައްަތްއ ްހިތްގައިމުނުވާ ްއެާހ ްކަންތަާކއި ފަޚުރުވެރިވާ

ްއޮތްް ްހުރިހާްްދެންވެސް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާުރ ްހަދައިެލވޭތޯ ްަވުގތުކޮޅަކަށް ްބޭނުންތެރި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ތަނަކީ
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ްވާީތވެ،ް ްކަމަކަށް ްއެދޭ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްނިންމާލުން ްައވަހަކަށް ްވީހާ ްބަލައިގަެނވި، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިލެއް

ްކަ ްހުރި ްދިމާވެފައި ްއަށް ްއޮތޯރިީޓ ްގަވަރމަންޓު ްއިެފކްޓިްވކޮށްްލޯކަލް ްކައުންސިލުތައް ްޓަކައި، ްހައްލުކުރުމަށް ންކަން

ްމެންބަރުންް ްހުރިހާ ްއުއްމީދުގައި ްފުރިހަމަކޮށްދޭނެކަމުގެ ްއެދުން ްއޮތް ްއެދިފައި ްގާތުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ހިންގުމަށް

ްއިށީނދެލަން ްއުއްމީުދގައި ްުއޅެދެްއވާނެަކމުގެ ްކަމުގައި ްމި ްއެުކ ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްިޢއްޒަތްތެިރްވެސް ްޝުކުރިއްޔާ .

ްރައީސް.ް

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްއެހެންކަމުން،ް ްވަގުުތކޮެޅއް. ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ްއޮތީ ްވަުގތުކޮޅު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުސްަވގު ްވަގުތު ްއަުޅަގނޑުގެ ްރަނގަޅީ ނޑުގެްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅުގަ ްވާނަމަ، ްއެހެންނޫންކަމަށް ްލިބިއްޖެއްޔާ. ތުޮކަޅށްފަހު

ްބޭނުންވާް ނޑު ްއަުޅގަ ްވަގުތު ްގެްނގޮއްަސްބާކީ ްކުރިއަްށ ްވާނަަމ، ްކަމަށް ްދެްއވައިފި ްަވގުުތކޮޅު ްއޮތް ްމިހާރު ވަގުުތކޮޅު

ްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަގުތުްބޭނުންނުކުަރއްވަނީތޯ؟ް

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާެދ،ްއަުޅަގނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްދިެވހިރާއްޖޭގެްއިދާރީްދާއިރާަތްއް

ްައވަސްއަުރވާލަިއގެ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނަކީ ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްއަދިްލާމަރުކަޒީ ްޤާނޫނެއް. ްއުފައްދާފަިއވާ ން

ްހުށަހެޅިފައިް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްހުރިކަްނ ްަމއްސަލަަތކެއް ްތަފާތު ްޤާނޫނުގައި ްމި ްޤާނޫނެއް. ފާސްކޮށްފައިާވ

ނޑުމެންނަށްްއެނގެންްއެަބްހުރި.ްއަދިްހަމައެއާެއއްކޮށްްމިްތަނުގައިްބަެއއްްބޭފުޅުންް ްހުރިްތަފާތުްއިޞްލާޙުތަކުންްއަޅުގަ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްމިްޤާނޫނަށްްަޢމަލުކުރަންްފަށައި،ްފުރަތަމަްަކއުންސިލުްއިންތިޚާބުކުރުުމގެް

އަހަރަށްްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައިްހުށަހެޅިން.5ްްކުރިންވެސްްޤާނޫނުއަާސސީްައށްްއަޅުަގނޑުްމިްަކއުންސިލުަތކުގެްއުމުރުް

ްލި ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްއެ ްބަރާބަރު ްއެްއވެްސ41ްްބިގެންދިޔައީ ްނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޭރު ވޯޓު.

ް ްމިއަދު ްވޯެޓއްްނުދެްއވާ.ްދެން ްބޭފުޅުންްވާހަކަދަްއކާކަީމ5ްްބޭފުޅަކު ްއެ ްޤަބޫލުކުރައްވައި ްކަމަށް ްއޮންނަންެޖހޭނެ އަހަރު

ްޝުކުރުއަދާކުރާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްެވސް ްހަމަގައިމު ްމަޖިލީހުގެްްއަޅުަގނޑު ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރުވެސް ްހަމަ ްއަދި ކަމެއް.

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި ްހުށަހެޅި،231ްްކޮމިޓީއަކަށް ްއިޞްލާެޙއް ްޓަކައި ްބަދަލުކުރުމަށް ް)ނ( ްއާއި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްަކއުންސިލުގެ ްއާއި ްވާހަަކ ްރައީްސގެ ްނައިބު ްަރއީާސއި ްަކއުންސިލުގެ ްއެއީ ްވާނެ. ްމަރުޙަލާަގއި އުމުރުްކޮމިޓީގެ
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ް ްއުމުރު ްއެ ްގެނެސް، ްތެރެއަށް ްޤާނޫނުގެ ްބަޔާންކުރުން، ްނިޔަތުގައ5ްްިބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްބަދަލުކުރުމުގެ އަހަރަށް

ްޤާނޫނުގެް ްމި ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްކަމަށް ްއެ ްދެން ްވާނެ. ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީގެ ްމިހާރުވެސް ްއިޞްލާޙެްއ ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ޅުަގނޑުްހަމަްހިތާމަކުރާްކަމެއް.ްއަދިްހަމައެާއެއއްކޮށްްމިްޤާނޫނަކީްމިހާރުްމިްތެރެއަށްްއެްސިފަްގެނެއްސަްނެތްކަމީްއަ

ްއަދިް ްބިލެއް. ްހިމެނޭ ްބިެލްއގައި ްއެ ްވެސް ްއިްޞލާޙުތަކެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއިޞްލާޙުަތކަކީ ްއޮތް ހުށަހެޅިފައި

ނޑުމެްންވަރަށްްކަންބޮުޑވާްކަންތައްަތކެއްްވެސްްއެްބިލެް އްގެްތެޭރަގއިްހިމެނޭްކަމެއް.ްއެހެންްމިްހަމައެއާެއއްކޮށްްއަުޅގަ

ްއުނިކޮށްލެވިގެންާދއިރުަގިއް ްކުއްިލއަކަްށ ްމީގެން ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްބައެއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ، ދެންނެވި

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހި ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްސާފުބަހުނ8ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްބާބުގައި ވަަނ

ްބަޔާ ްކަމަށް.231ްްންެވގެންވޭ ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްހިންގަންވާީނ ްދާއިރާތަްއ ްއިދާރީ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްމާއްދާަގއި، ވަަނ

ްއިދާރާތަކާިއް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ ްޤާނޫނުގައި ްަޓކައި ްހިންގުމަށް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްކައު ްއަތޮޅު ްކައުންސިލުތަާކއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަޤާމުތަކާއި ްބާރު ްއުފެއްދުުމެގ ްކައުންސިލުތައް ްސިީޓ ންސިލުަތކާއި

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކަްނބޮޑުވާ ްއެންމެ ްބިލުަގއި ްބަޔާންކޮށްފަިއްވީހިނދު،ްމި ްކަމަށް.ްއެހެްންކަމަށް ްލިބިގެްނވާ އަށް

އީސްްއިންތިޚާބުުކރާނީްކައުންސިލުގެްމެދުގަިއްމިހާތަނަށްްފާހަގަކުރެވުނުްއެްއްކަމަކީ،ްކައުންސިުލގެްރައީާސއިްނައިބުްރަ

ނެގޭްސިއްރުްވޯޓަކުންްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައި،ްއަދިްހަމައެާއެއއްކޮށްްަކއުންސިލަށްްއިންތިޚާުބވުމަށްްޓަކައިްކައުންސިުލެގް

ްޚަ ްކޮށް، ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްވެސް ްމީހާ ްމެންބަރު ްޢާއްމު ްަހއިސިްއޔަތުން ްއެއް ްރަީއސެކޭ ްަނއިބު ރަދުތަެކއްްރައީސާއި

ްނައިބުް ްރައީސާއި ްކަުއންސިލަށް ްއެ ްގޮތުން ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްބިލުގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއެކަން ކޮށް،

ރައީސްްހޮވުމަށްފަހު،ްއެްއކަަލްއިންތިޚާބުވާްމީހާްކުރިްމަސައްކަތުންްއޭަނގެްމާްބޮޑުްދަުއރެއްްނެތް.ްއެހެންވެއްެޖކަމަށްް

ނޑުްދަ 231ްންނަވާނީ،ްއިސްވެްމިްދެންނެވިްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްއިދާރީްދާއިރާަތއްްހިންގުމުގެްބާބުގެްވާނަމަ،ްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްަގއިްއެަބްބަޔާންކުރޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްމަޤާމުތަކާއިްކައުްނސިލުތައްްއުފެއްދުުމގެްވާހަކަ.ް

ނުޑްދަންނަވަންއޮތީްަރއީސާއިް ނައިބުްރައީްސްރަށުެގްރަްއޔިތުންގެްޯވޓަކުންްހޮވާަފއި،ްެދްންްއެހެންކަމަށްވާނަމަ،ްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުަގއިް ްކަމުަގއި ްބައެއް ްއުފުލަންނުޖެހޭ ްތަކުލީފު ްއެ ްމެންބަރުންނަކީ ްމަސައްކަްތކުަރންނުޖެހޭ ފުލްޓައިމުކޮށް

ްކަ ްކަމެއް ްުކޑަެވގެންދާނެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްތަކުލީފު ްއޭގެ ްރަްއިޔތުންނަށް ނަޑއެިޅގެންދިއުމަކީ ނޑުްކަ ްއަުޅގަ މުގައި

ްރަށަކުންް ްކޮންމެ ްނަމަ، ްކުެރވިްއޖެ ްކަންތައް ްއެހެން ްއެޮގތަށް ްވެސް ްމެންބަރުންނަކީ ްަކއުންިސލު ްއަތޮޅު ްއަދި ދެކެމޭ.

ރަށްްތަމްސީލުކުރުމަށްްޓަަކއިްމެންބަރަކުްއިންތިޚާބުކުެރވޭްޮގތަށްްބިލުގަިއްބަޔާންކުެރވިފަިއްާވއިރުަގއި،ްއަުޅަގނޑުމެންް

ްެވސް ްކަމަކީ ްރަށުްްމި ްރަށްރަުށގެ ްއަދި ްަކއުންސިލުތަކާ ްއަތޮޅު ްކުރުަމށްފަހު ްދިރާސާއެްއ ްފުންކޮށް ވަރަްށ

ްވެސް؛ް ްއިން ްއެލް.ޖީ.އޭ ްައދި ްހޯދަިއގެން، ްވަރަކަށް ްކޮންެމެވސް ްވެސް ްޚިޔާލު ްއާއި ްމަޝްވަރާ ކައުންސިލުތަުކގެ

ވެސްްއެލް.ޖީ.އޭގެްބަެއއްްމެންބަރުންްމިހާރުވެސްްއެލް.ޖީ.ޭއގެްޑްރާފްޓެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫމާތުލިބޭ.ްއެހެންނަމަ

ނުޑް ްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެބަ ްފާހަގަކުރެވިަފއި ްއަޅުަގނޑަށް ްޚިޔާލުފާޅުކުރަމުންދާކަން ްތަފާތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ މި
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ްކޮންމެހެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއަށް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްބިލަކީ ްމި ްކުރަންޖެހޭްދަންނަވާނީ ން

ްވެއްޖޭް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮވާލަނީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިހާރުވެސް ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްއޭގެ ކަމެކޭ.

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްްބިލެއް...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންވީާމ،ްދެންްމިްިބލަށްްވާހަކަދަްއކަވަްންބޭފުޅުންްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްމިހާރުްހުސްވަގުުތކޮޅުްއައީ.ް

ްހުސްަވގުތުޮކޅަްށް ްއެހެންވީމާ، ްހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަުހގައި. ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން ްއަދި ްާވނަމަ ްކަމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ނޑާލަން.ްޝުުކރިއްޔާ. ްޖަލްސާްމެދުކަ

ްް

ް]އަށ11:13ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްމާވަށުް ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުގެ ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ްކުރިައށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު .`

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި 2111/7ްދާއިރާގެ

ްލާމަ ްާދއިާރތައް ްއިދާރީ ްއިބްތިދާޢީްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްބިލުެގ ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުްނ ރުކަީޒ

ްއާމިރަށް،ް ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ބަހުސް.

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށް.ް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:އާދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްްކުޑަހުވަދޫ

ްިމް ްމިއަދު ްބިލަށް ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިާރތައް ްއިދާރީ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއިޞްލާޙުތަާކް ްއެހެން ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަކަީކ ހުށަހެޅިފައިވާ

ނުޑްވެސްްަދންނަވަން.ްއެހެންކަމުން،ްމިްްއެްއކޮށްްވަރަށް ފުރިހަމަްއަށްްމިްބިލުްފާސްކުރަންޖެހޭްބިލެްއްކަމުަގއިްއަުޅގަ

ްކުރަންޖެހޭނެް ްޮކންމެހެންވެސް ްހަމަ ްރިޢާޔަތްކުރުމަީކ ްކަންަތއްތަކަށް ްމިދެންނެިވ ްމަުރޙާލާގައި ްކޮމިޓީ ްބަލައިގަނެ، ބިލު

ްއަޅު ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެހެންވީމާ، ްގެންނަންްކަމެއް. ނޑު ްއަޅުގަ ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑު ގަ

ްހިންގުމުެގް ްއުސޫލުން ްލާަމރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްވެއްޖޭ ްމިހާރުވެސް ްކޮމިޓީަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ބޭނުންވަނީ

ް)ށ(ްއާއިް)ނ(ްއަށްްހުށަހަޅާަފއިވާްއިޞްލާޙުތަްއ.ް)ށ(ްގަިއ231ްްބާބުގެް މިްބަޔާންކުރަނީްރައީާސއިްވަނަްާމއްދާގެ

ް ްއުމުރު ްއެ ްވާހަކަ. ްއުުމރުގެ ްކައުންސިލުތަުކގެ ްބަޔާންކުރަނީ ްމި ްަގއި ް)ނ( ްވާހަކަ. ްގޮތުގެ ްހޮވާ ްރައީސް 5ްނައިބު
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ް ްސީދާ ްބަދަލުކުރަން، ްމަޖިލީހުގ5ްްެއަހަރަށް ްކަމަށް ްއެ ްހުށަހަޅަިއގެން ްބަދަލުކުރާކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އަހަރަށް

ްތާއީދެ ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ 41ްްްއްނުލިބުނު. ްޤަބޫލުކުރަްއވާ ްބޭފުޅުން ްހަމަ ްމިހާރު ްހަމަެއއާެއކު ްއަދި 3ްވޯުޓްލިބުނީ.

ް ްމުްއދަތެއްކަން. ްކުުރ ްުމއްދަތަކީ ްބިލ5ްްުއަހަރުގެ ްެއ ްއެހެންކަމުން، ްަކމަށް. ްއޮންނަންޖެހޭ ްމުއްދަތެއް އަހަރުދުވަހުެގ

ްކޮންމެހެ ްހަމަ ްފާްސކޮށްދެއްވުމަކީ ްއަވަހަކަށް ްއަދިްވީހާވެސް ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ން

ް ްބިލުގައި ްފާަހގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަަތއ35ްްްހަމައެއާެއކު ްއުފައްދާ ްކޮިމޓީތައް ްއެިކއެކި ްމާއްދާގައި ަވނަ

ްއަ ްޤާނޫނާ ްހުއްޓުމުެގ ްޢަމަލު ްޚިލާފު ނޑުަތކާ ްމިންގަ ްއިޖްތިމާޢީ ްާޢއްމު ްވީއިުރަގއި، ްލާމަރުަކޒީެގްބަޔާންކޮށްފައި ދި

ްކޮމިޓީތަްއް ްހިމަނައިގެން ްބަިއވެރިވުން ްޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ްއެން.ޖީ.އޯތަކުގެ، ްހުރި ްހެދިފައި ްރަށްރަށުގައި ްދަށުން ޤާނޫނުގެ

ްސާފުް ްހަމަ ްތެރެއަށް ްޤާނޫނުގެ ްއެހެންކަމުން ްފާހަގަކުރެވޭ. ްއެބަ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމުހިއްމުކަން އުފެއްދުމުގެ

ްބަޔާންކު ްއުފައްދާއިުރގަިއްްބަހުން ްކޮމިޓީތައް ްބާވަތުެގ ްމި ްރަށްރަށުގައި ްވެްސ ްދައުރު ްޖަމުޢިއްޔާގެ ްއެ ރެވި،

ްއޮތުމަކީް ްހުޅުވިަފއި ްެތރެއިން ްޤާނޫުނގެ ްއެ ްފުރުޞަތު ްބަިއވެިރވުމުެގ ްނުވަަތ ްާލޒިމުކޮށް ްކަމަށް ބައިވެިރވާންޖެހޭނެ

ނުޑްވެްސް ނުޑްެވސްްޤަބޫލުކުރަނީްލާމަރުކަީޒްއެީއވެސްްކޮންމެހެންްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމަށްްއަުޅގަ ދެކެން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

އުސޫލުންްއިދާރީްދާއިރާތައްްިހންގުމުގެްޤާނޫނަކީްސަކަރާތްުނޖަހައިްއަޅުަގނޑުމެންްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުންްރަނގަޅަށްް

ްމިކަ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްރަނގަޅަށް ްގުިޅގެން ްއެްއކޮށް ްސަރުކާރާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްއުފައްަދއި ްތަންފީޒުކުެރވޭެންކޮމިޓީއެއް ން

ބިލެއްްކަމުަގއިްވެގެންްނޫިންއޔާްރަްއޔިތުންނަކަށްްމީގެްފޮިނމީރުކަމެއްްނުލިބޭނެ.ްއަދިްހަމައެާއއެކުްބިުލގައިްކޮންމެހެންް

ްއަންނަންޖެހޭްކަމެއްްކަމުގައިްއަޅުަގނޑުްދެކެްނ،ްަކއުންސިލުތަކުންްއަންގާްއެންގުންްބަެއއް...ް

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޙައްމަދުްޠާމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމު

ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގްްްް ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްކައުންސިލުތަުކގެް ްގެންދަނީ ްމި ްވާހަކަދައްަކވަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްހުށަހެޅިގެންދާއިރު، ްއިޞްލާޙުތައް ބިލަށް

ްޖެހޭްވާހަކަ.ްއަ ްއެބަ ްގެންނަން ްަހދާނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަްއކަމުންދާއިރު ްވާހަކަ ްކައުންސިލުގެ ްކައުންސިްލ،ްރަށު ތޮޅު

ްކަންަކްން ްމި ްތެެރއިން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޖިލީހާއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްެވސް. ްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ް ްހުރި ްއިންިތޚާބުކުރެވިފަިއ ްމިހާރު ްނޫނީްނިމިގެންދާއިރު ްއެނިގގެން ްަރނގަޅަށް ްގޮތް ްެވގެންދާ ަކއުންިސލުތަކަށް

ނުޑްވާހަަކްކުިރއަށްްގެންދާއިރުް ނޑުމެންްފާހަގަކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއާދެ!ްމިއަދުްއަުޅގަ ކޮށްގެންނުވާނޭްކަމެްއކަންްއަުޅގަ

ް ްދަންނަވަން ްމަރުޙަބާ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުވެވ18ްްައެންމެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާްވަނަ ޑަިއގެންނެވި

ް ްޝުކުރުދަންނަވަްނ85ްްމެންބަރުންނަށް. ްއާއި ްމަރުޙަބާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ މެންބަރުންނަށް

ނޑުްކުރިްމަސައްކަތުަގއިްމަނަދޫްދާއިރާގެްލޮބުވެތިްރަްއޔިތުްނ18ްްރައްޔިތުންގެް ވަނަްމަޖިލީހަށްްއައުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ެދއްިވްެއއްބާރުެލއްވުމަށް.ްހަމަެއއާެއކުްައޅުަގނޑާއިްވާދަކުެރއްވިްފަރާތްތަކުްންހޯއްދެވިްބޮުޑްކާމިޔާބީްއަށްްއަޅުަގނޑަށްް
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ްފޮނިް ްއެންމެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްަދއްކަމުންދާއިރު ްިމވާހަކަތައް ްމިއަދު ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްވެްސ ްފަރާތަށް އެ

ްތަރައްީޤވެގެން ްާރއްޖެ ްމި ްވާނީ ްކުިރއަރަިއްއުއްމީދަކަށް ްޢާއިލާތަްއ ްތަރައްޤީެވގެންިދއުން. ްރަށްރަށް ިދއުން.

ްކަމެްއް ްމުހިއްމު ްއިޞްާލޙުގެނައުމަކީ ްޤާނޫނަށް ްލާމަރުކަޒީ ްަޓކައި ްގެންދިއުމަށް ްމަގަށް ްއެ މުއްސަނދިެވގެންދިއުން.

ްލާމަ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްޤަބޫލުކުރަން. ްވެްސ ްައޅުަގނޑު ްއުސޫލުންްކަމުގަިއ ރުކަޒީ

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްމިހާރު ްބާުރވެރިކުުރވަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްަކއުންސިުލތައް ްގެންނައިރު ްބަދަލު ްމި ްޤާނޫނަށް ހިންގުމުގެ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްވިސްނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްމިަކމާ ްއަތުލުންތޯ، ްބާރުތައް ްބާުރވެރިކުުރވުންޯތ އިޞްލާޙަކީ

ްވިސް ނޑު ްމަިއގަ ްނިކަމެތިމީހާްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއާދައިެގ ްެއންމެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްވިސްނުން. ްބާުރވެރިކުުރވުމުެގ ނުނަކީ

ްކައުންސިލުަތއްް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދާއިރު ްވިސްނުމަށް ްމި ްިވސްނުން. ްބާުރވެރިކުުރވުމުގެ ވެސް

ް ްއެ ްކުާރއިރު ްބާރުވެރިކުރުވަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްަކުއންސިލުތައް ްއަތޮޅު ްލިބޭނެްބާރުވެރިކުުރވަން. ްމަންފާ ަކުއންސިލުތަކަށް

ްއަތޮޅުތަކުަގއިް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްލިބެން ްކައުންސިލުތަކަށް ްަމންފާ ްފަޅުރަށްތަކުގެ ްހުރި ްއަތޮޅުަތކުަގއި ްހޯދައިދޭން. ގޮތްތަެކއް

ްރަށު ްކައުންސިލުތަކާއި ްއަތޮޅު ްޖެހޭ ްއެބަ ްުކލި ްބިމުގެ ްރިސޯޓުތަކުގެ ްއެހެންމެްްހުރި ްހަމަ ްލިބެން. ކައުންސިލުަތކަށް

ލޭގައިްމިހިރަްއަތޮޅުްފިހާރަތައް،ްޒަމާނުްއސުރެްމާލޭގައިްިމހިރަްއަތޮޅުތަކަށްްނިސްބަތްވާްއަތޮޅުްފިހާރަތައްްއެބަްޖެހޭްމާ

ްތަރައްޤީެވގެންދާނީ.ް ްތަންތަން ްެއ ްލިބުނީމާ، ްަކުއންސިލުތަކަށް ްއާމްދަނީ ްއޭރުން ްހަވާުލކުރަން. ްަކއުންސިލުތަާކ އަތޮޅު

ްބާ ްެއ ްކުރިއަަރއިދާނީ. ްކޮންމެްއަތޮޅުތައް ްކުެރވޭ ްޓަކައި ްގެންިދުއމަށް ްމަގަށް ްއެ ްލިބެން. ްޖެހޭ ްއެބަ ރުވެރިކަން

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްއެއްބާުރލުންދޭނެކަމީ ްވެސް ްރައްޔިތުން ްޢާއްމު ްމުޅި ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ މަސައްކަތެްއަގއި

ނޑުެމންނަށްްމިހާރުްމިްފެންނަނީްޝައްކުކުާރްކަމެްއްނޫން.ްއާެދ!ްމިގޮތަށްްއަޅުަގނޑުމެންްވާަހކަދައްކަމުންދާއި ރުްއަުޅގަ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުެރވޭނެ ްެއއީކީ ްވާހަކަ. ްބަދަލުގެންނަނަ ްކައުންސިލުތަކަްށ ްއެ މިހާރު

ްގެންނާނެް ްބަދަލު ްއެ ްކައުންސިުލތަކަށް ްއަންނަ ްކުރިއަށް ްދެން ްއޮންނަ، ްކުރިއަށް ްބަދަލުގެންަނންޏާ ކައުންސިލުތަކަށް

ްހަމަައީކްމަ ްއުސޫަލކީ، ްޤަބޫލުކުރާ ްވެްސ ްއަބަދު ްއަޅުަގނުޑ ްކަެމއް. ްމުހިއްމު ްއިޞްލާޙުެވެގންދިއުމަކީ ްޤާނޫނު ގަކަށް

ްމިހާރުްތިއްބެވިްމެންބަރުންނަށްްމަންފާްލިބޭްގޮތަށްްމިހާރުް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްތެރޭަގއިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގައި

ްކަން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްހުރިްއޮންނަ ްއިންތިޚާބުވެފައި ްމިހާރު ްުއސޫލުން ްއެ ްކަމަށް. ްކުެރވިގެންުނާވނެ ކަން

ްއިތުުރވެގެްން ްބާރުތައް ްއުނިެވގެންްޮގސްގެންުނވާނެ.ްއެ ްބާެރއް ްހުރިްއެއްވެސް ްލިބިފައި ްމިހާރު ްވެސް ކައުންސިލުތަކަށް

ްވަން ްކަމަށް ްގެންނަ ްބަދަލެއް ްބާރުތަކަށް ްކުރެެވންޖެހޭނީ. ްކަންކަން ްމަގަށް ްއިންތިޚާބުކުެރޭވްދާ ްކުރިއަށް ޏާ

ްކަމުަގއިް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެންެމ ްއެކަށައެޅުމަކީ ްާޤނޫނުން ްމި ްއުސޫލެއް ްގެންނާނެ ްބަދަުލ ްއެ ކައުންސިލުތަަކކަށް

ްއިްން ްމާލެ ްބާރުތައް ްިމހިރީ ްވިސްނުން ްޒަމާނުއްސުެރ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްދެކެން. ްެވސް އަޅުަގނުޑ

ްމާލޭގެ ނޑުމެްންްފެށިގެންގޮްސ، ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލައި، ްވިސްނުން ްއެ ްވިސްނުން. ްހުންނަ ްބާރުތައް ްކިބަިއގައި ބޮޑުންގެ

ްމިް ްމަރުޙަލާއެއްގައި ްބަދަލުކުރަމުންދާ ްރާއްޖެ ްމި ްިވސްނުމަށް ްގެނައުމުގެ ްބާރުތައް ްހިސާބަށް ްމީހާއާ ްއާދަިއގެ ރަށްރަށުގެ
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ްމާލޭގަ ްއަނެްއކާެވސް ްބާރުތައް ްމި ްބަދަލުގެނެސް، ްބަދަލުއައިްސގެްންބާތުރުތަކަށް ްޤާނޫނުތަކަށް ްމަަގކަށް ްހިފެހެއްޓޭނެ އި

ްތަރައްޤީކުރަން.ް ްރާއްޖެ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދިއުމަކީ

ްބާރެ ްބޮޑު ްމާ ްކައުންސިލުތަކުަގއި ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވިސްާނއިރު ްވިސްނުމުން ްތަން.ްއާދެ!ްމި ްނެތް އް

ްޒިންމާއެްއގެް ްހަމައެކަނި ްޒިންމާ، ްހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ްމީހުންނާ ްއެ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްނޫނީ ްބާރު، ްހިންގުމުގެ ޕްރީސްކޫލް

ގޮތުަގއިްއޮންނަްތަންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީ.ްރަށްރަށުގައިްހުރިްޕްރީސްކޫލްތަކަްށްދީފައިްހުރިްބަޖެޓުްއަހަރުް

ްއަނބުރާ ްއެކު ްފެންނަނީ.ްްފެށުމާ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްތަން ްޖަމާކުރި ްތެރެއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއެިޑއުކޭޝަން ގެނެްސ

ްދޫޮކށްލައިގެން، ްބާރުތައް ްދޫކޮށްލަން. ްބާރުތައް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ަކއުންސިލުތަްއްްއެހެންވީމާ،

ްކު ްކަންކަން ްެދކިގެން ްކަމަށް ްވެްސްމީހުން ްއްމީހުންނަކީ ްގޮތުަގއިްބާރުވެރިކުުރވަިއގެން ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްައުޅގަ ރީާމ،

ްދޫކޮށް، ްޓަކަިއްބާރުތައް ްގެންދިއުމަށް ްމަގަށް ްރަނގަޅުވެގެންދާނީ.ްއެ ްޓަކަިއްްތަންތަން ްބާރުވެރިކުރުމަށް ކައުންސިލުތައް

ދިނުމަށްްްކުރާްކޮންމެްމަސަްއކަތެްއގައިްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަނީްކުިރައށްްއޮތްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއެްބާރުވެިރކަން

ްމިް ްތަރައްޤީެވގެންދިއުން. ްރާއްޖެ ްމި ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްލިބިގެންދާނެ ްާތީއދު ްއެ ްކަމަށް. އެއްބަްސވާނެ

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްރާއްޖޭްކައުންސިލުތަކަށްްބާުރެވރިކަންްލިބިގެންދިއުން.ްަވއްަސލާމަްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްމަދުްސަލީމުއިރާގެްމެންބަރުްައޙްއޭދަފުށީްދާ

`.ްއާދެ!ްިދވެހިރާއްޭޖެގްއިދާރީްދާއިރާަތއްްލާމަރުަކޒީްއުސޫލުންްހިންގާްޤާނޫނަށްްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގްބިލާްބެހޭް

ްެދވަނަް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ްއޮތީ، ްދަްނނަވާލަން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ގޮތުންްިދވެހިރާއްޖެްއަކީްފުރިހަމަްމިނިވަންްލިބިގެންވާްއިސްލާމީްުއސޫުލތަކުގެްމަްއޗަށްްބިނާކުރަނިިވ،ްްމާއްދާގައިްބުނާ

ްދައުލަތެކޭް ްޔުނިޓަރީ ްައޅުަގނުޑމެން ްދައުލަތެކޭ. ްޔުނިޓަރީ ްއަދި ްޖުމްހޫރީ ްދީިމޤްރާތީ ްވެިރކަންކުރާ އަމިއްލަ

ްައޅުަގނޑު ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްބުނާއިުރގަިއ ްވަިކަވކިްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްަކއުންސިލުތަކަކީ ްހީކޮށްގެންނުވާނެ މެން

ްވެގެންުނވާނެ.ް ްަކއުްނސިލުތަކަކަށް ްއޮންނަ ްގޮތަށް ްބާރުނުފޯރާ ްސަރުކާރަްށ ްމައި ްގޮތަށް، ސަރުކާރުތަކެްއެގ

ް ްމިދިޔަ ްމާެލްސިޓ3ްީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިޔައީ،ްާޚއްޞަކޮށް ްމި ްފެިނގެން ްއަހަުރގައި ްކަހަްއަހަރުަގއި ލަްކައުންސިލު

ކައުންސިލުތަްއްސަރުކާުރގެްެއއްވެްސްބާރެއްްއާރެްއްނުފޯރާްކަހަލަްގޮތަކަށް.ްއަމިއްލަްވަްނތަކަންްލިބިގެންާވ،ްއަމިއްލަް

ްކަންތައްަތއްް ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރި ްފެނިގެންދިޔައީ. ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަނެއްކަން ްއައި ްހިނގަމުން ްގޮތަށް ޤައުމެްއގެ

ްއެހެން ްގެންދިޔައީ. ްމާއްދާަގިއްކުރަމުން ްދެވަނަ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްދައުލެތެކޭ ްޔުނިޓަރީ ީވމާ،

ްއޮްތއިރުަގއިް ްިމކަން ްހިސާުބގައި ްމި ްމާއްދާ. ްދެވަނަ ްިމއީ ްއޮްތއިރުަގއި، ްބަޔާންކޮްށފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްައޅުގަް ްނިޒާމެއް ްބާުރވެރިކުެރވޭނެ ްކައުންސިލުތައް ްެއގޮތަކަްށ ްނުކުެރވޭނެ.ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤާއިމެއް ނޑުމެްނނަކަށް

ްަވކިް ްެއއީ ްއަކީ ްދާއިރާ ްއިދާރީ ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަދަލުކޮށްލާފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖެހޭނީ އެހެންވެއްެޖއްޔާ
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ްމިކަންް ްބަދަލުކޮށްގެން ްެއޮގތަށް ްގޮތުަގއޭ. ްސަރުކާރެއްގެ ްަވިކ ްހިންގަންވާނީ ްއެކަންކަން ްތަންތަނުަގއި ްއެ ރާއްޖެއެކޭ.

ނޑުކޮށްާލކަށްްކު ނޑުފު ނުޑމެންްދޫކޮށްލާކަށްްނެތިން.ްމިްޤައުމުްބައިބައިކޮށްަލއި،ްމިްޤައުމުްފު ރެވޭނީ.ްެއގޮތަކަށްްއަުޅގަ

ްމިއަދަކު،ްއިހަށްދުވަހަުކް ްމިއީ ްއަކީ ްވާހަކަ ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްނެތިން.ްއިދާރީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމީ ްިމއީ ްނޫން. ްވާހަކަެއއް ްއެހެންނަމަވެްސްދެއްކި ްވާހަކަތަެކއް. ްއަންނަ ްދައްކަމުން ްކުރިން ްއަހަރެއް ްއެތައް ގެ

ްމިް ްނޫން. ްގޮަތކަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްކަންވެގެންދިަޔއީކީ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްދުވަސްތަުކގައި ްމިދިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމާ ްއެއަށްވުރެން ްދިޔައީީކ. ްފެތުރިގެން ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންގެްްއުސޫލުތައް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ އެހެން

ްމީހެއްެގް ްއިން ްވެސް ްކޮމިީޓގައި ްފާްސކުރި ްމިއީ ްއަުޅަގނޑު ްވެސް. ްފާސްެވގެންދިޔައީ ްޤާނޫނު ްމި ޙަޤީޤަތުގައި

ްކަހަލަް ްެއްއވެސް ްބައްޓަންކުރެިވގެންދިޔައީ ްޤާނޫނު ްމި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއޭރުަގއި ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ހައިސިއްޔަތުން

މެއްްނެތިްއަޅުަގނުޑމެންްއެކަމާްބެހޭްގޮތުންްތަކުރާރުކޮށްްއެްވާހަކަތައްްަދއްކަަދއްކާްތިއްބާްެވސްްއެްޤާނޫނުްވިސްނާލު

ްއެހެްނވީމާ،ް ްދަންނަވާނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްގޮަތކަށޭ ްކަހަލަ ްއެެހން ްވަރަށް ްނިމުނީ ްގޮސް ްަބއްޓަންކޮްށެގން ްގޮތަކަށް ބޭނުން

ްއަންނަންޖެހޭް ްބަދަލު ްމިއީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްވެސްްްމިއީ ްއިޞްލާޙުތައް ްގިނަ ްއެންމެ ްބަދަލުތައް، ްގިނަ ްވަރަށް ޤާނޫނެއް.

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޤާނޫނު ްމި ްޤާނޫނަކީ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ

ް ްވީ ްމި ްއަދި ްއައީ. ްމި ްތަޢާރަފުވެގެން ްައލަށް ްިމއީ ްއުސޫލަކީ ްދ3ްުލާމަރުކަޒީ ްކޮންެމްއަހަރެއްހާ ްއެހެްނވީމާ، ވަސް.

ނޑުމެންްގެންނަންޖެހޭނެ.ް ްައޅުގަ ނޑުމެންްއެއަށްްބަދަލުތަކެއް ްއަުޅގަ އެްއޗެްއވެސްްއަލަށްްތަޢާރަފުެވގެންްއަންނައިުރގައި

ްމިދިޔަް ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ްިހގައިދާނެ. ްވެސް ްނުވެ ްއެްއަޗކަށް ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްއެއީ ްޤާނޫނަކީ ްހަދާ ްފުތަތަމަ އެންމެ

ނޑުމެންްމިްޤާނޫނަށްްބަދަލުގެންނަންޖެހޭ.3ްް،ްތަނުގައި އަހަރު،ްވޭުތވެދިޔަްތާނގައިްކަންްހިނގިްގޮަތށްްބަލާފައިްއަޅުގަ

ނޑުމެންް އެކަންްެއގޮތަށްްކޮްށގެންްނޫނިއްޔާްައޅުަގނޑުމެންނަކަށްްމިޮގތަށްްމިްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުްބޭނުންކޮށްގެންްއަުޅގަ

ނޑުްެވސްްރައްޔިތުންނަށްްދޭްޚިދުމަތްތައްްދެވޭނެްއެް އްވެސްްގޮެތއްްޯނންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްވީާހވެްސްއަވަހަކަށްްއަުޅގަ

ްވަގުތަށްް ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮވާަލން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންްވިސްނަންްއެބަްްގެންނަންވާްއިޞްލާޙުތައްްގެެނސް،ްހަމަްމިހާރުންްމިހާރަށްްމިްޤާނޫނުްފާސްކުރަންވީއޭ. ައޅުގަ

ްވާހަކަ.ް ްކުޑަކުރާ ްދައުލަތް ްދައްކަނީ ްމި ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން ްޓަކައި.ްއަުޅގަ ްކުޑަކުރުމަށް ްޚަރަދުތައް ްދައުލަތުގެ ްމި ޖެހޭ

ްދައުލަތުގެްޚަރަދުތައްްކުަޑކުާރްވާހަކަ.ްސަުރކާރުގެްޚަރަދުަތއްްކުަޑކުރާްވާހަކަ.ްއަޅުަގނުޑމެންްއަބަދުވެސްްމިްދަްއކަނީ

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްއެހެންަކމަށްވަންޏާ ްވާހަކަ. ްމަދުކުރާ ްވާަހކަ. ްކުޑަކުރާ ްމަޤާމުތައް ްމަޤާމުތައް،ްސަރުާކރުގެ ދައުލަތުގެ

ނޑުމެންނަށްް ކުޑަްސަރުކާރެއްްައޅުަގނޑުެމންްއެބަްޖެހޭްގެންނަން.ްދައުލަތްްއެބަޖެހޭްކުޑަކުރަން.ްއެހެންނޫނިއްޔާްއަުޅގަ

ްތަރަް ްދޭންޖެހޭ ްއާމްދަނީްރައްޔިތުންނަށް ްދައުލަތަށް ްނުެގންދެވޭނެ. ްކުރިއަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްމަޝްރޫޢުތަކެއް އްޤީގެ

ްާމތް ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްއެހެންަނމަވެސް ްއެއްޗެއް. ްމަދު ްވަރަށް ްލިބެމުންދަނީ ްމި ްއެީކގައިްهللاއަދިވެސް ްރަޙްމަތްފުޅާ ގެ

ްއިތުރުވެް ްވެްސ ްއާމްދަނީތައް ްަދއުލަތުގެ ްތަުނގައި ްއޮތް ްމިދިޔަްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެން ގެންދާނެ.
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ްމިް ްަކއުންސިލަރުން ްރަްށރަށުގައި ްގިނަ ްވެސް ްދަތުރުކުރިއިރުަގއި ްރަށްރަށަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ކެމްޕޭނުތަކުގައި

ްތެރޭަގއި.ް ްކަމެްއގެ ްޮކންމެވެސް ްމިކަން ްނޫނީ ްގޮސް. ްެކޔޮޅުކަުމަގއި ްނޫނީ ްވަދާގޮސް. ްނޫނީ ްގޮސް. ްމަހަށް ތިބެނީ

ްއަްށްއެހެން ްދާއިރާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްޚާއްޞަކޮްށ ްތިބޭ. ްއެބަ ްކައުންސިލަުރން ްރަނގަޅު ްނަމަވެސް ްމަދުން ނަމަވެސް

ްއެގޮތަށްް ްދެން ްބައެކޭ. ްލާމަސީލު ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްކައުންސިލަރުންނަކީ ްއޭދަފުީށގެ ބަލައިލާއިުރގައި

ްމަދުކު ްޖެހޭ ްއެބަ ްަކއުންސިލަރުން ްބަލާއިުރަގއި ްާވްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްޤާނޫނުަގއި ްަކއުންިސލުތަކުގެ ްއަދި ްވެސް. ރަން

ގޮތަށްްރަީއސާިއްނައިބުްަރީއސަށްްމުސާރަދީފައިްދެންްއަންނަްބަޔަކަށްްހަމަްއެލަވަންެސްއްދިނުމަކީްެއއީްހަމަްއެންމެް

ހޮވިފައިްއޮތްްއާްރަނގަޅުްގޮތްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުވެސްްދެކެން.ްއެހެންނަމަެވސްްމިކަންްފެށެންވާނީްހަޤީޤަތުގައިްމިހާރުް

ްބަދަލުވެގެންްދާންޖެހޭނީ.ްއެއީް ކައުންސިލުްނިމުމަށްފަހުްދެންްއަންނަްއާްކައުންސިލުންްމިްޤާނޫނުްއަސްލުގައިްމިކަން

އޭރުންްަކއުންސިލަށްްކުރިމަިތލާްމީހުންނަށްްވެސްްއެނގޭނެްތިމަންނަމެންނަށްްލިބޭނީްމިވެނިްއެްއޗެްއކަން.ްއެހެްނވީމާ،ް

ްއެގުނީމާ ްއެގޮތަށް ްޙަޤީޤަތުގައިް، ްދެން ްެފންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްރަނގަޅުެވގެްނދާނެ ްމަޞްލަޙަތު ތަްނކޮޅެްއ

ްބަޔަކީ.ް ްކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްކުަޑކުރުމުަގއި ްޚަަރދުތައް ްަދއުލަތުގެ ްރޯލެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންެގ

ްޓަ ްކުޑަކުރުމަށް ްޚަރަދުތައް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ނުޑްއެހެންވީމާ، ްއަުޅގަ ްހަމަ ްެއޅުމުގައި ްފިޔަަވޅުތައް ްއަޅަންޖެހޭ ަކއި

އެއްބަްސވަންްމަޖިލީހުގެްމުާސރަްވެސްްހަމަްކުޑަކުރަންޖެހޭްކަމަށް.ްއަދިްއެހެންްސަރުކާުރގެްވަޒީރުްނގެްމުސާރަތަކަްށް

ްބަދަލުގެ ްވެްސ ްއަްށ ްމުސާރަ ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ްޚުދު ްއަދި ްކަަމށް. ްބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ްކަމަށް.ްވެސް ންނަންޖެހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަތިން ްހަމަތަކެްއގެ ްމަތިން، ްުއސޫލެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްެވސް ްމުސާރަތަކެއް ްމިހުރިހާ އެހެންވީމާ،

ްއެޅެންް ްޓަަކއި ްކުޑަކުރުމަށް ްޚަރަދުތަްއ ްދައުލަތުގެ ްޖެހޭ ްެއބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލާފައި ްތެރެިއން ްއުސޫލެްއގެ ނަޑއެޅޭ ކަ

ްފިޔަވަޅުތައް ްހުރިހާ ްތަރައްޤީކުރުން.ްްހުރި ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ްވާންވާނީ ްއަމާޒަކަށް ްައްސލު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ައޅަން.

ްޚަރަދުތައްް ްހޯދައިދިނުން. ްމުސްތަޤްބަލެއް ްފާގަތި ްރައްިޔތުންނަށް ްދިވެހި ްތަރައްޤީކުރުން. ްޤައުމު ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްައޅާއިުރގައި ްފިޔަވަޅުަތއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްތެރެއަށްްކުޑަކުރުމަށް ްތާރީޚުގެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޙަޤީޤަުތގައި

ްމަދުކުރެއްވި.ް ްމަޤާމުތައް ްދައުލަުތގެ ްވެސް ްދުވަސްވަުރަގއި ްއެކަޭލގެފާނު ްބުނުލްޚައްޠާބު، ްޢުމަރު ްެވސް ޖެހިލާއިރުގައި

ރަތަމަްމަހުްއަދިްމުސާރަތަކަށްްވެސްްގެްނނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްގެންނެވި.ްޚުދުްއެްމަނިކުފާނުްނެންގެވިްމުސާރަްވެސްްފު

ްފައިާސް ްއެ ްއަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްބައި ްބާކީވީ ްކުޑަކުރުމަށްފަހު ްޚަރަދު ްމަހު ްއައި ްޖެހިގެން ްމުސާރަ، ނެންގެވި

ދެއްކި.ްދެއްކުމަށްފަހުްދެވަނަްފަހަރަށްްމުސާރަފުޅުްނަންގަވަމުންްއައީްއެްމަހުގެްހިނގިްޚަރަދާްއެއްވަރަށް.ްއެހެްނވީމާ،ް

ްއެބަ ްހަމައެކަިންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްދަތުރުފުޅުކުރައްާވއިރުަގއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމިސާލަކަށް ްއަދި އޮްތ؛

ގެންދަވާނީްހަމައެކަނިްއެހީތެރިއަކަށްްހަމަްލިޔަންްގެންގުޅޭްކާތިބަކުްއެކަނިްދަތުރުފުޅުކުަރއްާވއިރުަގއި.ްެއއީްދައުލަތުެގް

ނޑުމެްނގެްތާރީޚުންް ނޑުމެްނގެްޚަލީފާްއިންްކަންކޮށްފައިްހުރިްގޮތް.ްޚަރަދުތައްްކުަޑކުރުމަށްްޓަކަިއްއަުޅގަ ެވސްްއަުޅގަ

ްކުެރއްީވް ްކަންތައްތަްއ ްވެސް ްޢަީލގެފާނު ްގޮސް ްއެހެން ްޢައްފާުނ، ްބިން ްއުޘްމާން ްިޞްއދީޤު، ްބިން ްއަބޫބަކުރު ް އަދި
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ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަން. ްއޮތް ްއެބަ ްތާރީޚުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތަކަށްކަން މިހާހިސާބަށްްްމިކަހަލަ

ްޚާއްޞަކޮްށް ްމަޖުބޫރުކަމެއް. ްމައްޗަްށ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުޑަކުރުމަީކ ްޚަރަދުތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އަންނައިރުަގއި

ްމުސާރަތައްް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްނަގަންޖެހޭނީ. ްމިސާލު ްމި ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްދައްަކނީ ްމި ްވާހަަކ ްނަގަންޖެހެނީްްކުޑަކުރާ ްމިސާލު ްެވސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްައޅުަގނުޑމެން އެހެންެވގެން.

ްއެބަ،ް ްވިދާޅުވޭ ްބައެްއްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޑުމެންެގްތެރޭގައި ްއަޅުގަ ްއަދި ްދެން ްލާފަ. ްތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމި ްކައުންސިލުތަކަށް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްބާުރވެރިކުުރާވ ްވާހަކަ.ްްކައުންސިލުތައް ްއުޅޭ ްބާރުނުދޭން ސަރުކާުރން

ްއަސްުލގައިް ްވެސް ްބަޔަކީ ްމަަސއްކަްތކުިރ ްހުއްޓުވާލަން ްބާރުދިނުްނ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިލާއިރު މިހެން

ްނަމުަގއިް ްއިދާާރއެްއގެ ްަޤއުމީ ްހޮވުާމއެީކގަިއ ްަކއުްނސިލުތައް ްވެްސ ްފުރަތަމަ ްެއއީ ްސަުރކާރުންނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ

ްޖެހެނީްޕްރޮވިންސްތަ ްމި ްކައުންސިލުން ްެއ ްއުފައްދާފައި ްއުެފއްދި. ްއިދާރާއެއް ްޤައުމީ ްތަންތަނުގައި ްއެ ްހަދައިގެން ެކއް

ްހުންނަް ްލާފައި ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނަނީ ްމި ްއިދާާރގައި ްޤައުމީ ްފޮނުވަން. ްަމއްސަަލތައް ްއަށް ްއިދާރާ ޤައުމީ

ްކޮންމެވެ ްެއކަހަލަ ްނައިބެއް ްނޫނީ ްމިނިސްޓަރެއް ްމިްސްޓޭޓް ްގޮތަކަށް ްބުނާ ްމީހާ ްއެ ްލާފަ. ްމީހަކު ްސްތާކުންތާކުނުޖެހޭ

ްކޮންަބއެއްތޯ؟ްެއް ްމަސައްކަތްކުރީ ްކުަޑކުރަން ްބާރުވެރިކަން ްބައެއްތޯ ްއެހެންވީމާ،ްކޮން ްހިންގަންޖެހޭނީ. ކައުންސިލުތައް

އުންސިލުތަްއްހުއްުޓވާލުމަށްްހިސާބުންްފެށިގެންްވެްސްމިްކައުންސިލުތަްއްބާރުވެިރކުރުަވންްމަސައްކަތްކުިރްނަމަ،ްމިްކަ

ް ްއެ ްސަރުކާރުން. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްަބޔަީކ ްއެޅި ްިފޔަވަޅުަތއް ްމި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްނޭޅީސް. ްފިަޔވަޅުަތކެްއ ްމިފަދަ 3ްޓަކައި

ްއިދާރާތަެކްއް ްޤައުމީ ްނަމަ، ްމަސައްކަތްުޕޅުކުެރއްވި ްބާރުވެިރކުރުވަން ްކައުންސިލުތަްއ ްިމ ްވެސް ްތެޭރގައި އަހަރުގެ

ްއެ ްއިނދަޖެހިފަ.ްްހަދައިގެން ްއޭރުގައި ްކައުންސިލުތަްއްތިބީ ްނުކުރެްއވީސް.ްހުރިހާ ްމަސައްކަެތއް ްހުއްުޓވާލަން ތަންތަން

ްއިދާރާް ްޤައުމީ ްދާންޖެހެނީ ްނެްތ. ްކަެމއް ްެއްއވެސް ްުކރެވޭނެ ްުގޅިގެން ްސަރުކާާރ ްަކމެއް، ްއެްއވެސް ްތިބީ. ހުއްޓިފައި

ބެހޭްސަރުކާރުގެްފަރާތްތަކަށްްގެްނނަނީކީްނޫން.ްއެްމައްސަލަތައްްްއަށް.ްޤައުމީްއިދާރާްއިންްެއިއންްމައްސަލައެއްްކަމާ

ްނައްތާލަންް ްއުސޫލު ްާލމަރުކަޒީ ްހުއްޓުވާލަން، ްއުސޫލު ްލާމަރުކަޒީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހުއްޓުވާލަނީ. ްހިސާބުން އެ

ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުން.ްއެހެންވީމާ،ްއިރާދަކުެރްއވިްއާޔްމި ްޣަޤީޤަތުގައި ްބަަޔކީ ސަރުކާރަކުން،ްރައީސްްްމަސައްކަތްކުރި

ްމިްهللاްޢަބްދު ްއަދި ްއަދި ްޤާނޫނަށް ްލާމަރުކަޒީ ްތިއްބާ ްމިހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްސަުރކާރަުކން ޔާމީނުގެ

ްނޫން.ް ްހުއްޓުާވކަށް ްކައުންސިުލތައް ްގޮތަށް. ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްޤައުމަށް ްެގންނާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަދަލުތައް

ްމަަސއްކަ ްއާމްދަނީްކައުންސިލުތަކުން ްކައުންސިލުތަކަްށ ްބާރުވެިރކުރުވަން. ްަކުއންސިލުތައް ްނޫން. ްިނޒާމަކަށް ތްުނކުރެވޭ

ްގޮތަށްް ްނޫން ްބައިތަެކއް ްވަިކަވކި ްބަލައިގެން ްކަމަށް ްދަޢުަލތެއް ްޔުނިޓަރީ ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްގޮތަށް. ްލިބޭ ވެސް

ްމަަސްއކަތްކުރާ ްސަރުކާރުން ްމި ްމަަސއްކަތްކުަރން، ްަރއްޔިތުންނަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތުގައި ްސަުރކާރަކީ ްމި ނީ.

ްލާބަހުިރް ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްަތއް، ްފައިދާހުރި ްރަްއޔިތުންނަށް ްސަރުކާރެއް. ްޮއތް ްއައިސްަފއި އަމާޒުކޮްށގެން

ްއުމު ްދުނިޔެ ްއޮެވގެން، ްއެޖެންޑާެއއް ްއަމިއްލަ ްވެސް ްފަހަރެްއގައި ްމިއީ ްަސރުކާރެއް. ްއައި ްކުރަން ރަށްްކަންތައްތައް
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ްިދވެހިް ްސަރުކާރަކީ ްމި ްޫނން. ްސަރުކާެރއް ްއޮތް ްައއިިއސްފައި ްވެރިކަންކުރަށް ްގަދަާބރުން ްނޫނީ ވެރިކަންކުރަްނ،

ް ްމީހުންނަށް ްދުވަސްވީ ްއުމުރުން ްއެނގޭނެ ްމިހާރުެވސް ްޓަކައި ްދެމުންގެންދަނީ.5111ްްރައްޔިތުންނަށް ްއޮތް ްއެ ރުފިޔާ

ް 11111ްްމަސްވެރިންނަށް ްމަަސއްކަތް ްރަށްރަށުެގްރުިފޔާގެ ްދެނީ. ްއޮތް ްއެ ްކަންތައްތަްއ ްހުރި ްދެން ްެފށެނީ. ްއޮތް އެ

ްއިޢުލާންކޮށްފަ.ް ްރަށަކަށް ްއެތައް ްފަންސާސް ްއޮތީ ްއެ ްމިހާރުވެސް ްނިޒާމު ްފާޚާނާގެ ްދަނީ. ްއެ ްހިއްކެމުން ބިންތައް

ރައްޤީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްރަށަށްްއިޢުލާންކުރާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްތ5ްަމަސްދުަވހުގެްތެރޭގައިްއިތުރ2ްްުއަނެއްކާްކުިރއަށްް

ނޑުްދަންނަާވނީްމިްވޭތުވެދިޔަ؛ްީކކޭްދަންނަވާނ5ްްީފެނިގެންދާނެްމިް އަހަރުގެްތެޭރަގިއ31ްްއަހަރުގެްތެރޭގައި.ްއަުޅގަ

ގެްރަޙްމަތްފުާޅްهللاއަހަރުގެްތެޭރގަިއްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާްމާތ5ްްްއަހަރުެގްތެރޭަގއިްވެސްްނާންނަވަރުގެްތަަރއްޤީްމ41ްްި

ްޢަބް ްދުއެކު ްބޭފުޅުންނަކީްهللا ްތިބި ްަސރުކާރުަގއި ްމި ްއަނެއްކާ ްގެނެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަސރުކާރުަގއި ޔާމީުނގެ

ިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްްވެސް،ްކޯލިޝަންަގއިްިތއްބެިވްބޭފުޅުންނަކީްވެްސްވަރަްށްަވރުގަދަްބޭފުޅުން.ްމާމިނގިލީްާދއިރާގެ

ް ްއިބްރާހީމް،ްސިޔާމު،ްމިފަދަ ްޤާސިމް ްފުންނާބުއުސްްއޮނަރަބަލް ްވަރަށް ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްޙަޤީޤަތުގައި ބޭބޭފުޅުންނަކީ

ްމިް ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްބޭފުޅުން. ްމި ްބަަޔކީ ްތިބި ްލަފާދޭން ްެއހެންވީމާ، ްބޭފުޅުން. ްވަުރގަދަ ވަރަށް

ްސަުރކާރެަކށޭ ްވަރުގަދަ ްނޫފެދޭވަރުގެ ްރާއްޖޭގައި ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްެވގެންދާނީ، ްލޯބިާވ،ްސަރުކާރު ްރައްޔިތުންދެކެ .

ްގެންނަް ްޤާނޫނަށް ްެވގެންދާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްލާމަރުކަޒީ ްސަުރކާަރކަށޭ ްއޯގާތެރި ްއަަޅއިލާ،ްަރްއޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ްައޅުަގނުޑެގް ބަދަލަކީްވެސްްރައްޔިތުންނަށްްއެންމެްފައިދާހުރިްޤާނޫނަކަށްްވެގެންދާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

 .هللا وبركاته تالم عليكن ورحوس  الوކަްނިންމާލަނީ.ްވާހަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް.ްد وعلى آله وصحبه أجوعيندنا هحو  سي  الم على الة والس  الص   .العالمين الحمد هلل رب  `.ް

ނޑުމެންްކުރިންްޢިއްޒަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ، ްތތެރިްރައީސް،ްލާމަރުކަޒީްޤާޫނނަށްްހުށަހެޅިފައިވާްމިްއިޞްލާޙަކީްއަުޅގަ

ްޤަބޫުލކުރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްައއިުރގައި ްހުށަހެޅިގެން ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްމުޅި ްއިޞްލާޙެއް. ްޮބޑު ްވަރަށްވުރެ އުއްމީދުކުރި

ނޑުމެންނަށްްަޤބޫނުކުރެވޭްކަންަތއްތަެކއްްވެްސްމީ ގެތެރޭަގއިްއެބަްހުރި.ްއަޮތޅުްކައުންސިުލ،ްމިހާރުްމިްގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއިންތިޚާބުުކރެވެންޖެހޭ. ްކައުންސިލަރެއް ްރަށަކުްނ ްކޮންމެ ްއެުކލަވައިާލއިރު ްގޮތަށް ްއޮތް ޤާނޫނުގައި

ްކައުންސިލް ްއަތޮޅު ްގޮތުން ްހިމެނޭ ްރައީސް ްކައުންސިލުގެ ްރަށު ްރަށެއްގެ ްޮކންމެ ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު

ްކޮންމެްރަށެއްގެް ްތަމްސީލުކުރާ ްއަތޮޅުްކައުންސިލް ްއެ ްކުޑަެވގެންދާނެ.ްައދި ްޚަރަދު އެކުަލވައިެލވިއްޖެްނަމަ،ްދައުަލތުގެ

ރައީސްްނުވަތަްނައިބުްަރއީްސްއެްޖަލްސާއަކަށްްވަަޑއިގެންެނވުމަށްްކުރަންޖެހޭްޚަރަދުްއެީއްދައުލަތުންްކުރާްޚަރަދެއްެގް

ްޖަލްސާ ްއެ ްއޮވެަފއި، ްކުރެވިދާެންގޮތުަގއި ްަޓކައި ްކުޑަކުރުމަށް ްޚަރަދު ްއެީއ ނަޑއެޅުމަކީ ްކަ ްއެލަވަންސް ްލިބޭ އަކަށް

ކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްހަމަްއެހެންމެްމިގޮތަށްްމިްޤާނޫނުްބަދަލުވެގެންދާއިރުަގއިްައތޮޅުްކައުންސިލުގެްަރއީސާިއް
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ްއިންތިޚާބުކުރެވެންޖެ ްނޫނީ ްޢައްޔަްނކުރެެވންޖެހޭނީ ްރައީސް ްވެްސްނައިބު ްކަމަށް ްވޯަޓކުން ްނެގޭ ްއަތޮޅުން ްމުޅި ހޭނީ

ްަރއީާސއިްނައިުބް ްަކއުންސިލުގެ ްރަށު ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްއެހެންމެ އަޅުަގނުޑްދެކެން.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްހަމަ

ްކަ ްގޮތަށް ްލިބޭ ްއެލަަވންސް ްއެކަނި ްވަަޑއިގަންަނާވްޖަލްސާތަކަށް ްބޭފުޅުންނަކީ ްތިއްބެވި ްދެން ްފިޔަަވއި ނޑައެޅޭްރައީސް

ްރައްޔިތުންެގް ްމުޅި ްއިންތިޚާުބކުރެެވންޖެހޭނީ ްރަީއސް ްަނއިބު ްަރއީސާިއ ްކައުންސިުލގެ ްރަުށ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ބޭފުޅުން

ް ްޢައްަޔންކުރެވޭ ްވޯޓަކުން ްނެގޭ ްތެރޭގައި ްކައުންސިުލގެ ްިއންތިޚާބުކުރެވޭ ްެއްއގޮތަކަށްެވސް މެންބަރުންނަށ2ްްްވޯޓަކުން.

ް ްތިބި ްާބކީ ްކަމަށްްމެންބަރ3ްުވެފައި، ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްބޭއްވުަމކީ ްއިންތިޚާބު ްަކއުންސިލް ްގޮަތކަށް ްބާކީކުރެވޭ ން

ްރައީްސް ްަނއިބު ްރައީސާއި ްކައުންސިުލގެ ްރަށު ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްނުދެކެން. އަޅުަގނޑު

އެކަށީެގންވާްގޮތެްއގައިްހިފެހެއްޓޭނެ.ްްރައްޔިތުންގެްސީދާްވޯަޓކުންްޢައްޔަންކުރުމުންްއެްރަށެްއގެްމަޞްލަޙަތުތައްްއެންމެ

މެންބަރުންްއިންތިޚާބުކުރެވިފަިއ2ްްއޭރުންްއެްރަށެއްގެްރައްޔިތުްންބޭނުންވާްގޮތަށްްއެްމީހަކުްއިންތިޚާބުކުރެވިަފއި،ްއެް

ްެއކު ްއުސޫލުތައް ްމަޝްވަރާގެ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްއަންނައިުރގައި ްބަދަލުވެގެން ްޤާނޫނު ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ލެވޭްތިބޭނެ.

ްއަދަދުް ްމެންބަރުންގެ ްޖެހޭ.ްއިންތިޚާުބކުރެވޭ ްއެބަ ްަބދަލުވާން ްމެންބަރުން ްތިބޭ ްކައުްނސިލުގައި ްރަށު ްނޫނީ މަޖިލީހުގައި

ްބަދަލުގަިއ3ް 5ްްެގ ްއެ ްޖެހޭ. ްވެސް ްއިުތރުކުރެވެން ްއެކުަލވައިެލޭވ3ްްއަށްށް ްޓަކައި ްމަޝްވަރާދިނުމަށް މެންބަރުންނަކީ

ްޤާ ްމި ްގޮުތަގއި ްކައުންސިލެްއގެ ްހަމައެކަނި ްއެއީ ްމާނަކުރެވޭތީ، ްމިހާރު ްއެންމ3ްްެނޫނު ްނަމަ ްތިބެއްޖެ މެންބަރުން

ްމަރުޙަލާގައިް ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްނުދެކެން.ްއެހެންކަމާއެީކގައި ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްގޮެތއް ރަނގަޅު

ްކައުން ްރަށު ްވެސް ްރަށެއްގެ ްކޮންމެ ްމިހާރު ްއަންނައިުރގަިއ ްއިޞްލާޙުެވގެން ްއަދަދަކީ ްކަމަށ5ްްްސިލުގެ މެންބަރުން

ނަޑއަޅާފަިއ،ްކޮންމެްރަެށއްް މެންބަރުނ2ްްްގެްރަީއސާިއްނައިބުްަރއީސަީކްމުޅިްރަްއޔިތުންގެްވޯޓަކުްންއިންތިޚާބުކުރެޭވްކަ

ް ްބިލުގެ ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަެއޅިގެންިދއުން. ްކަ ްއުފެދ35ްްޭކަމަށް ްދަށުން ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްކައުންސިލުތަކަށް ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބާރުެވރިކުރެވެން ްވެސް ްކައުންސިލުތައްްްކައުންސިލުތައް ްއެ ްބާރާއި ެއކަށީގެްނާވ

ްގޮުތގައިް ްއެްއޗެްއގެ ްނެތް ްބޭނުެމއް ްކައުންސިލުަތކަކީ ްއެ ްނަަމ ނޑަނޭިޅއްޖެ ްކަ ްބަޖެޓުން ްަދއުލަތުެގ ްފައިސާ ހިނގާނެ

ްކޮމިޓީތަަކކީްނަމެއްް ްއުަފއްދައި،ްއެ ްކޮމިޓީތަެކއް ްއިތުރު ްހިނަގއިދާނެ.ްއެހެްނީވމާ،ްކައުންސިލުތަެކއް،ްނޫނީ ގަިއްވެގެން

ްޤާނޫނުންް ްގޮުތގައި ްކޮމިީޓތަކެްއގެ ްހަރަކާތްތެރިވާ ްކޮމިޓީތަކަކީ ްއެ ްބަދަލުަގއި ްއޮތުމުގެ ްގޮތުަގއި ްއެްއޗެްއގެ އޮންނަ

ްލުިއް ްދައުލަތަށް ްވާންޖެހޭނީ ްބަދަލެްއ ްއެ ްގެންނައިުރގައި ްބަދަލެްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ވާންޖެހޭނެ.

ްބަދަލަކަށް.ްފަހަރެއްގަ ްއިދާރީްލިބޭނެ ްކޮންމެ ްވެގެންނުާވނެ.ްމިހާރު ްބަދަލަކަށް ްބޮޑުވެގެންދާނެ ްބުރަ ްދައުލަތަށް ިއްވެސް

ް ްކައުންސިލަރުންގެ ްއަތޮޅު ްތިބެނީ 2ްްދާއިރާެއއްަގއި ްހިމެނޭ ްދާއިރާެއއްަގއި ްއެ ްވެފައި، ްކަމަށް ރަށ4ްްްމެންބަރުން

މުންްއަތޮޅުްަކއުންސިުލތަކުގެްމެންބަރުންގެްއަދަދުްަކއުންސިލަރުންްއިންިތޚާބުކުރ4ްުރަށުންްއަެނއްކ4ްްާއޮެވއްޖެްއޔާްއެް

ްރައީްސް ްރަށެއްގެ ްކޮންމެ ްދެންނެިވހެން ްއަޅުަގނޑު ްބަދަުލގަިއްކުރިން ްބޮޑުެވގެންދާނެ.ްއޭގެ ްބުރަ އިތުރުެވ،ްދައުލަތަށް

ްގޮތަްށްހަމަޖެހުމު ްތަމްސީލުކުަރއްވާ ްަކއުންިސލުގައި ްއަތޮޅު ްކޮމިޓީއެްއަގއި ްއެ ްރައީސް ްނައިބު ްދެންނެވިްނޫނިއްޔާ ްމި ން
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ްމުިޅް ްބިލެއް. ްބޮޑު ްބިލަކީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުޑަެވެގންދާނެ. ްޚަރަދު ްކުރަންޖެހޭ ްދައުލަުތން ްދެން ްމަދުވެ، އަދަދު

ް ްވާީތ ްބިލަކަްށ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިޞްލާޙުގެނައުމަްށ ްމުޅިްނ5ްްޤާނޫނަށް ްމައްސަލަތަކަށް ްހުރި ްީމގައި މިނެޓުތެރޭަގއި

ްއެކަީށގެ ްބަލައިލުމަކީ ްަމއިަގނޑު ްފާހަގަކުރި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްކަެމއް ްއަތޮޅ2ްްުންވާ ކަމަކީ

ްއޭެގް ްރައްޔިތުންނަށް ްބަދަލުގެްސަބަބުން ްމި ްބަދަލާއި ްައންނަ ްގޮތަށް ްއޮތް ްއެކުލެވިފައި ްަކއުންސިލު ްރަށު ކައުންސިލާއި

ތުންްކައުންސިލުތަކަށްްހޮވުމަށްްޓަކައިްމަސައްކަތްުކާރްސަބަބުންްދިމާވެދާނެްދަތިތަކާ،ްނޫނީްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްގޮ

ްޚިޔާލުތަެކއް.ް ްހުށަހެޅި ްއަުޅަގނޑު ްަޓކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްެއ ްޓަކަިއ، ްގެއްލުމަކަށް ްލިބިދާނެ މީހުންނަށް

ްއޮ ްއެކުެލިވފައި ްކައުންސިލުަތއް ްރަށްރަުށގައި ްބަެއއް ްގޮތަްށ ްމިދެންނެވި ްރަީއސް. ްގޮތުންްޢިއްޒަތްތެރި ްޢާއިލީ ންނަނީ

ްމިް ްމެންބަރުން ްހިމެނޭ ްދެން ްނިސްބަތްނުާވ ްއަށް ްޢާއިލާ ްެއ ްާވއިުރގައި ްކަމަށް ްަމއްޗަށް ްޢާއިލާެއއްގެ ްބޮޑު އެންމެ

ްޫންން ްރައީސް ްނައިުބ ްރަީއސާއި ްދެންެނވީ ްމި ްގޮުތގައި. ްމެންބަރުންގެ ްބާކީ ްތިބޭނީ ްނަމަ ްޮއެވއްޖެ ްޤާނޫނު ހާލަތުގައި

ނޑުްމަޤާމުތަކުގައި.ްއެހެން ކަމަްށވެްއޖެއްޔާްއެްމެންބަރުންނަކަށްްެއްމެންބަރުންގެްޙައްޤެއްްނުލިބޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

އުއްމީދުކުރަނީްމިްބިލުްކޮމިޓީްމަރުޙަލާްއިންްފާސްވެގެންްައންނައިރުްއަތޮޅުްަކއުންސިލާިއްރަށުްކައުންސިލުތަުކގެްބާާރް

ރުްއެކުަލއިވެަފއިްމިްއޮތްްގޮތްްބަދަލުކޮށް،ްމިއީްއެންމެްރަނގަޅުްއަދިްއަތޮޅުްކައުންސިާލއިްރަށުްކައުންސިލުތައްްމިހާ

ްމިް ްއައިސް ްނިމިގެން ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތެއްަގއި ްފުރިހަމަ ްވުރެ ްގޮތަށް ްއޮތް ްމި ްމިހާރަށްވުރެ ގޮތަށް،

ްމަޖިލީހުންްފާސްވެގެންދިއުން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ނޑައެޅިފަިއވާްެއއްްަގޑިއިރުްްއާދެ،ްމިހާރުްމި ްހަމަވީ.ްްގެްވަުގތުބިލުގެްއިބްިތދާޢީްބަހުސަށްްމިއަދަށްްކަ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްމިހާރު ްއެޖެންޑާްއަޅުަގނޑު ްްދަނީ ްކ11ްޮނަންބަރު ްކަންއަށް. ްހުށަހަޅާ ްމިކަމަށްމިޓީތަކުން ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ .ް

ް ްފޮނުވުނުް.ށްއ11.1ްަދަނީ ްބިލުްް،އަނބުރާ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ްބިލު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ

ްރިޕޯޓު ްގޮުތގެ ްނިންެމވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްިބލު ްއެ ްކޮމިޓީން ްއިޞްލާޙުހުށަްދިރާސާކުރި ްރިޕޯޓަށް ްމި ްހެޅުމަށް.

ޙެއްްލިބިފަެއއްްނުވޭ.ްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވުނު.ްމިްރިޕޯޓަށްްއެްއވެސްްއިޞްލާްއިގ2114ްަްފެބްރުއަރ5ްީހުށަހެޅުމަށްް

ނައިފަރުްދާއިރާގެްް،ކުރިްކޮމިޓީގެްމެންބަރުމިްރިޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގްބިލުްދިރާސާ

ްމަދު.ޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްޢިއް
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ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:އިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްދާނައިފަރުް

ްޢިއްް ްޝުކުރިްއޔާ ްާޤނޫނުލް`. ްއާދެ، ްރައީސް. ްގިނަްޢުޒަތްތެރި ްވަރަށް ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްބިލަކީ ޤޫބާތުގެ

ްމިްދުވަސްވެަފއިާވްބިލެއް.ްމި ްދިޔައިރު ްކުިރޔަށް ްފެށިގެން ްމަސަްއކަތް ްމީގެްިބލުގެ ްމިހާުރްވަނީ ވެްސްމިްކުރިންްބިލު

ްބަހުސްކުެރވި ްތަޅުމުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްގެނެސް ްް،މަޖިލީހަށް ްބިލުބައެއް ްުހރުމާއެކުަގއި ްއަނބުރާްްއިޞްލާޙުތައް

ްމިފޮނުވާލެވިފަ ްފޮނުވާލުމަށްފަހުްބިލުް. 29ްްްއަނެއްކާްްއަނުބރާ ްބިލ2113ްުޑިސެމްބަރު ްދުވަހު އަނބުރާްްވަނަ

ގެްރިޕޯްޓްގޮތުްދިާރސާކޮށްްނިންމިްމަށްްހޮވިްވަގުތީްކޮމިޓީންްއެްބިލުރުދިރާސާކުްޤޫބާތުގެްބިލުޢުޤާނޫނުލްް،ފޮނުވާލުމުން

ްހުށަހަޅާ ްމި ްލައަޅުަގނޑު ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްފުރަތަމ2119ްްައޮކްޓޯބަރ14ްްނީ. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތް ްދުވަހު ވަނަ

ް ްޖަލްސާަގއ51ްްިދައުރުގެ ްބިލުްޢުޤާނޫނުލް ވަނަ ްބަލައިްޤޫބާތުގެ ްމަޖިލީހަށް ްދިރާސާކުރުްގަނެ،ްއެރައްޔިތުންގެ މަށްްބިލު

ްކޮ ްވަގުތީ ްހޮއްވެވި ްމަޖިލީހުން ްދިރާސާކުރައްވަްރައްޔިތުންގެ ްބިލު ްއެ ްރިޕޯޓުްްއިމިޓީން ްކޮމިޓީގެ ނިންމެވުމަށްފަހު

ވަނ22ްްަވަނަްދައުރުގ3ްްެވަނަްދުވަުހްއޮތްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގ2113ްްޑިސެމްބަރ31ްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމުން،ް

ް ްކޮމިޓީޖަލްސާގައި ްއަނބުރާ ްބިލު ްދިރާސާކުރައްވަިއ،ްްއެ ްބިލު ްއަލުން ްކޮމިޓީން ްފާސްކުރުމުން، ްފޮނުވުމަށް ބިލާްއަށް

ްނިން ްކޮމިޓީން ްބުނެފައިްނިްމެދު ްކަމަށް ްބިލު ްރިޕޯޓުގައި ްރިޕޯޓް.ްމި ްޤާނޫނުލްްގޮތުގެ ްބިލަކީްޢުްވަނީ ްބިލަށް.ްމި ޤޫބާތުގެ

ްފަރާ ްބިލެސަރުކާރުގެ ްހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ ްް.އްތުން ްރިޕޯޓުއާދެ، ްހިމެނޭިމ ްްގަިއ ްޖަުދވަލު ެގްބިލުް-1ޖަދުވަލުތަކަކީ،

ްވަޑަިއެގންނެވި ްމެންބަރުން ްަބއްދަލުުވންތަކަށް ްކޮމިޓީގެ ްބޭއްވުނު ްދިރާސާކުެރްއވުމަށް ްަވގުުތްގޮްމަސައްކަތް ްހޭދަވި ާތއި

ް ްހާއަންަގއިދޭ ްރިޕޯޓް.ްަޖދުވަލު ްް-2ޒިރީ ްޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވަށު ްެމންބަރު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްޖަްާދއިާރގެ ްއަބޫބަކުރު މާލު

ް ްއިޞްލާހެްއ.ްޖަދުވަލު ްހުށަހެޅުއްވި ްރިޢާް-3ބިލަށް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްދިރާސާކޮށް ްހުށަހަޅާްކޮމިޓީން ޔަތްކުރުމަށް

ްބިޢުޤާނޫނުލް ްލުޤޫބާތުގެ .ް ްގޮްތ؛ ްގެންދިޔަ ްކުިރޔަށް ްމަސައްކަތް ްދިރާސާކޮށް ްއޮތ2113ްްްިޑސެމްބަރ31ްްބިލު ގައި

ްރަ ްމަޖިލީހުގެ 3ްްއްޔިތުންގެ ްދައުރުގެ ްމ22ްިަވނަ ްޖަލްސާގަިއ، ްްވަނަ ްނިންމެވުމަށްފަހުްކޮމިޓީން ްދިރާސާކޮށް ބިލު

ް.ުދވަހުްކޮިމޓީގެްބައްދަުލވުމެއްްޭބްއވުނުްއަނބުރާްފޮނުްއވުމަށްްފާސްވުމާްުގޅިގެން،ްއެއަްށްްހުށަހެޅުނުްރިޕޯޓުްކޮމިޓީ

ްއެ ްްއަދި ްފެށިގެން ްމަޖިލީހުގ2114ްެްފެބްރުއަރ21ްީދުވަހުން ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްބިލަށް ްހަަމޔަށް އާ

ްހުޅުވާލުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްއެްހުރިހާ ްފޮނުވުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްބިލު ްނިންމެވި. ްކޮމިޓީން ިއްަބއްދަލުވުުމގަްޓަކައި،

ް ްއަދި ްނިންމެވި. ްކޮމިޓީކޮމިޓީން ްއިޞްލާޙުތަކާްއިޞްލާޙުތައް ްއެ ްލިބުމުން، ްބިލުްއެްއަްށ ްކޮމިޓީން ކު

މަސައްކަތްްނިންމަިއ،ްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްފޮނުވުމަށްްވެްސްކޮމިޓީންްނިންމި.ްކޮމިޓީންްްގެްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު،ްބިލު

ްއިސްލާޙު ްބިލަށް ްކޮމިޓީްމެންބަރުންނަށް ްފުރުޞަތުގައި ްހުޅުވާލި ްލިބިފައިްހުށަހެޅުމަށް ްކޮމިީޓގައިްްއަށް ވަނީ،

ް ްދާްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްޢަބްދުލްޢަީޒޒުާމވަށު ްއަބޫބަކުުރްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްއިޞްލާެޙއްްއިރާެގްްމެންބަރު އެީއްް.ޖަމާލު

ސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުގައިްްންގެްދަށު"ޖެހުން"ް؛ވަނަްމާއްދ121ްާބިލުގެްް)ބ(ްއުނިކުރުމަށާއިްވަނަްމާއްދާގ11ްެބިލުގެް
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ްހިމެނިވަޑައިް ްދެކޮޅަށް ްފަރާތްަތކާ ްހިންގަންނަވާ ނޑަެއުޅމަށްކުށް ްކަ ްއަދަބު ްަފރާތްތަކަށް ްާމއްދާްގާ ްއެ އަށްްްޓަކައި

ް ްްކާޙަިއޞްލ2ްާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޖުމްލަ ްމިއިްޞލާޙ3ްުެއކު ްމިް. ްްއިޞްލާޙުތައް ްޖަދުވަލު ގަިއ2ްްރިޕޯޓުގެ

ްހިމެނިފައިވާނެ ްފެބްރުއަރީ ްމ2114ްި. ްބޭްއވުނު ްްަގއި 2ްްކޮމިޓީގެ ްމާވަށު ްބައްދަލުވުމުަގިއ މެންބަރުްްދާއިރާގެވަނަ

ްމިްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްއަބޫބަކުރު ްްޖަމާލު ްހުށަހެޅުއްިވ ްބަލައިގަނެްއިޞްލާޙ3ްުބިލަށް ްކޮިމޓީން ބިލުަގއިްް،ވެސް

ް ްހުށަހެޅުމަށް، ްތަޅުަމށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްބިލު ްހިމެނުއްވުމަށްފަހު، ްވަަޑއިގެންނެވިްކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމަށް

ްިނންމެވިމެންބަ ްއިއްތިފާޤުން ްއެނިގވަރުންގެ ްއާދެ، .ް ްމިހާރު ްފަދައިން ްވެކުރެޢަމަލުަޑއިަގންނަވާނެ ޤޫބާތުގެްޢުމުންދާ

ްަބއިް ްގާތްަގނޑަކަށް ްޤާނޫނުލްްޤާނޫނަކީ ްދުވަްސވެފަިއވާ ްމިޢުގަރުނެއްހާ ްއަލުންްްޤޫބާތުޢުޤާނޫނުލްްޤޫބާތެއް. ބަދަލުކޮށް

ްއެލުލަވަޢުޤާނޫނުލް ްހުށަހެއިޤޫބާތު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިހާރު ްޓަކައި ްލުމަށް ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްއަހަރަށްްއެގާރަްޅިފައިވާތާ ވަރަކަށް

ްެއހެންނަމަވެްވުރެ ްވެއްޖެ. ްުދވަސް ްްމިްސްގިނަ ްމަސައްކަތް ްމިްޙަބިލުގެ ްމިހާރު ްވަނީ ްގޮސްފައި ްކުރިޔަްށ ޤީޤަުތގައި

ް ްބިލުގ17ްެހިނގަމުންދާ ްކުރިން ްޭއގެ ްމަޖިލީހުގައި. ްރަްއޔިތުންގެ ްެއކަށީްވަނަ ްމަސައްކަތް ކުރިޔަށްްްގޮތުަގއިގެްނވާ

ްދައުުރގަިއްެއކަށީނުވޭ.ްއެހެގޮސްފަެއއް ްގޮތެންނަމަެވސް.ްމި ްމިހާރުްބިލުެގްމަސައްް،ްމަސަްއކަތްކުެރވިްްއގަިއްގެްނވާ ކަތް

ވަރަށްްގިނަްތަެކއްްެވ،ްުދވަސްްބިލުގެްމަސައްކަތްްނުނިމިްގިނަް.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފަދައިންްމިވަނީްނިންމާލެވިފަ

ބިލުގެްްވާތީްމިްޓެކްނިކަލްްބިލަކަށް،ްބިލަކީްވަރަށްްފަންނީްއަމާުޒވެފަިއވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިްބައެްއގެްފާޑުކިޔުންަތއް

ްއެހާ ްނިންމުމުަގިއ ްއަަވސްްމަސައްކަތްތައް ްނުޭވ.ްއެއަުރވަިއގެން ްދިމާވެފަެއއް ްގޮތަކަށް ްގެންދެވޭ ްކުިރޔަށް ކަން

ްމި ްޤާނޫނެްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްބޭުރގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމައެކަބިލަކީ ްބަދަލުއް ްތަުރޖަމާއަކަށް ްދިވެހި ކޮށްލައިގެްންނި

ްވަރަށް ްބިލަށް ްސަބަބުން ްއެހެންުވމުގެ ްބިލެއް. ްމާޙަްގެނެވިަފއިވާ ްރާއްޖޭގެ ްބަދަލުތައް، ްކަހަލަްބޮޑެތި ްފެތޭ އުލަށް

ްގެންނަންޖެހިް،ބަދަލުތައް ްބަދަލުތައް ްގެންނަންޖެހޭ ްއެއްގޮތަށް ްޝަރީޢަތާ ްއިސްލާމީ ްމަ، ްގިނަ ސައްކަތްތަެކްއްވަރަށް

ްއެހެންވު ްޖެހިފައިވޭ. ްކުރަން ްމަސައްކަތްތައް ްބިލުގެ ްސަބަބުން ްއާދެމުގެ ްވަނީ. ްދުވަސްވެފައި ްގިނަ ބިލުގެްްމިް!ނުނިމި

ްކުރަމުން ްލަފަޔާްދިޔައިމަސައްކަތް ްދާއިރާގެ ްޝަރުޢީ ްކަންތަކާްުރަގއި ްއިސްލާމީ ްލަފަޔާއިްްއަދި ްމަޖިލީހުގެ ްމަތީ ެބހޭ

ްމިނިސްޓްރީްއެކަމާ ްބޮޑަށްބެހޭ ްވަރަށް ްަލފާ ްގިަނގުަންްގެ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްބިލަށް ްމި ްއަދި ހޯދިފަިއވޭ.

ްގިަން ްވަރަށް ްފުށުއަރާ ްޝަީރޢަތާ ްއިސްލާމީ ްބިލުަގއި ްައިއއިރުަގއި ްއެކުލެިވގެން ްބިލު ްިމ ްދެވިަފއިވޭ. ފުރުޞަތުތަކެއް

ްމަ ްކަންކަްނ ްމި ްއެކުެލވިފަިއވޭ. ްއިބާރާތްތަެކްއ ްއަދި ްމިހާރުްމާއްދާތަކާ ްވަނީ ްކޮމިޓީން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ޖިލީހުން،

ްބާބުް ްމި ްހީލަތްހެދުން؛ ްމަކަރާއި ްފޭރުން، ްޚިޔާނާތް، ްޓެކުްނ، ްވަްއކަން، ްހަމައެާއއެުކގައި ްއަދި އިޞްލާޙުކުެރވިފަ.

ރޭގައިްޓެކުްންއަޅުަގނޑުމެންްވަނީްމިްބިލުގައިްއޮތްްބާބުްމުޅިންްބަދަލުކޮށްފަ.ްއެއީްމިްބިލުގައިްއޮންނަނީްވައްކަުމގެްތެ

ްހަމަް ްއޮތީ ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްެވސް. ްފޭރުން ްތެޭރގައި ްަވއްކަމުގެ ްވެސް، ްިޚޔާނާތް ްތެޭރގައި ްވަްއކަމުގެ ވެސް،

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްބާބު ްމި ްމުޅި ްބައްޓަންކޮށްފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްބިލު ްމި ްގޮުތގައި ްެއއްެޗއްގެ ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި ވަްއކަމުގެ

ްމިހާރު ްބަދަލުކޮށް، ްގޮތަްށްވަނީ ްބޭނުންކުރާ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްގޮތަްށ ްފެތޭ ްމާޙައުލަށް ްރާއްޖޭގެ ގެ
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ްވަރަށްް ްބިލަށް ްމި ްނޫނަސް ްމި ްބަދަލުކުރެވިފަ. ްމިގޮތަށް ްހީލަތްހެދުން ްމަކަރާއި ްފޭރުން، ްޚިޔާނާތް، ްޓެކުން، ވަްއކަން،

ްބިލު ްމި ްބިލުގެްސަބަބުން ްގެނެވިަފއިވޭ.ްމި ްބަދަލުތައް ްވާއިރުަގއިްޝަރީޢަތްކުރުމަށްްްގިނަ ްޤާނޫނަކަށް މަޖިލީހުންްނިމި

ްބިލުަގއިް ްމި ްއަދި ްނޫން. ްކަމެްއ ްހުރި ްޝަްއކެްއ ްެއއީ ްކުރިމަތިެވގެންދާނެ. ްފަސޭހަތަކެއް ްބޮޑެިތ ްވަރަށް ޓަކައި

ްލިބިގަނެ ްމިލްކިއްާޔތު ްމިލްކިއްޔާާތއި ްމީހުންގެ ްއަދި ްގޮތްތަކާ ްދިފާޢުވެވޭނެ ްކުށުން ްއެ ްގޮތްތަާކިއްކުށްވެރިންނަށް ވޭނެ

ްހަމަް ްެއއީ ްނަމަ، ްގޮސްފި ްނިމިގެްނ ްެވގެން ްޤާނޫނަކަށް ްބިުލ ްމި ްއެކުެލވިފަިއވޭ. ްިބލުގައި ްކަންތައްަތކެްއ ްގިނަ ވަރަށް

ްއަދިް ްވާނެ. ްބިލަކަށް ްފެނިގެންދާނެ ްމަންފާތަކެއް ްލާބަޔަކާއި ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިުތންނަށް ްމުޅި ގާތްަގނޑަކަށް

ް ްމީހުންެގ ްއެ ްލިބިގެންދާނެ.ްކުށްވެރިންނަށް ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްއެހީތެރިކަމެއް ްއަވަްސކުރުމުގައި ޝަރީޢަތްތައް

ނޑުްއެދެީންމިްބިލަކީްއަދިްބައެއްްބޭފުޅުންްހިތްހަމަނުޖެހޭްބައެއްްކަންތައްތައްްހުރިްބިލެއްްކަމުގަިއް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްފަހުން ްއަދި ްނިންމާލަިއ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްބިލު ްމި ްކަމުަގއިްްވީނަމަވެްސ، ްހުރި ްހުށަހަޅަން އިޞްލާޙުތަެކްއ

ްދެކެން.ް ްއަުޅަގނޑު ްަކމުގައި ްކަމެއް ްރަނގަޅުކުެރވިދާނެ ްއަލުން ްހުށަހަޅައިގެން ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްއެ ވީނަމަވެސް

އެހެންނަމަވެސްްބިލުެގްމަސަްއކަތްްނުނިމިްޤާނޫނަކަށްްނުވެްއޮތުމުގެްސަބަބުންްއެތަްއއެތަްއްއުނދަގޫަތކެއްްމިހާރުެވްސް

ްދިއުމުން.ްމިް ްވެގެން ްބަލައިގަނެގެން،ްޤާނޫނަކަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްކަންކަންްރަނގަޅުކުރެވޭނީ ްމި ކުރިމަތިވަމުންދާތީ

ބިލުްނޫނަސްްވެސްްމިހާރުްުއފެދިފައިވާްޤާނޫނުތަކަށްްވެސްްވަރަށްްބޮޑެތިްބަދަލުތަކެއްްއެަބްގެނޭ.ްެއއީްައޅުަގނޑުމެންް

ްވަ ްއެއްޗެީހގަިއ ްހަދާ ްެއްއިންސާނުން ްއަންނާނެ. ްބަދަލުވަމުން ްދުވަހަކަށް ްދުވަހެއް ްހުންނާނެ. ްމައްސަލަަތއް ްގިނަ ރަށް

ްބިލަކަށްް ްބޮޑު ްއުނދަގޫ ްވަރަށް ްވެސް ްބިލަކީ ްމި ްދަންނަވާނީ ްރަނގަޅުކުެރވެމުންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ކަންކަން

ްޝަރީޢަތްކުރުމަށް ްލަސްވަމުްނދާތީ ްނުނިމި ްމަަސއްކަތް ްބިލުގެ ްއަދި ްއުނދަގޫަތކެްއްްވާތީއާ ްއެތައް ވެސް

ްމަޖިލީހުންް ްމަޖިލީހުން. ްނިންމާލަދެއްވާށޭ ްވަގުތު ްމި ްމަސައްކަްތ ްބިލުގެ ްމި ްއެުކގަިއ ކުރިމަތިވަމުންދިއުމާ

ނިންމަވައިދެްއވާފައިްފަހުންްއިޞްލާޙުތަކެއްްހުރިްކަމުގައިްަވނީްނަމަްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހަޅައިގެންްކުިރއަށްްގެންދަވާށޭ.ް

ނ ްއަޅުގަ ްައވަހަކަށްްދެން ްވީހާވެސް ްބިލު ްިމ ްއެދެން ްކިބައިން ްމެންބަރުންގެ ްއެންމެހައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ޑު

ްސަބަބުންް ްބިލުގެ ްމި ްފަސޭހަަތކެއް ްއެތަކެއް ްޝަރީޢަތްކުރުމަށް ްެއއީ ްހެއްދެވުން. ްޤާނޫނަކަށް ފާސްކުރަްއވައި

ްއަޅުަގނުޑގެްވާަހކަކޮޅުްނިްނމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްމެދުވެރިެވގެންދާނެތީ.ްދެއްވިްުފރުޞަތަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުް ްގަިޑއިުރގެ ްއެއް ްބަހުސްކުރުމުގެ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަަތމަ ްހުުޅވާލަން. ްއިމްތިޔާޒުްްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ

 ފަހުމީްއަށް.ް

ް
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ްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތު

ްބިލުްއަނބުާރް ްމި ްމިއަުދްއަނެްއކާ ްއުއްމީދުކުރަން ނޑު ްރަީއސް.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް.ްައޅުގަ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްމި ްުއއްމީދުކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްކަމަށް. ްފޮުނވައިނުަލއްވާނެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްިދރާސާކުރި ބިލު

ްހިމެނޭ.ް ްކޮމިޓީަގއި ްމި ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދިަޔއިރުަގއި؛ ްދިރާސާކުރަމުން ްބިުލ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްގާތު ްވަރަށް ްޕާޓީތަާކ ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީގަިއ ްެއ ްފަރާތަކުންްމަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ ްހުރިހާ ްންގުިޅގެން.

ްއިތުރުް ްފްލޯގައި ްމަސައްކަތްްނިންމީމާްދެންްމަޖިލީހުގެ ްއެްނިންމާްނިންމުން،ްޓެކްނިކަލް ްކޮމިޓީން އެއްބަްސެވގެން.ްއެ

ްމާްބޮޑެތިްގޮތްތަކެއްްބަދަލުތަކެއްްނުގެނެސްްއެުކއެީކގައިްފާސްކޮށްލުމުގެްފުރުޞަތެއްްލިބޭނެްކަމަށް،ްއެއްބަސްވުމަކަށްް

ްދެންް ްބޭބޭފުޅުންނާ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްހިމެނޭ ްޭއަގއި ްގެންދިޔައީ. ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއގޮތަށް އައިްސގެން.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްފާސްކޮށް، ްނިންަމއި ްއެގޮތަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމީހުން. ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްމީހުންނާއި ްޕާޓީތަުކގެ އެނޫންވެސް

ްބާއްވަިއ،ްވަރަ ްކޮންފަރެންސް ްބޮުޑްޕްރެސް ްވަރަށް ްފާސްވާނެކަމުގެ ްބިލު ްދައްކަިއ،ްމި ްއެުކްމިވާހަކަ ްފަޚްރުވެރިކަމާ ށް

ްބަޔާންކުރުެމއްް ްސަބަބެއް ްއެްއެވސް ްއެުކގައި ްފޮނުވުމާ ްއަށް ްފްލޯ ްދިނުމަށްފަހުގައި ްަރއްޔިތުްނނަށް ްޢާއްމު ޔަޤީންކަމެއް

ްވަނީ ްދުވަހުގައި ްއެ ްނެތި، ްދެއްކުެމއް ްގޯހެއް ްއެއްެވސް ްބިލުގެ ްއެ ްމިްްނެތި، ްމިއަދުގެ ްކޮޅުފައިންޖަހައި ްބިލުގައި އެ

ސަރުކާރަށްްނިސްބަތްވާްގިނަްޕާޓީތަކުންްއެްބިލުްފޮނުވައިާލފަ.ްއެއީްޑިސެމްބަރުްމަހުގެްނިމުމަކަށްްދިޔައިރުަގއި.ްޭއގެް

ް ނޑަކަްށ ްގާތްގަ ްމިހާރު ްބޮޑ4ްަފަހުން ްވަރަށް ްރަްއޔިތުން ްާރއްޖޭގެ ްލަސްވީ. ްތަނެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްވީ. ްމި ްށްމަސް

ްލަސްކުރިް ްއޭރު ްނެތި، ްދެްއުކމެއް ްގޯހެއް ްއެއްެވސް ްތަުނން ްބޮޑު ްވަރަށް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް، ްއޮތް ބޭނުންވެފައި

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރަން. ްެއުކ ްކަންބޮޑުވުމާ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ، ލަސްކުރުމެއް.

ްފޮނުވާލީ ްބިލު ްއެ ްެވސް ްއޭުރގައި ްލަސްކުރުމުގެްްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްހަމަ ްނޫންކަން. ްޮއވެގެން ްނިޔަެތއް ަރނގަޅު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެކު ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްލަސްނުކުރެއްވުމަށް ްއިތުރަށް ްމިކަން ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ބޭނުމުގައިކަން.

މުއްދަތެއްްދެވިފައިވޭ.ްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ްމިްބިލުްފާސްވުމަށްފަހުގައިްވެސްްމިްބިލަށްްޢަމަލުކުރުމަށްްވަރަށްްބޮޑު

ްފަރާތަކުްނ1ްް ްއެއްވެސް ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްމިހާރު ްފާސްނުކޮށް ްބިލު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމުއްދަތު. އަހަރުދުވަުހގެ

ްކަމުަގިއް ްއޮްތ ްއިޞްލާޙެްއ ްއިތުރު ްައޅުަގނޑުމެން ްޭބނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްނުކުެރއްވުމަށް

ްކު ްއެކަން ްދެވޭ.ްވީނަމަވެސް ްއެބަ ްޢަމަލުކުރުމަށް ްއަހަރުދުވަްސްމިައށް ްއެއް ްިލބިފަ. ްއޮތީ ްމި ްވެސް ްފުރުޞަތު ރުމުގެ

ނުޑމެންްމިކަންްލަސްނުކުރުމަށްް އެހެންވީމާ،ްެއއްްއަހަރުްދުވަހުގެްމުއްދަތެއްްމިްދެމެދަށްްއެަބްދެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްބިލަކީް ްމި ްދަންނަވަން. ްއެކު ްއަދަބުވެރިކަމާ ްވަރަށް ްބިލެއް.16ްްްހަމަ ްހުށަހެޅުނު ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްިމް ްައޅުަގނޑު ްކުރިްނވެްސްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްދެން ްފަހަނައަަޅއިދާިއރުގައި ްމުއްދަތުތަކެއް ްބޮޑު،ްދިގު އެހެންވީމާ،ްމިހާ

ނޑުމެ ްައޅުގަ ްލަސްނުކުރަްއވާށޭ. ްކަމަށް ްމި ްހެޔޮނުވާޭނ ްލަސްުނކޮށްދެއްވާށޭ. ްފަދައިން ްބޮޑަށްްދަންނަވާލި ްވަރަްށ ން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ްބޭނުންާވްކަމެކޭ.ްމި ްރައްޔިތުން ްއަދިްްއެންމެހައި ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ
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ްދިރާސާ ްބިލު ްދިް؛މި ްކަންތައްތައް ްޑްރާފްޓުކުމި ްބިލު ްމި ްޕްރޮރާސާކުަރއްަވއި ްބޭރުގެ ްމީެގްފެރެއްވި ްވެސް ސަރު

ްފާ ްގަކުރަްހަނޯޓުތަކުަގއި ްމިއީ ްަފދައިން ްޤާއްވާ ްއަށް ްާރއްޖެ ްމި ްމާނައިގައި ްޙަޤީޤީ ްފަހަރަށް ނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްްފުރަތަމަ

ްޤާނޫނު ްވެސް ްކުރީގައި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްްހެންނަމަވެސް،ްއެްވޭ.ްއެްލްޢުޤޫބާތެއްލިބިދޭ.ްމީގެ ްއޮތް ްމާނައިގައި ްޙަޤީޤީ އީ

ްނުފެންނަ ްނޫންއެްއގޮތަކަށްްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްބަބަކީ،ްއެސަކަމަށް.ްްކަމަކަށް ްފުރިހަމަ ް.ްކޮންޕްރިހެންސިވްްކަމަށްްވެސް

ްކަމަށް. ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްްނޫން ްާސފުްްށ.ކަމަްިވއްިސވިހާލިވެަފއިާވ ްކޮބަިއކަން ްކުށަކީ ނޑައެޅިަފއިއަދި ްކަ ނުވާތީްކޮށް

ނޑުމެންްއުފާކުރަންޖެހޭނެްްއްްލިބޭކަމީތަމަްފަހަރަށްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެފުރަ،ްވޭ.ްެއހެންވީމާއެކަންްފާހަގަކުަރއްވާަފއި އަޅުގަ

ްެއް ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހެޅުއްވި ްދެން ްފަހުގައި ްނިންމުމަށް ްބަލައިނުގަތުމަށް ްބިލު ްފާހަގަކުރިން،ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމެއް.

ށް.ްއިޞްލާޙުަގއި،ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްަފރާތުންްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާުޙގައިްމިްއޮންނަނީްމީގައިްހިެމނޭްމާއްދާއެއްްއުނިކޮށްލުމަ

ް ްނުވަތ11ްްައެއީ ްހިނގާފައިވާ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ްބުނަނީ ްމި ްއޭގައި ް)ބ(. ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ްޤާނޫނަށްް ްމި ްނަމަ، ްަކނަޑއަޅާަފއިނުވާ ްގޮުތގައި ްކުށެްއގެ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްޢަމަލެއް ްކުުށގެ ްނުވަތަ ްކުެށއް ކޮށްފައިވާ

ްނުް ްކުށުގެ ްއެ ްފެށުމަށްފަހު ްޤާނޫނުެގްދަށުންްޢަމަލުކުރަން ްމި ްހާލަެތއްަގއި ްެއްއވެސް ްމަްއޗަށް ްޢަަމލުގެ ްކުުށގެ ްއެ ވަތަ

ްމިް ްގޮތުން ްއުނިކޮށްލުމުގެ ްވެގެްނ ްެއއްަޗކަށް ްނުރައްކާތެރި ްބޮޑު ްމާ ްމިއީ ްދެން ްއަދަބުދީގެްނނުވާނޭ. ްނުވަތަ ދަޢުވާކޮށް

ގައިްމިްބުނަނީްޤާނޫނީްހަމައެއްގެްވާހަކަ.ްމަސްދުވަހަށްްލަސްކޮށްލީ.ްވަރަށްްދެރަްމައްސަލަެއއް.ްމ4ްީއޮތްްބޮޑުްބިލުް

ްއަދަބެއްް ްނެހެދޭނޭ. ްާޤނޫނެއް ްރެޓްރޮސްޕެކްޓިވްކޮށް ްބުނަނީ ްމި ްވީނަމަވެސް ްކަމަށް ްހިމެނި ްމާއްދާ ްމި މީގައި

ްއުނިކޮށްލިޔަްސް ްމި. ްއުނިކޮށްލީ ްމާއްާދއެއް ްއޮތް ްވާހަކަަދްއކާފައި ްހަމައެއްގެ ްޤާނޫނީ ްއެހެންވީމާ، ދެވިގެންުނވާނޭ.

ްވަރުގެްއަޅު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްރަނަގޅު. ްއެންމެ ްބޭއްވިޔަސް ްއުނިނުކޮްށ ްއެކަމަުކ، ްރަނގަޅު. ްއެންމެ ަގނޑުމެންނަށް

ް ްމިދެންނެވިހެން ްބިލެއް ްބޮުޑ ްގުޅިގެން ްކަމަކާ ްކަންބޮުޑވުްނ4ްްކުޑަުކޑަ ްއަޅުަގނޑު ްާވތީ ްލަސްކޮށްލާފައި މަސްދުވަހަށް

ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްބިލު ްމި ްހިނދުގައި ްއަޅުަގނޑުްފާޅުކުރާ ްޓަކައި ްމިންވަރުުކރެއްވުމަށް ްގޮެތއް ްފާސްކުރެވޭނެ ނަށް

ްދުޢާކުރަމުން،ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުްވާހަކަްކުުރކޮށްލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ްްް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމާމިނގިލީ

ް ްޝުކުރިްއޔާ. ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ`. ްކުީރގައިްާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތު، ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއޮތް.ްްމި ވެސް

ްދެ ްވާހަކަުފޅުއެކަމަުކ، ްމެންމެއަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހާމަކުރައްވަނީްބަރުންދެއްެކވި ްނެތްްއެ ކަމަށް.ްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް

ސް،ްއާދެ،ްބަދަލު،ްޒަމާާނިއްނަމަވެއެހެންދެްދުވަހަކުންނެއްްނޫން.ްް،އެއްްުދވަހަކުންކަމެއްގެްފުރިހަމަކަންްގެނެވޭީނކީް

ް ްކަންތައްްެވގެންލުްބަދަދުވަސްތައް ްއިޞްލާޙުތަދާހިނދު ްއަންނަ ްތަކުްކަށް ްވާހަކަ ްައޑުއަހައފީުމްގެ ނޑުމެން ައޅުގަ

ްކަށަވަރުކުރަން؛ްއާދެ،ްެއއީް ްހަމަ ނޑު ްވާހަކަފުޅުން.ްއަުޅގަ ްމެންބަރުގެ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ްބިލު ްމި ްކުރިން ދެންމެއަކު

ހަކަފުެޅއްކަން.ްހަަމއެހެންމެްއަޅުަގނޑުްެވސްްދަންނަވާލަންްއޮތީްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްްނިމިގެންދިޔުމަކީްވަރަްށްރަނގަޅުްވާ
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ނޑުްޤަބޫލުކުރާހިތްާވްގޮުތގައިްދެންމެައކުްޤާނޫނީްމަފްހޫމެއްގެްވާހަކަްވިދާުޅވީްހަމަް މުހިއްމުްކަމެއްްކަމަށްްވާތީްައޅުގަ

ްމަ ްއޮންަނންޖެހޭ ްއެ ްވެސް ްކުީރަގއިްޙަޤީޤަތުގައި ްމީގެ ްނެތި ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް އްސަލައެއް

ްވާހަކަް ްބޭރުކޮށްލި ްޕާޓީތަކުން ްކޯލިޝަްނގެ ްބައިވެރިވާ ްނުަވތަ ްވާހަކަ ްބޭރުކޮށްލި ްޕާޓީތަކަކުން ްނިސްބަތްވާ ޕީ.ޕީ.އެމަށް

ްވާހަަކފުޅެއްހެން.ްއޭް ްރަނަގޅު ްހީވަީންއެީއްމުޅިން ނޑަށް ްެއއީްވިދާޅުވީާމްއަުޅގަ ްިމްވަނީ ގަިއްރަނގަުޅްވާހަކަފުޅަކަށް

ްވެސްް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއަނިޔާވެިރ؛ްބަެއްއގެ ްނެތީމަ ްވިދާުޅވެދެްއވި.ްއެ ްވާހަކަ ްމަފްހޫމެއްގެ ްޤާނޫނީ ްމުހިއްމު ވަރަށް

އާދެ!ްއަދިްްއެކަންްއެގޮތަްށްއޮންނަްހިނުދްއެފަދަްބިލެްއްނިމިގެންދާއިުރްއެހެންްއޮތުުމގެްމުހިއްމުކަްންވަރަށްްމުހިއްމު.

ް ްއަދި ްވެސް ްނިމިގެންދާއިރު ްމިއަދު ނޑ1ްްުހަމައެހެންމެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްލިބިގެންދާތީ ްމުއްދަތު އަހަރުދުވަހުގެ

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްޮކންމެއަކަސް ްނުވޭ.ްދެން ްއުނދަގުލަކަށް ްބޮޑު ްމާ ްއަނެއްހެން ްބޮޑު ްވަަރށް ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާހިތްވާ

ްޤާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވެގެންާދްތާއީދުކުރަން ްނިންމައި،ްޤާނޫނަކަށް ްމައްސަލަ ްބިުލގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ

ނޑުްމިްފުރުޞަުތގެް ދުވަސްްައޅުަގނޑުމެންްެވސްްދެކެންްބޭނުންވާތީްއެްކަމަށްްތާއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވާލަްންއަުޅގަ

ްބޭނުންކުރީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

ްރައީސް.،ްعليكنްالمس  لاް.هللاްرسولްعلىްالموالس  ްالةوالص  ްالحمدهللް.حينحون الر  بسن هللا الر   ްޢިްއޒަތްތެރި

އެންމެްބޮޑަށްްވާހަކަދެއްކިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްބިލުްއެންމެްފަހުންްހުށަހެޅުނުްދުވަހުަގއިްވެސްްމިްބިލާްދެކޮޅަށްް

ްއެގޮތަށޭ.ް ްހަމަ ްއޮތީ ްަޙޤީޤަތް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްމިއަދު ްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް ްއަޅުަގނޑު މީހަކީ

ްދެކޮޅުނުހަދާް ްޕާޓީތަކުން ނޑު ްމައިގަ ްފާސްވެގެންދާނެ ްބިލު ްނެތް. ްމައްސަަލއެއް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމެދު ްފާސްކުރުމާ ބިލު

ްނަ ްވަނީ ްޙުކުްމްކަމަށް ްިއސްލާމީްޝަރީއަތުގައި ްެއއްަޗކީ ްއުޅޭ ްމި ްނޭނގިގެން މަ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނޫނީް ްގަވާއިދެްއގައި ްނޫނީ ްޤާނޫނެއްަގިއ ްޙުކުމްތަކެއް ްއަށް ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙުކުމްތަަކށް ްހުރި ނަޑއެޅިފައި ކަ

ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެއް. ްލިެޔޭވނެ ްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްގައި ްއެއްަޗކީ ްަޤބޫލުނުކުރާ ްވަޙީްهللا ްވަތަޢާލާގެ ސުބްޙާނަހޫ

ްގޮތުަގއިްލިޔެ،ް ނޑުމެންނަށްްއިތުރަށްްލިޔެ،ްއެްތަފްސީލުތަކެއްގެ ބަސްފުޅުގައިްައއިސްަފއިްހުރިްއަމުރުތައް،ްއެްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުނުކުރެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމައެއް. ނަޑއެޅޭނެ ްކަ ްއުޅޭްއަދަބުތައް ްމި ވިގެން

ސުބްޙަނަހޫްވަތަޢާލާގެްައމުރުފުޅުތައްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިްލިޔެގެންްައއިސްފައިްއޮތްްهللاްއެްއޗަކީްމިދެންނެވިްފަދައިންް

ްއަިދް ނަޑއެޅިފަ. ްކަ ްއޮތީ ްއަދަބު ްއަށް ްމީހާ ްވަްއކަންކުރާ ނަޑއެޅިފަ. ްކަ ްއޮތީ ްއަދަބު ްއަށް ްމީހާ ްޒިނޭކުރާ ހަމަތައް.

ް ްމީހުން ްވެްސްހަމައެހެންމެ ްއަށް ްމީހާ ްލިވާޠުކުރާ ްހަމަ ްހާލަތުގައި ްމި ނޑައެޅިފަ. ްކަ ްއޮތީ ްއަދަބު ްވެސް ްއަށް މަރާމީހާ

ްއޭނަގެް ްހާލަތުގައި ްއެ ްބަލާފައި ްހާލަތަށް ްޒިނޭކުރާ ްގޮތަކީ ްމިއަންނަ ްމީގައި ްެއހެންނަމަވެސް ނޑަެއޅިފަ. ްކަ ްއޮތީ އަދަބު

ްބުނޭ ްއެަބ ްމީަގއި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއަދި ްބަދަުލވޭ. ްއެބަ ްއަދަުބެގްްއަދަބު ްއެ ްޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްމި ްއަދަބަކީ މީނަގެ
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އެިތފަހަރުންްއޭނަްގައިގައިްޖެހުމޭ.ްހައްދުޖަހާްވާހަކައެއްްނޫން.111ްްއެތިފަހަރުންްތަޢުޒީރުކުރުމޭ.ްނޫނ111ްްީއިތުރަށްް

ތިފަހަރުްއޭނަްަގއިަގއިްއ111ްެއިބާރާތްްބަދަލުވެފަިއްއޮތީ.ްަފހަރެއްަގއިްޭއގެންްއެްބޭފުޅުްނގެްމަޤްޞަދެއްްނޭނގެ.ްއެް

ނަޑއެޅިފަިއވާްއަދަބުެގް ޖަހަންޖެހޭްވާހަކަްބުނަމުންްވެސްްދެންްބުނެފައިްމިްއޮންނަނީ،ްއެއީްމިްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިްކަ

ް ްއަދަަބކީ ްއޮތީ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުަގއި ްަރއީސް.ްސުވާލަކީ ްވަތަޢާލާްهللاްއިތުރަށޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ސުބްޙާނަހޫ

ްޙުކުމަ ްހުރިއިރުަގއިްއެ ްތަފްސީލުތައް ްމީަގިއ ްޝައްެކއްނެތް. ްެއއްވެސް ްނޫންތޯ. ްނޫނީ ްއަދަބުތޯ ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ށް

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ނޑައެޅިފަ. ްކަ ްއަދަބުތައް ްޚިލާަފށް ްޙުކުމާ ްއެ ްހުރި ްއެބަ ނަޑއަޅާަފިއ ްކަ ްދަރަޖަ އަދަބުގެ

ނޑުމެ ނޑުމެންގެްޒިންމާްއަދާކުރުމަށްްޓަަކއި.ްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ ންްމިްވާހަަކްމިްދެއްކީްއަުޅގަ

ްނޫނީް ްެއްއޗެްއ، ްއެނގޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްއުސޫލު ްޤަބޫލުުކރާ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްފާސްވެގެންދާއިުރ ްޤާނޫނު މި

ނޑުްއަޅުަގނޑަށްްމީހަކުްބުނެދިންްއެްއޗެއްްއެްއޮތްްގޮތަށްްއަުޅަގނޑުްބަލަިއގެންްައޅުަގނޑަށްްޤަބޫލު ކުރެވޭްހަމަްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުް ްމި ްމިއަދު ްުކރަނީ. ްމި ްމިކަން ްޓަކައި ްކުުރމަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެކަން ްބުނަން. ްސާބިތުކޮށް ްޖެހޭ އެބަ

ނޑުް ނޑުްިމއާްދެކޮޅަށްްވޯުޓދޭނީ.ްއަދިްއެއީްއަުޅގަ ނުޑްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިްބުނަނީ،ްއަުޅގަ ފާސްވެގެންދިަޔޔަސްްއަުޅގަ

ނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިްއޮތީމަ.ްތިްޭބފުޅުންްއިްއޔެަގއިްބަހުްސކުރެްއވިްޖިންސީްކުުށގެްބިލު.ްެއްޤަބޫލުނުކުރާްހަމަތައްްމިްޤާ

ްއިނީ.ްެއއީް ްމީހަކަށް ްވޯޓުދިން ްދެކޮޅަށް ްބިލާ ްއެ ްެއކަިންމިތާގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްުދވަހު ްފޮނުވާލި ްއަށް ްކޮމިޓީ ބިލު

ްޝަ ްއިްސލާމީ ްބިލުަގއި ްއެ ްޤަބޫލުކުރީ ްވެސް ްދުވަހު ްއެ ްކަމަށް.ްއަޅުަގނޑު ްހުރި ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްޚިލާފު ރީޢަތާ

ހަމައެހެންމެްއެްބިލުްިއއްެޔްޮކމިޓީްއަށްްދިަޔއިުރގައިްވެްސްރާއްޖޭގެްއެޓަރނީްޖެނެރަލްްިވދާޅުވެފައިްއެްއޮތީްއެްބިލުް

ްމަ ްމި ްެއހެންނަމަވެސް ްނުކުމެގެންދާނެ. ްމައްަސލަތަކެއް ްއިތުރު ްއިޖްތިމާޢީ ްރާއްޭޖެގ ްނަމަ، ޖިލީހުންްފާސްވެއްޖެ

ްއަޅުަގނުޑް ްއަދާކުރީ. ްާވޖިބު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްކުރެވިދާނެ. ްވެސް ްފާސް ްކުެރވިދާނެ. ކަންތައްތައް

ނުޑގެްهللاްބުނަންްޖެހޭްބަސްްބުނީ.ް ްގޮުތގަިއްސާބިުތވެހުންނާނަން.ްއަުޅގަ ނޑުގެ ނޑު،ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

މެންބަރުންްވެސްްމިްކަންތައްތަކަށްްރިޢާޔަތްކޮށްްއެްވާަހކަްދެއްކެވުން.ްޝުކުިރއްާޔ،ްދުޢާްއަކީްއަޅުަގނޑުމެންްއެހެންް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުް

ނޑުްހަމަްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުން،ް އަޅުަގނޑުމެންްތެރޭްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްފުރިހަމަް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްތަކަްށ ްދާ ްމި ްކުަރމުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްއާދެ، ްފާސްވެގެން؛ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ްވާހަކަދެެކވެމުންދާއިުރް ްތެރޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން، ްވާހަކަ އެއްބާރުލުންދޭ

ނޑުމެންނަށްްއިސްލާމްދީނުގެްހުރިްއަދަބުތަކާއިްޙުކުމްތަކާްއަދިްއެްހުރިްވަރަށްްބޮޑަށްްމީގައިް އޮިޅގެންްއެބަްދޭ.ްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނުދޭ ްދެެކެވމުންނެއް ްތެޭރގަިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވާަހކަދެކެޭވއިރު ްތަންފީުޛުކރުމުގެ ްއަދަބުަތއް ގޮތަށް
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ްވާހަަކއެ ްބިނާކުރުމުގެ ްއަޚްލާިޤްއޔާތު ްއިސްލާމީ ްހިތަށްއެރިްރައީސް، ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްައކީ ްޝަރީޢާ ްއިސްލާމީ އް.

ގޮތަކަށް،ްކުރުކޮށްްވާހަކަދެެކެވންްއޮންނަްމައްސަލަެއއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްހުރިހާް

ްފުރިހަމަކޮްށްމާތް ްވަރަށް ްއަކީ ްަޝރީޢާ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ްއިސްލާމީ ްވެސް ްވަތަޢާލާްްهللاބޭފުޅުންނަށް ސުބްޙަނަހޫ

ްއަދަުބގެް ްކުރިން، ްޝަރީޢާގެ ްހަމަެއއާެއއްކޮށް ްވާހަކަ. ްޙުކުމްފުޅުތަެކްއގެ ްާބަވއިލަްއވާފަިއވާ ްމަްއޗަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަ.ް ްބިނާކުރުމުގެ ްތެޭރގަިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަޚްލާިޤއްޔާތު ްއިސްލާމީ ްއާދަެއއް ްތެޭރ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ކުރިން

ްޢަޚްލާޤި ްނުކުރޭ.ްއިސްލާމީ ްލާޒިމެއް ްިއސްލާމްދީން ްތަންފީޛުކުރާކަށް ްޝަރީޢާ ްިއސްލާމީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނެތި އްޔާތު

ްވެޭވް ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްގެންނަންޖެހޭ ްަހނދާނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއްބަްސވުންތަ ްވެވޭ ްދުލުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެވޭވްއެއްބަްސވުންތަާކއި ްލިޔެކިޔުމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ާކއި

އެއްބަްސވުންތަާކ،ްއަުޅަގނޑުެމންްހަމަްއެހެންމެްމިހާރުްމިްއޮތްްކޯލިޝަންްސަުރކާރުގެްެތރޭގައިްކޯލިޝަންގެްވެރިްނގެް

ްއިޙްތިރާމުނުކޮށް ްބަޔަކަށް ްއަނެއް ްއެއްަބޔަކު ްހިފައްޓައި، ްވެްސ ްތެރޭަގއި ްެއއްަބސްވުންތަުކގެ ްހުރި ްވެަފއި ްމެދުގައި

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްަޤއުމު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނުކުރެވޭނެ. ްއިޙްތިރާމެއް ްަޙއްޤުތަކަކަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއެިކއެކިް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްއަންނަންވީަމ ްވެސް ްބޭފުުޅންކޮޅެއް ްކޮންމެ ްވެިރކަމަށް ްޤައުުމަގއި ްގޮސް. ބައިބަިއވެގެން

ްއެ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްނުފޫޒުހުރި ްބާރުހުރި ްކަމެްއްބޭފުޅުން، ްއަންނަނީ. ްވެިރކަމަށް ްމަދަދުވެިރކަމުން ްއާއި ހީ

ްހުރިހާް ްދެންހުރި ްހަމަ ްފަރާތުން ްލިބުނު ްވެރިކަން ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްދެން ހާސިލްވުމަށްފަހުގައި

ްމިއަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަންޒަރު. ްގެންދާ ްއެއްފަސްކުރަމުން ްއަދި ްޖަމްޢުކޮށް ްޖަމާކޮށް، އަޅުަގނޑުމެްންްބާރުތައް

ްރައްޔިތުންެގް ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބިވ ްފަރާތްތަކުަގއި ްވެިރކަމުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހެންވީމާ، ްޚުދުމުޚްތާރޭ. ކިޔާނީ

ނޑުމެންނަށްް ފަރާތުންްލިބެންޖެހޭްތަރުހީބާއިްލިބެންޖެހޭްސަޕޯޓުނުލިބިްގެްއލިގެންދާްމަންޒަރުްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސްްއަުޅގަ

ނޑުްހަމަްމިްކޯލިޝަނަށްްފެނިގެންދާނީ.ް ނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންްމިްފުރުޞަތުގައިްވަރަށްްބޮޑަށް.ްއަުޅގަ މިހެންްއަޅުގަ

ްފުރަތަމަް ްދުރަށް.ްއޭގެތެރޭަގއި ްކައިރިން ްދޭންޖެހޭ ްިއސްކަމެއް ްއެންމެ ްހައިސިްއޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްހުރި ތާއީދުކޮށްގެން

ްއެް ްސަުރކާރު ްމި ްާވގިވެިރވެ، ްގެންނަން ްސަރުކާރު ްއޭުރގަިއްމި ްވާދަވެރިކޮްށ، ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ކުލަަވއިލުމުގައި

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްހަމަްމިްރާއްޖޭގެްސިޔާސީްގޮތުންްެއންމެްބާރުގަދަކޮށްްއެމް.ޑީ.ޕީްއޮތްއިރުަގއިްމިހާރުްއުފެދިފައިް

ްހިތް ްމިންނަތާިއ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމަ ްލިބިގެންދިޔައީ ްވެރިކަން ްކޯލިޝަނަށް ްމަސައްކަތްޕުޅުން.ްއޮތް މަތް

ްވެރިކަންް ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނަޑށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމިހާރު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަންޒަރު. ްގެންދާ ްޖަމާކުރަމުން ްބާރުތައް ްހުރިހާ ްއަށް ްފަޅި ްބޭފުޅާގެ ްހުންނެވި ްވެރިކަމުގައި ލިބުމަށްފަހު

ްނު ްހަމަ ްެއއީ ްައޅުަގނޑުމެްންރައީސް. ްެއއީ ްވެސް. ްއިންޞާަފކަށް ްނުވާނެ ްއެއީ ްވެސް. ްއުސޫލަކަށް ްޑިމޮކްރެޓިކު ވާނެ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިްއަދަބެއްްލިޔެ،ްެއއަށްްއަދަބުދޭންޖެހޭްަކމެއްްގޮތަކަްށ،ްއަެނއްކާްޤާޫނނެއްްފާސްކުރަންޖެހޭްކަމަކަށްް

ް ްުނދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑެއް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްބޭނުންްދެކޭ ްދަންނަވާލަން ނުޑްހަމަ ރަީއސް.ްމިހެންކަމުން،ްއަޅުގަ
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ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންމެްهللا ްފައިދާހުރި ްަރއްިޔތުންނަށް ްާރއްޖޭގެ ްމި ްަސރުކާރާއި ްމި ްމިންވަރުފުޅުން އިރާދަފުޅާއި

ްއެްއގޮތަ ްގޮތާ ްވާހަކަެދއްކުނު ްެއއްބަސްވުާމއި ްވެވުނު ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއްބާރުލުންދޭނަމޭ. ްޢަމަލުތަްއްކަމެއްަގއި ށް

ްއުސޫލުންް ްމި ްނެތިކޮށްލައި ްއަނެަކުކ ްމަރާލައި ްދަނެގެން،އެކަކު ްއުޅެންޖެހޭނޭކަން ްދުނިޔޭަގއި ްމި ްއެންމެން ގެންދަަވއި،

ް ްޤައުމަކީ ްމި ްނުވިްސނާށޭ. ްުއޅުމަށް ްރަެށކޭ.3ްްދުނިޔޭގަިއ ްދިރިއުޅެމުންގެންދާ ްމީހުން ްއާބާދީެގ ަލއްަކއެއްހާ

ްއެުކގަ ްއެންމެން ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާްއަޅުަގނޑުމެން ްފިކުރެއް ްއުޅުުމގެ ްެއއްކޮށް ްސުލްަޙވެރިކަމާ ްއަުތގުޅާލަިއގެން އި

ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްހަކަްދަންނަވަން.ްޝުުކރިއްޔާްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްފަރާތުންްގެންގުޅޭްވާ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެަވޑަިއގެންްްޝުކުރިއްޔާ ްއާދެ، ްފަހުމީ. ްއަލްހާން މެންބަރު

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުންްއެންމެްރަނގަޅު.ް

ް

 ފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީްވާހަކަދެއްކެވުން:

އެދޭްް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްފާސްެވގެންދިއުމަކީްއަުޅަގނޑުމެންްއެންމެންްވެސް

ްކުށްވެރިކޮށް،ް ްޢަމަލުތައް ްޢުދުވާނީ ްއެިކއެކި ްއުފެދޭ ްތެރޭގައި ްމުޖުތަމަޢެއްގެ ްބޭނުމަކީ ްއޮތުމުގެ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ގޮތް.

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިް ނޑުމެން ްައޅުގަ ނޑައެިޅގެންދިއުން. ްކަ ްއުސޫލުަތެކއް ްނުވަތަ ްނިޒާމެއް ްއަދަބުދޭނެ ްކަންކަމަށް އެ

ްއެތަކެް ްދިރިއުޅޭތާ ްއެންމެންެގްއިންސާނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުފެދި، ްސަރުކާރުތަކެއް ްާޤނޫނީ ްީވއިރު، ްދުވަސްަތކެްއ އް

ްރާއްޭޖެގް ްގޮތެއްގައި ްފުރިހަމަ ްވެސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއުފެދިގެންދިޔައިރު ްނިޒާމެއް ްޤާނޫނީ ްރައްކާތެިރކުރާނެ ޙައްޤުތައް

ްޓަކައި ްސަބަބުަތކަްށ ްއެިކއެކި ްހިސާުބތަކުގެ ްއެކިެއކި ްނިޒާމެއް،ްްމުޖުތަމަޢުގެ ްއަދަބުދޭނެ ްަހރުދަނާ ްކުށްތަކަށް އުފެދޭ

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެް ްިމހާތަނަށް ްކަމެއް.ްރާއްޖޭަގއި ްހިތާމަކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެ ްަކނަޑއެޅިފައިުނާވްކަމަކީ އަދަބުތަކެއް

ްބެ ްމިްނަގނޑަކުން ްއާަދއިގެ ްވަރަށް ްހުރީ ްަކނަޑއެޅިފައި ްއަދަބު ްކުްށތަކަށް ްއެ ްަކނަޑއެޅި، ްިމއަދުްކުށްތައް ެލވިގެން.

ްދުނިޭޔގެް ްކުށްތައް ްއެކުރާ ްމީުހން ްއެ ްމާޙައުލުަގއި ްކުށުގެ ްމީހުން ްޙަޤީޤަތަކީ،ްކުށްކުރާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ޓެކްނޮލޮޖީްއާއިްދުިނޔޭގެްތަަރއްޤީވަމުންްއަންނަްވަސީލަތްަތއްްބޭނުންކޮށްގެންްކުށްކުރާްީމހުންްވެސްްދަނީްއެްމީހުންެގް

ްމިއަދުްްވަސީލަތްތައް ްދުނިޔެއެއްަގއި ްބޮުޑކުރަމުންދާ ްހައިބަތު ްއޭގެ ްމިންވަރާއި ްކުށުގެ ްކުރާ ްމީހުން ްއެ ފުޅާކޮްށ،

ނޑުމެންްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްގޭންގުަތއްްަރޖިސްޓްރީކޮށްގެންްހިންގުުމެގް އަޅުަގނޑުމެންްމިްތިބީ.ްިމއަދުގެްޙަޤީޤަތަކީްއަުޅގަ

ްއެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްނުދިން ްގޭންުގްހުއްދަ ްމީހުންނާއި ްކުށްކުރާ ްގޭންގުތަާކއި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް މެން

ސްޓާރުންްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްތިިބްކަމަކީްެއއީްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތެއް.ްމިްދަންނަވާްކަަހލަްބޮޑެތިްޖިނާޢީްކުށްތަކުެގް

ްދެބަ ްމާރާމާރީތަކާއި ްކުދިކުދި ްއެހެނިހެން ްއުފެދޭ ްެތރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކަންކަމުެގްއިތުރުން ްމިފަދަ ސްވުންތަކާ،
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ްސުލްޙަމަސަލަސްކަްން ްއަމާްނކަމާއި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްނުވަަތ ްހާލަތުތައް ްފަދަ ްލިބޭ ްެގއްލުން ްނަފުސަށް ްމުދަލާއި ސަބަބުން

ްގެއްލޭްފަދަްކަންކަމަކީްެއއީްިޖނާޢީްކަންކަމުގެްގޮުތގައިްިމައދުްދުނިޔޭގެްތަަރއްޤީވަމުންްައންނަްދުނިޔޭގެްތަހުޒީުބވަމުންް

ްދވެހިާރއްޖޭަގއިް ްމިއަދު ްަކނޑަެއިޅފަ. ްއެގޮތަްށ ްވަނީ ްެއކަންކަްނ ްވެްސ ްމުޖުތަމަޢުތަކެްއގަިއ ްހުރިހާ އަންނަ

ްމެރުމުގެް ްމީހުން ްހައްދުފަހަނައަޅަިއގޮސް ްކަންތައްތައް ްިޖނާޢީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއިތުރުވެގެްނގޮސް ްކުށްތައް މިދަންނަވާހެން

ް ްޤާއިމުުކރެވިފައި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްރެކޯޑު ްރެކޯޑު ްޒިޭނކުރުމުެގ ްޤައުމެއްގައި ްމުސްލިމު އޮންނައިުރ،

ޤާއިމުކުރެވިަފއިްއޮންނައިުރގަިއްމިއަދުްވިސްނާލަންްއެބަްޖެހޭްކީއްެވގެންތޯްމިހާްފުޅާްދާއިރާއެްއގައިްާރއްޖޭގެްކުށްަތްއް

ް ްކުރާހާ ްއިްނސާނުން ނޑައެިޅ، ްކަ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ްދަނީ. ްމި ްުނވަތަްގިނަވަމުން ްބަދަލުވެ ްގޮުތގައި ްކުށުގެ ޢަމަލަކީ

މުޖުތަމަޢެއްގައިްއޮންނަންޖެހޭްއުސޫލުތައްްއެްމުޖުތަމަޢެއްްހިންގަންްތިބޭްބަޔަކަށްްނުހިފެހެއްޓުމުގެްސަބަބުންްނުކުންނަް

ް ްބޮޑެތި ްމީހުންނަށް ްމަގުފުރެދިގެންދާ ްނުވަތަ ްނިކަމެތި، ްނޭނގޭ ްކަންކަން ްވާްނވީ ްބަދަލަކަށް އަދަބުތަކެއްްނަތީޖާތަކެއްގެ

ދިނުންތޯްނުވަތަްއެްމީހުންްއަލުންްއިޞްލާޙުކުރުންތޯ.ްމިއީްހައްތަހާވެސްްމިއަދުްދިވެހިާރްއޖޭގެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެް

ްވަރަށްް ްގޮތުން ްޖިނާޢީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއިހަކަށްދުވަހު ްދާދި ްކަންކަން. ްވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަންވީ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްގަޔަްށްަވޅިޖަހައިްބޮޑުްއަނިާޔެއއްް ނޑުގެ ްއަހަރުްުކްއޖަކުްހައްޔަރުކުެރވި،ްމިހާރ19ްްުލިބިފައިްމިހިރީ.ްއަުޅގަ ވަރަކަށް

ްހަމަލާދިނުމުގެް ްމަރާލަން ްމީހަކު ްގަސްތުަގއި ްހަތިޔާރަކުން ްތޫނު ްދަޢުވާއުފުލިފަ. ްކުށުގެ ްޖިނާޢީ ްމަްއޗަށް ްއޭނަގެ ވަނީ

ްމި ްހިުތގަިއ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްަބއްލަވާ! ްދަުޢވާ. ްކުށުގެ ްމި ްކޮބައިޯތއޭ ްސުވާލަީކ، ްއުެފދޭ ްކުށަްށ19ްްއަދު ްުކއްޖާ އަހަުރގެ

ްއެީއް ްމަޤްޞަދަކީ ްމަތީ ްއަދަބުދިނުމުެގ ްކުށަށް ްަކނަޑއަޅަިއ، ްކުށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްސަބަބަކީ؟ އަރަިއގަންނަންޖެހުނު

ލަށްްގެންގޮސްްއެްމީހުންްއެްއވެސްްހާލެއްަގއިްކުށްކުރިްމީހާްނެތިކޮށްލުމެއްްނޫން.ްނުވަތަްކުށްކުރާްހުރިހާްއެންމެންްޖަ

ްމަޤްޞަދަކީް ްއަދަބުދިނުމުގެ ްކުށަްށ ްނޫން. ްެވސް ްބަދަުލކުރުމެއް ްަބޔަކަށް ްނުބައި ްެއައށްވުރެ ްދަންޖައްސަިއ، އަނެއްާކ

ޙަޤީޤަތުގައިްއެްކުށުންްއޭނަްއިޞްލާޙުކޮށް،ްއޭނަްދެވަނަްަފހަރަށްްއެފަދަްކުށަކަށްްއަރައިނުގަންނާނެްގޮތަކަށްްއަދަބުެގް

ނޑުމެންްމިހާްމަރުޙަލާ ގައިްވެސްްއޭނަްތަރުިބއްޔަތުކުެރވެންްއޮތުން.ްމިއަދުްއަޅުަގނަޑކަށްްނޭނެގްދިވެހިާރއްޖޭގެްއަުޅގަ

ްވަިޅް ްމީހުންނާއި، ްރޭވި ްކުށް ްމީހުންނާއި ްބަިއވެިރވި ްކުށުގެ ްދަރަޖަތަކާއި ްކުުށގެ ްފާސްކޮށްފައި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ބޮޑު

ްރޭވި ްަވޅިޖަހަން ްާއއި ްމީހާ ްފޮނުވި ްައޅުަގނޑުމެްންްދީފައި ްނިޒާމެއް ްއަދަބުދެވޭނެ ްއެންމެނަށް ްހުރިހާ ްމި މީހާއާ،

ްޝަރުޢީް ނަޑއެޅުމަށްފަހު ްކަ ްއަދަބު ްކުށަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަިދވެސް ނަޑއަާޅއިރު ކަ

ްކަ ްނިޒާމެއް ްތަންފީޒީ ްރަނގަޅު ްޓަކައި ްޙުކުްމްތަންފީޒުކުރުމަށް ްކުެރވޭ ްނެތް.ްމިދަންނަވާްމަރުޙަލާތަކުގައި ނަޑއެޅިފަެއއް

ްޙުކުްމް ްގޮްސ ްމީހާ ްުކށްވެރިާވ ްނަަގއިގެްނ ްވަގަްށ ްަބއްތިެއއް ްބަިއސްކަލު ްދަށުން ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްމި ްއަީކ، ވާހަކަ

ްވެގެންދަީން ްނަތީޖާއަކަށް ްގޮިޅއެްއގަޭއ. ްއެއް ްމީހުންނާ ްވަޅިޖެހި ްމީހުންނާއި ްމަރާ ްމީހުން ްބާއްވާނީ ތަންފީޒުކުރަން

ނަވާްއަޅުަގނޑުމެންްދިެވހިްބަހުންްމިކިޔާްއަހިވަކާްޖެހިްއަހިވަެކއްްފާެވގެންދާްފަދައިންްބޮޑެތިްކުށްވެރިންނާްއެީކްމިދަން

ްއެްއވެސްް ްތަންފީޒުކުރުމުގެ ްމިކްސްކޮށް ްމީހުންްވެސް ްކުރާ ްކުށްތައް ްކަހަލަްމައިނަރްކުށްތައްްކުރާ؛ްކުދި ްދަންނަވާ މި
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ް ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްނިޒާމެއް ްދިވެިހްހަރުދަނާ ްދައުލަތަކަށް ްތަމްރީނުކުރާ ްގޮތުން ްޖިނާޢީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖީލެއް ބޮޑު

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްް ްހަމައެކަނި ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވެފަ. ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ދައުލަތް

ފާސްކުރުމާްއެީކގައިްމިްޢުޤޫބާތުތައްްްފާސްކުރުމަކުންްމިްކަންކަންްަހއްލެއްްުނވާނޭ.ްައޅުަގނޑުމެްންމިްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ްތަޙުޤީޤީް ްެޖހޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބަ ްހަރުދަނާކުރެވެން ްއިޖުާރއަތު ްޖިނާޢީ ްއަިދްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނިޒާމަކާ ތަންފީޒުކުރެވޭނެ

ްދޭް ްތަންފީޒުކުރުމަށް ްމިކަންކަން ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރަނގަޅުކުެރވެން ްފެންވަރު މުއައްސަސާަތކުގެ

ްއަދަބުދޭް ްކުށްކުރީމަ ްބަޔަކު ްަވިކ ްގޮތްވެަފއި ްސަލާމަތްވާ ްކުށްކުރީަމ ްަބޔަކު ްވަކި ްޖެހޭ. ްއެަބ ްއިތުުރވާން އަހައްމިްއޔަތު

ނޑުްެއދެނީްމިއަދުްމިްބިލުްފާސްވެެގންދިއުން.ްއަޅުަގނޑުްއެދެނީް ނޑުމެންްދޫކޮށްލަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ އުސޫލުްއަުޅގަ

ްކުށާ ްމުޖުތަމަޢަކީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވުން. ްމުޖްތަމަޢަކަށް ްސަލާމަތްވެގެންވާ ްއަިނޔާވެިރކަމުން ްކުށުގެ الم عليكن الس  وއި

 .ްوبركاته ورحوت هللا

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރުް ްމެންބަރަކު ްއިތުރު ްބަހުސްަގއި ްރިޕޯޓުގެ ްކޮމިޓީ ްމި ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެ ްނުވޭ. ްނިންމާލުމަށް.ްއެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ްމަރުޙަލާ ްރިޕޯޓުކުރުމުގެ ްމި ްަގސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ހެންވުމާެއކު

ް ްގަާވއިދުގެ ް)ހ(ގ75ްްެއެހެންކަމުން،ްމަޖިލީހުގެ ް)ށ(ްގަިއާވ3ްްވަނަްމާއްދާގެ ްދަށުން،ްއެްމާއްދާގެ ވަނަްނަންބަރުގެ

ް ްބިލުގެ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމަތިން ްއ3ްިގޮތުގެ ްކިޔުން ްަވގުުތގައިްވަނަ ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްއވަން.ްމިއަުދގެ

ްމިްބިލުްފާސްވުމަށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ް

ްއެޖެންް-11.2 ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއާދެ، ްނަންބަރު ްޓެރަރިޒަމަށ11.2ްްްޑާ ްއަދި ްޯލންޑްރިން ްމަނީ އަށް.

ްޮކމިޓީން ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްބިލު ްހުއްޓުވުމުެގ ްރިޕޯޓަްށްްފައިނޭންސްކުރުން ްމި ްރިޕޯޓު. ްގޮތުެގ ްނިންމެވި ދިރާސާކޮށް

ް ްހުށަހެޅުމަށް 24ްްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙެއ2114ްްްމާރޗް ްއެއްެވސް ްރިޕޯޓަށް ްފޮނުވުނު.ްމި ްމެންބަރުންނަށް ްދުވަހު ވަނަ

ވޭރުްާދއިރާެގްލިބިފައެއްނުވޭ.ްމިްރިޕޯޓުްމަިޖލީހަށްްހުށަހަޅައިދެއްވާނީްަޤުއމީްސަލާމަތުގެްކޮމިީޓގެްމުޤަްއރިރު،ްހުޅުހެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމަނީްލޯންޑްިރންްއަދިްޓެރަރިޒަމަށްްފައިނޭްނސްކުރުންްހުއްުޓވުމުގެްބިުލް

ންމިްގޮތުެގްރިޯޕޓުްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްިމްވަގުުތގެްބޭނުންކުާރއިރުަގއިްޤައުމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީންްިދރާސާކޮށްްނި

ް ްިބލަކީ، ްހުއްޓުވުމުގެ ްފައިނޭންސްކުރުން ްޓެރަރިޒަމަށް ްބިލަކީ، ްމި ްދަންނަަވއިލާނަން 2113ްއޮްކޓޯބަރ7ްްއަޅުަގނޑު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ 3ްްގައި ްދައުުރގެ ްހުށަހަޅާފަިއވ2ްާވަނަ ްއަށް ްަޖލްސާ ްމިްްވަނަ ނޑުމެން ބިެލއް.ްއަިދްއަުޅގަ
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ނޑުމެނަްށް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްބުރަކޮްށްމި ްބަންދުތެރޭަގިއ.ްވަރަށް ްމިދިޔަ ްކުރަމުންެގންދިޔައީ ްމަސަްއކަތް ބިލުގެ

ްފަރާތްތައްް ްބައެއް ްއެީހތެރިވެދިން ްގެންދިއުުމގައި ްކުރިއަށް ްމަސައްކަްތކޮށް ްބިލުގެ ްމި ްކަމުގައި ްމި ްއަދި ްކުރަންޖެހުނީ.

ްއާއިް ްޒާހިރާ ްޢާއިޝަތު ްއަލްފާިޟލާ ްަގވަރުނަރު ްޑެޕިއުޓީ ްފަރާތުން ްއެމް.އެމް.ޭއގެ ްއެއީ ްފާހަގަކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑު

އަްޝރަފު.ްމިްބޭބޭފުޅުންްވަޑަިއގެންްهللاްއެސިސްޓެންޓުްގަވަރުނަރުްިފނޭންޝަލްްނީޒާްޢިމާދާ،ްއަިދްއަލްފާޟިލްްޢަބްދު

ްގޮތުންްވާހަކަދެއްެކވި.ްއަ ްބެހޭ ްބިލާ ްގުިޅގެންްވާހަކަަދއްަކއި،ްމި ްމިކަމާ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްފަރާުތންްވެސް ްއޭ.ޕީ.ޖީގެ ދި

މިްބިލުްައވަސްކުރުމަށްްބޭނުްނވެގެްންެއްބޭފުޅުންްވާަހކަދެއްެކވި.ްއާދެ!ްމިްބިލަީކ،ްޙަޤީޤަުތގަިއްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން

ްދާއި ްއިޤްިތޞާދީ ްރާއްޖޭގެ ްނުވަތަ ްދާއިރާަތކަށް ްމާލީ ްބިލުްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ރާތަކަށް

ް ްބައްރުގެ ްޕެސިފިކު ްއޭޝިއާ ްދަނީ ްމި ްސަބަބަކަށްެވގެން ްބޮޑު ްއެންމެ ްފާސްކުރަންޖެހޭ ޤައުުމ41ްްއަޅުަގނޑުމެނަށް

ް ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްޤާނޫނުތަކަށް ްމިފަދަ ްބިލަށް، ްމި ްތެރޭން ްޤައުމުތަުކގެ ްބައިވެިރެވފައިވާ ްއަދި 41ްބައިވެިރެވގެން

ޤައުމުްއެބަްއޮވޭ.ްރާއްޖެްމީަގއިްބައިވެިރއެއްްުނވޭ.ްރާއްޖެްއާއިްނޯތުްކޮރެއާްާއއިްއެކަހަަލްދެތިންްހަތަރުްޤައުމުްއަދިް

ްާއއިް ްފަިއސާ ްގެނެވޭ ްކަމަކީ،ްރާްއޖެއަށް ްހާސިލުކޮށްދޭ ްބިލުން ްމި ްގޮެތއްަގއި ނޑު ްއޮތީ.ްމައިގަ ްނަހަދާ ްޤާނޫނެއް މީގެ

ްމުޢާމަލާތުކުރެވޭ ްފައިާސގެ ްެއ ްމީ.ްްއަދި ްބިލެއް ނަޑއެިޅގެންދާ ްކަ ްއުސޫލުަތކެްއ ްގޮތާ، ްބޭރުކުރެވޭ ްފައިާސ ްެއ ގޮާތއި

ް ްހުސްވިމަހުގެ ްމި ްތެރޭަގިއ، ްމަހުގެ ްމި ްތެރޭގަިއ، ްއަހަރު ްމި ްނިންމަނ31ްްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްބިލު ްމި ްކުރިން ގެ

ްތެ ްމަސްތަކުގެ ްފެށޭ ްކުިރއަްށްމި ްވެއްޖެްއޔާ ްއޮތް.ްއެހެްނނޫންކަމަށް ްލިބުމާ،ްއަންގާފަިއްއެބަ ްލޯނު ްއަށް ރޭަގިއްރާއްޖެ

ްފައިާސް ްއެތެެރއަށް ްފޮނުވުމާ،ްރާއްޖޭގެ ްބޭރަށް ްމެދުވެރިކޮށް ްބޭންކުަތއް ްޓްާރންސެކްޝަންތައް ްބެހޭ ްަފއިސާާއ ރާއްޖޭގެ

ްބިލު ްމި ްފަހަރެއްަގއި ްއެންމެްރަނގަުޅްބިލަކަށް ްކުރިމަތިެވގެންދާނެ.ްސަރުކާރަށް ްަދތިތަކެއް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްގެނައުުމގައި

ްމިނިވަްން ްދައުލަުތގެ ްއޮތޯިރޓީ؛ ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިވްސް ްޚާްއޞަކޮށް ްހަމަ ްމިއީ ްކަންނޭނގެ. ނުވެހިނގައިދާނެ

ްހުށަހަޅާފައިވާް ްިއސްކަންދީގެން ްވަރަށް ްފަރާތުން ްބޭންކުގެ ްސެންޓްރަލް ްރާއްޖޭގެ ްޮއންނަ ްގޮތުަގއި މުއައްސަާސއެްއގެ

ްމަ ްބިލު ްމި ްފާހަގަކުރަން. ްައޅުަގނޑުމެން ްބޮޑަށްްބިލެއްކަން ްކޮމިޓީަގއި ްައއުމުން ްކޮމިޓީއަކަށް ޖިލީހުގެ

ްތެރޭގައިް ްހެދުމުގެ ްޓްރާންސެްކޝަންތައް ްފައިސާ، ްބޭނުންކުރާ ްފަރާތްތަކުން ްކުށްކުރާ ްރާއްޭޖަގއި ވާހަކަދެެކވިގެންިދޔައީ

ނޑުމެންގެްވިސްނުންްބެހެއްޓީ،ްމިްމަ ނީްލޯންޑްރިންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބެލޭނެްިނޒާމެއްްަކނަޑއެޅުން.ްއެގޮތުްންއަުޅގަ

ްހިންގޭނެް ްމުޢާމަލާތްތައް ްފައިސާގެ ްއެތެރޭގެ ްގޮތުން ްެބހޭ ްފައިސާއާ ްދައުުރވާ ްރާއްޭޖގައި ްއަދި ްތެރޭގައި ބިލުގެ

ްލިބިފައިުނވާް ްޤާނޫނު ްއެމް.އެމް.ޭއގެ ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްުގޅިގެްންމިހާރު ްަކނަޑއެުޅމުގައި،ްެއކަމާ ްވެސް އުސޫލުތަެކއް

ްބިލުް ްމި ްކަންކަން ްޑޮލަުރގެްބައެއް ްއުޭޅ ްމި ްާތށިވެގެްނ ްރާއްޭޖގެ ްދަންނަވަން. ްބޭފުޅުްނނަށް ްތި ްވާހަަކ ްއޮންނާނެ ަގއި

ްޤައުމީް ްބިލު ްމި ްއޮންނާނީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްަހމަޖެހޭނެ ްބިލުން ްމި ްމަްއސަލަ ްމާެކޓުގެ ްބްލެްކ ްއަދި މައްސަލައާ

ްޑޮ ްމިހާރު ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން ްބައްޓަްނކޮށްފަ. ްކޮމިޓީގައި ްވަރަކަށް،ްސަލާމަތު ްވަކި ްމިހުރީ ްއަގު ްސީދާ ލަރުގެ

ނަޑއަޅާަފއިްހުރިްއަދަދުްފިޔަަވއިްޑޮލަުރް ނޑަައޅާފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްސެންްޓރަލްްބޭންކުންްކަ ސެންޓްރަލްްބޭންކުންްކަ
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ްެއއިރެްއގަ ްދެންނެވީ ްމި ްއުސޫލެޭކ ްދެންނެވިދާނެ. ްަކމަށް ްނެތި ްއުސޫެލއް ްއެްއވެސް ްިވއްކަމުންދަީނ ްބާޒާުރަގއި ިއްކަޅު

ްމިހާރުް ްެއގޮތުން ްގެންދިޔައީ. ްވިއްކަމުން ްބަލައިގެން ްކަމަށް ްއަގެއް ްމޫނުމަތީ ްއަގެްއ، ްބޭނުންވާ ްބަޔަކު ްހުރި ޑޮލަރު

ް ްއުޅޭ ްއެބަ 15.42ްްބާޒާރުަގއި ްވިޔަފާރިވެރިންނަށް ްޖެހެނީ ްމި ްގަންނަށް ްޑޮލަރު ްހުރި ްއަށް ްއަްށ،18ްްލާރި 17ްފުރިޔާ

ްއިންފްލޭޝަން ްއަށް.ްޭއގެްސަބަބުން ްައގުްްރުފިޔާ ްތަކެީތގެ ްބާޒާުރަގއި ްދިމާވޭ.ްޭއގެްސަބަބުްންރާއްޭޖގެ މައްޗަްށްދާން

ްެއްބޭފުޅުންް ްދެެކުވނުްވާހަކަިއަގއި ްގުިޅގެން ްބިލާ ްމި ްއާއި ްއެމް.އެމް.އޭ ނޑުމެން ްކަމަްށްއަުޅގަ ްދޭ.ްމި ްއެބަ ބޮޑުވަމުން

ްކުރެޭވކަ ްމިކަން ްބޮޑަަކށް ްމިހާ ްނެތޭ ްޤާނޫނުގައި ްއޮތޯރިޓީ ްމަނިޓަރީ ްަކއުންޓަރްވިދާޅުީވ ްހަމަެއކަނި ްރާއްޭޖގައި ން.

ްއެތެރެކޮްށގެންް ްއަްށްަވގުްޑޮލަރު ްރާއްޖެ ްބޭރުން ްރުފިާޔްފިޔަަވއި ްދިވެހި ްބޭނުންކުރެވޭ ްމި ްހަމަެއކަނި ްގޮުތގައި ފެއިޓުގެ

ްދަޢުާވކުރެވޭ ްއެއަށް ްުނވަތަ ްގޮތެއް ްްނެރެވޭނެ ްޙުކުމެއް ްވެސް ްެއއަށް ްިވޔަސް ްކަމުގައި ްބޭނުންކުރި ްޑޮލަރު ްަވގު ެންއެ

ގޮތެއްްވެސްްނެތޭ.ްއެހެންނަަމވެސްްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްްެވެގންދިއުމުންްމިްދެންނެވިްކަންކަމަށްްހައްލުްއަންނާނެްވާހަކަް

ރައްޔިތުންގެްމެންބަރުންގެްަސމާލުކަމަށްްޓަކައިްހަމަްދަންނަވަން.ްއަދިްއެާއއެީކގައިްރާއްެޖްއިންްބޭރަށްްއުފުލޭްނޫޓުގެް

ްޭކްޝގެ ްދެންނެވީ ްމި ްލިބިގެންދާނެ.ްްއަދަދު، ްކަސްޓަމަށް ްބިލުްނ ްމި ްބާރު ްދިޔުމުގެ ްލިމިޓުކުެރިވގެްނ އަދަދު

ްގިނަް ްސަރުކާުރގެ ްއަިދ ްފަރާތްތަކާ ްހުރިހާ ްދައުލަތުެގ ްގެންދިަޔއިރުަގިއ ްަބްއޓަންކުރަމުން ްބިލު ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ަގނޑުމެްންވާހަކަދެްއކިންްމިހާރުްރާއްޖެްފަރާތްތަކާްއެީކގަިއްމިްވާހަކަްދެކެވުނު.ްއެގޮތުންްކަސްޓަްމސްގެްފަރާތުންްައޅު

ްެއްއވެސްް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްުއސޫލުން ްއޮންނަ ްޤަުއމުތަކުގައި ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ްގެންދިުއމުގައި ްކޭޝް ްބޭރަށް އިން

ޖެްވަރެްއގެްހިފެހެއްޓުމެއްްއެބަްޮއތްތޯ.ްއެހެންްމިްދެންނެވީްރާއްޖެްއަށްްމަސައްކަތުްއަންނަްބިދޭސީްމީހަކުްނުވަތަްރާއް

އަށްްދަތުރުވަރިޔަކުްއަންނަްްބިދޭސީްމީހަކު؛ްއޭނަްގެނައީްކިހާްލާރިްއެއްްކަމެއްްނޭނގޭ.ްރާއްޖެްއިންްއޭނަްގެންދަންް

އެބަްލިބޭްއެތައްްބަިއވަރެްއ.ްވަރިހަމަްޑޮލަރުްކިތަންމެްބައިވަރެއްްއެްއޗަކަށްްައޅަިއގެންްގެންދިޔަޔަސް.ްއެްހިފެހެއްޓޭނެް

ްކަސްޓަަމކަް ްގޮެތއް ްއޮތީ.ްއެްއވެސް ްބުނެފައި ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްކަމަށް ްބާރުލިބިގެންނުދާ ްވެސް ްޤާނޫނަކުން ށް

ނޑުްމިް އެހެންނަމަވެސްްމިްޤާނޫނުްަތޞްދީޤުވުމުންްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާްމިްދެންނެވިްކަންކަމަށްްަހއްލުްއަންނާނެ.ްއަުޅގަ

ްވިޔަފާރިކު ްރާއްޖޭަގއި ްއުސޫލުން ްމާކެޓް ްފްރީ ްވެްސ ްފަހަރެއްގައި ްފައިސާްދަންނަވަނީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްފަރާތްތަކުން ރާ

ްޑިކްލިއަރކޮށްގެންް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޯންނާނެ. ްމީގައި ްމައްސަަލެއއް ްެއއްވެސް ްބޭރުުކރުމުގައި ްފައިސާ އެތެރެކުރުމާއި

ްމިް ްގޮަތކަށް ްގެންދެވޭނެ ްލިބިެގން ްމަޢުލޫމާތު ްއޭގެ ްބޭންކަށް ްސެންޓްރަލް ްއޮެވގެން ްއުސޫލެްއ ްބެލެވޭނެ ްއެ ނުވަތަ

ޤައުމ41ްްުހިގެންދާނެްމިްޤާނޫނުގެްސަބަބުން.ްއަދިްހަމަްއެއާއެީކަގއިްސަރަހައްދުގެްޤައުމުތަުކގަިއ،ްމިްދެންނެވީްހަމަޖެ

ްފަރާތްތަކެްއެގް ްހުރިހާ ްއޮންނަ ްުގޅިފައި ްގޮތުން ްވިޔަފާީރގެ ްބަިއވެރިާވ، ްހިސާބުގަިއ ްމި ްަޤއުމުތައް ްއެހެްނވެސް އަދި

ްޢަމަލުކު ްރާއްޭޖގައި ްޤާނޫނަށް ްމި ްބޮޑުްތެރޭގައި ްވަރަށް ްފަރާތްތަކަށް ްއިންވެސްުޓުކރާ ްރާއްޖޭަގއި ްގުިޅގެން ްފެށުމާ ރަން

ލުޔެއްްލިބިގެންދާނެ.ްއަދިްބޮެޑތިްއިންވެސްުޓކުރާްފަރާތްތަކަްށްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްފައިާސއާްެބހޭްމުޢާމަލާތްްހިންގުމުގައިް

ްސެކިުއކުރުމަ ްއިްނވެސްޓްމަންްޓ ްއަދި ްކަމަށް ްއޮތް ްހަރުދަނާކަމެއް ްއާިއްޤާނޫނީ ްފައިސާ ްއެތެރެކުެރވޭ ްއަްށ ްރާއްޖެ ށް
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ްކަމަށްް ްގޮެތްއގައި ްރަނގަޅު ްމުޢާމަލާތްކުރެވެީނ ްފައިސާގެ ްެއ ްވުމާ، ްކަމަށް ްފައިސާ ްާސފު ްއަކީ ްފައިސާ ބޭރުކުރެވޭ

ްވިހިް ްއެހެންގޮސް ްކިލޯ، ްފަސް ްކިލޯ، ްހަތަރު ްކިލޯ، ްތިން ްރާއްޭޖގަިއ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމިހާރުވެސް ވެގެންދާނެ.

ްދެންނެިވްގޮަތްށްްކިލޯ ްއަޅުަގނުޑްކުރީަގއި ްެއތެރެކުރުމަށްފަހުގައި ްއެތެެރކުރޭ.ްއެ ްއެބަ ްތަނަށް ްމި ްމަސްުތވާތަކެތި އަށް

ްހާހުން،ްވިހ211ްްި ްފޮުނވަމުންގެންޭދްހާހުން،ްދެ ްއެބަ ްެއކައުްނޓުތަކަށް ްމީހަުކްއޭަނގެ ްމުސާަރއެްއަގިއްއުޅޭ ޑޮލަރުގެ

ނޑުމެންްމިްބަލަނީްހާހުންްޔޫ.އެސްްޑޮލަރުްބޭރުުކރަމުންްއެ ބަްގެންދޭ.ްއަނެްއކާްއަނެއްްަމއްސަލަެއްއގެްގޮތުަގިއްއަުޅގަ

ްވަޒީފާް ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްެއނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްާވިއރުގަިއ ްތަނަކަށް ްތިބި ްބޭރުމީހުން ްއަދަެދއްެގ ްގިނަ ްައކީ ރާއްޖެ

ދުްެއއީްޭއގެްޙަޤީޤަތަކީްމިްދަންނަވަނީ.ްމީހުންްއެަބްތިބިްވަޒީފާނުލިބިފައިްިދވެހިންްއެބަްތިބި.ްމިއ27ްްަބޭނުންވާް%

%ް ްއުޅޭ.17ްްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަ ްަބޔަކު ްއުޅޭ ްއިތުުރވެެގން ްގެންދޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުަރމުން ްމިތާ ްބިދޭސީން ބޭރު

ްލިބެނީް ްމި ްމީހުންނަށް ްއެ ްމަސައްކަެތއްަގިއ ްކުރާ ްީމހުން ްެއއްކަލަ ްނުލިބޭ. ްފުުރޞަތެއް ްަވޒީފާގެ ދިވެހިންނަކަށް

ްގާތްގަް ްމަހެްއގ151ްްެނޑަކަށް ްގަނޭ ްއެބަ ްޖެހިގެން ްކިޫއަގއި ްބޭންކުން ްބޭންަކށްްގޮސް ްއޭނަ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްަކމަށް ޑޮލަރު

ް 6ްްމައްޗަށް ްމަނ4ްްީހާސް، ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްއެާއއެީކަގިއ ްހަމަ ްނޫޅޭ. ްީމހަކު ްެއްއވެސް ްބަލާ ްޑޮލަރު. ހާްސ

ެއގޮތަށްްފައިސާްބަދަުލކޮށްދޭްެއކިްތަންތަނަށްްގޮސްްެއއްވެްސްްޓްރާންސްފަރކުރާްއެިކއެިކްަތންތަނަށްްރާއްޖޭގައިްހުިރ،

ްފައިާސް ްއެ ްދިަޔއިމަ ްހިފައިގެން ްފަިއސާ ްނެތި، ްލިެޔކިޔުމެއް ްެއްއވެސް ްގަތް ްފައިސާ ްނެތި، ްސެޓްފިކެޓެއް ކަހަލަ

ްރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން ްކުރުުމގެ ްކަންތައްތައް ްބައިވަރު ްމިކަހަލަ ްގެންދޭ. ްއެބަ ްބޭރުކުރަމުން ްފްލޯރ،ްްރާއްޖެއިން ކޭޝް

ނޑުމެންްހިނގަމުންް ޚާއްޞަކޮށްްބޭުރގެްފައިާސްާތށިވެ،ްވަރަށްްބޮޑެތިްަމއްސަަލތަކެއްްމިްއަންނަނީްދިމާވަމުން.ްއަުޅގަ

ްފަހަރުް ްެއކި ްވާހަކަދައްކާފައި ްފެނޭތޯ ްގޮތްތަކެއް ްވަކާލާތުކޮށް ްމިކަމާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްދާ މި

ނޑުމެންްމަތިންްއެކިްޤަރާރުް ލައި،ްއެިކްކަންކަންްކޮށްފައިްއެބަްއޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެއަކަށްްހަްއލެއްްނާދޭ.ްއަޅުގަ

ްދިރާސާކުރެވުނުއިުރގަިއް ްމިކަމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްެބހޭ ްލޯންޑްރިްނއާ ްބައްޓަންކުރުމުގައި،ްމަނީ ްބިލު ްމި މިފަހަރު

ނޑުްގޮެތއްަގއިްަވގުްފައިސާްރާއްޖޭަގއިްެއކިއެް ކިްކުްށކުރުމަށްްޓަކައި،ްއެކިްފަރާތްތަކުންްގެނެވޭްފައިާސއާްއަިދްމައިގަ

ްބިލުް ްމި ްއުސޫލުތަކުން ްދެންނެވި ްމި ްމަސައްކަްތކުރިއިުރގައި ްޓަކައި ްހުއްުޓވުމަށް ްފައިސާ ބޭރުކުރެވޭ

ްކުރު ްކަންތައްތައް ްިމފަދަ ްވެސް ްސަރުކާރުން ްޮގާވލަން، ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްއަުޅަގނޑު މުަގއިްބައްޓަންކުރެިވގެންދާނެ.

ްއެއްބާރުލުންދީގެންް ްބޭންކަށް ްސެންޓްރަލް ްއަށް ްއެމް.އެމް.އޭ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަށް، ްއޮތޯރިޓީ ްމަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

ްބަދަލުަގއިް ްގެންގުޅުމުގެ ްެއގޮަތށް ްފައިސާ ްބާޒާރުގައި ްކަުޅ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއަދި ްވާނެ. ްމިކަން ގެންގުޅެިފއްޔާ

ްތަޞްދީޤުކުރު ްޤާނޫނު ްމި ްަޤއުމުތަކުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްފައިާސ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަށްފަހުގަިއ

ހުންނަްގޮތަށްްފައިސާްމާރުކުރެވޭްަވކިްސެންޓަރުތަކެއްްހަދަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްއެްތަންތަނުންްނޫންްގޮތަކަށްްއަމިއްަލް

ްދޫކޮށް ްމުޅިން ްުއސޫލު ްގަނެިވއްކާ ްޑޮލަރު ްފިހާރަތަކުން ްވިޔަފާރިކުރާ ްނުވަތަ ްޙަޤީޤަތުަގއިްމީހާ ލަންޖެހޭ.ްއެހެންނޫނިއްޔާ

ް ްބެލެވޭ. ްއެބަ ްކުޑަކޮށް ްވަރަށް ްއަދަދުން ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނުވާނެ. ްކަމެއް ްއެކަމަުކ211ްްޮޑލަރު،111ްްމި ޑޮލަރު.
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ްކޮންމ111ްްެ ްބޮޑުވެގެންދާނެކަން ްއަދަުދ ްޭއގެ ްވިއްކަންވީމަ ްހާސްތަނުން ްއެއް ްމީހުން، ްހާސް ްއެއް ްދުވާލަކު ޑޮލަރު

ްމަސްުތވާތަކެތީެގްބަޔަކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަނީ. ްބެލެވިފައި ްކަންކަން ްމި ްނަހަދާ ްބޮޑުކަމަކަށް ްމާ ްއެނގޭ. ްއެބަ ްވެސް ށް

ްވެްސް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްިވޔަސް ްކަމެްއ ްކޮންމެ ްއަދި ްަދްއކަމު. ްއެބަ ްވާހަކަ ްކުށްތަުކގެ ްގޭންުގ ްދަްއކަމު. ްއެބަ ވާހަކަ

ްކަން ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްފަިއސާއާ. ްއޮންނަނީ ްއުސޫލުތަކަްށްގުޅިފަިއ ްމުޢާމަލާތްކުރެވޭ ްފައިާސގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމަްށ

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެް ްްެދއްކިދާނެ.ްނިމިދިޔަ ްވާހަކަ ްއެ ްވެސް ްބާރަށް ްކިތަންމެ ްހަމަނުޖަްއސައިފިްއޔާ ްގޮތްތަކެއް ހަރުދަނާ

ގޭންގުްކުށްަތއްްކުރާްވާހަަކްްބިލާްގުޅޭްގޮތުންްވެސްްކުެރުވނުްބަހުސްގައިްމައިަގނޑުްޮގތެއްަގއިްމިހިރީްފައިސާދީގެން

ނޑުމެންނަީކް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްކުށްތަކުެގ ްކުރާ ްދީގެން ްފަިއސާ ްއާއި ްވާހަކަ ްކުރާ ްކަމެއް ްއެހެން ްނުވަތަ އާއި

ނޑުމެންގެްުޓއަރިޒަަމކީްަވރަށްްމުހިއްމުްއެްއޗެްއްމުޅިް އެކްސްޕޯުޓކުރާނެްމާްބޮޑުްއެްއޗެއްްނެތްްަބޔަކަށްްިވޔަސްްައޅުގަ

ްވެ ްއަށް ްފައިާސްދުނިޔެ ްގެްނގުޅޭ ްރާއްޖޭގައި ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްއަންނަ ްއިްނވެސްޓުކުަރން ސް.ްއެހެންވީާމ،ްމިތާނގައި

ްމުޢާމަލާތްކުރެވޭް ްޭބންކުތަކުން ްާއއި ްފައިސާ ްއަްށްއެތެރެކުެރވޭ ްރާއްޖެ ްއަދި ްހަރުދަނާކަމާ ްިދވެހިރާއްޖޭެގްފައިާސގެ އާއި

ްަބއެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުެމން ްބަލަންޖެހޭ. ްހުރި.ްގޮތް ްއެބަ ްާރއްޖޭަގއި ްބޭންކުަތކެއް ްތިބޭ ްބަލައިގެން ްކަމަށް އް

ްބޭންކަށްް ްވެސް ްސެންޓްރަލަށް ްކަމަށް ްވިޔަފާރިކުރާ ްމިފަދަ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްތެރޭގައި ްބޭންކުތަކުެގ އެހެންނަމަވެސް

ްއުސޫލެްއްަކނޑަައޅައިް ްަވކި ްަޝއްކުކުެރވޭ.ްބޭންކުން ްވެސް ްމީހުންނަށް ްާޢއްމު ްވަިކްޝައްކުކުެރވޭ.ްއަދި ްދިަޔއިމަ ގެން

ޕަސަންޓެއްްަނގާފައިްަފއިސާްދޫކުރާްގޮްތްވެްސްއެަބްހުރޭ.ްބައިވަުރްމިކަހަލަްކަންތައްަތއްްއެބަްހުރޭ.ްކޮންމެްފަހަރަުކް

ްފައިސާތައްް ްބޭރު ްެއހެންވެސް ްނުވަތަ ްޔޫރޯ ްނުވަތަ ްޮޑލަރު ްޔޫ.އެސް ްސޫޓްކޭހުގައި ްައށް ްރާއްޖެ ްހުސްވުމުން ކޭޝް

ްއެް ްއެބަ ްވެސް ްނެތް.ްގެންނަކަން ްގޮތެއް ްބެލެހެއްޓޭނެ ްޑިކްިލއަރކޮްށ ްއެްއޗިހި ްއެ ްކަސްޓަމުްނ ްއެކަަމކު ނގޭ.

ްދަްއކަމުންގެންދަނީ.ް ްވާހަަކތަކެއް ްވެސް ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްނެތް. ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްމަޢުލޫމާތު ްއޭގެ ްބޭންކަށް ސެންޓްރަލަށް

ްއެއްކޮްށ،ްމި ްމަޢުލޫމާތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްގެންދިަޔއިރުަގިއްްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެން ްމަސަްއކަތްކުރަމުން ބިލުގެ

ްވެސްް ްފެށުމަށްފަހުގައި ްޢަމަލުުކރަން ްތަސްދީޤުކުރެވި ްބިލު ްމި ްއަދި ްއޮންނާނެ. ްބަލާފައި ްކަމަކަށް ްހުރިހާ މިދެންނެވި

ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްދަންނަވާފަ. ްއޮންނާނީ ްެވސް ްފަރާތުގައި ްއެ ްވާހަކަ ްފާރަވެރިެވ،ްބަލާނެ ްބިލަށް ްމި މާލީްްއަޅުަގނޑުމެން

ބާޒާރަށް،ްމިްދެންނެވީްއިޤްިތޞާދީްބާޒާރަށްްރާއްޖޭގެްޑޮަލރަށްްނުވަތަްކޭޝްްބަދަލުކުރާްމީހުންނަށްްކަންކުރެވިގެންްދާް

ްފިޔަަވއިް ްބޭންކުަތއް ްހުރިިއރުގައި ްގޮތެްއަގއި ްޢާއްމު ްބޭންކުތައް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފެންނަން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްވެސް ގޮތް

ްށްްދޫކުރެވޭްލޯނުތަކުގެްތެޭރަގއިްއިންޓްރަސްޓުނެގުުމގެްއުސޫލުަތކެއްްވެސްްނުގެްނގުޅޭ.ްއެހެންްދިމާތަކުންްރާއްޖެްއަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލިބޭް ްބަހުސްކުރަން ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްއަދި ްއެދެން. ްނިންމާލަދެއްވުން ްހުށަހަޅުއްވައި ްރިޕޯޓު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްށްްވާހަކަފުޅުދެއްެކވިދާނެ.ްވަގުުތަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރަ
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ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްދެންް ްއެހެްނވީމާ، ްނުނަގާ. ްަވގުުތ ްއިތުރު ްއުޅެނީ ްމި ްކަަމށް ްކިޔާލަދޭން ްގޮތް ްކުރި ްމިކަްނ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްށަހެޅިފަ.ްނިމުނީ.ްމަނިކުފާނުްތިްގޮތަށްްވިދާޅުެވއްޖެއްޔާްރިޕޯޓުްދެންްމިްއޮތީްހު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުުޅވާލަން.ް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު ްވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމުގެ ްރިޕޯޓަށް ްމެްނބަރު.ްއާދެ!ްމި ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްހީމަށް.ްއަޅުަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމާމިނގިލީްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމާމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް

ްބެހޭް ްޓެރަރިޒަމާ ްއަދި ްބިލެއް ްލޯންޑްރިންގެ ްއާދެ!ްމަނީ ްޝުކުރިްއޔާ. ްބޮޑަށް ްރަީއސް،ްވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ްހުށަހެޅިގެން ްބިލެއް ްބަޔާންކުރެވިަފިއާވ ްވާހަކަތަެކއް ްގުޅޭ ްހަރަކާތްތަކާ ްމި ްކަމެއް.ްްގޮތުން ްމުހިއްމު ްވަރަށް ދާދިއުމަކީ

ްވެްސ،ް ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްނޫން ްއެ ްއަދި ްވެސް ްޤައުމެއްގައި ްހުރިހާ ްއަންނަ ްތަރައްީޤަވމުން ްވަރަށް ްމިއީ އާދެ!

ްކުެރވޭް ްބިނާކުެރިވގެން ްއުސޫލުަތކެއް ްމަްއޗަށް، ްކަންަތއްަތކެްއގެ ްހުރި ްވެސް ްަޤއުމުތަުކަގއި ތަރައްޤީވެފަިއވާ

ްތެރެއިްންކަންތައްތަ ްކަންތައްތަުކގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައިވާ، ްމީގައި ްއަކީ ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެްސްމީގައި ެކއް.

ްއެއްވަރަކަްށް ްހަމަ ްހުންނަނީ ްމި ްއަގު ްފައިސާގެ ްހިންގެވުމުަގއި ްކަންތައްތައް ްއޮތޯރިޓީން ްމަނިޓަރީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފްލެްކޗުއޭ ްއެ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްއަދިްހިފެހެއްޓިފަ. ްިވޔަސް ްބޮޑު ްކިތަންމެ ްައގު ްޑޮލަރުެގ ްޫޔ.އެްސ ްޯނވޭ. ްގޮތެްއ ުޓވާ

ްބަޖެޓުތަކެްއް ްޑެފިސިޓް ްދަރަނި ްސަބަބުން ްއޭގެ ްނާދޭ. ްބަދަލެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްއެައކަށް ްމަިތވިޔަސް ދަށްވިޔަސް،

ްޑޮލަ ްމި ްއޮތޯރިޓީން ްމަނިޓަރީ ްވެްސ ްބޮޑުކުރަމުންދާއިރު ްބައިަވރެއް ްއެތައް ްބޭުރްބަދަލުކުރަމުން ްނުވަތަ ްައގު ރުގެ

ްސަބަބުންް ްމީގެ ްވަީނ ްމި ްނަތީޖާައކަށް ްއަަގކަށް. ްެއއް ްހިފަހައްޓާފައި ްހަމަ ްހުންނަނީ ްމި ްއަުގ ްކަރަންީސގެ ފައިސާެގ

ްނުވަތަް ްމާކެޓް ްޕެރަރަލް ްސަބަބުން ްޭއގެ ްއާދޭ. ްއެބަ ްގެއްލުންަތކެއް ްއަސަރުތަކަކާއި ްބޮޑެތި ްނުނިކުމެނުދާނެ އަންނަ،

ްއުފެ ްމާކެޓް ްއޭެގްބުލެކް ްވެސް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްސަރުކާރަްށ ްއަދި ްނުވީސް. ްއެހެނެއް ްއެހެންނޫންނަމަ، ްދަނީ. ްމި ދިގެން

ްބޮޑުްމައްސަލައެއް.ްއާދެ!ް ްމުހިއްމުްމައްސަލައެއް.ްވަަރށް ްވަރަށް ްދޭ.ްމިއީ ްއެބަ ްބޮޑުތަންްދަށްވެގެން ްވަރަށް ސަބަބުން

ްގޮތުަގއިްަލއިސަންސްދެޭވްަވިކް ތަންތަނަކުންްފައިސާްމާރުުކރެވޭނެްުއސޫލުތަކެްއްހުރުމަކީްއަޅުަގނުޑްވެްސްޤަބޫލުކުރާ

ްނުމެް ްކަމެްއ ްކޮށްއުޭޅ ްވެސް ްޤައުމުތަުކގަިއ ްަތރައްޤީވެަފއިާވ ްއެންމެ ްތާކުން، ްކޮންމެ ްޖެހުނު ްހަމަ ްކަމެއް. މުހިއްމު

ްނޯް ްވެސް ްގޮތެްއ ްބަދަލުކޮށްެލވޭ ްއެގޮތަށް ްދީަފއި ްޑޮލަރު ްދިޔައިމަ ްފިހާރައަކަށް ްހަމަ ްއަދި ްބަެއްއެގްނޫންމެ. ްއެ ވޭ.

ްއެހެން؛ް ްލާރި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހިފަހައްޓާ.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތުންްމިއީ ްބަޔަކު ްައުގްއެ ފައިސާ،ްކަރަންީސއެްއގެ
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ްއެއްް ްހަމަ ްހަމައެކަނި ްއޮތުމަކީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެކަން ްގޮަތށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން އާދެ!ްމުޤައްރިރު

ް ްފައިސ15.42ްްާއަަގކަށް ްދެވޭނެ ްޭބނުންތަކަށް ްމުހިއްމު ްދެވޭނެ ްއޮތޯރިޓީން ްމަނިޓަރީ ްދައުލަުތގެ ްހިފަހަްއޓާފައި، އަށް

ްިވޔަސްްހަމަް ްކަމަށް ްފަިއާސްނެތް ްދޭނެ ްގަންނަން ްފައިސާްނެތަސް،ްތެޔޮ ްދޭނެ ްެގންނަން ްވިަޔސް،ްކާޑު ްކަމަށް ނެތް

ްއެހެން ްކަމަކުނުދާނެ. ްއެހެންީވމަ ްހިފަހައްޓާފަ. ްކަރަންީސއާްއެގޮތަށް ްފޮރިން ްެއއްވަރަށް ްފައިާސއެކޭ ްހުރި ްއެ ވެއްެޖއްޔާ

ްެއއްގޮތަްށް ްއެއާ ްވަންޏާ ްަކމަށް ްފާސްކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑުކޮށް ްބަޖެޓް ްޑެފިސިޓް ްފައިސާ ްދިވެހި ްޖެހޭނީ އެްއވަރަށް

ްތަހަްއމަލް ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްުނވަތަ ްަބއްޓަންކުެރވިގެންދާނީ ްިއކޮނޮމީ ްމިދެންނެވިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެގެންދާނީ

ްބިަލީކް ްމި ްހާލަތްތަކުގައި ްޫނން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްަދންނަވަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްހިފަހައްޓައިގެން ްމަތީން އުސޫލުތަުކގެ

ވަރަށްްމުހިއްމުްބިލެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެގޮތަްށްމަނިޓަރީްއޮތޯިރޓީންްމަސައްކަތްކުެރްއވުމަށްްިވސްނާވަަޑއިގަންަނވަންްއެަބް

ްއުފެދޭނެ.ްޖެހޭ.ްއެ ހެންނޫނިއްޔާްމިްދޭތިްފުލެއްްނުބެދޭނެްއިނގޭތޯ.ްެއހެންނޫނީްހަމަްއެްވިދާޅުވާްުބލެކްްމާކެޓްްވެސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްދިމާވާނެ. ްއުނަދގޫތަެކްއ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްނިކުެމ ްމައްސަލަތަކެއް ްޤާނޫނީ ްއިތުރު ްސަބަބުން ްމީގެ އަދި

ް ްޤައުމަކީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނިންމައިގެންްހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބާްއވަން ްއިޤްތިޞާދެއް ްމާެކޓް ފްރީ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާްޤައުމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮތަށްްެއކަންަކންްކުރެވިގެންދާނީ.ްހަމަްފިސްކަލްްޕޮލިސީްއާއިްމަނިޓަރީް

ޖެްޓްބޮޑުކުރާްކަމަށްްވަންޏާްބޭުރްޕޮލިސީްޖެހޭނެްދިމާވާން.ްއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާްކަމަކުނުދާނެ.ްމިކޮޅުންްޑެފިސިޓްްބަ

ްމިގޮތަށްް ްހުންނަންޏާ ްހިފަހައްޓާފައި ްުނވެ ްއެކަމަުކްއެހެން ްވެއްިޓގެންދާވަުރްބޮުޑވާނެ. ްައގު ްފައިާސގެ ފައިސާ،ްިދވެހި

ްއަނެއްާކް ްފައިސާ ްބޭރު ްވަންނަ ްޤައުމަށް ްދެން ްނުވެއްޖެްއޔާ ްއެހެން ްދަންނަވާލަމުން،ްއަނެއްކާ ްވާހަކަ ްދިމާވާނެ މިކަން

ްައޅުަގނޑުްމި ްބިލަށް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްބަހައްޓަންޖެހޭނެ. ްހަނދާނުަގިއ ނޑުމެން ްމަދުވެގެންދާނެކަްންއަުޅގަ ހާރަށްވުރެ

ނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްމިއަދުްހަމަްމިްބިލުްފާސްވެެގންދިއުމަކީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަމުންްއަޅުގަ

ްންނަވާލަމުން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއްްކަުމގަިއްދަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްދެންނެވިް ްމި ްއެދުނީ ްފުރުަޞތަކަށް ްއަދިވެސް ްހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ްބިލު ްަރީއސް.ްއަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާޅުވީ ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްބަެއއް ްވާހަތަާކްވާހަކަތައް ްވިދާޅުވި ްއެ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ .

ްަފއިާސް ްނުވަތަ ްޭބންކުތަކުން ްދަށުން ްޤާނޫނެްއގެ ްާރްއޖޭގައި ްއޮތް. ްއެބަ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްެވސް ގުިޅގެން

ްބައްޓަންުނކު ްއަދި ްގޮތުަގއި ްއެކަށީގެްނާވ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްގޮތެއް ްބިލުތައްްމުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ްމިފަދަ ރެވެނީ.

ްރާއްޭޖގެް ްނަތީޖާ. ްއެއް ްއެީއްއޭގެ ްހުރުމުން ްފާސްނުކޮށް ްބިލުތައް ްތައްޔާރުނުކޮށް،ްމިފަދަ ްބިލުތައް ނުފޮނުވައި،ްމިފަދަ

ްދިވެިހް ްކަމަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްބައެއްތޯ. ްކޮން ްއަންނަނީ ްއޮެވެގން ްގޮތެއް ްއިޤްތިޞާދީ ްނުަވތަ ްއެޖެންޑާެއއް އިޤްތިޞާދީ

ނޑުމެން،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުން.ްކޮންމެްމީހަކުްއެްމީހެއްގެްދާއިރާްދައުލަތުގެްބަ ޖެޓްްބަލަހައްޓަންްމިްތިބެނީްއަޅުގަ
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ްއެްއޗެްއ،ް ްޚަރަދުވާ ްއެްއޗެްއ، ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްދޫކޮްށލާއިރުަގއި ްޖަހާފައި ްބަޖެޓުގައި ްކަމެްއ ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ އަށް

ްއަންާދޒާކުރާ ްއެްއެޗއް ްއޮތް ްލިބެން ްމީހަކުްްދައުލަތަށް ްކޮންމެ ްޯނވޭ. ްޙަޤީަޤތުގައި ްތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ އުސޫެލއް

ނޑިކިް ވެސްްމިްތަނަށްްއައިމަްތިމަންނައަށްްބޭނުންވާްކަމެއް،ްވަުޢދުވަމުންްވަމުންވަމުންްގޮސްްއެބަްވަޢުދުވަމުންދޭްކަ

ް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްފޮތ4ްިފޮތި ނޑިކި ްކަ ްދައުލަތަށް ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ްއެ ްދޭން. ްބަލާްްމުށް ްކަމެއް ްކިހާވަރެއް ލިބެނީ

ްބައެްއް ްގެންދަނީ. ްދޫކުރަމުން ްހަދަމުން، ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްބަޖެޓް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއުސޫލުން ްއެ ްނޫޅޭ. މީހަކު

ްދަނީ.ް ްމި ްކޮންޓްރޯލްނުވެގެން ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއުސޫލުން ްމި ްގެންދާ ްކުރަމުން ްކަން ފަރާތްތަކުން

ނިޔޭގެްކަންަކމުގައިްމިސާލަކަްށްތެޔޮްވިްއުކމުގައިްއެބަްހުރިްައގުތަެކއްްަކނޑަެއޅިފަ.ްބާޒާުރގަިއްައގުްދަންނަވަންތޯ!ްދު

ްމާކެޓުަގއިް ްދުނިޭޔގެ ްއެްއެޗއްސަކީ ްބައެއް ްގޮސް ްމިހެން ްރަނާ، ްތެލާއި ްހަމަގައިމުކޮށް ްތެލަީކ ްދުނިޔޭގެ ްމުޅި ދެވެން

ްދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނިދާހޭލާއިުރ ްދުވަހަކު ްފަރާތުންްކޮންމެ ްމުޢާމަލާތްކުރާ ްއެަކން ްުނވަތަ ްބޭންކުތަކުަގއި ނިޔޭެގ

ްފައިސާް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަލައިގެން ްއަށް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްބޭސްކޮށް ްެއއަށް ްއެއްެޗއް. ްހުންނަ އެނގެން

ްއަންނަްސަރުކާރަކުންް ްއޮތީްރުިފޔާަގއިްހިފެހެއްޓިއްޖ12ްްެދަށްވެ،ްމަތިވާންޖެހެނީ.ްއެކަަމކުްއެ ރުފިާޔގައި.12ްްްއޔާްއެ

ދެންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއެްވިާދޅުވީ.ްއެްބޭފުުޅންގެްއަތްޕުުޅަގއިްގިނަްަފއިާސްމިްހުންނަނީ.ްއެްބޭފުޅުންް

ްބޭންުކެގް ްސެންޓްރަލް ްހަމައެކަނި ްއެ ްގެްނގުޅޭކަށް. ްުއސޫލެއް ްމަތިކުރުމުގެ ްއެ ްބަަހއްޓާފައި ްތިރިކޮށް ްއެ ބޭނުމެއްނުވޭ

ްޖެހޭ.ްބޮލު ްއެބަ ްތަާބވާން ްއެއަށް ްފަރާތްތަކުން ްގެްނގުޅޭ ްަފއިސާ ްރާއްޖޭގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްޮއތް ްވާތް ްއަޅުަވިއގެން ގައި

ްތިމަންނަމެންް ްއެއްެޗއް. ްއެްއެވސް ްނޯވޭ ްދުވަހަކު ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްގޮތެއް ްތިރިވާނެ ްއެ ްގޮއްިސއްާޔ ްއެްއެޗއް މައްޗަށް

ްއެހެން ްހަލާުކެވދިޔަސް. ްއެކަން ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއަމިއްލައަށް ްއުޭޅއިރުަގއި ްަކނަޑއެޅިގެން ްއުސޫލު ްމި ވީާމ،

ްޓެރަރިޒަމްް ްބިލަކީ ްމި ްނޫން. ްބިލެއް ްބެހޭ ްމަތިކުރުމާ ްދަށްެވ، ްަފއިސާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްދެން ބަލަންޖެހޭ.

ފައިސާްއަކީްަކޅުްފައިނޭންސްކޮށްގެންްއަދިްމިދެންނެވިްގޮތަށްްވަގުްފަިއސާްެއއްްތަނުންްއަނެއްްތަނަށްްބަދަލުކޮށް،ްއެް

ްނެރެގެންް ްއަެނއްކާ ްހަދައިގެން ްއެއްެޗއްސަށް ްރީތި ްސާފުކޮްށގެްނ، ްދޮވެގެން، ްގެެނސް ްގެންުގޅެފައި ބާޒާރުަގއި

ްަމއިަގނޑުް ްބިލުގައި ްމި ްއޮްނނަނީ ްއަާމޒުކުެރވިފައި ނުޑ ްަމިއގަ ްމީަގއި ްކަެމއް. ްއޮންނަ ްދުނިޔޭަގިއ ބޭނުންކޮށްފާނެތީވެ

ްމަސްުތވާތަކެތީް ްފަދަްމަސައްކަތަކީ ްހަިތޔާރު ްގެންގުޅުާމއި، ްފައިާސ ްަވގަށް ްކޮށްގެން ްއަދަދުަތުކން ްޮބޑެތި ްވިޔަފާރި ެގ

ްފައިސާް ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްފައިނޭންސްކުާރ ްކަންކަމަށް ްޓެރަރިޒަްމގެ ްއެހެންވެސް ްމެރުމާއި ްމީހުން ްވިްއކުމާ، އެްއޗިހި

ހެއްޓުން.ްއެހެންްބެލެހެއްޓޭްބެލެހެއްޓުމުގެްތެރޭަގއިްގެންގުޅޭނެްގޮތްްދުނިޔޭގެްއޮްނނަްބޮޑުްނެޓްވޯކަކުންްފާރަވެިރވެްބެލެ

ްއަިދް ްބޭންކުތަކާ ްތާއީދުކުރާ ްއެކަމަްށ ްއަދި ްއަދަދުތަކާ ްހޭދަުކރެވޭ ްއެއަށް ްއާއި ްފައިސާ ްއިްނވެސްުޓކުރެޭވ އެކަންކަމަށް

ްމި ްވެސް ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްބެލިގެންާދނެ. ްމީަގއި ްވެސް ްޮގތް ްކަންކުރާ ބިލުްްސަރުކާރުތަކުން

ްވެދާނޭ.ް ްމިކަން ްބިލަކަށް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްފަހަރުގަިއ ްަސރުކާރު ްމިދެންނެވި ްހުށަހެޅުމުގައި ްރިޕޯޓް ްކޮމިީޓ ހުށަހެޅުމުގައި

ްމަސައްކަެތްއް ްވަުގ ްއެތެެރކޮށްގެން ްތަނަކުން ްލާރިތަެކއް ްބަެއްއގެ ްކޮންެމވެސް ްރާވަިއގެން ްދިމާލަކުން ްކޮންމެވެސް އެއީ
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ނުޑމެންނަށްްމިްއޮތީްއެްވާހަކަތަްއްއަުޑއިވިފަ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުާކރުްއޮތްއިުރގައިްޖީ.އެމް.އާުރްކުރަންްއުޅެފާނެތީ.ްއަުޅގަ

ްހުރިް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްގޮވި ްފެށީމަ ްމަސައްކަތްކުރަން ްއިންެވސްޓުކޮްށެގން ްތަނުގައި މި

ްއޮ ްެއބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެާއެއކީަގއި ްހަމަ ްއަދި ްތިމަރަފުށީްއަުޑއިވެން. ްކުންފުންޏެއްގައި ްާރއްޖޭގެ ްއެނގެން ތް

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްމުޞްޠަފާ ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަދިވެްސ811ްްދާއިރާގެ ްވާހަކަ. ްިވޔަފާރީގެ ްަވގު ްޑޮލަރުެގ މިލިއަން

ްެއްމައްސަލަ ްއެަބްއޮތް. ްވެސް ްޤަރާރު ްއެ ްމިެދންނެވީ ްއޮތް. ްއެބަ ްވެސް ްެއްބިލު ްކޮމިީޓގައި ވެސްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

އެބަްއޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްަޙޤީޤަތްްބަދަލުވެގެންދާްެއކިްަވުގތުތަކުަގއިްކަޅުްހުދަށްްވެގެންިދޔައިމަްމުޅިްއެތިްއޮިޅގެންދާް

މައްސަލަްައޅުަގނޑުމެންްމިްދަންނަވަނީ.ްހަމަްއެާއއެީކަގއިްއެފް.ޕީ.ައއި.ީޑގެްމަްއސަލަްެވސްްއަިދވެސްްއެބަްއޮތް.ްމިް

ްކަ ްއެއިން ްކަރަޕްޝަނާިއްމަޖިލީހަކުން ްބޮޑެތި ްހުރި ްހިނގާފައި ްތެޭރގައި ްސަރުކާރުގެ ްދިވެހި ްހުންނަނީ ްމި ްުނބަލާ. މެއް

ްވަގުތުންް ްކަންކަން، ްއެހެން ްނުުގޭޅ ްކަމާ ްބަހައްޓާފައި ްެއކަންަކން ްއޮތް. ްއެބަ ްެއކަންކަން ްމަްއސަލަތައް. ފަސާދައިގެ

ްޕްރޮ ްބަދުނާމުކުރުމާއި ްމީހުން ްބަލައިގެން ްކަންކަން ްހުރި ްދާދިްބެލެން ްގެންދާއިރުަގއި ްދަްއކަމުން ްވާހަކަ ްހެދުމުގެ ގްރާމު

ް ްއިޢުލާންކުރީމަ ްއިން ްއެމް.އެމް.އޭ ްވިއްކަންެވގެްނ ްޓީބިލު 411ްްފަހުން ްނޫނީ ްޕިކަޕަްށ111ްްމިލިއަން މިލިއަން

ްކީްއވެގެން ްބަލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއެއްެޗއްތޯ ްކޮންތަނަކުްންޖަހާ ްެއއީ ްނެރެގެން. ްޭގގޭން ްދޭ ްބޭްނކަކަށްްއަރުަވއިގެްންއެބަ ތޯ

ްއެްއޗެއްތޯ.ް ްހުރި ްއެތެެރކުރެވިފައި ްކޮންތަނަކުން ްނޫނިއްޔާ ްވަްއކަންކުރަނީތޯ. ްބޭންކުން ްހުންނަނީ. ްބަހައްޓާަފއި ނުވައްދާ

ްލާރިް ްޕިކަޕަށް ްމަހުޖަނުން ްރާއްޖޭެގ ްމީހުން ްބަެއއް ްޮގވާލީމަ ްގަންނަން ްޓީބިލު ްޖެހޭ. ްެއބަ ްބަލަން ްރުފިޔާތޯ ރަނގަޅު

އިްބަްނގާުޅމީހުންްއަތަށްްދީގެންްހިފައިެގންްގޮސްްލާރިްމާރުކުރެޭވއިުރގައިްބަލަންްއެބަްޖެހޭްކޯެޗއްްއަޅުަވިއގެން،ްބަޯރގަ

ްމިކަހަލަް ްބަހައްޓަންޖެހެނީ. ްފޮނުވާފައި ްނުލާ ްބޭންކަކަށް ްކީްއވެގެންތޯ ްލާރިއެއްތޯ. ްލިޭބ ްކިހިނެއް ވިްއކަިއގެން،

ް ްމިއަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްގޮވާލަން،ްމައްސަލަތައް ްސަރުކާރަށް ްއަޅުަގނޑު ދޫދޭންޖެހޭ.

ްމިކަންކަންް ްނިކުމެ ްނިކުމެވަޑަިއގަްނނަވާށޭ. ްކަންކަމަށް ްިމ ްތަޞްދީޤުކުރައްވާފައި ްބިލު ްމި ކެރިވަަޑިއގަންނަވަންޏާ

ް ްލިބިގެންދާނެ ްލުޔެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްކުށްތަކަށް ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްމީގެން ފައިސާެގްކުރަްއވާށޭ.

ްމުޢާމަލާތްްހިފެހެއްޓިއްޖެއްޔާ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެ

ްއަދިް ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްބެހޭ ްލޯންޑްރިންއާ ްރައީސް.ްއާދެ،ްމަނީ ްޢިއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިްއޔާ

ނިމި،ްިއޞްލާޙުތަކަކާްއެީކގަިއްއަދިްކޮމިީޓންްވަރަށްްގިނަްމަަސއްކަތްަތކެއްްކުރުމަށްފަހުގައިްިމްބިލުްކޮމިޓީްމަރުޙަލާް

ްއަދިް ްަފއިސާ ްރައީސް.ްކަޅު ްއޮތީ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅި،ްއަިދްފާސްާވްހިާސބުގަިއްމި ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ މިއަދު

ްއުސޫލާް ްބެހޭ ްފައިސާއާ ްވެސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްޤާނޫނެްއްއެހެން ްބަްއޓަންވެގެންާދއިރުަގއި ްކަންތައްތަްއ،ްނިޒާމުތައް ްއެ އި

ްގޮތުންް ްއޮތް ްމި ްަކންތައްތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް އޮތުމަކީ
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ނޑުމެްންދުނިޔޭގެްކޮންްޤައުމެްއގައިތޯްފައިސާއާްބެހޭްގޮތުންްމިގޮތަށްްމުޢާމަލާތްކުރަމުންދާްޤަ އުމެއްްއެބަްއޮތްތޯ.ްއަުޅގަ

ްއިންތިޚާބުް ްމަޖިލީހުގެ ްއިންތިޚާބުގަިއ،ްރައްިޔތުންގެ ްިނމިދިޔަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަން ބަލަންޖެހޭ.

ްޑޮލަ ްކަމެއް. ްހެކިވާނެ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްކިހިނެްއތޯ؟ްމިއީ ްވެގެންިދޔައީ ްއަގަށް ްޑޮލަރުެގ ރުެގްގާތްެވގެންދިަޔއިރުަގއި

ްނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްފަރާތެއް ްއަންނަ ްބޭރުން ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްގެންުގޅެނީ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްފައިސާ ްކަޅު ްއަދި އާމްދަނީ

ލީގަލްްޓެންޑަރެއްގެްގޮތުަގއިްމިްއޮންނަްޤާނޫނުތައްްބުނާްގޮތުގައިްެވއްޖެްއޔާްއެްއވެސްްބަޔަކަށްްފައިސާްބޮޑުްއަުގަގިއް

ްނެ ްުހއްދަެއއް ްނޫން.ްވިްއކުމުގެ ްވެސް ްކަމެއް ްހުއްދަ ްެއއީ ްވެްސްނެތް. ްގޮތެއް ްވިްއޭކނެ ްަފއިސާ ްބާޒާުރގައި ްަކޅު ތް.

ްނެތީ.ް ްފަރާތެއް ްމަނާކުރާނެ ްެއކަން ްނޫން. ްވެސް ްނެތިގެނެއް ްޤާނޫނު ްއޮތީ. ްވެފައި ްކަމަަކށް ްޢާއްމު އެހެންނަމަވެސް

ގައިްވެސްްއަުޅަގނޑުްވާހަކަެދއްކިންްރާއްޭޖގެްއަޅުަގނޑުްކުީރަގއިްވެސްްީމގެްހެނދުނުްދަންފަޅީގައިްވާަހކަދެއްކިްބިލުް

ްަޤއުމުަގއިް ްބަަޔކު ްބޮޑު ްުވރެ ްަޤއުމަށް ްސަބަބަކީ ްވާންޖެހޭ ްމިހެން ްއަދި ްހަމައިްންނެއްިޓގެންނޭ. ްދަނީ ކަންތައްތަްއްމި

ްސަުރކާރު ްބޮޑުވެ ްބޮޑުވާންޖެހޭނީ.ްޤައުމު ްނުވާނެ.ްަޤއުމު ްސަލާމަތެއް ްޤައުމު ެގްއާމްދަީންއުފެދިގެންނޭ.ްއެހެންނޫންނަމަ

ްުނވާނެ.ް ްކަމެއް ްއެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާ ްހިފެހެއްޓިގެން ްއާމްދަނީތައް ްލިބެންޖެހޭ ްސަުރކާރަށް އިތުރުެވ،ްއަދި

ް ްހުރީ ްައގު ްޑޮލަުރެގ ްބާޒާުރގަިއ ްވީއިުރގަިއ ްދުވަހަށް ްދެ ްއިންތިޚާބަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއީސް. ގައި.15.42ްްޢިއްޒަތްތެރި

މެގެްންކަޅުްބާޒާުރގައިްއެްހުރިްފަިއސާްދޫކޮށްލީ.ްއަދިްބޭންކުތަުކަގއިްވެސްްހުރިްރޭަޓކީްެއއީ.ްޑޮލަރުްހުރިްބަޔަކުްނުކު

އެހެންވީމާ،ްިދވެހިރާއްޖެްމިްުއޅެނީްމުޅިންްއެހެންްގޮަތކަށްްވެގެން.ްމުޅިްންއެހެންްދިމާލަަކށްްމިސްރާބުޖަހާފައިްމިހިރީ.ް

ްބަޔަކީ ްމަސައްކަތްކުރާ ްހޯދަންވެގެން ްގޮތެއް ްނޫން ްރަނގަޅުްްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއެދެނީ ްއެމް.ޑީ.ޕީން އެމް.ޑީ.ޕީ.

ްއަިދް ްތަޢާރަފުކުރީމު. ްިނޒާމެއް ްޓެކްްސގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޭއގެތެރޭަގިއ ްމުއްސަނދިވުން. ްަދއުލަތް ްދިވެހި ްވުން. ގޮތެްއ

ްއުފަލާއެ ްިއތުރުކުރީމު.ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަސީލަތްތައް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްބޭނުންވަީންދައުލަތަށް ްފާހަގަކުރަން ކީަގއި

މިްސަރުކާރުްވެސްްހިނގަމުންްމިްދަނީްދައުލަތުގެްއާމްދަނީްދެްގުނަކުރީްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންނޭ.ްދައުލަތަށްްފައިސާް

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްޤާއިމްކޮށްދިނީ ްުއސޫލުތަްއ ްއޮންނަ ްަޤއުމުތަކުަގއި ްކުރިއަރާފަިއވާ ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ްރަނގަޅު ލިބޭނެ،

ްކަުޅްސަރުކާރު ްނަގަންފެށީ. ްއަނެއްކާ ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓް ްހިތާމަޔަކީ ްމިއަުދ ްނިޒާމެއް. ްޓެކްސްގެ ްރަނގަުޅ ްއެއީ ންނޭ.

ްއަިދް ްެނގޭ. ްއެބަ ްބީ.ޕީ.ޓީ ްތެރެއިްނ ްނިޒާމުެގ ްޓެކްސްެގ ްއަދި ްދަނީ. ްމި ްުކރިމަތިވަމުން ްއަށް ްރާއްޖެ ދުވަސްތަެކއް

ްކު ްކަން ްމީހުން ްދުނިޔޭގައި ްއެީއ ްނެގޭ. ްއެބަ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްއުސޫލަކީ. ާބވަތަކުްނ28ްްރާ

ކާބޯތަކެތީގެްާބވަތުންްއެމް.ޑީ.ީޕްސަރުކާރުންްޑިއުޓީްމާފުކުރީ.ްއަދިްޖީ.އެސް.ޓީްވެސްްމާފުުކރީ.ްއިއްެޔަގއިްފެނިގެންްއެް

ްމަގުފަ ްތަން. ްކުރަމުންާދ ްއެކަން ްއެްއގޮތަށް ްކުިރއެކޭ ްގޮތަށް، ްއޮތް ްއެ ްހަމަ ްވެސް ްބިލުން ްއެ ްގޮތަށްްދިޔައީ ހިކުރާ

ްނޫނިްއާޔް ްދިވެހިރާއްޖެ ްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްލޯންޑްރިންއާ ްމަނީ ްއާދެ، ްފާސްކޮށްގެންދިަޔއީ. ޤާނޫނެއް

ްައަވއްޓެިރް ްއޮތީ. ްޤައުމެއް ްިވޔަފާރިކުރެޭވ ްއިން ްފައިސާ ްބޭރުގެ ްނުވަތަ ްޑޮލަރުން ްޤައުމެްއަގއިޯތ ްކޮން ދުނިޔޭގެ

ްވިޔަާފރިއެއްްނުކުެރވޭނެ.ްޑޮލަރުްސްރީލަންކާަގއި،ްއިންޑިާޔގަް ްތަންތަނުންްޑޮލަރުގެ ްމެލޭޝިޔާ ްއަދި ްއަދިްސިންގަޕޫރު އި
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ޖެހޭނީްއެްޤައުމަށްްޑޮލަރުްމާރުކުރަންޖެހޭނީ.ްއެްނޫންްއެހެންްގޮތަކަށްްއެކަމެއްްނުކުެރޭވނެ.ްމިްޤައުމުގައިްއެބަހުރިތޯ.ް

ްނަ ްވަީނ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްސަލާމަްތކުރަން ްމިކަމުން ްޤައުމު ްއަދިްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހެދެން ްޗޭންޖަރު ްމަނީ ްއަދި މަ

ްއޮތްް ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްޖެހޭ. ްއެަބ ްކުރެވެން ްއެކަން ްގޮތަށް ްކުރާ ްކަން ްމީހުން ްއެހެން ްދުނިޭޔެގ ްގޮުތގަިއ އެކަީށގެންާވ

ރުގެްައގުްއުސޫލަކީްޑޮލަރުްހިފައިގެންްުދވަނީ.ްއަދިްޑޮލަރުްލިބޭްމީހުންްރައްޔިތުންނަށްްނުދީްއެްހިފަހައްޓަިއގެންްޑޮލަ

ްއަދިް ްުއޅެގެން. ްޤައުމުަގއި ްިމ ްބަޔަކު ްބޮުޑ ްވުރެ ްަޤއުމަށް ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްއެއީ ްކަަމީކ ްއެ ްގެންދަނީ. މައްޗަށް

ދައުލަތަށްްވުރެްމަތީްަބޔަކުްައދިްއާމްދަނީގެްގޮތުންްެވސްްަދއުލަތަށްްވުރެްމާްމަީތގަިއްއުޭޅްބަޔަކުްއުޅުމުެގްސަބަބުންް

ނޑުމެންްމަސަްއކަތްކުރަންްދައުލަތްްމިްއޮތީްއެްމީހު ންގެްދަށުވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމުންްސަލާމަތްވުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ްގޮތްތަްއް ްވާ ްޤައުމަށް ްމި ްަރއްޔިތުންަނކީ ްއަދި ްހޭލުންތެރިވެގެން. ްަރއްޔިތުން ްމަސައްަކތްކުރެވޭނީ ްމިކަމަށް ްޖެހޭ. އެބަ

ްލި ްޤައުމަްށ ްއަދި ްއާމްދަނީއާ ްަޤއުމުގެ ްއެނިގގެން، ްަރއްޔިތުްންސާފުކޮށް ްވިސްނައި ްފުންކޮށް ްމެދު ްވަސީލަތްތަކާ ބޭ

ްރައްޔިތުމީހާް ްވާންޖެހޭނީ ްވިސްނުމަކަްށ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނުވާނެ. ްކަމެއް ްމި ްނޫނިއްޔާ ހޭލުންތެރިކުރުވަިއގެން

ްޝވަތާިއްހޭލުންތެރިކުރުވުން.ްރަްއޔިތުްމީހުންނަށްްރަނގަޅުްވާހަަކްިކޔައިދިނުން.ްއަިދްއިސްލާމީްިރވެތިްުއސޫލުަގއިްރި

ްކޮރަޕްޝަނާއިްފަސާދަްނެތްްޤައުމަކަށްްމިްޤައުމުްބައްޓަންކުުރން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްފައިނޭން ްޓެރަރިޒަމަށް ްއާއި ްލޯންޑްރިން ްަރީއސް.ްމަނީ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެންްޝުކުރިއްޔާ ްގޮތުން ްބެހޭ ސްކުރުމާ

ްގޮތްް ްބުނެފައިވާ ްކަމަށް ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްއަންނަނީ ްމި ްފެނިގެްނ ްއަޅުަގނޑަށް ްބަލައިލާއިރުގައި ްޤާނޫނަށް ްހަދާ މި

ްއޮތީމާް ްހަނިކުެރވިފައި ްެއގޮތަށް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަނިކުރެވިފަ. ްބޮޑަށް ްވެސް ްވަރަށް ްއޮންނަނީ ްމި ޙަޤީޤަތުގައި

ްފުރުޞަތުތަެކއްްމީހުން ްއޮޅުވާލުމުގެ ްނަމަ، ްއޮންނަ ްފުޅާކޮށް ްއާދޭ. ްއެބަ ްބޮޑުވެގެން ްފުރުޞަތު ްއޮޅުވާލުމުގެ ނަށް

ނޯންނާނެ.ްއޭރުންްކޯޓުތަކުންްއެކަންްޖެހޭނީްމާނަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްވަކިްމުދަލަކީްޣައިރުްޤާނޫނީްޢަމަލަކުންް

ްނުވަ ްސިްއރުކުރުމުގެ ްމުދަލެއްކަން ްރައީސް،ްގޯސްްހޯދާފައިވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހީމަ ްމިހެން ްމި ްޮއޅުވާލުުމެގްމަގުސަދު ތަ

ފަހަރުްހުރެދާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމީހަކަށްްއޮޅިގެްންއެބަްވޭ.ްމަގުސަދުްއެއީްއޮުޅަވއިނުލިޔަސްްބަހަންްބައެއްްފަހަރު

ދުްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފިްކަމަށްްވަންޏާމުް.ްއެއީްބަޔަކުްމީހުންނަށްްއެްއޮޅުވާލުުމގެްމަޤްޞައްތަެކއްްހިނގާފަވެސްްކަންތަ

ްއެ ނުޑްޤަބޫލުކުރާްދެން ްއަޅުގަ ްދިމާލަކުންްްގޮތުގައިްހިސާބުން ްކޮންމެ ްމީހަކު ްފުރުޞަުތްްކޮންމެ ްފެއްތުމުގެ ގޮޅިއަކަށް

ްއެބަ ްލޯންޑްރިންްއާދޭ.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސްްލިބިގެން ްމި.ްމަނީ ްހުއްޓެންްއަކީ ްކަމެއް.ްމިްރާއްޖޭގައި ޖޭގައިްރާއްްޖެހޭނެ

ްމި ްހިނގަމުން ްހަމަގަްއެކަން ްކުޑަްއިމުދަނީ ްއަމިއްލަ ް ްމިްވެސް ްއަދި ްނޫން. ްަފރާތުންނެއް ްިވޔަފާރިވެިރއެްއގެ ްުކޑަ

ްމި ްހިނގަމުން ްެއކަން ްވެްސްނޫން.ްމިްދަނީކީްރާއްޖޭަގއި ްޭގބިސީންގެްސަބަބުންނެއް ްކަންްްެގއެްއގަިއްތިބި ރާއްޖޭަގއި

ބޭފުޅުންްއަމިއްލަްތިޖޫރީްްުއޅެމުންްއަންނަްބޮޑެތިްފަރާތްތަކެއްގެްސަބަބުން.ްއެްދަނީްވިޔަފާރިްތެރޭގައިްހިނގަމުންްމި
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ްފަިއސާް،ހައްދަވަިއގެން ްއެ ްބަހައްަޓއިގެން ްަފއިސާ ްކަންކަމުްންްތިޖޫީރގައި ްދައުލަތުގެ ްަގތުމަށާއި ްމުދާ ްދައުލަުތގެ އިން

ްއިންވެސްޓުްްދައުލަތުގެ ްތެރެއަްށ ްދޫވިޔަފާީރގެ ްފައިސާ ްޓަަކއި ްމިކުރުމަށް ްފެނިގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރާއިުރަގއި

ްމި ްހުއްޓުވަން ްފުރަތަމައިނުން ްމިކަމޭ ްލޯންޑްރިންގެްއަންނަނީ ްމަނީ ްތެރޭގަްޖެހެނީ ްރައީސް.. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދުވަހަކުްމީހެއްގެްއެަކއުންޓުންްފައިސާބޭންކަކުްންހަމަްދާދިްއިހަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްހިނގައްޖެްރާއްޖޭަގއި

ނޑުމެންްިމްްކުރީމަްވެސްްބޭންކުންްފައިސާނުްމައްސަަލއެްއ.ްކޯޓުންްޙުކުމްގެއްިލގެންްއުޅު އެއްްނުދޭ.ްކޮބައިތޯއޭްއަުޅގަ

ކުރަންްެވގެންްަލއިގެންްއުޅޭްަމއްސަލަްެވސްްއަެނއްކާްފަހުންްުޙކުމްްތަންފީޛުކޯޓުގެްުޙކުމަށްްތަބާވާްހިސާަބކީްވެްސ.ް

ްއެބަ ްފެނިގެން ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް.ދޭ. ްކަމަށްްްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްގެއްލިއްޖެ ްފައިސާ ްއެކައުންޓުްނ މީހާގެ

ްބޭންކުެގްވަންޏާ ްސެންޓްރަލް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްނުދީފި ްޭބންކުން ްދިނުމަކީ. ްަފއިސާ ްއެ ްޒިންމާެއއް ްބޭންކެްއގެ މު

ްއެ ްއަދިްްޒިންމާއެއް ްހޯދައިދިނުމަކީ ްފައިސާ ްއެ ްއަށް ްޙުކުމްކޮށްފައިމީހާ ްފަރާތަކުްންވަިނކޮޯކޓުން ްެއއްެވސް ށް.ްެއކަމަކު

ްަރއީސް،ްްއެްއވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެހންވީމާ ްނުދޭ. ްފެނިގެންނެއް ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްތަނެއް ްއޮތް ްއަޅާލުމެއް ްކަހަލަ

ްނިޒާމު ްބޭންކިން ްރާއްޖޭގެ ްމިއީ ްމައްސަލަތައް. ްބޮޑެތި ްހުރި ްނިޒާމުގައި ްބޭންކިން ނުޑްްރާއްޖޭގެ ްމައިގަ ްހުރި ތެރޭގައި

ްެއޑްރެމައް ްލޯންޑްރިންސަލަތަކަށް ްމަނީ ްނުކުރެވޭނެ.ްއަދިެވސްްްކަންތައްްސްނުކުެރވި ްހަްއލެއް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް

ްއެޑްާވންޓޭޖުވިޔަފާ ްމީގެ ްއެބަިރވެރިންނަށް ްފުރުޞަތުތައް ްއެހެންވީމާްނެގުމުގެ ްއޮތް. ްޤަބޫލުކުރާ، ްއަޅުަގނޑު ްއަިދެވސް

ްމި ްދިރާސާްގޮތުަގއި ްއިތުރަށް ްއެބަްކުރުމަށްބިލު ްދާން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްަޔތު ްސަލާމަތާްޓަކަިއ ްޤައުމީ ބެހޭްްްޖެހޭ.

ްޖަލްސާއަކުްންމި ްއެންމެ ްދިރާސާކުރީމަްމީގައިްކޮމިޓީގެ ްނުވޭ.ްްބިލު ްގެނެވިަފއެއް ްބަދަލުތަކެއް ްއުނިްސިފަތަކަކަށް ހުރި

ްބަދަލުއެހެން ްސިފަތަަކށް ްއުނި ްމިްވީމާ،ްއެ ްޓަކައި ްދިްގެނައުމަށް ްއިތުރަށް ްކޮމިީޓްރާސާބިލު ްމާލިްއޔަތު ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްއެބަ ްދާން ްމިކަމާްއަށް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްފުޅާްޖެހޭ. ްވިސްނުމަށްމެދު ްޤަކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ބޫލުކުރާްފަހުގައި

ްރަނަގޅު ްއޭަގއި ްކޮް.ކުެރވޭނެގޮތުަގއި ްރަީއސް.ްރަނގަުޅ ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަނަގޅުާވނެ. ްމިކަން ްގެނައިމަ ށްފައި

ްއެް،ކުރުމަކީކުްށްބަޔާންްޓްރޭޑިްނގެްއިންސަިއޑަރ ްމަްއސަލަ ްެއވެސް ްބަޔާްނކުރީމަ ްކަމަށް ްލޯންްޑރިންގެ ޖެހޭ.ްްބަމަނީ

ްްއިންސަިއޑަރ ްއަޓްރޭޑިން ްކަމެއް. ްކުރާ ްތަނެްއގައި ްވަކި ްމުޢާމަލާތްތަކެއްްއީއެކީ ްފައިާސގެ ްސާފުކޮށްް. ްހަމަ ބޭރުަގއި

ްގޮތަށް ްއިންަސއިޑަރްފެންނަ ްއެކަމަކު ްކަމެއް. ްއިންފޮމޭޝަންޓްރޭްްހިނގާ ްއަކީ ްންޑިން ްެއކްސެސްކުރުުމގެްތަެކއް އޭަގއި

ް ްދެެކވެނީ. ްމި ްމީހަކުވާހަކަތަެކއް ްހިމެނޭ ްޯބޑުަގއި ްޑިރެްކޓަރުން ްުކންފުންޏެއްގެ ްހިްއސާދާރަކަށްް، ްއެހެން ކުންުފނީގެ

ް ްފަރާތަކަށް ްހިމެނޭ ްޝައުޤުވެިރކަން ްގަތުމުގެ ްހިއްސާ ްވާހަކަްނޫނިއްޔާމު ްމަޢުލޫމާތެއްގެ ްްދޭ ްލޯންޑްރިންެގްއަކީ މަނީ

ް ްތެރޭގައި ްޤަބޫލެއްހިމެނެންޖެހޭ ްކަމަކަށް ްމައްސަލަކަމެއް ްެއއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްްނުކުރެވޭ ްެއއީ މަނީްއެއް.

ް ްއެކަލޯންޑްރިން ްއެއްެވސް ްވާނެ ްވެސްއަށް ްޕްރިންސިޕަލެއް ްހިްއުންޓިން ްނުކުރާނެ.ްއަދި ްބަލަހައްޓާްޤަބޫލެއް ސާބުކިތާބު

ްޤަްމީހަކު ްއެ ްބޫލެވެސް ްޓްރޭޑިން ްއިންސައިޑަރ ްނުކުރާނެ. ްްއ ްނޫން.އަކީ ްއެއް ްލޯންޑްރިން މަނީްްމަނީ

ްޓްރޭޑިންނުކުރެވޭލޯންޑްރިން ްއިންަސއިޑަރ ްރައީސް.ްްނެ ްޢިއްޒަތްތްތެރި ްއެހެންވީާމ، ްސަބަބުން. އިންފޯމޭަޝނެއްގެ
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އްްމިްބާރުތަްއިްންދީފަިއްއޮންނަްބާރާ،މަީންލޯންޑްރިންގެްތެރެއެމް.އެމް.އޭްއަށްްބާރާއިްދީފައިްއޮންަންްއަށްސީ.އެމް.ޑީް

ްޤާނޫނުް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްގޮތަށް ްވަންްފުށުއަރާ ްކަމަށް ްތަންފީޛުކުރުމުގައިހެދިއްޖެ ްދެން ްކުރިމަތިވޭ.ްއެީއްްޏާމު ދަތިތަކެއް

ްނޫ ްވިޔަފާރިވެިރޔާ ްފުރުޞަތެއްމިދެންނެވި ްނެތް ްމީހަކަށް ްއެހެން ްއަދިެވސްްން ްިވޔަފާރިވެރިންނަށް ްބޮޑެތި ްއެންމެ .ް

ްއޮތީ ްދަޢުވާކުރާނެ.ފުރުޞަތު ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްކުދި ްއެްއވެް. ްމިކަމުންޮބޑެތި ްމަްއޗަށް ްމީހެއްގެ ޢުވާއެއްްދަްސް

ްއެހެންވީ ނޑުނުކުރެވޭނެ. ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްބަޔާންްްާމ، ްމީގައި ްނުކުރަން ްކުަޤބޫލެއް ްގިނަ ށްތަކަީކްކޮށްފައިވާ

ްކަމަކަށް. ްކުށްަތކެއް ްްރަނގަޅު ްަބޔާންކޮށްމީގައި ްއެބަފަިއވާ ްކުށްތައް ްަޙޤީޤަތުގައިްިގނަ ްސާފުކޮށްްްޖެހޭ ވެސް

ްޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތްތެރިްރައީސް.ްކޮށްދޭންްއެބަމަނީްލޯންޑްރިންއާްގުޅޭްކުށްތައްްބަާޔންވެން.ްެއއީްބަޔާންކޮށްދެ

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަފަރެސްމާތޮ

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް. السالم عليكنްالم على رسول هللاالة والس  الحود هلل والص  سن هللا ب

ްމުހިއް ްބިލެއް.ބިލަކީ ްފަރުމާްމު ްބިލެއް.ްއެހެންނަމަވެސްކުރެވިފައިްބިލަކީްވަރަށްްރަނގަޅަށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށްްވާްވެސް

ްމި ްދިމާެވގެން ްޤައުމުަގއި ްއަދިްމި ްވާަހކަދެކެވެުމގެމިްްއުޅޭ ްފައިސާެގްމައްސަލަަތއްްްޖަލްސާަގއި ްބޭރު ތެޭރގަިއްމިދިޔަ

ްއޮ ްމަނިޓަރީ ްތަންފީޛުހައްލުކުރެވޭނީ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްޤާނޫނު ްއޮތޯރިޓީެގ ްމަނިޓަރީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެްތޯރިޓީން ކޮށްގެން.

ްފައިސާ ްބޭރު ްޚިދުމަްޤާނޫނުގައި ްވިޔަފާރިކުރުމާއި ްެދއްކުންިއން ްއަގު ްއެހެންނަމަވެސްްްތތަކަށް ްމަނާކޮށްފަ. ްވަީނ

ްމި ްހުރިހާްކަމެއްގައިފެނިގެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަްދަނީ ްބޭރު ްމުޢާމަލާތްެވސް ްއަުގްްތަން.ކުރެވޭްއިސާއިން ޚިދުމަތުގެ

ްފައިސާް ްބޭރު ްދަްއކަނީ ްފައިސާްވެސް ްބޭރު ްދެނީ ްެވސް ްކަްނތައްތައްްއިން.ްމުސާރަ ްބޭރުްްއިން.ްއެހެން ްކުރަނީ ވެސް

ްނުހިފޭ.ްއެމް.އެމް.އޭްފައިސާ ްމިއަދަކު ްބޭނުެމއް ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްައސްލުގައި ްވަރަކަްށްްއިން.ްއެހެންވުމުން ްކިތަންމެ އިން

ްހެ ްތަންފީޛުގަާވއިދު ްަގާވއިުދތައް ްއެ ްެއމް.އެމް.އޭދިޔަސް ްބާރު ްކަމަްށްވާނަމަްކުރުމުގެ ްނުކުރާ ްަގވާއިދުަތކެއްްް،އިން އެ

ްޙަޤީޤަތުގައި ްނުކުރެވޭނެ. ްްތަންފީޛެއް ްޤައުމުތަކެއްަގއިމިއަދު ްހުރިހާ ްފެނިގެންދޭްދުނިޔޭގެ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ް،ވެސް

ްއެްއވެ ްދިަޔ ްއަުޅަގނޑު ްަޤއުމަކުން، ްޤައުމެްއަގއިްސް ްއެްއވެްސ ްނުެފނޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްަޤުއމަކުން ެއްއވެސް

ްހޮޓަލެއްް،ހުއްޓަލަކުން ްަފސްތަރީގެ ްހޮޓަލެއްްމިދެންނެވި ްހަތްތަރީގެ ްައދި ްިއންްވިޔަްްވިޔަސް ްފައިސާ ްތަނެްއގެ ްއެ ްސް

ްއެ ްމުޢާމަލާތްްނޫނީ ްވިޔަސްތަނުން ްސްރީލަންކާ ްއެ ްނުފެނޭ. ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްތަނެއް ްކުރާ ްއަިދް، ްވިޔަސް އިންޑިޔާ

ތަނެްއގެްައގުްްއިންްއެްތަނެްއގެްފައިސާްިވޔަސްްއެްގުަގއިންކޮންްވިޔަސްްހޮްވިަޔސްްއަދިްއެެހންްޤައުމެއްސިންގަޕޫރުް

ްކާ ްކޭޝް ްޑުންްދެއްކެނީ. ްކްރެޑިޓް، ްހޮންކޮންނޫނީ ްަކނޑާނީ ްަކނޑާއިރު ްފައިސާ ްވެއްޖެކާޑުން ްހޮންކޮންުގގައި ެގްގުްްއޔާ

ްޑޮލަރުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްޑޮލަރުްނ. ްސިންގަޕޫރު ްެވއްޖެއްޔާ ްފައިސާްރާްސިންގަޕޫރުަގއި ްޑޮލަރުން ްޔޫ.އެސް އްޖޭގަިއ

ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޑޮްދެއްކާ. ްމި ްނޫނީ ްހުއްޓުިވގެން ްމައްސަލަްމިކަން ްނާންނާނެ.ްްލަރުގެ ްހައްލެއް އަށް

ބިލިއަންްޑޮލަރުްވަންނާނެ.2.5ްްށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަްލިޔުންތަކަށްްބަލާއިރުަގއިްރާއްެޖްއަށްްއަހަރެްއގެްމަްއޗަ
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ްމިއީ ްވަދޭ. ްމީޑިޔާތަުކަގއިްއެބަ ްއެހެން ްހާމަްނޫސްަތކާިއ ްއަދަވެސް ްހުންނަ ްވަކޮށްފައި ްޑޮލަުރ ްމިވަރަށް ްދެަފއިދުތަްއ.

ްރާއްޖޭ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއުފެދިގެންކީްއވެގެންތޯ ްމާކެެޓްއ ްބްލެކް ްއެވަްް.ުއޅެނީަގއި ްޑޮލަރުްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ރަށް

ްއެްބޭރުކުރަނީތޯ؟ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްޑޮްނޫން. ްޙަޤީޤަތަކީ ްތަންތަނެއްަގިއްަކމެއް. ްވަކި ްހުންނަނީ ލަރު

ްރާއްޖެފޮރުވިފަ ްބޭންް. ްބޭރުެގ ްފަރާް.ކުތަކުަގއިއިން ްބައެއް ްރާްއޖޭގެ ްނޫނީ ްބޭންކުތަުކގައި ްރާއްޭޖގެ ތްތަުކަގއި.ްއަދި

ްރަީއސް. ްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުއްޓުވޭނީ ްފިަޔަވޅުެއކަްނ ްއިން ްއެމް.އެމް.އޭ ްހުއްުޓަވން ްރާއްޭޖގައިއަަޅއިގެންއެކަން ްއެީއ .ް

ްދިވެިހްރުފިޔާ ްދެްއކޭނީ ްފައިސާ ްމުޢާމަލާތަކަށް ްހުރިހާ ނޑަެއޅިޔަްސްމިްްށްކަމައިްންްކުރެވޭ ްކަ ްއިްންފެށިގެން މާދާމާ

ރާއްޖޭގެްް،ނަމަްފަހަރުްޑޮލަރުގެްއަުގްބަދަލުކުރާްއިންްދުާވލަކުްއެއްއްލުވާނެ.ްއެކަންްއެމް.އެމް.އޭްޑޮލަރުގެްމައްސަލަްހަ

ްއެްޑޮަލރުްލިބޭްފަރާތްރައްޔިތުންނަށްްއަތްފޯރާްހިާސބު ތަކުންްނަގާނެ.ްގަިއްރާއްޖޭެގްމުދަލެއްްނުުހންނާނެ.ްއޭެގްފައިދާ

ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއެ ްމިހާރުވެސް ްއިްނ ްރައްޔިމް.އެމް.އޭ ްަކމަކީ ްއަުގްކުރަްއވާ ްޑޮލަރުގެ ްކަަމކީ ްުކރައްވާ ްޓަކައި ތުންނަށް

ްއެކޮންޓްރޯލް ްޭބއްވުަމކީ ްާމެކޓުކޮށްފައި ްބްލެކް ްތަންކޮެޅއް ްކުަޑ ްއެއަްށވުެރ ްގޮތް. ްއޮންނަ ްބޮުޑވެގެންާދއިރުަގއިީއ ްގަިއ

ްއެމް.އެމް. ްވެސް ްަވކި ްއެ ްއޮތީމާ ްރޭޓެއް ްރަސްމީ ްހިފެހެއްޓޭ.ްއެހެންނަމަވެސްޭއގެ ްއެ ްއަްށ18ްްްސީލިންގެްއގައި ރުފިޔާ

ްއެ ްއިން ްއެމް.އެމް.އޭ ްދިޔައިމަ ްޑޮލަރު ްމާކެޓްގައި ްްބްލެކް ްރޭޓަކީ ްޑޮލަރ18ްްުދުވަހުގެ ްދެން ްހަދައިފިއްޔާ ްކަމަށް ރުފިޔާ

ރުފިޔާްއަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްލިމިޓެއްްނެތިްޑޮލަރ22ްްުނޫނީްް،އަށްރުފިޔ21ްްާދުވަހުްވިއްކާނީްްހުންނަްފަރާތްތަކުންްއެ

ްމަްއޗަށް ްއެފޯޑްްއަގު ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެމް.އެމް.އޭދިއުމަކީ ްނުވާތީ ްަކމަކަށް ްްކުރެވޭނެ ްއެ ްެއވަރަްށްއިން ަގވާއިދު

ް .ް ްހިފަހައްޓަނީ ްެއވަރަށް ްވެސް ްސަރުކާރުން ްޤަބޫލުކުރާހިފަހައްޓަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެމް.އެމް.އޭްގޮްއެހެންވީމާ، ްތުަގއި

ް ްފަހަރު ްެއއް ްދުވާލަކު ްައގުގަާވއިދު ްފައިސާގެ ްބޭރު ްނޫނީ ްއަގު ްބަދަލުވެގެންުނވާނެ.ްޑޮލަރުގެ ްގޮތަކަށް ްބަދަލުާވ

ނޑުްމިހާރުވެސްްއެްހިފެހެއްޓޭްގޮަތށްްހިފަހެއްޓެންވީ. ް...އަުޅގަ

ް

 ެކވުން:މާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއް

ްރަް ްޢިްއޒަތްތެރި ްަވރަ`. ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް ްޙުމަތުީއސް. ްهللا ްއާެދ، ްއަދިްވަބަަރކާތުހޫ. ްލޯންޑްރިން މަނީ

ްފައިނޭންސް ްޓެރަރިޒަމަށް ްކުރުން ްއަުޅަގނޑު ްބިލަށް ްގަސްތުްވާހަކަހުއްޓުވުމުގެ ްމިަދއްކާލަން ްސަބަބަކީ ބިލަށްްްކުރާ

ްވިދާޅުް ްއެބަ ްަބއެްއްބޭފުޅުން ްވާހަކަދެްއކެވި ްވޭ ްމީ ްަޤއުމީ ްދުވަހަކު ްއެންމެ ްކޮމިޓީން ްާބއްވާްޖަލްސާސަލާމަތު ަފިއްެއއް

ްއެހެނެއް ްނޫން ްބިލެކޭ. ްބުރަްނިންމި ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްަފންނީ ްމުއައްސަސާތަެކއްގެ ްހުރިހާ ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްމިއީ ނޫން

ްދިރާސާމަސައްކަ ްކުރަްއވަިއެގން ްތްތަެކއް ްކުރައްވާފައި ްއެއްބެސްެވވައެ ްބޭފުޅުން ްފަންނީްހުރިހާ ަޑއިގަންަނވާފަިއވާ

ްކޮމިީޓއަކު ްެއއްވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވީާމ، ްްންމަސައްކަތެއް. ްމީހުންްރާއްޭޖގެ ްފަންނީ ްއެންމެ ްދާއިރާަތކުގެ ްއެކި

ްޓީް،ނުތިބޭނެތީވެ ްޚާއްޞަ ްއޮތޯރިީޓގެ ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިވްސް ނޑުމެން ްދިރާސާކުރަްއަވއިްއަުޅގަ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް މަކުން

ްއިންލެްމަސައްކަތްކު ްމޯލްިޑވްސް ްއޮތޯރިޓީެރއްވުމަށްފަހު،ްޭއގެއިތުރުން ްރެވެިނއު ްފިނޭންސްްްންޑް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ާއއި
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ްޓެރެޜަރީ ރޒާްއެންޑް ްއެފެއަ ްހޯމް ްޔޫތުާއއި ްްސޕޯޓްސްްއި ިއްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލާްއިއާްްކަްސޓަމްސްްއިއާްއެންޑް

ް ްއިމިގްޭރޝަނާއި ްއޮފް ްޑިޕާޓްމަންޓް ްޕޮލިްސ ްއޮފީހާްއިއާްސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ްޖެނެރަލް ހުރިހާްްމިް،އެޓަރީނ

ްބޭފުޅުން ްްތަންތަނެއްގެ ްއެ ްަބއްދަލުވުުމގަިއ ްބޭްއވި ްމިއާގެނެްސގެން ްބޭފުޅުން ްއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންަފއިްްހުރިހާ ެމދު

ްބިލެއް.ްމިްްފާސްކުރުންްލަސްވެއްޖެްެވސްމިހާރުްބިލަކީްއަުޅަގނޑުމެންްްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްދެކޭގޮުތގައިްމި

ތިްދަތިތަކާްކުރިމަތިްއެބަްވޭްމިްބިލުްފާސްނުވެގެން.ްވަރަްށްބޮޑެަބއެއްްަފިއނޭންޝަލްްއިދާރާތަކަށްްްސަުރކާރުގެްވަގުތު

ްބައިނަލްއަޤްް ްޤާނޫނެއްއެއީ ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއްމިފަދަ ްއެިކއެިކްދާއިރާތަކުން ްކުރިމަތިްވާމީ ް.ކުަރއްވާްނެތުމުގެްމައްސަލަތައް

ްއަ ްމިއެހެންވީމާ، ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްދަންނަވާލަމުންްްމިްބިލުްޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްތާއީުދކުރާ ްފާސްކުރުމަށް ްގޮތަށް އޮތް

ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންާމލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުންްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްަރއީސް. ްލޯންޑްރިން ްޓެރަމަނީ ްފައިނޭންސްކުރުންއަދި ްޤާނޫނަށްްްރިޒަމަށް ހުއްޓުވުމުގެ

ނޑަްށްމިހާރުްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޭޖގައިް ެވސްްއޮންނަންޖެހޭްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ްމަ ްއަށް ްދުނިޔެ ްމުޅި ްވާހަކަ. ްބްރަދާސްއެްއގެ ްއާރުތޫރް ްއަްށްހިނގައްޖެ ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމީހުން ޝްހޫރު

ްހޭލުންތެރިެވގެްން ްބަޔަކު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްކަްނތައްތައް. ްކުރަންުއޅުނު ްރާއްޖޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެންގެ އައިްސގެން

ްމި ްއަީކްމިހާރު ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ްއެނެގން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވިަޔސް ްކަމުަގއި ފަދަްހުއްޓައިެލވުނު

ްއަދިް ްތަނެއްކަން. ްތިބޭ ްބަލަބަލާ ްދިމާލަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްދެލޯހުޅުވައިގެން ްމީހުން ްވިްސނާ ްއަށް ްލޯންޑްރިން މަނީ

ްތަންތަނުންް ްބޭރު ްހަމަ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްފެށުމަކީ ްައވަަހށް ްވަރަށް ްރާއްޭޖގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ޓަރަރިޒަމް

ްއެ ްއެްއޗެހިން ްދިރާސާތަކުންނާ ނޑުމެންނަށްްކުރާ ްއަުޅގަ ްތަނެއް. ްއޮންނަ ްގޮތަށް ްދެކޭ ްކަމަށް ްކުރެވިދާެނ ްެއކަން ގޮތަށް

މިހާރުްއެނގޭްޙަޤީޤަތަކީްއަުޅަގނޑުމެންގެްާރއްޖޭަގއިްޑްަރގުެގްވަބާްވަރަށްްބޮުޑެވގެންްހިނަގއްޖެކަން.ްމަނީްލޯންޑްރިންް

ްދެކެވޭ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްހުއްޓުވާލަން ްވެސް ްތަންތާގައި ްއެހެން ްޓެރަރިޒަމަްށްްދުނިޔޭގެ ްހަމައެކަނި ްތެރޭގައި ވާހަކަތަުކގެ

ްހޯދާް ްތެެރއިން ްޑްރަގުގެ ްއެތެެރުކރުމާ، ްޑްރަގު ްނުރައްކާތެރި ްއެތެރެކުރުާމއި ްޑްރަގު ްބޮޑެތި ްނޫން. ފައިނޭންސްކުރުމެއް

ްދާ ްތެރެއިން ްލޯންޑްރިންގެ ްމަީނ ްެއއީ ްބޭރުކުރުން ްއަދި ްއެނބުރުމާ ްރާއްޖޭަގއި ްގޮްތގޮުތން ްއެކި ްފައިސާ ްވަުގ

ކަންތައްތައް.ްތިްބޭފުޅުންނަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްބީ.ސީ.ސީ.އަިއގެްމައްސަލަ.ްމުޅިްުދނިޔެްއަށްްއެްވާހަކަްދިޔައިުރް

އެންމެްބޮޑަށްްއެްބީ.ސީ.ސީ.ައއިްތެރެއިންްލާފައިްވެސްްކުރެވުނުްކުށްްކަމަށްްބުނެފައިްވަނީްޑްރަގުގެްިވޔަފާރިކުރުމާއިް

ްމުޢާމަލާ ްހިނގާ ްނޫްންއޭގެތެޭރގައި ްއެ ްފައިސާ ްކަޅު ްޯހދޭ ްސާފުކޮށްލައިގެން ްލާފައި ްތެރެއިްނ ްބީ.ސީ.ސީ.އައި ތްތައް

ްލޯންޑްރިންް ްމަނީ ްނޫނަސް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއަދި ްތެރެއަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވީމާ، ްުކށް. ްބޭނުންކުރެވުުމގެ ގޮތްގޮތަށް

ނޑުްހަ ްއޮތުމަކީްައޅުގަ ްއަދިްޓެރަރިޒަމްްފައިނޭްނސްކުރުމުގެްބިލެއް ްގޮުތގަިއްއާއި ނޑުްޤަބޫލުކުރާ މަގައިމުްވެސްްއަުޅގަ
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ްޑްރަާގްއަިދް ްނުރައްކާތެރި ްމިކަަހލަ ްއަށް ްާރއްޖެ ްކަމެއް.ްއަިދްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއޮްނނަންޖެހޭ ްކަމެއް.ްއަދި ބޭނުންތެރި

ްތެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްލާިރ ްކަޅު ްވަގު ްބޭނުންކުރެވޭނެ ްލާފައި ްތެރެއިން ްމިތާ ްފައިނޭންސްކުރުމަށް ރޭަގއިްޓެރެރިޒަމަށް

ްޤާނޫނެްއް ްެއއަށް ްވިސްނަިއ،ްކުރިއާލައި ްއެކަމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދާހިނދު ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ގެންގުޅޭ

ްދަންނަވަމުްން ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްފާސްކުރަން ްމިގޮތަށް ްބިލު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ްކަމަށް ފާސްކުރަންޖެހޭނެ

ްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.އަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްބްދުއްރަޙީމުޢަهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުނޅަގުްދާ

ްޓެރަރިޒަމަށްް ްާއއި ްލޯްނޑްރިން ްމަނީ ްބޭނުންވޭ ްދަންަނވާލަން ްއަިދވެސް ްއަޅުަގނުޑ ްހަމަ ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއމް.އެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްހުއްުޓވުމުގެ ްއޮޕީނިއަންަގއިްފައިނޭންސްކުރުން ްޕްރޮފެޝަނަލް ްދީފައިާވ ްއިން މް.އޭ

ޓާގެޓުކޮށްަފއިްވަނީްމުޅިންްެއންމެްކަމަކާްބެހޭްގޮތުން.ްއެީއްދިވެހިރާއްޖޭގެްޑޮލަުރގެްމަްއސަލަްއަށްްހައްލެއްްހޯދުމުގެް

ް ްދިމާވެގެންއުޅޭ ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަަލްގޮތުން. ޑޮލަުރގެ

ްއޮފްޝޯް ްއޮޕަރޭޓުކުރަންެވގެން ްއެކައުންޓުަތކެއް ްމާޗަންޓު ްއޮޕްރޭޓުކުރަމުންާދ ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްއުޅެނީ ްމި ދިމާވެގެން

ްއޮޕަރޭުޓކުރަމުންދާތީވެ.ް ްމިތާނގައި ްއެކައުންޓުތަެކއް ްމާޗަންޓު ްބޭންކުތަކެްއގެ ްނަހަދައި، ްސިޔާސަތުތަކެއް ބޭންކިން

ްޢިްއޒަ ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ، ްއޮތް ްކުރެވެން ްތެރެިއން ްގަާވއިދެްއގެ ްއެންމެ ްެއީއ ްހައްލުކުރުން ްއެކަން ްރަީއސް ތްތެރި

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްވާހަކަދަްއކާތީވެ ްަހއްލުކުރާ ްއެ ްބަލަިއގެން ްގޮުތަގއި ްކަމެްއގެ ްުގޅުންހުރި ްލޯންޑްރިްނއާ ްމަނީ ްއެއީ އެކަމަކު

ސްްއެއްްފަހަރުްހަމަްމިްދަންނަވަނީްމިްބިލުްއަނބުރާްފޮނުވަންްރައީސް،ްއަުޅަގނޑުްވެސްްަހމަްކަންބޮޑުވާތީެވ،ްއަދިވެ

ްޓަަކއި.ް ްކުރުމަށް ްދިރާސާއެއް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްފޮނުވަްނޖެހޭ ްއެބަ ްވަކިން ްބައި ްލޯންޑްރިންގެ ްމަނީ ްޖެހޭ. އެބަ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްއެަބްޖެހޭްދިވެހިރާއްޭޖގެްޑޮލަުރގެްަމްއސަ ލަްއަށްްފުރިހަމަްހައްެލއްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަުޅގަ

ްނިޒާމުް ްއެ ްޤާއިމުކުރެިވގެން. ްނިޒާމު ްެއކްސްޗޭންޖުކުެރވޭނެ ްސޭލްގައި ްއޮފް ްޕޮއިންޓް ްކަމަށް ްއަންނާނެ އެކުެލވިގެން

ްއަްށް ްރުފިޔާ ްދިވެހި ްތަން ްއޮންނަ ްޑޮލަރު ްޔޫ.އެސް ްހަމައެކަނި ްޖެހެނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަަކއި ޤާއިމުކުރުމަށް

ްވަންޏާމު،ްބަދަލުކޮށްލަން.ްއެ ްކަމަށް ްަބދަލުވެއްޖެ ްގޮތަށް ްވިޔަފާރިކުެރވޭ ްއަށް ްރުފިޔާ ްދިވެހި ްއޮފްްސޭލްގައި ްޕޮއިންޓް އީ

ްޑޮލަރުް ްެއްައއީ.ްއެ ްަވދެގެން ްގޮތަށް ްހުރިާހްޑޮލަރެްއްމާރުވާނެ ްނިޒާމުެގްތެރެއިން ްބޭްނކިން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދެން

ްގޮތަ ްބޭނުންވާ ްބޭންކުން ްއޮންނާެނ ްބޭންކުން ްއެކަމަުކ،ްމާރުވީމަ ްލިބިފަ. ްއިޚްތިޔާރު ްވިްއކުމުގެ ްޑޮލަރު ްއެ ަކށް

ްޑޮލަރުް ްހުރި ްެއކައުންުޓގައި ްޖަމާކޮށްގެން، ްއެަކއުންޓަށް ްވެސް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤަބޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް ްއެހެންީވމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަން. ްނުކުންނަ ްިވއްކަްނެވގެން ްހޯލްޑަރު ްގޮުތގަިއްއެަކއުންޓް ުލކުރާ

ްދީފައިވާް ްމިއަދު ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެިކއުޓަރ ްިވސްނުމުގަޔާިއ ްފުލުހުންގެ ްއަދި ްވިސްުނމުގަޔާ ްއެމް.އެމް.ޭއގެ މިކަން

ލަފައިގަިއްބޮޑަށްްވިސްނުންްިމްއޮތީްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްއުފެދިފައިވާްޑޮލަރުގެްކަޅުްާބޒާރުްގެއްުލވާލުމަށްްޓަަކއި.ްޑޮލަުރް
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ްއެކްް ްރާއްޖޭަގިއްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްލިބޭ ްބޭންކުތަކަށް ސެސްޮކށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޕެގަކުން ްކޮްނވެންޝަނަލް ްިހފަހައްޓައިގެްނ ްރޭޓް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްައދި ްބާޒާެރއް. ްކަޅު ނޯންނާނެ

ްތެރެ ްރޭޓެއްެގ ްކްޯރލިން ްުއޅުން، ްގޮްސގެން ްހިސާބަށް ްޕޭގަާކ ްެވސްްކްރޯލިން ްއުޅޭއިުރަގއި ްޮގސްގެން އަށް

ްއަދިް ްކުރާީތވެ. ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްކޮންޓްރޯލްކުރަންެވގެން ްެއ ްމީހުން ްބަޔަުކ ްހަމަ ްއޮތީ ްިމ ްދިމާވެަފއި އަޅުަގނޑުމެނަށް

ްެއއީކީ.ް ްނޫނޭ ްބޭންޑެއް ްކްޯރލިން ްޕެެގކޭ. ްކޮންވެންޝަނަލް ްއެއީ ްިކޔަންޖެހޭނީ ްވެސް ްމިައދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް

ްހަނިްއެހެ ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްހިސާބެްއަގއި ްކޮންމެވެސް ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ންވީމާ،

ްިމް ްގޮތަށް ްއެނގޭނެ ްއަީކްކޮަބއިކަންްަރނގަޅަށް ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްދާއިާރެއއްަގއި ްފުޅާ ދާއިރާއަކުްންނުވިސްަނއި،ްުމޅި

ްއެ ްހުއްޓުވޭނީ. ްމި ްއޭުރން ްސާފުކޮށްދޭން. ްއެހެންނޫނިއްާޔްކަންކަން ްނުހުއްޓުވޭނެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ހެންނޫނިއްޔާ

ްކަމަކަށްް ްއެންމެ ްހަދަން. ްޤާނޫނެއް ްސީދާ ްއެޑްރެސްކޮށްފައި ްކަމަކަށް ްއެންމެ ްހަމަ ްއުޅެނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވާލީ.ްްއެޑްރެްސކޮށްފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެްނވީމާ،ްެއއީްވަަރށްްދެރަްކަމެއްގެްވާހަކަްއަުޅަގނޑުްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމުނީ.ް ްމި ްބަހުސް ްމަރުަޙލާގެ ްރިޕޯްޓކުރުމުގެ ްބިލުގެ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް 75ްްގަާވއިދުެގ ް)ހ(ގެ ްާމއްދާެގ ްމަނ3ްްީވަނަ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްވާ ް)ށ(ަގއި ްމާއްާދގެ ްެއ ްދަށުން، ްނަންބަރުެގ ވަނަ

ވަނަްކިޔުންްއިްއަވން.ްމިއަދުގެްވޯޓަށްްއެހުމުގ3ްްެންޑްރިންްއަދިްޓެރަރިޒަމަށްްފައިނޭންސްކުރުންްހުއްޓުވުުމެގްބިލުގެްލޯ

ވަގުުތަގއިްމިްބިލުްފާސްކުރަންްފެނޭތޯްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ްއާދެ،ްމިހާރުްހުސްވަގުތުޮކޅުގެްަވގުތުްޖެހުމާްއެއްކޮށްް

ނާޑލަނީ ނުޑްދާީންނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތްތަުކގ1ްްެ.ްދެންްއަޅުަގނުޑްޖަލްސާްމެދުކަ ޖަހާއިުރްޖަލްސާްފަށާއިރުްއަުޅގަ

ް ްއާދެ، ްގެންދާނަން. ްކުިރައށް ްއަޅުަގނޑު ްބިލުތައް ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާޢީ ްހުސްވަގުތުޮކޅެްއ31ްްތެރެއިން މިނެޓުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްމަސައްކަތްްްނުނިމިްހުރިް.11ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްދަނީްއެޖެންޑާ ް.9ްްައއިޓަމުް`.ްއަުޅގަ



64 

 

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވްް-9.1 ްޖަމާލުއަބޫބަކުރު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރާތުން،ްމާވަށު ސަރުކާރުގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނަށްްދިވެހިރ2111/7ްާޤާނޫނު ްހިންގުމުގެ ްއުޫސލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ އްޖޭގެ

ްއަށްް ްޖަލްސާ ްވަގުތު ްމި ްއެދިވަޑަިއގެން ްފުރުޞަތަށް ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަްށ ްބިލަށް ްމި ްބިލު. އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ުމނީ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނުޑްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްިތއްބެިވްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުަވއިްމިްނި

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްވިދާޅުވުމަށް ްފަހުބަސް ްގޮތުން ްބެހޭ ބިލާ

ްމިްނިމުނީ.9.1ްްމެންބަރުްވެސްްވަަޑއިގެންނެުތމާްއެކުްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

9.2ްްްއައިޓަމުްއެޖެންޑާް-9.2 ްފަރާތުން، ްޖަމާލުްސަރުކާރުގެ ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މާވަށު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގ2119/8ްްއަބޫބަކުރު ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ިދވެހިރާއްޖޭެގްޕެންޝަނާ

ް ްވަނީ ްއިއްވާަފއި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި 24ްްބިލު. 2114ްްމާރޗް ްބޭްއވުނު 2114ްްަގއި ްފުރަތަމަްވަނަ އަހަރުގެ

ް ްމެންބަރ3ްްުދައުރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްމާވަށު ްހުށަހެޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްޖަލްސާަގިއ. ވަނަ

ްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރަވން.ް

ް

ްދެއްެކވުން:އަބޫބަކުރުްާވހަކަްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލު

ނޑުްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްމިްހުށަހަޅާްޤާނޫނުްނަންބަރުް 2119/8ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްޓަަކއިް ްމަގުސަދުތަަކކަށް ްމުހިއްުމ ްވަރަށް ްބިލަކީ ްއިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ްޕެންޝަނާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްދި ްބިލަކީ ްިމ ްބިލެއް. ްފަރާތްތަކުންނާއިްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްވަޒީފާދޭ ްސްކީމަކީ ްޕެންޝަން ްރިަޓޔަރމެންޓް ވެހިރާއްޖޭގެ

ްދިުގް ްފަިއސާ ްލިބޭ ްއެގޮތުން ްަނގަިއގެން، ްފައިސާ ްމިްނަވރަކަށް ްވަކި ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްފަރާތްތަކުން ްއަދާކުރާ ވަޒީފާ

ްއެްއޗަކުންނާއިް ްލިބޭ ްއިްނވެސްޓްމެންޓުަތކުން ްއެ ްއިްނވެސްޓުކޮްށެގން، ްގޮުތގަިއްްމުއްދަތަކަށް ކޮންޓްރިބިއުުޓގެ

ްމަހުްން ްދުވަސްވުމުން ްުއމުރުން ްބަިއވެރިންނަށް ްސްކީމުެގ ްޕެންޝަން ްރިޓަޔަރމެންޓް ްމިންވަރަުކން ްހުރި ޖަމާކޮށްފައި

ްާރއްޖޭަގއިް ްވެަފއި، ްްސކީމަކަށް ްއެކުލަަވއިލާފަިއވާ ްއެހީވެިދނުމަށް ްގޮތުން ްމާލީ ްފޯރުކޮށްދީގެން ްޕެންޝަން ްލިބޭ މަހަށް

ްއަ ްފަރާތްތަކެްއްކަމަށްްވަޒީފާ ްދާ ްދޫޮކށްފައި ްާރއްޖެ ްއަދާކޮށްަފއި ްަވޒީފާ ްމުއްދަެތއްަގއި ްކުރު ްބިދޭީސންނަކީ ްގިނަ ދާކުރާ

ވުމާްއެކުްއެްފަރާތްތަކުންްރިޓަޔަރމެންޓްްޕެންޝަންްސްކީމަށްްކޮންޓްރިބިއުޓުކުރާްފައިސާްދިގުްމުއްދަތަށްްސްކީމުގަިއް

ްއުމުރުން ްފަރާތްތައް ްެއ ްއާިއ ްސްކީުމގަިއްްނުބެހެއްޓޭތީ ްމި ްފަރާތްތައް ްެއ ްނުތިބޭނެތީ، ްރާއްޖޭަގއި ުދވަްސވާއިުރގަިއ

ްމިް ްބިދޭސީން ްނުފެންނާތީ ްކަމަށް ްހާސިލުވާނެ ްމަގުސަދު ްސްކީމުގެ ްޕެންޝަން ްރިޓަޔަރމެްނޓް ބައިވެިރކޮށްގެން

ްއެެހންވީމާ ްމަގްސަދު. ްެއއް ނުޑ ްަމިއގަ ްއެއީ ްހެދުން. ްގޮތަށް ްބަިއވެރިކުރަންނުެޖހޭ ްސްކީމުަގއި ްއިތުރުް، ައޅުަގނޑު

ްގޮތަކަްށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްބިލަށް ްމުހިއްމު ްމި ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު ްނުދައްކާ ވާހަކަތަެކއް

ްހަދައިދެއްވުމަށްް ްޤާނޫނަކަށް ްތާއީދުކުރައްަވިއ ްބިލަށް ްމި ްފޮނުއްަވއި، ްކޮމިޓީއަކަށް ްބިލު ްމި ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި
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އެހެންކަމުންްއަޅުަގނޑުްމާްގިނަްވާހަކަތަކެއްްނުދައްަކއިްދިވެހިރާއްޖޭގެްޕެންޝަނާްބެހޭްއެއްބާރުލުންްދެއްވުން.ްއާދެ!ް

ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަދެއްެކވުމަ ްބިލަށް ްމި ްޝުކުރިއްާޔ. ްބަހުސްކުރެއްވުަމށް ްދާއިރާެގ3ްްށް ްބާރަށު ްއަޅުަގނޑު ްއޮތް. ްއެބަ ގަޑިއިރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.ް

ް

ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ނޑުްފުރަތަމަްކަަމކަށްްއަވަް ަވނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގަިއ18ްްސްެވގަންނާނީްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްއެންމެް ްއިންިތޚާބުވެަވޑަިއގެންނެވި ްދާއިރާތަކުން ްއެކި ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްޓަކައި ްމަޖިލިސްްތަމްސީލުކުރުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މި

ްޓަ ްތަމްސީލުކުރުމަށް ްގޮޑި ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްޚާއްަޞކޮށް ްވަކިން ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްދާއިރާެގްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ކައި

ްއޮތީް ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމެންބަރަށް ްއިންތިޚާބުކުެރްއވި ރައްޔިތުން

ްރައްޔިތުްން ްއުިވގެންޮގއްިސއޭ. ްސަފުހާތައް ްތާރީޚުގެ ްހަޔާތުގަިއ، ްބަރުލަމާނީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްކުރިމަތީަގިއްމިްވާްކަންކަމަކީްފަސޭހަްފެނިދެނި،ްއެތައްްތަނެ އްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހިނގައިްގޮއްިސއޭ.ްއަުޅގަ

ނޑީަގިއް ްގޮ ްތި ްރައީސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްތެޭރގައި ްދުވަސްތަެކއްގެ ްއެތައް ްރައީސް.ްހަލަބޮލި ްނޫނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ކަންކަމެއް

ްމަސައްކަތްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްމަސައްކަތްޕުޅަްށްްއިންނަަވއިގެން ްބުރަ ްުކރެއްވި ްތިޔަ ތަރުތީބުކުރެވިގެން،

ްއިޞްލާޙެއްް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްއާދެ! ްދަންނަވަމޭ. ްމަރުޙަބާ ްޝުކުރާއި ްމަނިކުފާނަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ްހުށަހެޅުއް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތަށްއަރާ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްބަހުސްކުރެވެމުންާދއިރުަގއި ްިއޞްލާޙަކީްގެނައުުމގެ ވި

ްބިދޭސީންް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަނީ ްމި ްތާއީދު ްެއއަށް ްއަޅުަގނޑު ްއިްޞލާޙެކޭ. ްތާއީުދކުރާ އަޅުަގނޑު

ްމާޙައުުލ،ް ްމަސަްއކަތްކުރާ ްރާއްޖޭަގއި ްމީހާ ްބިދޭސީ ްެވްއޖެ.ްއެ ްދުަވސް ްގިނަ ްލައްކަ ްމަސަްއކަތްކުާރތާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއަ ްެވސް ްގޮތް ްއުޅެމުންދާ ްބޭފުޅާ ްވެްސްއެ ްއުނދަގޫަތއް ްއެކިެއކި ްދިމާވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްފެނޭ.ްއެ ްއެބަ ޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވެސްް ްހާލު ްއުޅެންޖެހޭ ްނުދެވިެގން ްވަގުތު ްދާންޖެހޭ ްޤައުމަށް ްއަިމއްލަ ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްއެނބުރި ްއަދި ްފެނޭ. އެބަ

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްުއޅެނީ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެނޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަްތކުރަންްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރާއްޖޭަގއި މި

ްނުެދިވގެން.ް ްއަށް ްއޭނަ ްެވސް ްލާރިޮކޅު ްޑިޮޕޒިޓުކުރާ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްޓަަކއި ްއައުމަށް ްއަށް، ްމީހާ ްބިދޭސީ އަންނަ

އެނބުރިްއަމިއްލަްޤައުމަށްްދާންްބަލައިލާއިރުަގއިްޑިޕޮޒިުޓުކރިްލާރިކޮޅުްނުލިބި،ްއެތައްްހާލެއްަގއިްއެަތއްްދުވަސްތަެކްއް

ނާޑްހޭ ްކަ ްގޮތުަގއި ްޕެންޝަނުގެ ްއިން ްމުސާރަ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްެއ ްއޮއްވާ ްއެކަން ްއެހެން ްވަނީ.ްއަދި ްމި ދަކުރަންޖެހިފައި

ްހަމަ.ް ްސުވާެލއް ްބޮޑު ްމީ ްކިހިނެއްތޯ؟ ްއުސޫލަކުން، ްޮކން ްދުވަހަކުން، ްކޮން ްލިބޭނީ ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްއެ ލާރިކޮޅު
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ްބޭ ްއެ ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްލިބެން ްއަިދްމިދެންނެވީ،ްރީްއޗަށް ްުއޅޭއިުރގައި ްއުޭޅއިރު،ްފޯރުުނކުރެިވގެން ފުޅުންނަށްްނުދެވިގެން

ް ްުއމުރުން ްބޭބޭފުޅުންގެ ްއެ ްފަހުން ްދާ ްމަސަްއކަތްކުރުމަށްފަހު ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި ްމި ްބޭފުޅުން ްާވއިރު،65ްްއެ އަހަރު

ް ްއ55ްްޭނުވަތަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއަށް ްމީހާ ްހުންނަ ްބަނގްލަދޭޝްގައި ްވާއިުރގަިއ ްއޭަންއަހަރު ްމަސައްކަތްކުރީތީވެ ނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމެއް ްދައްކަނީ.ްމީްމުސްތަޙީލު ްމި ްލާރިްދޭްވާހަކަ ްއަށް ްއޭނަ ްޕެންޝަންްސްކީމުން ްއޮތް ބައިވެިރވެފައި

ްހޭދަކުރަންީވް ްވަގުތު ްއެަކންކަމަށް ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްކުރުމަކީ ްކަންތައްތައް ރައީސް.ްނުކުރެޭވވަުރގެ

ްބޭނުންްްކަމެއް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމޭރުމުން ްމި ްހަމަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަކަށް

ވަނަްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލިހުގެްފަހުްދުވަސްތައްްގުނަމުންްމިްދަނީ.ްދެނ17ްްްދިވެހިރާއްޖޭގެްމިްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލިސް،ް

ް ްއޮތީ ްއ18ްެފެށެން ްމަޖިލިސް. ްަރއްިޔތުންގެ ްސަުރކާރަށްްްވަނަ ްވަގުތު ްމި ްއޮތީ ްމި ްއަޣްލަބިްއޔަތެއް ްބޮޑު މަޖިލީހުގެ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްބޭނުންކުަރްއވަިއގެން ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްބޮޑު ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްއެ ްދީފަ. ރައްޔިތުން

ްޤާނޫ ްލިބިފަިއވާ ްކޮށްގެން ްބަަޔކު ްއެަތއް ްޤުރުބާނީތަކެއް ްއެަތއް ްއެަތއް ްމިވާ ްއަދިްލިބިފައި ްއިންސާނީ ްާއއި ނުައސާސީ

ްެއއީް ްކުރުމަކީ ްކަމެއް ްެއްއވެސް ްބޭފުޅަކު ްެއއްެވސް ްޮގތަކަށް ްީބވެގެންދާނެ ްއަތުން ނުޑމެންގެ ްަޙއްޤުތަްއްއަުޅގަ އަސާސީ

ް ްދައުލަތުގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްއެދޭ ްދިަޔއ3ްްީއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަިކުކރުމަށް ބާރު

ްވަކާލާތުކުރަ ްބަޔާްނކުރާ 3ްްމުން.ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްކަންތަްއ3ްްބާރު،ްއެ ްގޮަތކަށް ްހަރަކާްތތެރިވެވޭނެ ްގޮުތގައި ބާރުގެ

ް ްގޮތުން ްއުޫސލެއްގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްކަމެއް. ްދިޔަ ްއެދެމުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއ3ްްެބައްޓަންވުން، ބާރު

ްފެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްވަިކވެފަ. ްއޮންނަނީ ްމިހާރު ްމަންޒަރަކީ ްދާ ްމި ްރަްއޔިތުންެގ17ްްންނަމުން ވަނަ

ް ްއޮތް ްއެބަ ްކަންތައްތަކަކީ؛ ްފެންަނމުންދާ ްމި ްވެސް ްތެރޭގައި ްދުވަސްތަކުެގ ްފަހު ްރަްއޔިތުންެގ17ްްމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ްބޭބޭ ްމި ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަންތައްތަކަކީ ްފެންނަމުންދާ ްެވސް ްދުވަސްޮކޅުގަިއ ްފަހު ްމި ްމިްމަޖިލީހުގެ ފުޅުންނަށް

ްަޓކަިއް ްބާރުވެރިކުުރވުމަށް ްރަްއޔިތުން ްާޚއްޞަކޮްށ ްވަކިން ްގޮތް. ްެވގެންދާނެ ްކަންކަން ްދެން ްލިބުނީމަ ްމެޖޯރިޓީ ބާރު،

ްމިް ްބޭބޭފުޅުން ްމި ްކުޑަުކރޭ.ްހަމަ ްއެބަ ްބާރުވެރިކަން ްިނާޒމުގެ ްމަސައްކަތްަތއް؛ްލާމަރުކަޒީ ްކުރަމުންދިޔަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއި ްދަނީ ްެވސް ްހަމަްވަގުތު ްދަނީ ްއެ ްބައިވެިރވުން ްހަރަކާތްތެރިވުން، ްއަންހެންވެރިންގެ ްވައްދަމުން. ޞްލާޙުތައް

ްދަނީް ްއެ ްގޮތެއް ްހުރިހާ ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްކައުްނސިލުތަކަށް ްހުރި ްރަށްރަށުގައި ްއެއާއެީކަގއި ްހަމަ ހަނިކުރަމުން.

ްއެ ްޓެކްސެްއ ްއެަތއް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޢިްއޒަތްތެިރްްބަންދުކުރަމުން. ްބޮޑުކުރަމުން. ްަނގަމުން. ދަނީ

ްކުރެއްވިް ްތަފާތުވެގެން ްޚިޔާލު ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްއަދި ްމިފަދަްކޮންމެްކަމެއް ްބޭނުންވަނީ ްދެކެން ނޑުމެން ރައީސް.ްއަުޅގަ

ްދައު ްގޮތަކަށް ްޚިދުމަތްނުދެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތްދޭންޖެހޭނޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްލާރިްނ ްނަގާ ްއެ ލަތުންްނަމަވެސް،

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޭބނުންކުރާކަށް ްގޮުތގަިއ ްނުޙައްުޤ ްއެ ްަނގަިއގެްނ ްޓެކްެސއް ްރުފިާޔއެްއ، ްއަތުން ރައްޔިތުންެގ

ްއާއިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޚަރަދު؛ ްގެކޮުޅގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ތިބޭކަށްނުވާނެ.

ްއަމި ްޚަރަދު ްނައިުބގެ ްގޮތަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްޚަރަދުކުރަްއވާ ްދައުަލތުން ްުއޅުްއވާއިުރަގއި ްގެޮކޅުގަިއ އްލަފުޅު
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ްޢިްއޒަތްތެރިް ްބަލައިގެންފަ. ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ، ްއިޞްލާޙެއް ްވަނީ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްމިޢިއްަޒތްތެރި ްއަނެއްކާެވސް މިހާރު

ްއަހަރުްނުފުރޭްކުދިންނާ...18ްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްޤާނޫނުންްއެބަްއެނގޭް

ް

ްފުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީހި

ްމާވަށުް. الم عليكن و رحوت هللا و بركاتهالس  . حينحون الر  بسن هللا الر   ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެްނޝަނާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ްއި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާތއީދުކުާރްދާއިރާގެ ްއަޅުަގނޑު ްޞލާޙަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްމުވަްއޒަފުން ްބިދޭސީ ްގޮތުަގއި ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްޙަޤީޤަުތގައި ްދަންނަވަން. ވާހަކަ

ްަވގުީތް ްބަލާއިރު ްގޮތްގޮތަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްސަބަބަކީ ްބަިއވެރިކުެރިވގެންނުާވނެ. ްސްކީމުގައި ްޕެންޝަން ރިޓަޔަރމެންޓް

ްއަ ްގިނަވެ، ްޭއގެތެރޭަގއިްމީހުން ްވެސް ްފަރާތްތައް ްގެންުގޅޭ ްބޭނުންތަކަށް ްެއިކއެކި ްއަމިއްލަ ްގެންގުޅެނީ ްމީހުން ްއެ ދި

ްފަހަރުް ްގިނަ ްގެންުގޅޭއިރު ްެއގޮަތށް ްވިަޔސް ްގެންުގޅުއްިވްކަުމގައި ްއަހުލުވެރިން ްތަަނަވސްކަމުގެ ހިމެނޭ.ްވިޔަފާރިވެރިން

ނޑަންޖެހޭޖެހުން،ްޭއގައިްިގނަްފަހަރުްދޭންޖެހެނީްވަޒީފ7ްްާ%ްއެްމީހުންނަށްްދޭންޖެހޭްމުސާރަްއިންްއެްމީހުންނަށް ކަ

ްގިނަް ްފަހަރާ ްެއއް ްފައިސާ ްބޭރު ްއަެނއްާކ ްއަދި ްވެގެންދޭ. ްބުރަަޔކަށް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްފަރާތުން. ދޭ

ްމައްސަލަ ްިމ ްވޭ. ްކަމަކަށް ްބޮޑުެވގެންދާ ްޭއގެތެޭރގައި ްވެސް ްުފރުޞަތު ްދިޔުމުގެ ްބޭރަށް ްއޮތުމުެގްްއަދަދަކަށް މިގޮތަށް

ްމިް ްމިހާރު ްހަމަ ްަކންތައްތައް ްމީހުންގެ ްއެ ްވާތީ ްޮގތުގައި ްބަެއއްގެ ްވަގުތީ ްމީހުންނަކީ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ސަބަބުން.

ްސްކީމުަގއިް ްޕެންޝަން ްިރޓަޔަރމެްނޓް ްކަންަތއްތައް ްމުަވއްޒަފުްނގެ ްބިދޭސީ ްއެީއ ްމަތިްނ ްގޮތުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ

ްނިމިް ްގޮތަކަށް ްލިބިގެންދާނެްބައިވެރިނުކުރާ ްބަޔަކަށް ްގިނަ ްވަރަްށ ްެއއީ ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ގެންދިޔުމަކީ

ްވާހަަކް ްާތއީދުކުރާ ްއަށް ްމައްަސލަ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްއެ ްއެހެންވެ، ްކަެމއް. ްލުއިފަސޭހަ ްބޮުޑ ވަރަށް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިދޭތެރެއަކުްނ ްެވސް ނުޑ ްައުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްުއޅުނުއިުރްދަންނަވަން. ްމަސައްކަުތގަިއ ްާދއިރާެގ ގެ

ްބޮަޑްށް ްވަރަށް ްކަންތައްަތއް ްހުށަހެޅި،ްމި ްވެސް ނޑަށް ްފަރާތްތަކަކުްންައޅުގަ ްގިނަ އަޅުަގނޑަްށްފާހަގަކުެރވުނު،ްވަރަށް

ްވަގުުތް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަްށ ްމައްސަލަ ްއެހެންވީމާ، ްފާހަގަކުެރިވގެންދިޔަ. ްގޮުތގައި ްމައްސަލައެްއގެ ދަތިވާ

ނޑުްާތއީދުުކރާްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ްއެޑްރެސްް ްކޮށްލަނީ.ްޙަޤީޤަތުގަިއްމިްބިލަށްްއަޅުގަ

ް

 ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްއަީކ،ް ްވާހަކަ ްގެންދިޔަ ްދަންނަވާލަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުުކރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އާދެ،

ްކަންތަުކގެްރައީސު ްެގކޮުޅގެ ްބޭފުޅާގެ ްކުރަްއވާ ްކުާރްބޭފުޅާްނުވަތަްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެްނައިުބކަން ލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

އަހަރުްނުފުރޭްކުދިންގެްވާހަކަްއެްޤާނޫނަކުްެވސްްނޯވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްައމިއްލަފުޅުްގެކޮުޅގައިްއުުޅއްާވ18ްްވާހަކަ.ް

ްއެއްކޮ ްޢާއިލާާއ ްނަމަ، ްވަނީ ްއެްކަމުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް. ްބޭފުޅުން ްެއ ްދިރިއުުޅްއވާނީ ށް
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ްވަރަށްްބޮުޑްސުވާެލްއެގްތެރޭގަ.ްިދވެހިްދައުލަތުންް ނޑުމެނަށްްމިްވަނީ ްކުރާްޚަރަދުްމިާނނެްގޮތެްއްއަުޅގަ ގެކޮޅަްށްއެ

ކުރެވޭްގޮަތކަްށްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްްނޭނގުމެއްގެްތެޭރގައިްބޮޑުްހޭދައެއްްއަމިއްލަފުޅުްޢާއިާލ،ްމުޅިްޢާއިލާްއަށް

ްފެންނަމުންނޭ.ް ްމިހާރު ްދަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްއެތައް ްމިފަދަ ްހުށަހަޅުއްވާފަ. ްއިޞްލާޙު ްއެ އެވަނީ

ްބަޔާންކުރާް ްމި ްނޫނޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކަމެއް ްއެދޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްއަކީ،ްމީ ްވާހަކަ ްބޭުނންވާ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްހުންނެވިކަުމގަިއްޙު ްލިބިވަަޑއިގެން ްބޮޑަކަށް ްކިތަންމެ ްބާރު ްއަދި ްތެޭރގައި ްއުސޫލުގެ ްރިވެިތ ްއެ ްތެރޭގައި ދޫދުގެ

ްރަީއސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދުެމކޭ. ްއެދޭނެ ްވެސް ްރަްއޔިތަކު ްކޮންމެ ްދިވެހި ްއެީއ ްކުެރްއވުން ްކަން ވީނަމަވެސް

ްދަންނަވަނީ. ްމި ްތެދެއް ްނެތް،ްހަމަ ްއެތަްއްބަޔަުކްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްނެތް ނޑުމެންނަކަށެއް ައޅުގަ

ްތެރޭންް ްވެރިކަެމއްގެ ްއަނިޔާވެރި ްލިބިގެން،ްޚުދުމުޚްތާރު ްއަނިާޔެއއް ްކޮށްގެން،ްއެަތއް ްމަސައްކަތެއް ްބުރަ ްއެަތއް އެތައް

ނޑުވާަލއި ްކަ ްބާރު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްިމ ްމޮޑެލެވޭކަށް. ްވެްއޔާ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްގެނުވި ްވުޖޫދަށް ްޤާނޫނުއަސާސީް، މި

ްޕީ.ޕީ.އެމުގެް ްއެދެން ނުޑ ްައުޅގަ ްުނވާނެ. ްބޭނުމެއް ްވެސް ްރައްޔިަތކު ްެއއްވެްސ ްއަުޅަގނުޑމެންގެ އެކޮުޅކޮޅުންޖެހޭކަށް

ްދެއްަވއިފިއޭ.ްނަހަމަް ްަރްއޔިތުން ްއެއް ްމެޖޯރިޓީ ްބޮޑު ްބޭފުޅުްނނަށް ްތި ްވެސް ްމެންބަރުްންކިބައިން ްޢިއްޒަތްތެރި އެންމެ

ްމެޖޯރި ްއެ ްިތްގޮތުަގއި ްއަޑު ްއާދޭހުގެ ްމި ްމީ. ްއާދޭހޭ ްަރއްޔިެތއްގެ ްއެަތއް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްނުކުރައްަވްއޗޭ. ްބޭނުން ޓީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުއްމީދުކުަރމޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއައްަސވާނެ ްވެސް ބޭފުޅުން

ް ްއިންތިޚާބުގ18ްްެނިންމައިލާނީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީާއްްވަނަ ްޚާއްޞަކޮށް ްަވިކން ްދުވަސްވަުރ، ކެމްޕޭނު

ްާތއީދުކުރަްއަވިއް ްއަޅުަގނޑަށް ްދާއިާރގައި ްބާރަށު ްދާއިރާ، ްއަމިއްަލ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްޚާްއޞަކޮށް ްވެސް ްެއއަށްވުރެ އަދި

ްވެ ްބޭުފޅުންނަށް ްޝުކުރުދަންނަވަމުން.ްއެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެހައި ްާދއިރާގެްމަސައްކަތްކުެރއްވި ްއަދި ސް

ް ްމުސްތަޤުބަލެއް ްއުާފވެރި ްފާގަތި، ްބޭުފޅުންނަށް ްއެ ްވެސް ްމިންވަރުކުރެްއވުންްهللاްރައްޔިތުންނަށް ްވަޠަޢާލާ ސުބުޙާނަޫހ

ްމާދަމާއެއްް ްބާއްޖަވެރި ްފަހި ްއަދަށްވުރެ ްއުއްމަތަށް ްދިވެހި ްމުޅި ްއަކީ ްދުޢާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދުޢާކުރަމުން. އެދި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމިންވަރުކުރެްއވުން. ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްތާހިރުވެ، ްވެރިކަން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަކީ ްދުޢާ ްެއއ3ްްްގެ ްަވކިެވ، ބާރު

ްދުވަހެއްް ްހިންގޭނެ ްދައުލަތް ްމުޅި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެރޭން ްއުސޫލެްއގެ ްރިވެތި ްފާރަވެރިވެވޭނެ ްބާރަށް ްއަނެއް ބާރު

ްމަ ްވެސް ްަމނިކުފާނަށް ްއަކީ ްދުޢާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްފެނުން. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަސައްކަތްުޕޅުަގއި هللاްނިކުފާނުގެ

 .عليكن المالس  و .العالوين رب   هلل الحودو .ސުބުޙާނަހޫްވަޠަޢާލާްކާމިޔާބުްމިންވަރުކުރެްއވުން.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްހުރިހާ ްއެދިވަޑަިއެގންފައިވާ ްފުރުޞަތަށް ްހިސާބުން ްމެންބަރު.ްމި ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްބޮޑަށް އްޒަތްތެރިްވަރަށް

ް ްައިއޓަމު ްމިްނިމުނީ.ްއެޖެންޑާ ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްދަންނަާވ9.2ްމެންބަރުންނަށް ްވޯޓަށް ްދެންނެވުްންއޮންނާނީ ްވޯޓަށް ގެ

ްއި.ްގ1:31ައަށްްއަޅުަގނޑުްދާނ12ްްީގަީޑގައި.ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް
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ް

ްރުްއެހެންްމަސައްކަތްް.ްއިތ13ު

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއ1:25ްްިކަތެއްްނެްތ.ްއެހެންކަމުން،ްއެހެންްމަސައްކަތް.ްމިްައއިަޓމުގެްދަށުންްމަސައްްއިތުރ13ްުްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްފަށާނަން ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަލްސ12ްްާރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު ްހިސާބުން ްމި ްދިއުމަށް. އަށް

ނޑާލަން.ް   .عليكن المالس  وމެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން: ް(އަށ13:27ްްްއިނ13:12ްްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

 

ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންް. 12

ް

 ވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ނޑުްމިްދަނީްއެޖެންޑާް `.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިައދުގެްޖަލްސާްފަށައިގެންްމިްހިސާބުންްކުރިއަށްްގެންދާއިރުްައޅުގަ

ްވޯޓަްށްް.12ްއައިޓަމު ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންަކމަށް ްގޮއްސަވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރޭން ްމަަސއްކަުތގެ ުދވަހުގެ

ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްްދެންނެވުމަށް ްއެދެން. ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްމު ޖައްސަވައިދެްއވުމަށް

ްހުރިހާް ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަރުވަްނ. ްޗެކުޮކށްލެއްވުމަށް ްކާޑުކޮޅުަތއް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްދަންނަވަ ްެޗކުކޮށްެލއްވުަމށް ްކާޑުކޮޅުތައް ްވެސް ްމެންބަރުން ް)ވަގުތުކޮޅަަކށްފަހު(ޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓަށްްްން. ނޑު ްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުލް ްދަންނަވަނީ ްމި ްބިލުޢުމިހާރު ްނިންމެވިކޮމިޓީްޤޫބާތުގެ ްފާސްކުރެއްވުމާްން ްޢިއްޒަތްތެރިްްގޮތަށް މެދު

 މެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

53ްްގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއި

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 49ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .25ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ49ް. .،ް

ްބިލުޤޫޢުޤާނޫނުލް ްނިންމެވިކޮމިޓީްބާތުގެ ްވޯޓަށްްން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްފާްސވެއްޖެ. މިްްގޮތަށް

ްބިލު ްހުއްޓުވުުމގެ ްފައިނޭންސްކުރުން ްޓެރަރިޒަމަށް ްއަދި ްމަނީލޯންޑްރިން ްނިންމެވިކޮމިޓީްދަންނަވަނީ، ގޮތަށްްްން

ްދެްއވުމަށް.ގޮތަކަށްްވޯޓުްގަްނނަވާމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިްފާސްކުރުމާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަުރން ްަބިއވެރިވި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު 53ްގެ ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .27ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ53ް. .ް،

ްބިލު ްހުއްޓުވުުމގެ ްފައިނޭންސްކުރުން ްޓެރަރިޒަމަށް ްއަދި ްނިންމެވިޓީކޮމިްމަނީލޯންޑްރިން ްވޯޓުަގއިްްން ގޮތަށް

ނޑު ްފާސްވެއްޖެ.ްއަުޅގަ ްއިއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްދަންނަވަނީްްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ްމި ްވޯޓަށް މިހާރު

ޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްޤާނޫނުްޢަޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްްމާވަށުްދާއިރާގެް،ސަރުކާރުގެްފަރާތުން

މެދުްްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަތުމާްރުކަޒީްއުސޫލުންްހިންގުމުގެްބިލުދިވެހިރާއްޭޖގެްއިދާރީްދާއިރާަތއްްލާމ2111/7ްަނަންބަރުް

ްދެއްވުމަށް.ްގޮތަކަށްްވޯޓުްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްޢަމެންބަރުްޢަބްދުލްްމާވަށުްދާއިރާގެްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްް:ވޯޓުްދެްއވީ

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުެގްް،.ްއެހެންކަމުނ49ް.ްޖުމްލ25ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ49ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދާއިރާގެް،ފަރާތުން ްޢަބްދުލްްމާވަށު ްމެންބަރު ްނަންބަރުްޢަްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ޒީޒު

ްހިންގުމުގ2111/7ްެ ްުއސޫލުން ްލާމަރުަކޒީ ްދާއިރާތައް ްއިާދރީ ްބިލުްްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް

ްބަލައިގަތުމަށް ްފާްސވުމާްމަޖިލީހުން ްމިގޮތަށް ްްފާސްވެއްޖެ. ްޤައުީމްއެކު ްމަތިން ްގޮުތގެ ްަގވާއިުދަގއިާވ މަޖިލީހުެގ

ްކޮމިޓީ ްފަރާތުންްސަލާމަތުގެ ްސަރުކާރުގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްިމހާރު ނޑު ްފޮނުވިއްޖެ.ްއަުޅގަ ްިބލު ްމި ާމވަށުްް،އަށް

ްޢަބްދުލްްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްޢަޢިްއޒަތްތެރި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު 2119/8ްޒީޒު

ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްބަލައިގަތުމާްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްްމަޖިލީހުން މެދު

ްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ްްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުޢަލްމެންބަރުްޢަބްދުްމާވަށުްދާއިރާގެްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް
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54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

45ްްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުެގްް،.ްއެހެންކަމުނ48ް.ްޖުމްލ25ްަދުް.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދ48ަވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދާއިރާގެް،ފަރާތުން ްޢަބްދުލްްމާވަށު ްމެންބަރު ްނަންބަރުްޢަްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ޒީޒު

ްޕެްނޝ2119/8ްަ ްބިލުދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބަލައިގަތުމަށްްނާ ްސެވއްޖެ.ްފާްމަޖިލީހުން

ްފާސްވުމާ ްކޮމިޓީްމިގޮތަށް ްއިުޖތިމާޢީ ްފޮނުވިއްޖެްއެކު ްބިލު ްމި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ކަމަށްްްއަށް

ްމިް ްްނިންމަން. ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ 12ްްހިސާބުން ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމަސައްކަްތ13ްްނިމުނީ. ްއެހެން އިތުރު

ްމިއަ ްދެން ްނިންމާފަ. ްވަނީ ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްހުސްީވ. ްއެޖެންޑާ ްޖަލްާސގަިއ ްބަހުސަްދުގެ ްއިބްތިދާއީ ްށްހިސާބުން

މައްސަލަތަުކގެްތެރެއިންްްއިއަކުްެނތް.ްއަދިްކޮމިޓީތަކުންްނިންމަާވފަްގެންނާނެްއިތުރުްމައްސަލަެއްއްމަޖިލީހުގެްއެޖެންޑާ

ްމައްސަ ްހުރިހާ ްގެނެވެން ްއެހެންވީމާމަޖިލީހަށް ްނިމުނީ. ްގެނެސް ްމަސައްކަތްކޮމިޓީތަް،ލަެއއް ްއިުތރު ކޮށްެދއްވުމަްށްކުން

ްމުޤަ ްއިކޮމިޓީތަކުެގ ްމެންބަރުންނަށް ްތިމާސްލްއްރިރުންނާއި ްނިންމަކުރަމުން ްމަޖިލީސް ްިމއަދު ްދެންްއިއަޅުަގނޑު ލާނަން.

ނޑުްއެއްްއޮންާނނެްތާރީޚެއްްްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާ ްކުރާނަން.އިޢުާލންއަުޅގަ
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