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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.ްމެްނބަރ24ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2114/1/6މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

3.2-ްް ްްޔައުިމއްޔ3.2ްާއެޖެންާޑްައއިޓަމު ްނަންބަރު 2114/11ްްފާްސކުރުން.ްަޔުއމިއްޔާ 2114/14ްްއިން ހަތަރުްއަށް

ްް.ަޔއުމިއްޔާްްޖަލްސާގެ ްޖަލްސ2114ްާެއއީ ްފުރަތަމަ ްޭބްއވުނު ްބޭރުގައި ްދައުރުން ްއަހަރު ްފެށިގެްންހަތަރުްވަނަ ްއިން

ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިއްޔާތަްއ ްމި ްަޔއުމިއްޔާަތއް. ްޖަލްސާތަކުގެ ްބޭއްވުނު ްނިޔަލަށް ްޖަލްސާގެ ވެބްސައިުޓަގިއްްވަނަ

ްމެޝާއިޢުކުރުމަށް ްއެްއވެްސ ްހުށަހަޅުއްވާފައިންބަރަފަހު ްއިޞްލާޙެްއ ްގޮތުގެްކު ްގަާވއިުދގަިއވާ ްމިްްުނވާތީ މަތިން

ްއިފިން.ންްޤަބޫލުކުރާްޔައުމިްއޔާަތކެއްްކަމަށްްނިންމަޔައުމިްއޔާތަކަކީްމަޖިލީހުގެްރިާޔސަތު

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިތުރުްަކމެއްްއަންާގކަށްްނެތް.އަންގާްއެްނގުން.ްްރިޔާސަުތނ4ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް
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ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްްްގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.މިްއައިޓަމުްުސވާލު.5ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއައިޓަ ްއެޖެންޑާ ްމަިޖލީހުގ6ެމު .ްް ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުން ްޖުމްހޫރިއްާޔގ6.1ްްެރައީސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްބަާޔނ115ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގައި ް)ދ( ްމާއްދާގެ ްގޮތުގެވަަނ ްރާއްޖެއިންްްކޮށްފައިވާ ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު މަތިން

ނަޑއެޅުމަ ްކަ ްރިޕަބްލިކުްސަފީރުން ްިއސްލާމިކު ްަޓަކއި ްޕާކިސްތާނަށްްށް ްސަފީރުްްދިވެހިރާއްޖެްްޮއފް ނަޑއޅާ ްކަ އިން

ރް،ކަމަށް ާވއިދުގެްމޫސާްޢަލީްޖަލީލުގެްނަންފުޅުްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަް(ޑްހ.ްރާޅާހާް/ްމޭޖަރްޖެނެރަލްް)ރިޓަޔަ

ްއިޢުލާނ171ްް ްމަޖިލީހުގައި ްަދށުން ް)ށ(ގެ ްމާއްާދގެ ްދިރާސާކުރައްަވއި،ކުރުވަނަ ްއެްނަންފުޅު ްގޮތެއްްނިންމެވުމަށްްމާއި

ްފޮނު ްއަށް ްކޮިމޓީ ްާދއިމީ ްގުޅޭ ްފޮނުއްްމައްސަލައާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަމްއސަލަ. ްމަޖިލީހަށްްވުމުގެ ްސިޓީފުޅު ވި

ނޑުްއެދެން.ްއިްއވައިދިނުމަށްްއަމީން ްޢާއްމުްއަރިހުންްއަުޅގަ

ް

ް:އިދާރީމޭޒުންްިއއްެވވުން

ްދަންނަވަމެވެްސަލާމަށްފަހުްވެދުންްޝާހިދަށް،ްهللاޢަބްދުްއަލްފާޟިލްްރަީއސްްމަޖިލީހުގެްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެް.

ްާރއްޖެްޤައުމުތަކަށްްބޭރުްމަިތންްގޮުތގެްބަޔާންކޮށްފަިއވާް)ދ(ަގއިްްާމއްދާގެްްވަނ115ްަްޤާނޫނުައސާސީގެްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޅާްސަފީުރްއިންްަކނަޑއަްފްްޕާިކސްތާނަށްްދިވެހިރާްއޖެިއސްލާމިކުްރިޕަބްލިުކްއޮްޓަކައިްްަކނަޑއެޅުމަށްްްސަފީރުންްއިން

ްހ.ރާޅާހާ ްް/ްކަމަށް ްޢައްޔަންކުރުމަށްް(ޑްްރރިޓަޔަ)މޭޖަރްޖެނެރަލް ްޖަލީލު ްަޢލީ ްސަފީރުްގަސްތުކުރާީތ،ްްމޫސާ ްއޭނާ

ްއަަވސްް،ަމޝްވަރާހޯއްަދވައިެދއްަވއިްމަޖިލީހުގެްރައްޔިތުްނގެްމެދުްްހަމަޖެއްސެވުމާްކަމަށް ްފުރުޞަތެްއގެްަވރަށް

ްއެދެމެވެ.ް.ްއެދެމެވެްވުންއަންަގަވއިދެއްްްއޮފީހަށްްމިްތެރޭގައި ްޖުމާދަލ1ްްއިޙްތިރާްމްޤަބޫލުކުރެއްވުން 1435ް.1ްއާޚިރާ

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللاްޢަބްދުް..ްޚާދިމްކުމ2114ްއޭޕްރީލްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްޝުކުރިއްާޔ. ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަާވިއދުގަިއވާ ްކޮމަޖިލީހުގެ ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްމައްސަލަ ްފޮނުވިއްޖެްމި ްއަށް މިޓީ

ްކަމަށްްނިންމައިފިން.ް

ްއައިޓަމުް-6.2 ްް،6.2ްއެޖެންޑާ ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ް)ދ(ގަިއ115ްްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްގޮުތގެބަޔާން ްރާއްޖެްކޮށްފަިއވާ ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު ނަޑއެުޅމަށްްމަތިން ްކަ ްސަފީރުން ްޓަކައިްއިން ޖިއަމަށާިއްބެލް،

ްޔުނިއަނަޔޫރަޕިއަ ްދިވެިހރާއްޖެން ނަޑއަޅުްްށް ްކަ ްްއްވާއިން ްކަމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢައްޔަންސަފީރު ކުރެްއވުމަށް

ްގ. ްްފޮނުވާފައިވާ ްއަލްފާޟިފިޔާތޮށިގޭ ްޙަލް ްޞާސަން ްނަންފުޅު ްގެންދަވަބިރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްއިއަނބުރާ

ްޢާްއމުްއަރިހުންްއަޅުަގނޑުްއެދެން.އަމީންދެްއވުމަށްްަވއިފޮނުއްވިްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްްއިްއވަ

ް

ް:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން

ފެބްރުއަރ16ްްީ.ްދަންނަވަމެވެްސަލާމަށްފަހުްވެދުންްޝާހިދަށް،ްهللاޢަބްދުްއަލްފާޟިލްްރަީއސްްމަޖިލީހުގެްރައްޔިތުންގެ

ްމަނިކުާފނުގ2114ެ ްތާރީުޚގައި ްސިޓީއާްގެ ްފޮނުވި ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަްއަރިހަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެްހަވާލާދީ ްމެވެ.

 ްރާއްޖެްޤައުމުތަކަށްްބޭރުްމަތިންްގޮުތގެްބަޔާންކޮށްފައިވާް)ދ(ގައިްްމާއްާދގެްވަނ115ްަްޤާނޫނުއަސާީސގެްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނަޑއެޅުމަށްްްސަފީރުންްއިން ްޔުނިއަނަް،ޓަކައިްކަ ްޔޫަރޕިއަން ްދިވެހިރާއްޖެްބެލްޖިއަމަާށއި ްކަްށް ްސަފީރުްއިން ނަޑއަޅާ

ބިރުގެްޟިލްްޙަސަންްޞާފިޔާތޮށިގޭްައލްފާްނގެްމަޖިލީހަށްްފޮނުވާފައިވާްގ.ްކުރުމަށްްއަޅުަގނޑުްރައްޔިތުކަމަށްްޢައްޔަން

ްދަންނަވަމެވެ. ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްގެންނަން ްއަނބުރާ ްއެދެމެވެ.ްްނަންފުޅު ްޤަބޫލުކުރެއްވުން އާޚިރާްޖުމާދަލ13ްްއިޙްތިރާމް

ްމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ޔާهللاްޢަބްދުް..ްޚާދިމްކުމ2114ްއޭޕްރީލ1435ް.13ްްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިްނިމުނީ.6ްްއައިޓަމުްޝުކުރިއްާޔ.ްއެޖެންޑާް

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖ7ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްޤަރާރު.ްތަޢާރުފުްމަޖިލީަހށ7ްްއެޖެންޑާ ްބިލާއި 7.1ްްކުރަންޖެހޭ ްިޢއްޒަތްތެރިފަރެސްމާތޯޑާ މެންބަރުްްާދއިރާގެ

ްމުއްޠަލިބު ްްއިބްރާހީމް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޙައްޤުތައ2111/18ްްްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމީހުންގެ ްހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ

ްފޯރު ްއެހީެތރިކަން ްމާލީ ްބިލުްރައްކާތެރިކުރުާމއި ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްއިްއވުން.ކޮށްދިނުމުގެ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްގެ
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ް ްނަންބަރު ްހުންނ2111/18ްަޤާނޫނު ްރަްއކާތެރިްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްޙައްޤުތަްއ ްއެހީތެރިކަންްމީހުންގެ ްމާލީ ކުރުމާއި

ް.ކޮށްދިނުމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުފޯރު

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެ ްައއިޓަމު ްތަޢާރުފ8ްުންޑާ ްއިޞްލާޙުްކުރެވިކުރިްނ ްކުށެއް ްބިެލއްެގ ްއެް.ކުރުންފައިވާ ްކުެށްއްިއރާދަކުރެވިްއޔާ ފަދަ

ްކުރާކަށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.އިޞްލާޙު

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއްކަތެއްްނެތް.މަސަްގެްދަށުން.ްމިްއައިޓަމުބްތިދާޢީްބަހުސް.ްއ9ިއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްނުނިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް..ްމިްއައިޓަމުްހުރިްމަސައްކަތްްނުނިމި،11ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިޓީްކޮ،11ްޖެންޑާްައއިޓަމުްއެ

ްަގވަރުނަރުްމޯލްޑިވްސްް-11.1 ްއޮތޯރިޓީެގ ްމަނިޓަީރ ްކަމަްށ ްަޓކަިއ ްމަޖިލީހުގެްޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ރައްޔިތުްނގެ

ްމިނިވަންް ްނަންފުޅު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުްނގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯއްދެްއވުމަށް މަޝްވަރާ

ް ްދިރާސާކުރެއްވައިްކަންަތއްތަކާްމުއައްސަސާަތކުގެ ްކޮމިޓީން ްރިޕޯޓްްބެހޭ ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްރިޕޯޓް ްމި އޭޕްރީލ3ްްް.
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ްފޮނުވާފަ.ގ2114ްަ ްވާނީ ްމެންބަރުންނަށް ްރިްއި ްހުށަހަޅުއްވައިމި ްމަޖިލީހަށް ްމުއައްސަސާތަުކގެްޕޯޓް ްމިނިވަން ދެްއވުމަްށ

ްމުޤައްރިރުްކަންތަކާ ްކޮމިޓީގެ ްޢިއްޒަް،ބެހޭ ްދާއިާރެގ ްއަޙްމަދިއްދޫ ްމެންބަރު ނުޑްތްތެރި ްއަޅުގަ ްސަމީރަށް ދު

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަށްޝުކުރިއްޔާ ްަގވަރުނަރު ްއޮތޯރިޓީގެ ްމަނިޓަރީ ޓަކަިއްްކުރުމަށްޢައްޔަންްމޯލްޑިވްސް

ްމަޝް ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯއްދެްއވުމަށް ވަރާ

ނޑުްްގޮުތގެްނިްނމެވިްދިރާސާކުރައްަވއިްބެހޭްޮކމިޓީންްނަންފުޅު،ްމިނިވަންްމުއަްއަސސާތަކުގެްކަންތައްތަކާް ރިޕޯޓްްއަުޅގަ

ް ްހުށަހަޅަން. ްަގވަުރނަރުމިއީ، ްއޮތޯރިޓީެގ ްމަނިޓަރީ ްބޭްމޯލްިޑވްްސ ްޢަްއޔަންްކަމަށް ްޤާނޫނުްްކުރެްއވުމަށްފުޅަކު ޓަަކއި،

ް ްޤާނޫނ81/6ްްުނަންބަރު ްއޮތޯރިޓީގެ ްމަނިޓަރީ 1981ްްމޯލްިޑވްސް ްޤާނޫނުގ2ްެއަށް ވަަނ6ްްްވަނަްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ

(ް ްނަންބަރ3ުމާއްދާގެ ްވަނަ ްމަތިންްގަިއވާ( ްޢައްްމޯލްިޑްވސް ގޮުތގެ ްަގަވރުނަރުކަމަށް ްއޮތޯރިޓީގެ ްކުރުމަށްޔަންމަނިޓަރީ

ްހުށަހަޅު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯއްދެވުމަށް ްމަޖިލީހުެގްމަޝްވަރާ ްރަްއޔިތުންގެ ް.ރއްވާަފއިވާްމއ.ްރޮޒޭރިއަމްްޑޓަކައި

ްޢަ ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްނަންފުޅު ްއާދަމްގެ ް)ށ(171ްޒީމާ ްާމއްދާެގ ްގޮުތގެވަނަ މަތިްންްަގއިާވ

ްއި ްމަޖިލީހުގައި ްއެލާންޢުްރައްޔިތުންގެ ްްކުރެއްވުމަށްފަހު، ްްކުރެއްވުމަށްދިރާސާނަްނފުޅު ަގއ2114ްްިްޗުމާރ24ްިޓަަކއި

ް ްދައުރުެގ ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްްތިންއޮތް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްޖަލްާސގަިއ މިނިވަްންވަނަ

ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންަތއްތަާކ ްގުޅިގެންްއަށްްމުއައްސަސާަތކުގެ ްްފޮނުއްވުމާ ްދިރާސާކުރަްއވަިއްްގައިޓީްކޮމިއެ ްމައްސަލަ އެ

ްބެހޭްކޮމިޓީްމިނިވަންްމުައއްސަސާތަުކގެްކަންތައްަތކާަޓކައިްްށްަމއްސަލަްދިރާސާކުެރއްވުމަްމިރިޕޯޓް.ްްނިންމެވިްގޮތުގެ

ްފޮނުއްވުމާ ްއެްއަށް ްްއެުކ، ްމަސައްކަތް ްދިރާސާކުރެއްވުުމގެ ްފެއްެޓވިްނަންފުޅު ްެއގޮތުންްކޮމިޓީން ޤާނޫނުްް،އެވެ.

ްޤާނޫނ81/6ްްުންބަރުްނަ ްއޮތޯރިޓީގެ ްމަނިޓަރީ 1981ްްމޯލްިޑވްސް ްޤާނޫނުގ2ްެއަށް ވަަނ6ްްްވަނަްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ

(ް ްނަންބަރ6ުމާއްދާގެ ްވަނަ ްޢައްޔަންްމޯލްޑިްވސްްގައި( ްަގވަރުނަރުކަމަށް ްއޮތޯރިޓީގެ ްމީހާގަިއްމަނިޓަރީ ކުރެވޭ

ްްކަމަށްްހުންނަންޖެހޭނެް ްހުބަޔާންކޮށްފައިވާ ްްބެއްލެވުމަށްްރިތޯސިފަތައް ްރައްޔިތުންެގްޓަަކއި، ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ

6ްޤާނޫުނގެްްދެންނެވުނުިއސްވެތުރުންްއިއެވެ.ްއަދިްީމގެްމެންޓުތައްްދިރާާސކުރެްއެވވިޔުހުށަހަޅުއްވާފައިާވްޮޑކިމަޖިލީހަށްް

ތިީރގަިއވާްްޓަކައިްވަުރކުރެްއވުމަށްތޯްކަށަގައިްބަޔާްނކޮށްފަިއވާްަޝރުޠުތައްްފުރިހަމަވޭ(ްވަނަްނަްނބަރ6ުވަނަްމާއްދާގެް)

ްމުއައްސަސާތަކަް ްދަންނަވާ ްދެންނެވުނެްށްމި ްލިޔުމުން ްކޯޓުްކްރިމިނަލްް-1ވެ. ްހަިއކޯޓުް-2. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ .3-ް

ްއަދިް.ސިވިލްސަރވިސްްކޮމިޝަންް-5އޮފްްއިކޮނޮމިކްްޑިވެލޮޕްމަންޓް.ްްމިނިސްޓްރީް-4.ްކޯޓުްސުޕްރީމްްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކޮމިޝަންއިލެކްް-6 ް.ްޝަންސް ްފަރާތްތަކުން ްދެންނެވި ްމި ްލިބުމުންްކޮމިޓީްތައްމަޢުލޫމާތުފޮނުވި ޒީމާް.ްޢަރޑ،ްައށް

ްމޯލްޑިވްސްއާދަމަ ްަގވަރުނަރުްކީ ްއޮތޯރިޓީގެ ްމަނިަޓރީ ްކަަމށް ކަމަނާއާްްއެްޓަކައިްބެއްލެވުމަށްްފަރާތެއްތޯޤާބިލު
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ްނިންމެވިއިންޓަރިވއު ްކޮމިީޓން ްްކުެރއްވުމަށް ްްއަދިއެވެ. ްފަރާއިންޓަރވިއުްކޮމިޓީން ްމާކްސްކުރަްއވާ ނުމުގައިްދިތްތަކަށް

ނޑެް ްމިްނގަ ްއަންްއްވަޒަންކުރާނެ ނޑައަުޅްއާވފައިވާ ްކަ ްކޮމިޓީން ްކޮމިޓީނަަކމުގައި ްމިންަގނަޑށް ްވަނީްމެންބަރުންްގެނިވި

ްައއިދެއްވާފަމާކްސް ްޢަމަލުކުރަމުން ްމަޖިލީހުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީމގެކުރިްނެވސް ްމިނިވަންްްއުސޫލެއްް. އެއީ

ްނިންމާއިރު ްަކމެއް ްކޮމިޓީން ްް،މުއައްސަސާަތކުގެ ްފަރާތްތަކަށް ްހުށަހެޅޭ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްލިބިގެނ75ްްްއެ ެއއީްް،މާކްސް

ްކޮމިޓީ ްބެލެމުންންޑުރިކޮމެން ްކަމުަގއި ްފަާރތެއް ްތަޢުލީމާކުރާ ްމިގޮތުން ްފެންވަރަް؛ތަމްރީނަށްްއިދަނީ. ްތަޢުލީމީ 31ްށް

އަށްްްހިންގުމުގެްއެންމެްއިސްްފަންތީގެްތަޖުރިބާް؛ތަޖުރިބާްމަސައްކަުތގެމާކްސް.21ްްށްްރީނަމަސައްކަތުްތަމްމާކްސް.ް

11ްް ނޑުަދޑިމާްކސް. ްލަ ްްހާސިލްކޮށްފަިއވާ 11ްްއަށް ްލީޑަރޝިޕަމާކްސް. 11ްްށް ްއަިދްމާކްސް. އިންަޓވިއު

ްޕްރެޒެންޓޭޝަނަ 11ްްށް ްނަޒާޙާތްތެރިކަމާކްްސ. ްގޮތުގ11ްެމަށް ްމިދެންނެވި ްމެންބަްމާކްސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރުންްމަތިން

ްދެއް ްެދކެނީމާކްސް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްވާަފއިާވ ްނިންމެވުމަކީ ްކޮމިޓީގެ ްއޮތޯރި. ްމަިނޓަރީ ްަގވަރުނަރުްމޯލްޑިވްސް ޓީގެ

ްޢައްޔަން ްހޯއްދެްކުރެްއވުމަށްްކަމަށް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްއވުމަށްްޓަކައި

ނޑަށްްވަނަްނަންބަރުގައިވާްމ3ްިރިޕޯޓުގެްްކޮމިޓީންްއިންޓަވިުއކުުރމަށްފަހު،ްމިް.ްޢަޒީމާްއާދަމާރވާ،ްޑފޮނުއްވާފައިް ންގަ

ްމާކްސް ްމެންބަރުން ްްކަމަނާްދެއްވުމުން،ްއެކޮމިޓީ ްވުރެއ75ްަ%އަށް ްލިބިވަަޑއިގެންފަިއވާީތވެ،ްށް ްކަމަނާްްއެްމަތިން

މޯލްޑިްވސްްމަނިޓަރީް ،އެވެ.ްުވމާއެކުްކަމަށްްކޮމިޓީންްނިންމެވިްބޭފުޅެއްްކުުރމަށްްއެކަށީގެްނވާއަކީްއެްމަޤާމަށްްޢައްޔަން

މެދުްްއަށްްމަޝްވަރާދިނުމާްށްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްުކރެއްވުމަޢަްއޔަންޒީމާްއާދަމްް.ްޢަރރިޓީގެްަގވަރުނަރުްކަމަށްްޑއޮތޯ

ްކަންތައްތަކާ ްމުއައްސަސާތަުކެގ ްނިންމެވުންްްމިނިވަން ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްމަޖިލީހަށްް، ރައްޔިތުންގެ

ްއެދިްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްނިންމަވައިދެްއވުން ްަމތިން ްކަންތައްތަކާްމިނިވަންް،ގޮެތއްގެ ްކޮމިީޓެގްްމުއައްަސސާތަުކގެ ބެހޭ

ްހުށަހަޅަމެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްރިޕޯޓު ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިވެ. ްބޭނުންވަނީ އަންހެްންްއީދަންނަވާލަން

ްވެފައިްބޭކަނބަލަ ްއިންަޓވިއުްްއެް،ކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކމަނާއާ ްހުރިހާްކުރިއިުރގައި ްފާޅުކުރެއްވި ްމެންބަރުން ކޮމިޓީން

ްކަމަނާް ްއެ ްަޖވާބުދެްއވާފަ.ްއަދި ްވަނީ ްއެކަމާ ްދާއިރާައކުން ްހުރިހާ ްބޭނުންފުޅުވި ްެމންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްއަދި ޚިޔާލުތަކަށް

ްދާއި ްއެ ްއަދި ްހުރި، ްތަޖުރިބާ ްެއކަމުގެ ްއަކީ ްރާއްޭޖގައި ްކިަޔާވވިދާޅުެވ، ްއިން ްެއ24ްްރާ ްދުވަހު ްގިނަ ްވުރެ އަަހރަށް

ްބޭނުންވަީންމިނިވަންްމުއައްސަސާަތކުެގް ްދަންަނވަން ނޑު ްބޭފުޅެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްޚިދުމަތްކުރަްއވާފަިއވާ ދާއިރާަގއި

ްމެދުގައި ްއެކަމާ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްނިންމާފައިވާ ްއިންޓަވިުއކޮށް،ްެއަކން ްގޮެތއްްްކޮމިޓީން ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހަށް މި

ނުޑްއެްރިޕޯޓުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްފުރުޞަތަށް.ް ްނިންމަވައިދެްއވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ ޑުްޝުކުރުދަންނަވަން.ްމިްއެޖެންޑާްކޮމިޓީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްިރރަށާއިްކޮމިޓީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްަގވާއިުދަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަން ްކުިރއަށް ްބަހުސް ްމ111ްްިއައިޓަުމގެ ްދަށުން. ް)ޅ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ
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މިނެޓުގ31ްްެމެންބަރަކަށްްޖުމްލ1ްްަރިޕޯޓާްމެދުްބަހުސްކުރުމަށްްމަޖިލީހުގައިްތަމްސީލުކުރާްކޮންމެްސިޔާސީްޕާޓީއެްއގެް

ްމަޖިލީހުގަިއްފުރު ްރައްޔިތުންގެ ްނިންމުމަކަށް ްގޮތެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަަލއަކާ ްކަމަށް.ްއެއަށްފަހު،ްއެ ްދޭންވާނެ ޞަތު

ްތެރެއިންް ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަްތނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްައދި ްވެސް ްޕާޓީއަކުން ްކޮންމެ ްއެހެންވީމާ، ްއަހާީނއޭ. ވޯޓަކަށް

ދިަވޑަިއގަތުމަށްްބޭނުންފުޅުވާްމެންބަރުންނަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވާނަން.ްމެންބަރަކުްވެސްްމިކަމަށްްފުުރޞަތަށްްއެ

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްުމއައްަސާސްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްއެ ްނެތިގެން ްަގވަރުނަރު ްއެމް.އެމް.ޭއގެ ްާއދެ! ަރއީސް.

ްބޭފުޅަކުް ްކަމަށް ްމި ްިމއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްެއކަށީގެްނވާ ްއައުމަކީ ްކުރިމަިތވަމުން ްދަތިތަކެއް އަށް

ނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ްއަދިްދެންމެްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާްބެ ނަޑއެިޅގެންދާނެްކަމަށްްއަުޅގަ ހޭްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިުރްކަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއްބައްދަލުވުމުަގއި ްއިންޓަވިއުކުިރއިރު ްާވްފަރާތާ ްމި ްކުރިމަތިލައްވާފައި ްކަމަށް ްމި ްފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި

ްއެް ްއަދި ްނުވޭ. ްުއފައްދާފައެއް ްސުވާލެއް ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްދޭތެރޭގައި ްޤާބިލުކަމާ ްކަަމނާގެ ްއެ ްއިނިން. ްއެތާ ވެސް

ްތަޖު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކަމަނާގެ ްހުރިކަން ްޤާބިލުކަން ްކުރުމުގެ ްމިަކން ްވީނަމަވެސް ްބެލިކަމުގައި ްއަށް ރިބާ

ްކޮންމެް ްވާހަކަދައްކާ ްމިތާ ްމިައދު ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ޤަބޫލުކުރެވުނު.ްއެހެންނަމަވެްސްރައްޔިތުންގެ

ްކަ ްއެ ްއޮތް. ްއެބަ ްއެއް ްވާހަކަ ްދައްކަންޖެހޭ ްވެސް ްމިްމީހަކު ްމަސްއޫލިއްޔަެތއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހަވާލުވަނީ ްމި މަާނއާ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްނެތި، ްބެލުމެއް ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްނެތި، ްޖެހުމެއް ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްއަދާކުރުމުަގިއ މަސްއޫލިއްޔަތު

ންްކުރުމުގައިްއެްކަމަނާްއިޤްތިޞާދުްނަގާްކޮޅަށްޖެހުމަށްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްމުހިއްމުްމަސައްކަތްތަކެއްްއެބަްހުރި.ްމިކަ

ްމިހާރުް ްއަްށ ްފައިސާ ްބޭރު ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްއެގޮތުްނ ްޝަްއކެއްނުކުރަން. ްއަޅުަގނުޑ ްދޭތެރޭގައި ދެމިހުންނާނެކަމާ

ްއެްއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއަދާކުރުމުގެ ްދައުރެއް ްމުހިއްމު ްގެނެސްދިނުމުެގްއެންމެ ްހައްލެއް ްއަށް ްމައްސަލަ ްއޮތް ކުރިމަތިވެފައި

ްކަ ްއަދިްޒިންމާއެއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްއެްނމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަގވަުރނަރުކަން ްއެމް.އެމް.އޭެގ ްފަރާތަކީ ނޑައެޅިަފިއވާ

ް ްަގާވއިދަކީ ްއެމް.އެމް.ޭއގެ ްގެންނަންޖެހޭ. ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްބޮޑެތި ްޤާނޫނަށް ްހަދާފައ1981ްްިއެމް.އެމް.ޭއގެ ްއަހަރު ވަނަ

ްގަާވއިދަްށްއިޞްލާޙުތަކެއް ްަގވާއިެދއް.ްއެ ްކުރެއްވުމަށްްްއޮތް ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ.ްއެކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންނަންޖެހޭކަން

ްއިންް ްއެމް.އެމް.އޭ ްއަދި ްެވސް ްބޭފުަޅކު ްއަންނަ ްކަމަށް ްއެމް.އެމް.އޭެގްަގވަރުަނރު ްފަސްނުޖެހޭނެ.ްއަދި ްވެސް ސަރުކާރު

ްއެހެންް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްަފސްޖެހޭނެ ްކުރުމުަގއި ްމިކަން ްިމއަދުްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވީމާ،

ްވުެރް ްމިހާރަށް ްރިޒާވް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްގޮތެއް، ްހިފެހެއްޓޭނެ ްފައިސާ ްބޭރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭނުންވަނީ ގޮަވއިލަން

ްއެް ްއޮތީ. ްއިންވެސްުޓކޮށްފައި ްފަރާތްތައް ްބޭރު ްގިނަ ްަވރަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްރާަވންޖެހެއޭ. ްއެބަ ްގޮތެއް މަތިކުރެވޭނެ

ްކަމަށްްފަރާތްތަ ްބޭރުެވގެންދާ ްއިން ްރާއްެޖ ްފަިއސާ ްއެ ްައނެއްދުވަހު ްނޫން ްދުވަހު ްވަންނަ ްއެަކއުްނޓަށް ްފައިސާ ކުގެ
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ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްހައްލެއްނުާވނެ. ްމައްސަލަ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެއްެޖއްޔާ

ްިވޔަ ްމީހުންގެ ްއެ ްމިއީ ްައކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްޓްރާންސްފަރކުރާްޙަޤީޤަތަކީ ްފައިސާ ްމީުހން ްވެފަިއ،ްއެ ްމަންޒިލުކަމަށް ފާރި

ތަނަކީްބޭރުްއެހެންްޤައުމަކަށްްވެގެންނުވާނެ.ްމިއީްއެމް.އެމް.އޭގެްަގވަރުނަުރގެްޒިންމާްއެއް.ްމިއީްމީރާގެްޒިންމާްއެއް.ް

ްކުރަ ްމިކަން ްެއއް. ްޒިންމާ ްމިނިސްަޓރުގެ ްޓުރިޒަމް ްމިއީ ްެއއް. ްޒިންމާ ްސަރުކާރުގެ ްމިްމިއީ ްއަޅުަގނޑު ންޖެހޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްވެްސްމީހަކު ްުދވާލު ްރެޔާއި ްތެރެއިން ްސަރުކާރު ްމި ްވީނަމަެވސް ްކަުމަގއި ްނިސްބަތްވީ ސަރުކާރަށް

ްކެުރންް ްއެ ްޤާބިލުކަން، ްދެްއކުމުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްވާހަކަ ްކަންތައްތަުކގެ ްކުާރ ްސިއްުރކޮށް ފާޅުގަާޔއި

ްހު ްއެބަ ްކަމަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދީފި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއް ްމަްޝވަރާ ްލަފައެއް، ްދޭންޖެހޭ ްސަރުކާރަށް ްމި ްއަދި ރި.

ްތިބެގެްން ްމިތާ ްނަމަ، ްވާ ްކަުމގަިއ ްުނކޮށްފި ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްފަރާތުން ްބެހޭ ްއެަކމާ ްބަލަިއގަތުމަކީ ްެއ ވަންޏާ

ްކަންތަް ްމިެދންނެވި ްއެހެންވީމާ، ްފާުޑކިޔާނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގަިއްއެކަމަށް ްމަްއަޗށް އްތަުކގެ

ްައވަހަށްް ްއެކަން ނަޑކީ. ްއަޅުގަ ްމީހެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްކަމަށް ްގެންނަންޖެހޭ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްބޮޑެތި ްޤާނޫނަށް އެމް.އެމް.އޭ

ްމަގު ްމާލޭ ްއާދެ! ްމަގުތަުކަގއި؛ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްުއއްމީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ތަުކގަިއްކުރާނެ

ްހަރުކަށިް ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްވިްއކަމުންދާ ްބޮޑުައގުަގއި ްޑޮލަުރ ްއެ ްއަޅަިއގެން، ްޮޑލަރު ްއަށް ްފައިކުރި ފަޓްލޫނުގެ

ނޑުމެންނަކަްށް ްއަުޅގަ ްފަހަތުގައި ްޑޮލަރެއްގެ ްކޮންމެ ްއިޞްލާޙުގެނެސްގެން. ްޤާނޫނުތަކަށް ްދެންނެވި ްމި ްއެޅޭނީ ފިޔަވަޅު

ްއެކަ ްބަހައްޓައިގެން ްގޮތްތަެކްއްފުލުހަކު ްކުރެވިދާނެ ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހައްލެއްުނކުރެވޭނެ. ެމއް

ްއެމް.އެމް.އޭް ްެއއްބާރުލުން ްމުއައްސަސާަތކުެގްއެހީތެރިކަާމއި ްހުރިހާ ްމުިޅްދައުލަުތގެ ްަޓކައި ްކުރުމަށް ްހުރި.ްެއކަން އެބަ

ްކަމެއް،ްމިކަން ްހުރިހާ ްއެހެންވީާމ،ްމި ްބޭނުންވާނެ. ްރުހުންދޭްްއަށް ްމި ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ފުރިހަމަކުރުމަށް

ނޑުްމިްމަޖިލީހުގައިްއެްކަމަނާްއަށްްޮގވައިާލް ފަރާތުގެްޒިންމާްއެންމެްފުރިހަމަްގޮތުަގއިްއަދާކޮށްދިނުމަކީްމިއަދުްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަށް ްެއްކަމަނާ ްމިއަދު ްތަފާތަކުން ްބޮޑު ްުއއްމީދުކުަރނީ ނޑު ްކަމަށް.ްްކަމެއް.ްއަުޅގަ ްލިބިގެންދާނެ ރުހުން

ނުޑގެް ްއަުޅގަ ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްއަދި ްތާއީުދކުރަން. ްއަށް ްފުރިހަމަ ްައޅުަގނުޑ ްނަމަށް ްވާ ްރިޕޯުޓގަިއ ްމި އެހެންކަމުން،

ްފުރިހަމަްއެއްބާރުލުމާއިްތާއީދުްއޮތްްކަމަށްްވެސްްދަންނަވަން.ްވަރަށްްޝުކުރިްއޔާްިއއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

ްްގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިރާް

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްފާހަަގކޮށްލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްަރީއސް.ްއާދެ!ްއެންމެ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްހު ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއިސްނުކުރެވި،ްރަްއޔިތުންގެ ްފަރާތްތައް ްއިސްކުަރންޖެހޭ ްމަޤާމުތަކަށް ްެއކަންްއެިކއެކި ށަހެޅިފައި

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްހައިސިއްޔަތުން ްމަޖިލީހެއްގެ ްހިމެނޭ ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްޒިންމާ ްއެކަމުެގ ްނަމަ، ގިނަދުވަްސވާ

ނޑުްބަލަިއގަންނަމޭ.ްއަދިްހަމަް ނޑުްވެސްްަބިއެވރިވާްހާލުަގއިްެއކަންްއަުޅގަ އޭގެތެޭރގައިްަބިއވެރިވުެމއްްާވނަމަ،ްއަުޅގަ

ްކަން ްއެފަދަ ްމެންބަރުންްއެާއއެްއކޮށް ްަޢއްޔަންކުރަންޖެހޭ ްުމއައްަސސާތަކަށް ްަދއުލަތުގެ ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ކަްނ
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ްފޯރާނެް ްރައްޔިތުންނަށް ްދަތި ްއުނދަޫގ، ްއެކަުމގެ ްެވގެްނދިއުމަކީ ްދުވަސް ްގިނަ ްޢައްޔަންނުކޮށް ްމަޤާމުތަކަށް ނުވަތަ

ނޑުްހަމަްަޤބޫލުކުރަން.ްއަދިްހަމަްެއާއއެްއކޮށް މިްވާހަަކްައޅުަގނޑުްމިްދަންނަވާލަނީްޕީ.ޖީގެްމަޤާމު.ްްކަމެއްކަންްއަުޅގަ

ްުދވަހެްއް ްއެތައް ްއޮންނަތާ ްފޮނުވާފައި ްނަންފުޅު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކައި ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަށް ޕީ.ޖީގެ

ކޮށްްަގވަރުނަރެްއގެްމަޤާމުްވީއިުރގައިްވެސްްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެކަންްހަމަނުޖެހިފައިްވަނީ.ްއަދިްހަމަްއެއާެއއް

ހުސްވެފަިއވާކަންްެވސްްއަުޅަގނޑުމެންްއެންމެންނަށްްވެސްްއެބަްއެނޭގ.ްއެހެންވީމާ،ްމިަފދަްތަންތަނުގެްމުއައްސަސާ؛ް

ްއާދެ!ް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއަދާކުރެވޭނެ ްގޮތުަގއި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްޒިންމާތައް ްމުއައްސަސާތަުކގެ މި

އަޅުަގނޑުމެންްއާްގަވަރުނަެރއްްޢައްޔަންކުރުމަށްްޓަކައިްެއކަމަށްްނަންފުޅެއްްހުށަހެޅިގެންްއެކަމާްބެހޭްގޮތުންްްމިއަދަކީް

ްސެންޓްރަްލް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްދުަވސް. ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްނިންމުމަށް ްގޮތެްއ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރަ ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްނިޒާމު ްއެނޭގްބޭންކިންގެ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރިކަން ްކަންތައްތަކެއް ންޖެހޭ

ްފަިއސާް ްގޮތުަގއި ްރިޒާރްވގެ ްއަދި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއިޤްިތޞާދު ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްއެހެން އިނގޭތޯ.

ްކަ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްކުޑަކުަޑްޤައުމަކަށް ްމިކަހަލަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބެހެއްޓުމަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންްއިތުރުކޮށްފައި ްކަމަށް މެއް

ްުމއައްސަސާަތކުންް ްއިޤްތިޞާީދްއެިކއެކި ްދައުލަތުގެ ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްެއހެންކަމުން،ްމިކަން ްޤަބޫލުކުރެވޭ. އެންމެންނަށް

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްް ނުޑްހަމަްމިއަދުްގޮވާލަން،ްމިއަދުްއަޅުގަ ކުރާްހުރިހާްކަމެއްގެްތެރެއަށްްބަސްވިދާުޅވަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްދަްއކަވާަފިއްފަ ްވާަހކަތަކެްއ ްއެިކެއކި ްތަފާތު ްބޭފުޅަކު ްހުންނެވި ްމަޤާމުގަިއ ްގަވަރުނަެރއްެގ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ހުން

ްވެްސް ްސަރުކާރުން ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްފުރުޞަތު ްބުނުމުގެ ްބަސްތައް ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްތަން. އިސްތިޢުފާދެއްވި

ްހަރުދަނާކު ްއެކަން ްހަމަެއއާެއކު ްއަދި ްެއްދީގެންނުވާނޭ. ްބަސްވިާދޅުނުވެ، ްމީިޑޔާަގއި ްއެކު ްޒިންމާދާރުކަމާ ްަޓކައި ރުމަށް

ްދިމާލަށްް ްއަނެކަކާ ްއެކަކު ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްނަމަ ްއެހެންނޫންކަމަށްވާ ްކުރަންޖެހޭނޭ. ްެވސް ްކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

ްހަރުދަ ްިނޒާމު ްބޭންކިން ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްނުކުެރވޭނޭ. ްކަމެއް ްއިތުރު ްިފޔަަވއި ްމައިަގނުޑްހަޅޭއްލެވުން ްއެންމެ ނާކުރުމުގެ

ްބޭންުކގެް ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބޭންކު ްސެންޓްރަލް ްރާއްޖޭގެ ްފަރާތަީކ ްލިބިފަިއވާ އެއްބާރު

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްލިބިގެން ްމަންފާ ްއަދި ްހޯދުމާ ްމަންފާ ްލޯނުން ްއެ ްއަދި ްލިބުމާ، ްލޯނު ްފަރާތްތަކަށް ްެއކިެއކި ތެރޭގައި

ް ްއެބަްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްާވކަްނ ްވަސީލަތްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަްށ ްޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ހަރުދަނާކުރުމަށް

ްކަުމގައިް ްބޭފުޅެއް ްއަންހެން ްކުަރނީ ްމި ްހަވާލު ްމިއަދު ްިޒންމާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަްނކަމަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، އެނގޭ.

ްއެ ްބޭފުޅެއް. ްޤާބިލު ްަވރަށް ްހަމަ ްމިކަމަށް ްހާލަތަކަށްްވީނަމަވެސް ްއެހެން ްހާލަތު، ްޮއތް ްމި ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ހެންވީމާ،

ްއެކުް ްޒިންމާދާރުކަމާ ްފަރާތް، ްހަވާލުކުރާ ްމި ްއަދާކުރަން ްޒިންމާ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޓަކައި ބަދަލުކުރުމަށް

ް ްމި ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއުއްީމދުގައި ތާއީދުކުރަނީ.ްމަސައްކަތްކުރާނެކަުމގެ

ްހަރުދަނާކޮށް،ް ްނިޒާމު ްބޭންކިންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސެންޓްރަލް ްމަސައްކަތުން ްކަމަނާގެ ްއަީކްއެ ްދުޢާ ްވެސް އަޅުަގނުޑގެ
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ްއެކަމުެގް ްކޮށްގެްނ، ްމަސައްކަތްތަކެއް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްޓަކައި ްރަނގަުޅކުރުމަށް ްިރޒާރވް ްރާއްޖޭގެ ްޚާއްޞަކޮށް އަދި

ްއްޔިުތންނަށްްކުރާނެްގޮތަކަށްްއެްިޒންމާްއަދާކުރުން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްފައިދާްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްހަމަޖެއްސުމަށްް ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަށް ްަގވަރުނަރެްއގެ ްއެމް.ެއމް.އޭގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްމަޖިލީ ްމި ްިމއަދު ްކަންތައްްޓަކައި ްބަެއއް ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްަލން ނުޑްހަމަ ހުގަިއްމަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރަގިއްއަުޅގަ

ްމިނިވަްން ްއެިކއެކި ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހިލާނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަކަށް ްއެ ހުރީތީވެ

ްފަރާތްތަކާް ްއިސްކުރާ ްމަާޤމުތަކަށް ްއިސް ްނޫން.ްްމުއައްސަސާަތކުގެ ްދެތެރެއަކު ްާޤބިލުކަމާ ްސުވާލުއުފެދެނީކީ މެދު

ްސުވާުލއުފެދެނީް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމެދުގައި. ްފުރުޞަތާ ްެދއްކުުމެގ ްޤާބިލުކަން ްއެ ްުސވާލުއުެފދެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ރުާވްފިއްތުންތަކާްއެްޤާބިލުކަންްދަްއކަންްއުޅޭްހިނދުގައިްދެންްދިމާވާްގޮންެޖހުންތަކާްމެދުގައި.ްސަުރކާރުްންކުރިމަތިކު

ްއެމް.އެމް.ޭއް ްގޮވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި. ްިބރާ ްަދއްކާ ްދޭތެރޭގައި. ްގޯާނކުރުމާ ްސަުރކާރުން ދޭތެރޭގައި.

ގަވަރުނަަރކަށްްައޅުަގނޑުމެންްބޭފުޅަކުްހަމަޖައްސަންްމިއަދުްމަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގަިއްދިވެހިރާއްޖޭގެްއިކޮނޮމީްއަށްް

ްފިއްތުންތަކަްށްވިސްނާަވޑަިއގަ ްސަރުކާރުގެ ްވިސްނާވަަޑިއގަންނަވާށޭ. ްހާލަތަށް ްމިއަުދގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ންނަވާށޭ.

ްކޮންމެް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްނެގެހެއްޓުަމށް ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ްމި ްކެރިވަަޑިއގަންނަވާށޭ. ްމަސައްކަތްކުރަން ބޯނުލަބައި

ނ ޑުމެންްއެްކަމަނާްއަށްްއިންަޓވިުއކުރީްަވރަށްްބޮޑަށްްމިްކަންތައްތަކަށްްހިތްވަރެއްްކުރަންްކެިރވަަޑިއަގންނަވާށޭ.ްއަުޅގަ

ްވިދާުޅވި،ް ްކަމަނާ ްއެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހެއް. ްހިމެނުނު ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ްވެސް ނަޑީކ ްއަުޅގަ އިސްކަންީދގެން.

ންްކަންތައްތައްްކުރަންްދިމާކޮށްފިްތިމަންނާްއަކީްފިއްތުންތަކަށްްބޯލަބާނެްމީހެއްްނޫންްކަމަށާއި،ްތިމަންނާްއަށްްމަޖުބޫރު

ްމަޤާމަށްް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްދެމިނުހުންނަވާނެ ްެއގޮތަށް ްމަޤާމުގައި ްއެ ްތިމަންނާ ނަމަ،

ނޑުމެންނަށްް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައިްވެްސްއެކަންްއެގޮތަށްްކުރަްއވާނެްަކމަށް.ްއެްސާބިތުކަންްަދއްަކާވނެްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ްފެ ްމި ްއެިކއެިކްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށް، ްތިއްެބވި ްިއސްކޮށް ްގޮތްގޮތަށް ްއެިކއެިކ ްމުއައްސަސާތަުކަގއި ްމިނިވަން ންނަނީ

ްސާރިވސްް ްސިވިލް ްތަން. ްފަސްޖެހިވަޑަިއގަންނަާވ ްޒިންމާއަދާުކރަން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްގޯނާތަކުްނ ްކުރެވޭ ގޮތްގޮތަށް

ްމިނި ްވެސް ްސިފައިންނަށް ްފުލުހުންނާއި ްތަން. ްތަން.ްބަދެލައިފައިވާ ްނެތް ްފުރުޞަތު ްމަސަްއކަތްުކރުމުގެ ްއެކު ވަންކަމާ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަކީ ްމިފަދަ ްތަން. ްކުރަމުންދާ ްބޭނުން ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްމީހުން ްއެ ްކަންކަުމގައި އެިކއެކި

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނަންވާނެ. ްރަްއިޔތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިތްވަރު ްއެ ްކަންތައް. ްފައިސާްހުއްޓުވަންޖެހޭ ްބޭރު އީސް.

ްއަުގަގއިް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްބާޒާުރަގއި ްކަޅު ްއަދި ްއެްއޗެއް. ްއުނދަގޫވެަފއިާވ ްހޯދަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަުދ އަކީ

ްކަމެއް.ް ްކުރަމުންދާ ްއަށް ްރަްއޔިތުމީހާ ްއާދައިގެ ްއެންމެ ްދިވެހި ްއަސަރު ްނޭދެވޭ ްއެކަުމގެ ްއެއްެޗއް. ވިްއކަމުންދާ

ްކަންަތއްތަ ްމި ްޖެހޭ.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅަްންއެބަ ްފިޔަވަޅެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްއެޅެން ްޓަަކއި ްހުއްޓުވުމަށް ްއ
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ްޭއގެް ްޒިންމާ ްގަވަރުނަރު ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްހާލަތުން ްދިމާވެފައިާވްދަތިއުނދަގޫ ްމި ރައްޔިތުންނަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްައދާކުރަން ްގޮތުަގއި ްފުރިހަމަ ްަފއިސާޮކޅުްއެންމެ ްހުރި ްބޭްނކުތަކުަގއި ްވިޔަފާރި ްދިވެހި މެން

ްވެސްް ްއެހެނިހެން ްނޫނީ ްައށް ްިވޔަފާރި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްނެގުމަށްފަހު، ްޓަަކިއ ްހިންގުމަށް ސަރުކާރު

ބޭންކުތަުކގަިއްްމަސައްކަތްތަކަށްްޫދކުރަންްހުރިްފައިސާްނުލިބިްެއާވވުންްނިމުމަކަށްްގެންނަންްއެބަްޖެހޭ.ްިދވެހިރާއްޖޭގެް

ްދުވަހުންް ްސަރުކާރު ްފައިސާކޮުޅ، ްހުރި ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްލޯނު ްވިޔަފާރިވެރިންނަށް ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަދި ްކުދި ރާއްޖޭގެ

ްވިޔަާފރިތަކަށްްވަރަށްްދަތިއުނދަޫގް ދުވަހަށްްހިންގުމަށްްޓަކައިްެނގުމަށްފަހުގައިްމިއަދުްމިްވަީންއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެ

ނޑުމެންްމިއަދުްއެމް.އެމް.އޭގެްަގވަރުނަރުގެްޒިންމާގެްޮގތުގައިްމިފަދަްކަންތައްަތކަށްްހާލަތަކާްކުރިމަތި ލާންޖެހިފަ.ްއަޅުގަ

ހައްލެއްްހޯދައިދީ،ްބޭންކުތަކުްންރައްޔިތުންނަށްްލިބޭްޚިދުމަތްްރަނގަޅުކުރުމަށްްއަދިްރާއްޭޖގެްފައިނޭންޝަލްްސެކްޓަރ،ް

ްވަރުގަދަކޮ ްިއތުރަށް ްނިޒާމު ްމާލީ ްވިއްޔާ ްދަތިކަންްނޫނީ ްއިޤްތިޞާދީ ްމިދިމާވެފައިވާ ްޤައުމަށް ްމި ްހަރުދަނާކޮށް، ްށ،

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީް ހައްލުކުރުމަށްްޓަކައިްގިަނގުނަްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރަންޖެހޭްކަމުގައިްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުަރން.ްއަޅުގަ

ްފަން ްކެރުންތެރިކަމާިއްހިތްވަރާއި ްއެއްވަރަށް ްޤާބިލުކަމާ ްތަޢުލީމީ ްކަމަނާގެ ނޑުްއެ ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްހުންނާނެ ްވެސް ވަރު

ްގެނެސްދެްއވާނެް ްބަދަލާިއްކުރިއެރުން ްހެޔޮ ްއެދޭ ްއަށް ްމަަސއްކަްތކޮށް،ްާރއްޖެ ްރާއްޖޭެގްގަވަރުނަރު ްމި ްެއގޮތަށް އެދެނީ

ްކަމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްކެވުން:ރިފުްވާހަކަދެއްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާ

`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްދައުލަތުގެްހުސްވެފަިއވާްއެމް.އެމް.އޭގެްގަަވރނަރުކަމުގެްމަޤާމަށްްބޭފުޅަކުް

ްމިހާތަނަށްް ްގޮތުގައި ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަކީ ްކުރެވުނު ްތެރޭގައި ްކޮމިޓީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ޢައްޔަންކުރުމަށް

ްޕް ްއެންެމ ްއަންބަޔަސްޓް، ްއަށްްއެންމެ ްކަމަނާ ްއެ ްިއންޓަރވިއު. ްނުވަތަ ްކޮމިޓީ ްކުރެވުނު ްމަސައްކަތެއް ރޮފެޝަނަލް

ް ްވަނީ ްމި ް%111ްލިބިވަޑަިއގެންފައި ްލިބެނ89ްްްއިން ްމާކްސް ްއެ ްއަށް ްކަމަާނ ްއެ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ެއއީ

އަހަރުްބަިއ،4ްްތަނަށްްފާއިތުވިްޙައްޤުވާީތވެ.ްއެްކަމަނާްއަކީްމިްކަމަށްްވަރަށްްޤާބިލުްބޭފުޅެއް.ްދެންްއެތާނަގއިްމިހާ

އަހަރުްވަންދެންްމިްކުރެުވނުްމަސައްކަތްތަުކގަިއްކޮމިޓީަތކުަގއިްޢާއްމުކޮށްްހުންނަނީްޮކންމެވެސްްސިޔާީސްކުލަވަެރްއ5ްް

ްބަލާއިރު.ް ްގޮތަށް ްހުރި ްހިނގާފައި ްކަން ްމިތާނގައި ްކޮމިޓީތަކާއި ްހިމެނޭ ނޑުމެން ްއެއީ،ްއަޅުގަ ްމާކްސްދެވިފަ. ޖެހިގެން

މާކްސްްއަީކްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްއެްކަމަނ89ްްާހެންނަމަވެސް،ްޑރ.ްޢަޒީާމްއާދަމަށްްލިބިވަަޑއިގެންަފއިްމިްވާްއެ

ނުޑް އެކަމަށްްޤާބިލުކަމުންްކޮމިީޓގެްމެންބަރުންްދީފައިްހުރިްމާކްސްކަމީްޝައްެކއްްއޮތްްކަމެްއްނޫން.ްސަބަބަކީ،ްއަުޅގަ

ްކަމަނާ ްއިނިން.ްއެ ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ްކަމަާނގެްވެސް ްދެްއިވްޖަވާބުތަކާިއ،ްއެ ްކަމަނާ ްއެ ްކުރިމަތިކުެރވުނުްސުވާލުތަާކއި އާ

ްފޮުނވާފަިއވާް ްފޮނުއްވިއިރު ްނަންފުުޅ ްކަމަނާގެ ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމަޤާމަށް ފަރާތުން

ްކަމަ ްއެ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަލާއިރު، ްއަށް ްތަޖުރިބާ ްކަމަާނެގ ްއެ ްާރއްޖޭގެްލިޔެކިޔުންތަާކއި ްވަގުތު ްމި ްއަކީ ާނ
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ނޑުމެްނގެްއެަކުކްވެސްްކުރާނެްކަމެއްްނޫން.ް އެމް.އެމް.ޭއގެްަގވަރުނަރުކަމަްށްއެންމެްޤާބިލުްބޭފުޅާކަމީްޝައްެކއްްއަުޅގަ

އެހެންވީމާ،ްކުރިޔަށްްއޮތްްާތނައިްެވސްްައޅުަގނުޑގެްވެްސްއުއްމީދަީކްރާއްޭޖގެްއިޤްިތޞާދަށްްދިމާވެފައިްހުރިްބޮޑެިތް

ޖެހުންތަކުގައިްއެްކަމަނާްހަމަްފުރިހަމަްހުނަރުވެރިކަމާްއެކު،ްޢިލްމާއިްޤާބިުލކަމާއިްަތޖުރިބާއާްއެކުްކަންކަންްކޮށް،ްގޮން

ްމައްސަލަް ްއަރަމުންދާ ްއަގު ްބޭރުފަިއސާގެ ްެވއްޓި، ްައގު ްފައިާސގެ ްދިވެހި ްމަްއސަލަ، ްބޭރުފައިާސގެ ރާއްޖޭގެ

ްފާހަގަ ްވެސް ްކަމަނާ ްއެ ްކަމަށް. ްާއިއްހައްލުކުރެވޭނެ ްއުފެދިފައިވާތީ ްރާއްޖޭަގއި ްމާކެޓެއް ްޕެރަލަލް ްފަދައިން ކުރެއްވި

ްވެްއޓި،ް ްައގު ްފައިސާެގ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްމައްސަލަތަކާިއ ްކުެރވެމުންދާ ްވިޔަފާރިަތއް ްބޭރުްނ ްިސސްޓަމުގެ ރާއްޖޭގެ

ފާނުވެ،ްާރއްޖެްއިންްބޭަރްށްދިވެހިރާއްޖެްއަްށްލިބޭްފައިާސްސިސްޓަމުންްބޭރުަގއިްގެންުގޅެވި،ްދިވެހިންނަށްްޭއެގްމަން

ނޑުމެންްެއންމެނަށްްވެސްްއެބަްއެނގޭ.ްއެކަންްއެްކަމަނާްވެސްްފާހަަގކުރެްއވި،ްޤަބޫލުފުޅުކުެރްއވިް ގެންދެވޭކަންްއަުޅގަ

ްއެްއވެްސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްކަންކަުމގައި ްދެންނެވުނު ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްކަމެއް ްހޯދަންޖެހޭ ްަހއްލު އެއީ

ްެވްސްްޝައްެކއްނުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްމަަސއްކަތްކޮށްެދއްވާނެ ްއެކު ްޤާބިލުކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ ްކަމަނާ އެ

އަޅުަގނުޑގެްޕާޓީގެްފަރާތުންްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންެގްފަރާތުންްއެްކަމަނާްއަށްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަމުންް

ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމަޖިލީހުގެް ްނިމުނީ. ްމި ްފުރުޞަުތއަުރވައި ްޕާޓީތަކަށް ްއެދިަވޑަިއގެްނނެވި ްފުރުޞަތަށް ްދަށުން ްައއިޓަމުެގ ްއެޖެންޑާ މި

ް ވަނަްމާއްދާެގް)ބ(ްގައިވާްގޮުތގެްމަތިންްރިޕޯޓްްހުށަހެޅުމަށްފަހުް)ޅ(ްގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްބަހުސ111ްްްގަާވއިދުގެ

ްމުނީ.ްމިްހިސާބުންްމިްނިް

ްއެޖެް-11.2 ްދަނީ ނުޑްމި ްއަުޅގަ ްައއިޓަމު ްޢައްޔަްނކުރެްއވުމަށްްޕްް-11.2ންޑާ ްބޭފުޅަކު ްކަމަށް ޮރސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވާފައިާވް ްހޯއްދެވުމަށް ްމަޖިލީހުެގްމަޝްވަރާ ްރަްއޔިތުންގެ ޓަކައި

އްަސސާތަކުގެްކަންަތއްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓް.ްމިްރިޕޯޓްްނަންފުޅު،ްމިނިވަންްމުއަ

3ްް ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށ2114ްްްއޭޕްރީލް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓް ްމި ްފޮނުވާފަ. ްވާީނ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ަގއި

ްމުަޤއްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްބެހޭ ްކަންތަކާ ްމުއަްއސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްއަޙްމަދުް، ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ިދއްދޫ

ްސަމީރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްަޓކައިް ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްބޭފުޅަުކ ްކަމަށް ްޖެނެރަލް ްޕްރޮެސކިއުޓަރ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްކަންތައްަތާކްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމުއައްަސސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްނަންފުޅު، ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ރިއްޔާ
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ނުޑް ބެހޭްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވަިއްނިންމެވިްގޮުތގެްރިޕޯޓް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްރިޕޯޓަށްްދިޔުމުގެްކުރިންްއަުޅގަ

ްޕްރޮ ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްބޭނުން، ްޓަަކިއްދަންނަވާލަން ްޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްގެ ެސކިުއޓަރ

ްކޮމިޓީް ްއެ ްސަބަބުން، ްހުުރމުގެ ްތަފާތުވުންަތއް ްޚިޔާލު ްގޮުތން ްިސޔާސީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްބޭްއވުމަށް ކޮމިޓީ

ްުނގެން ްކުިރއަކަށް ްމަަސއްކަތް ްއެ ްުއޅެ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބާްއވަން ްފަހަރަކު ްޚިޔާލުތަކުެގްއެތައް ްތަފާތު ދެވުުނ.ްއަދި

ތެރެއިންްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުމެއްްނުިވ،ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްމަޝްވަރާދޭންޖެހޭްމިނިވަންްމުއައްަސސާެއއްެގްނުަވަތް

ގަންްމިނިވަންްމަޤާމެއްގައިްޢަްއޔަްނކުރަްއވާްބޭފުޅަކުްބައިންދަިއެގންްކޮމިޓީގެްމަރުޙަލާގައިްހިނގާްހަމަނުޖެހުންތައްްހިން

ފުރުޞަތުދޭކަށެއް.ްއެހެންކަމުްނ،ްއެްމަސަްއކަތްްލަސްެވގެންދިޔައީތީްއެްކަންކަންްއެންމެހަިއްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއަިދް

ްހަމަް ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްސާފުވުމަކީ ްވެސް ްމެންަބރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްދަންް ްައޅުަގނޑު ްޢައްޔަްނކުރެްއވުމުަގިއްމިއާއެުކަގއި ްޭބފުޅަކު ްމަޤާމަކަށް ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްބޭނުން، ނަވާލަން

ްވެސްް ްމާކްސްދިނުމުގައި ްބޭފުޅަކަްށ ނޑައަޅާ ްކަ ްމަޤާމަށް ްއެ ްގޮތުން ްހުންނަ ްފިކުރުތައް ްސިޔާސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްމުސްތަޤްބަލުގައިް ަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގައިްފިކުުރކުރަންޖެހޭްކަމާިއްކަންތައްތައްްެވގެންދާްގޮތާްެމދުގައިްއަުޅގަ

ްދަންނަވަން.ްއެހެންކަމުން،ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއަުޅަގނޑު ްކަމުގައި ްޙަޤީޤަތެއް ްއޮތް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭކަން،ްެއީއްފެންނަން

މަޤާމަށްްމީހަކުްްރައީސްްައޅުަގނޑުްދަންނަވާަލންްބޭނުންވަނީ،ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްމަޤާމުްހުސްވުމާްގުިޅގެންްއެ

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ަގއިްާވ3ްްޕްރޮސެިކއުޓަރްޖެނެރަލްގެްޤާނޫނުގ2118/9ްްެޢައްޔަންކުރުމަށްްޓަަކއިްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެިކއުޓަރ ްމަތިން ގޮތުގެ

ްހ. ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްނަންފުޅު، ްޙަީމދުގެ ްމައުމޫން ްއަލްއުސްާތޛް 171ްމީނާުޒ،

ްނަންފުުޅް ްއެ ްއިޢުލާނުކުރެއްވުމަށްފަހުަގއި ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުްނގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްާވ ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްޓަކައި 16ްްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްރައްޔިތ2113ުޑިސެމްބަރު ްއޮްތ ްަގއި ްމަޖިލީހުގެ 3ްްންގެ ްދައުރުގެ ވަނ18ްްަވަނަ

ްގުިޅގެންް ްފޮނުވުމާ ްއަށް ްކޮިމޓީ ް ްބެހޭ ްކަންތައްތަާކ ްމުައއްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ޖަލްސާގައި

ްގެން ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްދިރާސާކުރެްއވުމުެގ ްރިޕޯޓް. ްގޮތުެގ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވަިއ ްމަްއސަލަ ްއެ ދެިވްކޮމިޓީން

ގޮތް.ްމިްމައްސަލަްދިރާސާކުރެއްވުމަށްްޓަަކއިްމިނިވަންްމުއައްސސާތަުކގެްކަންތައްަތކާްބެހޭްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވުމާްއެުކް

ޕްރޮސެިކއުޓަރ2118/9ްްއެްނަންފުޅުްދިރާސާކުެރއްވުުމގެްމަސަްއކަތްްކޮމިޓީންްފެްއިޓްއެވެ.ްެއގޮތުންްޤާނޫނުްނަންބަރުް

އްދާގައިްވާްޕްރޮސެިކއުޓަރްޖެނެރަލްގެްމަޤާމަށްްޢައްޔަންކުރާްމީހުންގެްހުންނަންޖެހޭނެްވަނަްމ4ްާޖެނެރަލްގެްޤާނޫނުގެް

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާް ްއެކު ްފޯމާ ްއެޕްލިކޭޝަން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްހުރިތޯ ްސިަފތައް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް

ްއިސް ްމީގެއިތުރުްނ ްއަިދ ްއެވެ. ްދިރާސާކުެރްއވި ްޑޮކިއުމަންޓުަތއް ްޤާނޫނުގެ ް)ބ(ގަިއ4ްްވެދެންެނވުނު ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްލިޔުމުްން ްމުއައްސަސާތަކަށް ްދަންނަވާ ްމި ްތިރީަގއި ްޓަކައި ްކަށަވަރުކުރުމަށް ްފުރިހަމަވޭތޯ ްޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ް ްް-1ދެންނެވުނެވެ. ްކޯޓް، ްް-2ކްރިމިނަލް ްހައިކޯޓް، ްއެް-3ދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޕެނިޓެންޝަރީ ްއޮފް ންޑްްޑިޕާޓްމަންޓް
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ް ްސަރވިސަްސ، ްކޮމިީޓްް-4ރީހެބިލިޓޭޝަން ްމަޢުލޫމާތު ްފޮނުވި ްފަރާތްަތކަށް ްދެންނެވި ްމި ްކޮމިޝަން. އިލެކްޝަންސް

އަށްްލިބުމާްއެކުްއަލްއުސްާތްޛްމައުމޫނުްޙަމީދަކީްޕްރޮސެކިުއޓަރްޖެނެރަލްގެްމަޤާމަށްްޤާބިލުްބޭފުޅެއްތޯްބެއްލެވުމަށްްއެް

ްކޮ ްއިންަޓިވއުކުެރއްވުމަްށ ްމާކްސްދިނުމުގަިއްބޭފުޅާއާ ްަފރާތްތަކަށް ްއިންޓަިވއުކުަރއްާވ ްއަދި ްއެވެ. ްނިންމެވި މިޓީން

ްމެންބަރުންް ްކޮމިޓީގެ ްމިންަގނޑަށް ްއަންނަނިވި ނަޑއަާޅފައިވާ ްކަ ްކޮމިޓީން ްަކމުގައި ނޑު ްމިްނގަ ވަޒަންކުރާނެ

ްދަންނަ ްވެސް ްރިޕޯޓްަގއި ްފަދައިން،ްުކރީގެ ްދަންނަވާލި ްެއވެ.ްކުރިްނެވސް ްެވސްްމާކްސްދެއްވި ްފަހަރު ްމި ްފަދައިން ވާލި

ނޑު.ްއެއީްތަޢުލީމީް ނޑައަޅާަފއިްއޮްތްމިންގަ ނޑަޅާަފއިްމިްއޮތީްކުީރަގއިްވެސްްހަމަްކަ ނޑަކަށްްހަމަްކޮމިޓީންްކަ މިންގަ

ްއެންމެްއިްސްފަންތީގެްތަޖުރިބާްއަށ21ްްްމާްކސް،ްމަަސއްކަުތގެްތަމްރީނަށ31ްްްފެންވަރަށްް 11ްމާްކސް،ްހިންގުމުގެ

ނޑިތަކަށްްމާކްސް،ްހާ ނޑުދަ މާްކސް،ްއިންަޓިވުއ11ްްމާކްސް،ްާޤބިލުކަމާއިްހުނަރުްލީޑަރޝިޕަށ11ްްްސިލުކޮށްފަިއވާްލަ

ް ްޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް 11ްްއަދި ްލިބިވަަޑިއގެންނެިވ11ްްމާކްސް،ްނަޒާޙާތްތެރިކަމަށް ްމަތިން ްދެންނެިވްގޮުތގެ މާކްސް.ްމި

ްމަ ްަރއްޔިތުންެގ ްަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްކަމަށް؛ ްކޮމިޓީންްމާކްސް ްޙަމީދާ ްމައުމޫން ްއަްލއުސްާތްޛ ްފޮނުވާފަިއވާ ޖިލީހަށް

ނޑަކަށްްކޮމިޓީގެްެމންބަރުންްމާކްސްދެއްވުމުންްެއ3ްްއިންޓްިވއުކުެރއްވުމަށްފަހުްމިްރިޕޯޓުގެް ވަނަްނަންބަުރގަިއވާްމިންގަ

%ް ްލިބިވަަޑއިގެންެނީވ ްއަށް ްޕ67.16ްްްބޭފުޅާ ްނިންމުން؛ ްކޮމިޓީގެ ްދަންަނވަން. ްޖެނެރަލްކަމުގެްކަުމގައި ރޮސެކިއުޓަރ

މަޤާމަށްްޢައްޔަންކުރުމަށްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހަށްްފޮނުވިްއަލްއުސްާތޛްްމައުމޫނުްޙަމީދާްކޮމިޓީންް

%ް ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްމާކްސްދެއްވުމުން، ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީެގ ްމާކްސ75ްްްއިންޓަިވއުކުރުމަށްފަހު ްމަތިން ްވުރެ އަށް

ނަޑއަުޅްއވާފަިއވާްމިންވަރަށްްއެްބޭފުޅާްއަށްްމާްކސްްލިބިވަަޑިއގެންފައިނުވާީތްލިބިވަޑައިް ގެންފަެއއްނުޭވ.ްއަދިްކޮމިޓީންްކަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްކަމުގެްމަޤާމަށްްއަލްއުސްތާޛްްމައުމޫްންޙަމީދުްޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްްފެނިވަޑައިުނގަންނަވާްކަމަށްް

ްވުމާއެކު ްއެވެ. ްނިންމެވި ްޙަމީދުްްކޮމިޓީން ްމައުމޫން ްއަލްއުސްތާޛް ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްކަމުގެ ޕްރޮސެިކއުޓަރ

ްރައްޔިތުންގެް ްނިންމެވުން ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްކަންތަަތއްތަކާ ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްމެދު ޢައްޔަންކުެރއްވުމާ

ނިވަންްމުައްއސަސާތަކުގެްކަންތައްތަކާްބެޭހްމަޖިލީހަށްްފެނިވަޑައިގަންނަވާްގޮތެްއގެްމަތިންްނިންމަވައިދެްއވުމަށްްއެދި،ްމި

ްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅެމެވެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްކޮމިީޓގެްޢިްއޒަތްތެރިްމުޤައްރިރަށާިއްކޮމިޓީގެްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވަ ން.ްމިްރިޕޯޓުެގްޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކުިރއަށްގެންދާީނ ްވެސް ްރިޕޯޓަށ171ްްްބަހުސް ްމި ްމަތިން. ްޮގތުގެ ްވާ ް)ޅ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑުްފަާށނީް ނޑުމެްންފަށާްމަޖިލީހުގެްމިްޖަލްސާގެްދަންފަޅީގައި.ްމިްހިސާބުނ11:11ްްބަހުސްކުރުންްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ގައި

ްްއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަޅުަގނޑުްއަރުވަން.މިނެުޓގެްހުސްަވގުތުކޮޅ31ްްެ

ް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާިލއިރުް ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްފަށަނީ. ްމި ްުކރިއަށްގެންދަން ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނުޑ ްހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު .`

ް ްެގންދިއައީ ްކުިރއަށް 11.2ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަަކއިް، ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްބޭފުޅަކު ްޖެނެރަލްކަމަށް ޕްރޮސެިކުއޓަރ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯއްެދވުމަށް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްނިންް ްދިރާސާކުރައްަވއި ްޮކމިޓީން ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްމުއައްަސސާތަކުގެ ްމިހާރުްނަންފުޅު،ްމިނިވަން ްރިޕޯޓް. ްގޮުތގެ މެވި

ްމަރުޙަލާ.ް ްބަހުސްކުރުމުގެ ްރިޕޯަޓށް ްކޮމިޓީ ްހުޅުވާލަނީ ްމި ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިފަ. ްމަޖިލީހަށް ްވަނީ ރިޕޯޓް

ްފުރަތަމަް ނޑު ްދަނީ.ްއަޅުގަ ްމި ްލިބިގެން ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ްޕާޓީތަކަށް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަވާއިުދގަިއވާ މަޖިލީހުގެ

ްއަށްްއެމް.ޑީ. ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމަށް ްފަރާތުން ޕީގެ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުްދާ

ްޕްރޮ ްއައްސަލާމްަޢލައިކުމް. ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްބޭފުޅަކުް`ްޝުކުރިްއޔާ ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްގެ ސެކިުއޓަރ

ްފާަހގަކުރަން.ް ްގޮުތގައި ްކަެމއްގެ ްކަންބޮުޑވާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެވގެންދިޔުމަކީ ްުދަވސްތަކެއް ްގިނަ ޢައްޔަންނުކުެރވި

ީރެގްއަޅުަގނޑުްމިްމައްސަަލިއގައިްފާހަގަކުރާްބަެއއްްއެހެންްވާހަަކތައްްދަންނަވައިާލއިރުަގއިްކުީރގެ؛ްމިްސަރުކާުރގެްކު

ްކަމެްއެގް ްއެއް ްބޮޑަްށްކަންބޮޑުވި ްއެންމެ ްދިވެހިާރއްޖޭެގްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްވެްސްއަުޅގަ ްއޮްތއިރު ްވާޝަން އޯލްޑް

ްފެނިފަިއވާތީވެ.ްމިއަދުެގްސަރުކާރުންް ްސިފަ ްވެރިކަމެްއެގްގޮތުަގއި،ްއެ ްޢާއިލީ ްބޮޑަށް ްމާ ްވަނީ ްފާހަަގކޮށްފައި ގޮތުަގއި

ްކު ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަެނއްާކްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްެގްވެސް ްިމއަދު ްފެންަނމުންދާއިރުގައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ލަވަރު

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްެއއީ ްފެންނާތީވެ، ްތަން ްުއޅުްއވާ ްޢައްޔަންުކރެއްވުމަށް ްބޭފުޅަކު ްޢާއިލީ ްބޮޑަށް ްމާ ްހަމަ ްވެސް މަޤާމަށް

ްފާހަގަކު ްއަޅުަގނޑު ްގޮުތަގއި ްކަެމއްގެ ްކަންބޮޑުވާނެ ްބޮޑުްރައްޔިތުން ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްސަރުކާރަށް ްމިހާރުގެ ރަން.

އަޣްލަބިއްޔަެތއްްލިބިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާރުންްބޭނުންފުޅުްއވިްކޮންމެްބޭފުޅަކުްޕްރޮސެކިުއޓަރްޖެނެރަލެއްގެްމަޤާމަށްް

ްޢައް ްބޭފުޅަކު ްވިދާުޅާވ ްބޮޑުބޭބެ ްބޭފުޅަކު، ްޢާއިީލ ްފެންނަނީ، ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަމަށް ޔަންނުކުެރްއވިްޢައްޔަންކުެރވިދާނެ

ްމެންބަރެއްގެް ްކޮމިޓީގެ ްމި ްެވްސ ްައޅުަގނޑު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައްކާއިުރަގއި ްވާހަކަ ްމި ްއާދެ، ްނަމަވެސް. ކަމުގަިއވީ

ްއިންަޓިވއުކުެރއްވުުމގެް ްޭބފުޅާއާ ްޢައްޔަންކުރަްއވާ ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަްލގެ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްމަަސއްކަތްކުރިން. ގޮތުަގއި

ް ްކޮމިޓީން ްބާރު،ްމަސައްކަުތގައި ްދީފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްޖެނެރަލަށް ްޕްރޮެސކިއުޓަރ ްދެންެނވުނު، ުސވާލެއް

މަސްއޫލިއްޔަތުްބައިާޕސްކޮށްްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނުގެްމެންބަރުންގެްމައްޗަށްްއަމިއްލަފުޅަށްްދަޢުާވް
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ްަބއްަލވަިއ،ްޙު ްެއއް ްމައްސަލަ ްކިާހވަރެްއެގްއުފުއްލަަވިއގެން،ްއަމިއްލަފުޅަްށްޖިނާޢީ ްކަމަކީ ްމި ކުްމްިއއްަވވާފަިއްވާީތވެ

ްކަމަކީް ްހައިރާންވި ްއަުޅަގނޑުމެން ްސުވާލުދެންނެވުނު. ްކޮންގޮަތކަށްޯތ ްދެެކވަަޑއިގަންަނވަނީ ްމެދު ްކަމާ ކަމެއް

.ްވިދާޅުީވ،ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލަކަްށްުކރިމަތިލައްވާފަިއވާްބޭފުަޅކުްމިަކންްދެނެވަަޑއިގެންެނވިްކަމަކަްށްވިދާެޅއްްުނވި

ްމިގޮތަށްް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއެހެންނަމަވެްސ ްނުވޭ. ްފްލޯކުރަްއާވފައެއް ްބައްލަވާފައެއްުނެވއޭ. ްއެކަން ތިމަންމަނިކުފާނު

ްޔަޤީްނކަމާް ްކަެމއް.ްައޅުަގނޑަށް ްކަންޮބޑުވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ޢަމަލުކުރެއްވިދާނެ

ްމި ްއެނގެނީ ްމަސަްއކަތްކުާރްްއެުކގައި ްއިން ްދާއިރާ ްޤާނޫނީ ްވެސް، ްލޯޔަރުން ްހުިރހާ ްމަސަްއކަތްކުރާ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި

ކޮންމެްބޭފުޅަކުްވެސްްވަރަށްްބޮޑަށްްކަންބޮޑުެވގެންދިޔަްމަްއސަލަްއެއް،ްސުޕްރީމްްކޯޓުްންއަމިއްލަްއަށްްމައްސަލަަތްއް

ްޤާނޫނު ްމައްޗަްށ ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަްނސް ްކަންތައްތަްއްނަންގަަވއިގެްނ، ްޚިލާފަށް ްަކނަޑެއޅިގެން އަސާސީއާ

ްމިް ްރައިޓުތަކާއި ްފަްނޑަމެންޓަލް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރާްއޖޭގެ ްބުނޭ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްއަދި ނިންމަވާފައިވާީތވެ.

ޔެްއެްކަންތައްތައްްމާނަކުރުމުަގއިްުދނިޔޭގެްއެހެންްތަހުޒީބުތަުކގަިއްމިކަންްކުރާްގޮތަށްްބަލަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްމުޅިްދުނި

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްމި ްވަނީ ްހިންގާފައި ްޢަމަލު ްމި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްފާޑުކިޔާފަ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްމެދު ްމިކަމާ އޮތީ

ްމިް ްްޕރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްެގ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްޚިލާފަށް ްއުސޫލުތަކާ ްހުރިހާ ްދަންނަ ްދުނިޔެ ްާއއި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްވަޑަް ްއަާދކުަރއްވަން ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްކަމަށްްބޮޑު ްހުންނެވި ްސަމާލުކަމެއް ްބޮޑު ްމާ ްމެދު ްމިކަމާ ްބޭފުަޅކު އިގަންަނވާ

ްމާކްސްދެއްވުމުަގއިް ްކޮމިޓީން ްމި ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްހިތާމަކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފެނިފައިނުވާތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްވަނީ ނަޑއަޅާފައި ްފެންނަން.ްކޮމިޓީންްކަ ްރިޕޯޓުން ްއޮތީ ްއެ ްގޮތް ްމާކްސ75ްްްނިންމަވާފައިވާ ްގިނަ ްވުރެ ްއަށް މާްކސް

ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭނެްކަމަށްްމަޤާމަށްްޢައްޔަންކުރެވޭްބޭުފޅަކަށް.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްެއވަަރށްްމާކްސްްއެްބޭފުޅާްއަށްް

ްއިންް ްފްލޯ ްމަޖިލީހުގެ ްނޭނގޭ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުަރން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިަކން ލިބިވަޑަިއގެންފައިުނވާތީވެ

ްމަޤާމަށްް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްޙަޤީޤަތަކީ، ްއޮތް ްއެނެގން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތެއް. ްނިންމަވާނެ ްމެދު މިކަމާ

ްއަދިް ްކަމާ ްބޭފުެޅއް ްގުިޅފައިވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޢާއިލާއާ ްސަުރކާރުެގ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ކުރިމަތިލައްވާަފއި

ްާވކަން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްހަމައެއާެއކުަގއިްމާކްސްްލިބިަވޑަިއގެންފައިނު

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތުންްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށްްއޭދަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްއަޙްމަދުްސަލީމު.ް

ް

ްއްކެވުްނ:އޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމްްވާހަކަދެ
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به اصحاوعلى آله و خاتن األنبياء والورسلينالم على الة والس  الص   .العالوين رب   هلل الحود .حينحون الر  بسن هللا الر  

ނޑުްް.أجوعين ްއަުޅގަ ްޙަމީދަކީ ްަމއުމޫނު ްއަލްއުސްާތޛު ްހުށަހެޅުނު، ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެިކުއޓަރ އާެދ،

ޖޭގައިްމިްކަމަށްްހަމަްއެންމެްއެކަށީގެންވާްބޭފުޅާޭއ.ްދެންްމީގައިްހައިރާންވާންޖެހޭްދަންނަވާނީްމިްފަހަކަށްްއައިްސްރާއް

ނޑުމެންްމިްކަންކަންްކުރަނީކީްފަހަރެއްގައިްެވސްްވަކިްޢާއިލާައކުންްއައިްސގެން،ްަވކިްދަރިފަސްކޮޅަކުްން ކަމަކީްއަުޅގަ

ްމަޤާމެްއްނުލިބޭ ްެއއްވެްސްތަނެްއގަިއ،ްއައިްސގެން،ްަވކިްނަސަބަކުްންައއިސްގެްންމީހަކަށް ްމިީއްދުނިޔޭގެ ްނިޒާމަކީ ނެ

ްވާހަކަފުޅުް ްމިކަހަލަ ްހިތާމަކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަެމއް ްއޮންނަ ްވެސް ްތެރޭގައި ްހަމަތަކުގެ ްއިންސާނީ އަދި

އިުރަގއިްއެްދައްކަވާީތވެ.ްެއްއގޮތަކަްށވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްބަލައިގެންުނާވނެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށްްމީހަކުްޢައްޔަންވާ

ްކަުމގަިއް ްމީހެއް ްތިމާގެ ްއެއީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްޢަމަލުކުރާނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެއީ ހިސާބުން

ްމަތީން.ް ްހަމައެއްގެ ްއެއް ްޢަމަލުފުޅުކުރައްވަންޖެޭހނީ ްިވޔަސް،ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ްކަމުގައި ްދުރުމީހެއް ްއެއީ ވިޔަްސ،

ް ްުއސޫލެްއގެ ްމަނިކުފާނުެގްއެއް ްއެ ްވިޔަސް ްދަރިކަނބަލަަކށް ްއަދި ްވިޔަސް ްދަރިކަލަކަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއެީއ މަތީން.

ޢަމަލުފުޅުތައްްހުންނަންޖެހޭނީްއެްބޭފުޅަކާްޖެހޭްކަމެއްްކޮށްފިއްޔާްއެްއަޅަންޖެހޭްފިޔަވަުޅަގއި،ްއެްފިޔަަވޅުގެްމަތީަގއި.ް

ްނަސަަބކުން ްާޢއިލާައކުން،ްވަކި ްވަކި ްޢައްޔަންނުކުެރވޭެންްއެހެންވީމާ، ްމީހާ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްައއިސްގެން މީހަކު

ނިޒާމަކީްމިއީްމުޅިްދުނިޔޭގެްޤާނޫނުއަސާސީްވެސްްޤަބޫލުުކރާްއެއްެޗއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލަކަށްް

ްރިޕޯ ްދިން ްމާކްސް ްމީހުން، ްތިބި ްމާކްސްދީފައި ްބޭނުންވޭ ްައޅުަގނޑު ނޑުމެންްޢައްޔަންކުިރއިރުަގއި ްއަުޅގަ ޓުތައް

ްހުރިް ްދީފައި ްމާކްސް ްުހރީ. ްދީފައި ްމާކްސް ްިކހިނެއްތޯ ްއެީއ ްޢާއްމުކުރަން. ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން މަޖިލީހުގެ

ްޤާބިލުް ްއެންމެ ްކަމަށް ްމި ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްބަލާއިރު ްފެންވަރަށް ްފެންވަރު.ްތަޢުލީމު ްތަޢުލީމީ ްބަލާއިރުަގއި މާކްސްތަކަށް

މާކްސްްއެްމަނިކުފާނަށްްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ.ްދެްނ111ްްހުރިްބޭފުޅެއް.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްމީގެް%ތަޢުލީމީްފެންވަރުް

ްބޭފުޅެއް.ް ްހުންނެވި ްލިބިފައި ްއަށް ްއިންތިހާ ްތަމްރީން ްމަސައްކަތުގެ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްތަމްރީން. ްމަސައްކަތުގެ ްއޮތީ މި

ްލިބިވަަޑއިް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްތަމްރީނުން ްމި ް%އެހެންވީމާ، ްއެންމ111ްެަގންނަވާނެ ްހިންގުުމގެ ްއޮތީ ްމި ްދެން .

ްބޭފުޅެއް.ް ްމަސައްކަތްކުެރއްިވ ްފަންތީަގއި ްމަތީ ްއެންމެ ްސާރިވްސގެ ްޕޮލިސް ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްތަޖުރިބާ. އިސްފަންތީގެ

ްނަޒާޙާތް ްދެން ްބޭފުެޅއް. ްމަސައްކަްތކުރެްއވި ްފެންވަރުަގިއ ްމަތީ ްއެންމެ ްފާމުތަކުަގއި ްލޯޔަރުްނގެ ްކަމަްށްއަނެއްާކ ތެރި

ްަވއްކަމެއްްކޮްށ،ްމީހަކަށްްޚިޔާނާތެއްްވެ،ްމީހަކަށްްއަނިާޔއެއްްދީ،ްމީހަކަށްް ބަލާއިރު،ްއެްމަނިކުފާނަކީްުދވަހަކުްވެސް

ްއުޅުުން ްމިހެން ްއުަކއި، ްަފއިާވން ްލާތެޅި، ްުދވެ، ްމަުގމަތީގައި ްކޮށް، ްޢަމަލެްއ ްނުބައި ްވާހަކަދަްއކަިއ، ްބަހަކުން ނުބައި

ހާްނަޒާޙާތްެތރި،ްއެހާްއިޚްލާޞްތެރިްބޭފުެޅއްްެއްބޭފުޅާްއަކީ.ްއެހެންކަަމށްވާއިުރގަިއްީކއްެވގެންތޯްއެްބޭފުޅެއްްނޫން.ްއެ

ްކޮށްފައިވާް ްމަޖިލީހުގައި ްމީހުންގެ ްއެ ްމީހުން، ްދިން ްމާކްސްތައް ްމި ްނުލިބޭންވީ؟ްނުލިބުނީ ްމާކްސްތައް ްމި ްއަށް ބޭފުޅާ

ޚިލާފުވީްުފރަތަމަްއެްމީސްމީހުން.ްމާކްސްްދޭންޖެހޭނީ،ްއެއީްކޮންމެްްހުވަޔާްޚިލާފަށްްމާކްސްދިނުމުެގްސަބަބުން.ްހުވަޔާ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްބުނެވިދާނެ. ްއެހެން ްބޭފުޅެކޭ ްޢާއިލާގެ ްބުނިއްޔާ، ްބޭފުޅެކޭ ްޢާއިލާ ްނެތް. ްެއއް ްމައްސަލަ މީހެއްގެ؛
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ނުދެވޭނެްއެްއވެސްްނިޒާމެްއްްމާކްސްދިނުމުގައިްޢާއިލާގެްބޭުފޅަކަށްްވާތީްއޭނަްގަިއަގއިްއެްފެންވަރުްހުއްޓާްއެްމާކްސް

ްހުރިް ްމާކްސްދީފައި ްމެނެބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްޭބނުން ްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްތެރެއަކު ްނިޒާމުގެ މި

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުގެ ްސީޓުތައް ްހުރި ްމާކްސްދީފައި ްއެގޮަތށް ްހުރި ްއެބަ ްވެސް ްކުީރަގއި ްމީގެ ްއެނގެން. ގޮތް

ްއަ ްބޭނުންޭވްއަތްޕުޅަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމަްށަވންޏާ ްމިއީ. ްުއސޫލެއް ްއޮތް ްކަންހިނގާފައި ްުކރިން ްމީގެ ުރވާފަ.

ްރަނގަޅަްށް ްކޮންތާކުންތޯ ްދެން ްކުރީމާ ްކަންތައް ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ްނާއިންޞާފުްނ މާކްސްދީފައި،

ްޕްރޮެސިކއުޓަ ްދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރާނީ؟ ްކަުމގެްކަންތައްތަްއ ްކުރަންޖެހޭ ްކަންތައް ްރަނގަޅަްށ ްޖެނެރަލް ރ

ވާހަކަ.ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްރަނގަޅަށްްކަންތައްްކުަރންޖެހޭްކަމުގެްވާހަކަ.ްއެކަމަުކ،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންް

ްރައް ްދިެވހި ްޚިޔާނާތްތެރިވެފަ. ްމަޖިލީހަށް ްޚިޔާނާތްތެިރވެފަ. ްމާކްސްދިނުމުގައި ްފުރަތަމަ ްއޮތީ ްމިްމި ްތެެރއިން ޔިތުންގެ

ްގެންދާނީ؟ް ްރަނގަޅަށް ްިމކަން ްކިހިނެއްތޯ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ، ްޚިޔާނާތްތެރިވެފަ. ްއަށް ްމީހާ ްކުރިމަތިލީ ކަމަށް

އެންމެްފުރަތަމަްޚިޔާނާތްތެރިިވްފަރާތްްމިްއޮތީ؛ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީސް.ްއެްކޮމިޓީަގއިްތިިބްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެް

ްމި ްމާކްސްަތްއްްތެރެއިން ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްބަލަން. ްޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީހުން ްޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް

ްހަަމް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްދެވިގެންނުދާނެ. ްމާކްސްަތއް ްރަނގަޅަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ދޭއިރުަގއި

ްފަންތިއަކުންް ްަވކި ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއއްގޮތަށް ްކުރިއެކޭ ްައއިސްގެްން، ްނަސްލަކުން ްވަިކ ްޢާއިާލއަކުން، ަވކި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމީހަކަށްްމަޤާމުްނުދެވޭނެްނިޒާމެއްްނޯންނާނެްވާހަކަ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅަގނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސަްށް

ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރިްޝީޓުތައް ްދީފައި ްމާކްސް ްބޭނުމޭ ނޑުމެންނަށް ްކަުމގަިއްއަުޅގަ ްމި ްއޮތީ ްލިބެން.ްދަންނަވާލަން ނަށް

ްލިބުމާއެކީަގއިްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިއަށްްއިތުރަށްްވާހަކަެދއްޭކނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ްފަރާތުްނ ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

 ރު.ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމި

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ނުޑްވަރަށްްއުފާްވެސްްވާްުދވަހެއް.ްއަދިްހަމަެއާއއެކުްވަރަްށް ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްިމއަދަކީްއަުޅގަ

ްކޮމިޓީއަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވަނީ ްސަބަބަކަށް ްދުވަހެއް. ްކުރާ ްވެސް ްމަޖިލިސްްހިތާމަ ްމި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ކުން

ްެއް ްމަސަްއކަތުން ްއެ ްމަސައްކަްތކޮށް، ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންތަެކްއ ްއަދި ްކޮށްފައިާވ، ްކަންތަކެްއ ްގޮތަށް ބަދުނާމުވާ

ނޑުމެންްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެްތަޅުމާްހަމަޔަށްްިމްކަމަށްްގޮތެއްްނިންމުމަށްް ބޭފުޅުންްއެްކާމިޔާބުކޮށް،ްމިައދުްއަުޅގަ

ކައިްޕްރޮސިިކއުޓަރްޖެނެރަލްގެްމަޤާމަށްްހުށަހަޅުއްވާފައިާވްއަލްއުސްތާޛުްމައުމޫންްޙަމީދުގެްނަންފުޅު،ްމިްމަޖިލީހަށްްޓަ
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ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުށީ ްތާއީދުކުރަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްދުވަސް. ހުށަހެޅިގެންދާ

ްއަށް. ްވާހަަކ ްދެއްެކވި ްއެ ްަވކިްްމެންބަރު ްފޮނުއްވުމުން، ްނަންފުޅު ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަީކ ްމައްސަލަ މި

ވިސްނުމެްއގަިއ،ްހަމަްޒާތީްގޮތުންްވަކިްގޮތަކަށްްމިކަންްބަްއޓަންކުރުމަށްްޓަކައިްރައްޔިތުްނގެްކުރިމަތީަގއިްގަންްހިންިގް

ް ްރަްއޔިތުންގެ ްމައްސަަލެއއް. ްސިފަކުރާ ނޑު ްައުޅގަ ްގޮތުަގއި ްނަންްމައްސަލަެއއްގެ ްއެ ްފޮނުވީމާ، ްނަމެއް މަޖިލީހަށް

ްމުޑުދާރުް ްބާވަުތގެ ްއެ ްހުޅުވާލައިގެްނގޮސް ްފުރުޞަތު ްޓަކައި ްއެހުމަށް ްނުފެނޭތޯ ްފެނޭތޯ، ްަކއިީރގައި ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްދެރަާވކަން ްވިސްނި،ްއެކަުމގައި ްމިއަދު ްފަރާތްތަކަށް ްކޮށްފައިވާ ްކަންކަން ްހުރީމާ،ްއެ ްކޮށްފައި ކަންތައްތައް

ްކުރެވުނީްހަ ްއެ ްދުވަހު ްއެ ްވިސްނިވަަޑއިގަންަނާވނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމިއަދު ްއެއާެއއްކޮށް ްހަމަ ްއަދި ްފާހަގަކުރަން. މަ

ްކުރިް ްޓަކައި ްދަށްކުރުމަށް ްމާކްްސ ްމި ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްމަސަްއކަތްކޮްށ، ްއެގޮތަށް ްއަދި ްނޫންކަން. ްކަމެއް ރަނގަޅު

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްމަސައްކަތްތަކުންްއެްމަނިކުފާނަށްްލިބެންވާްޙަ އްޤުްއެންމެްފުރިހަމަްގޮތުގައިްލިބިފައިުނާވކަންްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްނަންފުޅު ްޙަމީދުގެ ްމައުމޫން ްއަލްއުސްާތޛު ްހުށަހަޅަން ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހަމަ ނޑު އެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމަޤާމަށް ްފާސްކުރުމަށް.ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްހުށަހަޅަން.ްއަދިްްތަޅުމުން ނަންފުޅުްފާސްކުރުމަށް

ްތަފްސީުލް ްގޮުތގެ ްއޮތް ްމާކްސްދީފައި ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްމި ްއެއާެއއްކޮށް ހަމަ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަކީ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެން ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްކަމަށް ފެންނަންޖެހޭނެ

ްއަދިްކޮމިޓީއެއްް ްއިންޓެގްރިީޓއާ ްޤާބިލްކަމާއި ްޢިލްމީ ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ްވިސްނަންޖެހޭނީ ްމާކްސްދިނުމުގައި ްމެންބަރުން ަގއި

ްއަށްް ްސިފަ ްމީހެްއގެ ްވަކި ްނުވަތަ ްބަލާފައި ްމަތިން.ްމޫނަށް ްހަމަތަކުގެ ްއޮންނަ ްބަާލފައި،ްއެ ްކަންތައްތަކަށް އެހެނިހެން

ްކަ ްބަލާފައި، ްގޮތަށް ްއުޅޭ ްމީހާ ްއެ ްމަޖިލީހުންްބަލާފައި، ްމި ްއެއީ ްމާކްސްދިނުމަކީ ްގޮތުން ްޒާތީ ނޑައެިޅެގން

ް ްހިތާމަކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްނޫން. ްކަެމއް ްނިންމާފައިވ67ްްާކުރެިވގެންވާނެ ްކޮމިޓީން ްިދނުމަށް މާކްސް

ްމަޖިލީހު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްިނންމުމެއް ްނިންމާފައިވާ ްއެއްކޮްށ ްޒިންމާދާރުަކމާ ްމިއީ ްނަންފުޅުްނިންމުމަކީ ްމި ން

ނޑުްހަމަްހުށަހަޅަން.ްއަދިްހަމަްއެާއެއްއކޮށްްކުިރއަށްްއޮްތްތާނަގއިްިމްތަނަށްްނަންތައްްފޮނުވީމާް ފާސްކުރުމަށްްއަުޅގަ

ްެއްއގޮތްާވް ްއުސޫލުަތކާ ްެއއޮންނަ ްމާކްސްދޭންޖެހޭނީ ްނަމަވެސް،ްއަުޅަގނޑުމެން ްތަފާތު ްފިުކރު ްިސޔާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަތިން.ްޢިލްމީ ްުނވަަތްްގޮތުގެ ްވަިކްކަހަލަްސެޓްފިކެޓެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްަވންޏާ ްކަމަށް ްހުރީ ްބޭފުޅެއްގެ ޤާބިލުކަން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވަންޏާމުން ްކަމަށް ްހުރި ްޙާސިލުކޮށްފައި ްތަޢުލީމު ްގޮތަކަްށ ްނޫން ްޔުނިވަރސިޓީްނ ްިބކޯކާ ވަކި

ްަމގޫދޫަގިއްއަދިވެ ްވަންޏާ،ްއެއީ ްަކމަށް ްެވއްޖެ ްގޮތަށް ްޔުިނވަރސިީޓްމާކްސްނުދޭ ްއެ ްޔުނިަވރސިޓީއެއް. ްހުރި ްހަމަ ސް

ްޔުިނވަރސިޓީަތއްް ްރަށްރަށުގައި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްިވސްނައިގެން ްވިސްނުން ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްދާނީ. ްކިހިނެއްތޯ އަށް

ށްްޤާއިމުކޮށް،ްއެްޔުނިވަރސިޓީްންތަޢުލީމުްޙާސިލުކުރާްމީހަކަށޭްތިމާމެންްމާކްސްދޭނީ.ްއެހެންްވިސްނުންްހުރެއްޖެްކަމަް

ްތާނަގިއް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބާވަތުެގްކަންަކން ްމި ްދަންނަވާނީ ްނިކަމެތިަކމެއް.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނޑު ްވަރަށް ްެއއީ ވަންޏާ

ްއެހެްނވީމާ،ް ްކަމެކޭ. ްޮގވާަލންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްނުކުުރމަކީ ްމަޖިލީހުން ްމި ވެސް
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ްވަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްވެ، ްމަޤާމު ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސކިއުޓަރ ްއެދެން ްއެކު ްއާދޭހާ ރަށް

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްޕްރޮސިކިުއޓަރްޖެނެރަލަކަށް ްޑެޕިއުޓީ ްއަދާކުރުމަށް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމުއްދަތ31ްްުމަޤާމުގެ ްއެ ދުވަސް.

ްޢައް ްޖެނެރަލެއް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެވސް ްއެހެންވީމާ،ްފަހަނައަޅާދިޔައިުރގައި ޔަންނުކުެރވި.

ްނަންފުޅުް ްޙަމީދުގެ ްމައުމޫން ްއަލްއުސްތާޛު ްމަޤާމަށް ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްމިއަދަށް މިއަދުން

ްފާސްކޮށްދެއްވުމަށްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާލަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްޑީ ްޢިްއޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްަނއިފަރު ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ްފަާރތުން .އާުރ.ޕީގެ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދު.ް

ް

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްޮއންނަނީ؟ްއަ ްީޑ.އާރު.ީޕގައިޯތްމި ްައދިވެސް ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްމިހާރުް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރި ޅުަގނޑު

ްޢައްޔަންނުކުރެިވް ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮިސކިއުޓަރ ްއާދެ، ްވެއްޖޭ. ްދުވަހެއް ްހާދަ ްބަދަލުކުރިތާ ޕާޓީ

ްބަލައިުނގެންް ްދޭ.ްއާެދ،ްޝަރީަޢތުންްމައްސަލަ ްއެބަ ްކުރިމަިތަވމުން ްމިހާރު ްމައްސަލަތައް ްގިނަ ްވަރަށް ލަސްވަމުންދާތީ

ްދިޔަ.ް ްދުަވސްތަެކއް ްއާެދ،ްވެސް ްއޮތީ. ްޮގއްސަ ްކަްނތައް ްމި ްހިސާބަށް ްނެރޭ ްވެސް ްއަމުެރއް ްކޯޓުން ްގުޅިގެން މިަކމާ

ް/ް ްމީނާޒް ްހ. ްނަންފުޅު، ްއޮްތ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމި ްމަޤާމަށް ްޕީ.ޖީގެ ްހިތަށްއަރަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ކޮންމެއަކަސް

ްލި ްމާކްސްއެއް ްދަށް ްއެހާ ްކޮމިޓީން ްނަންފުޅު ްޙަމީދުގެ ްމައުމޫން ްހިސާބަށްްއަލްއުސްާތޛު ްމި ބިަވޑަިއަގންނަވަިއގެން

ްމަނިކުފާނުް ްމި ްވަންދެން ްދުވަސްތަެކްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްެއކުަގިއ ނޑާ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްކީއްވެބާއޭ. އަންނަންޖެހުނީ

ްޙަމީދަކީް ްމައުމޫން ްމަޤާމަކަށް ްމިފަދަ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއޮފީހުގައި.ްައޅުގަ ްއޭ.ޖީ ްހުރި ްެއބަ ްކުރަްއވާފައި މަސައްކަތްޕުޅު

ްިވއްޔާްްވަރަށް ްވަނީ ްކަމުގައި ްަދންނަވާ ްބުރަނުވެ ްއަތަކަށް ްވަކި ްއަނެއްެހން ނޑު ްބޭފުޅެއް.ްއަުޅގަ ްރަނގަޅު އެކަީށގެންވާ

ްއެްއް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްމީހުންތަކުގެ ްމަދު ްތިބި ްރާއްޖޭަގއި ްމަޤާމަކަށް ްމިފަދަ ްމިހާރު ްނުވަތަ ްމިއަދު ްމަނިކުފާނަކީ އެ

ްމާކް ްދެން ްދަންނަާވނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްެއްބޭފުޅެކޭ ްނޭނގެ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްގޮެތއް ްދެއްވާ ްމި ސް

ްހީވަނީްހަމަްމިްަވގުތަށްްހަަމްމިްކަމަށްްއެންމެްއެކަށޭަނ،ް ްބަލާއިރުްެވސްްައޅުަގނޑަށް މަނިކުފާނަކީްތަޢުލީމީްގޮތުން

ްވަންދެ ްދުަވްސ ްގިނަ ްވަރަށް ްާދިއރާގައި ްމި ްއަެނއްކާ ްބޭފުޅެއް. ްެއއް ްފުންނާބުއުސް ްމަނިކުފާނުްއެންމެ ްއެ ން

މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވާފަިއވޭ.ްއަޅުަގނޑާްއެުކގައިްވަރަށްްާގތުން،ްއެހާްގިނަްދުވަސްަތކެްއްވަންދެންްމަސައްކަތްކުެރއްިވް

ްއާދެ،ް ްބޭފުެޅއްކަން. ްއެަކށީގެންވާ ްކިހާވަރެްއގެ ްމަޤާމަށް ްމި ްމަނިކުފާނަީކ ްއެ ްއެނޭގ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވާތީ ބޭފުޅަކަށް
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ްައޅުގަް ްެއްއެހެންވީމަ ްވާީތ، ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްނަންފުޅު ްޙަމީދުގެ ްމައުމޫން ްއަލްުއސްތާޛު ްމަޤާމަށް ްޕީ.ޖީގެ ނޑު،

ްނަންފުޅަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްތަީއދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވާލަމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންަމއިލާނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްރިޕޯޓަށްްޝުކުރިއްޔާ ްކޮމިޓީ ްމަތިން ްގޮުތެގ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ންބަރު.

ްޕާޓީއަކުންް ްއެހެން ްިނމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުވަިއ ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީަތކުެގ ްއެިދވަަޑިއގެންނެވި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ްބަހު ްރިޯޕޓުގެ ްކޮމިޓީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެުކ ްނެތުމާ ްއެހުމުެގްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ްނިންމާލަނީ. ްމި ސް

ްވަގުުތަގއިްޕްރޮސިކިުއޓަރްޖެނެރަލްގެްމަޤާމަށްްބޭފުޅަކުްހަމަޖެއްސުމަށްްޓަކައިްަނގަންޖެހޭްޯވޓުްނެގޭނެ.ް

ްއެޖެންޑާް-11.3 ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްްއަޅުގަ ްދ11.3ްިނަންބަރު ްޤާނޫނުއަސާީސެގްއަށް. ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެހިރާއްޭޖގެ

ްއަށްްްވަނ115ްަ ްސްރީލަންކާ ްއޮފް ްރިޕަބްލިކު ްސޯޝަލިސްޓް ްޑިމޮކްރެޓިކް ްމަތިން، ްގޮުތގެ ްގަިއވާ ް)ދ( މާއްދާގެ

ދިވެހިރާއްޖެްއިންްަކނަޑއަޅާްސަފީރުކަމަށްްގ.ްޒަފްނާް/ްައލްފާޟިލާްޒާހިޔާްޒަރީުރގެްަނންފުޅުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްއެިދވަަޑިއގެން ްމަޝްވަރާައކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަޤއުީމްްރައްޔިތުންެގ ްދިރާސާކުރަްއވައި ްނަންފުޅު ްެއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ

ް ްހުށަހެޅުން.ްމިްރިޕޯޓު ްރިޕޯޓް ްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތުގެ ްމެންބަރުންނަށ2114ްްްއެޕްރީލ11ްްްސަލާމަތުގެ ްދުވަހު ވަނަ

ްމެންބަރު،ްމާވަ ްކޮމިޓީގެ ްޤައުީމްސަލާމަތު ްހުށަހަޅައިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްިޢއްޒަތްތެރިްފޮނުވުނު.ްމި ްދާއިާރގެ ށު

ްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.

ް

 ްާވހަކަދެއްެކވުން:ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު

ވަނަްމާއްދާގެް)ދ(115ްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޭޖެގްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްގޮ ނޑައަާޅްގަިއވާ ްކަ ްއިން ްިދވެހިރާއްޖެ ްއަށް ްސްރީލަންކާ ްއޮފް ްރިޕަބްިލކު ްސޯސަލިސްޓް ްޑިމޮްކރެޓިކް ްމަތީން، ތުގެ

ްމަޖިލީހުގެްމަޝްވަރާއަކަށްް ްނަންފުޅު،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޒަރީރުގެ ްޒާހިޔާ ް/ްއަލްފާޟިލާ ްކަމަށް،ްގ.ޒަފުނާ ސަފީރު

ްނަންފުޅު ްއެ ްވާތީ، ްހުށަހަޅުއްވާަފިއ ްގޮތުގެްްއެދިަވޑަިއގެން ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްސަލާމަތުެގ ްޤައުމީ ދިރާސާކުރަްއވައި

ްދާއިރާގެް ްހުޅުހެންވޭރު ްބޭފުޅުންނަކީ؛ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްމި ްއާދެ! ްލިބިގަންނަން. ްއުފާ ހުށަހެޅުމުގެ

ްއާ ްރޮޒައިާނ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްމުޤައްރިރު. ްމަނިކު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްމުޤައްރިރު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނައިބު ދަމް،

ްާދއިާރެގް ްޠާރިޤު،ްގުަރއިދޫ ްމުަޙއްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޙުސައިން،ްމަނަދޫ ްމުޙައްމަދު ްާދއިރާެގްމެންބަރު ނޑިތީމު ކަ

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްދާންދޫ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު، ްޫޔުސފް ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްގަމު ްރިޟާ، ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްމުފީދު،ްފޭދޫްރިޔާޟު،ްމަޑަް ްޝިފާޤު ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ްމެދު ްނާޒިމު،ްފުވައްމުލަކު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ވެލީ

ނޑު.ްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެންދިޔަްގޮތަީކްމިްމައްސަލަްދިރާސާކުރުމަށްް ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީ،ްދެންްއަޅުގަ
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ްއެް ްފޮނުއްވުމާ ްއަށް ްކޮިމޓީ ްސަލާމަތު ްޤައުމީ ްފެއްެޓވި.ްޓަކައ ްކޮމިޓީން ްމަސައްކަތް ްދިރާސާކުރުމުގެ ްނަންފުޅު ްެއ ކު،

ް 2114ްްއެގޮތުން ްފޮނުްއވާފަިއ8ްްއެޕްރީލް ްެއކު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްސިޓީފުޅާ ްކޮމިޓީެގްބައްދަލުުވމުގައި ގަިއްއޮތް

ުކށާއިްސާބިތުްދަރަނީގެްރެކޯުޑްޒަރީރުގެްްލިޔެކިޔުންތައްްދިރާާސކުރަްއަވއިްކުރިއަށްްގެންދެވި.ްއަދިްައލްފާޟިލާްޒާހިޔާ

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްާއއި ްސަރިވސަސް ްރިހެބިލިޓޭޝަން ްެއންޑް ްޕެނިޓެންޝަރީ ްއޮފް ްޑިޕާްޓމަންޓް ްޓަަކއި ސާފުކުރެްއވުމަށް

ްމައްޗަްށް ްކަންކަމުގެ ްމި ްސާފުކުރައްވާފައިޭވ. ްމަޢުލޫމާތު ްކޯޓުން ްކްރިނިމިނަލް ްކޯާޓއި ްިސވިލް ްކޯޓާއި ހައި

ް ްއަްށްރިޢާޔަތްކުރަްއވައި ްސްރީލަންކާ ްއޮފް ްރިޕަބްލިކު ްސޯޝަލިސްޓް ްޑިމޮކްެރޓިކު ްވަނީ، ްނިންމަވާފައި ކޮމިޓީން

ްރައްޔިތުންެގް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކައި، ްޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ްކަމަށް ްސަފީރު ނަޑއަަޅއި ްކަ ްއިން ދިވެހިރާއްޖެ

ް ްޒާހިޔާ ްއަލްފާިޟލާ ްފޮނުއްވައިަފއިާވ، ްހޯދުމަށް ްމަޝްވަރާ ްދިރާސާކުރައްަވއިްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީން ްނަންފުުޅ ޒަރީރުގެ

ނިންމެވުމަށްފަހު،ްއެްކަމަނާްައކީްއެްަމގާމަށްްޢައްޔަންކުރުަމށްްއެކަީށގެންވާްބޭފުެޅއްްކަމަްށ،ްޤައުމީްސަލާމަތުްކޮމިީޓގެް

ްފާސްކުރެއް ްއިއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި ްޯވޓުގައި ްވަަޑއިގެން ްވުމާެއކު،ްބައްދަލުވުމަށް ވި.

ްކަމަށްް ްސަފީރު ނަޑއަަޅއި ްކަ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަށް ްސްރީލަންކާ ްއޮފް ްރިޕަބްލިކު ްސޯޝަލިސްޓް ޑިމޮކްރަޓިކު

ްސަލާމަތުް ްޤައުމީ ްމެދު ްމަޝްވަރާދިުނމާ ްއަްށ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްަޢއްޔަންކުެރއްވުމަްށ ްޒަރީރު ްޒާހިާޔ އަލްފާޟިލާ

ްނިންމެވުން،ްރައް ްނިންމެވި ްއެދި،ްކޮމިޓީން ްމަތީްންނިންމަވައިދެްއވުން ްގޮެތއްގެ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމަޖިލީހަށް ޔިތުންގެ

ނޑުްހުށަހަޅަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް ް.الم عليكنوالس  މިްރިޕޯޓުްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢަމަލުކުރުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްގޮުތގެްމަތީން،ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްރުހުންދިނުމުގެްަމއްސަލަތަުކގައިް

ްމިް ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަދައްކަން. ްރިޕޯޓަށް ްމި ްހުޅުވާލީ ްފުރުޞަތު ްމި ްޕާޓީތަކަށް ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ްއަރުވަނީްމަނަދޫްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަ

ްމަޤާމަށް،ްޒާހިޔާް ްސަފީރެއްގެ ްަކނަޑއަުޅއްަވއި ްއަށް ްއާދެ!ްސްރީަލންކާ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްޔާ

ްކަމަނާް ްއެ ްދިރާސާކޮށް ނޑުމެންްމަޝްވަރާކޮްށ،ްއަދި ްައޅުގަ ްކޮމިޓީަގއި ްަވގުތު،ްއެ ްހުށަހެިޅގެްނއައި ޒަރީރުގެްނަންފުޅު

ްކަމަށް ްއެ ްކަމަްށްްއަކީ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހަވާލުކުުރން ްަމގާމު ްއެ ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްއަދި ްގޮުތގައި ްބޭފުެޅއްގެ ޤާބިލު

ްެއއްެޗއްް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިނދު، ްއައި ްފުރުޞަތު ްިވދާޅުވުމަށް ްއެއްޗެއް ްމެދު ްއެކަމާ ްމަޖިލީހުން ްނިންމައި، ކޮމިޓީން

ްއަ ްކީްއކަން ްކުރަނީ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ. ްެއްދަންނަވާލަން ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްއެނގެންޖެހޭ. ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ކޮމިޓީގަިއްހިމެނޭްމީހެއް.ްއަިދްއެްކަމަނާްއަށްްތާއީދުކޮށްްޯވޓުްވެސްްދިންްމީހެއް.ްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްއެް
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މަތަށާއިްއެްކަމަނާްކަމަނާްއަކީްއެްކަމަށްްވަރަށްްޤާބިލުްބޭފުޅެއް.ްދައުލަތަށްްމިހާތަނަށްްއެްކަމަނާްކޮށްދެއްާވފައިވާްޚިދު

ްހަމަގައިުމް ނޑުމެންނަށް، ްައޅުގަ ްބަލައިާލއިރު، ްގޮތްތަކަށް ްއަދާކުރަްއވާފައާވ ްޒިންމާ ްމަޤާމުތަކުގެ އަދާކުރަްއަވއިފަިއވާ

ްމޫނަށްްބެލުމެއްނެތި،ްއުސޫާލިއްހަމައިގެްތެޭރގަިއްކަންކަްން ނޑަްށްފެންނަންްއޮތީްެއްކަމަނާްައކީްމީހާގެ ްއަުޅގަ ވެސް

ނުޑްްގެންދިއުމަށް ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރަން. ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންީވމާ، ްގޮތުގަ. ްޭބކަނބަލެއްގެ ބާރުއެުޅއްވި

ްގޮތުަގއިް ްބޭފުޅެއްގެ ްތަމްސީލުކުރައްަވއި ްދިވެހިރާއްޖެ ްބޭރުގައި ްރާއްޖޭން ްނޫނީ ްސްީރލަންކާ ްވިސްނުމަކީ ނޑު މައިގަ

ްޖެ ްއެބަ ްވިސްނަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްހަމަޖައްސާއިރު ްފިކުރާއިްބޭފުޅަކު ްއެޅޭއިުރ،ްސިޔާސީ ްހަމަތައް ނޑުމެްނގެ ހޭ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްޤައުމުގެްމަޞްލަޙަތަށްްޓަކައިްވިސްނާްބަޔަކުްއެބަްޖެހޭްކޮންމެވެސްް ވިސްނުމާ،ްމިްކަންކަމުންްދުރުވެ،ްއަުޅގަ

ްވިސްނުންފު ްޒަރީުރގެ ްޒާހިޔާ ްބަލާއިރު ްއެގޮަތށް ްތިބެން. ްަތންތަނެއްގައި ްކޮންމެވެސް ްމިހާތަނަށްްހާލަތެއްގައި ޅު

ްއެކަށީގެްނވާް ްވަރަށް ްމިކަމަށް ްއަކީ ްކަމަނާ ްއެ ްެދންނެވޭނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްބަލާއިރު، ްގޮތްތަަކށް ްހުރި ގެންގުުޅްއވާފައި

ްސްރީލަންކާް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ްައޅުަގނޑު ްތާއީުދކުރާއިރު ްާތއީދުކުރީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ބޭކަނބަލެކޭ.

ްއަދި ްއަަވއްޓެރި ްދިވެިހްދައުލަތް،ްދިވެހިްސަރުކާރުްްކަހަލަ ްތަނެއްަގއި ްދިރިއުޅެމުންދާ ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ދިވެިހން

ްކަމަނާް ްއެ ްދެނެގަންނަން. ްގާުތން ްވަރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްގޮތްތަކެއް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްޢަަމލުތައް ްމީހަކު ތަމްސީލުކުރައްވާ

ް ްދިވެހިންގެ ްބޭފުޅަކަށް. ްގުޅުންހުރި ްދިވެހިންނާ ްދިރިއުޭޅއިރުްވާންޖެހޭ ްތަންތާނގައި ްެއ ްދިވެހިންނަށް ަކންތައްތަކަށް،

ްދެކޭް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާންޖެހޭ. ްޭބކަނބަލަކަށް ްމަސައްކަތްޕުޅުުކރައްވާ ްހޯދައިދިނުމަށް ްހައްލު ްކަންތައްަތކަށް ދިމާވާ

ްޮއންނަ ްހޮސްޕިޓަލެއްގައި ްމީހާ ްދިވެހި ްދާ ްއަށް ްސްރީލަންކާ ްހަމަެއކަނި ްތަޞައްވުރަކީ ްނޫން.ްމިހާރުގެ ްއެހީވުމެއް އިރު

ްސްރީލަންކާގަިއް ްފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަޒމާންތަކެއްަގއި ްކުީރގެ ްމީގެ ްތަނުގައި، ްވޭުތވެދިަޔ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަދަލުވެއްޖެ.ް ްމިއަދު ްަޒމާން ްއެހެންނަމަވެްސ ްގޮތުގަ. ްމީހާގެ ްބޭސްފަރުާވކޮށްދޭ ްހޮސްިޕޓަލުގަިއ ްއެމްބެސަޑަރަކީ ހުންނަ

ްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންް ްޓަކައި. ްހާސިލުކުރުމަށް ްތައުލީމު ްދިރިއުޅެމުންދަނީ ްސްރީލަންކާަގިއ ްމީހުން ްއަދަެދއްގެ ްގިނަ ގެ

ޞިއްޙީްއެިކއެކިްކަންަތއްތަުކަގ.ްމިްކަންްކަމުގައިްމަސައްކަްތކުރަމުންދާއިރުްއެްތަންތާނގަިއްދިރިއުޅެމުންދާއިރުްދިމާވާް

ްއެހެްނވީ ްހުރި. ްއެބަ ްަމއްސަލަތަްއ ްބޮޑެތި ްާދްވަރަށް ްއަށް ްއެމްބަސީ ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްކަމުަގއި ްކަން ްމި މާ،

ްއިންތިޒާމުތަކެއްް ްފަސޭހަ ްބައްދަުލވެޭވނެ ްކަންކަުމގައި ްބޭނުންފުޅުވާ ްބައްދަލުކުރައްވަން ްއެމްބަަސޑަާރ ދިޔުންތަކުަގއާއި

ް ްމީހަކަށް ްއޮންނަ ްުގޅުމެއް ްގާތް ްދިވެހިންނާއި ްހަމައެހެންމެ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދާން ްޖެހޭްހަމަޖެހިގެން ްއެބަ ވާން

ސްރީލަންކާަގއިްހުންނަްމީހަކީ.ްއެްމީހާްވާންްއެބަްޖެހޭްދިވެހިންގެްކަްނކަމަށް،ްދިވެހިްަދއުލަތުންްދިވެހިްސަރުކާރުްން

ނޑުްއެްކަމަނާް ކަންކަންްފަހިކޮށްދިނުމުގައިްމެދުވެރިެއއްގެްބައިްރަނަގޅުްޮގތުގައިްއަާދކުރާްމީހަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްގޮް ްމިއަދު ްވާީތ،ްއަށް ްތަނަކަށް ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްދިެވހިންގެ ްއަކީ ްސްރީލަންކާ ްބޭނުންވަނީ، ވާލަން

ްތަފާތުް ްވާތީ، ްތަނަކަށް ްތިބި ްމީހުން ްޚިޔާލުގެ ްތަފާތު ްވާތީ، ްތަނަކަށް ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްވިސްނުމުެގ ްތަފާތު ދިވެހިންގެ

ްވި ްސިޔާީސ ްވާތީ، ްތަނަކަށް ްތިބި ްމީހުން ްފިކުރުގެ ްޓަކަިއްސިޔާސީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނުބައްލަވަިއ، ސްނުމަށް
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ްސްރީލަންާކގަިއް ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޮގަވއިލަމޭ. ނުޑ ްައުޅގަ ްދެމިހުންނެވުމަށް ްކޮށްދިނުމުގައި ްޚިދުމަތެއް ރަނގަޅު

ްއެމްބެސަް ްގޮުތަގއި ްމީހެްއގެ ްއެހީތެރިެވވަަޑއިގަންަނވާ ްގާތުން ްއެންމެ ްކަމެްއގަިއްެވސް ްކޮންމެ ްެވގެންދިއުްންދިމާވާ ޑަރު

ނުޑްއެްކަމަނާްއަށްްާތއީދުްމިްކުަރނީްމިްދެންނެވިްކަންކަން،ް އެއީްހަމަަގއިމުްވެސްްައޅުަގނޑުްދެކޭްހުވަފެން.ްއަުޅގަ

ްމިްދެންނެވިްމަގުންްދާނެކަމުގެްވިސްނުމުގަ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢަބްދުއްރަޙީމުްްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ެމންބަރު.

ްهللا.ޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްޢިއްޒަ ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްއަްޚ، ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދެންމެގައި ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ތްތެިރް`.

ްތާއީދުކުރަން،ް ްއަށް ްފުރިހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްއަބޫބަކުރު، ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު މެންބަރު

ްއެހައިް ްކޮމިޓީން ްސަލާމަތީ ްޤައުީމ ްހަމައެއާއެީކަގއި ްތާއީދުކުރަން. ްއަށް ްފުރިހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ

ްމެންބަރުންނަށާއިްޚާއްޞަކޮށްްްޤައުމީްވަންތަްވިސްނުމެްއަގިއްއެ ނިންމެިވްނިންމެވުންްިނންމެވީތީ،ްއެްކޮމިީޓގެްހުރިހާ

ނޑުްެވސްްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއް ނޑުްވަރަށްްބޮޑަްށްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަުޅގަ މުޤައްރިރަށާއިްނައިުބްމުޤައްިރރަށްްއަުޅގަ

ްވިދާ ްއެ ްޠާރިޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްސަފީރުކަމުަގިއްމަނަދޫ ްޮއޅުދޫކަރަިއގެ ްފަދައިން ުޅވި

ްކަންކަމުގަިއް ްދިމާވާ ްރަްއޔިުތންނަށް ްދިވެހި ްނެތި، ްެބއްލެވުމެއް ްފިކުރަކަށް ްސިޔާސީ ްަވކި ްހުންނަވަންވާނީ މަޤާމުގައި

ްބަލައިލާ ްތާރީޚަށް ްުނަވތަ ްއަށް ްމާޒީ ްޒަރީުރގެ ްޒާިހޔާ ްބޭފުޅެއް. ްޤާބިލު ްފަދަ ްއެހީތެރިވެެދއްޭވ ްގާތުން ްއެްވަރަށް އިރު

ްސާބިތުކޮށްދެްއވާފަ.ް ްތެރެއިން ްޚިދުމަތުގެ ްސަރުކާުރގެ ްކަމަާނގެ ްއެ ްވަނީ ްބޭފުޅެއްކަން ްޤާބިލު ްވަރަށް ްއަކީ ކަމަނާ

ްމަޤާމެްއަގިއް ްސަރުކާުރގެ ްހުންނެވި ްޚިދުމަތުގައި ްހަމަ ްެވސް ްިމއަދު ްއަދި ްފުރުއްވާަފއި ްމަޤާމުތަކެްއ ްއިސް ދައުލަތުގެ

ް ްޤައުމަށް ްދިވެހި ްނަމަވެސް ްބޭފުޅަކަށްްނޫން ްގެންދަވާ ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްއެީކަގއި ްޝައުޤުވެރިކަމާ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ

ނޑުމެންްޕީ.ޕީ.އެމުގެްފަރާތުންްބޭނުންވަނީްއަބަުދވެސްްމިކަހަލަްބޭބޭފުޅުން،ްަކންކަމަށްްއެކަީށގެންވާްޤާބިުލް ވާތީ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްވެރިކަމަށްްޕީ.ޕީ.އެމުންްއައީްބޭބޭފުޅުންނަށްްމަޤާމުތަކުގެްމަސްއޫލިްއޔަތުްއަދާކުރުމުގެްފުރުް ޞަތުދިނުމަށް.ްއަޅުގަ

ްޚިދުމަތްކުރާކަށްް ްފިކުރަކަށް ްަވިކ ްނޫން. ްޚިދުމަތްކުރާކަށް ްކުަލއަކަްށ ްވަިކ ްބޭނުމުގަ. ްޚިދުމަތްކުރުުމގެ ްޤައުމަށް ދިވެހި

ްހު ްނަންތައް ްމަޤާމަށް ްަސފީރުކަމުގެ ްޤައުމުަތކުގެ ްއެކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްޢިއްޒަތްތެރިްނޫން. ށަހަޅަމުން

ްމަޤްޞަދަކީ،ް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވިސްނުމުގަ. ްދެންނެވި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްެގންދަވަނީ ްއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކަްނކަމުަގއިް ްދިމާވާ ްަރއްިޔތަކަށް ްއެ ްވެސް ްތަނަކުން ްކޮްނމެ ްދިރިުއޅޭ ްރަްއޔިތަކު ްިދވެހި ްބޭނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްފޯރުކޮށްދެއްވަ ްގޮތްތަކެްއްސަރުކާރުން ްފޯރުކޮށްދެވޭނެ ްތެރޭަގއި ްފުރުޞަތެއްގެ ްވީހާްއަވަސް ްޚިދުމަތް ންެޖހިވަޑަިއގަންނަވާ

ްއަދަދަކަށްް ްގިނަ ްއެންމެ ްދިވެިހން ްއަީކ ްއޮޅުދޫކަރަ ްައަވއްެޓރި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބަލާއިުރ ްއެގޮތުން ހޯދުން.

ްފިކުރު ްސިޔާސީ ްތަފާތު ްޤައުމުަގއި ްއެ ްޤަުއމު. ްެއއް ްއުޅުްއވާ.ްދިރިއުޅެމުންގެންދާ ްއެބަ ްދިވެހިން ްބޭފުޅުން، ގެ

ްބޭނުމުަގޔާިއް ްހާސިލުކުރެްއވުމުގެ ްތައުލީމު ްއުުޅްއވާ. ްބޭފުޅުްންއެބަ ްުއޅުްއވާ ްމަސަްއކަތްތަކުަގއި ްތަފާތު ހަމައެއާެއކީަގއި

ނަޑށްްމަޢުލޫމާތުް ލިބިފައިްއޮތްްްއަދިްވިޔަފާރީގެްމަސަްއކަތްތަުކގަާޔއިްއެްނޫންްދާއިރާތަކުގަިއްޚިދުމަތްކުރައްވަިއ،ްއަުޅގަ

ްދިރިއުުޅއްވަމުންް ްމިހާރު ްއޮޅުދޫކަަރިއަގއި ްސްރީަލންކާގަިއްނުވަތަ ްދިވެހިން ްހާސް ްއެގާަރަވރަކަށް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ގޮތުން

ްބޭފުޅަކުްސަފީރެއްެގް ްޤާބިލު ްފަދަ ްޒަރީރުމެން ްޒާހިޔާ ްތަނަކަށް ްދިރިއުޅޭ ްިދވެހިން ްއަަދދެއްގެ ްގިނަ ްގެންދަާވ.ްއެހާ އެބަ

ްހަމަޖެ ްޮބޑުްގޮތުަގއި ްވަރަށް ްލިބިގެންދާ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްެއްތަނުގަިއްދިރިއުޅޭ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްެވގެންދާނީ ހިގެންދިއުން

ްމިް ްހަމަޖައްސަވަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޤާމަށް ްސަފީރުަކމުގެ ްއޮޅުދޫކަަރިއގެ ްއެހެންކަމަށްވާތީ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް.

ްފޮނުއްވާފައިވާ ްނަން ްމަޖިލީހަށް ްޕީ.ޕީ.އެމުންްްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަޖެއްސުމަކީ ްމަޤާމަށް ްއެ ްޒަރީރު، ްޒާހިޔާ އަލްފާޟިލާ

ްމުހިއްމުް ްއަބަދުވެްސްއެފަދަ ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެްއ. ްއެދޭ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްކަމެްއ. ްބޭނުންވާ ްބޮޑަްށ ވަރަށް

ްުއއް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަޖެހިގެންދިއުން. ްއަވަހަކަށް ްވީހާ ްބޭފުޅުން ްޤާބިލު ްެއްމަޤާމުތަކަށް ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މީދުކުރަނީ

ްކަމަށް.ް ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރުހުން ްއަޣްލަބިއްޔަަތކުން ްތަނަވަސް ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިއަދު ްއަށް ކަމަނާ

ްއޮޅުޫދކަރަިއގަިއް ްވުރެ ްިމހާރަށް ްެއކީަގއި ްހަމަޖެހިވަޑަިއގަތުމާ ްމަޤާމަށް ްއެ ްކަމަނާ ްެއ ްއުއްމީދަކީ އަޅުަގނުޑގެ

ްކަމަށް.ްްދިރިއުޅެމުންދާ ްލިބިގެންދާނެ ްހައްލު ްއެީކގައި ްފަސޭހަކަމާ ްދަތިތަކަށް ްދިާމވާ ްތަނުގައި ްއެ ްރައްޔިުތންނަށް ދިވެހި

ްފުރުޞަތުތަކެއްް ްފަހި ްިއތުރު ްޚިދުމަތްކުރުމުގައި ްރައްޔިުތންނަށް ްިދވެހި ްޤައުމާއި ްިދެވހި ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ އަދި

ްލިބިގެންދިއުން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްް

ް

 ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއެމް.ޑީ.ޭއގެްފަރާތުން،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ް

ް

 ްކަދެްއެކުވން:ވާހަކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްއާމިރުް

ަގއިްހުންނަވާްސަފީރުކަމުގެްމަޤާމަްށްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްނަންފުާޅްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްސްރީލަންކާް

ްއިްންބޭރުް ްފުރުޞަތުެގްބޭނުންހިފަން.ްއާދެ!ްާރއްޖެ ްދަންަނވާލަން ނުޑްކޮންމެވެްސްެއއްެޗއް ްއަުޅގަ ްވެސް ްގޮތުން ބެހޭ

ނޑުމެންްސަފީރުންްޢައްޔަންކުރުމުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްސަފީރުންްތަން ތަނަށްްޢައްޔަންްމިްކުރަނީްޤައުމުތަކަށްްއަުޅގަ

ްެއް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްޚާއްަޞކޮށް ްިނޔަތުަގއި. ްހާސިލްކުރުުމގެ ްއޭގެން ްމަޤްޞަދުތަެކްއ ްގިނަ ވަރަށް

ްކަންތައްތަކުގައިް ްދިމާވާ ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދިރިއުޅެމުްނދާ ްޤައުމެްއގައި ްއެ ްފަދައިން، ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި
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ްގުޅުންްއެހީތެރިކަ ްމެދު ްޤައުމުތަކާ ްެއ ްއާއި ްރާއްޖެ ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްއަދި ްހިމެނޭ. ްވެސް ްފޯރުކޮށްދިނުން ން

ނޑުމެންްމިްޤައުމުންްއެް ޤާއިމުކޮށްގެންްއެްޤައުމުތަުކެގްފަރާތުންްރާއްޖެްއަށްްލިބެންްހުންނަްއެހީތެރިކަމާްއަދިްއަޅުގަ

ކަންތަްއތަކެްއގެްމަްއޗަށްްެވސްްއެްޭބފުޅަކުްމަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ.ްްޤައުމުތަކަށްްވެެދވެންްހުރިްެއހީތެރިކަމާ،ްމިްހުރިހާ

ްއެމްބަސީތަުކަގއިް ްއަދިވެްސ ްއަދިެވްސ ްއަކީ ްހިތާމަ ްދަންަނވާނީ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްވިސްނުމެއްަގއި،ްަކނަޑއެޅިގެ ްތަފާތު ްވަރަށް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްފަރާތްތަކަކީ ްބަެއއް ްޖެްއސުންކުރުމުެގްމަސައްކަތްކުރާ ން

ްމަަސއްކަތްކުާރް ްވެސް ްސްރީލަްނކާަގއި ްއަވައްޓެރި ްހަމަ ްއެގޮތުން ްތަންތަނޭ. ްމަަސއްކަްތކުރަމުންދާ ނިޔަތުގައި

ްސަރުކާުރް ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްއަންނަމުންދޭ. ްޝަުކވާތަްއ ްހުރިކަމުެގ ްކަންޮބޑުވުންތަްއ ްމިކަހަލަ އެމްބަސީަގއި

ރެއްްދެމެހެއްޓުމަށްްޓަަކއިްުކރަންޖެހޭްމަސައްކަތްތައްްއެްެއމްބަސީތަކުންްކުރަންޖެހޭނޭ.ްބަދަލުވެގެންދިަޔޔަސްްެއްސަުރކާ

ްެއް ްމަަސއްކަްތކުރާ ްތަްނތަނުގައި ްއެ ްތަފާތު؛ ްމުޅިން ްއެއާ ްފެނިގެންދަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް އެހެންނަމަވެސް

ތްދިނުމުގައިްނުަވތަްއަޅުަގނޑުމެންގެްަޤއުމާއިްޤައުމުތަކުގެްަރއްޔިތުންްވެސްްސިޔާސީްެވގެްނގޮސްްރަްއޔިުތންނަށްްޚިދުމަ

ްކުރާް ްޓަކައި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްގުޅުްނ ްއޮތް ްދެމެދުގައި ްޤައުމުގެ ްދެ ްނުވަތަ ްކުރިއެރުމަށް ްޤައުމުެގ ްނުވަތަ ްލާބަ، ހެވާއި

ްއެހެންކަމުން ްފެންނަމުންދޭ. ްައސަރުތަްއ ްނޭދެވޭ ްފަރާތުން ްމުވަްއޒަފުންެގ ްކަހަަލ ްަބެއއް ްމަސައްކަތްތަކަށް ނުޑް، އަުޅގަ

ްދެް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަކީ ނޑުމެން؛ްސްރީަލންކާ ްއަުޅގަ ްެވސް ްޒަރީރަށް ްޒާހިޔާ ްމިއަދު ްހަމަ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ހަމަ

ްގިނަް ްވަރަށް ްޤައުމަކުން ްއެ ނޑުމެން ްވީހިނދު.ްއަޅުގަ ްޤައުަމކަށް ްޤައުމެކޭ.ްައވައްޓެރި ްބަލަިއގެންފަިއވާ ްގެކަުމގައި ވަނަ

ްހިފަ ްބޭނުންތަކެއް ްެއްޟަރޫރީ ްޝަުކވާތަްއ ްކަްނތައްތަުކގެ ްދިމާވެފައިވާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤައުމެކޭ. ންޖެހިފައިވާ

ްއެންމެް ްުނވަތަ ްގޮތަކަށް ްސުލްަޙެވރި ްއެންމެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެ ްައވަހަށް، ްވީހާވެސް ްއެކަން ްހުށަހެޅުނީމާ ހިސާބަށް

ކުރުމަކީްިމއީްހަމަގައިމުްވެސްްކުރަންްވެސްްޖެހޭނެްއަމާންްރައްކާތެރިްގޮތަކަށްްއެްޙައްޤުތައްްހޯދައިދިނުމަށްްމަސައްކަތް

ްަޤއުމުތަކުަގއިް ްގިނަ ްދިިރއުޅޭ ްދިވެހިން ްގިނައިން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްއެާއއެކު ްއެހެންވެ، ްދެން ކަމެކޭ.

ްވަރަށްްގިނަް ްފަރާތުން ްދިެވހިންގެ ްާޤިއމުކުރެވިފަެއއްްނެތް.ްއެއީ ްއަދިވެސް ްއެންމެްރަނގަޅުްނިޒާމު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްައޑުއަހަިއ،ް ްޝަކުވާަތއް ްއެ ްޓަކައި، ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއެކަްނަކން ްއެހެންވީމާ، ްއާދޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޝަކުވާަތއް

ްދަތިތައްް ްދިމާވާ ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ްަބއްދަލުކޮށް ްއިން ްދޭތެރެޭދތެރެ ްދިވެހިންނާ ްތިބި ްތަންތަުނގަިއ ްއެ ްޚާއްަޞކޮށް އަދި

ްސަ ްދިވެހި ްއެކަްނކަްނ ްޓަކައިްއޮޅުންފިލުަވއި، ްހޯދުމަށް ްހައްލު ްެއކަމަށް ްގެނެސްގެން ްހަމައަށް ރުކާރާ

ްދެކެން.ް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްޤާބިލު ްކުރެވޭނެ ްެއކަން ްއެހެންވީމާ، މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.

ްހުރި ްތަޖުރިބާ ްއަދި ްބޭފުޅެއް. ްޤާިބލު ްއެފަދަ ްޒަރީަރކީ ްޒާހިޔާ ްފަރާތުން ްޕާީޓގެ ބޭފުޅެއް.ްސަރުކާުރގަިއްްއަޅުަގނޑުމެން

ްހުރިކަންް ްޤާބިލުކަން ްކަމުގެ ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްބޭފުޅެއް. ްހުރި ްމަސައްކަތްކުަރްއވާފައި ްދުވަހު ގިނަ

ްތާއީދުކޮށްެދއްވުމަކީް ްއަށް ްަކމަނާ ްއެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްުހރިހާ ްފާހަަގކުރަން.ްއެހެންކަމުން،ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްްނގެްޕާޓީންްވެްސްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްކަެމއްްަކމުގައިްދަންނަވަން.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ްްއަޅުަގނޑުމެ
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 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދު

ްހުންނަވާ ްސްރީަލންކާގަިއ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްމަްއާދެ! ްސަފީރެްއގެ ޤާމަްށްިދވެހިރާްއޖޭގެ

ްމަޤާމަށްް ްއެ ްޒަރީރު ްޒާިހޔާ ްއަލްފާޟިލާ ްއާދެ! ްނަންފުޅު؛ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއޮްތް ްފޮނުވާފައި ްނިންމަވާފައި، ްިއއްތިފާޤުން ްކޮމިޓީގެ ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްކަމަށް ްފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ޢައްޔަންކުރުމަށް

ްވާހަކަދަްއކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށްްރިޕޯޓަކަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްނިންމުމުން ްކޮމިޓީގެ ްއާދެ! ްދަނީ. ްމި މުން

ފެނިގެންދަނީ،ްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެްކަމަނާގެްނަންފުޅުްފޮނުއްވުމުންްވެސްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެނިގގެންދަނީް

ނޑުްމި ހެންްމިްދެންނެވީްޒާހިޔާްޒަރީރަީކްއެްކަމަނާްއަކީްމަޤާމަށްްއެކަޭށނަ،ްލާއިޤު،ްޤާބިލުްބޭފުޅެއްަކން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްހުިރް ްޚިދުމަތްކުރައްވާފައި ްޤަުއމަށް ްފަންތީގައި ްމަތީ ްއެންމެ ްސަރުކާުރގެ ްބޭފުޅެއް. ްހުންނެވި ްލިބިވަޑަިއގެން ތަޖުރިބާ

ްދެނެވަަޑިއގަންނަާވ،ް ްހިންގަވަން ްކަންކަން ްއަކީ ްކަމަނާ ްއެ ްބޭފުޅެއް. ްތައުލީމީ ްވަރަށް ްައކީ ްކަމަނާ ްއެ ްއަދި ބޭފުޅެއް.

ްއެކީަގއި.ް ްވެސް ްތަޖުރިބާއާ ްއަމިއްަލ ްއަޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅެއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްލިބިފައިވޭ. ްޝަރަުފ ްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްދާއިރާަގިއ ްަތއުލީމީ ްައރިހުގައި ްކަމަނާ ްއެ އަޅުަގނޑަށް

ް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބިފަިއވޭ. ްގިަންއަޅުަގނޑަށް ްވަރަށް ްބައެއްެގ، ްިގނަ ްމަސައްކަތްކުރާ ްދާއިރާަގއި ތައުލީމީ

ްއަށްް ްދާއިރާ ްތަޢުލީމީ ްއަދި ްދުވަސްވަރުަގއި. ްޚިދުމަތްކުރި ްހޯއްދަވާފައޭ ްވަނީ ްކަމަނާ ްއެ ްތާއީދު ްރުހުމާއި ބައެްއގެ

ްކުރެްއވިް ްކަންތައްތަެކއް ްިގނަގުނަ ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްަބދަލުތައް ްއެދެވޭ ްެއކަށޭނަ ްބުރަނގަޅު، ްމަސައްކަތްތަެކއްްއޭ. ރަ

ްއުުޅއްާވް ްމި ްމިނިސްޓރަކަށް ްސްޓޭޓް ްމިހާރު ްކަންނޭނގެ ްހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ކުރެްއވިއޭ.

ްބޮޑުްهللاްޢަބްދު ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްހުއްޓުމަކަށް ްދާއިރާ ްތައުލީމުގެ ްއިސްނަގަިއެގން ްމީހުން ްބައެއް ްމިކަހަލަ މުޙައްމަދާއި

ްކުރަ ްވާނީްހަޅުތާލެއް ްޤައުމަށް ްމުޅި ްލީޑަރޝިޕް ްކަމަާނގެ ްއެ ްދުަވސްވަރު ްެއ ްއާެދ، ްުދވަްސވަރު. ްޭރވި ން

ްކުރަންް ްފަސްނުޖެހި ްކަމެއް ްކުރަްއވަންޖެހިވަަޑއިގެންެނވި ްއަދި ްޚިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ްޤައުމަށް ފެނިވަޑަިއގެންފަ.

ްއަދި ްއެނިގވަަޑއިގެންފަ. ްވާނީ ްވެސް ްބޭފުެޅއްަކން ްގޮތެއްަގއިްްކެރިވަަޑިއގަންނަވާ ްހަރުދަނާ ްަވރަށް އެކަން

ްޖުމްހޫީރް ްއެީކގައި ްސާބިތުކަމާ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްއެެހންވީމާ، ްއާދެ! ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްވެސް ހައްލުކުރެްއވިކަން

ްގޮެތއްަގިއް ްހަރުދަނާ ްވަރަށް ްކަމަާނ ްއެ ްމަޤާމު ްމި ްކަމާއި ްތާއީދުކުރާ ްފުރިހަމައަށް ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްފަރާތުން ޕާޓީގެ

ްމެދުވެިރކޮށްްފު ްއެމްބަސީ ްމީހުންނަށް ްދަތުރުކުރާ ްތަނަށް ްެއ ްރަްއޔިތުންނަށާއި ްދިއިއުޭޅ ްސްރީލަންކާަގއި ރުއްަވއި،

ްއެީކް ްސާބިތުކަމާ ްވަރަށް ްމަސަްއކަތްތަްއ ްކުރަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްަޤއުމަށް ްދިވެހި ްއަދި ްދިނުމާ ްޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭ

ްޔަީޤންކުރެވޭީތވެ،ް ްގެންދަާވކަން ްދަންނަވާލަން.ްކުރަްއވަމުން ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްޕާޓީން ނޑުމެން،ްޖުމްހޫރީ ްއަުޅގަ އާދެ!

ްޝުކުރިއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް
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ްއެޖެންޑާގަް ްމިހާރު ްޤަބޫުލކުރެވެނީ ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްައޅުަގނޑަށް ްއިންްއާދެ!ްޝުކުިރއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއޮތީ ްމި އި

ްޒަރީރުެގްނަންފުޅުްދިރާސާކުރެއްވުމަްށފަހުްކޮމިޓީންްފޮނުވިްރިޕޯޓާް ނޑައަުޅްއވާްސަފީރަކަށްްޒާހިޔާ ސްރީލަންކާްއަށްްކަ

ްރަްއޔިތުންެގް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަހުސްކުާރއިރުަގއި ްމެދުގައި ްރިޕޯޓާ ްއެ ްމިއަދު ްއެހެންކަމުން، ްބަހުސްކުރުން. މެދު

ްފަދައިްންްމަޖިލީހުން ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ްދެންމެ ްމިތާނގައި ރުހުންދޭއިރުގައި

ްސަފީރުންެގް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދާއިުރަގއި ްގެންދޭ. ްެއބަ ްދިރިއުޅެމުން ްދިވެހިން ްގިަނ ްވަރަށް ސްރީލަންކާަގއި

ޖޭގެްދަތުރުފަތުރުކުރާްމީހުންނަށްްލުއިފަސޭހަކަމާްއެކުްވިސާްމަސްއޫލިއްޔަަތކަށްްވާންޖެހޭނީްދިވެހިންނަށްްއަދިްދިވެހިރާއް

ްއެމްބަސީންް ްކަންކަުމގައި ްދިމާވާ ްއަދި ްކިޔަަވއިދިނުމާ ްހުރި ްތަނުގައި ްއެ ްކުދީންނަށް ްތިބޭ ްކިޔަްނވާން ްއަދި ްގޮތާ ލިބޭނެ

ްހަމަޖެހިގެން ްިއންތިޒާމުތަކެއް ްކުރެވޭނެ ްއެކު ްފަސޭހަކަމާ ްލުއި ްކަންތައްތައް ްމުހިއްމުްްކޮށްދޭންޖެހޭ ްވަރަށް ދިއުން.ްއެއީ

ްދެންނެވިް ްމި ްބަލާއިރުަގއި ްކަންތައްތަކަްށ ްޝަކުވާަތކާއި ްލިބެމުންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްައއިސް ްފަހަކަށް ކަމެއް.

ްއެމްބަސީަގިއް ްހޯދައިދިނުމަކީ ްހައްލު ްކަްނކަމަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްަމއްސަލަެއއް. ްއޮތް ްޮބުޑވެފައި ްވަރަށް ކަންތައްތަކަީކ

ްއޮންނަްތިއްބަ ްލިބިފައި ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ ްކަެމއް. ްކުރައްވަންޖެހޭނެ ްަސފީރުން ްއެމްބެސަޑަރުން، ވާ

ްއަދާކުރުމުަގއިްް ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްކުރަން ްއެކަން ްނޫން. ްބައެއް ްެދމިތިބެންޖެހޭ ްމަތީގައި ްޢިއްޒަތް ޖާހަތާއި

ްމަސަ ްކުރަްއވާ ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްލިބިގެްންއެ ްކަމެއް ްލުއިފަސޭހަ ްއޭގެން ްދިވެހިންނަށް ްަސބަބުން އްކަުތގެ

ްރަްއޔިތުންެގް ްމިއަދު ްބޭުނންވޭ، ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްގޮތެްއގަިއ ްޚާއްޞަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްކަމެއް. ދާންޖެހޭނެ

ްޕލޮމެޓިކްްބޭފުޅުންްވެސްްއަދިްމަޖިލީހަށްްނިސްބަތްވެވަަޑިއަގންނަވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްއަދިްސަރުކާރުގެްޑި

އެނޫންްބޭބޭފުޅުންްވެސްްދިވެހިްސަރުކާރުންްޢިއްޒަތްްދީފައިްތިބިްބޭފުޅުންްވެސްްދަތުރުކުރާްކަމަށްްވެއްޖެއްޔާްމިހާރުް

ސްރީލަންކާްއަްށްވުެރްފަސޭހައިންްކަންކަްންކުެރވޭނެްއިންިތޒާމުތަކެްއްހަމަޖެއްސުމަކީްެވސްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްއަިދްމިް

ްޑިޕްލޮމެިޓުކްވާ ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްސަުރކާރުން ްދިވެހި ްއާދެ! ނޑުމެންނަކީ، ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވަން ްމިހެން ހަކަ

ޕާސްޕޯޓްްދީފައިްތިބިްމީހުންްތިބޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްބޭުފޅުންްމިއަދުްސްރީލަންކާްއަށްްދަތުރުކުރައްާވއިުރގައިްަބއެއްް

ވިްބޭބޭފުޅުން،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްވެސްްއެބަްއޮރިޔާންކުަރއްވާ.ްެއްހާލަތްތަކުގައިްެއއަރޕޯޓުންްމިދެންނެ

ްކަންކަްން ްއެއަރޕޯްޓގަިއ ްތަންތަނުގެ ްެއ ްރަށްރަށުެގ، ްހާލަުތގަިއ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެބަ. ްބާލުްއވާ ްެއއްޗެިހ ބޭފުޅުންގެ

ްސަފީރު ްމިއީ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަކަްށ ްަވޑަިއގަންނަާވްހުރެގެންވާނެ ްއެހެން ްއެއް. ްޒިންމާ ންގެ

ބޭފުޅުންނަށްްމިްތަންތަނުގައިްމިދެންވިްގޮތަށްްވުރެްފަސޭހަކަމާްއެކު،ްމިދެންނެވިްގޮތަށްްުވރެްރަނގަޅުްއިންތިޒާމެްއގެް

ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަެމއް. ްކުރައްވަންޖެހޭނެ ްޭބފުޅުން ްއެ ްހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ްގޮްތ ްކުރެވޭނެ ްމިކަން މިްްދަށުން

ްސްރީލަންކާގެް ްއެނިގވަަޑއިގަްނވާނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްވަަޑއިގަްނވާ ްމިތަނުން ްއެއް. ްވާހަކަ ްޙަޤީީޤ ްވާހަކަތަކަކީ ދެންނެވި

ްގޮތެއްަގއިް ްޚާއްޞަ ްއަދި ްގޮތެއްަގއި، ްފަސޭހަ ްލުއި ްެއއަްށވުރެ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތް. ްކުރިަމތިވާ ްކަންކަން އެއަރޕޯުޓގައި
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ްބޭނުންވޭ ްފާހަަގކޮށްލަން ްޢަބްދުްއަޅުަގނޑު ްރައީސް ްމަޖީލީހުގެ ްމި ްމިހާރު ްމިނިސްޓްރީގައިްهللا ްފޮރިން ޝާިހދު

ްއިްން ްސްރީލަންކާ ްވެސް ްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްއެބަ ހުންނެވިއިރުަގއި

ްހަމައަ ްމިއަދާ ްހަމަޖެއްސައިދީފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއިންތިޒާމު ްލިބޭނެ ްޚިދުމަތް ްމަނިކުފާނުްވީ.ައއި.ޕީ ްއެ ްވެސް ްއައިރު ށް

ްދެންނެވިް ްމި ްކުރިމަތިވެފައިވާ ްމިހާރު ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހަވާލުީވްފަހަކުން ްރައީސްކަމާ މަޖިލީހުގެ

ްތިއްަބވާް ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްެއއީ ްނުވޭ. ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާފައެްއ ްގެންާނކަށް ްހައްލެްއ ްޮބޑު ްމާ ްވެްސ ްއަްށ މައްސަލަ

ްމެންބަރުންގެްބޭފު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްބޭނުންވޭ، ްފާހަަގކޮށްލަން ްިމއަދު ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްކުރަްއވަންޖެހޭނެ ޅުން

ްނިމިގެންދާއިރުް ްމަޖިލިސް ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްދަށުން ްބިުލގެ ްއިމްތިޔާުޒގެ ްއޮތް.ްއެ ްެއބަ ްމިއަދު ްބިލެއް އިމްތިޔާުޒގެ

ްއެހެން ްއަދި ްެވސް ްރައީސަށް ްއެްްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބިގެްނދާނެ. ްއިމްތިާޔޒުތަކެްއ ްެވސް މީހުންނަށް

އިމްތިޔާޒުަތއްްހަމަޖެހޭތައްްލިބިގެންދާއިުރގަިއ،ްއެކަންްކަށަަވރުކޮށްދިނުމުގެްޒިންމާްއެއްްެއބަްއޮވޭްކޮންމެވެސްްފަރާތަކާް

ްރިޔާސަުތގަ ްމަޖިލީހުގެ ްފަރާތަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްއެަކން ްއެހެންވީމާ، ްވެދާނެ.ްހަވާލުވެފަ. ްކަމަށް ްބޭފުޅުން ްިތއްބަާވ އި

ްރައީްސެގްޒިންމާެއއްް ްނާއިބު ްަރއީާސއި ްމަޖިލީހުގެ ްދައުރުްނިޭމއިރުަގއި ްއެީއްމި ްހަަމޖެހުމަކީ ްކަންކަން އެހެންވީމާ،ްއެ

ްއިނާޔަ ްދެންނެވި ްމި ްބެއްެލވުމަށްފަހުަގއި، ްކަންތައްތައް ްމިދެންނެވި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުަރނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ތާއިްކަމަށް

ްރައްޔިތުންގެް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްކަމެއް. ްކުަރއްވަންޖެހޭނެ ްވެސް ްކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ްމީހުންނަށް ްއެ ޙައްޤުތައް

ްތިއްަބާވް ްމަޤާމުތަކުގައި ްެއހެން ްސަރުކާުރގެ ްޑިޕްލޮމިޓިކް؛ ްއަދި ްވެސް ްދަތުރުކުރަްއވާއިުރގައި ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްދަތުރުފަތުރުކުރާއި ްވެސް ްބޭނުންވޭ.ްބޭފުޅުން ްއަދި ްއިާޝރާތްކޮށްލަން ްކަންތައްތަކަށް ްިމދެންނެވި ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ރު

ްސަރުކާާރް ްތަންތަނުެގ ްއެ ްގޮތްަތކެްއ ްޚިދުމަތްލިބޭނެ ްއެކު ްފަސޭހަކަމާ ްދިވެހިންނަށް ްތަންތަުނަގއި ްދިރިއުޅޭ ދިވެހިން

ްބޮ ްވަރަށް ްބޭުފޅުންގެ ްއެ ްއެއީ ްހަމަޖެއްސުމަކީ ްސަފީރުން ްއެްމަޝްވަރާކޮްށގެން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްޒިންމާެއއް. ޑު

ްޚާއްަޞކޮށްް ްޭބނުންތެރިކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވެސް ްހަރުދަނާކުރުމަީކ ްުގޅުން ްމިއޮތް ްދިވެހިރާއްޖެާއ ތަންތަނާއި

ްިމކަންް ްއޮތް. ްއެަބ ްޒަާމނުއްސުރެ ްރަހުމަތްތެރިކަމެއް ްާޚްއޞަ ްވަރަށް ްދޭތެރޭަގއި ްދިވެހިާރއްޖެއާ ްާއއި ސްރީލަންކާ

ނުޑްދެމެހެ ްއަުޅގަ ްދެކެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޒިންމާއެއްގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްފަރާތުގެ ްދެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އްޓުމަކީ

އުއްމީދުކުރަންްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންްރުހުންދޭްފަރާތުގެްޢަމަލުތައްްހުންނާނީްމިގޮތަށްްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިް

ްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރެގްްއާދެ! ްކެލާ ްނިމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމިހާރު ްޕާޓީތަކަށް ްހުރިހާ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަާވއިުދގަިއވާ މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްއަދިވެސް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްެކލާ ްއެދިވަަޑއިގެންެނވި.ްއެހެންނަމަވެސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ތުަގއި.ްޑީ.އާރު.ީޕގެްަފރާތުންްމަތިވެރިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްއޮންނަނީްޑީ.އާރު.ީޕގެްމެންބަރެއްގެްގޮ
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ްވޯޓަށްް ްމިއަދުގެ ްނިމުނީ. ްިމ ްބަހުސް ްރިޕޯޓްެގ ްކޮމިޓީ ްިމ ްމިހާހިސާބުން ްއަދި ްފުރުޞަތުެއރުވިފަ. ްވަނީ މުޙައްމަދަށް

ްއެހުމުގެްަވގުުތގައިްމިްމައްަސލަްއަށްްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންާނނެ.ް

ްއެޖެންއަް-11.4 ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްޅުގަ ްއައިޓަމު ްްއަށް.11.14ްޑާ ްލޭބަރްކޮންވެންޝަން ަގއ2116ްްިމެރިޓައިމް

ް ްރިޕޯޓް ްމި ްިރޕޯޓް. ްގޮތުގެ ްނިންމި ްކޮމިޓީން ްތަރައްީޤ ްަޤއުމީ ްމައްސަލަ ްބަިއވެިރވުމުގެ ްއިން އޭޕްރީލ6ްްްދިވެހިރާއްޖެ

ްމަޖިލީހ2114ްަ ްރިޕޯޓް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީގެްަގއި ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ ށް

ްޙަމީދު.ްهللاްމުޤައްރިރު،ްއިނގުރައިދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްަޙމްދޫނުްޢަބްދު

ް

ްމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަهللاްޢަބްދުމްދޫންްޙައިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރް

ގަިއ2116ްްށަހަޅަނީްމެރިޓައިމްްލޭބަރްކޮންވެންޝަންް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްިމްހު

ގައިްާރއްޖެްއިންްބަިއވެރިވުުމގެްމައްސަލަްޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވިްގޮުތގެްރިޕޯޓް.2116ްް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރިޕޯޓަކީ ްދައުލ93ްަމި ް)ހ(ްގަިއްދިވެހި ްމާއްާދގެ ްނަމުގައިްވަނަ ތުގެ

ްެއް ްހުށަހަޅައި، ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްޢަމަލުކުރަންވާނީ ްމުޢާހަދާތަކަށް ްަބއިނަލްއަޤްވާނީ ްފަރާތުން، ްހިންގާ ވެރިކަން

ްބަޔާންކޮށްފައިް ްކަމަށް ްގޮތެއްަގއި ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްފާސްކުރުމަށްފަހު ްމަޖިލީހުން ްއެ ްފާސްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން

ްމެރިޓައި ްވާތީ، ްކޮންވެންޝަން ްލޭބަރ ްދިރާސާކުރައްަވިއ2116ްްމް ްމައްސަލަ ްބައިވެރިވުމުެގ ްއިން ްދިެވހިރާއްޖެ ގައި

ވަނަްޖަލްސާްއިްނ17ްްވަނަްދަުއރުގ3ްްެަގއިްއޮތްްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގ2113ްްެިޑސެމްބަރ3ްްގޮތެއްްނިންމެވުމަށްް

ްިދރާސާ ްމައްސަލަ ްއެ ްފޮނުވުމުން، ްއަށް ްކޮމިޓީ ްތަރައްޤީ ްގޮތެްއްޤައުމީ ްފެނިވަަޑިއގަންވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ކުރެްއވުމަށްފަހު

ްދަންނަވާލަނީ.ް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ްހިމެނިވަަޑއިގަްނވާ ްކޮމިޓީަގއި ްރިޕޯޓެވެ. ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ނަޑއަަޅއި ކަ

ްދިރާސާކުރި ްމައްސަލަ ްވަނީ. ްއެ ްރިޕޯޓްގައި ްމި ްލިސްޓެއް ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނިވަަޑއިގަްނާވ ގޮތްްްކޮމިޓީގަިއ

ް ްކޮންވެންޝަން ްލޭބަރ ްމެރިޓައިްމ ްކޮމިޓީން ްަތރައްޤީގެ ްޤައުމީ ްއިްނ2116ްްދަންނަވައިލާނަން. ްދިވެހިާރއްޖެ ަގއި

ަގއިްމިްކޮމިޓީގެްމިްއަހަުރގެްއެއ2114ްްްއޭޕްރީލ1ްްްބައިވެިރވުމުގެްަމއްސަލަްދިާރސާކުރެްއވުމުގެްމަަސއްކަްތކުެރއްވީް

ްމަ ްމި ްކޮމިޓީްނ ްބައްދަލުވުމުގަ. ްވަނަ ްކޮންވެންޝަން ްލޭބަރ ްމެރިޓައިމް ްދިރާސާކުރެއްވުމުަގއި ގަިއ2116ްްއްސަލަ

ް ްނިންމަވައި، ްބައިވެިރވުަމށް ްއިން ްރައީސުލ2113ްްނޮވެމްަބރ26ްްދިވެހިރާއްޖެ ްސިީޓްަގއި ްފޮނުއްވާފައި ޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްދިރާސާކުަރްއވާފަިއވޭ. ްަބއްަލވައި ްކަރުދާސްތައް ްހިމަނުއްވާފަިއވާ ްިސޓީަގއި ްއެ ްެއކުްއާއި ްސިީޓއާ ްއެ އެގޮތުން

އާއިްމިްކޮންވެންޝަންގައިްދިވެހިާރއްޖެްއިންްބައިވެިރވުމާްގުޭޅ2116ްްފޮނުވާފައިވާްމެރިޓައިމްްލޭބަރްކޮންވެންޝަންް

ްއެޓަރީން ްކަރުދާހާއި ްތައްޔާރުކުރަްއާވފައިވާ ްކޮމިުއނިކޭޝަނުން ްއެންޑް ްޓްރާންސްޕޯޓް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ގޮތުން

ްއަ ްލަފާފުޅާ ްމިނިސްޓްީރްޖެނެރަލްގެ ްއާއި ްސްޕޯޓްސް ްއެންޑް ްޔޫތު ްރިސޯސް ްހިއުމަން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްޚިޔާލުފުޅާއި ދި

ްއަންނަިނވިް ްރިޢާޔަތްކުރަްއވައި ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްސެކިއުރިޓީން ްނެޝަނަލް ްއެންޑް ްޑިފެންސް އޮފް
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ް ްފާހަަގކޮށްފައިވޭ. ްކޮމިޓީން ްކޮންވެް-1ކަންތައްތައް ްލޭބަރ ްމެރިޓައިމް ްޤައުމުަތކުެގ2116ްްންޝަން ްބޭރު އަކީ

ްއެް ްއުޅަނދުތަކާއި ްހުންނަ ްރަޖިސްކޮށްފައި ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްގޮްސއައިސްހަދާ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ބަނދަރުތަކަށް

އުޅަނދުތަުކގައިްމަަސއްކަތްކުާރްމުވަްއޒަފުންނާއިްދިވެހިރާއްެޖްނޫންްއެހެންްޤައުމުތަކުގެްޯބޓުފަހަރުގައިްމަސަްއކަތްކުާރް

ްއުޅަނދުތަުކގަިއްދި ްއެ ްއުޅަނދުތަކާއި ްޤައުމުތަކުގެ ްއެހެން ްއައިސްގޮސްަހދާ ްއަށް ްރާއްޖެ ްދިވެހިންނާްއަދި ްއަދި ވެހިންނާ

ްފަހިކޮށްދިނުމަށްް ްމަގު ްލިބިދިނުމުގެ ްޙައްޤުތަްއ ްލިބިދޭ ްދަުށން ްކޮންވެންޝަުނގެ ްމި ްމުަވއްޒަފުންަނށް މަސައްކަތްކުާރ

ްކޮންވެންޝަ ްެއކުލަަވއިލާފަިއވާ ްޓަކައި ްކޮންޑިޝަނާްް-2ނެއްކަން. ްވޯކިން ްީމހުންގެ ްމަސައްކަތްކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި

ްމުނިފޫހިފިލުވުމުގެް ްނިަދއިއުޅުާމއި ްގަިޑއާ ްއަރާުމކުރުމުގެ ްާއއި ްހިމެނޭ،ްމަސައްކަތުެގްަގޑި ްކަންތަކާިއްޭއގެތެރޭަގއި ގުޅޭ

ްވެލްފެް ްާއއި ްބޭސްފަރުވާ ްޚިދުމަތާއި ްޞިއްޙީ ްކެއުންބުއިާމއި ްކުަޑްވަސީލަތާއި ްއެންމެ ްސެކިއުރިީޓގައި ްސޯޝަްލ އަރ،

ްޙައްޤުތަކަްށް ްމީހުންގެ ްމަސަްއކަތްކުރާ ްއުޅަނދުފަހަރުަގއި ްޭއގެތެރޭަގއި ްއަދި ްހިމެނިފައިވާކަން. ްހުންނަންޖެހޭވަރު މިނުން

ތްތައްްމިްޚާއްޞަްސްޓޭންޑަޑްަތކާއިްތަްފސީލުްގަިއޑެންސްތަކާއިްމިްްސޓޭންޑްތަކަށްްޤައުމީްފެންވަރުަގއިްޢަމަލުކުރާނެްގޮ

ްމަސައްކަްތކުާރް ްބޯޓުފަހަރުގައި ްޓަކައި ްޢަމަލުކުރުމަށް ްކޮންވެންޝަނަށް ްމި ްހިމެނޭކަން. ކޮންވެންޝަންަގއި

ނޑައަޅަްނވާނީް ނޑަައޅަންޖެހޭކަން.ްމިގޮތުންްމުސާރަްކަ މުވަްއޒަފުންނަށްްއެންމެްކުޑަްމިނުންްދޭންޖެހޭނެްމުސާރައެްއްކަ

ްއަސްލުތަ ްބާގެނިންގެ ްކަލެކްޓިވް ްބަިއވެރިާވްފްރީ ްކޮންވެންޝަންަގއި ްމި ްކަމާށައި ްގޮތަށް ްހުރަސްއެިޅގެްނނުދާނޭ ކަށް

ްގުޭޅްޙައްޤުތަްއްކޮްނވެންޝަންެގް ްހުރިާހްމުވަްއޒަފުންެގްަވޒީފާއާ ްއުޅަނދުފަހަރުގަިއްމަސައްކަްތކުރާ ްޤައުމަކުން ކޮންމެ

ް 6ްްއާޓިކަލް ްކަމަށް. ްރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭނެ ްގޮތަްށ ްވާ ްކޮންވެންް-4ަގއި ްސަބަބުންްމި ްބަިއވެރިވުުމގެ ޝަނުަގއި

ްސަބަބަބުންް ްބައިވެރިވުުމގެ ްކޮންވެންޝަންގަިއ ްމި ްކަަމށާއި ްނުކުރާނެ ްއަސަރެއް ްނުަބއި ްެއއްވެސް ތިމާވެއްޓަށް

ްގުޭޅް ްވަޒީފާއާ ްމުވަްއޒަފުންގެ ްމަަސއްކަތްކުރާ ްެއކުލެިވގެންވާ ްކޮންވެންޝަންަގއި ްމި ްފަރާތްަތކުން ްދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު

ްފާހަަގކުރެވުުންޙައްޤުތަ ްމަތީގައި ްނިންމުމަކީ، ްކޮމިޓީގެ ްމަގުފަހިވެގެންދާނެކަން. ްަހރުދަނާކުރުމަށް ްރަްއކާތެރިކޮށް، އް

ް ްކޮންވެންޝަން ްލޭބަރ ްމެރިޓައިމް ްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ްބައިވެިރވުމަށ2116ްްްނުކުތާތަކަށް ްއިން ްދިވެިހރާއްޖެ ަގއި

ް ްކަމަށް 2ްްފެންނަ ްބޭއްވުނ2114ްުއްޕްރީލް ްހާޒިރުެވވަަޑިއގެންނެްްަގއި ްބައްދަލުވުމުގައި ްދެވަނަ ްދައުރުގެ ްމި ކޮމިޓީގެ

ްރިޕޯޓްް ްޓަކައި ްގޮތެްއްނިންމުމަށް ްމަޖިލީހުން ްމެދު ްމަްއސަލައާ ްިއއްތިފާޤުންްނިންމެވިއޭ.ްވީާމ،ްމި ްމެންބަރުން ތިއްބެވި

ންނެިވްނިސްބަތްްއެނގޭެންލިޔުމެއްްިމްހުށަހެޅީމޭ.ްމައްސަލަްދިރާސާުކރެވިްބައްދަުލވުމަށްްކޮމިީޓގެްމެންބަރުންްވަޑަިއގެ

ް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.2114ްއެްޕރީލ2ްްްރިޕޯޓާްއެކުްހުށަހެޅީމޭ.ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަުރް ްކެލާ ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްމެންބަރު.ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޞޫމަށް.ްމަޢުهللاްޢަބްދު
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ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެ

ް ްލޭބަރްކޮންވެންޝަން ްރައީސް.ްއާދެ!ްމެރިޓައިމް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއިނ2116ްްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްދިވެހިރާއްޖެ ަގއި

ް ްރިޕޯަޓށް ްފޮނުވި ްނިންމަވައި ްދިރާސާކޮށް ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީ ްޤަުއމީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއަްށްބައިވެިރވުމާ ްފުރިހަމަ އަޅުަގނޑު

ތާއީދުކުރަން.ްމެރިޓައިމްްލޭބަރްކޮންވެންޝަންަގއިްިދވެހިރާްއޖެްބައިވެިރވުމަކީްވަރަށްްމުހިްއމުްކަމެއް.ްެއކަންްމުހިއްމުް

%ް ްޤައުުމގެ ްވެފައި، ްަޤއުމަކަށް ްޖަޒީރާ ްއަީކ ްދިވެހިާރއްޖެ ްައޅުަގނޑުމެން ނުޑ99.7ްްވަނީ ްކަ ްބައި ްބޮުޑ ްވުރެ ައށް

ްވާތީ ްއިޤްތިޞާާދްްކަމުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޯޓުދަތުރުކުރުމާއި ްަޒމާނުއްސުރެ ްކުރީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޫނން. އެކަންޏެއް

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްދަށުން ްކޮންވެްނޝަންގެ ްމި ްއާދެ! ްގުުޅންވާތީ. ްވެސް ްއިޤްތިޞާދާ ްދަތުރުފަތުރާއި ްގުޅުްނވާތީ. ވެސް

ްއުޅޭް ްބޯޓުދަތުރުކުރުމުގައި ްަވނީ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްބިނާެވގެންދިއުމަްށްްކުރިއެރުމެއް ްމާޙައުލެއް ްރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް

ްބައެްއް ްވުރެ ްބަނަދަރުތަކަށް ްރާއްޭޖގެ ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމުގަިއ ްބަނދަރު ްރާއްޖޭގެ ްއަިދ ްއެއީ މަގުފަހިކޮށްދޭނެތީ.

ްބޭބޭ ްމަސައްކަތްކުރާ ްއުޅަނދުފަހަރުގައި ްމި ްިވޔަްސ، ްވީކަުމގައި ްބަނދަރުތަކެއް ްދެރަ ްހާލު ފުޅުންނާިއްޤައުމުތަކުގެ

މުވަްއޒަފުންނަށްްސަލާމަތާއިްރައްކާތެރިކަންްލިބިދޭްގޮތަކަްށްސްޓޭންޑަޑްތައްްޤާއިމުެވގެްނދިއުންްކަމުގަިއވާނެ.ްއާދެ!ްމިް

ްހިތާމަެއއްް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްއަށް ްާރއްޖެ ްއަުޅަގނޑު ްއަީއ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްަބއިވެިރވުާމ ކޮންވެންޝަނުަގއި

ްދުވަހެ ްގިނަ ްމާ ްދިމާިވްލިބި، ްދަރިއަކު ްދެ ްދިވެހި ްމުރާލި ްމަަސއްކަްތކުރި ްޕޯުޓގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްުނވަނީސް. އް

ްދިމާވާނެ.ް ްއެކްިސޑެންޓުތައް ްއާދެ! ްނުވަނީސް. ްދުވަހެއް ްގިނަ ްމާ ްދޫކޮށް ްދުނިޔެ ްމި ްގުިޅގެން އެކްިސޑެންޓަކާ

ްސް ްވޯކިން ްބެހޭ ްކަމާ ްކުޑަކުެރޭވނީ ްދިމާވުން ްއެކްިސޑޭްނޓެއް ްރަނގަަޅށްްއެހެންނަމަވެސް ޓޭންޑަޑްތައް

ްކޮންވޭންޝަްނެގް ްމި ްބެލެހެއްިޓގެން. ްރަނގަޅަށް ްސާމާނުތައް ްހުންނަންޖެހޭ ްބޯޓުަފހަރުގައި މެއިންޓެއިންކުެރވިގެން.

ްދަށުްން ްގަިއޑްލައިެނއްގެ ްސްޓޭންޑަެޑްއެގ ްވަިކ ްެވސް ްއުޅަނދުފަހަރު ްބަނދަރުކުރާ ްރާއްޖޭަގއި ސަބަބުން

ގައިްވާްކަންަތއްްއިމްޕްލިމެންޓްވެއްޖެްނަމ6ްްަކަށްްވާނީްމިްކޮންވެންޝަްނގެްއާޓިކަލްްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ްނަތީޖާއަ

ްއަޅުަގޑުމެންނަށްް ްސަބަބުން ްއެކަމުެގ ްއަދި ްިލބިގެންދިއުން. ްމާޙައުލެއް ްރައްކާތެރި ްމުވަްއޒަފުންނަށް ބޯޓްދަތުރުކުރާ

ްވަންނަ ްެއއްެޗއް ްރަނަގޅު ްއިޤްތިޞާދަށް ްާރއްޖޭެގ ްނުލިބި، ްނިންިމްހާސްކަމެއް ްކޮމިޓީން ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ މުންދިއުން.

ްލަސްނުވެް ްކޮންވެންޝަންަގއި ްމި ްދަންނަވަމުން، ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިވެސް ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްފުރިހަމައަށް ރިޕޯޓަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންްބަިއވެިރވުންްެއދޭްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްއެދިވަަޑިއގަންނަވާތޯ.ް ްވާހަކަަދއްކަން ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ްެއހެން ނުޑްބޭނުންވޭ ްއަުޅގަ ްމެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއެވސް ްއާދެ! ްނެތް. ްަވގުތަކު ްމި ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ އާދެ!
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ް ްއަުޅަގނޑު ްވޯޓަށްްއެދިަވޑައިުނގަނަންވާތީ ްމިއަދުގެ ްނިންމާލަން. ްބަހުްސ ްރިޕޯޓުގެ ްކޮމިޓީ ްމިހާހިާސބުން ގަސްތުކުރަނީ

ްއެހުމުގެްަވގުުތގައިްމިްމައްަސލަްއަށްްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންާނނެ.ް

ނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްއެޖެންް-11.5 ަރއީސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔ2119/11ްްނުްނަންބަރުްއަށް.ްޤާނ11.5ްޫޑާްނަންބަރުްއަޅުގަ

ްަރއީސުލް ްއާއި ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނު ްއިނާޔަތްތަކަށް ްއެހެިނހެން ްާއއި ްމުސާރަ ްނާއިބުގެ 7ްޖޫމްހޫރިއްާޔގެ

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯރޓަްށ ްމި ްރިޕޯޓް. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީްނ ްވަގުތީ 3ްމެންބަރުންގެ

ް ްފޮނުވުނު.ްމ2114ްިއޭޕްރީލް ްމެންބަރުންނަށް ްުދވަހު ްރިޕޯޓްްްވަނަ ްއިޞްލާެޙްއްލިބިފައެއްނުވޭ.ްމި ްއެްއވެސް ރިޕޯޓަށް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ްަރއީސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔގ2119/11ްްެމަޖިލީހަށް ްއާއި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިްއޔާ

ްިދރާސާކުރެއްް ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަްށ ްއިނާޔަތްތަކުގެ ްއެހެިނހެން ްާއއި ްމުސާރަ ްކޮމިީޓގެްނާއިބުގެ ްަވގުތީ ވި

ްމުޤައްރިރު،ްވިލުފުށީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދު.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްްއައްސަލާމްްޢަލައިކުމް.ްުޝކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްާއދެ!ް ްނަންބަރު 2119/11ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށްް، މި

ްްއިޞްލާޙެއް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްހުށަހެޅި، ްމަޖިލީހަށް ްޓަަކިއ ްވަީނ7ްްގެނައުމަށް ްެއއް ްކޮމިޓީ ްވަގުތީ މެންބަރުންގެ

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދިއްދޫ ްމެންބަރުންނަކީ، ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީަގއި ްމި ނަންގަވާފަ.

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ްއަދި ްޢިއްޒަތްތެރިްްސަމީރު. ްދާއިރާގެ ްކުަޑހުވަދޫ ްއަދި ްމުޙައްމަދު. ޙުސައިން

ްދާއިރާެގް ްވިލުފުށީ ްއަދި ްއަޙްމަދު. ްއިލްހާމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގެމަނަފުށީ ްއާމިރު. ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްފަރެ ްއަދި ްޒަމީރު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ ްރަޝީދު. ްރިޔާޟު ްދާއިރާެގްމެންބަރު ސްމާތޮޑާ

ްބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައިް ްމެންަބރުން ްބައްދަލުވުމުގައި ްފުރަތަމަ ްކޮމިޓީގެ ްމުއްތަލިބު.ްމި ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނަޑއެޅުން.ް ްކަ ްފަރާތްތަކެއްތޯ ްކޮން ްއެއީ ްބޭފުޅުން، ްހޯްއދަވާނެ ްޚިޔާލު ްނުވަތަ ްމަޝްވަރާުކރައްވާނެ ްމެދުގައި ްބިލާ މި

ްއެޓަ ްކަމުގައިްއެގޮތުން ްޖެނެރަލް ްަކުއންސެލް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްފޯސް ްޑިފެންސް ްއަދި ްއޮފީސް ްޖެނެރަލްެގ ރނީ

ްލަފައެއްް ްޖެނެރަލްގެ ްެއޓަރނީ ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފާއި ްހޯއްދެވުމަށް ްމަޝްވަރާ ްފަރާތްތަކުގެ ްމިދެންނެވި ްއަދި ނަޑއެޅުނު. ކަ

ްޖެ ްއެޓަރީނ ްއޭގެތެެރއިން ްފޮނުވިފަ. ްވެސް ްސިޓީ ްވަނީ ްމިްހޯދުމަށް ްިއޞްލާޙު ްމި ްއެއީ، ްލިބިފަ. ްވަނީ ްލަފާ ނެރަލްގެ

ްނެތްކަމުެގްލަފާް ްަތޢާރުޟެއް ްވެްސްެއއްެވސް ްަގވާއިދާ ްމާލިއްޔަުތ ްނުވަތަ ްޤާނޫނަށް ްމާލިްއަޔތު ްގެނައުމުަގއި ޤާނޫނަށް

ފާޤުންްމިްބިލުްމިްވަނަްބައްދަލުވުުމގައިްވަަޑއިެގންނެވިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްިއއްތ2ްިވަނީްލިބިފަ.ްއެހެންކަމުން،ް

ްފާހަަގކޮށްލަންް ްފާްސކުެރވުނުއިުރގައި ްފާސްކުރިއިރުަގއި، ްމިގޮތަށް ްބިލު ްމި ްނިންމެވި. ްފާސްކުަރްއވަން ްގޮތަށް އޮތް

ނޑިަވޅެއްްމީ.ްމިްަވގުތަީކްވަރަށްްމުހިއްމުްވީހާވެސްް ބޭނުންވޭ،ްމިއަދުްމިްއިޞްލާުޙްގެންނަންޖެހޭްވަރަށްްމުހިއްުމްދަ

ންްމިކަންްކުރަން.ްއެކަންްެއގޮތަށްްކުރަްނޖެހޭްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްޮކމިޓީގެްމެންބަރުންނަށްްވެސްްއަވަހަކަށްްމަޖިލީހު
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ްއަމިއްލަް ްގެންދަވަނީ ްހުންނަވަމުން ްމިއަދު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަބަބަކީ ްއެއް ނޑު ްމަިއގަ ފާހަގަކުރެވޭ

ްގެން ްޚަރަދުކުރައްވަމުން ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްއާމްދަނީއަކުން.ްގެކޮުޅަގއި. ްލިބިަވޑަިއގަންނަވާ ްއަށް ްއަމިއްލަ ދަވަނީ

ްހުންނަވާް ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ނޑުމެްންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްބޭފުޅަ ްދެވޭ ްއިޙްތިރާމު ްއަދި ްޤަދަރު ްޝަރަފާއި ްމަތީ ްއެންމެ ްދައުލަތުެގ ްވާްނވާނީ ނުޑްބޭފުޅަކު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ކަށް.

ްކެތްތެރި،ް ްމިފަދަ ްވެރިކަމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުދެކެން ނޑު ްއަުޅގަ ްވީނަމަވެސް ްބެިލކަމުގައި ްހައިިސއްޔަތުން އަމިއްލަ

ްއެހެންް ްނުވޭ. ްދެކެފަެއއް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަޔާުތގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްވެރިޔަކު ްހިތްތިރި ްއޯގާތެިރ، ްމަޑުމައިތިރި، މިފަދަ

ް ްމި ްހިންގަވަިއއުޅުްއވުުމގަިއްއަޅުަގނޑު ްމަނިުކފާނު ްއެ ްެގކޮުޅގައި. ްއަމިއްލަ ްހުންނަވަނީ ްއެ ްެއްމަނިކުފާނު ދަންނަވަނީ

ްމަނިކުފާނަކީް ްެއ ްމުޢާމަލާތްކުރުމުގަިއ ްމީހުންނާ ްދިރިއުުޅްއވުމުަގއި ްމަނިކުފާނު ްެއ ްބައްދަލުކުރެއްވުުމގަިއ، މީހުންނާ

އަދިްވެްސްޤަބޫލުކުރެވޭްމިންވަރަށްްވުރެްއެްމަނިކުފާނުގެްހިތްތިރިކަންްްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާެއއްކަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްސިފަ. ްއެއް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްކިބަިއގައި ްވެިރެއއްެގ ްމިއީ ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކޮށްަލން ްިމއަދު އަޅުަގނޑު

ްމަީތގައެް ްހިސާބު ްއަތްނުފޯރާ ްރައްޔިތުން ްތިބެންޖެހޭނީ ްމީހުން ްެއ ްލިބުނީމަ ނުޑްވެރިކަން ްހަުރގަ ްނޫން. އް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންްއަރަންޖެހޭނީ.ްމިއަދު ްޭބފުޅުންނާްސަލާންކުރަން ްއެ ބަހައްޓަިއގެންނެއްްނޫން

ްބޭފުޅާކަންް ްހިތްތިރި ްއެންމެ ްވެސް ްހަމަޔަޤީނުން ްތެރެއިން ްވެރިންގެ ްތިންހަތަރު ްފެނުނު ްހަޔާތުަގއި އަޅުަގނުޑގެ

ްބޭ ްދަންަނވަން ްދޭންޖެހޭްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅަކަށް ްކުރަްއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ުނންވޭ.

ްެގކޮުޅގައިް ްއަމިއްލަ ްގަސްތުކުރަްއވާ ްހުންނަވަން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމިހާރު ްޯފރުކޮށްދިނުމުގައި ްރައްކާތެރިކަން ސަލާމަތާއި

ްކަމަކަ ްޮއތް ްމައްސަަލއެއް ްބޮޑު ްމާ ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ްއަިދްހުރުމުގައި ްފާހަގައެއްުނކުރެވޭ. ްައޅުަގނޑުމެނަަކށް ށް

ްއޮތްް ްއެބަ ްތަފުސީލުކޮށް ްވަރަށް ްޚަރަދު ްކުރަްއވަންޖެހޭނެ ްބަޖެޓުްނ ްަދއުލަތުގެ ްހުންަނވާއިުރގައި ްގެކޮުޅގައި މިދެންނެވި

ްއޭގެތެރޭ ްޚަރަދު. ްކުރައްވަންޖެހޭ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްކުރަންޖެހޭނީ ްޭގަގއި ްއެ ްކެޕިޓަްލްއެނގެން. ަގއި

ޚަރަދެއްްހިމެނިފައެއްްނުވޭ.ްެއހެންކަމުން،ްމިއަދުްމިްގެންނަްބަދަލުގެްސަބަބުން،ްމިްޤާނޫނަށްްމިްގެންނަްއިޞްލާޙުެގް

ސަބަބުންްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުުކރަނީްދައުލަތަށްްލުޔެއްްލިިބެގންދާނެްކަމަށް.ްހަމަްޔަޤީނުންްވެސްްއެްމަނިކުފާނުްރަސްމީް

ފިްކަމަށްްަވންޏާްޚަރަދުްމިއަށްވުރެްއެތަްއްގުނަެއއްްޮބޑުެވގެންދާނެ.ްއާެދ،ްމިއަދުްމިްވާހަކަ،ްނޫނީްގެކޮޅަްށްަވޑަިއގެން

ނޑުްމިތާނގައިްމިއަދުްފާހަގަކޮށްލަްންމިްއިޞްލާ ޙުގެްވާހަކަދަްއކާއިުރގައިްައޅުަގނޑުްހަނދާންކޮށްލަންްބޭނުންވޭްއަޅުގަ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކ2118ްަބޭނުންވޭ، ްއަަހރު ްވަނަ ްގުިޅގެން ްވަަޑއިގަތުމާ ްނަޝީދު ްރައީސް ްމަޤާމަށް 2119ްުމެގ

ްކަމަކީް ްކުރި ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރަތަަމ ްއެންމެ ްއަިއސް ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަހަުރގަިއ ވަނަ

ނޑަެއޅުމުގެްބިލެއްްމިްމަޖިލީހަށްްފޮނު ނޑުވަރުްކަ ވުން.ްއެްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހުންނާނެްރިޔާސީްގަ

ްހުންނާކަށް.ް ނޑުވަެރއް ްގަ ްރިާޔސީ ްނުިވ ްމުހިއްމެއް ްމީަހކަށް ްއެްއވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ދުވަހު

ްޖެހޭް ްއެބަ ްދޭތެރޭަގއި ްިމއާ ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުންދާއިރުަގއި ްބޭބޭފުޅުން ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ްމިއަދު އެހެންވީމާ،
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ް ްލިން ްއަޅުަގނުޑ ްދުވަހު ްެއ ްއެކަމަުކ،ްވިސްނަވަން. ްބަލައެއްުނގަތް. ްއެކަްނ ްއެހެންނަމަވެސް ްޤާނޫނު. ެއ

ްމަީތް ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްބޭފުޅަުކްހުންނަވަންޖެހޭނީ ްކުރަްއވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއެނގޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޖޭގައިްއެބަހުރިްވަރަށްްބޮޑުްޝަރަފު،ްއެންމެްޤަދަރުްލިބިގެންވާްފަދަްތަނެއްގައިކަން.ްއެްތަނަކަށްްވާންވާނީ،ްދިވެހިާރއްް

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްތަނުގައި ްެއ ްތީމުގެ. ްއެއީ ްހުރި. ްއެަބ ްއިމާރާތެއް ްހުރި ްއަޅާަފއި ހޭދައެއްކުަރއްަވިއގެން

ްތަނުަގއި.ް ްއެ ްދިރިުއޅުއްވަންޖެހޭނީ ްވިޔަްސ ްކަމުަގއި ްވަަޑއިގެންެނިވ ްރައީަސކު ްކޮންމެ ދިރިއުޅުްއވަންޖެހޭނީ.

ނޑައެޅުމަށްްޓަކައިްއަޅުަގނޑުްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިްބިލުްމިްއެހެންނަމަވެސްްއެްތަނަކީްރި ނޑުވަރުްކަމަށްްކަ ޔާސީްގަ

ްނުޖެހޭނެ.ް ްކުރާކަށެއް ްމިކަން ްމިއަދު ްނަމަ، ްކުރި ްއެަކން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްެއ ްބަލައެއްނުގަތް. މަޖިލީހުން

ްމަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނިންމާއިރުަގއި، ްކަންކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންމާއިުރްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްަތއް ްެވސް ޖިލީހުން

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްދުރު ްވުރެ ްހިސާބަށް ްފެންނަ ްލޮލުން ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެކު ްވިސްުނންތެރިކަމާ ްއެކު، ޒިންމާދާރުކަމާ

ްމިހެންް ްކަންތައްތައް ްިމފަދަ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްވެއްޖެްއޔާ ްަކމަށް ްކަންަތއްކުރާ ބަލައިގެން

ްވެސްްކުރިމަތިވުމު ްމިއަދު ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްހައްލުލިބިގެންާދނެ. ްމައްސަލަތަކަށް ްހުރި ްމިހާރު ަގއި

ްގޭގައިް ްމަނިކުފާނު ްއެ ނަޑއަުޅްއަވންދެން ްކަ ްތަނެއް ްހުންނަވާނެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްަދއުލަތުން ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަނިކުފާނު ްއެ ްައދި ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްހުންނަވާ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުންނަވާ ްގެެއއްަގއި ްނައިބު ްއެްގެ ްދުވަހަށް ދުވަހުން

ްކަމަށް.ް ްކަމެއް ްުކރަންޖެހޭނެ ްަދއުލަތުން ްެއއީ ްކުެރއްވުމަީކ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްޚަރަދު ްކުރަްއވަންޖެހޭ މަނިކުފާނަށް

ްކަމަށް ްކުރަންޖެހޭ ްއެގޮތަށް ްކަމަށް،ްއެކަން ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްެއގޮތަށް ްގިަންްއެހެންވީމާ،ްެއކަން ްތެރޭގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

މެންބަރުންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްެއހެންކަމުން،ްމިއަދުްމިްއިޞްާލޙުްފާސްވެގެންާދއިރުަގއިްމިްިއޞްލާޙުްފާސްވުމަށްފަހުގައިް

ްއެއާއެުކގަިއް ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްކަމެއް. ްބޭނުންތެރި ްމުހިއްމު ްމީ ްއައުމަކީ ްބަދަލުވެގެން ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތަށް ްދެންނެވި މި

ްއިންެނވީމަ،ްއަ ްމިތާގައި ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްބޭުނންވޭ ްދަންނަވާލަން ޅުަގނޑު

ްއެް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމިހާރު ްހުށަހަޅަިއގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުަތްއ ްބައެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްމި ްހަމަ އަދި

ޞްލާޙުްާފސްނުކުރާހާްހިނދެއްަގއިްމިައދުްމިހާރުްރައީސްްނަޝީދަށްްއިންނަވާްކޮމިޓީަގއިްއޮންނާނެްއިޞްލާޙެއް.ްއެްއި

ްކުރަމުންދާްކަމެއް.ް ްބޭރުން ްޤާނޫނުން ްެއއީ ްރައްކާތެރިކަމަކީ ްއިނާޔަތާއި ްމިްގެންދާ ްފޯރުކޮށްދެމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެސް

ްމި ްޤާނޫނުގައި، ްއެ ްތެރެއިން. ްޤާނޫނުގެ ްކުރަންޖެހޭނީ ްވެސް ްކަމެްއ ްކޮންމެ ްބުނޭްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުގައި ްމި ހާރު

ްޚިދުމަތެއްް ްޤާނޫނުގަިއ، ްރަްއކާތެރިކަުމގެ ްއިނާޔަތާއި ްދޭ ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްކޮށްފައި ްކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދައުރުްކަމަށްްބުނެފައިްއޮތީ.1ްްއަހަރުގ5ްްެފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ،ްކަމެއްްޮކށްދޭންޖެހޭނީ،ްއިނާޔަތްްފޯރުކޮށްދޭންްޖެހޭނީް

ްކޮބަް ްދައުރަކީ ްަދއުރަކީ ްއޮތީ. ްުބނެފައި ްވެސް 5ްްއިކަން ްއެހެންވީމާ،1ްްައހަރުގެ ްއޮތީ. ްބުނެފައި ްވެސް ަދއުރުކަން

އަހަރުްހަމައެއްްނުކުރަްއވާ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމަނިކުފާނަށްްވެސްްމިއަދުްދެމުންދާްއިނާޔަތާއިްަރއްކާތެރިކަްނ5ްްނަޝީދުް

ްއޮ ްލާފައި ްމިތަނަށް ްއަުޅަގނޑު ްަޓކައި ްކުރަންޖެހޭްކަށަވަރުކުރުމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްފާސްކުރުމަކީ ްއިޞްލާޙު ތް
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ނޑުމެންްކުރަންޖެހޭް ކަމެއް.ްމީްޒާތީްގޮތުންްދަްއާކްވާހަަކއެްއްނޫން.ްމީްޤާނޫީންގޮތުންްަދއްކާްވާހަަކްެއއް.ްމީްއަުޅގަ

ނިމުމަކަށްްއަންނަންްމިްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުމެންްުޗއްޓީްއަށްްދާންްތައްޔާުރވަނީ.ްނޫންނަމަ،ްއަޅުަގނޑުމެންގެްމަޖިިލސްް

ް ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްޖެހިފަ. ްބަެއއ17ްްްއޮތީ ްއަންނައިުރަގއި ްނިމުމަކަށް ްނިމޭއިރުގަިއ، ްަމޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްމަސަްއކަތްް ްހުރި ްކޮިމޓީތަކުަގއި ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްތެރޭގައި ްމަސްއޫިލއްޔަތުތަުކގެ ްމުަޤއްިރރުންގެ ްަބއެއް ބޭބޭފުޅުންގެ،

ްމުހިއް ްެއކުްނިންމުމަކީ ްހީވާިގކަމާ ްމެންބަރަކީ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިާރެގ ްހުޅުހެްނވޭރު ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަްށ ްކަމެއް. މު

ްވެސްް ްރޭަގނޑު ްާފސްޓުކޮށް ްވަރަށް ްމަސައްކަތްތަކަކީ ްހުރި ްކޮމިީޓަގއި ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްބޭފުެޅއް. މަސައްކަތްކުަރއްވާ

މިްދަންނަވަނީްއެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރަށްްމިދެންނެވިްްބާއްަވވަިއގެންްކަންކަންްއެބަްކުރަްއވާ.ްހަމަްެއކަންްއެނގިްހުރެ

ނޑުމެންގެްމިްދައުރު؛ްއާދެ!ްމިްމަޖިލިސްްނިމުމުގެްކުރީގަިއް ްވީހާވެްސްއަވަހަކަށްްގެނެސްްއަުޅގަ އިޞްލާޙުތައްްވެސް

ްނިމި، ްމަސަްއކަްތްވެސް ްެވއްޖެްއޔާ ްނިންމައިދީިފްކަމަށް ްގެނެސް ްކަންަތއްތަްއްވެސް ްހުރި ްކޮމިީޓގެ ްޤާނޫނީްްއެ އަދި

ްއެހެންވީމާ،ްމީް ްހައްލުލިބިގެންދާނެ. ްވެސް ްމައްސަލަތަކަށް ްބަހުސްކުރަންޖެހޭ ްމިއަށް ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ގޮތުން

ްތެދުވެް ްދެން ްމަނިކުފާނު ްެއއްގޮަތކަށްެވްސ ްވާހަަކއެއް. ްދަންނަާވ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިަކމާ ތެދުވެރިކަމާއި

ް ްމިއާ ްދިމާލަށް ްެއކަމަކުްއަޅުަގނޑާ ްދައްކާނަން. ްދައްަކިއފިއްޔާ ްނެތް. ްކަމެއް ްަދއްކާނެ ްވާހަކައެއް ްމާބޮޑު ްގޮތުން ބެހޭ

ްނައިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްނިންމާލަމުން ްދެން ްނުދައްކާނަން. ނުދައްކައިިފއްޔާ

ނޑުްމިއަންނަް ްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްކުރިމަތިލާފައިްއޮތްކަން،ްވަނަްރ18ްަރައީސަށްްއެނގިަވޑަިއގެންފަިއތޯްއޮތީްއަުޅގަ

ްިމއަދުް ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްޔަޤީުނން ްހަމަ ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްނޭނގޭ ްއެކަން ްމަނިކުފާނަށް ްެއއީ ްކަމަށް. ްރައީސް ނައިބު

ް ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްކުރިން ްފޭބުމުގެ ްނައ18ްްިމިތަނުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ުބްވަނަ

ްލިބެމުންދާް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްމިައދު ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްލިިބއްޖެ ްައޅުަގނޑު ރައީސްކަން

ްމައްސަލަތަކަްށް ްކުރިމަތިވާ ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޓަކައި ްކަަށވަރުކޮށްދިނުމަށް ްަޙއްޤުތައް އިނާޔަތާއި

ްޤާނޫުނއަ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްމަޖިލީހަށާއިްހައްލުގެނެސްދޭނަން. ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަާވއިުދގަިއާވ ްމަޖިލީހުގެ ްއާއި ސާސީ

ްރަނގަޅުް ްމިހާރަށްވުރެ ްޓަަކއި ްކަށަވަުރކޮށްދިނުމަށް ްޙައްޤުަތއް ްއިނާޔަާތއި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

18ްއްްނޫންްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާްމަސައްކަތްތަެކއްްކޮށްދޭނަން.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދާްކަހަލަްމަންޒަރުތަކެ

ްވަރަްށް ްކެތްތެިރ، ްވަރަށް ްޤާބިުލ، ްވަރަށް ްތިބީ ްހޮވިފައި ްމަޖިލީހަށް ްއެ ްފެނިގެންދާނީ. ްމަޖިލީހުގަިއ ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްމިއަދުް ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްލިބޭ ްފުރުޞަތު ްމަސައްކަތްކޮށްލުުމގެ ްއެކު ްމީހުންނާ ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްމެންބަރުންކޮޅެއް. ޒުވާން

ްމެންބަރުންނަށްްއެކަ ްހުރިހާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްިތއްބެިވ ްހޮވިފައި ްމަޖިލީހަށް ްއެ ްއެގޮތުން ްއެެހންވީމާ، ްބަެއއް. ްއުފާކުރާނެ މާ

ްއޮތީަމއެްއް ްބޭނުމެއް ނޑު ްައުޅގަ ްއެއީ ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްޝުކުރުދެންނެވުމަކީ މިއަދު

ްއުއްމީދުކުރަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެކަނި. ްޤާނޫނުްނޫން ްމި ްވާހަކަތަކާއެުކަގއި ްދެންނެވި ްމި ްމިއަދު ްޮގތަށް ްމިދެންނެވި ން،

 މިއަދުްފާސްވެގެންދާނެްކަމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްމި ްމިްްބިލުގެްމިގަިޑއިުރގެްބަހުސްގެްމަރުޙަލ1ްްާށަނީްފަްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއާދެ!ްމިހާރުްއަުޅގަ

ރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެްއަރުވަނީްމަޑަވެލީްބިލަށްްވާހަކަދެއްކުމަށް.ްއަުޅަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމި

ްށް.ްނާޒިމަ

ް

ްމަޑަވެލީްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:ް

ްޢި ްޝުކުރިްއޔާ ްރިޔާީސް`. ްއަދި ްގެކޮޅަށް، ްހުންނަާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްއޒަތްތެރި

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރަުމންދަނީ. ްމި ްައިއސްގެން ްއިޞްލާޙެއް ްބަދަލުވުމުން ްތަނަކަށް ްއެހެން ނުޑވަރު ގަ

ްރަް ްިދވެހިާރއްޖޭގެ ްމީ. ްދުވަހެއް ްހިތާމަވެރި ްހަޔާުތަގއި ްއިޙްތިރާމުކުާރްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެންމެ ްމަޤާމަކަށް ްއެ އްޔިތުން

ްރަްއޔިތުންެގް ްރާއްޖޭގެ ްކުރުަވނީ ްމި ްކަަށވަރު ްބަޔަކަށް ްއެ ްމަޤާމު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއޔިތުންެގްއިންތިޚާބަކުން.ްއިންތިޚާބުވުމަްށފަހުގައިްއެްމަނިކުފާނުްހުންނަވަންޖެހޭނީްރައްޔިތުންގެްވެރިެއއްގެްގޮތުަގއި.ްރަ

ގެެއއްަގއިްހުންނަވަންޖެހޭނީ.ްއެްމަނިކުފާނުްއަމިއްލަފުޅުްެއއްވެސްްހަިއސިްއޔަތެއްްލިބިަވޑަިއގެންްނުވޭ.ްެއއީްރާއްޖޭެގް

ްޓަަކިއް ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ްތިމަންނާމެން ްވޯޓުން. ްބުނެފި ްެއއްެޗއް ރައްޔިތުން

ްމަޤާމެއްް ްމަނިކުފާނުްރައްޔިތުންގެ ްއެ ްޚިލާފަށް ްގޮާތ ްނިންމި ްރައްޔިތުން ްރާއްޭޖެގ ްއެހެންވީމާ، ްހުރުމަށް. ަގއި

އަމިއްލަފުޅަށްްކަންަތއްްނިންމައި،ްއަދިްމަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިްއޔަތެއްްއޮތަތީވެްއަދިްެއގޮތަށްްޤާނޫނުތައްްބައްޓަންކުރުމަީކް

ްވެގެންނު ްކަމަކަށް ްއެދޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންެގްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނިންމީ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާނެ.

ް ްގޮުތަގއި ްމީހެއްގެ ްރައްޔިުތންގެ ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްއަދި ްރަްއކާތެރިކަމާ ްރައްޔިތުްނގެ 5ްހިމާޔަތާއި

ްލިބިވަަޑއިގަތީ. ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްއަދި ްޢައްޔަންކުަރއްަވނީ. ްމަނިކުފާނު ްެއ ްމަޤާމަކަށް އެހެްނވީމާ،ްްއަހަރުދުވަހުގެ

ްހަދަންވެއްޖެް ނުޑވަަރކަށް ްގަ ްެއއީ ްައކީ ްގެ ްއަމިއްލަފުޅު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްބޮލައިލާޖަހައި، ްތާއީދު ްދިން ރައްޔިތުން

ް ްކޮންމެ ްގޮތުން ްއޮތް ްބައްޓަންވެފައި ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްނަމަ، ްވަނީ ްރާއްޖޭގ5ްްެކަމުގައި އަހަރަކުމެ

ްކު ްއެީއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްނަމަ، ްވަނީ ްކަމުގައި ްބަދަލުވަމުންދާ ނުޑވަަރކަށް ްގަ ްއަކީ ްގެ ްބޭފުޅެއްގެ ަރމުންދާ

ހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްެވސްްމިހާްބޮޑުްޚަރަދެއްްއަދިްމުލިާއގެްއަށްްކުރަމުންދާއިުރަގއިް

ްއަެންއކާ ްބެހެއްޓުމަށްފަހު ްޮގތުގައި ނުޑވަރުގެ ްގަ ްއެތައް ްތަނަށްްްއަދި ްއެ ްއަދި ްލުމާ، ްމުވަްއޒަުފން ްތަނަކަށް އެހެން

ްބުރަވާނެް ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްއިޞްލާޙުގެނައުން، ްޤާނޫނަށް ްގޮަތކަށް ްކުރެވޭނެ ްޚަރަދުތައް ްއެންމެހައި ބޭނުންވާ

ްމީކީ ްއަންނަނީ. ްމި ްއިޞްލާުޙެވގެން ްޤާނޫނު ްމި ްގޮަތށް ްކުރަންޖެހޭނެ ްޚަރަދު ްިމ ްދައުލަތުން ްއަދި ްގޮތަށް،

ްގޮތަކީް ްހުރި ްހާލަތު ްރާއްޖޭގެ ްވެސް ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްކުެރވިގެްނާވނެ އެްއގޮތަކަްށވެސް
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ނޑުްއަންހެންް އަޅުަގނޑުްއުފަންްރަށް،ްގދ.ްތިނަދޫްރީޖަނަލްްހޮސްޕިޓަލްގައިްމަސައްކަްތކުރާނެްޑޮކްޓަެރްއްނެތް.ްމާބަ

ްޑޮކްަޓރެއްްހުރީކީްނޫން.ްއަދިްިމްކަނބަލުންްއެްތިބީްކަންބޮުޑެވފަ.ްއެްބޭފު ޅުންްއެްތިބީްރޯަލރޯލާ.ްއަދިްކުަޑކުދިންގެ

ހާލަތުގައިްޤައުމުްއޮވެެމ،ްއަިދްދައުލަތުގެްޚަރަދުްމިހާްބޮޑުތަނުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކުރަމުންދާކަމީްހިތާމަކުރަންޖެހޭް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައްދަލުކުރަމުން ްރަްއޔިތުންނާ ްއަތޮޅުގެ ްހުވަދު ްތިމަންމަނިކުފާނުްްކަމެއް. ްވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ

ްދަނީކީް ްމި ްހިނގަމުން ްކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއްބާރުލުންދީގެންނޭ. ްތާއީދަށް ްބޮޑު ްދިން ްރައްޔިތުން ްހުވަދޫ މިހުންނެވީ

ނޑުްއަންހެނުން،ްއަދިްއެްކަނބަލުންްއެްތިބީްހިތާ މައިގައި.ްއަިދްއެހެނެއްނޫން.ްހުވަދޫްރައްޔިުތން،ްއަދިްހުވަދޫގެްމާބަ

ްފަރާތްތަކަށްް ްހުރިހާ ްަބއްލަަވމުންދާ ްޓީ.ވީ ްޙަޤީޤަތެއްކަން ްައކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްނެތި. ޑޮކްޓަރެއް

ްއަިދް ްކަމަށާ، ްނެތް ްޑޮކްަޓރެއް ްބަލާނެ ނޑުމީހުން ްާމބަ ްހޮސްޕިޓަލްގައި ްރީޖަނަލް ްތިނަދޫ ކަށަވަުރވެގެންދާނެ.

ްއެް ްޮޑކްަޓރެއް ްާޚއްސަ ްމިްްކުޑަކުދިންނަށް ްވާހަކަ ްއަުޅަގނޑު ްހެިކކޮށް ްރައްޔިތުްނ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނެތްކަން. ތަނުަގއި

ްބޮުޑް ްެގކޮޅަށް ްހުންނަާވ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއާިއްއަދި ްޮއެވމެ،ްއަދި ްމިކަން ްމިހެން ދައްކަނީ.

ނޑުެމންނަށްްފެންނަމުންްމިްދަނީްޤާނޫނެއްގެްތެރެ ނޑުމެންނަށްްތާއީދުކުެރވޭނެްޚަރަދެއްްދާްތަންްއަޅުގަ އިން.ްމީްއަޅުގަ

ްދަނީ.ްރައްޔިތުންް ްމި ްނިމިގެން ްކަން ްމި ްގޮަތކަށް ްައނިޔާވެރި ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމެއް

ްވިދާޅުވީް ްރައްޔިތުން ްފެންނަނީ. ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން ްދަްއކަމުންދާ ްގަދަބަސް ްބުނެ، ްނޫނެކޭ ްބަހަށް ްބުނި

ްަރއްޔިތުންނަށޭް ްވިދާުޅވީ ްރައްޔިތުްނ ްިޚދުމަތްކުރަން. ްރަްއޔިތުންނަށް ްހުންނަވާށޭ ްޭގަގއި ރައްޔިތުންެގ

ް ްމި ްއޮެވގެންުނވާނޭ. ްހައިސިްއޔަތެއް ްއެްއެވސް ްއަމިއްލަފުޅު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ އަހަރުދުވަހުެގ5ްްޚިދުމަތްކޮށްދޭންޖެހޭނީ.

ނުޑވަރު.ްރިޔާީސަގނުޑވަރުަގއިްތެރޭގައިްަރއްޔިތުްނގެްގޭަގއިްހުންނަވަންޖެހޭނީ .ްރައްޔިތުންެގްގެްއަކީްއެއީްިރޔާސީްގަ

ްކަންތައްަތްއް ްއެ ްެބލެހެއްޓުމާއި ްެސކިއުރިޓީ ްތަނުގައި ްއެ ްއަދި ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ މަސައްކަތްކުެރވޭނެ

ްޕީ ްއަދި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްރަނގަޅަށް. ްވަރަށް ްއެހެރީ ްގޮތުންނާ ްމެންބަރަކުްޖާގަިއގެ ްނިސްބަތްވާ .ޕީއެމަށް

ްގަޮލޅުް ްގޮުތގަިއ ްހަނދާންވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްފާަހގަކުެރއްވި. ްނުކުތާ ްެއ ްވެްސ ްދުވަހު ްހުށަހެުޅއްިވ ްބިލު ްމި ވެސް

ދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްއަދިްވައިކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްމިްމައްސަލައާް

ްހުރިްބެ ްޖެހިގެން ްމިހާރުވެސް ްތަނުަގއި ްއެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި. ްބޭފުޅުންގެ ްވާހަކަފުޅެްއ،ްއެ ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްގޮތުން ހޭ

ގެތަުކގަިއްއަދިްއެްތާނގެްޕާިކންްޒޯންތައްްއެްއކޮށްްބްލޮުކުކރުމަށްފަހުގައިްހަނިްމަގެްއގެްތެރޭގައިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް

ްިހސާ ްމުޅު ްހެދީމާ ނުޑވަެރއް ްއެހެންވީމާ،ްމިްގަ ްދޭ. ްއެބަ ްތަްންބްލޮކުެވެގން ްދޭ.ްމުޅި ްއެބަ ްއުނަދގޫެވގެން ނޑަށް ބުގަ

ނޑުވަުރަގއި.ް ްރިޔާސީގަ ްހުންނަވަންޖެހޭނީ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނޫން. ްކަމެްއ ްކުެރވިގެްނވާނެ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ކަމަކީ

ންދާންޖެހޭނީ.ްއަޅުަގނޑުްމިްއިޞްލާޙަްށްތާއީެދއްްއެއީްމުިލއާެގްމިްަވގުތުްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްެއގޮުތގަިއްނިމިގެ

ްހާލުަގިއް ްަރއްޔިތުން ްބިަކކޮށް، ްރަްއޔިތުން ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްމާލިއްޔަތުްނ ްަދުއލަތުގެ ްއަދި ްނުކުރަން. ވެސް

ްއަަޅއި ްރައްޔިތުންނާ ްައދި ްހާލަތެއްަގއި ްނެތް ްޑޮްކޓަރެއް ްބަލާނެ ްރައްޔިތުން ްއަދި ްބައިިތއްބަިއގެން ލެވޭެންޖައްސާފައި
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ްއަިދް ްއިތުރަށް، ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއަދި ްޓެކްސްނަަގިއގެން ްއަުތން ްރަްއޔިތުން ްއަދި ްހާލަތެއްަގއި ްނެތް ްގޮތެްއ އެްއވެސް

ްސަރުކާަރްށް ްފައިސާ ްިއތުރު ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްމިހާރުެވސް ްއަދި ްގެނެސް، ްބަދަލުތައް ްބޮޑެތި ޤާނޫނަށް

ރިްއޔާެގްގެޮކޅަށްްޚަރަދުކުރަްއވާްގޮަތށްްޤާނޫނެއްްބައްޓަންކުރުމަީކްނެންގެވުމަށްފަހުގަިއްއެްަފއިާސްއިންްރައީސުލްޖުމްހޫ

ްބޭނުްނވާނެް ްރައްޔިތުން ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްނޫން.ްއަދި ްކަމެއް ްއެދޭނެ ްރަްއޔިތުން ްިދވެހިރާއްޖޭެގްލޮބުވެތި އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްއިޞްލާ ްބޭރުކުރަންޖެހޭ ްތަނުން ްމި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއިްޞލާޙަކީ ްނޫން.ްމި ްެވސް ްޢިްއޒަތްތެރިްކަމެއް ޙެްއ.ްޝުކުރިްއޔާ

ްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްކުިރންްނޯޓިސްދެވިފަިއވާްގޮތުެގްަމތިންްމުޅިްމަޖިލިސްްކޮމިޓީް

ނޑުްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްމިހާ ނޑާލަނީ.އަށްްދިޔުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ ްްރުްމިްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއވުން:ް  (ައށ13:26ްްއިނ12:11ްްް)މަޖިލިސްްމެދުކަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްް-12ނަންބަރުްްއަދިްމިއަދުގެްމަޖިލީހުގެްޖަްލސާްއަށްްއެނބުރިްމިްޢިޔާަދަވނީ.ްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ްއެދެްނ.ްކަން ްޖައްސަަވއިދެްއވުން ްރަނގަބީުލ ްޖައްސަވަންޖެހޭ ްޓަަކިއ ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ކަމަށް

ނޑުްމިހާރުްމިް ްމަތީންްއަޅުގަ ނޑުމެންްޢާއްމުކޮށްްަޢމަލުކުރަމުންގެންދާްއުސޫލުގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް`.ްއަުޅގަ

ަގިއްމިހާރުްވަނީްވޯޓަށްްއެހުމަށ1:31ްްްކަަމށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންް-12ދަނީްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް ްޖަހާފަ. ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްގޮސްފައިވާްް-12.1ޓަކައި ްހިސާބަށް ްިނންމާ ްވޯޓުން ްތެރެއިން ްމަަސއްކަުތގެ ދުވަހުގެ

ް ްމިއަދު ްގ4ްަކަންކަން. ްޮއތޯރިޓީގެ ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިވްްސ ްޮއތް. ްއެަބ ްދަންަނވަން ްވޯޓަށް ްކަމަްށްކަމަކަްށ ވަރުނަުރ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯއްދެވުމަށް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްޓަކައި ޢައްޔަންކުރުމަށް

ްއެހުން.ް ްވޯޓަށް ްޓަަކއިްް-2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްނަންފުޅަށް ްޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ްބޭފުޅަކު ްކަމަށް ޕްރޮސެކިުއޓަރްޖެނެރަލް

ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯއްެދވުމަށް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ެގ

ް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްއިްންް-3ނަންފުޅަށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްއަށް ްސްރީލަންާކ ްއޮްފ ްރިޕަބްލިކު ްސޯޝަލިސްްޓ ޑިމޮކްރެިޓކު

ްއެހުން.ް ްވޯޓަށް ނަޑއަޅާްސަފީރުގެްނަންފުޅަށް ްމެރިް-4ކަ ްލޭބަރްކޮންވެންޝަން ްއިްނ2116ްްޓައިމް ްދިވެހިރާއްޖެ ަގއި
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ްއެހުން.ްމިް ްވޯޓަށް ްރިޕޯޓަށް ްގޮުތެގ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީގެ ްމައްސަަލ،ްޤަުއމީ ބައިވެިރވުމުގެ

ްކާޑުް ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއޮތީ. ްދެނެވުން ްވޯޓަށް ކޮޅުތަްއްކަންކަމަށް

ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ްއަޅުަގނޑުްއެންމެްުފރަތަމަްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީް

8ްވަނަްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގްޤާނޫނުގ2ްްެއަށ1981ްްްމޯލްިޑވްސްްމަނިޓަރީްއޮތޯރިީޓގެްާޤނޫނ81/6ްްުޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް ްމާއްދާގެ ްނަނ1ްްވަނަ ްޤާނޫނުެގްވަނަ ްއެ ް)ރ(ްާއއި 6ްްަބރުގެ ްމާއްާދގެ ްމަތީނ3ްްްވަނަ ްގޮުތގެ ްނަންބަރުގަިއވާ ވަނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވާފަިއވާްމއ.ްރޮޒޭިރަޔމްް/ްކ.މާލެ،ްޑރ.ްަޢޒީމާްާއދަމް،ްމޯލްޑިވްސްްމަނިޓަރީް

ްޢިއްޒަތް ްމެުދ ްޢައްޔަންކުެރއްވުމާ ްމަޤާމަށް ްަގވަރުނަރުެގ ްގޮތަކަްށްއޮތޯރިޓީެގ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރުންނަށް ތެރި

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

53ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 52ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .27ް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ52ްު. ްއެހެންކަމުން، .

ްމަނިޓަރީްއޮތޯރިޓީގެްޤާނޫނ81/6ްްުނަންބަރުް ވަަނ8ްްއަށްްދެްވަނަްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެްޤާނޫނުގ1981ްްެމޯލްިޑވްސް

ް ްޤާނޫނ1ްުމާއްދާގެ ްއެ ްއާއި ް)ރ( ްނަންބަރުގެ ްވަނަ 6ްްގެ ްމާއްދާގެ ްމަތީން،3ްްވަނަ ްގޮތުގެ ްގައިވާ ްަނންބަރު ވަނަ

ްމޯލްޑިވްސްް ްއާދަމް، ްޢަޒީމާ ްޑރ. ްމާލެ ްކ. /ް ްރޮޭޒރިއަމް ްމއ. ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވެ ްފާސް ްކަމަށް ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމަޢާމަށް ްގަވަރުަނރުގެ ްއޮތޯރިޓީގެ ނޑުްމަނިޓަރީ ްއަޅުގަ އްޖެ.

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(3ްްްޕރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްޤާޫނނުގެް،2118/9ްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްޤާނޫނުްނަބްބަރުް

ް/ް ްމީނާޒް ްހ. ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްމަތީން، ްގޮުތގެ ގަިއވާ
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ދު،ްއެްމަޢާމަށްްހަމަޖެއްސުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަްށްއަލްއުސްާތޛުްމައުމޫންްޙަމީ

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

55ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

36ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްް:ވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 53ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 39ް.ްފާސްވުމަށް 53ް.ްޖުމްލަ 221ް.ްޤާނޫނުއަސާީސގެ

ްޓަކަިއް ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމަގާަމށް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްމަތީން، ްގޮުތގެ ްޤާޫނނުގަިއވާ ްވަނީ؛ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްޢައްޔަންކުރުމަށްްރަ ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްކަމުެގ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލިހަށް އްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޖުމްލަްމެންބަރުންގެްއަޣްލަބިއްޔަތުންްފާސްކުރާްމީހަކު،ްޕްރޮސެކިުއޓަރްޖެނެރަލްކަމުގެްމަޤާމަށްް

ޕްރޮެސިކއުޓަރްޖެނެރަލްގެްޤާނޫނުގެް،2118/9ް.ްއެހެންކަމުން،ްޤާނޫުންނަންބަރުްޢައްޔަންކުރާނީްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ3ްްާ ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްކަމުގެ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްމަތީން، ްގޮތުގެ ްަގއިވާ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހަމަޖެއް ްމަޤާމަށް ްޙަމީދު،ްއެ ްމައުމޫން ް/ްއަލްއުސްާތޛު ްހ.ްމީނާޒް ްފާހެއްނުވި.ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަކުން ސުމަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްޯވޓަށް ްމިހާރު ް)ދ(115ްްއަޅުަގނޑު ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއޮފްް ްރިޕަބްލިކު ްސޯޝަލިސްޓް ްޑިމޮކްރަޓިކު ްޒަރީރު، ްޒާހިޔާ ްއަލްފާޟިލާ /ް ްޒަފުނާ ްގ. ްމަތީން، ްގޮުތގެ ގަިއވާ

ްއަްށްދި ްމެންބަރުންނަްށްސްރީލަންކާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްޢައްޔަންކުެރްއވުމާ ްކަމަށް ނަޑއަަޅއިްސަފީރު ްކަ ވެހިރާއްެޖްއިން

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 49ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .25ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،49ް. .

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްމ115ްަދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޮގތުގެ ްގަިއވާ ް)ދ( ްމާއްދާގެ ް/ްަވނަ ްޒަފުނާ ްގ. ތީން

ްއިްން ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަށް ްސްރީލަންކާ ްއޮފް ްރިޕަބްލިކު ްސޯޝަލިސްްޓ ްޑިމޮކްރަޓިކު ްޒަރީރު، ްޒާހިޔާ އަލްފާޟިލާ

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް ްވެއްޖެ. ްފާްސ ްކަމަށް ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުެގ ްޢައްޔަންކުރުމަށް، ްކަމަްށ ްސަފީރު ނަޑއަަޅއި ކަ

ްދަން ްިމ ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑ ްއިނ2116ްްްްކޮންވެންޝަންްޭލބަރްމެރިޓައިމްނަވަނީ ްިދވެހިރާއްޖެ ް ަގއި

ބައިވެިރވުމުގެްަމއްސަލަ،ްަޤުއމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުެރވުމާްމެުދްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ް:ވޯޓުގެްނަތީޖާ

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެރިޓައިމްްން،ް.ްއެހެންކަމ54ު.ްޖުމްލ28ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ54ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްނިންމެިވ2116ްްްކޮންވެންޝަންްލޭބަރ ްކޮމިޓީން ްަސލާމަތުގެ ްަޤއުމީ ްަމއްސަލަ ްަބއިެވރިވުމުގެ ްއިން ގަިއްދިވެހިރާއްޖެ

ްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.12ްްގޮތަށްްފާސްކުރުމަށްްފާސްެވްއޖެ.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއެޖެްނޑާްއަިއޓަމުް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ31ްް

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންާޑ13ްްއެޖެންޑާ ްގެންދާނީ ްުކރިޔަށް ްައޅުަގނޑު ްދަށުން ްއަިއޓަމުގެ ްމި ްމަސަްއކަތް ްއެހެން އިތުުރ

ް ްް،11އައިޓަމު ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ 11.5ްްކޮމިޓީތަކުން ްގެންދަނ11.6ްީއާިއ ްބަހުސްކުރަމުން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން .

ްނަންބަރުް-11.5 ްއާއ2119/11ްްިްޤާނޫނު ްމުސާރަ ްނާއިބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ

ްބިލު،ް ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްދިރާސާކުރައްަވއ7ްްިއެހެނިހެން ްވަގުީތްކޮމިޓީން މެންބަރުންގެ

ްޢި ްދާިއރާގެ ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްކުޑަހުވަދޫ ްރިޕޯޓް. ްގޮތުގެ ނުޑްނިންމެވި ްއަޅުގަ ްއާމިރަށް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:އާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްދިިރއުުޅއްާވް ްނާއިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއާިއ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޚަރަދުތަ ްމިްގެކޮުޅގެ ްގޮތެްއަގއި ްއަަވސް ްވަރަށް ްއިޞްލާަޙކީ ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްގެންނަން ްޤާނޫނަށް ްގޮތުން ްގުޅޭ ކާ

ްޖެހޭް ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްފާހަގަކުަރން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްބިެލއްކަން ްނިންމާފައިވާ މަޖިލީހުން

ްފަ ްއަދާކުރުމަށް ްމަްސޫއލިއްޔަތު ްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކަމަށް. ްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތްތައް ސޭހަ

ްބިނާކުރާް ްދިރިއުުޅްއވަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްޤައުމުަގއި ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްައޅުަގނޑުމެން ހަމައެއާެއކު

އެްކަންކަންްބަލައި،ްގެކޮޅުަތކަކީްއެއީްކޮންްސަބަަބކާްހުރެްއެްތަންތަނުގައިްދިިރއުޅެންްއުނދަގޫްތަންތަންކަންްވެސް.ް

ްއެް ްނަމަ، ްވަނީ ްކަމުގައި ްޫނން ްތަނެއް ްއެކަށީގެްނވާ ްދިރިއުޅުމަށް ްތަންތަނަކީ ްއެ ްދިރާސާކުރުމަްށފަހު އަޅުަގނޑުމެން

ްައޑުތަްއް ްއެކި ްތަފާތު ްއިޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ. ްތަން ްއެ ްަނމަ ްވަނީ ްއެހެންނޫންކަމުގައި ްއެބަ. ްނައްތާލަންޖެހޭ ތަންތަން

ްމި ްވާހަކަ.ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުންނަ ްެއކިެއިކްރައީސުންގެ ްކަންޮބޑުވުން ްދިރިއުޅުމުގެ ްތަންތާނގައި އިވެުމންދަނީ،ްއެ

ްއޮތްް ްކުރިޔަށް ްނަމަވެސް ްފާސްކުރި ްމިއަދު ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިގޮތަށް ްދަންނަވާނީ ނޑު އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ
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ްހޯ ްހައްލެްއ ްދާއިމީ ްކަމަށް ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްކުރަންްމުސްތަޤުބަލުގައި ްމަސައްކަތްތަެކއް ްމަޖިލީހުން ްމި ްޓަކައި ދުމަށް

ްމިއަުދް ްއެހެންނަމަވެސް ްހުންނަންޖެހޭ. ްއެަބ ްެވސް ްލާޒިމްކޮްށފައި ްކަްނކަން ްއެ ްޮގތުން ްޤާނޫނީ ްއަދި ްޖެހޭ. އެބަ

ް ްޚަރަދު ްގެކޮުޅގެ ްދިރިއުުޅްއވާ ްބޭފުޅަކު، ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ އަމިއްލަުފުޅްއަޅުަގނޑުމެން

ްމަނިކުފާނަށްް ްއެ ްވަގުތަށް ްމި ްއެއީ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޓަަކިއ ްބަދަލުކުރުމަށް ގެކޮޅަށް

ްކަމެއްް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ނިޑވަޅަށް ްދަ ްމި ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަމޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތްކަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ޤަބޫުލކުރަމޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްކުރިަޔށްްއޮތްްދުވަސްތަުކަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްމިކަންްތަންކޮޅެްއްްކަމަށްްވެސްްައޅުަގނޑު

ނޑުމެންްދައުލަތުގެްމާލިްއޔަތުންްޚަރަދުކޮށްގެންްކުރެވޭްއިމާރާތްތައްްނުވަތަްބިނާތަްއް ޒިންމާދާރުކަމާްއެކުްނުވަތަްައޅުގަ

ށްްވެސްްެއްބޭފުޅެއްގެްެގކޮުޅގައިްދިރިުއެޅވޭނެްގޮތަށްްއެކަންްހަދައިފިްއެގޮތަށްްނުބަހައްަޓއި،ްދާއިމީޮކށްްކޮންމެްބޭފުޅަކަ

ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުް ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްކަމަށް ްއޮންނާނެ ްއެކަން ްހަމަހަމަްއުސޫލަކުން ނަމަ،ްއެންމެންނަށް

ނޑުމެންނަށްްމިްކަންކަންްރައްޔިތުންނަށް ރަްއިޔތުންގެްމާލިއްޔަތަށްްއެންެމް،ްމަޖިލީހުންްމިްފާސްކުރިްނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ނޑުްފާހަަގުކރަން،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއަުޅގަ ފަސޭހަވާނެްގޮތަކަށްްމިކަންްެއބަްކުރަންޖެހޭ.ްއަދިްމިްފުރުޞަތުގައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްވެްސްއަދުގެ ްބޭފުޅަކީ ްެވރިކަންކުރަްއވާ ްކުޑަކޮށް ްޚަރަދު ްއެންމެ ްމިައދު ްހައިސިއްޔަތުން އްޔާްމަޤާމުގެ

ްކަމަށްްވާތީެވ،ްއެްމަނިކުފާނުެގްއެްވިސްނުންފުޅަށްްައޅުަގނޑުްއިޙްތިރާމުކުރާްވާަހކަްވެްސްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްއެދެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްަވޑަިއގެންދެްއވުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ވެލިދޫ

ް)ވަގުތުް ްނަންބަރުްކޮޅަކަށްފަހު( ްޤާނޫނު ްދާނަން. ްކުރިަޔށް ްބިލަިއގެން ްވާ ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ `ްއަުޅގަ

ްބެހ2119/11ްްޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްެއހެނިހެން ްާއއި ްމުސާރަ ްނާއިުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްާއއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ތީްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓްްމިހާރުްމެންބަރުންގެްވަގ7ްުޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލު،ް

ް ްވަނީ. ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްވާހަކައަޅުަގނޑުމެން ްރިޕޯޓަށް ްއެހެންކަމުން، ްދެއްކުމަށް ްމިްައޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ

ްދަންނަވަން.ކުރިޔަށްްގެންެދވުމަށްްއަރުވަނީްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްދާއިާރެގް ްވިލުފުށީ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްދަންފަޅީަގއި ްކުރީ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަޅުަގނޑު ްގޮުތން ްގުޅޭ ްވިދާޅުވުމަކާ ްވިދާޅުެވފައިވާ ްމެންބަރު ްެއއްެޗއްްްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްކުީރގައި ްފެށުމުގެ ވާަހކަ

ްވާހަކަެއއްް ނުޑްތާއީދުކުރަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްކަމާއި ްތާއީދުކުރަންޖެހޭނެ ްބިލަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދަންނަވައިލާނަން.

ްއަިމއްލަފު ްމަޖިލީހުގަިއްއިންދާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްވިދާޅުވީަމ،ްއަުޅގަ ްައޑުއުފުަލއި ްބިލުްވަރަށް ޅަށް
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ްރިޔާޟުް ްނުފޮނުއްވަވަިއ، ްއަްށ ްކޮމިޓީ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްގެނެސް ްހަދައިގެން ްއިޞްާލޙެއް ތައްޔާރުކުަރްއވަިއގެން

ްކޮމިޓީއެްއް ްތަނުން ްމި ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްކައިީރގައި ްބޭބޭފުޅުން ްއެކި ްމިތަނުން ްއަމިްއލަފުޅަށް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅު ްކުރީމަ ްމިކަން ްއެދެން،ްނަގަިއގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ. ްމި ްޝައްުކއުފެދިގެން ްބޮޑު ްވަރަށް ްހިތުން ަގނޑު

ްޚިލާފަށްް ްއެއާ ްއަދި ްދެންނެވުން. ްވާހަކަ ްމި ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެއް ްޒިްނމާ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްޤާނޫނަކުްނ ްޤާނޫނ16ްެއަޅުަގނޑުމެން ްޮއންނާނެ ްހަދާފައި ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންެގ ްރާއްޭޖގެްވަނަ އް،

ްދިރިއުޅުމާިއް ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ްއަނބިކަނބަލުންނާ ްާނއިބާިއ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވެރިކަމުަގއިްތިޭބއިރުަގއިްކަްނކަންްކުރަންވާނެްގޮާތއިްވެިރަކންްނިމުނީމަްކަންކަންްކުރާނެްގޮތާއިްަދއުލަތުގެްއިނާޔަާތިއް

ްހު ްމި ްބޭސްފަރުވާާއ، ްކަމަކަށް ްެއ16ްްރިހާ ްއެހެންވީާމ، ްއޮންނާނެ. ްހަދާފައި ްޤާނޫނެއް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްޤާނޫނަކުންް ްހަދާ ްތެދުވެ ްމީުހން ްހަެއއްކަ ްތާއީދުކުރާ ްސަރުާކރަށް ްއަމިއްލަފުޅަށް ްތަނުން ްމި ްއޮްއވާ ްއެގޮތަށް ޤާނޫނު

ރުެގްކަމެއްްނުކުރެވޭނެ.ްައޅުަގނޑަށްްޝައްުކކުރެވޭްގޮތުަގިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއަބުރާިއްޢިއްޒަތްްެގއްލުަވއިލެވޭްވަ

ްޢާއްުމް ްގެއްލުވާަލއި، ްޤަދަރު ްހައިބަތާިއ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބަޔަކު ްތިބި ްތެރޭގައި ްކޯލިޝަްނ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ މިއަދު

ްގެންނަ ްބަޣާވާތެއް ްއިތުރު ްެވއްދުމަށްފަހުގައި ްގެންޮގސް ްތެރެއަށް ްގެތަުކގެ ްއުޅޭ ްއަޅުަގނަޑްށްރައްޔިތުން ްކަމަށް ްރާވާ ން

ްއިނާޔަތްދިނުމާިއް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނޫން. ްކަމެްއ ްވާނެ ްކުރެވިގެން ްެއީއ ްކުެރވޭ. ްއެބަ ޝައްކު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްކަންކަމަކީ ްއެ ްބެލެހެއްޓުމާ، ްއަށ241ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަުރގަދަ ްވަރަށް ކޮިމޓީއާ

އިްއޮންނަްކަމެއް.ްޤައުމީްސަލާމަތުްކޮމިޓީްއަށްްވެސްްއަދިްަވގުތީްކޮމިޓީްއެއްްަނގަިއގެްންއަޅުަގނޑުމެންްހަވާލުކޮށްފަް

ްފަރާތުންް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްއެދެން ްަރއީސް.ްައޅުަގނޑު ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްވެސް ްތަނުގައި މި

ްމޯ ްއަދި ްފޮުނވުމަށް، ްސިީޓއެއް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެދެންްސީދާ ްފޯސްަގއި ްޑިފެންސް ްނޭޝަނަލް ލްޑިްވސް

ްއެންެމް ްސަބަބުން ްބަދަުލކުރުމުގެ ްގެކޮޅަށް ްދިރިއުޅުްއވާ ްބޭފުާޅ ްއެ ްރައްކާތެިރކަން ްސަލާމަތާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކު ްޚަރަދު ްދައުލަތުގެ ްނުކުރެވޭނެ.ްިދވެހި ްކަމެއް ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްލިބޭތޯ؟.ްލިބޭ ަޑކޮށްގެްންރަނގަޅަށް

ްއިންތިޚާބުތަކުގަިއް ްނޫން. ްއެްއ ްވާހަކަ ްއޮތް ްލިޔެފައި ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްއެއީ ްގެްނގުުޅމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަހަރުް ްފަސް ްމުޅި ްދެން ްއެިޅއްޖެއްޔާ ްކިނބިއްސެއް ްގޮސްފަިއ ްސިއްަސއިގެން ްުކއްލިައކަށް ވާދަކުރަމުންދާއިުރގައި

ްރައީސުލް ްނޫން ްގޮތަކަށް ްނޫން.ްކިނބިހިއަޅާ ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްއަީކ ްއެއީ ްހުންނަވަންޖެހެނީކީ. ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްާއިއް ްަވޒީފާ ްހަވާލުކުރެވޭ ްޓަކައި ްހިފެހެއްޓުމަށް ްކަރާމާތް ްހައިބަތާއި ްަދއުލަތުގެ ްވާހަކަޔާއި ްދައްކާ އިންތިޚާބުތަކުަގއި

ް ްމާލޭގައި ްދެކުނީމު، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުެރވެންޖެހޭނެ ްއެއީ ްހަވާލުެވގެނ2118ްްްމަޤާމަކީ ްވެރިކަމާ ްައހަރު ވަނަ

ހިތްތިރިކޮށްގެންްމީހަކުްއުޅުީނމަ،ްދެންްސިފައިންނާއިްފުލުހުންްކަންތައްްކުރިްގޮތް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިފައިްއެަބް

ްފަހަރަކުް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްފުލުުހން ްސިފައިންނާއި ްއަނެއްކާ ްދެން ްވަނީމަ ްއަށް ްގެ ްއަމިއްލަުފޅު ްއެހެންވީާމ، އޮތް.

ްދިވެހިރާއްޭޖގެްރަ ްދައުލަތުގަިއ ްދިވެހި ްނޭނެގ. ްވެސް ްކަމެްއ ްއެއް ްލަޤާ ްކޮންފަދަ ްދޭނީ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ްމީހުންނަށްް ްދައުލަތުގެ ްމެންބަރުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްާނއިބާއި ްއެބޭފުޅާގެ ްާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވޯ ްހުރީތީވެ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްހަކަތަ ްރާއްޖޭގެްމުސާރަދެވޭނެ ްމި ްހޮވުމަށްފަހު، ްހޮވަނީ. ްމި ްމީހަކު ުޓލައިގެން

ްބައެްއް ްކުރަްއވަންޖެހޭ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކައި ްހިފެހެްއޓުމަށް ްައގު ްކަރާމަތާއި ްޝަަރފާއި ްޤައުުމގެ ރައްޔިތުންނަށް

ްބޭނު ްރަްއޔިތުން ްިދވެހި ްއެއް. ްާވހަކަ ްައޑުއެހި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއީއ ްހުރޭ. ްއެބަ ްއެީއްކަންތައްތައް ްއެއް. ްވާހަކަ ންވާ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިކޔާފައި ްވެިރކަެމކޭ ްޑިމޮކްރެޓިުކ ްވެރިކަމަށ2118ްްްމިދިޔަ ްއުފެއްދި ްާރއްޖޭަގއި ްއަހަރު ވަނަ

ްކަމާއިް ްއުުޅްއވަންޖެހޭނެ ްކާުރކޮުޅގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮތީ ްފާޑުިކޔުންތައް ްރަްއިޔތުންގެ ްިދވެހި ފާޑުކިޔަމުންދިޔަ

ްޤަދަރު ްރާއްޖޭަގިއްްހައިބަތާއި ްރައީަސކު ްނަަށއިގެްނވާަވރުގެ ްވެސް ްލަވަޔަކަށް ްބޮޑުބެރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެކަމާއި

ނޑުމެްނނަށްްހުރީްފެނިފައިްވަރަށްްރަނގަޅަށް.ްއެހެންވީާމ،ްމިއަދުް ހުރެގެންނުވާނެްކަމާ،ްމިްހުރިހާްވާހަކަްއެއްްއަުޅގަ

ްއެތެރޭގަ ްމިތާ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްލަގާެއއް ްޔާމީނަށް ނުޑްރައީސް ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްރޭވުމަކީ ްރާވާ ްގޮތަށް ްތި ިއ

ްވަރަށްް ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ބަލައިގަނެ

ްރައީސުލް ްމާދަމާ ްމައްސަލަތައް. ްނުރައްކާ ްވަރަްށ ްހުރި ްއެބަ ްމީގައި ްވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށް. ޖުމްހޫރިއްޔާްބޮޑަށް

ްފަހަރެއްގައިް ްތަނަށް. ްމި ްވެސް ްއޮބާމާ ްއަތުވެދާނެނޫންތޯ ްހަމަ ްރަީއސް. ްއެމެރިކާގެ ްއަންނަންވީ ބައްދަލުކުރުމަށް

ްފޮނުވައިލީަމް ްސައިދީފައި ްވައްދާަފއި ްގެައކަށް ްހުރި ްކަންމަތީގައި ްގަލޮޅު ްގެންގޮސް ްަވޑަިއަގތީމަ ވަަޑއިގަންަނވައިފާނެ.

ނޑިޔާުރޭގަގިއްދައުލަތުގެްޤަދަރާއިްހައިބަ ނިޑޔާރުންނާއިްއެތިބަްފަ ތާއިްކަރާމާތްްކުޑަެވގެންްއެްދަނީ.ްއެތިބަްއުއްތަމަްފަ

އެތިބަްމީހުންތައްްެއްތަނުންްނެރެފައިްެއއީްދައުލަުތގެްހަމަްރަސްމީްގެކަމަށްްހެދުމަކީްަމއްސަލަެއއްްނޫންްއެީއކީ.ްެއް

ްފަ ްެއއީކީ. ްނޫން ްމައްސަލަެއއް ްވެްސ ްޚަރަދުކުރުމަކީ ްޔާމީްންތަނަށް ްަރއީސް ްއެއީ ްަޚރަދު ްއެ ްވެސް ހަރެއްގަިއ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުބެއްލެުވން ްކަމަށް ްޚަރަދެއް ްުކރާ ްވެގެން ްރައީަސކަށް ްވެގެން،ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްދައު ްގޮތާއި ްއުެޅވޭނެ ނޑުވަާރއި ްގަ ްހުންނަންޖެހޭނެ ްއަށް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހައިބަތާިއްއެދެން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ލަުތގެ

ްކަމަކުނުދާނެ.ް ްގޮވަިއގެން ްއެއްޗެހި ްއެހެން ނުޑމެންނާްދިމާލަށް ްނިކުމެ،ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލާފައި ކަރާމާތާ.ްމާދަމާްްވެރިކަން

ްމަންޒަރުް ްފެށީމަ ްަހޅޭއްލަވަން ްއައިސް ްގޭދޮށަށް ްއެގޮތަށް ްކިޔާފަ. ްޖެހިފައި ްއެއްެޗއްަގއި ްކަލޭމެންގެ ްނޯންނާނޭ ތިމަންނަ

ްނު ްވެސްްރީއްެޗއް ްަމއިންނަށް ްފާސްކުރަމު.ްއެކަނިވެރި ްއެބަ ްބަޖެޓު ްދަންނަވަނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވާނެ.ްއެހެންވީާމ،ްމި

ްއެބަްދެން.ްމިހުރިހާްކަމެްއްުކރާއިރުްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ނޑުމެްނ.ްނުކުޅެދޭްމީހުންނަށްްލާރި ްއަުޅގަ ލާރިްއެބަްދެން

ްއެހެނެ ްޮބއްކުަރއެްއގަ. ްމަގުމަތީގަ. ްވެސްްހުސްފަޔާ ްބާންދީން ްަކމަކުނުދާނެ. ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްއެގޮެތއް ްކަމަކުނުދާނެ. އް

ނޑުވަރުަތކުަގިއް ްގަ ްކުރީގެ ްހުންނަންޖެހޭނީ ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހަމަ ްތިބެންޖެހޭނެ. ްވެސް ްގަހުރަމާނުން ތިބެންޖެހޭނެ.

ްރަސްމީ ްމިހާރު ްތަނަކީ ްދެ ްއެ ްތީމުެގއާ، ްާއއި ްމުިލއާެގ ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތަށް. ްއަިދްހުރި ްތަން. ްދެ ްހުރި ްހެދިފައި ކޮށް

ނުޑވަުރގެްވާހަކަްލިޔެަފއިްައޅުަގނޑުްހަނދާންާވްގޮުތން.ްއެްތަނުންްެއްމަނިކުފާނުް ޤާނޫނުގައިްވެސްްްއޮންނާނެްއެްގަ

ްއިތުުރް ްއެެވސް ްނެތިްއޔާ ްގޮެތއް ްޚަރަދުކުެރވޭނެ ްޭގގަިއ ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްއެހެނެއްނޫން، ްހިފައިގެންުނވާނެ. ބޭރުކުރަން
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ނޑަައޅަިއ،ްލިބާސް،ްހެދުން،ްތުވާލިްއެްއޗެހި.ްެއްޤާނޫނަ ކުންްގޭގެްޚަރަދުްގެްނުގޅެންވީ.ްގެްނގުޅޭނެްމީހުންގެްައދަދުްކަ

ްެއކަމަކުް ްކަމެއް. ްކުރާ ްކުރަްއާވިއރު ްރައީްސކަން ްެއވެސް ްެއއީކީ. ްނޫން ްމަްއސަލައެއް ްފޮނުވާނީ. ްެގއަށް ބައި

ގައިްހުންނަާވްބޭފުޅަކުްއެހާްދަށުްދަރަޖަްއަށްްވައްަޓއިލާކަށްްޕީ.ޕީ.އެމްްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެްއގެްމަޤާމު

ނުޑްެއކަމާްވަރަށްްބޮޑަށްްދެކޮޅު.ްތިޔަކަްށްވޯެޓއްްވެްސް ނޑިްމިްތަނުންްދީގެންނުވާނެ.ްއަުޅގަ މީހުންްރާވައިގެންްއެްބޮ

ްއަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސީދާ ްފާސްކޮށްފިއްޔާ ްމިތަުނން ްވޯޓުދީގެން ްބައްދަލުކޮށްފައިްނުދޭނަން. ްޮގސް ނުޑ ްައުޅގަ ށް

ްމިކަާމް ްރަީއސް ްކުރަްއަވއިގެންުނވާނެ. ްއެކަން ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްނުކުރަން. ްކަންތައް ްއެ ްއެގޮތަށް ްބުނާނަން ވެސް

ނޑަށްްހީވަީންމިަކމާްގަޔާުނވެގެންްއުުޅއްވާހެން .ްވަރަށްްސީރިަޔސްކޮށްްވިސްަނވައިަބއްލަވާ!ްތިްގޮތަްށްބެއްެލވީމަްއަުޅގަ

ްނިންމާލީްމިހާރު.ް

ް

ްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްއަދި ްެޗއަރޕާސަން ްކުީރގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ްާވހަކަނު ނޑު ްއަުޅގަ ްފޯރީަގއި ްވާހަަކއިގެ ްދެއްކެވި ްއެ ނުޑްމެންބަރު ްއަުޅގަ ްރޫޙަށް ްާވހަކައިގެ ްއެ ްނަމަވެސް ދެއްކި

ނޑުވަރުކޮަޅކާްއެްއޗެހިްވަރަށްް ނޑުްދެޭކޮގތުގައިްދިވެހިރާއްޭޖގެްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްހުންނަވާނެްގަ ތާއީދުކުރަން.ްއަުޅގަ

ކަންަތއްތަކާްެއއްކޮްށްްސްޓްރެޓީޖިކުކޮށްްިވސްނާފައިްތައްޔާރުކުެރވިފައިްމިްވަނީ.ްސެކިއުރިޓީްީރޒަންތަކާްމިކަހަލަްބައެއް

ްކޯޓުް ްސުޕްރީމް ްތީމުގޭަގއި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުރެވިަފ. ްއެހެރީ ްޚަރަދު ްއެ ްއަދި ްކުެރވިގެންދިަޔއީ. އެކަން

ްއަީކް ްތީމުގެ ްއަދި ްއަކީ. ްތީމުގެ ްނޫން ްސެޓަޕެއް ްކަހަލަ ްބޭނުންާވ ްވެސް ްކޯޓަށް ްސުްޕރީމް ްޙަޤީޤަތުަގއި ހިންގޭތީވެ

ްކަންތައްތަްއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ްއިދާރީ ްއެެހނިހެން ްއަދި ްވަސީލަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ްބޭނުންފުޅުވާ ހުންނަވަން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްާރްއޖޭގެ ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްެގއެއް. ްހުރި ްއިންތިޒާމުކޮްށފައި ްގޮތަށް ހިންގޭނޭ

ް ްއެ ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްވަަޑއިގެންެނވިޔަްސ ްތަންްކަމަށް ްއެ ްއިތުރަށް ްދެން ްކުެރިވފަ. ްއޮތީ ްއެ ޚަރަދު

ްބަެއއްް ްކަހަލަ ްމުލިޔާގެ ްައދި ްހިންގިޔަސް، ްކޯޓު ްުސޕްރީމް ްއެތާނގެ ްޚަރަދުދޭ. ްއެބަ ްޓަަކއި މެއިންޓެއިންކުރުމަށް

ްއަދަދެ ްގިނަ ްވަރަްށ ްޓަަކއި ްމެއިންޓެއިންކުރުމަށް ްއެތަންަތން ްވީނަަމވެސް ްހުިރކަމުގަިއ ްފަޅުކޮށް ނުޑވަރުަތއް ްއެގްގަ

ްރަސްީމް ްނޫުޅއްވުްނ؛ ްަގނުޑވަރުކޮުޅގައި ްއަމިއްލަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއހެންވީމާ، ްޚަރަދުވޭ. ްއެބަ ފައިސާ

ނޑަކަްށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްހަމަޖެހިގެންދިއުން ްގޮތަށް ްުއޅުއްވާ ްގެކޮުޅަގއި ްއަމިއްލަ ްނޫުޅއްަވިއ، ނުޑވަުރކޮޅުަގއި ގަ

ްއަުޅަގނޑުމެ ްގޮތުން ްއުސޫެލއްެގ ްއެހެންްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ްހައިސިްއޔަތަކުން. ްޤާޫނނީ ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްހުއްދަޭދންވާނެ ން

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޫނޭ. ްބޭނުންފުޅެއް ްސެކިއުރިޓީ ްތިމަންނާ ްވިދާުޅވެދާެނ ްރައީސަކު ްވަޑަިއަގންނަވާ ްދެން ްދަންނަވަނީ މި

ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތްތައް ްހުރި ްަކންކަން ްމާޙައުލުގައި ްމި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްމިއަދުގެ

ްގެއްލުންތަަކކަށްް ްލިބިދާނެ ްފުރާނަފުޅުތަކަްށ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްފުރާނަފުޅަށް، ްޢާއިާލގެ ްމަނިކުފާުނގެ ްއެ ފުރާނަފުޅަށް،



48 

 

ްސަބަބުންް ްކަންތައްތަެކއްގެ ްއެިކއެިކ ްުމޒާހަރާތަކާއި ްވަގުތު ްމި ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ްަބލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްރާއްޭޖގެްރައީސުލްޖުމްހޫ ނޑަައޅަިއގެން ްކަ ްގްރީންޒޯެނއް ްއެއީ ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަްށ ްތީމުގޭ ނުޑވަަރކީ ްގަ ްހުންނަާވ ރިއްޔާ

ްއާބާދީް ްރާއްޖޭގެ ްެއހެނެއްނޫން، ނަޑއެޅިފަ. ްކަ ްއޮންނަނީ ްމި ްގޮތުަގއި ްސަރަހައްދެްއގެ ްބަލަހައްޓާ ްބާރުތަކުން ސަލާމަތީ

ްއާބާ ްއެންމެ ްވެސް ްދުނިޔޭަގއި ްސަރަހައްދު، ްބޮޑު ްދާއިރާ.ްއެންމެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއެީއ ްސަރަހައްދު ްއެއް ްބޮޑު ދީ

މާދަމާްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްރާއްޖޭގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަްށްވަަޑއިގެންިފއްޔާްއެްބޭފުޅާްެއްބޭފުޅާގެްޭގަގއިްހުންނަންް

ްވިސްނާަވޑަިއގެ ްބޭފުޅުން ްތި ްމައްސަލަތައް ްލޮޖިސްޓިކު ްދިމާވާނެ ްދެން ްއޭރުންްބޭނުންފުޅުވެއްޖެްއޔާ ްބައްލަވާ! ން

ްއެހެންވީމާ،ް ްްބލޮކުެވގެންދާނެ. ްސަރަހައްދު ްމުޅި ްައިއސްފިއްޔާ ްެއްއޗެއް ްެއއް ްމުޒާހަރާ ްސަރަހައްުދަގިއ ްއެ ކިހިނެއްތޯ،

ްކަންތައްތަކާް ްމިހިރީްސަލާމަތީ ްހެދިފައި ްއެއްޗެހި ްމި ނުޑަވރުކޮޅާ ްގަ ްމީ.ްމި ްނުކުތާތަކެއް ްވިސްނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެނިހެ ްޤަދަރުްއަދި ްހައިބަާތއި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއަދި ްގޮތަށް. ްުހންނާނޭ ްފުރިހަމަވެފަިއވާ ްވެސް ްވަސީލަތްަތްއ ން

ްެއް ްވެސް ްނޫން.ްއެކަަމކު،ްަގނުޑވަރުން ްަގނޑުވަަރކުންނެއް ްހަމައެކަނި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ހިފަހައްޓާނީ

ް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްކުެރވޭނެ ްސުޕްރީްމްކަންތައްތަްއ ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނުޑމެން ްަވގުތު ްމި އެހެންވީމާ،

ކޯޓަށްްވެސްްއަދިްރާއްޖޭގެްަދށުްކޯޓުތަކަށްްވެސްްއެްބޭފުުޅންނަށްްމަސައްކަތް؛ްހައިޯކޓުްވެސްްހިންގަންްެއކަށީގެްނާވް

ނޑުމެން އަޅައިދޭންްއެބަްޖެހޭ.ްްއިމާރާތެއްްނޫންްދެއްތޯްތީމުެގްއަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްތަންަތނަށްްކޯޓުްއިމާރާތެއްްއަުޅގަ

ބަޖެޓުްތިބޭފުޅުންްދެއްވައިްެއތަންތަނަށްްރަނގަޅުްްފެންވަރުގެްކޯޓުްއިމާރާތެއްްއަަޅއިދެްއވާފައިްޝަރުޢީްނިޒާމުްވެސްް

ްައޅުަގނެޑއްް ްކަމަކަށް ްބާުރވެރިކުުރޭވނެ ްެއގޮތަށް ްބާރުވެިރކުުރވުން. ްމީހުން ްއެ ްގޮތްތަަކކަށް ްހިންގޭނޭ ރަނގަޅަށް

ްއަކީ.ްޤަބޫލެއްނުކުރަ ްތީމުގެ ްތަނެއް ްހުރި ްހައްދަވާަފިއ ްވިސްނުންފުޅުަގއި ްހުންނެވުުމގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ން.

އެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްއެތާނގައިްހުރިްބައެއްްކަހަލަްސަާލމަތީްފިޔަވަޅުތައް،ްސަލާމަތީްގޮތުންްއެތާނަގއިްހުރިްބައެއްް

ްއައި ްބަދަލުވުމުން ްވެިރކަން ްކަންތައްތައް ްތެރޭގައިްކަހަލަ ްއެހެންވީމާ،ްްޖަޒުބާތެްއެގ ްވަނީ. ްމި ްދައްާކފައި ޢާއްމުންނަށް

ްކަންތައްަތކެއްްހުންނަންްއެަބްޖެހޭ.ް އެތާނަގއިްއިތުުރްސަލާމަތީްަކންތައްތަކެްއ،ްއާްކަންަތއްތަކެްއ،ްޢާއްމުވެަފއިްނެތް

ްތައްޔާުރކުރެ ނުޑވަރުކޮޅުަތއް ްގަ ްވިސްނަިއގެން ްގޮތްތަކަށް ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންވީމާ، ްހުންނަނީ. ވިަފއި

ޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްމިްވަގުތުްهللاްއަޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވްރާއްޖޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢަބްދު

ްމިއަދު ްއަކީ ްވާހަކަ ްމި ްެއއީ ްކަމަކަށް. ްގެެއއް ްެއކަށީގެްނވާ ްހުންނަވަން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްގެއަކީ ްހުންނެވި ްއެ

ް ްނޫން. ްވާހަކަެއއް ްަދއްކާ ްމިތާނަގއި ްބަހުސ1968ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަހަރު ވަނަ

ްނުވާީތެވް ްމުލިއާގެ ްކަމަށް ްެގއެއް ްއެކަީށގެްނވާ ްހުންނަވަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ްއޭރު ްކުރެވުނު. މިގޮތަށް

ްކުްއޔަށްްސަރުކާރުންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަާޤމުގައިްހުންނެވިް ްގެކޮެޅއް ބޭފުޅާްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހުންނަވާނެ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްހަމަޖެއްެސިވ. ްގޮތަށް ްހުންނަވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެގޮކޅުގަިއ ްެއ ްިހއްޕަަވއި، ހިއްޕެވި.

ންނަވަންްއެކަީށގެންވާްގެެއއްަގއިްނުވަަތްދައުލަތުގައިްއެބަްހުރިްމިދަންނަވާްކަހަލަްގޭެގ.ްހުއްޓާްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހު
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ްމަްއޗަށްް ްަދއުލަތުެގ ްކަމެއް. ްލާޒިްމ ްމައްޗަްށ ްދައުލަތުެގ ްމިއަުދ ްހުންނެވުމަީކ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުޑވަެރއްަގއި ގަ

ްރަްއކާތެރިކުުރން.ް ްހަށިކޮޅު ްީދގެްނ ްފާރެވެރިން ްހަށިޮކޅު، ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްެއއީ ްކަމެއް ލާޒިމް

ްއަިދްރައީސު ްސަލާމަތްކުރުން. ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނުރައްކަލަކުން ްކޮންމެ ްއަތުވެދާނެ ްއަށް ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރިއަްލް ްވަރަށް ްވަގުތު ްމި ްތްރެޓަީކ ްއަންނާނެ ްއަށް ްޢާއިލާ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްކުަރއްާވއިރުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްރާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްަވގުތު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކްރައިމްތަެކްއްތްރެޓެއް. ްޯއގަނަިއޒްޑް ްއަިދ ްސީރިއަްސ ްހަމަ ްއަީކ އްެޖ

ްައކީ ްާރއްޖެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްަޤއުމެއް. ްދުްހުޅުވާލެވިަފއިވާ ްއެހެންވީމާ،ްބަވަނަވެފަިއވާ ްމެންބަރު. ްއެއް ނިެޔެއއްގެ

ްމިކަހަލަ ްއަދި ްސްނައިޕަރުންނާ ްވެސް ްހަމައަށް ްރާއްެޖއާ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކްރޮްސކޮށް ްނުރައްކާތެރިްްްބޯޑާސްތައް ތަފާތު

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްރާއްޭޖގެ ްގަިޑއެްއގަިއ ްއަންނަ ްއެންމެން ްމި ްމީހުންނާ، ްފިދާވާ ްޖާނުން ްމީސްމީހުންނާއި ހަމަލާދޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރައްކާެތރިކަމާއިްހިމާޔަތްދެވޭނެްފަދަްތަނެއްަގއިްހުންނަވަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްކާުރކޮޅަ ްވާްންދުއްވާ ްެއްއޗަކަށް ްއެކަީށގެންވާ ްރަްއޔިތުންނާ ްެއކަށީގެްނވާ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޒަމާނާ ްވަގުުތގެ ްމި ްވެސް ކީ

ްކުރުުމގެް ްކުށް ްނެތް. ްިތބެވޭކަށް ްމިއަދު ްބަލައިގެްނ ްކަްނކަމަށް ްުނވާނެ ްމީ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްޖެހޭ. އެބަ

ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްހަށިޮކޅަށްްވެސްްހަމަލާދެވިދާނެ.ްާރއްޖޭގެްސިޔާސަތު،ްކުށްކުރުުމގެްޓްެރންޑްްމިއަދުްދާްގޮތުންްރަް

ްދަތުެރއްަގއިް ްވަަޑއިގެން ްހޯރަުފއްޓަށް ްޢަބްުދލްޤައްޔޫމުެގްހަށިކޮޅަށް ްމައުމޫން ްއަލްއުސްާތޛު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރީގެ

ްއެަބްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަލްފާ ްމަސައްކަތްކޮށްަފއި ްބަޔަކު ްހަމަލާދިނުމަށް ްވެްސްވަޅިން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްާޔމީން ޟިލް

މިފަދަްހަމަލާތައްްއަންނާނެ.ްއެހެންްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަަވނީ،ްއެއީްމިްަވގުތުްއެްތްރެްޓްއޮންނާނެތީވެ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްދޮރެްއް ްފްލަިއވުޑުން ްކުަޑކޮށްަލއިގެން ްފަުރވާ ްހާލެއްގައި ްެއއްެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލައިގެން ްކަމަށް ނާންނާނެ

ްހަށިފާރަވެރިއަކަށްްހަދާ ްަމނިކުފާނުގެ ްއެ ްމީހެއް ްސިފައިންގެ ްބަހައްޓައިގެްނ،ްއެްނމެ ްަމނިކުފާނު ްއެ ްގެއެްއަގއި ފައިހުރި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަށް ްތީމުގެ ްކޮންމެހެން ްނޫން. ްގޮތެްއ ްރަނގަޅު ްތިބުމަކީ ބަހައްޓަިއގެން

ްވަކާލާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުޑަކުެރވިދާނެ.ްބަދަލުކުރަންޖެހޭ ްޚަރަދުތައް ްރިކަރެންޓް ްޭގގެ ްއެ ތުކުރަީނ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަލްފާިޟލްްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީްވަރަށްްސާދާްމިޒާޖެއްަގއިްދިރިއުޅުްއވާްބޭފުޅެްއކަންްވެްސް

ްފަރިްއކުޅުްއވުމާ، ްދިރިއުޅުްއވުމާއި ްމަނިކުފާނުގެ ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްޚަރަދުތައްްްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތަކުގެ މި

ްބޮޑުކުރަންް ްޚަރަދު ްމީހަކު ްއެހެންނަމަވެސް ްަޤބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމަށް ްހިނގާނެ ްކުޑަކޮށް ވަރަށް

ްގޮތުންް ްސަލާމަތުގެ ްރައްކާތެިރކަމާއި ްނޫން ްއެގޮތަކަށް ްގޮތްގޮތުްނ. ްގިނަ ްވަރަށް ްޚަރަދުކޮށްލެިވދާނެ ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ

ްއަ ްރައްކާތެިރްބަލާއިރުަގއި ްއަކީ ްގެ ްހުންނެވި ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަގުތު ްމި ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްހަމަ ނޑަށް ުޅގަ

ްެވްސް ްހިނގައިިފއްޔާ ްހާދިސާއެއް ްއަލިފާނުގެ ްވިސްާނވަަޑއިގެްނބައްލަވާ ްޭއގެއިތުރުން ްއަނެއްކާ ްކަމަށް. ގެެއއް

ްިމް ްެވސްްނެތްްސަރަހައްދެއްަގއި ްގޮެތއް ްއެހެރީ.ްއިެވކްއޭުޓކުރެްއވޭނެ ްެގކޮޅު ްހުންނަވާ ްއެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަގުތު

ްކަންތައްތައް.ް ްިވސްނަންޖެހޭނެ ްކަންތައްތައް. ްބަލަންޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރިހާ ްމި އެހެންވީމާ،
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ޔާްހުންނަވަންޖެހޭނީްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެްކަންތައްތައް.ްހިތާމަްއަކީްރައީސްްަނޝީދުގެްވެރިކަުމގައިްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއް

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާކަްނ.ް ްބިލެއް ްމިކަހަލަ ްމިއަދު ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްވިދާޅުވި ްކަމަށް ްމުލިއާގޭަގއި ްނުވަތަ ތީމުގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްބްދުއްރަޙީމުޢަهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްއަް ްރަީއސް. ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޢިއްޒަތްތެރި ްއާއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށް ުޅގަ

ްދަނީް ްމި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްހުށަހަޅަމުން ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްެއހެނިހެން ްއާއި ްމުސާރަ ނައިބުކަމުގެ

ްޢިއް ްތެރެއިން. ްވިސްނުމުގެ ްއެނބުރޭ ްމަނިުކފާނުގެ ްއެ ްވެސް ްމިްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަވާލަން ްމިހެން ްރަީއސް ޒަތްތެރި

ް ްދިވެހިރާއްޭޖގ2111ްްެޖެހުނީ ްއޮތް ްއެބަ ްބަޔާންކޮށްަފއި ްބިލެްއަގއި ްހުށަހެޅުއްވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއޭރުް ްަހމަޖައްސައިދޭންވާނޭ. ްތީމުގެ ްކަުމގަިއވާ ްަގނުޑވަރެއް ްރިޔާސީ ްޓަކައި ްހުންނެުވމަށް ގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވެސްް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނުވި.ްއެއަްށފަހު ްޤަބޫލުފުޅެއް ްއެކަން ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްުހންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި

ްރިާޔޟުް ްޤާނޫނުަގއި ްެއ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްމުލިއާޭގަގއި. ހުންނެވީ

ްހުން ްތީުމގޭަގއޭ ްހުށަހެޅުއްވީ ްދެންެމްރަޝީދު ްތަނެްއގަިއްބަހައްަޓއިގެންުނވާނޭ.ްމިއަދު ްއެހެން ްނޫން ނަންޖެހޭނީ.ްތީމުގޭ

ް ްރަޝީދު ްސީާދްރިޔާޟު ްވާހަކަަތކަކީ ްދެއްކެވި ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ 2111ްނޮޅިވަރަމު

ްއަ ްވެސް ްނަކަލެއްކަން ްަޔއުމިއްާޔގެ ްާވހަކަތަކުގެ ްދެްއކެވި ްއަހަރުގައި ްބޭނުންވޭ.ްވަނަ ްދަންނަވާލަން ްމިއަދު ނޑު ުޅގަ

ްކުަޑކުރަންް ްޚަރަދު ްދައުލަތުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޓަކަިއް ްކުރުމަށް ްއެކަން ްކަމާިއ ްކަމެއް ްހުރި ްވިސްނުމުަގއި ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްެއއީ ބޭނުންވާކަން.

ްވެިރކަމުެގްރައީސުލްޖުމްހޫ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤުރުބާންވެގެންިދޔުމަކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާ ްޤުރުބާންވެގެންުނވާނެ. ރިއްޔާ

ނިޒާމަށްްލިބިދާނެްވަރަށްްބޮުޑްގެއްލުެމއް.ްވެރިކަމުެގްނިޒާުމްސުލްޙަމަސަލަސްކަމާްެއކުްިދވެހިރާއްޖެްކުިރޔަށްްދިޔުުމގެް

ްރައީސުލް ްއޮންނަނީ ްމި ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްނިޒާމެއް ްބެލެހެއްޓިގެން. ްެއކު ްރައްކާތެރިކަމާ ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްސަލާމަތީް ްބަލަންޖެހޭނީ ްބޮަޑށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވުރެ ްބެލުމަށް ްޚަރަދަށް ްޓަކައި ްބެލެހެއްުޓމަށް ްެއކު ރައްކާތެރިކަމާ

ްނި ްރިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްޚަރަދުކުރެވޭނެތީ ްދަުއލަތަށް ްދިވެހި ްނިޒާމެްއްކަންތައްތަކަށް. ްވެިރކަމުގެ ޒާެމއްގެ

ްއެހެންނޫންނަމަ،ްދިވެހިް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤަބޫލުެވފައިވާީތވެ. ްެއގޮތަށް ްިދވެިހްރައްޔިތުން ްއޮތީ. ްމި ޤާއިމުކޮށްފައި

ް ްދިމާލަށް ްނިޒާމަކާ ްބަރުަލމާނީ ްދިޔައީސް. ްދިމާލަށް ްނިޒާމަކާ ްބަރުލަމާނީ ްިދވެހ2117ްްިރައްޔިތުން ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްރައްޔި ްނުގޮސް ްޚާއްޞ2117ްްަތުން ްއޮތް ްއޭރުގެ ްދިވެހިާރްއޖޭގައި ްރަްއޔިތުންނާއި ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްކަމަކަްށް ްއެންމެ ްހަމަ ްއައީ ްމި ްަތއްޔާުރކޮށްގެން ްޤާނޫނުއަާސސީއެއް ްއިޚްތިޔާރުކޮްށގެން ްނިޒާމެއް ްރިޔާސީ މަޖިލީހުން

ނޑުމެންނަްށްޓަކައި.ްއެީއްއެްކަމަކީްދިވެިހންނަށްްބަލައިގަންނަ ންްފަސޭހަކަމެއްެގްގޮުތގައި.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ



51 

 

2117ްް ްއަދި ްއަހަރު ްޕްރެޒިޑެންޝަްލ2118ްްވަނަ ްވެސް ްޕޯސްޓްކާޑްތަކުގައި ްފެންނަމުންދިޔަ ްވެސް ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްޕްރެޒިޑެންޝަލް ްނުފެނޭ ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްފެނޭ.ްމިއަދު ްތަން ްހުންނަ ްޖަހައިލާފައި ްރިާޔސީްްޕެލެސް ްެއއް. ޕެލަސް

ްބޭނުންވާް ްކިޔަން ްމީހާ ްުހންނަ ްވެިރއަކަށް ްއޭރު ްއަޅުަގނޑުމެންެގްތެރެއިން ްނުފެނޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ނުޑވަެރއް ގަ

ނަމެއްްކިޔާްގޮތަށްްމިްއޮންނަނީ.ްކުރީގެްވެރިައކަށްްހުރިްމީހާްއެްތަނަށްްކިޔަންްބޭނުންވީްރަސްމީގެ.ްއަނެއްްބޭފުޅަކުް

ްގެކޮޅު. ްަނއިބުްްރަސްމީ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނަންތަކެއް ްމިކަހަލަ ްޑިންބާބާ. ްބޭފުޅަކު އަެނއް

ްއާިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަމަށާއި ްމާލެ ްރަށަކީ ްވެިރަކންކުރާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެކަމަކު ްބޭރުގައި. ްރަށުން ހުރެއްޖެ

ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްަނއިބަކީ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއިސް ްކިހިނެްއޯތ2ްްއެންމެ ްއޮންނައިރު، ްހަދާފައި ްކަމަށް މަޤާމު

ްެއް ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތެްއަގއި. ްާދއިމީ ްއަބަދު، ްހުންނަވާނީ ްބޭުރގަިއ ްރަށުން ްއަކު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަން ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަދަލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަކިްނިޒާމު ްއަންނަނީ ްމި ނަންޏާ

ްކަމަްށް ްނައިބު ްއަދި ްކުރިޔަށްދާްނެވގެން. ްކަންތައްތަކާިއގެން ްކަހަލަ ްބައެއް ްދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައި ްކަންތައްތަެކއް ކަހަލަ

ްވެސްްމިްއަންނަނީްަވކިކަހަލަްކަންތައްތަެކއްްދޫކޮށްަލއި،ްއަިމއްލަްދިރިއުޅުުމގަިއްހުރިްބަެއއްްކަންަތއްތަްއްދޫކޮށްލާފައިް

ްތެރެއިްން ްއުސޫެލއްގެ ްގެންުގޅެވޭނެ ްހިމާޔަތްކޮށްގެން ްރައްޔިތުްނތަކެއް ްތިބި ްދައުލަތުގެ ްތެރޭަގއި ްދިރިއުޅުުމގެ ދައުލަތުގެ

ްއަންނަންވެގެން.ްއެްބޭފުޅުންނަށްްޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށްްޓަކައި.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު

އްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްމިްހުށަހެޅިފައިވާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްާއއިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްނައިުބެގްޝުކުރި

ްދަންނަވައިލާނަން.ް ްނުކުތާތައް ްބަެއއް ްފާހަގަކުެރވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްއެހެނިހެން ްއާއި މުސާރަ

ްއަް ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ްމިސާލަކަށް ްބަދަލުވެގެން. ްދަނީ ްމި ްމަޖިލީހުގަިއ17ްްޅުަގނޑުމެންގެ ްރައްޔިތުންގެ ަވނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކުްދައުރުްބަދަލުެވގެންްދިޔަްތަން.ްދެންްމިގޮތަށްްހަމ3ްްައަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީް

ްރައީސުލްޖުމް ްއަންނަ ްދެން ްނަމަ، ްހިނަގއްޖެ ްބަދަލުވެގެން ްދައުރު ްމި ްހުންނަްންމިހާރުވެސް ްއަތޮުޅގައި ްތ. ހޫރިއްޔާ

ްޮބޑުް ްވެސްްމިއީ ްގެނެސް،ްގެންދަންޖެހިއްޖެއްޔާ ްމާލެ ްފްލައިޓެްއގައި ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ބޭނުންވެދާނެ.ްދެންްތ.ްއަތޮުޅން

ނުޑވަރުްޤާއިމުކުރަންޖެހިްއޖެއްޔާްއަެނއްާކވެސްްމިއޮތީް ްކަމަކަށްްވާނީ.ްއަދިްތ.ްއަތޮުޅގައިްއެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްގަ

ް ްކޮންމެ ްހަމަ ްއެހެން ްވާނީ. ްޚަރަދަކަށް 5ްްބޮޑު ްެއިކ3ްްއަހަރަކުން ްރާއްޖޭގެ ްބަދަލުވާންވެއްޖެްއޔާ ރައީސުން

ްފައިސާ.ް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަކީ ްފައިސާ ްމި ްއަޅަންޖެހޭނީ. ނުޑވަރުތައް ްގަ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ސަރަހައްދުތަކުަގއި

ްދަ ްއެހެންވީާމ، ްފައިސާ. ްހޭދަވާ ްއަތުން ްމީހަުކްރައްޔިތުންގެ ްހޮވާ ްރައްޔިތުން ްވެރިޔަަކށް ްއިސް ްއެންމެ އުލަެތއްަގއި

ްގެެއއްަގިއް ްއެ ްޢާިއމުކޮށްފަ. ްވަނީ ްރައްޔިތުން ްގެއެްއ ްހުންނަންޖެހޭ ްނުވަތަ ްބަހައްޓަން ހޮވުމަށްފަހު

ްކޮން ްއެހެންނޫންނަމަ، ްޖެހޭނީ. ްވެސް ްލިބެން ްިޚދުމަތް ްެގއަކުން ްއެ ްހުްނނަންޖެހޭނީ. މެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު
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ްރާއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް.ް ްރަޝީުދ ްރިޔާޟު ްހޮވުނީ ްއަތޮުޅން ްތ. ްމިސާލަކަށް ްޮގސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު

ްދައުލަތުން.ް ްހަދައިދޭންޖެހޭ ްެއބަ ްެއްއޗެހި ނުޑވަރަކާ ްގަ ްހުންނާނެ ްއޭނަ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްއަނެްއާކވެސް ހޮވިއްޖެްއޔާ

ްޚަރަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްކުރަންޖެހޭ ްދައުލަތުން ނޑަްށްމިއީ ްއަުޅގަ ްއަދި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއާއެްއކޮށް. ްއަިދ ދެއް.

ްސަރުކާުރެގް ްޓަކަިއ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްކަންކަން ްެއހެނިހެން ްއިނާޔަތާިއ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެބަ، ފާހަގަކުރެޭވ

ްހަމަނުވަނީ ްނެތީސް، ްމެންބަރުން ްގޮތްގޮތަށް ްއެހެނިހެން ްނުވަތަ ްބޭރުގައި ްދައުރުން ްދައުރުްމެންބަރުން ސް

ްވެސްް ްތަޞްދީޤުކުރަންޖެހޭނީ ްމި ްއަދި ްބިލެއް. ްވަނީ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްއަނެއްކާެވސް ނިމެމުންދަނިކޮށް

ްމިް ްނޫން ްމީގައި.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ްހިމެނޭނެ ްމަޞްލަޙަތު ްއަމިއްލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައްޔިތުންް ްތަޞްދީޤުކުރަންޖެހޭނީކީ. ްރައްޔިތުްނގެްބިލު ްވާންޖެހޭނެ. ްބިލަކަށް ްތަޞްދީޤުކުރަންޖޭހެނެ ްމަޖިލީހުން ގެ

މަޖިލީހުގެްމުޅިްއަޣްލަބިއްޔަުތންްފާސްވާންޖެހޭނެްބިލަކަށްްާވންޖެހޭނެ.ްމިއީްރައްޔިތުންގެްައތުންްހޭދަވާްފައިސާ.ްމިހާރުް

ކުަގއިްެވސްްމިްވަނީްރައްޔިތުްނގެްއަތުްންވެސްްައޅުަގނޑުމެންގެްކުރިމަތީގައިްދެންްއޮތްްބިލަކީްވެްސ،ްކޮމިޓީްރިޕޯޓުތަ

ްތަން.ް ްމަސައްކަތްކުރާ ްނަގަން ްއިތުރަށް ްެވސް ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓް ްއަދި ްތަން. ްަމސައްކަތްކުރާ ްނަގަން ްޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރު

ްކަންކަންް ްދައުލަތުން ްގޮަތކަށް ްފައިދާވާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްފައިސާ ްހޭދަވާ ްައތުން ްރަްއޔިތުންގެ އެހެންވީމާ،

ްގޮސްފަ.ްއެހެްނވީމާ،ްނިންމަ ްދަަރޖައަކަށް ްދަށު ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްާރއްޖޭަގއި ްމިހާރުވެސް ންޖެހޭނެ.ްތައުލީމާއިްޞިއްޙަތާ

ްއިސްތިސްާނކޮށްފަިއް ްަކމެއް ްހުރިހާ ްއެ ްދެވެންޖެހޭނެ. ްަތއުލީމެއް ްރަނގަޅު ްދޭންޖެހޭނެ. ްޚިދުމަތްތައް ފެންވަރު

ްރަ ްނުވަތަ ްބަދިގޭަގއި ްޭގގޭ ްރަްއޔިތުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކަންތައްތައް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްއަށް އީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ

ްސަރުކާރެްއ.ް ްޓަކަިއްޤާއިމުކުރެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްވާނީ.ްސަރުކާރަކީ ްކަމަކަށް ްގޯސް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ކުރަންވެއްެޖއްޔާ

ްޓަކަ ްޔާމީނަށް ްސަރުކާރަކަށް. ްޤާއިުމކުރެވޭ ްޓަކައި ްމަުއމޫނަށް ްވެގެންުނވާނެ ްސަރުކާަރކަށް.ްސަރުކާރަކީ ްޤާއިމުކުރެޭވ ިއ

ްކޯލިޝަންތަކަކަށް.ް ްބަލާ ްފަސެންޓޭުޖން ްކިޔާ ްމި ްނުވަތަ ްއަްށ ްޢާއިލާ ްމައުމޫނުގެ ްނުވަތަ ްއަށް ްާޢއިލާ ްޔާމީނުގެ ނުވަތަ

ސަރުކާަރކަށްްވާނީ.29ްް.ްމިއަދުްވެސްްޖުމްހޫރީްޕާޓީްވަކިވެއްޖެްނަމަ،ްެއް%29މިހާރުވެސްްޕީ.ޕީ.އެމްްސަރުކާރަކީް%

ްއެހެންވީމާ ްނުވަތަް، ްނިންމުމެއް ްބޮޑު ްމިފަދަ ްބަޔަކަށް ްނެތް ްއަޣްބަލިއްޔަތެއް ްރައްޔިތުްނގެ ްަސރުކާރަކަށް ްކުޑަ އެފަދަ

ްކޮށްގެްނވާެން ްތެރެއިން ްވެރިަކމެއްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެއީ ްނިންމުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްކަ ްނިންމޭ ްއަޣްަލބިއްޔަތުން ްއެއީ ްނޫން. ްހުރިްކަމެއް ްމިހާރު ްިދެވހިރާއްޖޭގަިއ ްނުބެެލވޭނެ. ްވެސް މަކަްށ

%ް ްެއއީ ްައކީ ްވިސްނަންޖެހ29ްްޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްވެިރއެއް. ްއޮތް އަޣްލަިބއްޔަތެއް

ތާއީދުކުރޭޯތްްޖުމްހޫރީްޕާޓީްމިއަށްްތާއީދުކުރޭތޯްއެބަްވިސްނަންޖެހޭ.ްއަިދްއެާއއެްއކޮށްްދެންްއެހެންްޮއތްްޕާޓީންްވެސް

ްއަދިް ްެވގެންނުވާނެ. ްވެސް ްބިލަކަްށ ްވާނެ ްަތޞްދީޤުކޮށްގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިބލަކީ ްމި ްއަދި ްބަލަންޖެހޭ. އެބަ

ްމެންބަރުްން ްސަރުކާރު ްހުށަހަޅަިއގެން ްސަރުކާރުން ްއެީއ ްނަަމ ްއެހެންވެއްޖެ ްެއއީ ްނުވާނެ. ްވެްސ ްެވގެން ޤާނޫނަކަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫް ްދެކޮޅަށް،ްހުށަހަޅައިގެން ްރަްއޔިތުންނާ ްޚަރަދުަތއް ްޭގގެ ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ރިއްޔާ
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ނޑުމެންްއެބަްވިސްނަންޖެހޭ.ްއަދިްމިއަށްް ރައްޔިތުންގެްޤަބޫލުކަމެއްްނެިތްނިންމާްނިންމުމަކަށްްވާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑަށްްފެންނަްވާހަކަްވެްސްދަ ްންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްއިތުރުްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅަންްައޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާެގ ްތުުލސްދޫ ްއޮތީ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑަށްް އެކަނިްެދވެންްސިކުންތުްހަމ32ްަމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމަށް.ްެއހެންނަމަވެސް،ްޢިްއޒަތްތެރިްެމންބަރަކަށްްއަުޅގަ

ްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުދައްަކވަންްބޭނުންފުޅުްކަމަށްްވަންޏާްމިްފުރުޞަތުްބޭނުންކުރައްވާ.ް

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްބޭނުން ްދަންަނވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުފެނެޭއްޝުކުރިއްާޔ ނޑަކަެށއް ްއަުޅގަ ްއަީކ ްވާހަަކ ވާ

ޤާނޫނަކުންްވަިކްގޮަތކަށްްަކނޑައެޅިަފއިްޮއްއވާްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްްވަަޑއިގެންަނވާްބޭފުޅަކުްކޮންމެްފަހަރަކުްއެް

ް ްބޮޑެތި ްދެން ްވިދާުޅެވފައި ްރީޒަންްސއޭ ްެސކިއުރިޓީ ްހައްަދވަިއގެން، ްަޚރަދުގައި ްސަރުކާރުގެ ްގެ ޚަރަދުތައްްބޭފުޅެއްގެ

ްފެންވަރުގެް ްހުންނަ ްުހންނަން ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގެެއއް ްދިރިއުޅޭ ްމީހަކު ްއާދަިއެގ ްކިހިނެއްތޯ ކޮށްގެން؛

ްހުރިް ްތަނުގައި ްއެ ްނޫން ްކުެރވޭނީީކ ްެއކަމެއް ްައަގގެްއގަިއ. ްކުޑަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަާދނީ ްގޮތަށް ްެދވޭ ސެކިއުރިޓީ

.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްކަަމީކްއަނެްއކާެވސްްއަިމއްލަްމީހެްއގެްގެްއަްށްކޮންމެްފަހަރަކުްސްޕޭސްއާްހުރިހާްެއްއޗަކަށްްަބލާއިރު

އަހަރުންްދައުލަތުންްޚަރަދުކޮށްގެން،ްބޮޑެތިްޚަރަދުތަކެއްްކޮށްގެންްގެްހައްދަންްއުޅޭްކަހަލަްމަންޒަރެްއ5ްްއަހަރުނ5ްްް

ްދުކުރެވޭްކަމެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑަށްްީމގެންްފެންނަނީ.ްއަޅުަގނަޑކަށްްެއއްގޮަތކަށްެވސްްތާއީ

ް

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއްއ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ްކުިރން ްައޅުަގނުޑގެ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބަް ްވަރަށް ްގުިޅެގން ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްފަދައިްނ ްާޢއްމުންެގްފާހަގަކުރެްއވި ްއުފެދޭ. ްއެަބ ްސުވާލުަތއް އިވަުރ

ްިމް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްމީޑިާޔގަިއ ްއަދި ްއުފައްދާ. ްެއބަ ްުސވާލުތައް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއިޞްލާާޙ ްމި ްވެސް ތެރޭގައި

ްޤާނޫނަށްް ްމިގޮތަށް ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއުފައްދާ. ްސުވާލުތައް ްގޮތުން ްބެހޭ އިޞްލާޙާ

ނޑުއިޞް ްއަޅުގަ ްނަމަ، ްގެނެސްފި ްވަކިވަިކްްލާޙު ްމީ ްޤާނޫނު ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކޮށްލަން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއަްށވުެރް ްވެގެންުނވާނެ. ްއެްއޗަަކށް ްހަދާ ްނުވަތަ ްހެދޭ ްަޓކައި ްުދވަހަކަށް ްވަކި ްއަމާޒުކޮށްގެްނ ފަރުދުންނަށް

ްކުރަންް ްއެކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުން ްމި ްމުިޅްޒިންމާދާރުކޮށް ްޤައުމުެގ، ްހަދަންވާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނު ވާނީ.

ްޤާނޫނުތަކަްށް ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްނިސްބަތްކޮްށގެން ްފަރުަދކަށް ްވަިކވަކި ްޓަކަިއ. ްއަްށ ްލާބަ ްެހވާިއ ޤައުމުގެ
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ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްކޮށްގެންވާނެ ްމަޖިލީހަކުން ްޤާނޫނުހަދާ ްޒިންމާދާރު ްހެދުމަކީ ްޤާނޫނު ނޑެްއްއިޞްލާޙުގެނެްސ،

ްއެންމެް ްއަޅުަގނޑަށް ްފާހަގަޮކށްލަން ްއެންމެ ްތެޭރގައި ްސުވާލުަތުކގެ ްއުފެދޭ ްސަބަބުގެ ްއިޞްލާުޙގެ ްމި ނުދެކެން.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގް ްޤައުމުގެ ްއާދޭ. ްއުފެދިގެން ްއެބަ ްސުވާލު ްސަބަބުތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްނުކުތާތަަކކީ ފާހަގަކުރެވޭ

ްއު ްގޮތުްންސުވާލު ްގުޅޭ ްޤަދަރާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއިްހައިބަތާއި ްޔާމީނު ްދައްަކނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްާއދޭ. ްއެބަ ފެދިގެން

ްކުަޑް ްކިތަންމެ ްޤައުމުގެ ްމި ްދައްކަީނ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްވާހަކަެއއް ްޖަމީލުގެ ްހުންނެިވ ްރައީސަކަށް ނައިބު

ް ްހައިބަތާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްނައިބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއާއި ްވާަހކަްނަމަވެސް ްވާހަކަ.ްޝަރަފުގެ ކަރާމާތުގެ

ް ްއެ ްވާހަކަ. ްޢިއްޒަތުގެ ްޝަރަފާއި ްރައްޔިތުްނގެ ްޤައުުމގެ ްއެއީ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަަކއެްއ2ްްއަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުންގެ

ްނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިްދައުލަތުންްޚަރަދުކޮށްގެންްޒަމާނުއްސުރެްއިމާރާތްކުރެވިފައިްހުރި،ްސަލާމަތީްގޮތުންް

ރައްކާތެރި،ްއެްކަްނކަމަށް،ްނުކުތާތަކަށްްރިޢާޔަތްކުެރވިގެންްއިމާރާތްކުރެވިަފއިްހުރިްއިމާާރތްތައްްމިްދިވެހިްދައުލަތުަގިއް

އެބަްހުރި.ްއެްތަންތަނުަގއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްާއއިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްނައިބަށްްނުދެވެންވީްެއްއވެސްްސަބަބެްއް

ނުކުރެޭވ.ްމިްއިޞްލާޙުްމިގޮތަށްްކޮށްފިްނަމަ،ްދައުލަތުގެްޚަރަދުތައްްޒިންމާދާރުކޮށްްކުރުމާްބެހޭްއަޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއް

ްނޭނިގް ްނަމަެވސް، ްެއނގިގެން ްސީދާކޮްށ، ްނުސީދާކޮށްނާއި ްއާދޭ. ްއުފެދިގެން ްުސވާުލތަކެއް ްބޮޑެތި ްވެްސ ގޮތުން

ްއިޞްލާޙު ްމި ްޚަރަދެއް ްކިތަންމެ ްމަގުފަހިވާ ްކޮރަޕްޝަނަށް ްއެީއްނަމަވެސް ްމަޖުބޫރުވެގެންދާނެކަމީ ްކުރަްނ ްސަބަބުން ގެ

ްނޫން ްކަމެްއ ްއުފެދޭ ްވެސް ްާޢއިލާްްސުވާލެއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްާއއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ތްކުެރއްިވއްޖެްއޔާްއަށްްދަޢުލަތުންްޚަރަދުކުރުމާްބެހޭްގޮތުންްހެދިފައިްހުރިްޤާނޫނުތަކާއިްަގވާއިދުތަކަށްްރަނގަޅަށްްރިޢާޔަ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ ްދައުލަތުން ްއޮންނާނެ، ްފެންނާނެ 18ްސާފުކޮށް

ް ްގޭަގއި ްދިރިއުޭޅ ްާޢއިލާ ްމުޅި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދަރީންނަށް. ްނުާވ ްދަރިންާނިއ18ްްއަހަރު ްތިބި ައހަރުވެފައި

ްތި ްއިނދެގެން ްބަފާބެއިންނާިއްމީހުންނާ ްަމއިަދއިތައިންނާިއ ްދަރިންނާއި ްކާފަ ްއަނބިންނާއި ްފިރިންނާއި ްދަރީންގެ ބި

މަންމައިންނާއިްބައްޕަްއިން،ްމިްއެންމެންްދިވެހިްމުޖުތަމަޢުގައިްދިރިުއޅެމުންދަނީްއެއްްެގއެްއގައި.ްއެހެންެވއްޖެްކަމަށްް

ްވަިކކުރާނީ.ްެއއީްކުެރވޭނެްކަމެއްތޯ.ްްވަންޏާްކިހިނެއްތޯްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަނބިކަބަލުްނގެ އަހަުރީވ18ްްފަރިއްކޮޅު

ް ްއެއ18ްްްދަރިންނާއި ްގޮެތއް ްވަިކކުރެވޭނެ ްޚަރަދުަތއް ްއެ ްވަކިކުރާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްފަރިއްކޮޅު ްދަރިންގެ ްނުާވ އަހަރު

ްއިޞްލާ ްމި ްމުޅިންވެސް ްހުންނަނީ ްމި ްހަމަޖައްސާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްކުރާއިުރަގިއ ްތެޭރގައި ްފާސްވެއްޖެއްޔާްގެެއއްގެ ޙު

ްކުރަްން ްޚަރަދުަތއް ްަދއުލަތުގެ ްކަންކަން، ްޚިލާފަށް ްޤާނޫުނތަކާ ްސީދާ ްސުވާލުތަްއ. ްބައިވަުރ ްއަންނާނެ އުފެދިގެން

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްނުގެނެވޭނެ ްޤާނޫނަށް ްމި ްއިޞްލާޙު ްމި ްއިޞްލާޙުެވގެންދާނެކަމީ ްމި ްއިޞްލާޙަކަްށ ްފަދަ މަޖުބޫރުވާ

ނޑުްދެެކން ނޑުްނިންމާލަމުންްދަންނަވާލަންްއޮތްްވާަހކަްައކީ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްސަބަބުކަމުގަިއްއަުޅގަ .ްއަުޅގަ

ްމިފަދަް ްކޯލިޝަނުން ްނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންަނވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިލްތިާމސްކުރަން. ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްބަހުސްކުރަް ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއިޞްލާޙުތައް ްނެތް ްދިވެހިްޒިންމާދާރުކަމެއް ްގެންދެވީމާ ްއވަމުން
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ްކޯލިޝަނާ،ް ްނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހިތުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ްމިންވަާރް ްވަމުންދާ ްމިންވަރާއި ްއިޚްލާޞްތެރިވެދާނެ ްަޤއުމަށް ްދޭތެރޭގައި، ްޤާބިލުކަމާ ްޕާޓީގެ ްބޭފުާޅގެ ްއެ ޚާއްޞަކޮށް

ްރައްް ްކޯލިޝަންެގްދޭތެރޭގައި ްހުށަހަޅުއްަވއިގެްނ، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއިޞްލާޙުތައް ްކަހަލަ ްސުވާުލއުފެދޭ ްހިތުަގއި ޔިތުންގެ

ްައޅުަގނުޑް ްމަސައްކަތަކީ ްކުރައްާވ ްއެ ްބޭފުޅުން ްކަހަލަ ްރަޝީދުމެން ްރިޔާޟު ްޚާއްަޞކޮށް ްމެންބަރުން، ވަިކވަކި

ްަވއްޓާް ްވެސް ްއަގު ްގޮތުަގއިްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްބޮޑަްށްޤަބޫލުކުރާ ްވަރަށް ްކުރާްމަސަްއކަތެއް.ްއަޅުަގނޑު ލަންވެގެން

ްކޯލިޝަނުންް ްސަުރކާރުގެ ްނިސްބަްތެވވަަޑއިގަންަނވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްކޯލިޝަނުން،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދެން

 މިްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްގެންެދވުން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްޠާދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްްމަނަދޫ

ްވެްސް ްމީގެކުީރަގއި ްވާހަކަދައްކަނީ ްމި ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ްިމއީ.ް ްއެއް ްާވހަކަ ްއޮތް ްަދއްކާފައި ްވާަހކަެއއްްނޫން.ްުކރީގަިއވެސް ްމިހާރ2111ްްުނުދައްކާ ްމިްއިޞްލާޙު ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުްތާއީުދުކރިން.ްއޭރުްއެީއްއެމް.ޑީ.ީޕގެްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމެ ންބަރުްިރޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހެޅުްއވިްިއޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ވެރިކަމެއްްހިނގީ.ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްސަރުކާރެއްްޮއެވގެން،ްއެމް.ީޑ.ޕީގެްމެންބަރުންްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގައިްވަކާލާތުކުރަމުްން

ްދެކޮޅަށް.ްއެހެން ްއިޞްާލޙާ ްމެންބަރެއް.ްއޭުރވެްސްގެންދިޔަީއްމިދެންނެވި ްއޭރުވެްސްއަުޅަގނޑަީކްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ނަމަވެސް

ްތާއީުދކޮށް.ް ްއިޞްލާޙަށް ްރަީޝދުގެ ްިރޔާޟު ްގެންދިޔައީ ްވަކާލާުތކުރަމުން ްއަޅުަގނޑު ްއިދިޮކޅަްށ ްިފކުރާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްބިމާހާ ްއުާޑިއ ްއިޞްލާޙާ ްއޮތް ްމި ްމިއަުދ ްއިޞްލާާޙއި ްއެ ްމިއަދު ްއަމުދުން ްއަދި ްމިއަްށްްއެހެންވީމާ، ތަފާތުވީމާ،

ނޑަށްްުނވިސްުނނު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްފަދައިްން ތާއީދުކުރެވޭނެްހަމަްެއއްވެސްްގޮތެއްްއަުޅގަ

ްޙަޤީޤަތްތަެކްއް ްދައްކާ ްތާރީޚު ްާރއްޖޭގެ ްމި ްއަހަރު ްގިނަ ްުވރެ ްހާހަށް ްއެްއ.ްދެ ްރާއްޖެ ްޒަމާންވީ ްއަީކްވަރަށް ްރާއްޖެ މި

ް ްހުރި. ްވެްސްއެބަ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްާރއްޖެެއއްކަން ްއައި ްހިނގަމުން ްރަްސކަމެއް ްވަރުގަދަ ްއަީކ ްރާއްޖެ މި

ްުގޅިގެްން ްގޮތާ،ްއެާއއި ްވެެގންދިޔަ ނުޑވަރަށް ްގަ ްަގނޑުވަާރއި ްރަސްކަމުގެ ްހުރި ްރާއްޖޭަގއި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްމި

ްރާއްޖޭ ްމި ްވެސް ްގޮތް ްެވގެްނދިޔަ ްޢާއިލާތަކަށް ްއެހެންވީމާ،ްއަބަދުވެްސ،ްވެރިންނާއި ްހުރި. ްއެބަ ްފެންނަން ެގްތާރީޚުން

ްއަޅުަގނަޑކީްމިްރާއްޖޭގެްވެިރކަމާއިްމިރާއްޖޭެގްރައްޔިތުންނާްގުުޅވާލަިއ،ްެއްވިސްނުމުންްވިސްނާްމީހެއް.ް އަބަދުވެސް

ްގުޅިާލމެހިފަ ްރައްޔިތުންނާ ްެވރިންނަކީ ްމިރާއްޖޭެގ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަބަދުެވސް ްބައެކޭ.ްއަޅުަގނޑު ްތިބެންޖެހޭނެ އި

ްއަބަދުވެސްް ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްޢިއްޒަތް ްޤަދަރާއި ްރަްއިޔތުންގެ ްދިވެހި ްޢިއްޒަތަކީ ްޤަދަރާއި ްވެރިންގެ ްރާއްޖޭގެ މި

ްިނކަމެތިކުރުމުެގް ްއަތޮޅުތައް ްރާއްޖެތެރޭެގ ްހުށަހެޅިގެންދިޔަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަމުންދަނީ.

ނޑުްމިްދަންނަވަންްއުޅޭްވާހަކަްއަކީްައތޮޅުތައްްހިންގަންްތިބޭްމީހުންނަކީްއެއްެވސްްއާރެއްްބާރެްއްްވިސްނުމެއް. އަުޅގަ

ްކެްއކުމާއިް ްބަިދގޭަގއި ްއަތޮުޅެގތަކުގެ ްދުށީމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަން ްަކނޑާލެިވގެންދިޔަ ްގޮތުަގއި ްބައެްއގެ ނެތް
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ްމީހުންނަށް ްހިންގާ ްއަތޮުޅތައް ްބޭނުން ްގެަނއިއިުރ،ްްއަތޮޅުގެަތކުެގ ްތެރެއިން ްމަޖިލީސް ްމި ްނިޒާެމއް ނުކުރެވޭނެ

ނޑުްއަބަުދވެސްްޤަބޫލުކުރަނީްައތޮޅުތައްްހިންގާްމީހުންނަށް،ް އަޅުަގނަޑކީްއެކަމާްއިދިކޮޅަްށްވާހަކަދެްއކިްމީހެއް.ްއަުޅގަ

ްއަ ްއަތޮޅުެގތަކުން ްކަމަށް. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްބާރު ްއަތޮޅުތަކުަގއި ްއިސްމީހުންނަށް ްރައްޔިތުންނަށްްއަތޮޅުތަުކގެ ތޮޅު

ްުނކުރާް ްމަންފާއެއް ްަރްއޔިތަކަށް ްއަތޮޅު ްފަރާތުން ްމީހެއްގެ ްހުންނަ ްހިންގަން ްވަންޏާ،ްއަތޮޅު ްކަމަށް ްނުލިބޭ ޚިދުމަތެއް

ްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްމިް ްއަޅުަގނޑެއް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްކަމަކަށް ްމީހެއް ްއޮތް ްބޭނުމެއް ްބޮޑު ްމާ ްމީހަކީ ްއެ ްވަންޏާ ކަމަށް

ްއަ ްދިވިސްނުމުން ްދައުލަތް ްދިވެހި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްިވސްނާއިރު ްމި ްތަޅުަގނޑު ްރައްޔަތް މްސީލުކުރާްވެހި

ްިދވެހިރާއްޭޖެގް ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮުތން ްދައްާކ ްނިޒާމު ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްަވގުތު ްމި ްިދވެހިރާްއޖޭގައި ްއިސްމީހަކީ އެންމެ

ްރައީސު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ްނައިބަކީ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާއި ްލޖުމްހޫރިއްޔާ

ރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންްމުޅިްދުނިޔޭަގއިްތަމްސީލުކުރާްފަރާތް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްދެްބޭފުޅުންްުއޅުއްވަންޖެހިަވޑަިއގަންނަވާީން

ްއުޅުްއވަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްނޫން ްބޭފުޅުންނަކަށް ްއެ ްނޫން. ްގޮތަކަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްބޭފުޅުން ްގޮްތްއެ ވީ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީކީ.ްއެްބޭފުޅުންްއުޅުއްވަްނވާނީްމުޅިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްއެްބޭފުޅުންގެްސަބަބުންްރީތިްނަމާއިް

ްދިރިއުޅުންް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއެގޮތަށް. ްހުންނަންޖެހޭނީ ްވެސް ްއަޚްލާޤު ްއުޅުމާއި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްގޮތަކަށް. ްލިބޭނެ ޤަދަރު

ްއެގޮ ްހުންނަންޖެހޭނީ ްދިވެހިްވެސް ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްބިާނވެފައި ްވެސް ްކަންތައްތައް ްއެހެނިހެން ްބޭފުޅުންެގ ްއެ ަތށް.

ްމަްއޗަށް.ްމިގޮތަށްް ްހުންނަްގޮތެއްގެ ްފިކުރު ްމީހެްއގެްވިސްނުމާއި ްތަމްސީލުކުރާ ްބައެއް ްއެ ްއެމަްއޗަށް.ްނޫނީ ރައްޔިތުން

ް ްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙ2111ްުވިސްނާއިރު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަަހރު ްހުންނަވަންވާނީްވަނަ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބުނަނީ ަގއި

ްތީމުގެ،ް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްސަބަަބކީ ްތާއީދުކުރި ްއެގޮތަށް. ްއޭުރ ްތާއީދުކުރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްތެދުފުޅެއް، ްކަމަށް. ތީމުގޭަގއި

ްއަްލއު ްހުންނަން.ްއެއީ ްއަކު ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތުަގިއްބިނާކުރެވިގެންދިަޔއީ ނުޑވަރެއް ްގަ ްަމއުމޫނުްރިޔާސީ ސްތާޛު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއެއީ ްއެއީ. ްނޫން ްގެއެއް ްހުރި ްހައްދަވާފައި ްދިރިއުޅުއްވަްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްކަަމށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްބޭފުޅަކު ްކޮންެމ ްއެހެންވީާމ، ްެގއެއް. ްހެއްެދވި ދިރިއުޅުްއވަން

ްިވޔަ ްމައުމޫނުްވަަޑއިގެންެނވިކަުމގައި ްރައީސް ްއޭރު ްބިނާއެއް ްފެންވަރުގެ ްއެކަށީގެްނވާ ްހައިބަތާ ްޤަދަރާއި ްސްމިރާއްޖޭގެ

ްތަނަކަށް.ް ްދިރިއުުޅްއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބިނާވާންޖެހޭނީ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބިނާކުރަްއވާފަ. ވަނީ

ްުއޅުއްވުން ްއުުޅއްވާ ްޢިއްޒަުތގައި ްއެ ްނޫީނ ްބިނާގައި ްއެ ްކަމެްއްްއެތާނަގއި، ްބަލައިގަންނާނެ ްރައްޔިުތން ްިދވެހި އެއީ

ްެވއްޖެްއޔާް ްގޮތުން ްކުރެވެމުންދާ ްމިކަން ްމިހާރު ްާއދެ، ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސ ްހަަމގައިމު ކަމުގައި

ނުޑވަރުްެއއީްއެްމަނިކުާފނުގެްޕާޓީގެްހަރުގެްކަުމގައިް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަމިއްލަްގެކޮުޅަގއިްއުުޅއްވަނީ.ްރިާޔީސްގަ

ނޑަްށްވެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމުގައި ްދިޔުެމއް ްބޮޑުވެގެންދާ ްަޚރަދު ްއިތުރަށް ްއެއީ ްއެހެންެވެގންދާދިޔުން ްދަނީ. ްމި ގެން

ޤަބޫލުކުރެވޭ.ްހަމައެހެންމެްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްނުވަތަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްނައިބަކީްދެްއަނތްބަށް،ް

ްކޮންމެްތިންްއަނތްބަށް،ްހަތަރުްއަނތްބަށްްކައި ްއެއިން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭފުޅުން ްއުުޅއްވާ ްބައްަލވަިއގަްނނަވަިއގެން ވެނި
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ްއެހެންް ްތަނެއް، ްއެހެން ްތަނެްއ، ްއެހެން ްބަދަުލގައި ްހިލާލީގޭގެ ްނަންނަމުަގއި ްއެކި ްަޓކައި ްދިނުމަށް ްގެ ބޭކަނބަލަކަށް

ްއެހެން ްދަނީ. ްމި ްހުސްކުެރވެުމން ްބޭފުޅަކަށް ްއެއް ްބިނާ ްހަތަރު ްގޮސް ނޑުމެންްތަނެއް ްއަޅުގަ ްހުންނަނީ ްމި ވީމާ،

ްއަށްް ްމީހާ ްއާދައިގެ ްިނކަމެތި ްއެންމެ ްމިރާއްޖޭގެ ްކުޑަކޮށް، ްޚަރަދު ްދައުލަތުގެ ްމި ްކަންތައްތައް. ވިސްނާލަންޖެހޭ

މަންފާކުރާްގޮތަކަށްްމިްރާއްޭޖގެްނިޒާމުްއެބަްޖެހޭްބަދަލުކުރަން.ްމިްރާއްޖޭގެްިނޒާމުްބަދަލުވެގެންާދއިރުްައޅުަގނޑުމެްން

ްއަދިްޤަ ްނުބެޔަސް ްބެޔަސް ްެވގެންކަން. ްވަޢުދުތަކެއް ްމިހާރު ްއަންނަނީ ްސަރުކާރެއް ްޙަޤީޤަތަކީ ބޫލުކުރަންޖެހޭ

ނޑުވެރިންނަށް... ްދަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާ ްމިލަންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްމެްނބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްައުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ގެްޝުކުރިއްޔާ

ްމިނެޓު.3ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،މިާހރުްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްބާކީްއޮތީް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީްރިޟާްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 2119/11ްޝުކުރިއްާޔ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް، ްއާއި ާޔގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކޮންމެް ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބިލަށް ްބެހޭ ްއިނާަޔތްތަކާ ްއާއި ްމުސާރަ ނައިބުގެ

ްމަޖިލީހެއްގަިއް ްއޮންނަ ްމެޖޯރިޓީ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއަދި ްޓަކައި ްބައްޓަންކުރުމަށް ްޤާނޫނުތައް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ދުވަހަކު

ްބޭ ްބޭނުންވާތީެވ، ްކަމަށް.ްކަންކަންކުރަން ްހުށަހެޅުމެއް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްފަރުމާކޮށްލަން ްގޮތަކަށް ނުން

ްޓަކަިއް ްދިރިއުޅުމަށް ްނައިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުަވތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެނގޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްޚަރަދުކޮށްގެން ްތީމުގ3ްެދަޢުލަތުން ްހުރި. ްއެބަ ްމިހާރުެވސް ްހިލާލީގެއާ.ްްެގއެއް ްއާއި ްމުލިއާގެ އާއި

ްއެންމެް ްދިރިއުޅުމަށް ްނައިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނުވަތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެވސް ްއަކީ ްގެ ްކޮންމެ މިއިން

ނޑުމެންް ވަނަްއަހަރުްމިްބިލުްހުށަހެޅުމާްއެކީގައިްދަްއކަމުންދިޔަްވާހަކ2111ްްައެކަީށގެންވާްފެންވަުރގެްގެތަްއ.ްއަޅުގަ

ް ްހުންނަންވާނީ.ްއަކީ ްކަންކަން ްމިންވަރަކަށޭ ްކުޅަދާނަވާ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަންނައިރުަގއި ްފަރުމާކުރެވިެގން ްބިލު މި

ްލައްކަް ްހަތަރުފަސް ްމީހަކަށް ްހުރި ްކޮށްފައި ްކަން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑަކަށް ްވެްސްގާތްގަ ްއޭުރގައި އެހެންނަމަވެސް

ްހަމަޖެ ްގޮތަށް ްޚަރަދުކުރާ ްދައުލަތުން ްއެނގޭީންރުފިޔާ ްކިހިނެއްހޭ ްބުނަމުންދިޔައީ ްއޭުރގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހިގެންދިޔައީ.

ނޑުމެންްިވސްނާލަމާހިނގާްނިމިދިޔ5ްްަކިތައްްރައީސުންްކަމެއްްމިް އަހަރުްތެރޭގައ5ްްިއަހަރުްތެރޭގައިްތިބޭނީ.ްއަުޅގަ

5ްް ްއޮްތ ްމި ްކުރިއަްށ ްއަނެއްކާ ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްދައުލަތުން ްވެސ5ްްްރައީސުންނަށް ްތެރޭަގއި އަހަރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްނޭނގޭްކިަތއްްރައީސުންކަެމއްްތިބޭނީކީ.ްއަނެއްާކވެސްްހަމަްއިތުރުްތިންހަތަރުްރައީސުންނަށްްވެސްް

ްޚަރަދުކުރަންޖެހުމަކީް ްަރީއސުންނަށް ްއަށެްއކަ ްތެރޭގައި ްއަހަުރ ްދިހަވަަރކަށް ްއެހެންވީމާ، ޚަރަދުކުރަންޖެހިދާނެ.
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ކަމަށްްަވންޏާްތިރީހަކަށްްމިލިއަންްރުފިޔާްދައުލަތުންްކޮންމެްމަހަކުްޚަރަދުކުރަންޖެހޭްޖެހުމެއް.ްމިްްގާތްަގނޑަކަްށްބުނާ

ްއުޅެނީް ްމި ްނުފެނިގެން ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްޓަކައި، ްހިންގުމަށް ދައުލަތް

ްމަގުތަ ްއިތުރު ްހޯދާނެ ްއާމްދަނީ ްަދއުލަތަށް ްފެންނަނީްއަދިވެސް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން. ްހުޅުިވގެންދާ ކެއް

ްފަރުމާކުެރވެމުންދާް ްކަްނތައްތައް ްގޮތަށް ްބޮޑުކުރެވޭނެ ްބާރު ްޖީބަށް ްރަްއޔިތުމީހާގެ ްއަެނއްާކވެސް ްޖީބުން ރައްޔިތުމީހާގެ

ް ްމަހު ްމިއަްނނަ ްައއިއިުރގަިއ، ްހިސާބަށް ްމިއަާދ ްމިސާލަކަށް، ްއަޅުަގނޑުމ1ްެތަން. ްފެށިގެން ްމީހަުކްއިން ްކޮންމެ ން

ްއިންތިޚާބުެގް ްއަޑުިއވުނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިނގައްޖެ. ްހަމަޖެހިގެން ްގޮތަށް ްނަގާ ްލާރި ްފޯނުކޯލަކުން ްކޮންމެ ގުޅައިލާ

ްއަްށް ްބައްޕަ ްނުވަތަ ްޖީބުން ްރަްއޔިތުމީހާގެ ްތެޮޔވަަޅކީ ްއެ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެްސ، ްވާަހކަ. ްެތޔޮަވޅުތަެކއްެގ ތެރޭގައި

ް ްމަންމަ ްގޮްތްނުވަތަ ްއެ ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްމަންފާ ްނަގާ ްއަގުން ްފޯނުކޯލުގެ ްފޯނުކޯލުން،ްކޮށްލާ ްކޮށްލާ ްދަރިފުޅަށް އަށް

ްހަމަް ްބަދަލަކީ ްއުޅޭ ްމި ްގެންނަން ްމިހާރު ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ކަމަކުނުދޭ.

މްހޫރިއްޔާްދިރިއުޅެންްދައުަލތުންްޚަރަދުކޮށްގެންްއެބަްހުިރްއެްއގޮތަކަްށވެސްްކުެރިވގެންާވނެްކަމެއްްކަމަކަށް.ްަރއީސުްލޖު

ްއަދިް ްހުންނެވީމަ، ްގޭަގއި ްެއ ްވަަޑިއގެން ްގެޔަކަށް ްކޮންމެވެްސ ްއެތަނުން ްހަމަޖަްއސާފަ. ްގެއެއް ތިންހަތަރު

ްމައް ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްމި ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްހުންނެީވމަ ްގެއެްއގައި ްއެހެން ްނައިުބ ްއަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަލަ

އެންމެްރަނގަޅުްހައްލުލިބުނީ.ްހަމައެއާެއކީަގއިްނިންމާލާފައިްހުރިްނުވަތަްނުނަގާްދޫކޮށްލާފައިްހުރި،ްސުންްޕަސަންޓުގެް

%ް ްއަނެއްކާ ްއެތަްއ15ްްޑިއުޓީ ްއަނެއްާކވެސް ްއަގު ްޚިދުމަތުެގ ްއަާގއި ްމުދަލުގެ ްގޮސް ްމިހެން ްބޮޑުކުރުމަށް އަްށ

ް ްގޮަތށް ްދާ ްަމއްޗަށް ްމިީއްގުނަޔަކަށް ްދުވަސްވަެރއްަގއި ްައންނަ ްޮބޑުވަމުން ްޚަރަދުތައް ްހިްނގުމުގެ ްސަރުކާރުގެ މި

ްހޯދާލީ.ް ްފުރުޞަތު ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ްއެ ްނުފެންނާތީވެ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކޮްށގެންވާެންކަމެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަވގުުތްހަމަވެގެންދިަޔއީ.ްޑީ.އާރު.ޕީްޝުކުރި ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމެްނބަރު.ްމިހާހިސާބުން އްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްވަީން ްވެސް ްވަގުތު ނަޑއެިޅފައިވާ ްކަ ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްހަމަެވގެންދިޔަީއ. ްވެސް ްަވގުުތ ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ އަށް

ނ ގެްދަށުންްހުށަހެޅިފައިްމިްވާްޤާނޫނުްނަންބަރ11.5ްުޑަށްްޖެހޭނީްމިއަދުްބޭނުންކުރައްވާފަ.ްއެހެންކަމުން،ްދެންްއަޅުގަ

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްާއއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްނައިބުގެްމުސާރަްއާއިްއެހެންްއިނާޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަްށ2119/11ްް

ވިްރިޕޯޓަްށްބަހުސްކުރުން؛ްއެްރިޕޯޓަްށްމެންބަރުންގެްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވައިްހުށަހެޅުއ7ްްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު،ް

ވަަންނަންބަރުގެްދަށުނ3ްްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ގ75ްްެބަހުސްކުރުމުގެްމަރުޙަލާްމިހާރުްނިމިގެންްއެްދިަޔއީ.ްަގވާއިުދގެް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއާއިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގ2119/11ްެއެްމާއްާދގެް)ށ(ްގަިއވާްގޮުތެގްމަތިންްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއިްއވަން.ް ްކިޔުން ްބިުލެގްތިންވަނަ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްއެހެނިހެން ްާއއި ްމުސާރަ ނައިބުގެ
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ްދުވަެހއްގެް ްއޮންނަ ްއެއް ްޖަލްސާ ްދެން ްމަޖިލީހުގައި ްޮއންނާނީ ްނެގުން ްވޯޓު ްނެގޭ ްފާސްުކރުމަށް ްވޯޓު، ްނެގޭ ްބިލު މި

ްވޯޓުނަގާްގަީޑަގއި.ް

ްއެހެންކަމުންް-11.6 ްއެޖެން، ްމިއަދުގެ ްެޖހެނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެއަށްފަހު ްދެން ްައިއޓަމު ގޮސްލަން.ްްއަށ11.6ްްާޑ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްޕެންޝަނާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގ2119/18ްްގެްދަށުންްމިްއަންނަނީްޤާނޫނުްނަންބަރ11.6ްު

ްގޮުތެގްރިޕޯޓް ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްއިޖްތިމާޢީ ްބިލު ްހުށަހެޅުމަށް ްރިޕޯޓަށްްއިޞްލާޙު އޭޕްރީލ13ްްް.ްމި

ގައިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވިފައިވޭ.ްމިްރިޕޯޓަށްްއެއްވެސްްިއޞްލާޙެްއްލިބިފައެއްްނުވޭ.ްމިްރިޕޯޓ2114ްްް

ްޢި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްފުވައްމުލަކު ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ްމެންބަރުްމަޖިލީހަށް އްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްޢިްއޒަތްތެރިްهللا ްދާއިާރގެ ްމާމިނގިލީ ްބޭނުންވޭ ްސާފުކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުީރގަިއ ްއޭެގ ްމުޙައްމަދު. މަސީޙް

ްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްނަންަގވަންްބޭނުންފުޅުތޯ.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްމާމިނގިލީ

ްއަށްް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްވިދާޅުވެއްޖެ ްދެންމެއަކު ްމަނިކުފާނު ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްވަގުުތެގް ްއެ ްބޭފުޅެއްތޯއޭ ްކޮން ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްނިމުނީ ްވެްސ ްވަގުތު ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްބޭނުންކުރެއްވީ ްދަންނަވާލީ.ް؟ ްނޭނގިގެން ްއިީނމަ ްމަަސއްކަުތގައި ްކޮިމޓީއެްއގެ ްއެހެން ްމިަވގުތު ްއަުޅަގނޑު ދެން

ްއިޢުލާންކުރެްއވީަމް ްއެގޮތަށް ްމަނިކުފާނު ްވެސް ްއެކުަގއި ްއެދިފަިއުވމާ ްފުރުޞަތަށް ްވާހަކަދެްއކުމުގެ ްވެސް އަޅުަގނޑަށް

ްއެކަންްސާފުކޮށްލަދެްއވާތޯ.ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްއެހެްން ްސަބަބުން ްއޮޅުމެްއގެ ްއެރި ްިރޔާސަތަށް ްއެއް. ްމައްަސލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްނެންގެވީ ްތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދިން ްައށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްވަނީ ްބެެލވިފައި ްކަމަށް ްވާަހކަދެއްެކވުމަށް ްމެންބަރަކު 3ްްޢިއްޒަތްތެރި 23ްމިނެޓު

ްއެހެންކަމުން ްސުކުންތުަގއި. ްދެންް، ްއެުކ، ްމާފާ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްކްލޯްޒކުރެވިފަ. ްމަްއސަލަ ްބިުލގެ ްއެ ްވަނީ މިހާރު

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް ްއަިއޓަމުގެ... ްއެޖެންޑާ ްއައިޓަމަށް. ްއޮތް ްދެން ްއައިޓަުމގެ ްއެޖެންޑާ ްއެނބުރިލަނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ްއޮން ްމި ްގޮތުްނ ްހަމަޖެހިފައިާވ ްަގާވިއދުގައި ްމެންބަރު. ްިކޔުންްޢިއްޒަތްތެރި ްތިންވަނަ ްިރޕޯޓެއްެގ ްބިލެްއގެ ނަނީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމަށް. ްނިމުނީ ްހިސާބުން ްއެ ްމައްސަލަ ްރިޕޯެޓްއގެ ްއެ ްނޫނިްއޔާ ްިބލެއްގެ ްއެ ްދެން އިްއވުމަށްފަހުގައި
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ްއެް ްދަނިކޮށް ްާވހަކަދައްކަމުން ނޑު ްއިޝާރާތްކުެރއްިވ.ްެއހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްއަށް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އީ.ްމެންބަރު

ްދެންް ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން، ްވާހަކަ. ްމަރުޙަލާގެ ްނިންމާލުމުގެ ްރިޕޯޓް ްއެ ްވާހަކަަދއްކަމުންދިޔައީ ނޑު ްއަުޅގަ އޭރުަގއި

ްވާހަކަް ްފުރުޞަތުނުދޭނެ ްފަހަރު ްމި ްދެން ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަސްލު އަޅުަގނޑަށް

ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބެހޭްދަންނަވަމުން، ްނިޒާމާ ްދާން. ްކުރިއަށް ްއައިޓަމައިގެން ްއޮތް ްދެން ްކުރިއަށް ްހަމަ ޖެހޭނީ

ްމަޢުޞޫމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.هللاްމައްސަލަެއއް،ްކެލާްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްއެްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ ްރިޔާސަތުން ްއޮްއވާ ްއެިދފައި ްވާހަކަދައްކަން ްމެންބަރަކު ްއާދެ!ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.

ްެއީއް ްނިންމެވީމަ، ްނިންމެވުންތަކެްއ ްގެްނގޮްއސަ ްބާރުގަިއ ްގެންދިަޔ ްެއ ްޮއންކުރައްަވިއގެން ްމައިުކ ފުރުޞަތުނުދެއްވަިއ

ްއިނ ްނޫން ްކަމެއް ްދިޔަ ްއެްއގޮތަްށ ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްބިލުގެ ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްއެއީ ްތ3ްްިގޭތޯ. ްިކޔުން ވަނަ

ްޤަބޫލުކުާރް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއޮްއވާ. ްނަންގަވާފައި ްމެންބަރަުކ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްނުކުތާެއއް، ްިނޒާމީ އިްއވެވީ

ްއޮން ްިލޔެފައި ްގަާވއިދު ްއެއީ ްދެވޭނީ. ްކުިރއަްށ ްހައްލުކޮށްގެން ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމިހާރު ްމެންބަރުންްގޮތުަގއި ނަނީ

ްވާހަކަދަްއކަިއގެންްމެންބަރުންނަށްްޚިޔާލުފާޅުކުރެވޭްގޮތަށްްއޮްނނަްދޮރުްބަންދުކުރާކަށެއްްނޫން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާ ްަވގުތު ްވާހަަކދައްކާ ްރައީސް ްއޮންނަނީ ްއަރުވަން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ބެހޭްްނިޒާމާ

ްއޭެގް ްނެންގެވޭނީ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނިމުމަށްފަހުގައި ްވާހަކަދައްކާ ްަރއީސަކު ްނުނެގޭނެ. ްއެއް މައްސަލަ

ްފުރުޞަތުއެރުވީމުސް.ް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްައޅުގަ ްނަމަ، ްނެންެގވި ްއެއް ްމައްަސލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ކުރީަގއި

ްވާހަކަދަްއކަމު ްައޅުަގނޑު ްނޭނގެްއެހެންނަމަވެސް، ްއޭަރކު ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްގެންދެވީ. ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ންދަނިކޮށް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަމެއް. ްނަންގަވަްނ ްމައްސަލަ ްއެ ްއުުޅްއވަނީ ްއެ ްާވހަކަދައްަކވަން ްއެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޢުލޫމާތު ްމޭޒުން ްއިދާރީ ްއޮތީ، ްލިބިފައި ްމަޢުލޫމާތު ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްޕާޓީގެްްނޯޓުކުރެވިފަިއ ްޖުމްހޫރީ ްއޮތީ ދީފައި

ްގެންދިޔައީ.ް ްކުިރއަށް ްއަުޅަގނޑު ްބަަލއިގެން ްއެއަށް ްއެހެންކަމުން، ްކަމަށް. ްއޮތް ްބޭނުންކުަރްއވާފައި ވަގުތު

ްކުރިންް ނޑު ްއަުޅގަ ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްުފރުޞަތުދިނީމުސް. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންނޫންނަމަ،

ްވަނީްކުރިއަްށްްދެންނެވިހެންްއެްނަންބަރު ްއެްނަންބަރުްނިމި،ްއެހެންްނަންބަރަކަށްްއަޅުަގނޑުްމި ްއެޖެންޑާގެ މިއަދުގެ

ދާންްފަށާފަ.ްއެހެންކަމުން،ްއެްނަންބަރައިގެންްކުރިއަށްްގެްނދިއުމަށްްފުރުޞަތުދެއްވާ.ްދެންްއެްނަންބަރުްމިހާރުްވަނީް
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ް ްައއިޓަމު ްނިްނމާލެވިފ11.5ްައެޖެންޑާ ްހިސާބުން ްއެ ްވަނީ ްމެންބަރުެގްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން، .

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއކު ްދާއިާރެގ11.6ްްއެއްބާރުލުމާ ްމާމިނގިލީ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްގެންިދއުމަށް، ކުިރއަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމިހާރުްގޯހަކުންްގޯހަކަށްްިދޔުމަކީްަރނގަޅުްކަމަކަެށއްްނުވާނެ.ްއިުޖރާއަތްތައްްފުރިހަމަނުކުރެވިދާް

ނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްރައީަސށްްއަޅުަގނޑު އަެނއްްމެންބަރުްްބަޓަނަށްްވާހަަކދެއްކެވުމަްށ،ްކަމަށްްވަންޏާްެއއީްގޯެހއް.ްައޅުގަ

ފުޅުދަްއކަވަމުންދަނިކޮށް،ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޟާްވާހަކަފުޅުދައްކަނިކޮށްްއަުޅަގނޑުްމިއަށްްވާހަކަ

ްގަވާއިުދަގއިވާް ްމި ްސަބަބުން ްމިސްޓޭކެއްގެ ްހެދޭ ްޮގތުން ްއިދާރީ ްރިކްއެސްުޓކުރިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮބައި އޮބިން.

ްގެއް ްޙައްޤުތައް ްމެންބަރުންެގ ްމަނިކުފާނުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެންވީމާ، ްުނކުރެްއޭވނެ. ްކަމެއް ްގޮތަށް ިލގެންދާނެ

ްދަންނަވާލަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޝާރާތްކުަރއްަވއި. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްނިމިއްޖެ ްިވދާޅުވީ، ްޖައްސަވާަފއި އިސްތަށިފުޅު

ްފުރުޞަތު ްއެ ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރުޖޫޢަވެފައި ްހިނގާށޭ. ްރުޖޫޢަވަމާ ްއަލުން ްމިއަށް ްވަނީ ްދެްއވާފަިއްބޭނުން ދެއްވާށޭ.

ްވަގުތުްެދއްވުމަީކްއެހައިްބޮޑުްަމއްސަލަްެއއްްނޫނޭްއިނގޭތޯ.ްމިއީްވަރަްށް ްފާޅުކުރުމުގެ ްއެްޚިޔާލު އަޅުަގނޑަށްްވެސް

ްޕާޓީއަކަްށް ްހިމެނޭ ްމެންބަރުން ްބާަރވަރަކަށް ްސާަދވަރަކަށް، ްތިބި، ްޕާޓީއެްއގައި ްެވގެންނުދާނެ. ްގޯހަކަށް ބޮޑު

ްއެް ްދަންނަވައިލާނީ.ްފުރުޞަތުނުދެއްވައި ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނޭ ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ްނިންމަވައިލެްއވުމަކީ ގޮތަށް

އެހެންވީމާ،ްހަމަްރީވިޒިޓުކޮށްެލއްވުމަކީްނެތްްކަމެއްްނޫނޭ.ްެއއީކީްއެަހއިްބޮޑުްގޯހެއްްނޫނޭ.ްޤާނޫނީްއަދިްމައްސަލައަކާް

ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްނޫނޭ. ްދިޔައީކީ ްގޮތަކީ،ްްހަމައަށް ްވާނެ ްމީގައި ްއަނެްއކޮޅުން ްދެން ދަންނަވާލީ.

ްއެހަިއް ްދަންނަވާލީްމިއީ ްބޭފުޅުންނާްވާހަކަދަްއކަވަނީ.ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑު ްތި ްއަޑެއްނާއްަސަވއޭ.ްމިހާރުްވެސް މަނިކުފާނު

ް ްނުދެްއވުމަކީ ްފުރުޞަެތއް ްދަންނަވާލުމަށް ްެއއްެޗއް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްދެން ްނޫނޭ. ްެއއް ްމައްސަލަ ނޑުްބޮޑު އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްައޅުަގނުޑމެންގެްއިޖުރާއަތްތައްްފުރިހަމަނުކޮށްްގެންދެވެނީ.ްގޯހެއްްހެދިއްޖެއްޔާްގޯަހކަށްްވާނީ.ްއަދިް

ްނޫންޯތް ްރަނަގޅު ްއެއަްށވުރެ ްއެހެންވީމާ، ްދާނީ. ްގޯސްކޮށް ްިދޔަސް ްހަމައަށް ްެކއްޗާ ްެއޅިއްޖެްއޔާ ްަކްއޗަށް ބިންގަލެއް

ްރުޖޫޢަވެފައި ްބިލުްްއަލުން ްފާސްކުރަން ްޤާނޫނެއް ްމިއީކީ ްނޫންތޯ. ްނިމުނީ ްއެ ްއެކަްނ ްރަނގަޅުކޮށްލެްއވީމަ ްަހމަ އެކަން

ނުޑްދެކޭގޮތުަގއިްމައްސަލައެްއް ވޯޓަށްްއަހައިްނިމުނީކީްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްހާލަތުގައިްއެނބުރިވަަޑއިނުގަތުމަކީްއަުޅގަ

ް ްޖެހެނީ، ްވެސް ްގަޑި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްކަމެއްގައ2:31ްްިނޫން. ްކޮންމެ ްއަބަދު ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްދެން ވީ.

ްކޮންމެއަކަސްް ްދަްނނަވާލީ.ްދެން ނޑު ްނުވާެނ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްވެސް ްރަނގަެޅއް ްވެސް ްއެެއއް ްދިޔައިމަ ދޫކޮށްލާފައި
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ްހައްދަވާ ްބޭފުުޅން ްއިދާރީ ްގޮތުން ްއިދާރީ ްައީކ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްބޭުނންވެގެން ްދަންނަވާލަން މިސްޓޭކެްއގައިްްއަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއޮތްްަޙއްޤުތައްްެގއްލިގެންދާްގޮތަށްްކަމެއްްކުރެްއވުމަކީްރަނގަޅެއްްޫނނޭ.ްގަާވއިދުަގއިްނެތްްކަެމްއް

ްމަނިކުފާނަށްް ްެވސް ްބާރު ްނިންމެވުމުގެ ްއެކަން ްހިނދު ްއިންނަ ްރިޔާސަތުަގއި ްމަިނކުފާނު ްހިނދެއްަގއި ދިމާވެއްޖެ

ްހަ ްާބުރްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ. ްނިންމުމުގެ ްަކންތައްތައް ްއެ ްދިމާެވއްޖެްއޔާ ްކަމެއް ްބާވަުތގެ ްމި ްކަނޑަެއޅިގެްނ މަ

ްއިޖުރާއަތްަތްއް ްދަންނަވަނީ ްމި ްޭއގަިއ ްކޮންމެހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްއެހެންނަމަވެސް ްދެްނ ްއޮތް. ްއެބަ މަނިކުފާނަށް

ންްބޭނުންވާްއެއްަޗކީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ްފުރިހަމަނުވާްވާހަކަްއަނެއްާކެވސްްފާހަގަކޮށްލީ.ްއެއީްދެންްދަންނަވާލަ

ްމައްސަލަް ްއިޖުރާޢީ ްިތްބޭފުޅާ ްޝުކުރުކުރަން ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން އެހެންނަމަވެސް

ް ްރުޖޫޢަކުރެއްވުމަކީ ްއަނބުރާ ްއޭތި ްއެހެންަކމަށްވަންޏާ ްޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވީތީ. ްކަމަށް ްެނގި ްއަޅުަގނޑު މަނިކުފާނުެގްއެއް

ްމައްޗަށްްލާޒިމްްކަމެކޭްއަުޅަގނޑުްދަންނަވައިލާނީ.ްއާދެ!ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްނިންމުންް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިންމާލުމުގެް ްމިހާހިސާބުން ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްޖެހޭނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ް ްސިކުންތު.ްމަސައްކަތަިއގެން ްތިރީހަކަށް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްވަނީ ްމި ްުކރިމަތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްެގންދަން. ކުިރއަށް

ްވަގުތެއްްނެތް.ް ްފުރިހަމަކުރުމަކަށް ްއައިޓަމު ްއޮތް ްައއިަޓމު،ްދެން ްއެޖެންޑާ ނޑުމެްނެގްކުރިމަތީގައި އެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ
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