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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.ްމެްނބަރ20ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2014/1/7މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

3.2-ްް ްައއިޓަމު 3.2ްްއެޖެންޑާ ްފާްސކުރުން. ްޔައުމިއްޔާ ްނަންބަރު 2014/05ްްަޔއުމިއްޔާ 2014/09ްްއިން 5ްއަށް

ވަނަްޖަލްސާްއަށްްހުރ5ްްިވަނަްޖަލްސާްއިނ1ްްްްފުރަތަމަްދައުރުގެްވަނަްއަހަރ2014ްްުެއއީްް.ޔައުިމއްޔާްޖަލްސާގެ

ް ްޔައުިމއްާޔތައް ްމި ްޝާއިުޢކުރުމަށްްމަޖިލީހުގެޔައުމިްއޔާތައް. ްމެންބަރަވެބްަސއިުޓަގއި ްއެްއެވސް ްއިޞްލާޙެއްްފަހު ކު

ްަގވާިއދުހުށަހަޅުއްވާފައި ްގޮުތގެުނވާތީ ްރިޔާސަތުްގަިއވާ ްމަޖިލީހުެގ ްޔައުމިްއޔާތަކަކީ ްމި ްޤަބޫލުކުރާްމަތިން ން

ނަޑއަޅައިފިން. ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ެނވިްމަތިވެރިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްސަުތންްއަންގާްއެންގުން.ްޑީ.އާރު.ޕީގައިްހިމެނިވަަޑއިގެންރިޔ4ްާއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްޖުމްހޫރީްޕާޓީއާްގުޅިަވޑަިއގެްނފައިވާތީްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް މެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދުްއެްޕާޓީންްވަިކެވވަަޑއިގެން
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29-1ް ްަގވާއިުދގެ ްއެހެންކަމުން،ްމަިޖލީހުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަ. ްވަނީ ްމިހާރު ްލިޔުންތައް ްބަޔާންކުާރ ްަގއި ް)ނ( ެގ1ް-29ގެ

ްޕާޓީތަުކެގް ްމަޖިލީހުެގްމިހާރުްސިޔާސީ ްއެކު ްއިޢުލާންކުރުމާ ްއިޢުލާންކުރަން.ްމިގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިކަން ްދަށުން )ބ(ގެ

ް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްޮގތް؛ ްހަމަޖެހިފައިވާ 33ްމެންބަރުން ،ް 19ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ،ް 08ްޑީ.އާރު.ޕީަގއި ،ް ްޕާޓީގެ ،5ްޖުމްހޫރީ

ް 3ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ،ް ްޕާީޓގެ ްވ1ްަަޤއުމީ .ް ްނިްސބަތްނުވާ ްޕާޓީައކަށް ްކުރިޔަށ5ްްްކި ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.

ް ްއަދި ްޖަލްސާ، ްއެންމެަފހު ްދައުުރގެ ްމި ްގޮތަށް ްދަންނަވާފަިއވާ ްވެސް ްުކރިން ްައޅުަގނޑު ވަނ17ްްަގެންދިޔުމުަގއި

ްބުނެ ްގަވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭއްވުމަށް ްޖަލްސާ ްފަހު ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިްރައްޔިތުންގެ ްފަހަރު ްމި ްތާރީޚަކަށް ފަިއވާ

ވަނަްުދވަސް.ްމިްވާހަަކްއަނެްއކާވެްސްތަކުރާރުކޮްށ28ްް.ްމިްމަހުެގ28ްދިމާވަނީްއަންނަްހަފްތާގެްހޯަމްދުވަސް.ްއެީއް

ްނިންމަވައިެދްއވާް ްކޮމިޓީތަކުން ްމާދަމާ ްމިއަާދއި ްތެރެއިން ްމަަސއްކަތްަތކުެގ ްޮކމިޓީތަކުގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވާލީ މި

ްގޮތުގެްމަ ްަގާވއިދުަގއިާވ ްމަޖިީލހުގެ ްފުރުޞަތު ްހުަށހެޅުއްވުުމގެ ްއިޞްލާޙު ްޮފނުވުމަށްފަހު، ްމެންބަރުންނަށް ސައްކަތް

ްކޮމިޓީތަކުންް ްމާދަމާ ްއެޖެންޑާކުެރވޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދާއި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަށް ްހަމަ މަތިންްއެރުވުމަށްފަހުްހޯމަްދުވަހާ

ނޑުްއެޖެންާޑކުރަްންމަސައްކަތްކުރާނަން.ްމިްނިންމަވައިދެްއވާްމަސައްކަތްޕުުޅތަ ދުވަހުްކޮމިޓީތަކުންްއިތުރަށ2ްްްއްްއަުޅގަ

ނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަރިުހންްއެދެން. ްއަނެއްާކވެސްްމަަސއްކަތްްހަލުއިކޮށްދެްއވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްްްގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.އިޓަމުުސވާލު.ްމިްއަ،5ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ޖިލީހުގެްމަ،6ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްހޭލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެް.ްމަޖ7ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ް.ްމަޖ7ިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްޤާނޫނުްް-7.1 ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްއަލްފާޟިލް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ މާވަށު

ް ްޚިދ2011/10ްުނަންބަރު ްކިޔުންްމުދަލާއި ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ްޓެކްސްެނުގމުގެ ްއަގުން މަތުގެ

ްމުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްައގުންްޓެކްސްެނގުމުގެްޤާނޫނަްށްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު.2011/10ްއިްއވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ް ްއެޖެންޑާ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔްް.8ައއިޓަމު ްކުށެއް ްއެފަދަ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެްއ ްތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ ކުރިްނ

ްމިއަދަކުްވެސްްއިޞްލާޙުކުާރަކށްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ބްތި.ްއ9ިޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްނުނިްހުރިްމަސައްކަތ10ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް..ްނ10ުައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ް.ްކޮމިީޓތަކ11ުައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ
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11.1-ްް ްނަންބަރު ްއިޖުތިމާޢ2009/08ްްީޤާނޫނު ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެްނޝަނާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ް ްހުށަހެޅުްއވުަމށް ްއިޞްލާޙު ްިރޕޯޓަށް ްރިޕޯޓް.ްމި ްގޮުތގެ ްިނންމެވި ްދިރާސާކުރަްއަވއި ްއ3ްޭކޮމިޓީން ަގއ2014ްްިޕްރީލް

ްމަޖިލީހަށްް ްރިޕޯޓް ްމި ްލިބިަފއެއްުނޭވ. ްއިޞްލާޙެއް ްއެްއވެްސ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވާފަ. ްވަނީ މެންބަރުންނަށް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމުޤައްރިުރ،ްުފވައްމުލަުކްދެކުނު ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްިތމާޢީ هللاްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް

ްުތއަރުވަން.މަސީޙަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަ

ް

ްމަސީޙުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޤާނޫނަށ2009/08ްްް`. ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ދިވެހިރާއްޭޖެގ

ނިންމަވާފަިއްމިްވަނީ.ްއާދެ!ްއެްރިޯޕްޓްވަނަްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްިބލުްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވައިްމިހާރުް

ްނިންމަވައި،ް ްތަޅުމުން ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ހުށަހެޅުމުގެ

ް ްވަނީ ްފޮނުއްވާފައި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ްއަށް، ްކޮމިޓީ 1ްްތަޅުމުން ްމަސަްއކަްތ2014ްްއޭޕްރީލް ްބިލުގެ ގައޭ.

ްއިޖްތިމާ ްވަީނ ްނިންމަާވފައި ްކޮމިޓީން 3ްްޢީ ްބިލުެގ2014ްްއޭޕްރީލް ްމި ްކޮމިޓީން ްއިޖްތިމާޢީ ްައޅުަގނޑުމެން ގައި.

ްޗެމްބަރްއޮފްް ްއާއި ްމަސީ ްާއިއ ްމަޓީ ްއޮފީހާއި ްއެޑްމިނިްސޓްރޭޝަން ްޕެންޝަން ްގެންިދުޔމުގައި ްކުިރޔަށް މަސައްކަތް

ްޚިޔާލު ްބޭފުޅުންގެ ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްއާއި ްއަށްްކޮމާސް ްކޮމިޓީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެގޮތުން ްއާދެ! ްހޯދިން. ފުޅު

ްމަގްސަދަކަށްް ްމައިަގނޑު ްބިލުގެ ްގޮްތްހާމަކޮށްދެއްވި.ްއާދެ!ްމި ްދެކެވަޑައިގަންަނވާ ްމެދު ްބިލާ ްބޭފުޅުން ވަަޑއިގެްނ،ްއެ

ްބަިއވެިރކުރުމުގައިް ްބޭރުމީހުން ްޕެްނޝަންގައި ްފަދައިން ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ްއޮންނަނީ ްމި ްދަތިތަްއްްވެފައި ދިމާވާ

ްކަމެއްެގް ްލާޒިމް ްއެއީ ްަވނީ. ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިޞްލާޙު ްމި ްގޮތުން ްހައްލުކުރުމުގެ ްއެގޮތުްނ ްއާދެ! ހައްލުކުރުން.

ބަދަލުގައިްެއއީްވޮލެންޓްރީްކަމެއްގެްގޮުތގަިއ،ްނޫނިއްޔާްއެީއްއިޚްތިޔާރީްކަމެއްގެްގޮުތގަިއ.ްއެއީްމިްބިލުގެްނަތީޖާްއަކީް

ގެންދިޔައިމަ.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްއިތުރުްވާހަަކއެއްްނުދަްއކާްއަުޅަގނޑުމެންްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީންްމިްބިލުްމިްބިލުްފާސްވެ

ނޑުްމިްރިޕޯޓުްހުށަހަޅަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްް ނިންމެވިްގޮތާްމެދުްމަޖިލީހުންްގޮތެއްްނިންމުމަށްްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްއަޅުގަ

ްކޮ ްއިޖްތިމާޢީ ްއަުޅަގނޑު ްދެްއިވްޝުކުރުދަންނަވަމުން، ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްމަސައްކަުތގައި މިޓީގެ

ްނަންަތްއް ްބޭފުޅުންގެ ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީަގއި ްއިޖްތިމާޢީ ްމިހާރު ްގޮތުން ްފާހަަގކުރުމުެގ އެއްބާރުެލއްވުން

ދުލްޣަފޫރު،ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްދަންނަވައިލާނަން.ްއާދެ!ްއެއީްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަުދްރަޝީދު،ްކެލާ ްމެންބަރު ްދާއިާރެގްهللاްޢިއްޒަތްތެރި މަޢުޞޫމު،ްވެލިދޫ

ްދާއިރާެގް ްގަމު ްމުޙައްމަދު، ްރުޤިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަހިބަދޫ ްމުޙައްމަދު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްޢަބްދުލްޣަފޫރު،ްމާވަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު،ްޢި

ގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްް
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ްދެކުނުް ްހިތަދޫ ްދެކުުންްމުއްޠަލިބު، ްފުވައްމުލަކު ްއަޅުގަނޑ، ްއަދި ްލަޠީފު. ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވެސްްهللا ްސެކްރެޓޭިރއެޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއަދި ްއާދެ! ްމުޙައްމަދު. މަސީޙު

ންގެްމަޖިލީހުގައިްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކުރިްވަނަްރަްއޔިތ17ްުއަޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްމިވޭތުވެިދޔަް

ނޑުމެންނަށްްއެހީތެރިވެދެްއވާފަިއވޭ.ްއަިދް މަސައްކަުތގައިްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީގެްސެކްރެޓޭިރއެޓުންްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއަުޅގަ

ނޑު ްއަުޅގަ ްަވަޑއިގެން ްގޮތުަގއި ްމެހްމާނުންގެ ްމަަސއްކަުތގަިއ ްބިލުގެ ްމި ްކޮމިީޓގެ ްއިޖްތިމާޢީ މެންނަށްްހަމައެއާެއކު

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެފަދަިއން ްހަމަ ްއަދި ްުޝކުރުަދންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ މަޢުލޫމާތުދެއްވި

ްއިރުޝާދާިއް ްދެއްވާ ްއެމަނިކުފާނު ްމަސައްކަުތަގއި ްކޮމިޓީގެ ްދަންނަވަން،ްއިޖްތިމާޢީ ްޝުުކރެއް ްޚާްއސަ ްވެސް ރައީސަށް

ްފާަހގަް ްއެއްބާރުެލއްވުން ްޖެނެރަލަށްްދެއްވި ްަކއުންސެލް ްއަދި ްޖެނެރަލަށާ ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްސެކެޓްރީ ކުރަން.ްއަދި

ްއަށްް ްކޮމިޓީ ްއެހީތެރިވެދެްއވި،ްއިޖްތިމާޢީ ްކަމުގައި ްމި ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްގޮތެްއގައި ްޝުކުރުދަންަނވަން.ްޢާްއމު ވެސް

ނޑުްޝުކުރުދަންނަވަ ްން.ްއާދެ!ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާ.ްއެހީތެރިވެދެްއވިްހުރިހާްފަރާތަކަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރެއްް ްއިޚްލާޞްތެރި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމެންބަރުނަށް ްކޮމިޓީެގ ްމުޤައްރިރަށާއި ްޢިްއޒަްތތެރި ްކޮމިީޓގެ އަޅުަގނޑު

ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއެދިވަަޑއިގ1ްަރައްދުކުރަން. ްފުރުޞަތަށް ްއޮތީ. ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްގަޑިއިުރ ންަނވާ

ްޙަސަންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރުނަށް

ްލަޠީފު.ް

ް

ްފުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީހި

ްވަރަޙްމަތު ްޢަލަިއކުމް ްަވއްސަލާމް ްދެންމެهللاް`. ްއެްްވަބަރަކާތުޫހ. ްމުޤައްރިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ

ްރިޓަޔަރމެންޓްް ްބިދޭސީން ްޙަޤީޤަތުަގއި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި

ވެފަިއވާްދަްއޗެއް.ްޕެންޝަންްސްކީމުގައިްަބިއވެިރވުމުގެްމަްއސަލަްައކީްެއއީްަޙޤީޤަތުގައިްވަރަށްްގިނަްފަރާްތތަކަށްްދިމާ

ްރާއްޖޭެގް ްއަދި ްމަސައްކަެތއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމަސައްކަތަކީ ްކުރެވޭ ްމި ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްހައްލު އެކަމަށް

ްފަރާތްތަކަކަށް،ްމަސައްކަތްތެރިންނަްށް ްގިނަ ްކަމެއް.ްއަދި ްލިިބގެންދާނެ ްވެސް ްުކރިއެރުމެއް ްއިތުރު ްވެސް އިޤްތިޞާދަށް

ްލި ްލުޔެއް ްބޮޑު ްވާހަކަްވަރަށް ްމި ްތާއީދުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްއެ ްއެހެންވެ ްކަމެއް. ިބގެންދާނެ

ނޑުްހިތަށްްއަންނަނީްވަރަށްްއެހެންްކަހަލަްޝުޢޫރެއް.ްއަދިްމިްކަމުގައިްޤައުމީްމައްސަލަެއްއގެް ދައްކަމުންދާއިރުްއަުޅގަ

ްއިލްތި ްުކރާ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑު ްނެންެގވުމަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްފަދައިްންގޮތުަގއި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްއާދެ! މާސެއް.

ްތަރައްީޤާއް ްއިްޞލާޙެއް.ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅި ްޤާނޫނަށް ްދަތުރުފަތުރުގެ ްހުށަހެޅިން،ްެއއްގަުމގެ ްމަޖިލީހަށް ްމި އަޅުަގނޑު
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ްފޮނު ްމަޖިލީހަށް ްނެތި ްބެއްލެވުެމއް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބިލު ްއެ ްފަރާތުން ްޮކމިޓީގެ ްތަރައްޤީގެ ްކޮމިޓީ، އްވުމުެގްބެހޭ

ްހުށަހަޅާފަިއ،ް ްައޅުަގނޑު ްބިުލަގއި ްއެ ްބޭކާރުެވގެންދިޔައިރު ްބޭކާުރވެގެންިދޔުން. ްބިލުގެ ްެއ ްެވގެންދިަޔއީ ނަތީޖާއަކަށް

ްހެޭދް ްރާއްޭޖގައި ްއަލަށް ްކަަމކީ ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްއަޅުަގނޑު ްބަދަލުގެނައުމަށް ްޤާނޫނަށް ްއަިދ ްގެނެއްަސ، ސަމާލުކަމަށް

ތައްަތއްްނިންމާފައިްނޫނީްއެްމަގުަތއްްޢާއްމުްދަތުރުފަތުރަށްްހުޅުވާލަިއގެންނުވާނެްކަމަށްްއެއްްމަގުތަކުގެްސަލާމަތީްކަން

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްދޭތެރޭަގއި ްއިޞްލާޙާ ްއެ ްހުަށހެޅީ. ްައޅުަގނޑު އިޞްލާޙަކަށް

ްދޭ ްއެއާ ްސަބަބުން ްއެނގިވަަޑިއގެންފަިއނެތުމުގެ ްދަނީްމަޢުލޫމާތު ްމި ްެވގެން ްަނތީޖާއަކަށް ްސަމާލުކަންނުދެއްވުނު. ެތރޭ

ދުވަުހގެްތެރޭގަިއ5ްްމިގޮތަށްްހެދިފައިްހުރިްމަގުތަކުގެްސަބަބުންްވަރަށްްގިނަްބަެއއްގެްފުރާނަތައްްެގއްލި،ްފާއިުތވެދިޔަް

ް ްދިޔައީ ްއެ ްނިޔާވެގެން ްނިޔާެވގެން،ްފަތިހު ްރޭގައި ްމަރަދޫން ްއަދި ްބޭފުޅަކު ްއެއް ްބޭފުޅާ.ްޙަޤީޤަތުގަިއ2ްްހިތަދޫން ވަނަ

ްިޗޗަންާޑޭގް ްހިތަދޫ ްނިޔާވި ްރޭަގއި ްދުވަހުގެ ްބުރާސްފަތި ްމިދިޔަ ްކުީރަގއި ްގެންދިއުމުގެ ްކުރިއަްށ ްވާަހކަ އަޅުަގނުޑގެ

ްދާއިީމް ްސުވަރުޭގގެ ްއަށް ްފުރާނަ ްނަޞީރުގެ ްޙަސަން ްކާނޭޝަންގޭ ްމަރަދޫ ްނިޔާވި ްރޭގައި ްއަދި ްސަޢީދަށް ޙަސަން

ްއެދި ނުޑްްނިޢުމަތްލެއްވުން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމި ްއާދެ، ްއެދެން. ްދެއްވުން ްެކތްތެރިކަން ްޢާއިލާތަކަށް ްއެ ްއަދި ދުޢާކުރަން.

ްއަދިް ްކޯޕަރޭޝަން ްރޯޑް ްޤަބޫލެއްުނކުަރން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންބޮުޑވޭ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ދަންނަވަމުންދާއިރު

މަތީްކަންތައްތައްްފުރިހަމަނުކޮށްްޢާއްމުްދަތުރުފަތުރަށްްހައުސިންްމިނިސްޓްރީންްމަގުްހައްދަވަމުންދާއިރުްއެްމަުގގެްސަލާ

ްއަދިް ްބޭނުން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންނަން ްސަމާލުކަމަށް ްސަުރާކރުގެ ްކަންތައްަތއް ްެއ ްކަމަކަެށއް. ްވާނެ ހުޅުވާލަިއގެން

ްހު ްހެދިފައި ްތާރުއަޅަިއގެން ްމިހާރު ްއެއީ ްެއދެން. ްައޅުަގނޑު ްސަާލމުކަންދެއްވުން ްކަމަށް ްއެ ްމަގުތައް،ްސަރުކާރުން ރި

ްފުރިހަމަް ްވަރަށް ްކަންތައްތައް ްސަލާމަތީ ްމަުގގެ ްހަދައި،ްއަދި ްބްރޭކަރު ްސްޕީޑު ްމަގުތަުކގެ ްހުރި ްހެދިފައި ރަށުތެރެއިން

ްޓްރެފިކުް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްއެހެންނޫނީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދެްއވަން ްސަމާލުކަމެއް ްޚާއްޞަ ްއެކަމަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހަދަން އަށް

ްފުލުހުން ްެބއްލެވޭނީްްބަލަހައްޓަން ްބޭފުޅުންނަށް ްނޯންނާނެ.ްއެ ްކަެމއް ްބޭފުޅުްންކުރަްއވާނެ ްއެ ތިއްބެިވކަމުގަިއްިވޔަސް

ްހުރިް ްކަންތައްތައް ްސަލާމަތީ ްވެހިކަެލްއގެ ްދުްއވާ ްކަންތައްތައް، ްސަލާމަތީ ްއެްއޗިހީގެ ްއެ ްނުވަތަ ްއޮތްތޯ. ލައިސަންސް

ްފިޔަް ްއެއްެވސް ްނޫން ްއެ ްބެއްލެޭވނީ. ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްހަމަްގޮތް ްއަށް ްރާސްތާ ްމަގުތައް ްޙަޤީޤަުތގައި ްނޭޅޭނެ. ވަޅެއް

ނޑުް ފަސޭހަކަމާްއެކުްދުއްަވއިލެވޭްގޮތަށްްއޮތީމަްއެްއވެސްްބެލުެމއްްނެތިްދުއްވަމުންދާނީ.ްޙަޤީޤަތުގައިްމިްކަމަކީްއަުޅގަ

ްަކމެއް ްދެްއވައްޖެހޭ ްސަމާލުކަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްހަމަ ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ ްތާނގަިއްދަންނަވަން ްއޮތް .ްކުިރއަށް

ްެއް ްއަދި ްވާޖިބެއް، ްޤާނޫނީ ްމެންބަރުންެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްެވއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ްނުިހނގާ ްކަންތައް ްމި ރާއްޖޭަގއި

ްޚާއްޞަް ްކަމަށް ްމި ްސަރުކާރުން ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުަރއްވަންޖެހޭނެ ްކަންތައްތައް ްއެ ބޭފުޅުން

ް ްޯރޑްްސަމާލުކަމެއް ްގޮވާލަން، ްއަށް ްމިނިސްްޓރީ ްހައުސިން ްޮގވާލަން، ްސަރުކާރަށް ްއަޅުަގނޑު ދެއްވަންޖެހޭނެ.

ްމަސައްކަތެއްް ްޚާއްޞަ ްސަރުާކރުން ްހޯއްދަަވއިދެްއވުމަށް ްހައްެލއް ްައވަސް ްއަށް ްމައްސަލަ ްގޮވާލަން،ްމި ކޯޕަރޭޝަނަށް

ްައލަ ްއަދި ްމަގުތައް ްހުރި ްހެދިފައި ްމިހާރު ްކަންތައްތަްއްފައްޓަަވއިދެްއވުމަށް. ްސަލާމަތީ ްެވސް ްމަގުތަުކގައި ްހައްދަވާ ށް
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ްރައްޔިތުންނަްށް ްސަރުކާރުން ްކަންތައްތަަކކީ ްމި ްހުޅުވާލައިެގންނުވާނެ. ްދަތުރުފަތުރަށް ްޢާްއމު ްނޫނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައި

ްރަް ްެގއްލި، ްފުރާނަ ްަބއެްއގެ ްއެަތއް ްަރއްޔިތުްނގެ ްޚިދުމަތެއް. ްައސާސީ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްތެރެއިންްދޭންޖެހޭ އްޔިތުްނގެ

ްދަނީ.ް ްއެ ްެވގެން ްގެއްުލންތަކެއް ްބޮޑެތި ްއެތައް ްމާލީ ްބަޔަަކށް ްއެަތއް ްއަދި ްވެ، ްުނކުޅެދުންތެރިންނަށް ްަބއެއް އެތައް

ްލިބުނުް ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުން. ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްސަމާލުކަމަްށ ްސަރުކާުރގެ ްަޓަކއި ްކަމަކަށް ްމި އެހެންވީމާ،

ްއަޅުް ްބޭނުން ްމެންޑޭުޓްންފުރުޞަތުގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލެއްނުކުަރން ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްޙަޤީޤަުތަގއި ްކުރަނީ، ނޑު ގަ

ްވާޖިބެއް،ްިމް ްވެސް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށެއް. ްދެވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްބޭރަށް ްރިޕޯުޓގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ްނުވަތަ ބޭރަށް

ްފު ްމި ްއަުޅަގނޑު ްވާތީ ްވާޖިބަކަށް ްާޤނޫނީ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްަރއީްސގެްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންކުރަނީ ރުޞަތުެގ

ްމިކަހަލަް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީަޤތުގަިއ ްެއކު. ްިޢޒުނަފުޅާ ްވެސް ްމެންބަރުންެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނ ްއަިދ ްއެުކ. ޢިޒުނަފުޅާ

ްައޅުަގނުޑް ްއަދާކުރަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާޖިބު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްދެއްވަންޖެހޭނެ. ްބޭފުޅުން ްތި ފުރުޞަތެއް

ކުރާހިތްވަނީްއަޅުަގނުޑެގްމިްގޮވާލުންްރާއްޖޭގެްމީޑިއާތަކުގެްސަމާލުކަމަށްްގެންނާނެްކަމަށް.ްއަދިްނޫސްތަކުންްމިްޤަބޫލު

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްހޭލުންތެރިވެގެްނ، ްާޢއްމުން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއަދި ްކަމަށް. ްެގންނަވާނެ ްސަމާލުކަމަށް ްހަމަ ޚަބަރު

ްރައްް ްޮގވާލަިއ، ްމިކަމަށް ްވެސް ްައވަސްްރައްޔިތުން ްއަްށ ްމައްސަލަ ްިމ ްސަރުކާރުން ްއެއްކޮްށ ްއަުޑއުުފލުމާ ޔިތުންގެ

ްޢަްބދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްއާެދ، ްސަރުކާރަްށ؛ ްއަދުެގ ްކަަމށް. ްގެނެސްދެްއވާނެ ްހައްލެއް ނުޑްهللا ްއަުޅގަ ޔާމީނަށް

ްަރށްފުށުގަ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްދަްނނަވަން، ްއެކު ްއާދޭހާ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ނޑުމެންެގްއިލްތިމާސްކުރަން، ްއަުޅގަ އި،

ްގޮތަކަްށް ްއަވަސް ްަކންތައްތައް ްސަލާމަތީ ްަމގުެގ ްހެދިފައިވާ ްމިހާރު ްއަތޮުޅގައި ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ރަށުގަިއ،

ްފަރާތްތަކާް ްބެހޭ ްކަމާ ްވިާދޅުވި، ްބޭފުޅާ ްއެ ްދެންނެވިން. ްމިނިސްޓަރަްށ ްޓްރާސްޕޯޓް ނޑު ްއަުޅގަ ބަލަހައްޓަވައިެދްއވާށޭ.

ްކަ ްއެ ނޑުްވާހަކަދަްއކަަވިއގެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިނިސްޓަރަށް ްޓްރާސްޕޯޓް ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްކުަރއްވާނެ ްނތައްތައް

ްވަަރްށް ްައޅުަގނޑު ްހޯއްަދވަިއދެއްވުމަކީ ްހައްލެއް ްއަވަސް ްކަމަށް ްމި ްގުިޅވަަޑއިގެން ްފަރާތްތަކެއް ްހުރިހާ ދަންނަވަން،

ްާވހަކަކޮ ްައޅުަގނުޑގެ ްވާަހކަދައްަކވަމުން ްއެދުމެއް.ްމި ްއެދޭ ްދެްއވީތީްބޮޑަށް ްފުރުޞަތު ްމި ނޑަށް ްނިންމާލަން.ްއަުޅގަ ޅު

ްވެްސް ްރައީސަށް ްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޚްލާސްތެރިކަާމްއެކު ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްއަޅުގަ ްިނންމާލަން. ްވާހަކޮޅު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަންނަވަުމން ްއާއި ްމަރުޙަބާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަގުތު ްއެދެނީްމި ނޑު

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްގެނެވި، ްހައްލެްއ ްެއކު ްއަވަސްކަމާ ްމައްސަލަތަްއ ްމިކަހަލަ ްހުރި ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްރައްޔިތުންނަށްްއުފާފާގަިތކަންްލިބިގެންދިއުން.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

ްްއެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް ްބަހުސްކުރަމުންގެންދާ ްމި ްރަީއސް.ްއާެދ،ްމިއަދު ްޤާނޫނަށ2009/8ްްް`.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ.ްޢިއްޒަތްތެރި މި

އިޞްލާޙެއްްގެަނއުމަކީްވަރަްށްމުހިއްމުްކަމެއްގެްގޮތުަގއިްިގނަްބަޔަކުްޤަބޫލުކުރޭ.ްއާދެ!ްއެއީްބިދޭސީންްމިްޕެންޝަންް
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ްއޮުތމު ްބަިއވެިރވެފައި ްއިޞްލާުޙްސްކީމުަގއި ްމި ްއެަބްހުރި.ްއެހެންަކމުން،ްމިއަދު ްމަްއސަލަތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްދިމާވާ ން

ްއާދެ،ް ްލިިބގެންދާނެ. ްަހއްލެއް ްކަންބޮުޑވުމަށް ްއޮތް ްމި ްތެރޭަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްނަމަ ްާވ ްކަމުަގއި ފާސްވެއްޖެ

ްޫންޤާނޫނު ްކުރީގެ ްޤާނޫނުައސާސީ؛ ްޤަބޫލުކުރަންޖެޭހ،ްމިހާރުގެ ްޕެންޝަންްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް އަސާީސްޮއތްއިރުަގއި

ްނޫްން ްގޮުތަގއެއް ްއޮްތއޮތުމެއްެގ ްމަޖުބޫރުކޮށްފައި ްކަމަކީ ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަަށވަުރކޮށްދީފަ. ްއޮތް ްޙައްޤު ލިބުމުގެ

ްފެހިް ްމި ްއާދެ ްޤާނޫނުއަސާސީ؛ ްމި ްމަޖުބޫރު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަެވސް، ްއޮތީކީ. އެކަން

ްިދވެހީންނަށްްްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްބައިވެިރވުމަކީ ްމިހާރު ްޕެންޝަންްސްކީމުަގއި ްމި ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ އެުކަގއި،ްެއކުއެީކަގއި

ނުޑމެންގެްތެރޭގަިއްކަންބޮުޑވުންަތކެއްްމިހާރުވެސްްއެބަްހުރި.ް ވެސްްމަޖުބޫރުްކަމެްއގެްގޮތުަގއިްއޮތުމާްގުިޅގެންްއަުޅގަ

ްހޯދަ ްހައްލު ްކަންބޮުޑުވމަށް ްމި ްމީހުންެގްއެހެންނަމަވެސް ްަބއިވެިރވާ ްއޭަގއި ްެވސް؛ ްބޭފުޅުން ްެއ ްޓަކައި، ދިނުމަށް

ްކޮށްފަ.ް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްމިތާ ްވާނެ ްވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ްޓަކައި ްގެނެސްދިނުމަށް ްހައްލެއް ކަންބޮޑުވުމަށް

ްކަން ްބޮޑެތި ްކަންތައްތަކުަގއި، ްބޮޑެތި ްދިމާވާ ްމީހުންނަށް ްއުޅޭ ްބަިއވެިރވެގެްނ ްޭއގައި ްޙައްޖަށްްއެގޮތުން ްދިމާވީމަ، ކަން

ްލުިއް ްކަހަލަ ްނެގޭނެ ްފައިސާ ްފަންޑުން ްއެ ްބޭނުންޖެހުނީމަ ްކަންތައްތަކުގައި ްކަހަލަ ްކިޔަަވއިދިނުން ދިއުން،ްދަރީންނަށް

ްގިަން ްތެޭރގަިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްއެީއ ްގޮުތަގއި، ްބޭނުންތެރިކަމެއްެގ ްވަރަްށ ްއޮތުމަީކ ގޮތެްއ

ނޑުމެން؛ްރައްޔިތު ްއަުޅގަ ްވެސް ްިއޞްލާޙު ްހުށަހެޅި ްއަުޅަގނޑު ްމަޖިީލހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްމި ްޤަބޫލުކުރޭ. ްއެކަން ން

ްވެްސް ްއަިއއިރު ްހަމައަށް ްިމއަދާ ްހުށަހަޅައިގެން ްއިޞްލާޙު ްއެ ްތަނަށް ްމި ްވެސް ްމީހުން ްއެހެން ްނޫން ނޑު ްއަުޅގަ އަދި

ް ްނިމުމ17ްްައަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުންގެ ްއެކަންްވަނަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެްސ ްއައިއިރު ްހަމައަށް ކާ

ްމިއަދުް ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްހިތާމަކުރަން. ްއެކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮށްދެވިފައިނުވާީތވެ ްއެަކން ްގޮތަށް ްއެދޭ ރައްޔިތުން

ް ްއާދެ، ްމަޖިލީސް؛ ްިމ ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްވާހަކަުފޅުގަިއ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީސ17ްްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްަވނަ

ނޑަަކށްްފަސްދޮޅަސްްއެއްްބިުލވަުރްގާތްަގނޑަކަށްްާދއިމީްކޮމިީޓތަކުަގއިްއެބަްއޮތް.ްމިވާހަކަް ނިމިގެންދާއިރުަގއިްގާްތގަ

ް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއީ ްނިންމުމަކީ ްދައްކަމުން.ްމިކަން ްދަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަތިން ްފަހަރު ްގިނަ ވަަނ17ްްވަރަށް

ޒިންމާެއކޭ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްެއކަންްކޮށްފައިުނވާތީެވ،ްއެކަންްދެންްކުރުުމގެްަވގުުތްްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެ

ްރައްޔިތުންް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަިދ ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ ްފާހަގަޮކށްލަން ްއެކު ްހިތާމައާ ްމިއަދު ްެވސް ްެއއީ ްނެތްކަން ވެސް

ް ްމ17ްަމަޖިލީހުގެ؛ ްމި ްނިމިގެންދާއިރުގައި ްމަޖިލީސް ްރައްިޔތުންގެ ްއެކުގަިއ،ްވަނަ ްބޭފުޅުންނާ ްޢިއްޒަްތތެރި ޖިލީހުގެ

ްހަރަކާެތއްް ްއުފާފާޅުކޮްށ،ްޑާންސްކުރުުމގެ ްބާްއަވއި، ްެއއް ްހަފްލާ ްބާްއވަިއ، ްބައްދަލުވުމެްއ ްއެުކގަިއ ްރައީސާ މަޖިލީހުގެ

ްމަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްޔަޤީނުން ްދެކެން.ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ްމުހިއްމު ްބާްއވައިލުމަކީ ޖިލީހުގައިްވެސް

ް ްިވޔަްސ ްނުކުރިކަމުަގއި ްއަޅުަގނޑު.18ްްއެކަން ްހުންނާނީ ްގޮުތގައި ްރައީސެްއގެ ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ވަނަ

ްއެްއް ްހަފްލާ ްއެފަދަ ްައޅުަގނޑު ްއެކުގައި ްމެންބަރުންނާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކުަގއި ްކުދިންނާ ްތި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްދެން. ްޔަޤީންކަން ްްބާއްަވއިދޭނެކަމުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދަންނަވަނ18ްްްއަދި ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ވަނަ
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ް ްލިބިދޭންޖެހ17ްްޭބޭނުން،ްއަދި ްބޭނުްނވޭ،ްޤާނޫނުން ްދަންނަވަން ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ވަނަ

ް ްއިާނޔަތެއް ްރައްކާތެރިކަމަކާއި ްނުހޮވ17ްުހުރިހާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުން ްފޯރުކޮށްދޭނަން.ްވަނަ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ނު

ް ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ްބޭފުޅުންނަށ18ްްްއަދި ްތި ްބިލްޑިންގުން ްއާ ްމެންބަރުންނަށް ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގަިއްހުރިހާ ވަނަ

ްހޮިވއް ްައޅުަގނޑު ްޔަޤީުނންވެސް ްހަމަ ްފެސިލިޓީޒްތައް ްމިދެންނެވި ްކޮޓަރިތަާކއި ްތަަނަވސް ޖެްމަސައްކަތްކުެރޭވވަރުގެ

ްކަމަށްްވެއްެޖއްޔާްތިްބޭފުޅުންނަށްްއަޅުަގނޑުްކަަށވަރުކޮށްޭދނަން.ް

ް

ްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްއަބޫބަކުރު، ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްާމވަުށ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނަ ްބެހޭ ްއެްޕެންޝަނާ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވަނީ ްޮގސްފަިއ ްބިލު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްަޓކަިއ ްިއޞްލާޙުގެނައުމަށް ށް

ްވެްސް ްކޮމިޓީގައި ްސަބް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްއަށް. ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ްއަންނަ ްމަސައްކަްތކުަރމުން ކޮމިޓީއެްއަގއި

ްކޮ ްމި ްކުރިމަްއޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްަވނީ ްމި ްމިހާރު ްގޮތުްންމަސައްކަތްކޮްށ، ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްއަިއއްސަ. ްރިޕޯޓު މިޓީގެ

ްވަގުުތް ްމި ްވަނީ ްމި ްހައިލައިުޓކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިޕޯުޓގައި ްމި ްޙަޤީޤަތުގައިްވެސް ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑު

ހުންްކުރުްރާއްޖޭަގއި،ްާޚއްޞަްގޮެތްއގަިއްޕްރައިވެޓްްސެކްޓަރގައިްަމސައްކަތްކުާރްގިނަްއަދަދެްއގެްބިދޭސީންނަށްްއެްމީ

ްދެއްކުންް ްބައި ްދައްކަންޖެހޭ ްފަރާތުން ްއެ ްއަދި ްުކންފުންޏަކުން ްއެ ްދާއިުރަގއި ްމަަސްއކަތްކޮށްފައި ްައއިސް މުއްދަތެއްަގއި

ްތެޭރގަިއް ްއެހެނެއްނޫން،ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނުފެނޭ. ްވެސް ްައޅުަގނަޑކަށް ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްއޮތް ްމާނަެއއް ްބޮޑު ްމާ އެއީ

އެބަްތިބި،ްޓީޗަރުންނާއިްޮޑކްޓަރުްނނާްމީހުންްއެބަްތިބި،ްއެްމީހުންްގޮސްްޕެންޝަނާްހަމައަށްްްވަރަށްްކުރީްޒަމާނުަގއި

ްުދވަުހް ްއެއް ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްިމއީ ްއެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ްތިބޭ. ްވެފައި ްއަހަރު ްފަންސަވީސް ްއަހަރު، ްވިހި ގޮސް،

ްބިދޭސީންނަށް ްދާ ްވެފައި ްއަިއްއސަ،ްއަހަރެއް ްދުވަހު ްއެހެންކަމުން،ްމިއީްްއަިއއްސަ،ްދެ ްނޫން. ްކަމެއް ްމުހިއްމު މިއީ

ްފުރިހަމަް ްއަޅުަގނުޑގެ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްކޮމިޓީގެ ްއެހެންކަމުން ްނޫން. ްކަެމއް ްއޮތް ްއެއް ްމާަނ ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްއެަކއް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިން ްއިށީނުުމގެ ްދަންނަވަން. ްކަމުގައި ްއޮތް ްތާއީދު ެޗްއްއެއްބާރުލުމާއި

ްތިބެނީް ްމިހާރު ްމީހުން ްަރށުގެ ްއެ ްރަށް. ްއުފަންވި ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްރަށަކަށް ްއެ ްހޮޅުދޫ؛ ްނ. ދަންނަވައިލާނަން.

ނޑުްކަނުއަނދިީރގަ.ްއިްނޖީނުގޭގެްއިންޖީނުތައްްބާެވ،ްަކރަންޓުްދެވޭނެްގޮެތއްްނެތުމުެގްސަބަބުންްކަރަންޓުްގޮްސ،ް ރޭގަ

ދިްދަރިންނަށާއިްުދވަްސވީްމީހުންނަށާްއަދިްހުރިހާްއުމުރެްއގެްމީހުންނަށްްވަނީްއައިސްްއެހެންވުުމގެްސަބަބުްންރަށުގެްކު

ްބޭނުންވަނީް ްގެންނަން ްސަމާުލކަމަށް ްސަރުކާުރގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްކުރިަމތިލާންޖެހިފަ. ްދަތިކަމަާކ ްބޮޑު ވަރަށް

ްރާއްޖޭގަ ްހަމަ ްައދި ްމައްސަަލއާ ްކަރަންޓުގެ ްރަށުގެ ްމި ްައވަހަކަށް ްކަރަންޓުްވީހާވެސް ްރަށެއްގެ ްހުރިހާ ްއެހެންހުރި އި

ްމައްސަލަްއަށްްިވސްނާފައިްައވަސްްހައްެލއްްގެނެސްެދއްވުަމށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުގެމަނަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަންނަނިވިްދި،2009/8ްޝުކުރިއްޔާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަާނ ވެހިާރއްޖޭގެ

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްބައިވެިރވުމާ ްސްކީމުގަިއ ްޕެންޝަން ްރިޓަޔަރަމންޓް ްދައްކަންޖެހޭ؛ ްބިދޭީސން އިޞްލާޙުގެަނއުމުަގއި

ްއިޞްލާޙެކޭ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން .ްއަޅުަގނޑު

ްބޭރަށްް ްއިން ްރާއްޖެ ްކަމަކީ ްެއއް ްސަބަބަކީ، ްއެއީ ްސިފަުކރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުގައި ްއިޞްލާެޙއްެގ ްރަނގަޅު ވަރަށް

ްއަށްް ްފަިއސާ ްއެ ްފުރަިއގެންދަނީ.ްދިޔުާމްގުިޅގެން ްއަންގާ ްނުވެސް ްމީހުން ްއެ ްފުރަިއެގންދާއިރު ްކުއްލިައކަށް ބިދޭސީން

ް ްއަކީ ްފައިސާ ްމި ްކިހިނެއްތޯ؟ ްގޮތުަގއިްވެގެންދަނީ ްފައިާސެއއްގެ ްހުއްޓިަފއިވާ ްތެރޭގައި ްދައުލަތުގެ ނަޑކަްށ ްގާްތގަ މީ

ްމިް ްނޫނީ ްބަދަލަކުން ްެގނެވޭ ްޤާނޫނަކުން ްިމއަށް ްއެއީ ްސަބަބުން. ްނެގުުމގެ ްފައިސާ ްިމ ްސިފަކުރެވެނީ އަޅުަގނޑަށް

ްބޭރުމީހުންް ްަފއިސާ ްމި ްވެސް ްހަމަަގއިމު ްވެްސްނެތް. ްގޮތެއް ްޢަމަލުކުރެވޭނެ ްއަްށ ްނޫން.ްފައިސާ ްލިބެނީީކ ްވެސް ނަށް

ްވެސް.ް ްކުރަނީކީ ްއެކަން ްޫނން ްދަށުން ްއުސޫލެްއގެ ްއޮންނަ ްވާހަކަަދއްކާަފއި ްކަމަށް ްއެ ްފުރަިއގެންދާއިުރ ްއަނެްއކާ އަދި

ްގޮތުަގިއް ްކަމެއްގެ ްމަޖުބޫރު ްމިީއ ްގޮތުގައި ްލިބޭ ްމަޢުލޫމާތު ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަޤއުމެްއަގއި؛ ްެއްއވެސް ދުނިޔޭގެ

ވެސްްޯނވޭ.ްބޭރުްބިދޭސީްމަސައްކަތުމީހުންްނުަވތަްބިދޭސީްމީހުންްމީގެތެރޭގަިއްބައިވެިރކުރުން.ްއެހެންވީމާ،ްްހަމަގައިމު

ްބެލިކަމުގަިއް ްވިޔަފާރިވެރިންނަށް ްތިބި ްރާއްޖޭަގއި ްރަނގަުޅވާނީ ްއެންމެ ްހަމަ ްމީގައި ްޤަބޫލުކުރާހިތްއޮީތ އަޅުަގނޑު

މުަގއިްވިަޔސްްމިްއިޞްލާުޙގެނެިވ،ްަރްއޔިތުންްމަޖިލީހުގެްޢިްއޒަތްތެރިްވިޔަްސ،ްޢާއްމުްިނކަމެތިްރަްއޔިތުންނަށްްބެލިކަ

ްސިފަކުރަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްކަމެއްގެ ްމުހިއްމު ްަވރަށް ްފާސްވެގެންދާދިޔުމަކީ ްމި ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ މެންބަރުންގެ

ްދާ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްބޭރުން ްބިލުެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުްބޭނުންވަނީ. ްޢިްއޒަތްތެރި އިރާގެ

ް ްހިނގައި ްހާދިސާއެއް ްހިތާމަވެރި ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަތޮުޅަގއި ްއަްއޑޫ ްގޮަތށް ްވިދާޅުވި ްލަޠީފު ްުކއްިލ2ްްޙަސަން ބޭފުޅަކު

ްބަިއވެިރވާް ްހިތާމައިގައި ްމި ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްވަނީ. ްނިޔާވެަފއި ްނުވަތަ ްައވަހާރަވެފައި ްވަނީ ގޮތަކަށް

ނޑުްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްމިއާއެުކްއަޅުަގނޑުްވެސްްހަމަްޮގވާަލންްސަރުކާރަށްްވެސް،ްޯރޑުްވާހަކަްވެް ސްްއަުޅގަ

ްިމް ްޮގވާލަން، ްހަމަ ްވެްސ ްސަރުކާަރށް ްާރއްޖޭެގ ްއަދި ްެވސް ްމިނިސްޓަރަށް ްްޓރާންސްޕޯޓް ްއަިދ ްވެްސ ކޯޕަރޭޝަނަށް

ްއެ ްމި ްއަތޮުޅގައި ްއައްޑު ްޓަކަިއ ްހައްލުކުރުމަށް ްހަމަްކަންތައް ްދުވާލު ްރެއަކާއި ްހަމަ ްޒާުތގަިއ ްޭއގެ ްކސިޑެންޓުތަކަކީ

ްހައްލުކުރެވޭެން ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްނުވާނެމްހިނގަމުން ްދޮގަކަށް ްބުންޏަސް ްފަހަރޭ ްެއއް ްދުވަހަކު ކޮންމެ

ްއަދިްެއަކންްކުރެވޭނެްިނޒާމަކީްކޮަބއިޯތްބަލައި، ްލައިގެންްނަމަެވސް ްކަމަށްްދިރާސާްްނިޒާމަކީްެއއީްސްީޕޑްްބްރޭކު އެ

މިހާތަނަށްްކުރެވިފަިއވާްތަނެްއްހަމަގައިމުްވެސްްނުފެނޭ.ްައބަދުވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއަުޑއިެވގެންދަނީްހަމަްނޫހުންް

ކޮންމެވެސްްބޭފުޅަކުްިނޔާެވއްޭޖ.ްމިއީްައޑުިއވޭްވާހަކަްައކީ.ްއެްކަމަށްްކުެރވޭނެްދިރާސާްެއއްްކޮށްފައިްއެކަންްކުރެވޭެން

ްއެކަންްްގޮތްތަެކއް ްނުދާތީ ްޢަމަީލްމަސައްކަތް ްބަޔަުކްޤަބޫލުކުރޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޭއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްކަމަށް އެަބްއޮތް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްަރްއޔިތުން ްދާއިާރގެ ްދަނގެތީ ްހަމަެއއާެއކު ްގޮވާލަން. ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ކުރުމަށް
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ްހިމެނޭ ްދާއިާރގައި ްލޮުބވެިތް،ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާތީެވ،ްދަނގެތީ ްއޮމަދޫ،ްމަންދޫގެ ްދިގުރަާށއި ްާއއި ްިދއްދޫ ދަނގެްއޗާއި

ްައޅުަގނޑުް ްދެން ްހަަމއެާއއެކު ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކު ްއިްޚލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ރައްޔިތުންނަށް

ް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުން ްބޭނުންވަނީ ްއޮނަްانشأهللاދަންނަވާލަން ްފެނިެގންދާނީ، ްޤާސިމްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަބަލް

އިބްރާހީމްގެްރައީްސކަމުގެްަދުއރުްފެނިގެންދާނެކަމުގައިްއަުޅަގނޑުްުއއްމީދުކުރަން.ްއެހެްނީވމާ،ްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްް

ނޑުމެންްވަރަށްްބޮޑުްއެދޭއެދުެމއް.ްައޅުަގނޑުމެންްހަމަގައިމުް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްކަމުަގިއްއެހީތެރިވެދެްއވުމަކީްއަުޅގަ

ްރަްއޔި ްއުސޫލުން.ްވެސް ްރީތި ްމިނިވަންކަމާއި ްކުރައްވާނީ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްއޮނަރަބަލް ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ ތުން

ް ްކަންތައްަތއް ްެއ ްއަުޑގަދަކުރުާމއި ްތެރޭގައި ްމަޖިލީސް ްއުސޫލުން. ްމިްްانشأهللاނަލަ ްއެހެންވީމާ، ފެިނގެންނުދާނެ.

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުފުރުޞަތުގައިްއެްވާހަކަްވެްސްދަންނަވަން.ްވައްސަލާމްޢަ

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 2009/8ްޝުކުރިއްޔާ ްއިޞްލާޙަކީް، ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ްގެ ްކޮންމެހެންވެސް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ްވެސް ްހަމައެާއއެކުްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްއިޞްލާޙެއް. ްމުހިއްމު ންނަންޖެހޭ

އަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭްޕެންޝަނުގެްޤާނޫނަކީްގިނަްއިޞްލާޙުތަެކއްްބޭނުންވެފައިވާްޤާނޫނެއްކަން.ްއެހެްން

ްަކންބޮޑުވުންތަ ްއެކިެއކި ްތަފާތު ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްމި ްދަންނަވަނީ، ްމި ްަރއްޔިތުންެގްއަޅުަގނޑުމެން އް

ްރަނގަޅަށްް ްވަރަށް ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވެސް ްހަމަަގިއމު ްވާކަން ހިތްތަކުގައި

ްފާހަގަކޮށްލަން،ް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްކަމެްއގެ ްެއއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްޭއގެެތރޭގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްކަންތަް ްބޮޑެތި ްަފއިސާ، ނޑޭ ްކެ ްގޮެތްއްޕެންޝަނަށް ްހިފޭނޭ ްބޭނުން ްަފިއސާގެ ްއެ ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްދިާމވުމުން އްތައް

ނުޑް ްވާހަކަެއއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްދެކެވޭ ްގިނައިން ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްވާަހކަ ްކަންބޮުޑވުމުގެ ނެތްކަމުގެ

ނޑުމެންްއެކަމަށްްއެަބްހައްލެއްްހޯދައިދޭން ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަން،ްހަމަްދަންނަވާނީްމިްމަޖިލީހުންްއަޅުގަ ޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްކޮންމެް ްބޭނުންވެއްޖެ ްއުސޫލެއްެގްމަތީން ްހަރުދަނާ ްނިޒާމަީކްވަރަށް ްޕެންޝަންގެ ްޤައުމުތަުކގަިއްވެސް ްއެހެން ދުނިޔޭގެ

ްނޫންކަން.ް ްކަމެއް ްއޮންނަ ްހަމަޖެހިފައި ްމަތީން ްއުސޫލެްއގެ ްނޫން، ްއުސޫލެއް ްއޮންނަ ްގޮަތކަްށ ްނެގޭނެ ހިނދެއްގައި

ްއެހެން ްއަތުްންޕެންޝަނަށް ްމީހެްއގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤައުުމގައި ްކުޑަުކޑަ ްމި ރުފިާޔ3000ްްނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑުެމންގެ

ް ނާޑއިރުަގއި 65ްްކަ ްއަށް ްއޭނަ ްނޫން.2000ްްއަހަރުވީަމ ްކަމެއް ްހަމަޖެހޭ ްއެއީ ްއޮތުމަކީ ްގޮތަށް ްލިބޭ ްމަހަކު ރުފިޔާ

ރުފިާޔ3000ްްރުފިޔާްއަށްްބޮުޑކޮށްފަ.ްއެްނުކުރާްނަމަ،5000ްްއެްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުްވަނީްމިއަދުގެްސަރުކާރުންް

ް ްލިެބމުންދަނީ ްއެ ްއަށް ްމީހާ ނޑާ ްވާކަނ2000ްްްކަ ްމީގެތެޭރގައި ްކަންތައްތަކެއް ްހަމަނުޖެހޭ ްމިކަހަލަ ރުފިޔާ.

ްކަންބޮޑު ްބޮޑު ްއެްނމެ ްއޮތް ްކަމުގައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެން ްޤަޫބލުކުރެވޭ. ްއެބަ ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުމަކީ

ްކަލެކްުޓވަމުންދާކަންް ްތަނަކަށް ްއެއް ްަފއިސާތަެކއް ްބައިވަރު ްވަރަށް ްތެެރއިން ްސްކީމުގެ ްިމ ްުނވަތަ ްތެރެއިން ނިޒާމުގެ
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ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއަިދ ްގޮެތއް ްރަނގަޅު ްކުރާނެ ްަކންތައް ްމެދު ްފައިސާަތކާ ްއެ ްއެނގޭ. ްއެަބ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްނެތް. ނަޑއެޅިފަެއއް ްހިއްސާތަްއްކަ ްކުންފުނިތަކުގެ ްބައެއް ްއެކަަމކު ްއެނގޭ؛ ްއެބަ ންނަށް

ްމިް ްގޮތެއް ްހޭދަކުރެވޭނެ ްފައިސާ ްމި ްގޮތަކަށް ްމިއަށްވުެރްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ގަންނަމުންދާއިރުަގއި

ްދި ްމި ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްެއީއ ްވަންޏާމު، ްކަމަށް ްހޯދައިެދިވއްޖެ ްތެރެއިން ްފައިސާްޤާނޫނުގެ ްއެ ވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއޮތްް ްމި ްާރއްޖޭގެ ްއެހީވުަމށާ،ްއަދި ްެއކިއެިކްނިކަމެތިންނަށް ްއިތުރުކުރުމަށާއި ްފުއްުދންތެރިކަން ްެއކިެއކި ބޭނުންކޮށްގެން

ްހެޮޔް ްވެސް ްަފއިސާ ްދައުރެްއްއަދާކުރެވިދާެންކަމެކޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ ްމުހިއްމު ްބަދަލުކުރުމަށް ްހާލަތަކަށް ްއެހެން ހާލަތު

ްތަނެްއގަިއްގޮ ްބޭނުން ްފައިސާގެ ްއެ ްއިންވެސްުޓކޮށްގެްނ، ްފަިއސާ ްއެ ްބޭނުންކުރެވިގެން، ްއުސޫލުްނ ްމިދެންނެވި ތުަގއި

ްެއީއް ްބައްޓަންެވގެންދިޔުމަކީ ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތަކަށް ްހިފޭނެ ްގޮތުގައި ްހެޔޮ ްބޭނުން ްއޭެގ ްނުހުރެ، ރައްކާކޮށްަފއި

ްގައިްދެެކން.ްޝުކުރިއްޔާ.އަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެހެންްކުަރންޖެހޭނެްކަމެއްްކަމު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޕެންާޝނ2009/08ްާޝުކުރިއްާޔ ްގެނެޭވްްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްޤާނޫނަށް ބެހޭ

ް ްބިދޭސީންްއިޞްލާޙުަގއި ްބައިވެރިުނވުމަށް؛ްމަޖުބޫރުޓްްސްކީމުގަރިޓަޔަރމަންމިހާރު ްކޮންމެހެންްއި ްއޮތުމަކީ ްގޮތަށް ނުވާ

ނޑުމެްންމިްޤާނޫނުގައިްއެްކޮމިޓީް،އަޅުަގނޑުްކަންބޮުޑވޭްއެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑުްވެސްްާތއީދުކުރާްަކމެއް.ް ްންއަުޅގަ

މިްމާއްދާގެް)ޅ(ްް،އޮންނަނީ.ްމީގައިްމިްގޮތަށްްލިޔުްއވާފަްލާވަނަްމާއްދާގެް)އ(ްުއވައ12ްިް،އޮތްްގެންނެިވއިރުްއެބަ

ްރިޓަޔަރމަންޓްް ްޕެންޝަން ްމޯލްޑިވްްސ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްަގއިާވ ް)ކ( ްމާއްދާގެ ްމި ްނަމަވެްސ ްއޮތް ްއެހެން ގައި

ްަދށުްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ްއުސޫލެްއގެ ނަޑއަޅާ ްކަ ްއޮފީހުްނ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުވައްޒަފުން ްބިދޭސީ ރިަޓޔަރމަންޓްްން

ްަބއިެވރި ްސްކީމުަގއި ްކަންޕެންޝަން ްވުމުގެ ްގެނެވޭ ްާޤނޫނުން ްމި ްފަށ1ްާތައްަތއް ްޢަމަލުކުރަން ްިއޞްލާޙަށް ްވަނަ

ންްގޮެތްއގައިްލާޒިމްްނޫް،.ްއެހެންްބުނާިއރުއަހަރުދުވަުހގެްތެރޭަގިއްނިންމަންވާނޭ،ްމަސްުދވަސ03ްްތާރީޚުންްފެށިގެންް

ް.ނެއްތޯްއެްގަވާއިދުަތއްްހެދިފައިްއޮންނާނީނަމަވެސްްބައިވެިރވާްބިދޭސީންނަށްްދެންްމިހާރުްކިހިްނަމަވެސްްމަޖުބޫރުނުވި

މީހުންނަށްްބަިއވެރިނުެވވޭނެްގޮތަކަށްްނޫން.ްްކޮންމެހެންްއެްއީްައޅުަގނޑުމެންްމިްނިންމީއެއީްސުވާުލްއުފެދޭްކަެމއް.ްއެް

ްބަަޔކަށްް ްބޭނުން ްއޮންަނއިރުްބައިވެިރވާން ްއެހެން ްގޮތަށް. ްަބިއވެރިެވވޭ ްއެް،ިވއްޔާ ްކަންތައްްދެްނ ަތއްްމީހުންެގ

ގޮތުްންއަޅުަގނޑަށްްހަމަްސުވާލުްުއފެދޭ.ްއަދިްމިއަދުްމިްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީންްގެންނަވަިއގެްންްބެހޭްގޮތާްހިނގައިދާނެ

ްރިޕޯަޓަކށް ްބަލާ ްކަންޮބޑުވޭްްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑު ްއ200ްެް،ާވއިރު ްގޮްސގެން ްޕާޓީއަކަށް ްުޒވާނުން ްވަރަކަށް

ްފުލުހުންްމީހު ްއަރައި ްތަނަށް ްއެ ްއްޔަރުކޮށްހަްންނަށް ްއޭގެ، ްއަިދ ްދޫނިދ80ްްޫތެރެއިން ްމިހާރުވެސް ްކުދިން ވަަރކަށް

ނުޑމެންނަށްްޖަލުގައިްތިބިްވާހަަކް ނޑުމެންގެްފުލުހުންެގްމިްއިވެމުންްއެބަްއަުޅގަ ރޮޓެކްޓްްއެންޑްްއޮންނަނީްޕްްދޭ.ްައޅުގަ

އްީވްކަންްުހއްޓުވުމަށްްފުލުހުންްކުރެްޏާްއެނގެންތަނަށްްއަރާކަށްްއެްފަޅުްރަެށއްްެއއީ.ްއެވަރުްަބޔަކުްއެސަރވްްކިޔާފަ.ް
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ްވިޔަނުދީ،ކޮ ްމިކަން ްމަސައްކަެތއްތޯ.ްުނވަތަ ްްން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްުޒވާނުން ްަރއްާކތެރިކަމާ ްގެްނގުޅެވޭެންތެޭރގައި އެކީ

ްހަމަގައިމު ްއޮޅުންފިުލވަން ްިފޔަަވޅުތަެކއް ްއެުޅއްވި ްަސރުކާރުން ްޓަކަިއ ްހެދުމަށް ްބޭްގޮތަކަށް ްއަޅުަގނޑު ނުްނވޭ.ްވެސް

ްކުްށވެރި ްމީހުން ްބަިއވަރު ްނޫްނ. ްކުްށވެރިކުރުެމއް ްބަޔަކު ްބޭނުމަކީ ނޑުމެންނަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ކުރީމަ

ް ްފުރ2003ްިފެނިގެންދިޔައީ ްޖަލުތަްއ ްވެސް ްއަހަރު ްވަަނ ްނަސީމު، ްާރއްއަނިާޔވެރިް،މަުރވެްީއވާން ޖޭަގިއްކަން

ްމުއިތުރުެވގެންދިޔަ ްޒުވާނުްނގެ ްބޭނުމަކީ ްެގއްލުަވއިކަން. ްަހޔާތް ްނޫންޅި ްމީހުްނެގްލުމެއް ްރަނގަޅު ްވެސް ްޒުވާނުްނ .

ްމީހުންގެ ްބޭނުންތެރި ްފަރާތުންްްގޮތުަގއި، ްރައްޔިތުންގެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވީމާ، ްގެންގުޅުން. ްމުޖުތަމަޢުަގއި ގޮުތގައި

ްތިބޭއިރު ްޖަލުގައ80ްިް،ވާހަކަދަްއކަން ްދޫނިދޫ ްވެސް ްމިއަދު ްުޒވާނުން ްއޮތްަވރަކ10ްަްވަރަކަށް ްޖަހާފައި ްދުވަސް ްށް

ްފެންނައިރުް ްނޫސްތަކުން ްް،ކަމަށް ްކިާޔއިރ200ްުއަދި ްޕްރޮޓެކްޓް ްގޮްސގެން ްުޒވާުނން ްފަް،ވަރަކަްށ ްރަކަށްޅުހަމަެއކަނި

އެކަހަަލްް،މާޔަތްކޮށްްަތނުގައިްހިްމީހުންްއެްމާޔަތްކުރުމަށްްކުރަންޖެހޭނެްކަމަކީްއެހިވެސްްްމުމީހުންްހަމަގައިްވާއިރުްއެ

ެއްް،ތަނަށްްދިޔައިރުްްވަަޅކާއިްެއވަރަށްްތައްޔާުރެވގެންްއެނުްފިޔަމަށްްެއޅެކަކަންމިްް،ާވއިރުްޔަނުދިނުންްކަމަށްކަމެއްްވިް

ްހުއްް،ހުއްޓުވުމަށް ްކުރުން ްކުްށ ްސަރުްުޒވާނުން ްއަުޅއްވަމުންްުޓވުމަށް ްފިޔަކާރުން ްައޅުަގނޑުގެންދަވާ ންްމެވަޅުަތއް

ްއޮޅުންފި ނޑުބޭނުންވޭ ްއަުޅގަ ްލުވަން. ްރައްޔިމެްނގެ ްހުރިހާ ްރާއްޖޭެގ ްގޮތުަގއި ްމީހުންގެ ްރަނަގޅު ްވެސްްބޭނުމަކީ ތުން

ތުަގއިކަންްއެީއްޝައްެކއްްވެސްްއޮތްްކަެމއްްމުސްތަޤްބަލުްއޮީތްޒުވާނުްނގެްއަްމުޖުތަމަޢަށްްނުކުތުން.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ

ްއެ ްހެންވީމާނޫން. ،ް ްގެްއލުވައިހުރިހާ ްމުސްތަޤްބަލު ްމީހަޒުވާނުްނގެ ްކޮންމެ ްދިނުމަކީްލުމަށް ްރިޕޯޓެއް ްކުށުގެ ކަށް

ނޑުްހަމަގައިމު ްއަުޅގަ ްދާއިްްވެސް ްއުތުރު ްމައްޗަންގޮޅީ ްމެންބަރެއްހެންމިތާ ްއެދޭްރާގެ ްނޫން.ްްހުރެގެން ްކަމެއް ވެސް

ްމި ްވީމާ، ްނޫން. ްަކމެއް ްވެސް ްބޭނުންވާ ްްވާހަަކކޮޅާްފެންނަން ްއިށީނެއީކގައި ްމިައދު ނޑު ްމިްއަުޅގަ ްއަދި ްދެލާނަން.

ްކޮ ްއޮޅުންފިދެންނެވިހެން ްފަރާތުން ްކިހިނެއްތޯމިޓީގެ ްބޭނުންޭވ ްކަމަށްްލުވާލަން ްބައިވެިރވާ ްމިހާރު ވަންޏާްްބިދޭސީން

ްއެ ްބައިވެރިވެްްޕެންޝަނުގައި ްްކަންތައްްއެް،މީހުން ްގޮތަކާ ްގެންދާނެ ްުކރިއަށް ްއޮތީ.ްދެން ްވިސްނަވާފައި ްކޮމިޓީން މެދު

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

.ްوعلى آله وصحبه أجمعين دهحو  دنا الم على سي  الة والس  العالوين والص   الحود هلل رب   حيمالر   حمنالر   هللا بسم

ް ްމީގެ ްބިލަކީ ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްގެންނަންްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކުިރން

ކަމަށްްްޖެހޭްއިޞްލާޙެއްކޮންމެހެންްވިްއެހެންްއިޞްލާޙުތަެކކޭްވެސްްެއްއގޮތަށްްމިްބިލަށްްމިްއިޞްލާޙުްގެންނަންބޭނުން

ްއެެހންނަމަވެސް،ްއަް ްޤަބޫުލކުރަން. ްރިޔާޟުްއަޅުަގނޑު ްވެްސްފާހަގަކުރަން ްފަދައިންްޅުަގނޑު ްފާހަގަކުރެްއވި ް،ރަީޝދު

ްމަޖިލިސްްއަޅުަގނޑު ްމި ްމެްނގެ ްރިޔާޟިދާއިރާްވިލުފުށީ؛ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްފާހަގަކުްގެ ްފަދައިްންރަޝީދު ރެއްވި

އިންްއެްަފއިސާްބޭނުންާވްްވަަންމަޖިލިސްްނިމިގެންދާއިރުްޕެންޝަންްފަންޑުގައިްހުރިްފަިއސ17ްާްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމި
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ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތެއް ްނެގޭނެ ްފައިސާ ްއަުޅަގނޑުެމންްފަރާތްތަކަށް ްނިމިގެންދާތީްްގެހަމަޖައްސައިނުދެވި މަޖިލިސް

ްހި ްވެސް ްރަީއސް.އަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޢުލޫމާތުތަކަށްްްތާމަކުަރން. ްހުރި ްލިބިފައި ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޕެ ްމިހާރުވެސް ްބަލާއިރު ްފަންޑުގައި 2ްްންޝަން ްއެބަބިލިއ3ްަނޫނީ ްރުފިޔާ ްއެހެންނަމަވެްނެއްހާ ްފައިސާްހުރި. ްމި ްސް

ްލިބޭ ްއިންޓްރަސްޓް ްގަތުމަށާއި ްބޮންޑު ްޓްރެޜަރީ ްހަމައެކަނި ްބޭނުންކުރަނީ ްްމިއަދު ްފައިސާ ްރިބާގެ އިތުރުކުެރވޭްގޮތަްށ

ނޑުމެންްަޤުއމުްމިއަދުްބައްޓަންވަމުންްމިްޒަތްތެިރްރައީސް..ްޢިއްްފަންޑެއްގެްގޮުތގަ ދަނީްރިބާގެްފައިސާްހުރިހާްްއަުޅގަ

ް.ރިބާގެްފަިއސާ..ްހޭްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ވޭނެްުއސޫލެއްގެްތެެރއަށް.ްެއއީްހިތާމަކުރަންޖެރައްޔިތުންނަށްްކާންދެ

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ްްޮނޅިވަރަމު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންްނޮޅިވަރަމު

ްއި ްދަންނަބޭކަލުްނގެ ްބޭންކުއިސްލާމްދީނުގެ ްނޫންްޖްމާޢުން ްރިބާ ްަކނަޑއަޅުްއވާފަްކަަމށްްއިްނޓްރަސްޓަކީ .ްވަނީ

ްދެއްެކވިް،ހެންވީމާއެ ްވާަހކަފުޅު ްއެ ްކަކަމަްދާނެެއގޮތަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްށް ްޝުކުރިއްޔާ ްުނކުރަން. ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނޑު

ްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގޮތުން ްރައްދުދެްއުވމުގެ ްވާހަކަފުޅަށް ްގެްނދަވާ ްދައްކަވަމުން ްކަމަްށްމެންބަރަކު ްނުނެގޭނެ ްނުކުތާއެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިްބަޔާްނކޮށްފައިވޭ.ްފަރެސްމަތޮޑާްާދިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ހުރިހާްދަންނަބޭކަލުންްވެސްްއިއްތިފާޤުާވްކަމެްއ،ްބޭންުކްިއންޓެރެސްޓަކީްރިބާކަން.ްއެހެްނނަމަވެސް،ްއިސްލާމީްބޭންކުް

ްތަފާތުކޮށް،ްތަފާތުްކޮންސެޕްޓެއްަގއިްއޮންނަްެއްއޗެއް...

ް

 ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްަމނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު

ްދީ ްިއސްލާމް ްެނގީ ްމި ްމަްއސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްައިއްޢިއްޒަތްތެރި ްޓަަކއި ްޤައުމަށް ނާއި

ްކާންދޭް ްފައިސާ ްރިބާގެ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމުައއްސަާސައކުން ްއޮތް ްދަށުގައި ްބެލެނިވެިރކަމުެގ ސަރުކާރެްއގެ

ްވަުރގަދަްސަުރކާރަށްްގޮންޖަހައި،ްސަރުކާުރް ްއޮތްްއިސްލާމީ ްއެއީްމިހާރު ްގޮތަށްްވާހަކަދައްކާެދއްކުން ކަމަށްްމާނަކުރެވޭ

ްދެއްޭކްބަދުނާމު ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްކަމަށް ްކާންދޭ ްަފއިސާ ްރިބާގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަދި ކޮށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއޔާ ްމައްސަލައެއް. ްނިޒާމީ ްބޮޑު ްަވރަށް ްމިއީ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާތީ، ވާހަކަައކަށް

ްރައީސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލައެއްްއެްއވެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރައްދުދެއްވުމަކަށް ްާވހަކަފުޅަށް ްދައްަކވަމުންގެންދަވާ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ސް

ްނުނެގޭނެްކަމަށްްއެބަްއޮތް.ްަފރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

 ްހަކަދެއްެކވުން:ވާްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ްވާހަަކއެްއް ްެއއްަޗކީްމިްސަރުކާރުެގްވާހަަކެއއްްނޫން.ްކުރީްސަރުކާުރގެ ްދަންނަވާ ްމި ނޑު ްަރއީސް.ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްޔޫރަުޕގެް ްަޤއުމެއް، ްއެްއވެސް ްދުނިޔޭގެ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްނިޒާމެްއގެ ްދަންަނވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ނޫން.

ްމި ްވެސް ްަފއިސާްްޤައުމުތަކުަގއި ްރިބާގެ ްބަނގުރޫުޓެވެގންގޮއްސަ. ްހުރީ ްޤަުއމުތަކެއް ްހުރިހާ ްޤާއިމުކުރި ިނޒާމު

ް ްތެރޭގައި ްމުޖްތަމަޢުގެ ްނޫނީ ްތެރޭގައި ްރައްޔިތުންގެ ްކާންދިނުމުން ްބަރަކާތްތެރިކަންްهللا ްވަތަޢާލާގެ ޞުބުޙާނަޙޫ

ނިޑގެންދާނެްކަމަށްްދަންނަބޭކަލުންްވިދާޅުވޭ.ްއެހެންކަމަްށާވނަމަްއަޅުގަނ ޑުމެންްމިްނިޒާމާްދޭތެރޭްވިސްނަންޖެހޭ.ްމިްކެ

ްކަމެއް.ް ްވިސްނަންޖެހޭނެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްރިވާސްކުރަންވީތޯ، ްނިޒާމު ްމި ްނޫނީ ްގެންދާނީތޯ ްކުރިއަށް ނިޒާމު

ްފަންޑުް ްޕެންޝަން ްޤައުުމތަކުަގއި ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްމި ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭންަކީކްްބޭނުންކުރަނީ ްޕީޕަލްސް ްބަލާިއރުގައި ްއަށް ްސްރީލަންކާ ްައވައްެޓރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށޭ. ބޭނުންތެރި

ްޕެންޝަންް ްފަންޑަކީ ްިޑވެލޮްޕމެންޓް ްފަންެޑްއ.ްކޮންސްޓްރަކްޝަން ްއޮތް ްއުފެއްދިފައި ްބޭނުންކޮށްގެން ްފަންޑު ޕެންޝަން

އްޒަތްެތރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީްދިވެހިްސަރުކާރުގެްފަންޑްްބޭނުންކޮށްގެންްއުފެއްދިފައިްއޮތްްފަންޑެއް.ްޢި

ްބޭންކުް ްހަމައެކަނި ްަބހައްޓާފައި ްތިޖޫރީގައި ްރުފިޔާއެއް ްބިލިައން ްއެަތއް ްމުއަްއސަސާެއއްަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫނީ
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%ް ްއަހަަރކު ްގަނެގެން ްބޮންޑު ްޓްރެޝަރީ ްނޫނީ ްފައ10ްިއިންޓެރެސްޓް ްއެ ްގޮތަށް ްލިބޭ ާސްއިންޓެރެސްޓު

ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިް ބޭނުންކުރުމަކުންްއަދިްއެއީްެއންމެްރަނގަޅަށްްބޭނުންކުރެވޭްގޮތެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްވެްސް ްވިދާުޅވަނީ ްެއްބޭފުޅުން ްވާހަަކްދެއްކިން.ްއެހެންނަމަވެސް ްވެްސްައޅުަގނޑު ްަފންޑާ ްޕެންޝަން ރައީސް.ްމިކަމާ

ނޑަށްްބަދަލުގެެނސްގެން.ްއެްޤާނޫނުްއޮންނަްރަނގަޅުްވާހަަކެއއް.ްއެކަންްެއްބޭފު ޅުންނަށްްދެންްކުރެވޭނީްޤާނޫނީްއޮނިގަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮތީކީ. ްޤާނޫނު ްނޫްނ ްގޮަތކަށެއް ްޭބނުންކުރެވޭނެ ްފަންުޑ ްއެ ްގޮަތކަށް ްބޭުނންވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ގޮތުން

ް ްުއއްމީދުކުރަނީ ްިތއްބެވ18ްިއަޅުަގނޑު ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްބޭފުޅުްނެގްްވަނަ ްއެ ްވަަޑއިގެްނ، ބޭފުޅުން

ވަނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމިްޤާނޫނުްއިޞްލާޙުކުރައްަވއި،ްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްއުފެދިފައ18ްްިޒިންމާއަދާކުރަްއަވއިް

ްގޮތަކަށްވެ ްނޫން ްއެ ްއުފެިދގެން،ްނޫނީ ްގޮުތގައި ްބޭންކެްއގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމުސްތަޤުބަލުގަިއްދިވެހި ްފަންޑަކީ ްމިްއޮތް ސް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްބޭުނންކުރެިވގެން ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްރިބާ ްއިންޓެރެސްޓް، ްބޭނުންުކރެވި، ްރަނގަޅަށް ފަންޑަކީ

ްއިޞްލާޙަށްް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްވުން. ްކަމަށް ްފަންެޑްއ ްއިންެވސްޓުކުރެިވގެންދާނެ ްގޮތެްއަގއި ފައިދާހުރި

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްފުވައްމުލަކުްއުތު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު،ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްރައީސް.ްިދވެހިރާއްޖެ ިމް،2009/8ް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްަޒތްތެރި

ްކޮމިޓީން ްވަނީ ްމި ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްޤާނޫނަށް އިޖްތިމާޢީް،

ނުޑް ކޮމިޓީންްއެްމަސައްކަތްކުރަްއަވއިްނިންމަވާފައިްތަޅުމަށް،ްއެންމެްފަހުްމަރުޙަލާގައިްއައިްސްމިްއޮތީ.ްއާދެ!ްއަޅުގަ

ްިވަޔފާރިވެރީންނަށް،ްޚާއްަޞކޮށްް ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަދި ްކުދި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއިޞްާލޙުގެްސަބަބުން ްމި ްގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ

ްއި ްހިތްހަމަޖެހުމެއްްކޮންސްޓްރަކްޝަން ްބޮޑު ްވަރަށް ްސަބަބުން ްމީގެ ްީމހުންނަށް ްމަަސއްކަތްކުރާ ންަޑްސޓްރީގައި

ްވަންޏާ.ްއާދެ!ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްކަމަށް ްފާސްކޮށްފި ްބިލު ްމި ްދެންނެވީ ްޤާނޫނު،ްމި ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ލިބިގެންދާނެ

ްފާހަގަކުރެ ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްގިަންކުރިން ްމަސަްއކަތްކުރާ ްރާްއޖޭގައި ްފަދައިން، ްއވި

ްއިންް% ްމުސާރަ ްމީހުންގެ ްބިދޭސީން.ްއެ ްމަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ްާރއްޖޭަގއި ްއައިސް ްމުއްދަތަަކށް ްކުރު 7ްބިދޭސީންނަކީ

ނަކީްއެއްްލާންޖެހި،ްއަެނއްކާްުކޑަދުވަްސކޮެޅއްގެްތެޭރަގއި،ްބަެއއްްމީހުނ7ްްއަދިްއެްމަސަްއކަތްކުރާްކުންުފނިތަކުންް%

ްމީހުންް ްއެ ްބޭރަށް ްއިން ްާރއްޖެ ްމަސައްކަތްކޮށްލާފައި ްއެވްރެުޖކޮްށ ްވަންދެން ްއަހަރެއް ްހަތަރުފަސް ްނޫނީ އަހަރު

ްއޮްތއޮތުމުގެް ްަމޖުބޫރުކުރެވިފައި ްބަިއވެރިވާން ްފަންޑުގައި ްމި ްގޮތުން ްއޮތް ްޤާނޫނު ްމި ްކުރިން ްމީހުން ްއެ ދާއިރުަގއި

ްބޮޑުްނުތަނަވަސްކަ ްވަރަށް ްފާހަގަކުރެވުނީްސަބަބުން ނޑަށް ްއޮތް.ްއާދެ!ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުގަ ްމެދުގައި ްމީހުންގެ ްއެ ެމއް

ްއެއީް ްއާދެ! ްފަރާތްތަކުން؛ ްބެހޭ ްކަމާ ްގެންދެވިއިުރގައި ްމަސައްކަތްކުރަްއވަމުން ްކޮމިޓީން ްއިޞްލާޙަށް ްދެންނެވި މި

ްކޮންސްޓްަރކް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްއޮފީހުން، ްެބހޭ ްޕެންޝަނާ ްޓޫރިޒަްމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްާއއި ްިއންޑަސްޓްރީ ޝަން
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ްހުރިހާް ްއެ ްމަސައްަކތްކުރެްއވިއިުރ، ްގެންނަަވިއގެން ްބޭުފޅުން ްބެހޭ ްކަމާ ްަޖމުޢިއްޔާތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ އިންޑަސްޓްީރގެ

ްގޮތުަގ.ް ްއިޞްލާޙެއްގެ ްއަންނަންޖެހޭ ްމިހާރު ްކޮންމެހެން ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްހުރީ ްވިސްނުންުފޅު ްވެސް ބޭފުޅުންގެ

ްވެސްްްއެހެންކަމުން، ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު އަުޅގަ

ްކަންބޮުޑވުމަކީ،ް ްއަނެއް ްއަުޅަގނޑުގެ ްއެއާއެުކަގއި ްމީ.ްާއދެ!ްހަމަ ްކަމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްފާސްކުރަްއާވނެ ތާއީދުކުރަްއަވއި

ް ްމިދިަޔ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްމ2009ްްިގާތްަގނޑަކަށް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްފެށިގެން ން

ްެއއްް ްގޮއްސަ.ްޭއގެތެރެއިން ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހުރި ްއެބަ ްއަިއއިރުަގއި ްޢަމަލުކުރެވެމުން ޤާނޫނަށް

ތްކުރައްާވްބޭފުޅުންނަށްްގައިްމިދެންނެިވްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރައްވަންްފެއްޓެވުުމގެްކުރިންްދައުލަތަށްްޚިދުމ2009ްަކަމަކީް

ް ްލިބިވަަޑިއަގންނަވާ، ްއެ ްގޮތުން ްޮއންނަ ްނިޒާމު ްޕެންޝަން ްޕެންޝަނާ،20ްްއޭރުގެ ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ްވުމުން އަހަރު

އަހަރުްފުރިގެންްލިބިވަަޑއިގަންަނވާްޕެންޝަން؛ްއެއީްމިހާރުްއުމުރުނ40ްްްއަހަރުްނޫނ20ްްީއަދިްއޭެގއިތުރަށްްދެްވަނަް

ްއެބ5ްްަމިްލިޭބްްއަހަރުްވެގެނ65ްް ހާސްްރުފިޔާްއަްށްވުރެްެވސްްކުަޑކުޑަްޕެންޝަެނއްްލިިބވަަޑއިގަންަނވާްބޭފުޅުން

ނޑުމެްނގެްމިްއައުްޤާނޫުނއަސާސީްއަށްް ތިއްބަވާްމިހާރުެވސް.ްއާދެ!ްަބއެއްްބޭފުޅުންނަީކްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްއަުޅގަ

ްއިސްތިޢު ްމަޤާމުން ްގުިޅގެން ްފެއްެޓވުމާ ްބޭފުޅުން.ްޢަމަލުކުރައްވަން ްތިއްެބވި ްރިަޓޔަރކުަރއްވާަފއި ްނޫނީ ފާދެއްވާފައި

ްރުފިޔާް ްހާހެއްހާ ްދެ ްނޫނީ ްރުފިޔާ ްހާހެއްހާ ްދެތިން ްކުޑަ، ްވަރަށް ްދެންނެވި ްމި ްބޭބޭފުޅުންނަކީ ްގިނަ އޭގެތެެރއިން

ްމަސައްކަތެް ްެއއްވެްސ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުން. ްނުކޮްށްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ އް

ް ްއުމުރުން 65ްްތިއްބަވަނިކޮްށ ްދެްއާވ ްމި ްގުިޅގެން ްދައުލަތަށ5ްްްއަހަރުވުމާ ްލިބިަވޑަިއގަންނަާވއިރުަގއި، ްރުިފޔާ ހާސް

ްޕެންޝަންް ްދެ ްޭބބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްކުރަްއވާފަިއ ްމަސައްކަތްަތކެްއ ްބުރަ ްވަަރށް ްދުވަހު ްގިނަ ވަރަށް

ްއެއީްމިްދެން ހާސްްުރފިޔާްއަށްްވުރެްުކޑަްއަދަެދއް.ްއެހެންކަމުން،ްމިއީްވަރަްށ5ްްނެިވްލިބިވަޑަިއގަންަނވާއިރުްވެސް

ނޑުްހަނދާންވާްގޮތުންްމިް ނަޑށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮުތގަިއ،ްއަުޅގަ ބޮޑަށްްމިކަމާްމެދުގައިްވިސްާނވަަޑއިގެްނ،ްއެއަށްްއަުޅގަ

ްއޮތް ްއެބަ ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙުތައްްދެންނެވި ްހުރި .ްއެހެްނވީމާ،ްމިހެން

ްޤަބޫލުކުރެވެީން ްއަޅުަގނޑަްށ ްއެހެްނވީމާ، ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ްހަމަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްލަސްވެގެންދިއުަމކީ ނުނިމި

އި.ްކުރިންްމިްދެންނެވިްކަންތައްަތއްްމިހެންްއޮތުމާއެުކގައިްއެެވސްްހަމަްލަސްނުކޮށްްގެންނަަވންޖެހޭްއިޞްލާޙެއްްކަމުގަް

ްމަޖިލިސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއަދު ްއެނޭގ ްނިމުމަކ17ްްާއަޅުަގނޑަށް ްހަމަ ްވަނީ ްމި ްމަޖިީލސް ވަނަ

ް ްނޫނީ ްދައުރުަގއި ްއަންނަ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްގޮއްަސ. ްކައިިރއަށް ވަނ18ްްަވަރަށް

ްކަހަލަ ްދެންނެވި ްިމ ްމަޖިލީހުގައި ްއިޞްލާޙުތަްއްްރައްޔިތުންެގ ްރަނގަޅު ްގެންނަަވންޖެހޭ ްވިސްާނވަޑަިއގެން ކަންތަކަްށ

ްގެންނަވާނެ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްަގާވއިދުަގއިާވ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމެންބަރުންނަށ30ްްްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުްސވަގުުތކޮެޅއް މިނެޓުގެ
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްފަށަނީ.ްއެޖެންޑާ ްމި ްކުރިއަްށްގެންދަން ްޖަލްސާ ނޑު ޤާނޫނުްް-11.1`.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްއަުޅގަ

ްނަން 2009/8ްބަރު ްކޮމިޓީންް، ްއިޖްތިމާޢީ ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްާދއިރާގެް ްއުތުރު ްއަރުވަނީ،ްކުޅުދުއްފުށީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުަރތަމަ ނޑު ްރިޕޯޓު.ްއަުޅގަ ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙަކީް،2009/8ްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ޕެންޝަނާ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ، ްނުދެންނެވޭނެ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއިޞްލާޙެކޭ ްރަނގަޅު ްގެންނަންޖެހޭނީްމުޅިން ްއިޞްލާޙު ްމި ން

ރަނގަޅުްދިރާސާއެއްްކުރުމަށްފަހު.ްއެއީްއަޅުަގނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްވަޒީފާދޭްފަރާތްތަކަށްްމީްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅުް

ްހަމަޖެހުމުންް ްގޮތަށް ްބަިއވެިރނުކުރާ ްސްކީމުގައި ްޕެންޝަން ްބިދޭސީން ްއެެހންނަމަވެސް، އިޞްލާޙަކަްށވެގެންދާނެ.

ްވަ ްމިހާރުވެްސްރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަްނ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނުޑމެން ްބަދަލަކަށް ްައތުވެދާނެ ްާބޒާރަށް ޒީާފގެ

ްފުރުޞަުތް ްދިޔުމުގެ ްބޭރުމީހުންނަށް ްަވޒީފާ ްދަތިތަްއްހުރިއިރުަގއި،ްއެ ްލިބުުމގަިއްއެތަްއްގިަނގުނަ ްވަޒީފާ ދިވެހީންނަށް

ްއެ ްބޮޑުެވގެންދާނެ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްސަބަބުން ްގިަންމީގެ ްވުެރ ްހާހަށް ްއަށްޑިހަ ްައކީ ްާރއްޖެ ްވެސް ްމިއަދު ހެންވީމާ،

ބިދޭސީންްއެއްވެސްްކަހަލަްިވސާއެްއ،ްަގވާއިެދއްްނެތިްމިްޤައުމުަގއިްއުޅެމުންދާްދުވަސްަވރެއްަގއިްއަނެްއކާވެސްްމިފަދަް

ްހެދު ްގޮތެއް ްމަޖުބޫރުނުވާ ްބަިއެވރިވާން ްސްކީމުަގއި ްޕެންޝަން ްބިދޭސީންނަށް ްދެަރްއިޞްލާޙަކުން ްވަރަށް ްއެއީ މުން،

ްދިވެިހް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްކަމެއް ްނިކުމެގެންދާނެ ްަޤއުމުަގއި ްމި މައްސަލަތަކެއް

ްއެގޮްތް ްހޯދަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތްތަެކއް ްލިބޭނެ ްަވޒީފާ ްފަސޭހައިން ްޤައުުމގަިއ ްމި ރައްޔިތުންނަށް

ްވާނެްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްފަސޭހަ ްިދވެހީންނަށް ްވުރެ ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްމަސައްކަތްތެރީންނަށް ްިބދޭސީ ްހޯދޭނީ ށް

ްދޭތެރޭގަިއް ްމިކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުގައި ްއުސޫލުން ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްއަށަގަެނގެން. ްޤައުމުގައި ްމި ކަންތައްތަެކއް

ްައބަދުވެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްެއބަ ްިވސްނަން ްބޮޑަށް ްބޮޑުވާންޖެހޭނީްވަރަށް ްފުރުޞަތު ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ސް

ނަޑއެޅުމުްން ްކަ ްއުސޫލެއް ްބަިއވެރިނުކުާރ ްވެސް ްސްކީމުގައި ްޕެންޝަން ްބިދޭސީން ްއެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިންނަށް.
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ްބޮޑަ ްވަރަށް ްފިކުރު ްޚިޔާލާއި ްފަރާތްތަކުގެ ްވަޒީފާދޭ ްގެނަުއމަށް ްއަށް ްަވޒީފާ ްބިދޭީސންތަކެއް ްއިތުރު ްށްއަނެއްާކވެސް

ްކަމަށްް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްދިރާސާެއއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްފެންވަރެއްަގއި ްޤައުމީ ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ބަދަލުވެގެންދާނެ.

ްވެފަިއާވް ްއަހަރު ްހަތަރުވަރަކަށް ްފަހުން ްއުފެދުނު ްފަންޑު ްޕެންޝަން ްއަދި ްފަންޑަކީ ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްޕެންޝަން އަޅުަގނޑު

ވެސްްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްޕެންޝަންްފަންޑަށްްމާްބޮޑުްބަދަލުތަކެއްްގެންނަންޖެހޭނެްްފަންޑެއް.ްއެްމުއްދަތަކީްއަުޅަގނޑު

ްގޮުތގަިއް ްފަންެޑއްގެ ްަރނގަޅު ްހަމަ ްމިއަދު ްފަންޑަކީ ްޕެންޝަން ްަހމައެއާެއއްކޮްށ ްއަދި ްނޫން. މުއްދަތެއް

ްޕެންް ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަންޑެއް. ްޤާއިމުކުެރވިފަިއވާ ްހުރިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަ ްފަންޑުގައި ޝަން

ވަނަްމަޖިލީހުގައިްމިްއިްޞލާޙުތައްްގެނެިވގެންދާނެކަާމ18ްްގެންނަންޖެހޭްއިޞްލާޙުތައް.ްެއހެންވީމާ،ްކުރިއަށްްމިްފެށޭް

ްހަމަް ްވެސް ްޕަސަންޓަކީ ްަނގާ ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްފަންޑުން ްޕެންޝަން ްޝަްއކެއްުނުކރަން. ނޑު ްއަޅުގަ މެދު

ްޕަ ްބޮޑު ް%ވަރަށް ް%7ްސަންޓެއް. ްބަދަލުަގއި ްޕެންޝަނ3ްްްގެ ްއެއާެއއްކޮށް ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަދަލުކުރަން އަްށ

ނޑުމެންް ލިބުމުގައިްވަޒީފާްއަދާކުރާްަފރާތްތަކާއިްވަޒީފާްއަދާނުކުރާްފަރާތްތަކަށްްލިބޭްޕެންޝަންަގއިްތަފާތުތަކެްއްއަުޅގަ

ށްްޚިދުމަތްކުރީމާްލިބޭްޕެންޝަނާއި،ްެއްއވެސްްަވޒީފާެއއްްއަހަރުްސަރުާކރ20ްައަަހރުްނުވަތ40ްްަގެންނަންްއެބަްޖެހޭ.ް

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްތަފާތުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިންވަރު ްދޭ ްއެ ްޕެންޝަނާ، ްލިބޭ ްފަރާތްތަކަށް އަދާނުކުރާ

ް ްަކންތައްތައް ްކުރެވިގެންދާނެ ްމަޖިލީހުން ްއަންނަ ްމި ްފެށިގެން ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްވެސް ނުޑްކަންކަމަކީ ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްއެހެންް ްދުނިޔޭގެ ްވީއިުރ، ްައށް ްފަިއސާ ްރައްޔިތުންގެ ްހުްނނަނީ ްފަންޑުގައި ްޕެންޝަން ްހަމައެއާެއއްކޮްށ ޤަބޫލުކުރަނީ.

ްހަަމް ްވެސް ްދިއުމަކީ ްފަންޑު ްޕެންޝަން ްހަމަ ްދިމާލަށް ްބޭންކަާކ ްއިންވެސްޓްމެންޓް ްހަމަ ްެއްއގޮތަށް ޤައުމުތަކެކޭ

އާއިްލާބަްވަރަށްްބޮޑަށްްކުރާނެްކަމެއް.ްގެދޮުރއެޅުމަށާްއަދިްެއހެންްކަންތައްްކުރުމަށްްލުއިްްރައްޔިތުންނަށްްޭއގެްމަންފާ

ނޑުމެންނަށްްއޭރުންްޕެންޝަންްފަންޑުންް ލޯނުގެްގޮުތގައިްއަދިްއިންޓެެރސްޓްްކުޑަކޮށްްލޯނުްދޫކުެރވޭނެްނިޒާމެއްްއަުޅގަ

އްްދިާމވުމުންްޕެންޝަންްފަންޑުންްއެްފައިސާްނެގޭނެްުއސޫލެްއްޤާއިމުކުރެިވގެންދާނެ.ްހަމައެާއެއއްކޮށްްބޮޑެތިްކަންތައްތަ

ނަޑައޅަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްމިހާރުްޕެންޝަންްފަންޑުންްދޫކުރަންްހަމަޖެހިފައިވާްއުމުރުްވެސްް ނޑުމެންްކަ ވެސްްއަުޅގަ

ްލިިބގެ ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްފައިދާ ްމީގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަދަލުކޮްށގެން ްއުސޫީލްއަޅުަގނޑުމެން ންދާނީ.

ނޑުމެންްއަނެއްާކވެސްްއިުތރުްއިޞްލާޙުތަކެއްްގެނެްސ،ް ހަމަތަކަށްްބަލާއިރުގައިްޕެންަޝނާްބެހޭްޤާނޫނަށްްމިއަދުްއަޅުގަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްބަދަުލކުރުމަކީ ްމިކަން ްގޮތަށް ްކުެރވެމުންދާ ްމިކަން ްވެސް ްޤައުމުތަުކަގއި ްއެހެން ދުނިޔޭގެ

ްނޫން. ްކަމެއް ްހަމައެއާއެްއކޮްށްްނުކުރާންވީ ްލިބިގެންދާނީ. ްލާބަ ްއާއި ްމަންފާ ްމީގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްކުރުމުން އެކަން

ނަޑއަޅަންްއެބަްޖެހޭ.ްމިއަށްވުެރް ރާއްޖޭަގއިްތޮއްޖެހެމުންްމިްދާްބިދޭސީންްމަދުކުރެވޭނެްއުޫސލުތަކެއްްައޅުަގނޑުމެންްކަ

ގައިްފެންނާކަށްްމިއަދުްނެތް.ްއެކަމުގެްސަބަބުންްރާއްޖޭެގްބިދޭސީންްގަވާއިދާްޚިލާފަށްްއުޅޭްވަކިްއިތުރުްޤައުމެއްްދުނިޔޭ

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްހިއްސާ ްބިދޭސީންގެ ްބާޒާުރަގއި ްަވޒީފާގެ ްދޭ.ްރާްއޖޭގެ ްއެބަ ްގެއްލުްނވަމުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް އިޤްތިޞާދަށް

އިދާްޚިލާފަށްްާރއްޖޭަގއިްއިތުރުެވގެންްމިްދަނީ.ްއެހެންަކމުން،ްމިއަދުެގްސަރުކާރުންްެވސްްމިކަމާްމެދުްިވސްނައި،ްަގވާ
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ްހެދުމަށްް ްގޮުތގަިއ ްބައެްއގެ ްއުޭޅ ްވެްސްަގާވއިދުން ްމީހުންނަކީ ްެއ ްބޭރުކޮށް، ްޤައުމުން ްިމ ްބިދޭސީން ްދާ ްމި އުޅެމުން

ްއެަތއްް ްަހއްލުނުވެ ްގައި ްޤައުމު ްމި ްވެސް ްފެށުނީއްސުރެ ްކަމަީކ ްމި ްވިސްނަން. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްޖެހޭ ްއެބަ ސަރުކާރުން

ްވަމު ްުއޭޅްދުވަސްތަެކއް ްާރއްޖޭަގއި ްެއއާެއއްކޮށް ްއަދި ްހައްލުވާން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެހެންކަމުން،ްމިކަން ްމައްަސލައެއް. ންދާ

ްޒިންާމއެްއް ްސަރުކާުރގެ ްހެދުމަކީ ްމީހަކަށް ްއުޭޅ ްތެރޭގަިއ ްހަމަތަކުެގ ްޤާނޫނީ ްރާއްޖޭަގއި ްެވސް ްއަީކ ްބިދޭސީ ކޮންމެ

ްމަސްއޫލިއްަޔތު ްމި ްސަރުކާރުން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާން ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްްކަމުގައި ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް އަދާކުރަންޖެހޭނެ

ހަމައެއާެއއްކޮށް،ްރާއްޭޖގައިްުއޅޭްބިދޭސީންގެްފަރާތުންްދައުަލތަށްްލިބެންޖެހޭނެްއާމްދަނީްވެސްްފުރިހަމަްއަށްްހޯދުމަކީް

ްސަރުކާރުންްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްމަޑަވެލި

ް ްނަންބަރު ްޤާޫނނު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`2009/8ް ްބެހޭް، ްޕެންޝަނާ ިދެވހިރާއްޖޭގެ

ް ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްފަރާތުން، ްަސރުކާރުގެ ްއިރާދަކުރެްއވީތީ ްޢިްއޒަތްތެރ28ްްިޤާނޫނަށް ްމި ްއިޞްލާޙެއް

ްގޮތުްން ްދިމާިވ ްއިއްތިފާޤުން ނުޑ، ްއަުޅގަ ްފަރާތަކީ ްސްޕޮންސަރކުރި ްއިޞްލާޙުތަްއ ްބިލު ްެއ ްގެނެސް، މަޖިލީހަށް

ްސަުރކާރުްން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޮގތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްގެނެވުނުއިުރަގއި ްިއޞްލާޙުތައް ްމި ްފަރާތުން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްކުރެްއވި. ްއިޞްލާޙުްދިރާސާތައް ްމި ްނޫން. ްއިްޞލާޙެއް ްކަމުދާ ްމިއީކީ ެއއްގޮަތކަްށވެސް

ްުކޑަެވގެންދިއުން.ްމިކަްން ްއެީކަގއި ްފަންޑު ްޕެންޝަން ްވެގެްނދާނީ ްނަތީޖާައކަށް ްވުމުގެ ްމިގޮަތކަށް.ްމިހެން ވެގެންުނވާނެ

ްސަރުކާުރން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބީދައިން ްކުރާ ްމިކަން ްވެސް ްޤައުުމތަކުަގއި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްދިރާސާއެއްްްކުރީ ްބޮޑު ވަރަށް

ްވާހަކަދެއްކުމަށްް ްވެސް ްބޭފުުޅންނާ ްިތއްެބވި ްފަންޑުގައި ްޕެންަޝން ްއޭރުަގއި ްއަދި ްެގނައީ. ްއިޞްލާޙުަތއް ްމި ކޮށްފައި

ް ނޑު ްމަިއގަ ްީމެގ28ްްފަހުގައި ްކުރާކަށް. ްނޫން ްަކމެއް ްހެޮޔވާވަުރގެ ްމިއީކީ ްފާހަގަުކރީމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުުކތާއެއް

ްވެް ްއެހެންނެއްނޫން،ްނަތީޖާއަކަށް ްހަލާކުެވގެންދިއުން. ނުޑވެ، ނޑުފު ްފު ްޮގތަށް ްއޮތް ްސްކީމު ްޕެންޝަން ްމުޅި ގެންދާނީ

ނޑުމެންނަށްްރޭވިދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްރިޓަޔަރމަންޓްްޕެންޝަންް މިކަންްކުރުމުގައިްދިމާވެދާނެްގޮތްތަެކއްްއަުޅގަ

ްމާ ްއިޚްތިޔާރީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބައިވެިރވުމުން ްކަމެްއްސްކީމުަގއި ްވިޔާނުދާ ްވަރަށް ްއެއީ ްދޫކޮށްލުމަކީ ްގޮުތގައި އްާދއެްއގެ

ްރިސަރޗްް ްބޭފުޅުން ްތި ްބައްލަވަންވީ. ްބޭފުޅުން ްތި ްއެއީ. ްނޫން ްކަމެއް ްއޮތް ްޤައުމެްއގައި ްެއްއވެސް ްދުނިޔޭގެ އެއީ.

ްއސަލައެްއްނެތްްެއްބޭފުޅުންްހައްދަވަންވީ.ްެއއީީކްއިޚްިތޔާީރްމާއްދާެއއްެގްގޮުތަގއިްދޫކޮށްެލވޭނެްކަެމއްްނޫންްއެީއކީ.ްމަ

%ް ްދެްއިވ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވަޑަިއގަންނަާވިއރުގައި ްޤައުމަށް ްދޫކޮށްލަްއވާފަިއ 7ްމަސައްކަތް ްބޭފުޅުންނަށްް، އެ

%ް ްލެއްވި ްފަރާތުން ްވަޒީފާދޭ ްބޭފުޅުންަނށް ްއެ ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއ7ްްެދޫކޮށްލައްވަންޖެހޭނެ. ްނުކުރެވޭނެ. ދުލެއް

ްެއގޮތަ ްފައިާސްހުންނަންޖެހޭނީ.ްއިޞްލާޙުތައް ްހުންނަންޖެހޭނެ،ްއެ ްދައުލަތުގަިއ ްެއއީ ްހިފެހެއްޓޭނެ. ްެއ ްގެންަނންވީ. ށް

%ް ްލެއްވި ްބޭފުޅުން ްލާް%7ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެ ްފަރާތުން ްދޭ ްވަޒީފާ ްުޖމްލަް%7ްއަދި ްއެކީ ްޕެންޝަނ14ްްްއާ މި
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ފައިސާްއެްބޭފުޅުްނނަށްްލިބެންޖެހޭނެ.ްމިކަމުގެްްސްކީމުގެްތެރެއަށްްވަެދގެންްމިްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭފުޅުންްލެއްވި

ދިއުން.ްމިކަންްބެލެހެއްޓޭނެްނިޒާމެްއްބިދޭސީންްތޮއްޖެހިގެންސަބަބުންްނުކުންނާނެްނޭދެވޭްނަތީޖާްއަކީްިދވެހިރާއްޖޭަގއިް

ގަންނަށް.ްއަތުަލއިްނޑުެމންނަށްްވަރަށްްފަސޭހަެވގެންދާނެްޤާނޫނާއިްަގވާއިދާްޚިލާފަްށްއުޅޭްމީހާްވެސްްނޯންނާނެ.ްައޅުގަް

ްދައްކާފަ ްފައިސާ ްއޭނަ ްސްކީމަށް ްޕެންޝަން ްރިަޓޔަރމަންޓް ްރަނގަޅުްއިއެއީ ްވެއްޖެްްއޮތްތޯ. ރަނގަުޅްް،އްޔާމީހެއް

ޓްްޕެންޝަންްސްީކމަށްްފައިސާްދެއްިކްސްލިޕްްްއޔާްއޭނަްއަތުަގއިްއޮންނާނެްިރޓަޔަރމަންެވއްޖެްއުޅޭްމީެހއްްއިވަޒީާފގަ

ްކުުރމުންމިހި،ްއޮންނާނެ.ްއެހެންވީމާ ްކަންތައްތައް ްޒާތުގެ ްމި ްސަބަބުް،ރީ ްކުރުމުގެ ްކަންތަްއތައް ްމީގެްވިސްނާނުލައި ން

ްގޯްސވެގެން ްވަރަށް ްރަީއސްނަތީޖާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްާތީއދުދާެނ. ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ނޑު ްައުޅގަ ްކަ. ްމީކީ.ްކުރާ ްނޫން މެއް

ްކޮށްގެން ްމިމިކަން ްޫނން. ްކަމެއް ްޒާުތގެ ްކުރާ ްމީީކ ްްނުވާނެ. ްއެްއކޮްށްްޕެންޝަންކަމަކީ ްފަންޑު ސްކީމުގެ

ނޑު ނުޑވެފު ްފު ްމިްހަލާުކެވގެން، ްކޮށްގެން ްކަމެއް ްޒާތުގެ ްރަނގަޅުްދާ ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްމީކީ ްނޫން.ްްއުޅެނީ. ކަމެއް

ްމަސައްކަްތކުރަމުންކުރިއަރާފަްްދުނިޔޭގައި ްކުިރއަރަން ްއަދި ްެވސް ްޤައުމެއް ްކުރިާނރާ ްއަދި ްެވސް ްޤައުމެއް ްހުރި ދާްއި

ކާރުންްހަމަްތާކުންތާކުނުޖެހޭްމިހާރުގެްސަރުް،ވިސްނާނުލަިއްސަރުކާރުންްއްްވެސްްމީކީްއެްއގޮަތކަށްވެސްްޭއަގއިއުމުތަޤަ

ްތަނުގައި ްމި ްމުއްސަްއަދި ްހަމަ ްފައިދާނތިއްބަވާ ްވިޔަފާރިވެރިންގެ ްއުްއަށްްދި ްކޮށްެގން ްމިކަންްޓަކައި ްޖަރީމާއެއް. ޅޭ

ްަނތީ ްމިކަމުގެ ްވެގެކޮށްގެންނުވާނެ. ްކުީރގަްޖާއަކަށް ްއަުޅަގނޑު ްމިްއިންދާނީ ްަތކުާރރުކޮށް ްމުޅިްްވެސް ދަންނަވަނީ

ްުފނޑުްގެޕެންޝަންްސްކީމު ްއެއްކޮށް ްހަމަ ނޑުވެްފަންޑު ްހެޔޮާވވަރުހަލާކުެވގެން،ްފު ްކުަރން ްނޫން.ްދާނެ.ްމީކީ ްކަމެއް ގެ

ްކޮށްގެން ްޢިްއޒަތްމިކަން ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޚްނުވާނެ. ްތިއްެބވި ްމަޖިލީހުގައި ްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްާލޞްތެރި ހުރިހާ

ްގޮވާލަން ްމިކަް،މެންބަރުންނަށް ްބޭރުކުރަންޖެހޭނެ. ްއިޞްލާޙު ްނަތީމި ްމިކަމުގެ ްއެއީ ްކޮށްގެންނުވާނެ. ޖާއަކަްށްން

ްމިް،ވެގެންދާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްތަކުރާރުކޮްށ ްހަާލކުެވގެންްހަމަ ްސްކީމު ްޕެންޝަން ްމުޅި ްއަުޅަގނޑުމެންްދަންނަވަނީ ދާނެ.

ްޕެންޝަކު ްކަމަކީ ްސްކީމުރަންޖެހޭ ްްރަނގަޅުްން ްފަހުން ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބެލުން. ްހިންގޭތޯ ވެސްްގޮުތގައި

ް ްދައ5000ްުއަުޑއިިވގެންދިަޔއީ ްޕެންޝަންްުރފިޔާ ްގޮތުަގއި ްަވޢުދެއްގެ ްެވވަަޑިއގެންނެވި ްަސރުކާރުން ްނުވަަތ ލަތުން

ުނވާނެ.ްެއއީީކްތަން.ްެއކަންްކޮށްގެންްދާރަމުންޑެތިްއިހުތިޖާޖުތަކެއްްކުޓަކަިއ،ްބޮްސްކީމުަގއިްހުރިްފައިސާޮކޅުްނެގުމަށް

ްއެބަ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމިހާރުވެސް ްޤާނޫނުގައި ްޕެންޝަން ްނޫން. ްކަމެއް ްހުރިްޕެންް،އޮތްްކުރެވޭނެ ްސްކީމުގައި ޝަން

ްަރންފައިސާ ްއަދި ްނުެނގޭނެ. ްެއގޮތަކަށް ްކަމަށް. ްމިްނުނެގޭނެ ްމިހާރު ްއިްނވެސްޓުކުެރވޭނެ. ްކަންތައްތަުކގަިއ ގަޅު

ްބޭންކެދަ ްހިންގާ ްތައްއުލަތުން ްފައިސާ ްޕެންޝަންްސްކީުމގަިއްހުރި ްގޮތުަގއި ްބޭނުންކޮށްގެންްްއގެ ނުވާނެ.ްއަިދްއެގޮތަށް

ްތިއްަބާވް ްއޮތޯރިޓީގައި ްޕެންޝަން ްހަމަ ނޑު ްނޫން.ްއަޅުގަ ްވެސް ްކަމެއް ްތަންދޭ ްނުވާނެ.ްއަިދްޤާނޫނު ްވެސް ކުރެިވގެން

ްވެ ްހުރިހާ ްިތްއބަވާ ްމުައއްސަާސގައި ްއެ ްއެއަދި ްނޫނީ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުގަިއވާ ްފައިސާްްރިންނަށް ްހުރި ތަނުގައި

ްކޮްށގެންދޫނުކު ްއެކަން ްގޮވާލަން.ްެއއްޮގތަކަށްވެސް ްބޭނުންވާާހްރުމަށް ްއަަޔސް،ްސަރުކާރުން ްސަރުކާރެއް ނުވާނެ.ްކޮންމެ

ްކުރުމަށް ްފުއްދުްކަންތައްތައް ްވަޢުދު ްމީހުންގެ ްއެ ްަނގަިއގެން ްފައިސާތައް ްއެ ްާތކުންތާކުްމަށްޓަކަިއ، ނުޖެހޭްޓަކައި،
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ްޚަރަދުކޮްށގެންނުވާނެ ްފައިސާ ްއެ ްކުެރވެންގޮތަކަށް ްެއކަން ްނިންމާލަމުންް.ްއަދި ނޑު ްގޮުތން.ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުގައިވާ ޖެހޭނީ

ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްނޫނޭ.ްމިް،ވެސް ްރަނގަޅުކަމެއް ްކޮށްފަްމީީކްކުރަން ްޤައުމަކުން ްއެއްެވސް ްދުނިޔޭގެ ްކަމަކީ ްއޮތްްއި

 ޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް.ނުކުރާްވާހަަކްދަންނަވަންކަންްކުރުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުއްްނޫނޭ.ްމިކަމެ

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ްޢިްއޒަ ްއަނެއްކާްޝުކުރިއްާޔ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްތްތެރި ްއިްޞލާޙެއް ްހުށަހެޅިފަ.ްްމިވެސް އޮތީ

ންޝަންްނުނެގުން.ްއެްމީހުންްރާއްޭޖގައިްަވޒީފާްައދާކުރާްބިދޭސީންގެްއަތުންްޕެއިޞްލާޙަކީްބިދޭސީންަނށް؛ްދިވެހިްއާދެ،

ްތެރޭގަ ްލާޒިމުޕެންޝަން ްއެ ްަބިއެވރިނުވުން، ްމިްނުކުރާްއި ްޤާނޫނަށްްްގޮތަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްދެްނ އޮތީ.

ނުޑމެންއިޞްލާޙު ްއަުޅގަ ްފައިސާގެެނވޭއިރު ްޖަމާކުރި ްފަންޑަށް ްޕެންޝަން ްމި ްއުފެދޭ ްމިހާރު ްސުވާލު ްީވްއަްނަށް ށް

ނޑުެމންނަށްްސުވާލުްއެބަކިހިނެއް ކުރެވޭްމިހާރު.ްޕެންޝަންގެްފައިސާްޢާއްމުްރައްޔިތުންނަށްްލިބޭނެތޯްްތޯްވެސްްއަުޅގަ

ް ްސުވާލުވެސް ްމެދުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްފަންޑުމީ ްޕެންޝަން ްކަންކަން. ްބުނާއުފެދެމުންދާ ްޤާނޫނުގައި ްތުންގޮްގައި އެް،

ނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންްމިރަނގަޅުްގޮތްތަކަށްްއިންވެްސޓުް ދަނީްޖުވާގެްގޮުތގަިއްްކުރެވެންޖެހޭނީ.ްއެހެންނަމަވެްސްއަުޅގަ

ްތަން.ްއެކިއެކިްދާގޮތުގައިްބޭުނންކުރަމުންްނުވަތަްއެްޕެންޝަންްފަންޑަށްްޖަމާކުރާްޢާއްމުްރައްޔިތުންގެްފައިސާްނަހަމަް

ްގަތުމާްބަް؛ހިއްސާ ްހިއްސާ ްކުންފުނިތަކުގެ ްރާއްޖޭގައިްްނގުރޫުޓވަމުންދާ ްސަބަބުން ްކުރުމުގެ ްކަންކަން ްއެހެނިހެން އަދި

ްސާވަންޓުންނާްނުވަތަ ްސިވިްލ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްބުރަކޮށް ްއެހެނިހެންްޤައުމުަގއި ްޙައްޤުްްއަދި ރައްޔިތުންގެ

ނޑަށްްއެބަްނިގުޅިގެންދާނެްކަމަށް ދަނީްއިންވެސްުޓކުރަމުންްމިހާރު.ްރާއްޖޭގައިްމިހާރުްޕެންޝަންްފަންޑުގައިްފެނޭްއަުޅގަ

ދަނީްަވިކްންފުނިތައްްވެސް،ްކުންފުނިތަކުގެްހިއްާސްވެސްްިވއްކެމުންލަމައެއްްނެިތ.ްއަދިްރާއްޖޭގެްކުއެްއވެސްްހަމަެއއް

ވެސްްމިހާރުްނުވަތަްބޭރުްބަޔަކަށްްްއްސާގޮތަްށ.ްއެއަރޕޯުޓގެްހިްޓަަކއި،ްވަކިްބަެއްއެގްޖީބަށްްފައިސާްވަންނަްބަޔަކަށް

ޕްރޮޖެކްޓްްކޮންސަލްޓަންޓެްއގެްގޮުތގަިއްްއިސަރުކާރުންްއޭގަްްންގީްނުވަތަްސިްނގަޕޫރުެގްޗާޓަކައި،ްސިންގަޕޫރުްްދިނުމަށް

ްބުނެްމަސައްކަތްކުރާނެ ްކަމަށް ްއަނުދން، ްލޮލުަގއި ްބަޔަކަށްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަޅުަވިއގެން ްަބޔަކަ، ްެއްވަކި ށް

ްިހއްސާްދާމަސަްއަކތްކުރަމުންްވިްއކާލަންްހިއްސާ ްސަރުކާުރގެ ްއެހެންވީާމ، ްއެްއވެސްްތަން. ްވެސް ްވިްއކުމުަގއި ތަްއ

ްމި ްނެތި ްކުރަމުންދާމަސަްއކަތްކުރަމުންްއުސޫލެްއ ްމި ްައދި ްބިލަކުން ްމި ްއަޅުަގނޑަްށ ްއެހެންވެ ްހަމަ ކަމަކުްންްދަނީ.

ްފައިދާވާ ްމީގެން ްނުފެނޭްކަމެއްްރައްޔިތުންނަށް ނޑަކަށް ްފަންޑާއަުޅގަ ްޕެންޝަން ްމި ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ނުކުޅެްް.

އިމުކުެރވެންދެންްމިހާރުްޖަމާކުރަމުންދާްފައިސާްވަންދެންްނުވަތަްއުސޫލެއްްޤާްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަނީްނިޒާމެއްްބައްޓަން

10ްއަށްްްރުކޮށްެލުވނީމާްއެްފައިސާމާްމިްފައިސާްުމސްކުިޅވާްދުވަހުން،ްނޫނަމަކޮންމެްރައްޔިތަާކްހަވާލުކުރުން.ްއެހެން

ދިަޔއީްކަންްިމގޮތަށް.ްމުސްުކޅިިވްދުވަހުްފައިާސކޮޅުްަނގަްންިއްވެްސްެވގެންއިްނޑޮނޭޝިާއގަޑޮލަރުްނުލިބޭނެްމީހަކަށް.ް

ްމާރުކޮށްލީް،ދިޔައިމަ ްފައިސާކޮަޅށް.10ްމަ ްނުލިބޭ ްައގުްޑޮލަރު ްދައުލަްތްްފައިސާގެ ްވެއްިޓގެންދިަޔއީ. ެވްސ
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ްއިްހުރިްފައިސާތައްްއެްރައްޔިތަކާމިހާރުްޖަމާވެފަްއިއަށްްދިއުމުގެްކުރީގަްްއެްދަރަޖަ،ްއިްއޮތީ.ްއެހެންީވމާފަްވެބަނގުރޫޓު

ްއެބަ ްވެރިްހަވާލުކުރަން ްޤާޫނނީ ްދައުޖެހޭ. ްނޫން. ްެއއްގޮަތކަށް ްޤާނޫނާ ްހިނގަނީ. ްމި ްނޫން ްބިނާކުރަނީްކަމެއް ލަތެއް

ްަދއުްރައްޔިތުންނަށް ްރަޓަަކއި. ްއުފެދުނީ ްކަރާމާާތިއްއެހެންްޓަކައި.ްްއޔިތުންނަށްލަތެއް ްދައުލަުތގެ ްިދވެހި ނަމަވެސް

ްަނގާލަމުންްމިްޢިއްޒަތް ްބަެއއްެގްސިޔާީސްމަގްްދަނީ ްވަިކ ްހާސިލުކުރުމަށް. ްއެތަްއްްސަދެއް ްޒުވާނުްނގެ ޓަަކިއ،ްދިވެހި

ްއެ ްހިފައިްބަޔަކު ްހަމަްހުޅުވިތިބީ ްވަންަންދޮރުތައް ންްދޮރާށިންްނުކުއޮތީ.ްވަލުްއެްްއިފަހައްޔަރުުކރެވިފަ.ްމަސްތުވާތަކެތި

،ްިއގެންްުޒވާނުންްހަްއޔަރުކުރުމާ،ްމުޅިްޤައުމުްފަސާދަކުރުމާޖައްސަްްއިްޭއގެްދަުލގަްއިތެރެއަްށްައޅާފަމަސްތުވާތަކެތިްރަށު

ްއަދަބެ؛ްއަދިްޒުވާނުންްގެްނގޮސްްބަްނދުކޮށްްއެްމީހުންނަށްްއަދަބު ްށްްއްްދެވެްނޖެހޭނީްއެްމީހުންނަށްްކުކޯޓަކުންްވެސް

ްއެބަް.ސާބިތުވީމަ ްީމހުންނަށް ްއެ ްސާބިތުނުވަނީސް ްކުށް ްއެބަްްއެހެންނަމަވެސް ްކަރާމާތަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްއަދަބު. ދެވޭ

ްހަމަހަމައަރަިއގަނެ ްވެސް ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްކުރިމަީތގަވޭ. ްއިންސާފުގެ ްަވކިް.ވާންޖެހޭނެ ްމީހަކަށް ގޮެތއްްްވަކި

ްވަޅި ްމުޖުރިމު، ްމަރައިާލ ްމީހާ ްލާފަހެދިގެންނުވާނެ. ްޖަލަށް ްއޭނަ ްއޭނަްްއިހެރީމާ ްދެން ްދުވަހަށް. ްފަސް މުއްދަތުޖަހަނީ

ްކާރެްއގަް ްްއިގެންދެވެނީ ްކޯޓަށް ްއޭނަ ްޝަރަފުގައި ްޢިއްޒަތާިއ ްގެންދާއިރު ްއޭނަ ްއެހެންނަމަވެސްްކޯޓަށް. ގެންދެވެނީ.

ްމާލޭގައިްޒުވާނު ްން ްވުރ70ްެ، ްދަްއަްށ ްރައްޔިތުންގެ ްމާލޭ ްމުގިނަ ްގެންގޮްއސަ ްތިބީ ްއެ ްއެްންޑުއަންރިން ދަވަިއގެން

ްޢި ްނަގައިމީހުންގެ ްކަރާމާތް ްމައްސަަލއެއްއްޒަތާއި ްނެތްްްލާފަ. ްކުރި، ްކުށެއް ްމީހުން ްެއ ްކުށްކުރިްއޔޯ. ްމީހުން އްޔޯ.ްއެ

ްވަ ްމިނިވަންކަމާކޯޓަށް ްއޭަނ ްއެހެންނަމަވެސްްއެކީގަްންނައިުރގައި ްހުންނަންޖެހޭނީ. ނުޑގައި ްކޮށިގަ ްކޯޓު އި

ޖެހެނީ.ްއޭނަްބުނަންާވްެއއްެޗއްްމާްއެްއކޮށްްބަހަްއޓަންބަަހއްޓަނީ.ްއޭނަްމިނިަވންކަްއިުޅވާފަޑިއަްއިްވެސްްބިްކުރިމަތީގަްކޯޓު

ްވަކާލާްއޭނަ ްމިނިވަންކަމާއަށް ްއޮންނަްުތކުރެވެންޖެޭހނެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއަދަެބއްްްއެކު.ްެއއީ ްއިތުރު ޮގތް.ްއޭނައަށް

ްަމްއޗަށް ްއޭނަގެ ްކޯޓުން ްސާބިތުނުވަނީސްްނުދެވޭނެ ްކުށް ްއެހެންވީމާ، ްމިް. ްނެތް ްހަޤީޤަތުގައިްދައުލަތެއް ހާރަކު.

ޓަކައިްކަމެއްްވެސްްމިހާރުްްލަތްްމިްހިންގަނީްކާކަށްިމްދައުް،ކަމެއްްކަމެއްްވެސްްކުރަންްކުރާދައުލަތެއްްނެތް.ްމީްކީއް

ްއޮޅިފަް ްގޮއްސި. ްހިސާބަށް ްއޮޅޭ ްްއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ ްޤައުމުގައި ްމި ްއަޅުގަމިތިބީ. ނޑުމެންްއެކަނި

ްމައުމޫންމަސައްކަތްކުރަން ްޔާމީްޖެހެނީ ްނުވަތަ ްކަމަށްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްކޯލިޝަނަށް ްފުޅާ ްނުވަތަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ން

ދަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްަޤއުމަކީްހަމަްހުރިހާްރައްޔިތުންްްފެންނަމުންްމިގޮތަށްްްަވކިްޕާޓީައކަްށްދޭހަވާް،ގޮތަށްްދޭހަވާ

ވަކިްަބއެްއްގެްނގޮްސްް،ހައްޔަުރކޮށްެތއްްއޮެވގެންނުވާނެ.ްހިަފއިމިްޤައުމުަގއިްަވކިްމީހަކަށްްވަިކްގޮހަމަހަމަްޤައުމެއް.ް

މިގޮަތކަށްްމިްަޤއުމެްއްނުގެންދެވޭނެ.ްޕެންޝަްން،ްއަްށްފޮނުވާލެޭވ.ްއެެހންވީމާްލަންކާްއިްޖަލަށްްލާފަްިއ،ހައްޔަރުކޮށްފަ

ްއެދެ ްފައިސާތަްއްއަޅުަގނުޑްހަމަ ްގޮތަކަްށްފަންޑުގަިއްހުރި ްއެްއވެސް ްބަހާލުން.ްމިހާރު ްަވކިަވކިން ްަރއްޔިތަކަށް ްއެ ނީ

ްއިމްޕޯޓްްޓީއުޓީްާއއިްީޖ.އެސް.ޓީ...ް،ނޫން

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު



24 

 

ްމާފަން ްބޭނުންވަީނ ްތަކުރާރުކޮށްލަން ްހަމަ ްވެްސ ްއަުޅަގނޑު ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެްޝުކުރިއްާޔ ްދެކުނު ނު

ްއި ްމެންބަރު ްމިބްރާހީޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިމަތީގައި ްވާހަަކ. ްދެއްކެވި ްރަޝީދު ްްމް ްހުށަހަޅާފައި ްަސރުކާރުން އޮތްްއޮތް،

ްރައީސްކައިޞްލާޙަ ްިޢއްަޒތްތެރި ްުނކުރެވޭ. ްތާއީދެއް ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ ްއޭގެްށް ްދަންނަވާލަންް. ނުޑ ްއަުޅގަ އިތުރަްށ

ް ްސަރުކާރުން ްމި ްމިބޭނުންވަނީ ްބަޔަކަށްްްހައްތަހާ ްވަިކ ްއޮުޅވާލަުމންނޭ. ްކަންް،ދަނީ ްގޮތަކަށް ކުރަމުންނޭ.ްްވަިކ

ްަރއީސް ްތަމްސީލްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލެ ްބޭނުން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްޮގތުން ްމެންބަރެއްގެ ްބަންް،ކުރާ ްހަފްތާ ްމިްިމދިޔަ ދުގައި

ނޑުްވެސްްހަްބެހޭހިނގައިދިޔަްކަންތަކާް ް،އްހާްދިވެހިްޒުވާނުންނުން.ްދުއިސައްތައެްމަްވާހަކަދަްއކާލަންްބޭޮގތުންްއަޅުގަ

.ްމައްސަަލއެްއް.ްކުުށގެްވެީށންނޭްވިދާޅުވީމާލޭގެްުޒވާނުންްގެްނގޮސްްަހއްޔަރުކޮްށގެންްއެްއުޅެނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް

ްކޯޓަށް ްގެންދިޔައީ ްމީހުން ްއެ ްގެންޮގއްސަނެތް. ްހުށަނޭފުް. ްހެއްކެއް ްހުށަެއއްނޭޅުނު. ްހެއްކެއް ނީާމްޅުލުހުންނަކަށް

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްވިދާުޅވީ ނޑިޔާރު ްޖ10ްަފަ ްރައީސްހައިދުަވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގަިއްް.ލާނީއޭ. ރައްޔިތުންގެ

ްމި ްއެްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްސަރުކާރަްތިބީ. ްމަޖިލީހުގައި ްރައްިޔތުންގެ ްމެންބަރެއްގެްނގޭ ްނިސްބަތްވާ ށް

ްކޮބައި ްފެނުނީމާ ްފުޅިއެއް ްރާ ްސޫޓްކޭހުން ްމެންބަރަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްމައްސަލަ؟ ްއެ ްނިސްބަތްވާްތޯ ސަރުކާރަށް

ރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރަށްްރާްފުޅިއެއްެގްމައްސަލައިަގއިްކޯޓަށްްކީްދުވަހުްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްއެް ްުފރާވަަޑއިގެން. ްއަށް ްަމއްކާ ްހާޒިުރގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމެންބަރެއްެގްހުންނެވީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އީ

ނިޑޔާރެްއގެްބަރަހަނާް ސޫޓްކޭހުންްރާްފުޅިއެއްްފެނުނީމާްކަންތައްްކުރިްގޮތް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްސުޕްރީމްްޯކޓުގެްފަ

ނިއްޔާްކަމާްވީިޑޔޯެއއްގެްވާހަކަަދއްކާތާ،ްުމޅިްޤައުމުްއެްވާހަކަަދއްކާތާްިމހާރުްއަހަރުދުވަހާްކައިިރވަނީ.ްސަރުކާރުންްނޫ

ްޭއއްެޗކޭ،ް ްކޮންމެެވސް ްގެްނގޮސް ްމީހާ ްވާހަކަަދއްކާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަލައިލެިވއްޖެތޯ؟ްއެކަމާ ްކަންކަން ްއެ ްފަރާތުން ބެހޭ

ނޑިޔާެރއްގެް ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުްޕރީމް ްެވްސްދަޢުވާކުރަނީ.ްެއކަމަކު ްކިޔާފަިއްކޯޓުތަކުްނ،ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް މީއްޗެކޭ

ްަމއް ްވީޑިޯޔގެ ްމަސްތުވާތަކެީތގެްބަރަހަނާ ްނުފެނޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްތަނެއް ްބެލޭ ސަަލ

ްިކޔާފަިއް ްހާޒިރުނުވެވުިނއްޔޭ ްވަގުތަށް ްކޯޓަށް ްފުލުހުންނަށް ްމީހުން ްިވޔަފާރިކުރާ ްބޮޑުްނ؛ްމަސްތުާވތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ

ްަދޢުވާކު ްވެސް ްދޫކޮށްލަނީ.ްދެން ްއެހެރަ ްދާން ްއަށް ްގެ ްމީހުން ްފުލުސްްއެ ްހުރި ްތަނެއްަގއި ްކޮންމެެވސް ްުކޑަކުޑަ ރަނީ

ްކޯޓަށް،ް ްރައީސް،ްފުލުހުންނަށް ްދޫކޮށްލަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދން ްއަށް ްގެ ްބޮޑުމީހާ ްމަސްތުާވތަކެތީގެ އޮފީހަކަށް.ްެއކަމަކު

ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކިޔާފަ. ްހާޒިރުނުެވވުިނއްޔޭ ްވަގުތަށް ރައްޔިތުންގެް،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތް.ްهللا ްކުރި ްކަން ްހާޒިުރނުވެވުނީމަ ްއަށް ްގަޑި ްކޯޓަށް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ޖާބިރާއި

ދެތިންްދުވަސްްވާންދެންްދޫނިދޫގައިްހަްއޔަރުކޮށްލީ.ްީކްއވެެގންތޯްއެތިބަްމީހުންްގެްއަށްްދާންްދޫކޮށްލަނީ؟ްޢިއްޒަތްތެިރް

ްމާރާމާރީގެ ްެވސްްްރައީސް. ްރާއްޖޭން ްނޫން. ްދޫކޮށްލީކީ ްއެކަނި ްޖަލުން ްމީހުން ްބޮޑެތި ްމާރާމާރީގެ ްމީހުން؛ ޮބޑެތި

ފުރައިގެންްދާންްދިނީ.ްރާއްޖެްއިންްވެސްްފުރައިގެންްދާންްދިނީ.ްމިހާރުްއެްވާހަކަްދައްކާެންމީހަކުްވެސްްޢިއްޒަތްތެރިް

ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނެތް. ްއޮފީހަށާއިްރައީސް ްފުލުސް ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްކަމާ ްވެސް، ން
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ްސަރުކާަރކުންް ްކީކޭ؟ ްވިާދޅުވަނީ ްދަޢުވަުތއެރުވީމަ ްވާހަކަދައްކަްނވެގެން ްއެކަމާ ްބޭފުޅުންނަށް ްބެހޭ ްކަމާ ސަރުކާރުގެ

ްޢަބްދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޖަވާބުދާރީވާކަށް.ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދުވަހުްްޔާމީންهللاްނުޖެހޭނޭ ކުރީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަޖވާބުދާރީވާކަށްނުޖެހޭނޭ. ްެއވަރަކަށް ްސަުރކާރަކުން ްމަޖިލީހަކަށް ްަރއްޔިތުންގެ ްވިދާޅުވީ ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ްކުދިންް ްބޭނުންކުރާ ްމަސްުތވާތަކެީތގެ ްޒުވާނުން ްމި ްުޒވާނުން، ްމި ްކަންކަން. ްކަންބޮޑުވާ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްމިއީ ރައީސް.

ްއު ްތަންތާނަގއި ްކޮބައިޯތއޭ.ްއެްވެސް ްމީހުން ްމަސްތުވާަތކެތީެގްިވޔަފާރިކުރާ ްބޭނުްނވަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްެއކަމަކު ޅޭނެ.

ުޒވާނުންްހައްޔަުރކޮށްެގންްމިްއުޅެނީްކޮންްފާޑަކަްށ79ްްޢާއިލާެގ79ްްމީހުންްހައްޔަރުކުރެވިއްޖެހޭ.ްމާލޭގެްޢާއިލާތަުކގެް

ކެތިްބޭުނންކުރާްމީހުންްހައްޔަރުކުރަން.ްކޮންމެގޮތެްއވިޔަސްްއަދިްއެްވެރިކަންކުރަންތޯ،ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމަސްތުވާތަ

ްހުރިހާް ްހުރިހާ،ްރާއްޖޭގެ ްމާލޭގެ ްނުފެންނަނީސް ްހެކި ްނޫން. ްވެސް ްފެނުނީކީ ްހެކި ްވެސް ްގެންޮގސްގެން ްކޯޓަށް ކުދިން

ްކުދި ްއަންހެން ްޚާއްޞަކޮށް ްޖަހައި، ްފޮޯޓ ްކުދިންގެ ްއެ ްޓީވީއެްއގައި ްހުރިހާ ްފޮޓޯޖަހައިގެްންނޫސްތަކެްއގަިއ، ންގެ

ްޒުވާނުްން ްިދވެހި ްއެއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭޒާުރކުރަންތޯ. ްާކކު ްއެއީ ްދެމީ. މުންޑުއަންދުވަިއގެން

ްތިީބް ްއެ ްމީހުން ްއެ ްޭބނުމީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ބިރުގަންނަވަންެވގެން.

ނަޑއެިޅގެންްެއނގޭްމިްއުޅެނީްވެރިކަންްިދުގދަންމާލަންވެގެންކަން.ްބިރުގަންނަްގޮަތކަށްްނޫނޭ.ްެއްމީހުން 1979ްނަށްްކަ

ްއެނބުިރް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްއަޅައިލާފައި ްޖަލަށް ްެގންގޮސް ްޒުވާނުންތަކެއް ްމިހެން. ްކުރީ ްކަންތައް ްހަމަ ްެވސް ގައި

ްކަރު ްވޯޓު ްނަމެއް. ްއެންމެ ްއޮންނާނީ ްދެން ްކަރުދާސްޮކޅުގަިއ ްވޯޓު ްނަމެއް.ްބަލައިލިއިރު ްއެންމެ ްއޮންނާނީ ދާްސކޮުޅަގއި

ައހަރުްވަންދެންްވެސްްއަެނއްާކްއެންމެްވެރިެއއް.ްއެްވެިރާޔ30ްްދެންްގޮސްްވެިރކަންކުރާްތަންްވެސްްފެންނާނީްހަމަް

އަށްްެވސްްއަެނއްާކވެސްްހަަމްކިޔާނީްަރއީސްްަޤއްޔޫމު.ްިމހެންްކަންތައްްކުރަްނވެގެންތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްިދވެހިް

ް ްވެސް ްއެވަރުން ްނުފެނުނީމާ ްހެކި ްއުޅެނީ. ްމި ްބޭޒާުރކުރަންެވގެން ްޢިއްޒަތްެތިރ10ްްޒުވާނުންތަެކއް ްޖަހާލީ. ދުވަސް

ްނޫން.ް ްވެސް ްގޮތަކަށް ްބިރުގަްނނާނެ ްއޮތީ ްމި ްނޫން.ްމާލެ ްވެސް ްގޮތަކަށް ްޖެހޭ ްފަހަތަށް ްތިބީ ްއެ ްމީހުން ްއެ ރައީސް.

ްއެ ްމިތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްކަންކަންްްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަހަމަކޮށް ްއެންމެންނަށް ްނޫން. ްގޮތަކަށް ްދޫދޭ ގޮތަކަްށ

ްކުރަންޖެހޭނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުރިހާް ްއެދިވަަޑިއގެންނެވި ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަްނ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމިހާރު ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ވަނަްނަންބަުރގެްދަށުނ3ްްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ގ75ްްެއަރުވައިްނިމުނީ.ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމަތީން ްޮގތުގެ ްވާ ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްޤާނޫނަށ2009/8ްްްއެ ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ދިވެހިރާއްޭޖެގ

ް ްބިލުގެ ްއެހ3ްުއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްވޯޓަށް ްމިައދުގެ ްއިްއވަން. ްކިޔުން ްއެހުންްވަނަ ްވޯޓަށް ްބިލަށް ްމި ްަވގުުތަގއި މުގެ

ްއޮންނާނެ.ް



26 

 

ްއެޖެންޑާް-11.2 ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްްއަޅުަގނޑު ްްއަށް.11.2ްނަންބަރު ްނަންބަރު ްތިމާވެިށ93/4ްްޤާނޫނު ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްދިރާސާކު ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްދެމެހެއްޓުމާ ރައްަވިއްރައްކާތެރިކޮށް

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްހުށަހެޅުމަށް. ްރިޕޯޓް ްގޮތުެގ 10ްްނިންމެވި ްުދވަުހ2014ްްއެްޕރީލް ވަނަ

ްމަޖިލީހަށްް ްރިޕޯޓް ްމި ްލިބިފައެއްުނވޭ. ްއިޞްލާޙެއް ްއެއްވެސް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުނު. މެންބަރުންނަށް

ްމުޤައް ްކޮމިީޓގެ ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްޙަމްދޫންްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިނގުަރއިދޫ ރިރު،

ްޙަމީދު.ްهللاްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޙަމީދުهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅާލަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ، .`93/4ް

ްތި ްތަރައްޤީްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބިލު،ްޤައުމީ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ް...ވަނަ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްދެމެހެއްޓުމާ ްރަްއާކތެރިކޮށް މާވެށި

ިދވެހިރާއްޭޖގ93/4ްްެކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއަވއިްިނންމެވިްގޮުތގެްރިޕޯޓް.ްތަޢާރުފްްދަންނަވައިލާނަން.ްޤާނޫނުްަނންބަރުް

ްޤާ ްބެހޭ ްދެމެހެއްޓުމާ ްރައްކާތެރިކޮށް ްއަޙްމަދުްތިމާވެށި ްމެންބަރު ްުކޑަހުވަޫދްދާއިރާގެ ްބިލަކީ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ނޫނަށް

ް ްވަނީ ްއިއްވާަފއި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލެއް. ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް 17ްްއާމިރު ްއޮްތ2013ްްޖޫން ގައި

2013ްޖުލައ1ްްިިވފައިްވަނީްވަނަްޖަލްސާގައި.ްއަދިްމިްބިލުގެްއިބްތިދާޢީްބަހުސްކުރ6ްެވަނަްދައުުރގ2ްްެމަޖިލީހުގެް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް 2ްްގައި ްދައުރުގެ 11ްްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްމެދު ްބިލާ ްމި ްޖަލްސާގައި. ޖަލްސާގައ1ްްިވަނަ

ބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހުްނިންމެވީްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްފާޅުކުރެއްވިްޚިޔާލުަތކުގެްއަލީަގއިްެއްބިލުްއިޞްލާޙުކުރެއްވުމަްށް

އްޤީްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުއްވުމަށް.ްކޮމިޓީަގއިްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްމެންބަރުންގެްލިސްޓެއްްމިްރިޕޯުޓގަިއްޓަކައިްަޤއުމީްތަރަ

ްގެންެދިވް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްދިރާސާކުރެްއވުމުެގ ްބިލު ްކޮމިޓީން ްދަންނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްވަނީ. ްއެ އެކުެލވިގެން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްތިމާވ93/4ްެގޮތް. ް...ވަަންދިވެހިރާއްޭޖގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްދެމެހެއްޓުމާ ްރައްކާތެރިކޮްށ ިށ

ްފަރާތްތަްއް ްހޯއްދަވާނެ ްމެދުްފެންނަްގޮތުގެްޚިޔާލު ްބިލާ ްގެންދިއުމުަގއި ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްފި ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްެއގޮތުން ްޯހއްދެވި. ްޚިޔާލު ްބައްދަލުކުރަްއވައި ނަޑއަޅުްއަވއި، ްކަ ްއެންޑްްކޮމިޓީން ޝަރީޒް

ް ްބޭފުޅުންނާ 3ްްއެގްިރކަލްޗަރގެ ްއެްނޑ2013ްްްޖުލައި ްއެްނވަރަމަންޓް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއަދި ްަބއްދަުލކުރަްއވަިއ ަގއި

ް ްބޭފުޅުންނާ 3ްްއެނަރޖީގެ ްއަދ2013ްްިޑިސެމްބަރު ްމަޝްވަރާކުރެއްިވ. ްގޮުތން ްގުޅޭ ްބިލާ ްބައްދަލުކުރަްއވައި ަގއި

ްމި ްއޮފީހުންނާއި ްޖެނެރަލް ްގޮތުންްއެޓަރނީ ްގުޅޭ ްބިލާ ްއެނަރޖީން ްއެންޑް ްއެންވަރަމަންޓް ްއޮފް ނިސްޓްރީ

ްމިދެންނެވިް ްމަސައްކަތުަގއި ްއިޞްލާޙުކުރެްއވުމުެގ ްބިލު ްމި ްހޯއްދަވައި، ްއަށް ްކޮމިޓީ ްލިޔުމުން ްގޮތް ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ

ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ްކޮމިޓީން ްޚިޔާލުފުޅުަތއް ްާއއި ްަމޝްވަރާ ްދެއްވާފަިއވާ ްބަޔާންކޮށްަފއިވާްްފަިއވޭ.ފަރާތްތަކުން ްބިލުގައި މި

ްނަންބަރުް ްޤާނޫނު ްވަނީ ްވިދާުޅެވފައި ްއެނަރޖީން ްއެންޑް ްއެންވަޔަރމަންްޓ ްއޮފް ްމިިނސްޓްރީ ްގޮތުން ްުގޅޭ އިޞްލާޙާ
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93/4ްް ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްދެމެހެއްޓުމާ ްރައްކާތެރިކޮށް ްތިމާެވށި ްހުށަހެޅިފައިވ3ްްާދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެޓަރނީްްއިޞްލާޙުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްކަމަށް. ްނުފެންނަ ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއެ ްގެނައުމަށް ްބަދަލެއް އިބާރާތަށް

ް ްދަންނަަވއިލާނަން. ްމަޝްވަރާ ްދެއްވާފަިއވާ ްއޮފީހުން ްް-1ޖެނެރަލްގެ ްނަންބަރު ްތިާމވެށ93/4ްްިޤާނޫނު ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ހުށަަހޅުއްވާަފިއވާްިއޞްލާޙަށްްރިޢާަޔތްކުރާއިރު،ްެއްއިޞްލާަޙކީްރައްކާތެރިކޮްށްދެމެހެއްޓުމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްގެންނެވުމަށްް

ްްއެް ްޤާނޫނުގެ ްމަސްއޫލިއްޔަުތ،ްއެ ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ްއިނ3ްްްޤާނޫނު ްވުޒާރާ ްހަވާލުކޮށްަފއިވާ ްއިން ްމާއްދާ ވަނަ

ްއިތުރަށް ްމަްސއޫލިްއޔަުތތައް ްމަތިކޮށްފައިވާ ްުވޒާރާިއއާ ްއެ ްގޮތުން ްުގޭޅ ްކަމާ ތަފްޞީލުކޮށްްްބަދަލުކުރުމަށާއި

ވަނަްމާއްދާްއަށްްގެްނނެވުމަށްްހުށަހެޅުމަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާެޙއްްކަމަށ3ްްްބަޔާންކުރުމަށްްޓަކައިްއެްޤާޫނނުގެް

ްދަންނަމޭ.ް ްވާހަކަ ްފެންނަ ްކަަމށް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްގޮތުން ްއުސޫެލއްެގ ްގެންނެވުމަކީ ްޤާނޫނަށް ްއެ ްއިޞްލާޙު ވާތީ،ްއެ

ްމާ ްއެ ްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްފެންނަ ްކަމަށް ްރަނގަުޅވާނެ ްއިޞްލާޙުކުރުން ްގޮަތކަށް ްފަދަ ްއަންނަނިވި ްއިބާރާތް އްާދގެ

ްވިދާޅުވެފަް ްދެްއވާފަިއވޭ. ްވެސް ްތަކެީތގެްއިބާރާތެއް ްއެ ްނަސްލާއި ްދިރޭތަކެީތގެ ްތިމާެވއްާޓއި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްވަނީ އި

ްދެމެ ްއެކު ްރައްކާތެރިކަމާ ްމުއްސަނިދަކން ްއާއިްގިނަގުަނވެގެްނވާ ްފެންފަށަލަ ްމީރު ްރަްށރަށުގެ ހެއްޓުމާއި،ްިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްކުނިބުންޏާިއް ްވެށި ްރާއްޖޭގެ ްރައްކާތެރިކުރުމާއި، ްތަންތަން ްފަދަ ްޗަސްބިން ްއަދި ްފާ ްުކޅި، ްގުޅިފަިއވާ ްތަންތަނާ އެ

ްދެމެހެއްޓުމާ ްރައްކާތެރިކޮށް ްތިމާވެށި ްމިނޫންވެސް ްރަްއކާތެރިކުރުމާއި، ްގޭސްތަކުން ްސިޔާސަތުތައްްްގެއްލުދެނިވި ބެހޭ

ްސަުރކާރުގެް ްހިންގާނީ ްަހދައި ނޑުަތއް ްމިްނގަ ްަގވާއިދުތަާކއި ްއެންމެހައި ްހަދަންޖެހޭ ްަދށުން ްޤާނޫުނގެ ނަޑއަަޅއި،ްމި ކަ

ްއޮފީހުންް ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްޕޮއިންޓަކަށް ްދެވަނަ ްމިނިސްްޓރީންނޭ. ްއެކު ްމަޝްވަރާއާ ްއިދާރާތަކުެގ ްއެހެން ްބެހޭ ކަމާ

ވަނަްމާއްާދގެްއިތުރުން،ްެއްޤާނޫނުގެްބަެއްއްއެހެންްމާއްދާތަުކގައިްވެސ3ްްްްބުނެވިިދަޔްޤާނޫނުގެްްލަފާދެއްވާފައިްވަނީ

ްަހވާލާދީފަިއވާް ްހަވާލާދީފަިއވާީތ،ްއެފަދައިން ްެއންވަޔަރމަންޓާ ްއެންޑް ްރިސޯސްސް ްހިއުމަން ްޕްލޭނިން ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްޞލާޙުކުރެއްވުންްރަނގަުޅވާނެްަކމަށްްފެންނާތީ،ްއަންނަންވިްވަނަްާމއްދާްއިޞްލާޙުކުާރއިރު،ްއ3ްިތަންތަންްޤާނޫނުގެް

ްބުެނވިދިޔަް ްވަނީ، ްދެއްވާފައި ްއިބާރާތް ްކަމަށޭ. ްފެންނަ ްކަމަށް ްރަނގަޅުވާނެ ްއިުތރުކުރުން ްބިލަށް ްމާއްދާއެއް ފަދަ

ްތަންތަން، ްހުރި ްމިހެން ްއެންވަޔަރމަންޓް ްރިސޯސްސް ްހިއުމަން ްޕްލޭނިން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީްްޤާނޫނުގައި

ްބަދަލުކުރުން.ް 3ްްމިގޮތަށް ްޤާނޫނުގެ ްވަީންއޭެގއިތުރުން ްވިާދޅުވެަފއި ްައކުރެްއ11ްްވަަންނުކުތާަގއި ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްފަދަް ްއަންނަނިވި ްއެގޮތުން ްކަމަށޭ. ްފެންނަ ްކަމަށް ްރަނގަުޅވާނެ ްމާނަކުރުން ްލަފްޒު ްެއ ް"މިނިސްޓްީރ" އިތުރުކޮށް،

ްއެް ްއަކުރެއް ްހިމެނޭ ްްއިބާރާތެއް ްކަމަށޭ.11ްްޤާނޫނުގެ ްފެންނަ ްކަމަށް ްރަނގަުޅވާނެ ްއިތުރުކުެރއްވުން ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ނޑައަަޅއި،ް ްކަ ްސިޔާސަތުތައް ްގުޅޭ ްތިމާެވއްޓާ ްވަނީ ްެއ ްބުނެފައި ްކަމަށް ްމިިނސްޓްރީ ްވަނީ ްއެ އިބާރާތުަގއި

ްވުޒާރާް ްސަރުކާުރގެ ްހަވާލުކޮްށފައިވާ ްއޭރަކު ްޒިންމާ ްތަންފީޛުކުރުުމގެ ްފަހުްސިޔާސަތުތައް ްބިލުގެ ްކޮމިޓީގައި އަަކށޭ.

ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް.ް ްބިލު ްއެްއޮގތަށް ްލަފަޔާ ްދެއްވާފަިއވާ ްއޮފީުހން ްޖެނެރަލްގެ ްވަީންއެޓަރނީ ްނިންމާފައި މަޝްވަރާަގއި

ް ްދަންނަވައިލާނަން. ްނިންމެވުން 2ްްކޮމިޓީން 2014ްްއޭޕްރިލް ްއަހަުރގެ ްމި ްކޮމިީޓގެ ްބޭްއވުނު ވަަނ2ްްގަިއ
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ް ްބައްދަލުވުމުަގއި ްނަންބަރު ް...ވަނ93/4ްްަޤާނޫނު ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްދެމެހެއްޓުމާ ްރައްކާތެރިކޮށް ްިތމާވެށި ދިވެހިާރއްޖޭގެ

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލާްބެހޭްގޮތުންްކޮމިޓީްއަށްްހާޒިރުެވަވޑަިއގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުންެގްްއިއްތިފާޤުންްނިންމަވާފައިް

ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއޮފީހުން ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްރިޢާޔަތްކުރުމަށްްްވަނީ ްމަޖިލީހުން ްރިޕޯޓް ްމި ްހިމަނައި އިޞްާލޙުތައް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްވަނީ ްއެ ްހުށަހެޅިފައި ްބިލުަގއި ްމި ްގޮތެއްަގއި ްޚުލާސާ ްތިމާވެިށ93/4ްްހުށަހެޅުމަށޭ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ް ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްދެމެހެއްޓުމާ 3ްްރައްކާތެރިކޮށް ްރައްކާތެރިކުރުމާއި ްމާއްދާ؛ްތިމާވެށި ްއަށްްވަނަ ްމާއްދާ ދެމެހެއްޓުން؛ްމި

ްގެެނވިފަިއވާް ްނަން ްމިިނސްޓްރީގެ ްބެހޭ ްކަމާ ްާމއްދާތަކުަގއި ްއެހެން ްޤާނޫނުގެ ްގުިޅގެން ްެއއާ ްއިޞްލާޙަާކއި ގެނެވޭ

ްކުުރކުރުް ްވަރަށް ްބިލު ްދަންނަވައިާލނަން ްހަމަ ްފުުރޞަތުގަިއ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙު. ްއިދާރީ ްގެނެވޭ ތަންތަނަށް

ްއަޅު ްވާތީ ްބިލަކަށް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދަންނަވާލަދޭންނަން. ްއިބާރާތްތައް ްތިމާވެިށ93/4ްްަގނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ93/4ްްރައްކާތެރިކޮށްްދެމެހެއްޓުމާްބެހޭްޤާނޫނަށްް...ވަނަްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްޤާނޫނު.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއަންނަނި ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްދެމެެހއްޓުމާ ްރައްކާތެރިކޮށް ްގެަނއުން.ްތިމާވެށި ްއިޞްލާޙުަތއް ްް–1ވި ްޤާނޫނުގެ 3ްބުނެވިދިޔަ

ްތަކެީތެގް ްއެ ްނަސްލާއި ްދިރޭތަކެީތގެ ްތިމާެވއްޓާއި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްމާއްދާ ވަނަ

މީރުްފެންފަށަލަްއާއިްގިނަގުަނވެގެްނވާްމުއްސަނދިަކންްރައްކާތެރިކަމާެއކީަގއިްދެމެހެއްޓުމާއި،ްދިވެހިާރއްޖޭގެްރަްށރަށުގެް

ްކުނިބުންޏާިއް ްވެށި ްރާއްޖޭގެ ްރައްކާތެރިކުރުމާއި، ްތަންތަން ްފަދަ ްޗަސްބިން ްއަދި ްފާ ްުކޅި، ްގުޅިފަިއވާ ްތަންތަނާ އެ

ްސިޔާސަތުަތއްް ްބެހޭ ްދެމެހެއްޓުމާ ްރައްކާތެިރކޮށް ްިތމާވެށި ްމިނޫންވެްސ ްރަްއާކތެރިކުރުމާއި، ްގޭހުން ގެއްލުންދެނިިވ

ްހަދަންޖެ ނަޑއަަޅއި ްއެހެންްކަ ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްހިންގާނީ ނޑުަތއް ްމިނަގަ ްހަދައި ްގަވާއިދުަތއް ްއެންމެހައި ހޭ

ްހަވާލުކޮށްފައިާވް ްއޭރަކު ްޒިްނމާ ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ްސިޔާސަތުތައް ްބެހޭ ްތިމާވެއްޓާ ްެއކު ްމަޝްވަާރއާ އިދާރާތަކުގެ

ް ްް-2މިނިސްޓްރީންނޭ. ްޤާނޫނުގެ ްފަހ11ްަބުނެވިދިޔަ ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ްއަކުެރއްްވަނަ ްގޮތަށް ްައންނަނިވި ތަށް

ްސިޔާސަތުތައްް ްބެހޭ ްތިމާވެއްޓާ ްވަނީ ްއެ ްބުނެފައި ްކަމަށް ްމިނިސްޓްރީ ްމާއްދާ. ްބެހޭ ްމާނަކުރުމާ ްމިއީ އިތުރުކުރުން.

ް ްވުޒާާރއަށޭ. ްސަރުކާުރގެ ްއޭަރުކްހަވާލުކޮށްފަިއވާ ްޒިންމާ ްއޮފްްް-3ތަންފީޛުކުރުމުގެ ްމިނިސްޓްރީ ްާޤނޫނުގައި ބުނެވިދިޔަ

ް-4ނިންްހިއުމަންްރިސޯސްސްްއެންޑްްއެންަވޔަރމަންޓްްމިހެންްހުރިްތަންތަން،ްމިނިސްޓްރީްމިގޮތަށްްބަދަލުކުރުން.ްޕްލޭ

ްޝާއިުޢކުރާް ްެގޒެޓުަގއި ްސަރުާކރުގެ ްދިވެހި ްތަޞްދީޤުކޮށް ްފާސްވެ، ްޤާނޫނު ްމި ްފަށާނީ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް މި

ް ްމިދެންނެވީ ްފެށިގެންނޭ. ްޤާނޫނަށ93/4ްްތާރީޚުން ްނިންމާލަމުންްްމި ްގޮތް. ްއޮތް ްއިބާާރތް ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ...ވަނަ

ްމިް ްއެދި ްނިންމަވައިދެްއވުން ްގޮެތއް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖީލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމެދު ްބިލާ ްދަންނަވާީނ،ްމި އަޅުަގނޑު

ްވަޑަް ްމެންބަރުން ްބައްދަލުވުންަތކަްށްކޮމިޓީގެ ްދިރާސާ ްބިލުގެ ްމި ްހުށަހެޅީމޭ.ްއަދި ްއެނގޭޭންރިޕޯޓް ްނިސްބަތް އިެގންނެވި

ް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިްއޔާ.ްވައްސަލާމަޢަލަިއކުމް.2014ްއޭޕްރީލ9ްްްލިޔުމެއްްވެސްްމިްރިޕޯޓާްެއުކްހުށަހެޅީމާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުަޙލާ ްބަހުސްކުރުމުގެ ްިރޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްއާދެ! ްެމންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ހުުޅވާލަން.ްްްޝުކުރިއްާޔ

ްދަންނަވަން.ް ްއެިދަވޑަިއގެންނެވުމަށް ްނަމަ،ްފުރުޞަތަށް ްއިންެނވި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއވެސް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ް

ް

ްއްކެވުން:މްްރަޝީދުްވާހަކަދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަންނުްދެމާ

ްދައުރުްން ްއަށް ްއެދުނީ،ްކުއްލިުކއްލި ްފުރުޞަތަށް ްވާހަަކދައްކަން ްމީަގއި ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހާސިލުކުރެވޭނެް ްވެްސ ްމަޤްަޞދެއް ްެއްއވެސް ްއިޞްާލޙުތަކުަގއި ްހުށަހަޅާ ްމި ްޮގތްގޮތުން ްއެހެނިހެން ްއަދި ބޭރުންނާ

ްހަމަް ްނެތި، ްވެސް ްކަމެއް ްދަށުންްްއެްއވެސް ްމިނިސްޓްރީއެއްގެ ްވަިކ ްކިޔާަފއި ްއިޞްލާޙެކޭ ްލިޔެފައި ްފޮޅުވަތުަގއި ދެ

ްއޮފްް ްމިނިސްޓްރީ ްަނންނަން. ްަވކިަވކި ްހުރޭ ްމިނިސްޓްރީތަކުަގއި ްމިހާރު ްިކޔާފަ. ްއޭ ްމިނިސްްޓރީ ްަވކި ްތަނެއް އޮންނަ

އް،ްފުޅާްކޯލީޝަންަގއި.ްމިހެންްދީފައިްޕްލޭނިންްއެންޑްްއެންަވޔަރަަމންޓް،ްއެްވެސްްަވކިްބަަޔކަްށްދީފައިްއޮންނަްތަނެ

ހުންނަްތަންތަނުގައިްެއްމީހުންގެްމަސަްއކަުތގެްެއްދާއިާރގަިއްހުންނަްކަންކަންްއެހެންްާދިއރާތަކުގެްމިނިސްޓްރީތަކުްން

ާންދޭނަމޭްބުނެްޮއޅުވާލަިއގެން،ްއެްމަނިކުފ35ްާވަދެގަތުމަށް؛ްފުޅާްކޯލިޝަންްހަދައިގެންްޤާސިމްްއިބްރާހީމަށްްވެސްް%

ހަވާލުކޮށްފައިްހުރިްތަންތަުނަގއިްވެސްްއެްާދއިރާެގްމަސަްއކަތުގެްމަްސއޫލިްއޔަތުްއަދާނުުކރެވޭްގޮތަށްްނިކަމެތިކޮށްަފއި،ް

އަދިްޖަޕާނަށްްފުރައިގެންދިަޔިއރުްއެްއޮތްްބޮުޑްިވޔަފާރިްނިންމެވިއިރުަގއިްވެސްްއެްމަނިުކފާނުްއެކަހެރިކުރަްއވާފައިްމިް

ްހި ްމި ްމިހާރު ް%ރާއްޖޭަގއި ްތަނަކުނ29ްްްނގަމުންދަނީ ްެއްއވެސް ްދުނިޔޭގެ ްއަދި ްވެސް ްސިންގަޕޫރަކުން ސަރުކާރެްއ.

%ް ްބަލަެއއްނުގަންނާނެ ްމިތ29ްްާވެސް ްމަނިކުފާނު ްއަނިޔާ،ްއެ ްކުރާ ްއެ ްއިބްރާހީމަށް ްނިންމުމެއް.ްޤާސިމް ްނިންމާ ން

ްމިނިސްޓްރީތަކުގެް ްދީފަިއ ްދޭހެން ްއޮޑި ްޮމހޮނަށް ްދައްކަވަމުން. ްދަނީ ްހަވާުލކޮށްފަިއްްމިހާރު ްދެން ްބަަދލުކޮށް، ނަންތައް

ްއޮްފް ްމިނިސްޓްރީ ްއިޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްމީގައި ްމިހާރު ްމިނިސްޓްރީ. ްބަދަލުކުރާނީ ްވެސް ްމިނިސްްޓރީ ްޓްރާންސްޕޯޓް އޮތް

ނޑައިލާަފއިް ްކަ ްއެގްިރަކލްޗަރްވެސް ްއެންޑް ްފިޝަރީޒް ްޮއފް ްމިނިސްޓްރީ ނޑައިލާަފއި، ްކަ ްއެންވަޔަރމަންޓް ޕްލޭނިން

ްވެސް.ްޖަހަ ްތެޭރަގއި ްއޮފީސް ްަރީއސް ްޮއވޭ ްއެްއ ްމިނިސްޓްރީ ްޖަހާލީމާ، ްމިނިސްޓްރީ ްއެހެްނވީމާ، ްމިނިސްޓްރީ. އިލާށޭ

ްނަސްލުް ްސޫފާސޫފީގެ ްދިރޭ ްކަންތައްތައް، ްބެހޭ ްތިމާވެއްޓާ ްވެސް ްމިނިސްޓްރީން ްޮއންނަ ްތެރޭގައި ްއޮފީސް ރައީސް

ްހުން ްވެސް،ްތަންތާ ްެއއްޗެހި ްަބކަމޫނު ްދުނިޭޔަގިއްހިމާޔަތްކުރެވޭނޭ. ްނައްތައިެލވޭނޭ. ްގެންޮގސް ްއެްއޗެހި ްކިނބޫތަކާ ނަ

ނޑުމެންްޮސއިްެވސްްކޮށްފިންްމުޢާހަދާތަކުގައި.ް ހިމާޔަތްކޮށްފައިްހުރިްހުރިހާްޖަނަވާރުްސޫފާސޫތްޕާްބެހޭްޮގތުންްއަުޅގަ

ްުކޑަކުދީ ްމާފުކުރަްއވާތި! ްސަލްޓަންޕާކުަގއި؛ ްނައްތާލަންވީ. ްނައްތާލަންީވމަ ްކިނބޫްއެހެންނަމަވެސް ްޕާުކގައި ންގެ

ގެންގުެޅވޭ.ްދޫނިދޫަގއިްކިނބޫްގެންގުެޅވޭ.ްސާމަރާްދޫނިްގެންގުެޅވޭްއާރަށުަގއި.ްއެހެންނަމަެވސްްނިކަމެއްޗަކަށްްބުޅަެލްއް

ްފެތޭް ްމާޙައުލަށް ްމި ްމާޙައުލެއް. ްދިރިއުޅޭ ްދޫނިސޫފާސޫފި ްމިއީ ްނުގެންގުޭޅވޭ. ްވެސް ްދޫންޏެްއ ްނުގެންުގޅެވޭ. ވެސް

ްނު ްެވސް ްއެްއެްއޗެްއ ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއްެޗއް. ްހިޖުރަކުރާ ްއެްއޗެއް. ްައންނަ ްހިޖުރަކޮށްފަިއ ްބަކަމޫނަކީ ގެްނގުޭޅވޭ.
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ސޮރުްވެްސްބަޑިޖަހައިްމަރާލީ.ްމިްސަރުކާރުންްވެފަިއވާްވަުޢދެއްްެއއީްމަރަށްްމަުރގެްއަދަުބދިނުން.ްއެހެންވީމާ،ްމަުރގެް

ކަށްްދެވިއްޖެކަން.ްމިހާރުްވަޢުފުްފުއްދައިފި.ްދެންްމީގެްއެންމެްމުހިއްމުްއަދަބުްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަްންމިހާރުްބަކަމޫނަ

ްހަމަް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަދަންޖެހެނީ. ްވެގެންޯތްއެހެން ްކިހިނެއް ްއިބްރާހީމަށް ްމީ.ްޤާސިމް ްއަކީ މައްސަލަ

ްއޮތީމާ ްމިހެން ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންވޭ. ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްސޮެޔްއްްއަމާންކަމާއެްއކޮށް ްެވސް ްއެއަރޕޯެޓއް ޗަްނގީ

ްއަންނައިރުަގއިް ްކުރަން ްއިްނެވސްޓެއް ްދުނިޔޭގައި ްއެނގޭ ްއެބަ ްވެސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުކުރާނެ،

ްމިް ްޕޮލިޓިކަލީ ްބަލާއިރު، ްހަމަޖެހުމަށް ްއޮންނަ ްގޮތުންނާ ްސިޔާީސ ްގޮތުންނާއި ްިއޤްތިޞާދީ ްއިންވެސްޓްމެންޓުަގއި މުޅި

ްއެއް ްކޮންމެވެސްްތަން ްޕާޓީން ްޖުމްހޫރީ ްދާނީ، ްމާދަމާ ްއެނގޭ. ްއެބަ ްތަނެއްކަން ްނެތް ްހަމަޖެހުމެއް ްގޮަތކަށް ވެސް

ްކޮންޓްރެކްެޓކޭ.ް ްބާތިލު ްވެސް ްމިހާރުވެސް،ްއުފެދުނުއިރު ްބުނާނީ ްވަންނާނީ.ްވަދެފައި ްޯކޓަށް ްގޮސްްސުޕްރީމް ކުއްޖަކަށް

ްމިހާރުވެސް. ްބޯޑުގައި ްއިީނ ްޗަމްޕާ ްްވާހަކަދަްއކައިފި. ްއެއަރޕޯޓް ްލާފައި ްބޯޑަށް ްއޮމްބެންސިންގ؛ްކޮންމެވެޗަމްާޕ ސް

ްފަންޑުކޮށްފައިް ްެވސް ްބަޣާވާްތކުރިއިރު ްމިލިޔަނަރު، ްބޮޑު ްސިްނގަޕޫުރގެ ްއޯނަރު. ްަބނޑޮހުގެ ްވެސް ބަޣާވާތްކުރިއިުރގައި

ްާރަވއިގެ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްތަެނއް.ްއެތާނަގއި ްއޮތް ްހަދާފައި ްމާފިާޔްޭގންގެއް ނޑޮހުަގއި.ްއެއީ ނޑެްއްބަ ްލާރިގަ ްނ،ްހުރިހާ

ްހިއްާސް ްއެތާގެ ްވަދެ ްބޯޑަށް ްއެމް.އެލް.ސީ.އެލްގެ ްވަެދގެންގޮސް ްލޯވަޅަކުން ްކޮންމެވެސް ްނުވަތަ ްވަލުދޮރާށިން ނަގަިއގެން

ްއޮިތއްޔާް ްެއއްެޗއް ްސަރުކާރުގެ ްނޫނީ ްދަށުގައި ްމިިނސްޓްރީގެ ްފެންވަރަކީ ްއޮތް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްމިހާރު ވިްއކާލީ.

ްފަޅުރަ ްއެއްޗެްއްވިްއކަމުން، ްހުރިހާ ްނެތް. ްެވސް ްއެަކްއޗެއް ްނުވިްއކާ ްޮގސް ްިވއްކަމުންިވއްކަމުން ްއޮތިްއޔާ ށެއް

ްވެްސ،ް ްހިްއސާ ްއެސް.ޓީ.އޯގެ ްވިްއކާލައިފި. ްެވއްޖެއްޔާ ްހިއްސާެއއް ްިވއްކާަލއިފި. ްވެްއޖެއްޔާ ްފަޅުރަށެއް ވިްއކާލައިފި.

ްކުން ްއަމިއްލަ ްމިހާރު ްިވއްކާލައިފި. ްވެސް ްހިއްސާ ްމިްސަރުކާރުގެ ްއުފައްދަނީ. ްބޭންކެއް ްޗަމްޕާ. ްއުފައްދަނީ ފުންޏެއް

ރާއްޖޭަގއިްބޭންކެއް؛ްދާދިްފަހުންްހައުސިންގްޑިވެލޮޕްމަންްޓްފައިނޭންސްްކޯޕަރޭޝަންްކަންނޭނގެ.ްއެްތަނުގައިްވެސްް

ްއަުޅވެތި ްަރއްޔިތުްނ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހަދަިއގެން ްބޭންކަކަްށ ްަވކި ްއެީއ ްިވއްކާަލއިގެްނ ްޙިއްސާ ްއޮފްްމިހާރު ްބޭންކު ކޮށް،

ްއަމިއްަލް ްމީހުންގެ ްއެ ްފަިއދާނުދީ ްއަށް ްހިއްސާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްފަހުން ްގަެނ،ްއެންމެ ްހިއްސާޮކޅު މޯލްޑިވްްސގެ

ބޭންކުތަކާއިްއެްމީހުންގެްރިޯސޓްތަކާއިްއެްމީހުންގެްތަެކްއޗާ،ްއެންމެްފަހުންްޤާސިމްްއިބްާރހީމްްވެސްްބޭރުކޮށްލީ.ްމިީއް

ނޑުމެންްބޭނުންްމިްރާއްޖެްއަށްްސިާޔސީްހަމަޖެހުންްގެންނަން.ްސިޔާސީްހަމަޖެހުންްކޮށްގެްނވާނެްކަ މެއްްނޫން.ްައޅުގަ

ނޑުްމިް ނޑުމެންްބޭނުމެއްްނޫންްކުރާކަްށ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ އޮންނަންްބޭނުން.ްމިްރާއްޖޭަގއިްއިތުރުްބަާޣވާތެއްްއަުޅގަ

ްގެންދާއިރުގައި ްޖަޕާނަށް ްނިންމުން؛ ްނިންމާ ްވިޔަފާިރކުރާއިރުްްދަންނަވަނީ ްބޮޑެތި ްއެވަރުގެ ްގެންދަންޖެހޭނެ. ާޢސިމް

ްހިސާބަށްް ްއައި ްކުރިން ްހަމަ ްއަނެްއާކވެސް ްގޮތަކީ ްވާެނ ްއެހެންނޫނިްއޔާ ްއެތާނގައި. ްހުންނަންޖެހޭނެ ޢާސިމް

ތިމާމެންް،ްލިބުނީ.ްއެހެންވީމ29ްާއަނެއްާކވެސްްޖެހޭނީ.ްއެްއެވސްްގޮތަކަށްްތާއީދެއްްއޮތްްަބއެއްްނޫންްޕީ.ޕީއެމަކީ.ް%

ްއޭނަް ްވެސް ްއަށް ްމީހާ ްކޮށްދިން ްކަންތައް ްއެ ްޖެހޭނެ ްތިމާމެން ްކޮބަިއކަން. ްސައިަޒކީ ްތިމާމެންގެ ވިސްނަންޖެހޭނެ
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ްނަްން ްތަނެއްގެ ްހުރިހާ ްމިނިސްޓްރީ. ްހުރިހާ ްއޮތީ ްމި ްަވނީ، ްމި ްގޮތުން ްވާ ްމި ްމިހާރު ްދުްއވަން. ްއޮޑި ްމި ލައިގެން

ނަޑއިލާފައިްމިނިސްޓްރީ،ްިމނިސްޓްރީ ްމިނިސްޓްރީ.ްްކޮންމެްމިނިސްޓްރީއެއްްވެސްްަރްއތައްްިވއްަކއިލެވޭްގޮތަށް.ް،ްކަ

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

.ްޤާނޫނަށްްހުށަހެޅިފައިވާްިއްޞލާޙަކީްރަނގަުޅްއިޞްލާެޙއ93/4ްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެންަވަޔރމަންޓާްބެހޭްގޮތުންް

އަހަރުްކުރިންްހެދިފައިާވްޤާނޫނަކަށްްވާތީ،ްމިއަުދގެްާމޙައުލުަގއިްމިްޤާނޫނުްއެންމ20ްްެއެހެންނަމަވެސްްޤާނޫނަކީްީމެގް

ްަވޅެްއް ްރަށެްއަގއި ނޑުމެްނނަށްްއެނގޭ ްޖެހޭ.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުަރން ްއަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅަށްްމަސަްއކަތްނުކުރާަކން

ްއީ.އަް ްމިއަދު ްވަނީްކޮޏްނަންޖެހުނަސް ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްހެދުމަށްފަހު ްއީ.ައއި.އޭ ްއެ ްހަދަންޖެހޭކަން.ްއެހެންނަމަވެސް އި.އޭ

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްނުދެކޭ. ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަމުަގއި ްިޒންމާއެއް ްއެންަވޔަރަންމަންޓުގެ ްނޫނިްއޔާ ްސަރުކާރުގެ ބެލުމަކީ

ނަށްްއައިއިރުްެވްސްހެދުނުްއީ.އައި.އޭްދިރާސާގެްއީ.ައއި.ޭއެއއްްހަދައިގެންްހުޅުާމލޭްހިއްކީްވެސް.ްއެހެންނަމަެވސްްމިހާތަ

އަލީަގއިްއެްތަނަށްްއަީއްކޮްނބަދަލެއްތޯ،ްކޮްނކަމެއްތޯްކުަރންވީ.ްމިއިންްެއއްވެްސްކަެމްއްބެލިފައެއްްނެތް.ްއުސޫެލއްގެް

ްކަމެއްގެ ްޓަކަިއްކުރަންޖެހޭ ްއުނދަގޫކުރުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްަހދަންޖެހޭނީ ްއީ.ައއި.އޭ ްބުނަންޏާ ގޮތުަގއި.ްކަެމްއްްގޮތުން

ދެހެއްޓެނިވިްގޮތެްއގަިއްބެލުމަށްްޓަކަިއްކުރާްކަމެއްްނޫންްރާއްޖޭަގއިްއީ.ައއި.އޭްހެދުމަކީ.ްއިންސާނުންނަށްްދިރިއުޅުމަްށް

ްހެދޭް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްޖެހެނީ. ްމި ްހަދަން ްއީ.ައއި.އޭ ްޓަކައި ްބަދަލުކުރުމަށް ްއުނދަގުލަށް ްފަސޭހަތަކަށް ްހުރި ޓަކައި

ކީްއެްއވެސްްބޭުނމެއްްހިފޭްގޮތަކަށްްހެދޭްއީ.ައއި.ޭއއެއްްނޫން.ްކަމެއްްކުރަްނވެއްެޖއްޔާްއެްތަެނއްަގއިްހުރިްއީ.ައއި.އޭްއަ

ނޑާލުމަށްފަހުްެއްބޭނުންާވްކަންތައްްކުރަނީ.ްއޭރަކުންްޯނވޭްހަދަންޖެހޭްއީ.ައއި.އޭެއއްް ހުރިހާްގަސްރުެކއްްަކނޑާލަނީ.ްކަ

ްއަން ްއެްނަވޔަރމަޓަށް ްޭއގެން ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްވެސް. ްއަުޅަގނޑުމެން ްބެލުމެއް. ްވެސް ްބަދަލަށް ނާނެ

ކުޅުދުއްފުށީަގއިްއޮންނަްކުޅިްއަކީްވެސްްތިޔަްވިދާުޅވާްޤާނޫނުގެްދަށުންްހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާްކުޅިެއއް.ްއެހެންނަމަެވްސް

ްނެތް.ްހިމާޔަތްކު ްަފރާތެއް ްއެްއވެސް ްދެނެގަތް ްތަނުގެ،ްކުީޅެގްހާލަތް ްއެ ްވަރަްށްމިހާތަނަށް ްޤައުމުަގއި ްމި ްުއސޫލަކީ ރާ

ްއުސޫލުންް ްއެ ްހިމާޔަތްކުރެވުނީ. ްއެ ްބުނީމަ ްހިމާަޔތްކުރެވިފައޭ ްސިޓީއަކުން ްމިނިސްޓަރު ްެއއީ ްއުސޫެލއް. ރަނގަޅު

ހިމާޔަތްކުރެވެންޏާްހަމަްއެންަވޔަރމަންޓްްމިނިސްޓަރްސިޓީެއއްްލިުޔއްވާަފއިްމުޅިްދުނިޔެްެވސްްހިމާޔަތްކޮށްލެވިދާނެްެއް

ނޑުމެންްދުނިޔޭގެްއެހެންްތަންތަނުގައިްކަންތައްތަްއްމަނިކު ފާނުްސޮއިކުރައްވާަފއިްނެރޭްސިޓީއަކުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްހިމާޔަތްކުރުމަކީް ްތަންތަން ްސިޓީބިޓީން ްދަސްކުރަން.ްހަމައެކަނި ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިއަދު ްކުރަން ްކަންތައްތައް ްއުސޫލުން ކުރާ

ނޑުމެންްޤަބޫލުޮކށްގެންވާ ނެްކަެމއްްނޫން.ްހިމާޔަތްކޮށްފައިްވާްތަނެއްްެވއްޖެއްާޔްއެްތަންްހިމާޔަތްކޮށް،ްެއްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއެހެންނޫނިއްޔާް ނަޑއަޅަން. ްކަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްިމއަދު ްވެސް ްއުސޫލުތަެކއް ްބެލެހެއްޓޭނެ ްެއަކމެއް ްދެނެގަނެ، ްހާލަތު ތަނުގެ

ޓްރީތައްްއުަފއްދަިއގެންްކުރަންޖެހޭްމަސަްއކަތްްދަޢުލަތުގެްފައިސާްބޭނުންކޮްށެގންްފާޑުފާޑުްނަންނަންްކިަޔއިެގންްމިނިސް

ްއެއަރޕޯުޓްއެޅުމަްށް ްރަށްރަށުގައި ްފެނޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްފެންނަނީ.ްއަޅުގަ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު ނުކުރެވިދާ
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ނަޑއިލާފައިްެއކަންްވެސްްނުކުރެވޭ.ްެއކަމުންްއައިްބަދަލެއްްވެސްްބެލުނީކީ ނޫން.ްއެްްޓަކައި،ްއެތައްްހާސްްރުކެއްްކަ

ްކަންތައްަތއްް ްަބއިވަުރ ްއެތައް ްމިކަހަލަ ްނޫން. ްއޮތީީކ ްެވސް ްަބއެއް ނޑި ްކެ ްވެްސ، ްީކއްެވގެންޯތ ނީޑ ްކެ ރުއްތައް

ްމުޅިް ްތަނަށްްވެލިއަޅަިއގެން ްއެ ްބަނދަރުހެދުމުގެްސަބަބުން ްފެނުނުްހޯރަފުށީގައި ނުޑމެންނަށް ްތަން.ްއަޅުގަ ހިނގަމުންދާ

ޒަރުްވެްސ.ްމިކަހަލަްެއްއެވސްްކަމަކާްފިަޔވަެޅއްްއެޅިފަެއއްްނެތް.ްއަޅުަގނޑަށްްވެްސްރަށުގައިްފެންބޮުޑެވގެންދިޔަްަމން

ްހުރި.ް ްއެބަ ްމިނިސްޓްރީއެްއ ްއެންަވޔަރމަންޓް ްއަދި ްމިތާނގަ. ްހުރި ްއެަބ ްމެނޭޖަމަންޓެއް ްޑިާޒސްޓަރ އެނގޭ

ްކަންތައްތަްއްއެންަވޔަރމަންޓުްއެޖެންސީެއްއްއެބަްހުރި.ްއެތައްްަބއިވަުރްނަންނަންްކިޔާފައިްދައު ްފައިސާްދީފައި ލަތުން

ްހެޔޮް ްއަންނަމަކުންނުދޭ. ްހަްއލެއް ްކަމަކަށް ްއެްއވެސް ްމީގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްއުފެދިފައި ްމުއައްސަސާތައް ކުރަން

ްވާހަކަދަްއކައިލާފަިއް ްހަމައެކަނި ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންކަމަީކ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުޭދ. ްއަންނަމުންނެއް ބަދަލެއް

ްކަންތައްަތއްްނިން ްޢަމަލީ ްއެކަމުގެ ްކަންކަމަކީ ްމި ްަކންތައްތައް. ްބޮޑެތި ްމާ ްވުރެ ްކަންތަްއތަކަށް މާލަންޖެހޭވަރުގެ

ރައްޔިތުންނަށްްފެންނަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްއެްނވަޔަރމަންްޓްއެސެސްމަންޓްްރިޕޯޓެއްްހަދައިފިއްޔާްއެްރިޕޯޓްްއެބަްޖެހޭް

ދަލުތައްްބެލޭނެްނިޒާމާއިްއުސޫލުަތއްްއެކަަށއެެޅންްއެބަްޖެހޭ.ްއެހެންނޫނިއްޔާްދިރާސާކުރެވެން.ްޭއގެްސަބަުބންްއަންނަްބަ

ނޑުމެންނަކަށްް ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްހަމަ ްވާ ްބަަދލުގައި ްވުމުގެ ްއުނދަގުލެއް ްރައްޔިަތަކށް ްހަމައެކަނި އޭގެން

ްޤަުއމަކީ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްނެތް.ްއަުޅގަ ްިމއަދުެގްްފެންނާކަށް ްވަރަށް ްއުޭޅްމާޙައުލަކީ މި

ްދިރިއުެޅވޭނެް ްފަސޭހައިން ްރަްއޔިތުްނނަށް ްމާޙައުލުަގއި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމާޙައުެލއް. ްާނޒުކު ްވަރަށް ްބަލާއިރު ހާލަތަށް

ްމިނިސްޓްރީންް ްއެންވަޔަރމަންޓް ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްބޭނުންވާ ްރަްއިޔތުންނަށް ްދިރާާސކޮށް، ގޮތްތައް

ްކަމަާކްކުރަ ްެއްއވެސް ްމިއިން ްހުރީ. ްނުެވ ްމިކަްނކަން ްވެސް ްހިސާބަށް ްމިއަދާ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ންޖެހޭނެ

ްހަމަް ްމިއަދު ްހަމަ ްވެސް ްަގސްތަކަީކ ްބޮޑެތި ްހުރި ްރާއްޖޭގައި ްއެޅެމުންނުދޭ. ްފިަޔަވޅުތަކެއް ްެއކަށީގެްނވާ ދޭތެރޭގައި

ނޑާލަންްބޭނުންވީމަް އިްހުރިްގަސްތައްްވެްސްހަމަްަކނޑަމުންްއެްގެންދަނީ.ްެއކަމާްއަހަރުްވެފ200ްްައަހަރު،100ްްކަ

ްގެންުގޅެފަެއއްް ްއެްއވެސްްުއސޫެލއް،ްހަމައެއް ްވިަޔވަޅެއްްނެތް.ްއެްއެްއޗެހިްހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ދޭތެރޭގައިްެއޅޭްެއއްވެސް

ްހަރުދަނާވާން. ްވުރެން ްމިއަދަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިނިސްޓްރީ ްއެންވަަޔރަމަންޓް ްއެހެންވީމާ، އެންވަޔަރމަންްޓްްނެތް.

މިނިސްޓްރީންްރާއްޖޭގެްއެންަވޔަރމަންޓްްހިމާޔަތްކުރުމަށްްޓަކައި،ްއެބަްޖެހޭްގިނަގުނަްމަސައްކަތްތަެކއްްމިއަދުްކުރަން.ް

އަޅުަގނޑުމެްނގެްދާއިރާްައކީްމިއަރުގެްމަސްވެިރކަންްކުރަުމންްއަންނަްދާއިރާއެއް.ްއެްބޭުފޅުންްމިއަރުގެްމަސްވެިރކަންް

ްއަން ނޑުމެންްކުރަމުން ްއަުޅގަ ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްހަމަ ްސަރަހައްުދގެ ްބޭރުން.ްރާއްޖޭގެ ްވަރަށް ްސަރަހައްދުގެ ްރާއްޖޭގެ ނަނީ

ްއެކަންް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްއަންނަނީ. ްމި ްކުރަމުން ްމަސްވެރިކަްނ ްމިއަރުގެ ްހިސާބުން ްޒޯނާ ްއިކޮނޮމިކު މިކިޔާ

ްއެތަް ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްސަބަުބން ްއޮތުުމގެ ްވެސްްމަނާކޮށްފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްެގއްލިގެންދޭ. ްއާމްދަނީެއއް ްބަިއވަރު އް

ްނަމަ.ް ްހިފާ ްމިޔަުރ ްއުޅޭ ްިމ ްފަރުަތކުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްފޯރާނެ ްއަސަރު ްޭއގެ ްޓުއަިރޒަމަށް ްރާއްޖޭގެ ޤަބޫލުކުރަން

ްހު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތް ްއަންނަ ްކުރަމުން ްޓަކައި ްހިފުމަށް ްމިޔަރު ްއޮަޔވާލި ްރާއްޖޭގެ އްޓައިލާަފިއްއެހެންނަމަވެސް
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ްނުދޭ.ް ްމިއަދަކު ްލިބިގެނެއް ްއާމްދަނީއެްއ ްަބއިވަރު ްއެތައް ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުުމެގ ްސަބަބުން އޮތުމުގެ

ް ްތެޭރަގއި ްެއކަށައެޅުމަީކ3ްްއެހެންވީމާ،ްއަހަެރއްގެ ްހިފޭނެްއުސޫލެއް ްމިޔަރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސްދުވަސްްނަމަެވސް

ްއެްނވަޔަރމެން ްމިއަދު ްެއްވެސް ްނުހިފިޔަކަސް ްމިޔަރު ްެއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްމިނިސްޓްރީން ްޓ

ްއެންަވޔަރމަންޭޓް ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްއެ ްޤައުމުތަކަށް ްއެހެން ްބޭރު ްނުކުމެގެން ްހަމަ ްނުހުރޭ. ްރާއްެޖއަކު މިޔަރުތަކެއް

ްލިޔެކިޔުމު ްހަމައެކަިނ ްދިރާސާނުކުރެިވ، ްބެޭހ ްކަންކަމާ ްމި ްޤައުމުަގިއްކިޔަިއގެން ްިމ ްމިނިސްޓްރީތަކެއް ްހިްނގާ ން

ްރަނގަޅަށްް ްވަރަށް ްޖެހޭ ްެއބަ ްއެހެންވީާމ، ްެއއީ. ްޚިޔާނާތްެތރިވުން ްއަށް ްފައިސާ ްދައުަލތުގެ ްެއއީ ފެނިގެންދިއުމަކީ

ްނގެްދިރާސާކުރެިވގެންްކުެރވޭްކަްނތައްތައްްކުރެވޭްަޤއުމަކަށްްމިްޤައުމުްހެދެން.ްމިްޤައުމުންްާވންްއެބަްޖެހޭ،ްރައްޔިތު

ްކުރަްން ްކަންކަން ްއެ ްަމތިން ްހަމަތަކެއްގެ ްއުސޫލީ ްބޭނުންކުެރޭވނެ ްގޮތެްއގައި ްޒިންމާދާރު ްމިއަށްވުރެން ފައިސާ

ްއަޅުަގނޑުމެންްދަސްކުރަންްެއބަްޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްޔާ ްއެދިވަަޑއިގެންެނވި ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްއާދެ، ރު.

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާހިސާބުން ްނިމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުވައި 75ްްމެންބަރުންނަށް ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ3ްްަވނަ

ްނަންބަ ްޤާނޫނު ްަމތިން ްގޮތުގެ ްވާ ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްއެ ްދަށުން، ްނަންބަރުގެ ްތިމާވެށ93/4ްްިރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ް ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ްދެމެހެއްޓުމާ ްއެހުުމގ3ްްެރައްކާތެރިކޮށް ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ްއިްއވަން. ްކިޔުން ވަނަ

ްވަގުުތަގއިްމިްބިލަށްްވޯޓަށްްެއހުންްއޮންނާނެ.ް

ނޑުްމިްދަނީްއެޖެް-11.3 ުރކާރުގެްަފރާތުން،ްފުވައްމުލަކުްއުތުުރްއަށް.ްސ11.3ްަންޑާްނަންބަރުްްއާދެ،ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދިވެހިރާއްޭޖެގ79/31ްްދާއިރާގެ

ރިޕޯޓް.ްްއެކްސްޕޯޓްްއިމްޕޯޓްްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު،ްމުިޅްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީންްދިރާސާކޮށްްނިންމެވިްގޮތުގެ

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް 16ްްމި ްމަޖިލީހަށ2014ްްއޭޕްރީން ްރިޕޯޓް ްމި ްއާދެ، ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ަގއި

ްމަޖިލީހުގެް ްމުޅި ްރިޕޯޓަކީ، ްިމ ްއާދެ، ްހައިސިްއޔަތުން. ްމުޤައްރިރުގެ ްކޮމިޓީގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހަޅާނީ

ްފޮނުއްވާް ްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީންްނިންމަވާފައި ްދަންަނވައިލާނަން.ްމުޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްޚުލާސާއެއް ްރިޕޯޓުގެ ްރިޕޯޓެްއ.ްމި ފައިވާ

ްމަސައްކަތްް ްބިލުގެ ްބޭްއވުމަށްފަހު، ްބައްދަލުވުންތައް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްގުޅިގެން ްފޮނުވުމާ ްބިލު ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ކުޑަ

ްނިން ްވަނީ ްމި ްއަށް ނިޑ ްސުްނގަ ްއެ ނޑައަުޅއްަވއި ްކަ ްސުންގަޑި ްގޮތުންްނިންމަވާނެ ްބެހޭ ްބިލާ ްމި މަވާފަ.

ްކުޑަް ްވަނީ، ްމި ްނިންމާފައި ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ްއަދި ްޚިޔާލުފުޅުތަކާ ްބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުކުރެްއވި

ްބިުލް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހެޅުމަށް. ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްމަތިން ްއެގޮުތގެ ްަހމަ ްގޮތަށް، ްނިންމެވި ކޮމިޓީން
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ްބެހޭްމިހާ ްނިޒާމާ ްހުޅުވާލަނީ. ްމި ްައޅުަގނޑު ްވަގުތު ްބަހުސްކުރުމުގެ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްހުށަހަޅާފައި، ްހުށަހެޅީ. ްމި ރު

ްމައްސަލަެއއް،ްމަނަދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްްރިޤުމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާ

ްނުހިނގާްޢި ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. އްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވެސް ްުދވަހަކު ްއަދި ްރިޕޯޓެއް ްކޮމިޓީ ްހުަށހެޅިގެންދިޔައިމަ. ްރިޕޯޓް ްކޮމިޓީ ގޮތަކަށް

ްރިޕޯ ްކޮމިޓީ ްރިޔާސަތަކުން ްވެްސ ްކޮމިީޓގަިއްހާޒިރުވާންފެށީއްސުރެ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްހުށަހަޅާފައެއް ޓް

ްހުށަހަޅަމުންގެންދަނީ.ް ްާޢްއމުކޮށް ްރިޕޯޓް ްކޮމިޓީ ްެތރެއިން ްފްލޯގެ ްމެންބަރަކު ްކޮންމެެވސް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްނިޒާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްހުށަހެޅުއްވީމަ ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީ ްރިާޔސަތުން ްމިއަދު މީްއެހެންނަމަވެސް،

ްމައްސަލަެއއްގެްގޮތުަގއިްައޅުަގނޑުްމިްފާހަގަކުރީ.ްޝުކުިރްއޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑް އާދެ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުްދެންނެިވްއެއްެޗއްްސާފުކޮށްްައޑުިއިވަވޑައިުނގަތީްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ްމުަޤއްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްމިއެޅީ،ްމުިޅްމަޖިލީހުގެ ްމިީއްހުށަ ްހުށަހެޅީ. ްމި ްިމްރިޕޯޓު ނުޑްމިއަދު ްއަުޅގަ ެގްހައިިސއްޔަތުން

ނުޑް މީގެްކުރިންވެސްްކަންްހިނގާަފއިވާްގޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްނިޒާާމްބެހޭްމައްސަލައެއްްކަމަށްްބަލައެއްުނގަންނަން.ްއަުޅގަ

ްހީމްްމުއްޠަލިބަށް.ފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްރައީސް.ް.ްرسول هللاالم على الة والس  الحود هلل الص   حيمالر   حمنالر   هللا بسم ްޢިއްޒަތްތެރި ައއްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ނޑުްތާއީދުނުް ނޑުމެންްމީގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްބިލަށްްމިއަދުްއަޅުގަ 2ްކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްސަަބބަކީްއަުޅގަ

ްިޑއުޓީް ްއިމްޕޯޓް ްބަދަލުގައި، ްގެަނއި ްޤާނޫނަށް ްޑިއުޓީ ްެއކްސްޯޕޓް ްއިމްޕޯޓް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކުރިން ްދުވަސް އަހަރެއްހާ

ްފޮއް ްޭފރާމުގެ ްބޭނުންކުެރވޭ ްގޮުތގައި ްގަހަާނގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްތަކެތި، ްބައެްއ ްހުށަހެޅި ނޑާލުމަށް ްފަދަްކަ ްބަރަނި ާޗއި

ްމިއަދުް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުނުކުރަން. ްބިލަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުމުން ްބިލުގައި ްމި ްެނގުމަށް ްޑިއުޓީ ތަކެތިން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިދިޔަްއެކަްއޗަކީްޓޫރިޒަމްްިއންޑަސްޓްރީގެްލޮބީްމަޖިލީހުގައިްއޮތުމުގެްސަބަބުން،ްރަލާއިް

ޓީްބޮޑުކުރަްންފާސްކުރަންްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންްއަނބުރާްގެންޮގސް،ްރައްޔިތުންްބޭނުންކުާރްއޫރުްމަހުންްޑިއު



35 

 

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްދިޔައީ ްމި ްކަންޮބޑުެވގެްނ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްައއިކަން. ްނަގަން ްިޑއުޓީ ްާބވަތްތަކުން އަސާސީ

ްިވޔަ ްބޮޑެިތ ްުފންނާބުއުސް، ްތެޭރގަިއ ްތަމްސީލުކުރާނެްވިޔަފާިރވެރިންގެ ްިވޔަާފރިވެރިން ްެއ ްތިބިއިުރ، ފާރިވެރިން

ްބައެއްް ްމިއީ ްނަމަ، ްފާސްވެއްޖެ ްގޮތަށް ްއޮތް ްމި ްބިލު ްމި ްސަބަބުން ްއެހެންވުމުގެ ްނެތްކަން. ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ގޮތުން،ްއިމްޕޯޓްްްވިޔަފާިރވެރިންގެްހަލާކަކަށްްެވސްްވެދާނެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއިމްޕޯޓްްެއކްސްޕޯޓްްޤާޫނނުގައިްއޮތް

ްއޮންނަް ްޤާނޫނުގައި ްއަގުން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްކަްސޓަމްސް ްނުވަަތްސީ.އޭ.އެފް ްައގު ްސީ.އެން.އެފް ްަނގަންޖެހޭނީ ޑިއުޓީ

ނޑައެުޅމުގެްބާރުްއޮންނަނީްކަސްޓަްމސްްއަށް.ްއެހެންވީމާ،ްފޮިތް ގޮތުންްސީ.އައި.އެފްްއަުގްނޫނީްސީ.އެން.އެފްްައގުްކަ

ްބޭނުން ްމީހާ ްއިންޮވއިސްްގެންނަ ްހުށަހަޅާ ްއޭނަ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްމީހެްއ ްވިސްނުެމއްގެ ްވަކި ްއަކީ ްއޭނަ ްަވގުުތ، ވާ

ް ްއަގު ްގެންނަ ްއޭނަ ްނޫނީ ްއޮތް. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްގެންަނ3ްްފާސްކުރުމުގެ ްއެ ްއޭނަ ްއެކީަގއި ްބޮޑުކުރުާމ ްއަށް ގުނަ

%ް ްއެ ްނަމަ ްދެކޮޅުހަދަިއފި ްއޭނަ ްފުރ300ްުއިންޮވއިސް ްޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްން ްއޮތް. ްއެބަ ްވެސް ޞަތު

ްޤަބޫލުކުާރް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވިސްަނއިފިްއޔާ. ްހާލަތުގަިއ ްމި ްއެްއޗެްއ ްނުރައްކާ ްމިހާ ްައކީ ްޑިއުީޓ ރައީސް.

ްއަދިް ްބަރަންޏާ ްފޮއްޗާއި ްބޭނުންކުރާ ްމި ްއަންނައުނަށް ްބޭނުންުކރާ، ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްބައެްއ، ގޮތުަގއި

ނުޑްގަނަހަ ްއަުޅގަ ްނެގުމަށް ްޑިއުޓީ ްތަކެތިން ްބޭނުންކުރާ ްޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ްހެދުންތައް ްއާއި ްރޭދާ ްއާއި ނާ

ްިވޔަފާރިވެރިްން ްރާއްޖޭގެ ްކަމަީކ، ްޔަޤީންކުރަންވި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ތާއީދެއްނުކުރަން.

ްމަ ްލޮބީ ްއިންޑަސްޓްީރގަިއ ްޓޫިރަޒމް ްކަމަކީ ްމަޖިލީހުަގއިްޔަޤީންކުރަންވީ ްލޮބީ ްވިޔަާފރިވެރިންގެ ްއޮންނަހެން ޖިލީހުގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއޮންނަންޖެހިއްޖެކަން. ްމަޖިލީހުގައި ްލޮބީ ްއިންޑަްސޓްީރގެ ްކޮންސްޓްރަކްޝަން ްޖެހިއްޖެކަން. އޮންނަން

ްިދވެހިރާ ްހަމަހަމަކަމާއެކީގަިއްކުރިޔަށްްނުގެންދެވޭނެކަން ްމަޖިލިސް ްމި ްގޮތަކަށް ްވިޔަފާިރވެރިންްރައީސް.ްމިްނޫން އްޖޭގެ

ްހުރިް ްދެން ްއިތުރުން ްތަކެތީގެ ްބޭނުންކުރާ ްޢާއްމުކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ދަންނަންވެއްޖެ.

ްޑިޔުީޓް ްމެޓީރިއަލުން ްކޮންސްޓްަރްކޝަން ްޚާއްޞަކޮްށ، ްނެތް. ްމައްސަލައެއް ްމެދު ްބޮުޑކުުރމާ ްިޑޔުޓީ ބާވަތްތަކުން

ނޑުގެްަމއްސަލަެއއްްނެތް.ްއެެހންނަމަވެސްްއަުޅަގނުޑގެްވާހަކަްައކީްޮފއްާޗއިްބަރަންޏާިއްބޮޑުކުރުމާްމެދުްެވސްްއަޅުް ގަ

ްއޮްއާވް ްޑިޔުޓީްޮބޑުކުރުމަްށްޓަކައިްމިްބިުލގައި ްއަންހެނުންގެްހެދުންްޒީނަތްތެރިކުރުމަށްްބޭނުންކުރާްތަކެތީގެ ރޭދާްއާއި

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުރާނަން. ްާތއީދެއް ްބިލަށް ްމި ްތަފާުތްއަޅުަގނޑު ްވަކި ްެއްއވެސް ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ރައީސް.

ނޑުމެންނަކީްމުއްދަތުްހަމަވެފައިްއޮްތް ވިސްނުމެްއގައިްހުެރގެނެއްްޫނން.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނުޑމެންްއަމިއްލަްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެހެންކަމަށްވާއިރު ްމެންބަރުން. ްތިބި ްނުހޮވި ްއަޅުަގނޑުމެންނަީކ ްބޮޑުްމަޖިލީހެއް. ްމިހާ ނަށް

ްޤަބޫލުކުާރް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރާނީތޯ. ްމިކަން ްމަޖިލީހުން ްއަންނަ ްދެން ްދާނީތޯ،ްނޫނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޖއްސާފަިއ ބުރައެއް

ްރަނގަޅުެވގެންް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްމަޖިލީހަކުން. ްއަންނަ ްދެން ްއިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭނީ ްބިލު ްމި ގޮތުަގއި

ްއޮތް ްކޮށްފައި ްކޮށްފައިްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިކަން ްގޮތަށް ްބުރަވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނުހޮވުނީމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމެއް،

ްކޮށްގެްނވާނެް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމައިަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްދިޔުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން
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ްެއހެންކަމާއެކީގަް ްކޮށްގެންުނވާނެ. ްމިކަން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްނޫން. ްތާއީދުނުކުރަނީ.ްކަމެއް ްބިލަށް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ އި

ްބިލުް ްމި ްމަޖިލީހުން ްއަންނަ ްދެން ްއަލުން ްފޮުނވާލުމަށްފަހުގައި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްބޭނުްނވަނީ އަޅުަގނޑު

ްފާސްކުރުން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއް

އިމްޕޯޓްްެއކްސްޕޯޓާްބެހޭްާޤނޫނަށްްއަނެއްާކވެސްްމިްއޮތ79/31ްްީޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްޑިޔުޓީް ްއިމްޕޯޓް ްައނެއްކާެވސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނެނީ ްމި ްއިޞްލާޙުގައި ްމި ްހުށަހެޅިފަ. އިޞްލާޙުތަކެއް

ްއެތެ ްއަށް ްލެއްވިްއޔާްބޮޑުކުރަން.ްދިވެހިރާއްޖެ ްދެން ްގޮސް ްފެށިެގން ްއިން ްކާނާ ްބާވަތެްއގެ؛ްކުޑަކުދިްނގެ ްހުރިހާ ރެކުރާ

ްނުވަަތް ްދައުލަތަށް ްރުފިޔާއެއް ްމިލިއަން ްއެތައް ްބޮުޑކުަރން.ްމިއިން ްޑިޔުޓީ ްއިމްޕޯޓް ްއޮތީ ްމި ްއެްއޗަކުން ްހުރިހާ ލެއްވި

ްހަމަޖެ ްމުސާރަ ްކޯލިޝަންގެ ްފުޅާ ްސަރުކާރުގެ ްގޮތަށް. ްލިބޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްސަރުކާރަށް ްއަދި ްގޮތަށް. އްސޭ

ްދައުރުންް ްއޮތީ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްމި ްދަނީ. ްމި ްވެގެން ްބައްޓަން ްގޮތަށް ްހޯދޭ ްޚަރަދުތައް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ނުޑވަރަށް ގަ

ނޑުމެްންނުހޮވިްތިބިްމެންބަރުންނޭްކިޔާފައިްމިއަށްްަވކާލާތުނުކޮށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޒިންމާ އިންްްބޭރުގައި.ްއަދިްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެްން ްވާހަކަދެކެވެން. ްމިއަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްތެރެއިން ްައޅުަގނުޑމެންގެ ބަރީޢަވެގެންނުވާނެ.

ްހުރިހާް ްކަންތައްަތއް ްމި ްއެހެންވީާމ، ްއަދާކުރަން. ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްއެ ްނިމެންދެން ްަދުއރު ްމި ްހުވާކޮށްގެން މިތިބީ

ްހުރި ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްކުރަންޖެހޭ.ްމީގައިްފަރާތްތަކުން ްއެބަ ްވަާކލާތު ްމީަގއި ްކަންތައްތަކުަގއި ްމި ްވެސް ްމެންބަރުން ހާ

ްާޢއްމުް ްދަތިވާނީ ްބޮޑަށް ްއެްނމެ ްދަތިވާނީ. ްނޫން ްވިޔަފާރިވެރިްނނަކަށް ްހަމައެކަނި ްސަބަުބން ްކަންތައްތަކުެގ ހިމެނޭ

%ް ްއާބާީދގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް. ްފަގީރުނ51ްްދެރަނިކަމެތި ްޖަމުޢިއްޔާއަކުްންްއަކީ ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަމަށް

%ް ްހާމަކޮށްފަ. ްބަޔަކ51ްްާވަނީ ްނުޮގސްތިބި ްއެއްެޗއް ްއަްށ ްއަރުތެރެ ްމިހާރުވެސް ްދާނީ ްމީތިކޮޅު ްހަމައަށް ަފީގރުންނާ

ްއިމްޕޯ ްބޭނުންކުރެވެނީ ްމި ްއަނެއްާކވެްސ ްފައިސާތައް ްހުންނަ ްއަތްމަީތގައި ްވިޔަާފރިވެރިންގެ ްއަނެއްކާެވސް ޓްްހިސާބަށް

ްެއއްެވސްް ްނޫން. ްލިބެނީކީ ްލޯެނއް ްބޭންކަކުން ްނޫން. ްުހރީކީ ްބޭންކުތަެކއް ްދައްކަން. ްތަކެތި ްއެހެނިހެން ްއާއި ޑިޔުޓީ

ްވީް ްހޯދައިގެން ްފައިސާ ްއެތަންމިތަނުން ްރިބާއަށާއި ްއެގޮތްިމގޮތަށް ްވިޔަފާިރވެރިން ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބެނީ؛ ޚިދުމަތެއް

ޖެހުނީްހަމަްކުރީގެްއޮތްްތަނަށްްމިްއޮތީްޖެހިފަ.ްމުއްޠަލިބުްވެސްްއެްފާހަަގކުރެްއީވްމުދާްއެތެރެކުރަން.ްއަނެްއކާެވސްްމި

ްހުރިހާް ްއެ ްވެސް ްއިން ްވެލިޔު ްސީ.ައއި.އެފް ްސީ.އެން.އެްފ، ްމުދަލަކީ ްއެތެރެވާ ްއަށް ްދިވެހިރާްއޖެ ްގޮަތކަށް އެްއވެސް

ްދަ ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްފްރައިޓާ،ްއެ ްއިންޝިއުެރންސާއި ްޮކސްޓާއި ްއާޚިރުގައި.ްޢާއްުމްއެްއޗެއް ްރަްއޔިތުމީހާ ްޢާއްމު ްއކަނީ

ްދެންް ްެވސް، ްއަގު ްއިންޝިުއރެންސް ްވެސް، ްއަގު ްކޮންޓެިއނާގެ ްދަނީ. ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްއެ ްޖީބުން ރައްޔިތުމީހާގެ

ްވިޔަފާރިވެރިޔާް ްހިމަނާފައި ްހިމަނާނެ. ްއޭގެތެެރއަށް ްިވޔަފާރިެވރިޔާ ްވެސް ްއަގު ްހޭންޑްލިންގެއްގެ ްހުރިހާ ހުރިއްޔާ

ްެއއްެޗއް.ްއިމްޕޯޓްްފަ ްނެގޭ ްައތުން ްަރއްޔިތުން ްވެްސްެއއީ ްައކީ ްއަށް.ްޖީ.އެސް.ޓީ ްަރްއޔިތުމީހާ ްިވއްކަނީ ްމި އިދާލާފައި
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ޑިޔުޓީްއަކީްވެސްްޢާއްމުްރަްއޔިތުންްއަތުންްނެގޭްއެއްެޗއް.ްއިމްޕޯޓްްޑިޔުޓީްއަކީްެއްއވެްސްގޮތެއްަގއިްިވޔަފާރިވެރިންގެް

ް ްއެ ްނޫން. ްެއއްެޗއް ްނެގޭ ްސީ.ައއި.އެފްްއަތުން ްދެްއކި ްވެސް ނޑަްށ ްގަމީްސގަ ްހުންނަ ްަލއިގެން ްަދއްކާނީ އާޚިުރގައި

ވެލިޔުްއިންްކޮންޓެއިާނގެްައގާ،ްއެްހުރިހާްޚަރަދެއް؛ްގުދަނުްކުއްޔާްއަދިްފިހާރަްކުއްާޔ،ްހުރިހާްއެއްޗެއްްއެްއކޮށްލާފައިް

ްފަ ްވިޔަާފރިވެރިޔާ ނޑާފައި ްކަ ްވެސް ްއުޖޫރަ ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންާންމުވަްއޒަފުންނަށް ްާޢއްމު ްއެްއޗެއް ްއެ ްލާަފއި އިދާ

ްވަނީް ްމި ްމީގައި ްދެރަ،ްިނކަމެތިމީހާ. ްއެންމެ ްއުުފއްލަންޖެހެނީ ްބުަރއެްއ ްހުރިހާ ްއެހެންވީާމ،ްމީގެ ްދަނީ. ްމި ހިސާބަށް

ްމި ނޑުންނާ، ްދަތްގަ ްފަހާފޮށީގެ ްފަހާފޮށިންނާއި ްތިނޯހާއި ްބަރަންޏާއި ްމީހުން؛ ްމަސައްކަތްުކރާ ްކުދިކުދި ހުރިހާްްއެންމެ

ްވަތްއިުރަގއި،ް ްއަށް ްޭގގެ ްރައީސް.ްއަުޅަގނޑު ްއޮތީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފަށާފައި ްނަގަން ްއަެނއްާކެވސް ްޑިޔުޓީ އެްއޗަކުން

ްގިަން ްވަރަށް ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވަންއިުރގަިއ ްއަށް ްގޭެގ ްމާލޭގެ ްޭގގެތެރެއަްށ ްކެމްޕޭންގަިއ ްވެސް ްފަހުން އެންމެ

ްތަ ްފޯއްކޮށާ ްބަޔަކު ްކާންދެންހެއްޔޭ.ްއަދަދެްއގެ ްބަޔަކަށް ްކޮން ްފޯކެއްހޭ. ްކޮށާ ްކީއްކުރަން ްމީ ްއަހާލިން، ނޑު ްއަޅުގަ ން.

ވަރަށްްގިނަްޭގގޭަގއިްފޯއްކޮަށއޭްއެބަ.ްބުނީމަްބުނަނީ،ްތިމަންނަމެންްމިހާރުްމިްގެްއަށްްއަންނާނޭްބަންގާޅީއަކުްކޮންެމް

ް ްކިޯލއަކަށް ްފިރިމ12ްީރެއަކު، ްދެން ްދަރިންނާ، ްދެން ްދޭނޭ. ްއިންނަނީްރުފިާޔ ްއަިއސް ްިނންމާފައި ްއޮފީސް ްވެސް ހާ

ނޑުމެންްނުޖެހޭްފޯއްކޮށަންްތިބޭކަށްްބަންގާޅީންގެ.ްމިްޤައުމަކީްއެްހިސާަބށްްދާންޖެހޭްޤައުމެއްްނޫން.ް ފޯއްކޮށާށޭ.ްއަުޅގަ

ް ްދަށުަގއި ްބަްނާގޅީންގެ ްގެނައި ްިޚދުމަތްކޮށްދޭން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަށް ްާރއްޖެ ްމި ްރައްޔިތުން، ޯފއްކޮށަން.ްހުރިހާ

ްއަނދަޮގޑީަގިއް ްޖަުލގައި ްެވއްޖެއްޔާ ްުޒވާނެއް ްތިބި ްދެން ްބައެްއްަގނުޑވަރުަގިއ. ްދެްންތިބިހާ ްބައިިތއްބާފައި ފޯއްކޮށަން

ްދައުލަތެްއް ްޓަކައި ްއަށް ްރައްޔިތުމީހާ ްހުރެގެން. ްރައްޔިތުމީހާ ްއޮންނާނީ ްދައުލަތެއް ްއެހެނެއްނޫން، ހައްޔަރުކޮށްފަ.

ވެސްްެއހާްދަށުްދަރަޖަްއަށްްގެންގޮްއސަ،ްއަދިެވސްްރައްޔިތުމީހާްފޯއްކޮށަންްގެްނގުޅޭްފޯްއވަޅިްންއުފައްދަނީ.ްއެހެންނަމަ

ްއެަބް ްމީގައި ްވެްސ؛ ްފޮތިކޮޅުން ްގެންގުޅޭ ްފަހަން ްއޭނަ ްނުވަތަ ްމާޖަހަން ްގެންނަ ްއޭނަ ްވެސް، ްއިން ްޯފއްކިބަ ވެސް،

ހުރިއްޔާްހުރިްހުރިހާްފޮްއޗަާކއިްމޭންްމޭޑްްފިލަމެންޓޭްްހިމެނޭްއަލަށްްއެތެރެކުރާ،ްބަތާނަްއަށްްބޭނުންކުރާްފޮްއޗާ،ްެދން

ޗެޕްޓަުރގެްާބވަތްތަުކެގ20ް.20ްްޖަހާފައިްމިްއޮތީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމީަގއިްެއއީްއެތައްްހާސްްބާވަތެއް.ްޗެޕްޓަރުް

%ް ްސާމާނުން. ްގެންނަ ްބަންދުކުރަން ްނަގަނީ ްމި ްޑިއުޓީ ްއެތެރ400ްެއެ ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްނޫޑްލްސްްގެންނައިރު ކުރާ

ްިޑޔުޓީެއްއް ްއެްއެޗއްސަކަށް ްއެ ްޕްލާސްޓިކުން. ްހުންނަނީ ްބަންދުކޮށްފައި ްެއއްޗެހި ްެޕކެޓުތަކާ ްފާޑުފާޑުގެ ްއެހެނިހެން އާއި

%ް ްނުވަަތ400ްްނުނަގާ ްބަންދުކޮށްލަން؛ްމަސްމިރުސްކޮޅެއް ްެއއްެޗއް ްރަްއޔިތަކު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހެްނނަމަވެސް އިން.

ްބަންދު ް%ހަވާދުކޮޅެްއ ްވެްސ ްކޮތަޅުްނ ްގެންނަ ްފުރަތަމ400ްްަކޮށްލަން ްއޮތީ؟ ްތިމާވެއްެޓއްތޯ ްކޮްނ ތިމާެވއްޓަށް.

ްހިމާޔަތް؛ް ްރައްޔިތުން ްާރއްޖޭެގްތިބި ްމި ްސަރުކާެރްއްމީ.ްތިމާވެށީގައި ްހިމާޔަތްނުކުރެވުނު ްއިންސާނުން ްތިބި ތިމާވެށީގެ

މަސްތުވާތަކެއްެޗއްްވަލުދޮާރށިންްނެރެްރާއްޖޭގެްއެތައްްްވަންނަހާްހުރިހާްމަސްތުވާތަކެްއޗެްއ،ްކަސްޓަމުންްއަތުލާްހުރިހާ

ްމިް ްތިމަންނަމެން ްހައްަޔރުކޮށްފައި، ްލައިގެން ްޖަލަށް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްގެންގޮްސ ްކާލީމަ ްއެންކޮޅު ްބަހާފައި، މިތަނަށް

ްހިންގަނީްސަރުކާރޭ.ްސަރުކާެރއްްނޫންްމިްހިންގެނީކީ.ްފުރަތަމަްޖެހޭނީްކުށްކުރުންްހުއްޓުވަން...
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ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްތަކުލީފުތަކެއްް ްއިތުރު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްހުށަހެޅިފައިާވ ްމި ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެަތއް ްނަމަ، ްުބނާ ްގޮެތއްަގއި ްމައިަގނުޑ ްއިޞްލާޙުތަކެްއ. ްޑިޔުީޓްްއުފުލަންޖެހޭނެ ްއިތުރަށް ްއައިޓަމަކުްނ ސަތޭަކ

ްދައުލަުތގެް ްމިހާރުވެސް ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްދަނީ. ްމި ްހިނގަމުން ްމިހާރު ްތަްއޔާރީތައް ނެގުމުގެ

ް ނޑަކަށް ްއަހަުރްވެްސްގާްތގަ ްމި ްގޮތުަގއި ްވަްނނާނެ.ްވަންނަމުންދާއިރުގ16ްްައާމްދަނީގެ ްަދއުލަތަށް ްރުފިޔާ އިްިބލިއަން

އިތުރަށްްރައްޔިތުންްއަތުންްިޑޔުޓީްނެގުމަށްްޓަކައިްއަެނއްާކވެސްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިްމިްވާްބިލުްމީްބަލައިގަނެވޭނެް

ްދައްކަމުން،ް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއަެނއްާކެވސް ްުނވެ، ްފައިދާއެއް ްއިތުުރ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ބިލެއް

ް ްއަތުން ްބޮޑަްށްއިތުރަށްްރައްޔިތުން ްވަރަށް ްޓަކައި ްކުރިެއރުމަށް ްިދމާކުރުމަކީްރައްޔިތުްނގެ ިޑޔުޓީްނެގުމަށްްސަރުކާރުން

ްރާއްޖޭަގިއް ްވަނީ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްހުރަހެއް އެޅިގެންދާނެ

ްނެގު ްިޑޔުޓީ ްއެްއޗަކުން ްހުރިހާ ްބޭނުންުކރާ ްރަްއޔިތުން ްލާަފއިްޢާއްމުކޮށް ްޗެޕްޓަރަށް ްމި ްެއނގޭ ްވެސް ން.ްައޅުަގނޑަށް

ްޓަަކއިް ްނެގުމަށް ްޑިޔުޓީ ްއައިޓަަމކުން ްސަތޭކަ ްއެތައް ްމީ ްއެހެންނަމަވެސް ްފެންނަނީ. ްމި ްުކޑަކޮށް ްވަރަށް އޮންނައިރު

%ް ްވެސް ްފޭރާމުން ްބޭނުންކުރާ ްރަްއޔިތުން ްކުޑަވެގެން ްއެންމެ ްދަނީ. ްމި ްޓ15ްަތައްޔާުރވަމުން ްނެގުމަށް ކަިއްިޑޔުޓީ

ްރަނގަޅަށްް ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުާރނެ ްރަްއޔިތުން ްކަމަކީ ްމި ްހުށަހަޅާފަ. ްއިޞްލާޙު ްވަީނ ްމި ްމިއަދު ސަރުކާރުން

ްއާމްދަނީް ްބޭނުންވާނެ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ްތަންފީުޛުވމުން ްޤާނޫނު ްޓެކްސްގެ ްއިންކަމް ްނެިގ، ޖީ.އެސް.ޓީ

ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްލިބިގެންދާނެ. ްނެގުމަީކްދައުލަތަށް ްޑިޔުޓީ ްަކސްޓަމްސް ްއަނެއްާކވެސް ްމިއަދު ްނުކޮްށ ކަން

ރައްޔިތުންނަށްްލިބޭނެްވަރަށްްބޮޑުްެގއްލުމަކަށްްެވގެންދާނެ.ްކުދިްއަދިްމެދުްފަންތީގެްިވަޔފާރިްތަރައްޤީކުރުމަށްްޓަކައިް

ްއަށްްސަރުކާރުންްބުނާއިރުަގއިްަކްސޓަމަށްްމުދާްއައުމުންްއެްބޭުފޅުންްޑިޔުޓީްަދއްކަންޖެހު ްވިޔަފާރި މަކީްއެްބޭފުޅުންގެ

ްރަނގަުޅް ްރާއްޖޭަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްކަމެއް ްހީނަރު ްލިބިގެންދާނެ އިތުރަށް

ްޖީ.އެސް.ޓީް ްއެ ްއޭރުން ްތަޢާރުފުކޮށްފަ. ްވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެގުން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްދަށުން ްނިޒާމެްއގެ ވިޔަފާރި

ްއޭގެްންދައްކަން ްމަންފާއެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްފަރާތްތަކަށް ްކުރާ ްމުދާްވިްއކުމަށްފަހު.ްއެހެންކަމުން،ްވިޔަފާރި ްވިޔަފާރި ޖެހެނީ

ްލިބުމުންް ްފައިސާ ްއެ ްވިއްކުަމށްފަހު ްމުދާ ްބަދަލުގައި ްދެްއކުމުގެ ްިޑޔުޓީ ްނުވިކެނީހެއް ްމުދާ ްކުރިއަށް ލިބިގެންދާނެ.

ްއުސޫލެއް ްލިބިގެންދާ ްއާމްދަނީ ްމިކަންްްދައުލަތަށް ްވެސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްއެއީ ހަމަޖެހިގެންދިޔުން.

ްނިޒާމުންް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްމި ްފަށާފައި ްހިންގަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމުގައި ްމި ްނިޒާމު ްިނޒާމު.ްމި ކޮށްއުޅޭ

ްވަ ްއަތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްދާންޖެހުމުން ްނިޒާމަކަްށ ްޑިުޔޓީގެ ްއަނެއްާކވެސް ްަފއިާސްބަރީޢަވެ، ްއަދަދަކަށް ްބޮޑު ރަްށ

ހޭދަވެގެންްމިްދަނީ.ްއެހެންްުއސޫލަކުންްބުނާްނަމަ،ްޑަބަލްްޓެކްސްްކުެރވޭްނިޒާެމއްްރާއްޭޖގައިްއަަށގަނެގެންްމިްދަނީ.ް

ްގޮުތގަިއް ްިޑޔުޓީެގ ްއިމްޕޯޓް ްއެތެރެކުރީމަ ްމުދާ ްޖެހެނީ. ްމި ްދަްއކަން ްަފއިސާ ްގޮތުަގއި ްޖީ.އެސް.ޓީެގ ްގަތުމަށްފަހު މުދާ
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ފަިއސާްދަްއކަންްމިްޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމީކީްޤަބޫުލކުރެވޭނެްގޮތެްއްނޫން.ްދުނިޭޔގެްއެހެންްަޤއުމުތަުކގައިްވެްސްްވެސް

ްޤައުމެއްހެންް ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްދަށުން ްނިޒާމުގެ ްނިޒާމު.ްއެ ްތަޢާރުފުކުރުމުގެ ްނިޒާމު.ްެއީއްޖީ.އެސް.ޓީ ްއެއް ގެންގުޅެނީ

ްއެހެންވީ ްދަނީ. ްމި ްހިނގަމުން ްބަދަލުވެ،ްމިއަދު ްރާއްޖެ ްނިޒާމަކަށް ްނެގުުމގެ ްޑިޔުޓީ ްކަސްޓަމު ްމުިޅ މާ،ްއަެނއްާކވެސް

ްވެގެންނުދާނެ.ް ްމިއަދު ްަކމަކަށް ްއަތްފޯރާވަުރގެ ްަރްއޔިތުންނަށް ްނަަގއިގެންދިޔުމަކީ ްިޑޔުޓީ ްކަސްޓަމް ްާއއި ޖީ.އެސްޓީ

ް 15ްްމިހާރު ްއޭރުން ްބަދަލުެވގެންދާނެ ްެއ ްއެްއެޗއް ްހުރި ްއަްށ ްެއުކްްރުފިޔ20ްާރުިފޔާ ްައއުމާ ްއަގުޮބޑުވުން ްމި އަށް.

ްވެސްް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުެރިވގެްނނުދާނެ. ްމިކަންކަމެއް ްެނތި، ްގޮތްތަކެއް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްއިތުރަށް ރައްޔިތުންނަށް

ް ްމީހުންނަށް ްއުމުުރގެ ްދޮށީ ްަވޢުދުވި، ްސަރުކާރުން ްސަރުކާުރގ5ްްެޤަބޫލުކުރަން، ްއެހެންނަމަވެސް ްދޭން. ްރުފިޔާ ހާސް

ްބޭ ްސަރުކާރުންްއެްއވެސް ްއިތުރަށް ްނޫނިއްާޔްއަދި ްކަމެއް ްބޭފުޅުން ްއުމުރުގެ ްދޮށީ ްހަމައެކަނި ްނެތް ްހަނދާނެއް ފުޅެްއގެ

ްރަނގަޅުް ްހަމަ ްވެސް ްކުދިްނނަކީ ްބޭނުްނވާ ްއަށް ްއެހީ ްާޚއްަޞ ްކަމެއް. ްތިއްބެވި ްބޭފުުޅން ްއެހެން އެހީތެރިވާންޖެހޭ

ްކު ްއުެޅވެންޖެހޭނެ ްލިބިގެން ްކުދިންނަށް ްއެ ްބޭނުންތައްްއާމްދަނީއެއް ްޒަރޫރީ ްއެހެނިހެން ްހަމަ ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ދިން.

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްލިބެން ްއާމްދަނީ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްިތބި. ްއެބަ ްރާއްޖޭގައި ްނިކަމެތިން ްނުފުއްދޭވަުރގެ ްއަށް އަމިއްލަ

ް ްބޭފުޅުންނަށް ްއުމުރުގެ ްއެތި 5000އެހެންވީމާ،ްދޮށީ ްދެން ްވަޢުދުވީއިުރަގއި ްސަރުކާރުން ްފަރާތްތަކަށްްރުފިޔާ ްއެހެން ބަ

ްޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ.ް ްޢަދާލަތު ްޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ. ްޢަދުލުއިންާޞފު ްރާއްޖޭގައި ްދެވެންޖެހޭނެ. ްފަިއސާ ްއެ ވެސް

ްމީހަކަށްް ްލޯފަން ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ް 2000ހަމަހަމަކަން ްލިބިފައި،ްުމސްކުޅިައކަށް ރުފިޔ5000ްްާރުފިޔާ

ްމިއީ ްދިޔުމަށްްްލިބުނީމާ ްތަންތަނަށް ްމީހާ ްލޯފަން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނޫން އިންޞާފެއް

ޓަކައިްއޭނަްއަށްްއިތުރުްމީެހއްގެްއެހީތެރިކަންްބޭނުންވޭްެއބަ.ްއޭނަްއަކީްއަމިއްލަްއަށްްއަތުންފައިންްމަސައްކަްތކޮށް،ް

ްއެ ްގޮތަކުން ްހުރިހާ ްައށް ްނޫން.ްއޭނަ ްމީހެއް ްދޮީށްކެވޭނެ ްޤައުމުގައި ްމި ްބޭނުންވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދު ހީތެރިކަން

ރުިފޔާ.ްމިއީތޯްައޅުަގނޑުމެންްމ2000ްްިުރފިޔާްލިބޭއިރުަގއިްލޯފަންްމީހަކަށްްލިބެމުންދަނ5000ްްީއުމުރުގެްބޭފުޅަކަށްް

ނޑުްެއއްެވސްްހާލެ ްއުޅޭްކަމަކީ؟ްިމއީތޯްއިންޞާަފކީ؟ްއަުޅގަ އްަގއިްދެންްދެކޮެޅއްްނޫންްޑިއުޓީްަނގަިއގެންްކުރަންްމި

ްބުނ5000ްްާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށްްދެއްވާކަށް.ްހަމަްދެއްވަްނވީްއިނގޭތޯ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއުމުރުގެ ްދޮށީ ރުފިޔާ

ްހަމަހަމަކުރާށޭ.ްއެއްް ްކުްއޖެކޭ؛ްމި ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއެހީ ްަމއެކޭ،ްާޚްއޞަ ްބޭފުެޅކޭ،ްެއކަނިވެރި ްއުމުުރގެ ްދޮށީ އެްއޗަކީ

ްއިންްހަމައަކު ްރާއްޖެ ްޢަދާލަތު ްއިޖްތިމާޢީ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްކުރާށޭ. ްމިކަން ްބީދައަކުން ްއެއް ްުއސޫލަކުން، ްއެއް ން،

ްރާއްޖެް ްނިޒާަމކަށް ްިޑއުޓީގެ ްއަނެްއކާެވސް ްހާލަތެއްަގއި ްނުކުރާ ްކަންކަން ްމި ްއެހެްނވީމާ، ގެއްިލގެންދަނީއޭ.

ތަކާްކުރިމަތިލާންޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަމަކީްތާއީދުކުެރވޭނެްފުރޮޅިގެންދިޔައިމާްަރއްޔިތުންަނށްްވަރަށްްބޮޑެތިްތަކުލީފު

ްރައްޔިތުންގެް ްެދމިތިބެންޖެހޭނީ. ްކުރުމުަގއި ްކަންތައްތައް ްފަސޭހަވާނެާހ ްރައްޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްނޫން. ކަމެއް

ްެއަކމުން ްބޮޑުވެގެންދާނެ. ްިއތުރަށް ްއަގު ްތަކެތީގެ ްމިހާރު ްޑިއުޓީެނގީާމ ްއިތުރަށް ްވަރަށްްްއަތުން ރައްޔިތުންނަށް

ްހާލެއްަގިއް ްއެްއވެސް ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމި ްސަރުކާރުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭނެ. ދަތިއުނދަގޫ
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ްވެސް.ްއެހެންނަމަވެްސް ްގިނައިން ްފުދޭވަރަށްވުރެ ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްމިހާރު ްނޫން.ްދައުލަތަށް ްހުށަހެޅުމެއް ބަލައިގަެނވޭނެ

ދަނީގެްބޭނުންްހެޔޮގޮުތގައިްކުރަންްދައުލަތުގެްވިްސނުންްގެންގުެޅގެންްރައްޔިތުްނނަށްްއޭގެްމަންފާކުރަމުންދާނީ.ްއެްއާމް

ްޚަރަދުް ްދައުލަުތގެ ްވިޔަސް ްނުެނގިކަމުަގިއ ްޑިއުޓީ ްއިތުރަށް ްވިޔަްސ، ްނުނެގިކަުމގައި ްޤައުމުަގއި ްމި ްޓެކްސް އިތުރަށް

ްވާ ްމަޖިލީހުން ްިމ ްވަރަށް ްހަމަޖެއްސޭ ްއެްއވެސްްމިހާރު ްކަމަކީ ްއެެހންވީމާ،ްމި ްއިތުރުކޮށްދީފަ. ްއާމްދަނީ ްދައުލަުތގެ ނީ

 ހާލެއްގައިްބަަލއިގަެނވޭނެްކަެމއްްނޫން.ްއަދިްމިްޤައުމުްމިދާްނިޒާމުގެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީ ްމުޅި ްނޯޓިސްދެވިފަިއވާނެ ްކުރީަގިއ ްމީގެ ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯޓިސް،ްޝުކުރިއްާޔ ްކޮމިޓީގެ ހުގެ

ް 12ްްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއެހެންވީާމ، ްޓަކައި. ްދިޔުމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ މެންބަރުނ3ްްްޖަހާއިރު

ްއަށްް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީސް ްއަށް ްގަިޑ ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްތިއްެބވި. ްއެބަ އެދިަވޑަިއގެންފައި

ްކޮ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްހާލަތެއްަގިއްދާނީ. ްނުލިބިއްޖެ ްޯކރަމް ްބޭނުްނވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްގޮއްަސ، ްއަށް މިޓީ

ްޖަލްސާްމިް ްމަޖިލީސް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތަށް.ްެއހެންވީމާ،ްމިހާހިސާބުން ްކުރިއަށްދާ ްއައިަޓމައިގެން ްއެޖެންޑާ ްމި އަޅުަގނޑު

ނޑާލަނީްމުޅިްމަޖިލީސްްކޮމިޓީް ްްއަށްްދިޔުމަށްްޓަކަިއ.މެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއވުން:ް)މަ ްައށް(12:11ްއިނ12:00ްްްޖިލިސްްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމިައދުގެ ްޢިޔާދަވަނީ ްމި ްމަޖިލީއަޅުަގނޑު ްއާދެ،ްމިއަދުގެ ްކުިރއަްށް. ްއަޅުަގނޑު ްޖަލްސާ ހުގެ

ނޑުްފުރަތަމ3ްްަޑަިއގެންފައިްއޮތީްިއން.ްމިހާރުްވާހަކަފުޅުދައްކަންްއެދިވ11.3ްްަގެންދަންްމިްފަށަނީް ެމންބަރުން.ްއަޅުގަ

 ފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްަގއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމަށް.ް

ް

ްގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެްެއކްސްޕޯޓްްއިމްޕޯޓާްބެހޭްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްދަންނަވާލަްން ްއަޅުަގނޑު ްވެްސ ްއެންމެފުރަތަމަ ްވާހަކަ. ްތާއީދުނުކުާރ ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް

ްއެބަް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނެޭގއިުރގަިއ ްއެްއޗެއް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްމިގޮތަށް ްަސބަބަކީ ްވާހަކަ. ްއެ ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންްމިްތަނުންްބިލެއްްފާސްކޮށްފައިްދޫކޮށްލާއިރުަގއިްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްއެބަްއެނގެންޖެހޭްއެްއެ ނގެންޖެހޭްއަުޅގަ

ްޚިދުމަތެްއކަން.ްއެހެންކަމަށްވަީނވިްއާޔް ްކޮން ްެދވެނީ ްއެއިން ްބޭނުމެއްކަން.ްރައްޔިތުންނަށް ްކޮން ްކުރެވޭނީ ްއިން ފައިސާ
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ްއަތުންްފައިސާަތކެްއްރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްދޭްގޮްތްއަޅުް ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްތަނުންްަރއްޔިތުން ނޑުމެންނަށްްނޭނގި ގަ

ްމިއަށްް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުވާތީ ްހަމަޖެހޭކަމަކަށް ްދެކޭގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްދޫކޮށްލުމަކީ ްފާސްކޮށްލާފައި ްބިލެއް ނަގަން

ް ްވާހަކަ ްތާއީދުނުކުރާނެ ްބިލަކަށް ްެއްއވެސް ްފައިސާގެ ްނެނގޭ ްމިގޮތުން ްހަމަްއެްއވެސް، ްއޮތީ. ްދަންނަވަން އަުޅަގނޑު

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންަނވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުނުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްބިލަށް ްމި ްވެްސ، ްޤާނޫނަށް ްމި އެގޮތުން

ްވެސްް ްބިލަށް ްޓެކްސް ްޓުއަރިޒަމް ްއަދި ްވެސް ްބިލަށް ްޓެްކސްގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ްއެޅުނު ްސަރުކާރަށް ްމި މިހާރު

ް ްއެކްސްޕޯޓުްއަޅުަގނޑުމެން ްއިމްޕޯޓު ްޖެހެނީ ްމި ްއަެނއްކާ ްގުިޅގެން ްއެއާ ްހަމަ ްބޮޑުކޮށްފީމު. ްޓެކްސް އިޞްލާުޙގެެނސް

ްއެކްސްޕޯުޓްއަެނއްކާް ނޑައިލާފަިއްއޮްތްިއމްޕޯޓު ްކަ ްސަުރކާރެްއގަިއްައޅުަގނޑުމެން ްުކރީގެ ްީމގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބިލަށް

ްއަތުް ްަރއްޔިތުން ްފައިސާ ްއެ ްޢިޔާދަކޮށް، ްއަނބުރާ ްޤަބޫލުކުާރްއަލުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްާވއިުރގައި ްނަގަން. ން

ްހޯދަންޖެހެނީކީ.ް ްމި ްފައިސާ ްމި ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނޫންހެން ްޚިދުމަތްތަކަކަށް ްދެޭވ ްރަްއޔިތުންނަށް ގޮތުަގއި

ްދިވެ ްމި ްމިއަދު ްހޯދަންޖެހެނީ ްފައިސާ ްމި ްހޯދަންޖެހެނީކީ. ްމި ްފައިސާ ްމި ްނޫންހެން ްބޭނުމަކަށް ހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެ

ްރަްއޔިތުްން ްނުފުއްދިގެން ްވަޢުދުތައް ްއެ ްސަބަބުން، ްވަޢުދުތަކެްއގެ ްބޮޑެތި ްކޮށްފައިވާ ްސަރުކާުރން ްއޮތް ްމި ވެރިވެަފއި

ނޑުމެްނގެްމައްސަލަެއއްް ނޑުްދެޭކގޮތުަގއި.ްެއއީްއަުޅގަ އަތުންްފައިސާްނަގަިއގެންްއެްވަޢުދުތައްްފުއްދަންްކަމަށްްއަޅުގަ

ްނުބު ްރައްޔިތުން ްނޫންްނޫން. ްބުެނގެނެއް ްރައްޔިތުން ްވާށެކޭ. ްވަޢުދުތަކެއް ްަކލޭމެން ްަކއިީރގައި ްބަަޔކު ްެއއްވެްސ ނޭ

ްވީކީ.ް ްވަޢުދުތަކެއް ްނުވެޭވަވރުގެ ްކުރިމަތީަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްނޫން ްބުނެގެނެއް ްަރއްޔިތުން ވަޢުދުވީކީ.

ޢުދުްފުއްދަންޖެހޭނީކީ.ްއެްވަޢުދުްފުއްދުމުެގްއެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔާްަރއްޔިުތންްއަތުންްފައިސާްނަގަިއގެެނއްްނޫންްއެްވަ

ްފައިސާް ްއެ ްސަރުކާރުން ްމަސައްކަތްކޮްށެގން ްއަށް ްއަމިއްލަ ްސަރުކާރުން ްހޯދާނީ ްފައިސާ ްފުއްދަން ްވަޢުދު ފައިސާ؛ްއެ

ްަނގަިއގެން ްަފއިސާ ްފެލައިަލއިގެން ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްފުއްދަންޖެހޭނީ. ްވަޢުދުަތއް ްއެ ްހޯދަިއގެން ްގޮތަކަށް ްހޯދާނެ

އަނެއްާކވެްސްރަްއޔިތުންނަށްްއެްއޗެްއްދޭންވީީކްނޫން.ްމިެއްއްނޫންްމިކަންްކުރަންޖެހޭްގޮތަކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެހެންވާީތވެް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްވާހަަކ ްތާއީދުނުކުރާނެ ްބިލަށް ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް ްމި ްސަބަބުްނ، އެކަމުގެ

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްމްްވަރަޙްމަތުްއިށީނދެލާނަން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކު

ް

ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ްއެްކސްޕޯޓުް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮީތ ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްބިލު.ްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްމެންބަރުްއިމްޕޯޓު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ްދެންމެ ތަކަްށްބަލާއިރު

ްއަދަދުތައް،ްގިނަްހިސާބުތަކުަގއިްމިްއޮންނަނީް% ްފަދައިންްފުދޭވަރެްއގެްބޮޑެތި ނަާގ15ްްޒާހިރުްއާދަމްްފާހަގަކުރެްއވި

ްޮއވޭ ްއެބަ ްއެހެްންހިސާބެއްަގއި ްބަލައިިލއިރުަގއި ްއެޖެންާޑްއަށް ްބިލެއް.ްއާދެ!ްްގޮތަށް.ްދެންްމިއަދުގެ ްއެހެން އަިދވެސް

ްޤާނޫނަްށް ްޓެކްސްނެގުުމގެ ްޚިދުމަތުން ްމުދަލާއި ްގޮތުަގއި ްހީވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއާެދ! ްބިލެްއ. ްޓެކްސްގެ ހަމަ
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ްމަޖިލިސްް ްމުޅި ްމިއަދު ްވިދާޅުވެއްޖެ. ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ްަކމަށް ްއޮތް ްޓެކްސް ްއެއަރޕޯޓު ްއަދި ްބިލު. އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްއަށް ްްކޮމިޓީ ްއަތުން ްބިލެއް.ްބިދޭސީންގެ ްވިސްނާލަްނޖެހޭ ްވެސް ްބިލަކީ ްއޮތީ.ްއެ ްގޮތަކަށް ޑޮލަރު،ްދިވެހިންގ25ްްެދާ

ް ނުޑ12ްްއަތުން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްކަމެއް. ްވިސްލާންެޖހޭ ްވެސް ްނުވޭތޯ ްޚިލާފުޭވތޯ ްެވސް ްރޫާޙ ްޤާނޫނުައސާސީގެ ޑޮލަރު.

ް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމިދިޔަްއެކަމަކު ްފަހަރު ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއިތުރަްށ، ްނެގުމުގެ ފައިސާ

ްކައުންސިލްް ްރަެށއްގެ ްއެއް ްއުޅުނުއިުރަގިއ ްރަށްރަށުގައި ްާދއިާރެގ ްމަތިވެރި ްއެއީ ްާދއިރާ؛ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ކެމްޕޭނުގައި

ްވެ ްއަހަރު ްފަސް ްމިހާރު ްފަހުން ްކުލަލީ ްއިދާާރގަިއ ްަކއުންސިލް ްރަށުގެ ްމި ްވިދާުޅވި، ްބޭފުޅުްނ ްއަެނއްްއިދާރާގެ އްޖޭ.

ް ްހިތަށްއަރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސްކަމުަގއޭ. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫނު ްކުލަލީ ްމިސްކިތުަގއި ްބުނި، 17ްރަށެއްަގއި

ްރަށްރަށުގެް ްކުލަނުލެިވ، ްމިސްކިތްތަުކގައި ްރަށްރަށުގައި ްިމ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފާސްކޮށްގެން ްބަޖެޓެއް ބިލިއަންގެ

ނެތި،ްހެލްތުްސެންޓަރުތަކުަގއިްޓެސްުޓކޮށްލާނެްކެމިކަލެްއްނެތި،ްމުސާރަްދޭނެްފައިސާްްއޮފީސްތަުކގައިްލާނެްކުލަކޮެޅއްް

ްދައުލަތުގެް ްިވސްނާލަންޖެހިއްޖެ. ްކީއްވެގެންތޯ ްދަނީ ްމި ްހިސާބަށް ްމި ްކިޔަިއއުޅޭ. ްކަމަށް ްނެތް ްބައިފަހަރު ްެއއް އެއް

ް ްވެއްޖެއްޔާ ްގޮތުން ްއިވޭ ްމިހާރު ްއަދ12ްިއާމްދަނީ ްއަރާނެ. ްްބިލިއަނަށް ްފަހަރެއްގައި ްއެކީަގއި ްކަންތައްތަކާ 14ްމި

ބިލިއަނަށްްެވސްްއަރައިފާނެ.ްމިހެންާވއިރުަގއިްމިްފައިސާްއަށްްމިްވަީނ15ްްބިލިއަނަށްްވެސްްއަރައިފާނެ.ްފަހަރެއްގައިް

ްދެ ްމި ްކަންނޭނގެ. ްވިސްނާލަންޖެހިއްޖެ ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްޚަރަދުކުރެވެނީ ްމި ްގޮތަކަށްތޯ، ްކޮން ންނެވީްކިހިނެއްތޯ؟

ްތަނެއް،ް ްނެތް ްޝަކުވާަތކެއް ްމެދުގައި ްގޮތާ ްހުރި ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްރަށުގެ ްމި ްނަމަވެސް ްވަޑަިއގަތް ްތަނަކަށް ކޮންމެ

ްއަށްް ްދާއިރާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްފެނިވަޑަިއގަނޭތޯ؟ ްތަނެއް ްނެތް ްަޝކުވާަތކެއް ްމެދުގައި ްޚިދުމަތްތަކާ ްއަސާސީ އެހެނިހެން

ްފެންވަ ްރަށްރަުށެގ ްގިނަ ްވެފަ.ްބަލާއިރުަގއި ްވަނީ ްރަށެއްަގއިހެން ްހުރިހާ ްއާދެ! ްތަޣައްޔަރުވެފަ. ްނަޖިހުން ްހަމަ ނީ

ްފަހަރުް ްދެތިން ްއަދި ްފަހަރު ްތިންހަތަރު ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުގެ ްހިމަންދޫގެ ްނެތް. ް ްޚިދުމަތެއް ްބޯފެނުގެ ނަރުދަމާގެ،

ްއެހެ ްމިހިރީ. ްމިހެން ްަކންކަން ްމި ްނުފެށޭ. ްމަސައްކަތެްއ ްއަިދވެސް ްެވސް ްމިްޖަހައިގެން ްއަުޅަގނޑުމެން ންނަމަވެސް

ބިލިއަނަށްްއަރަނީ.ްފައިސާްއަށ14ްްްބިލިއަންގެްަބޖެޓު.ްއާމްދަނީްއިތުރުކުރަމުންކުރަމުންްގޮސްްމިހާރ17ްްުފާސްކުރަނީް

ްވާހަކަ.ް ްއެ ްދައްކަނީ ްވެސް ްއެންމެން ްބޮޑު. ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްތެދެއް؛ ްކިހިނެއްތޯއޭ. ްވަނީ މި

ް ނޑުމެްނގެްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްމުސާރަދީގެންތޯ، ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލިސް ހަމައެކަނި

ޚަރަދުކުރުމުގެްކަންތަކުގެްއަާމޒަކީްކޮބައިޯތ،ްކިހިނެއްތޯްމިްޚަރަދުކުރެވެނީ.ްމިްކަންކަމަށްްވިސްނާލަންޖެހޭްހިސާބަށްްމިް

ްޝުކުރިއްޔާްފުރުޞަެތއްްދެްއީވތީ.ްްކަންތައްތައްްހިނަގއްޖެހެންްހީވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓު، ްކޮމިޓީ ްބަހުސްކުރެވެމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްވާހަކަެދއްެކވި ްމިތާނަގއި ްދެންމެގައި ްތާއީދުކުރަން. ްވިދާޅުެވއްޖެ،ްްރިޕޯޓަށް ްމެންބަރުން ްބަެއްއ ޢިްއޒަތްތެރި
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ްވާންޖެހުނީް ްވަޢުދުތަކެްއ ްަރއީްސ. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްީވ ްވަޢުދުތަެކއް ްޓަަކއި ްައއުމަށް ްސަުރކާރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ްދެންމެގައި ްޖެހުނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްވާންޖެހޭތީ. ްވަޢުދުތައް ްއެ ޢިްއޒަތްތެރިްްރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންނަށްްމިްޤައުމުެގްކޮންމެްތަނަކަށްްދިޔަަޔސް،ް މެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދުެގްވާހަކަފުުޅގަިއްވިދާުޅވިހެންްައޅުގަ

ްަތއުލީމީް ްވާހަކަ. ްނުހުންނަ ްލިބެްނ ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްއެއީ ްވާހަކަެއއް. ްެއއް ްހަމަ ްިއވެނީ ްއެިރޔަސް ްރަށަކަށް ކޮންމެ

ްދަ ްފެންވަރު ްމިްދާއިރާގެ ްވާހަކަ. ްހުންނަ ްހަލާކުވެފައި ްބަނދަރު ްވާހަކަ. ްުހންނަ ްހަލާކުވެފައި ްމަގުތައް ްވާހަކަ. ށް

ްއެނޭގް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހެދީމަ ްދިރާސާކުރާކޮށް ްބަލައި، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަުޑއިވުނީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަތައް

ްވިދާޅުވަނީ ްދެން ްދެންޖެހޭކަން. ްޚިދުމަތްތަކެްއ ްވާެށކޭ.ްްރައްޔިތުންނަށް ްވަޢުދުތަެކއް ްނުުބނެއޭ ރަްއޔިތުންނެއް

ްކަންތައްތަކުެގް ްކޮށްދޭނެ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްބަޔަކު ްއުޅޭ ްޚިދުމަތްކޮށްދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްބުނާނީކީ. ރައްޔިތުންނެއްނޫން

ް ްދުށީމު، ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހެނީ. ްމި ްދަްއކަން ްވ2008ްީވާހަކަ ްވައުދުތަެކއް ްިނކުމެ ްަބޔަކު ްއަހަރުވެސް ތަންްްވަނަ

ްައހަރާްހަމަްއަށްްނުވަތ2014ްްަދުށީމު.ްއެްއަޑުްއެހީމު.ްއެެހންނަމަވެސް،ް ަވނަްއަހަރާްހަމައަށްްއައިއިރު،13ްްވަނަ

ްބަދަުލގައިް ްއޭގެ ްތާނގައި. ްއޮތް ްއޮތީ ްވަޢުދުތައް ްއެ ްވެސް ްނިމިގެންދިޔައިރު ްވެިރަކން ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ނުވަތަ

ްވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ ްއޮތީްްއަޅުަގނޑުމެން ްފުއްަދއިދެވެން ްއެ ްފުއްދައިދޭްނ. ްރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުަތްއ

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްިދވެހިްރަްއޔިތުންްވަނީްވަރަްށް ސަރުކާރަށްްއާމްދަނީްލިބޭނެްގޮތްތަެކއްްއިތުުރކޮށްގެން.ްއަުޅގަ

ްބުނެ ްއާއެކޭ ްމިްސަރުކާރަށް ްގޮތަށް ްއެނގޭ ްދިވެހިންނަށް ްނުވަތަ ްބަހުން ްދިވެހި ްބުނީ،ްސާފު ްއާއެކޭ ފަ.ްމިްސަރުކާރަށް

ވޭތުވެިދޔަްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާުބގަިއްވަރަްށްަތނަވަސްްއަޣްލަބިއްޔަެތއްްވަނީްސަރުކާރުްހިންާގްކޯލިޝަނަށްް

ްހޯދަންޖެހޭް ްމަޖިލީހުން ްދާށޭ.ްރަްއޔިތުން ްކުިރއަށް ްމިްސަރުކާާރްއެީކަގއި ްތިބީ ްމި ްތިމަްނނަމެން ްައކީ ްދީފަ.ްއޭެގްމާނަ

ްނިންމަންޖެހޭް ްކޮށްގެން ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްމިތަނުން ްދީގެންނޭ. ްތިބީ ްމި ްތިމަންނަމެން ްއެހީތެރިކަން އެއްބާރުލުމާއި

ނިންމުންތައްްނިންމައިގެން؛ްެއއީްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްބަދަުލގެންނަންޖެހުނަސްްގެނެސްގެްންވެސްްއެކަންްކުެރޭވވަރުެގް

ްދި ްަވނީ ްއަޣްލަބިްއޔަތެއް ްދީފަ.ްތަނަވަސް ްކޯލިޝަނަށް ްހިންގާ ްސަރުކާރު ްދީފަ. ްސަރުކާރަށް ްމިއަދުެގ ްރައްޔިތުން ވެހި

ްޚިދުމަތްތަްއް ްްބޭނުންވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްބޭނުންވެފަ. ްއަށް ްތަރައްޤީ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިތިބީ ްރަްއޔިތުން ްައކީ ްމާނަ އޭގެ

ްފެންބޮވަިއގަނެފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިތިބީ ްރަްއޔިތުން ްޓަކައި ްެއްްލިބިގަތުމަށް ްއަޣްލަބިއްތެއް ްބޮޑު ްއެަފދަ އެހެންވީމާ،

ްދި ްވާހަކަދަްއކަމުން ްމިތާނގައި ްމިއަުދ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަދަްއކާކަްށްްވެހިދެއްވީ. ްބުނެ ްބޭނުންނުވެއޭ ރަްއޔިތުން

ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރި ްގައްދޫ ްވާހަކަދެްއެކވި ްދެންމެަގއި އާދަމަށްްްއެމް.ޑީ.ޕީެގްމެންބަރުންނަކަށް،ްއަދި

ްއާމްދަނީް ްބޭނުންވެއޭ ްތިމަންނަމެން ްބުނެފައި ްއޮތީ ްއެ ްރަްއޔިުތން ްގޮތެްއގައި ްބޮޑު ްފާޅުކަން ްމާ ްއެއަށްވުރެ ނޯންނާނެ.

ްހޯދަން.ް ްޚިދުމަތްތައް ްބޭނުންވާ ްތިމަންނަމެންނަށް ްއިތުރުޮކށްގެން ްއާމްދަނީ ްބޭނުންވެއޭ ްތިމަންނަމެން އިތުރުކުރަން.

ުރްމަހެއްހާްދުވަހުެގްތެރޭަގއިްިދވެހިްރަްއޔިތުންްޤަބޫލުކޮށްފިްމިއަދުްމިްއޮތްްސަރުކާރަީކ،ްއަނެއްާކްވޭުތެވގެންދިޔަްހަތަ

ކޯލިޝަނުންްމިްހިންގާްސަުރކާރަކީްިދވެހިރައްޔިތުންނަށްްާލބަޔާއިްމަންފާހުރިްގޮެތއްަގއިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށް،ްދިވެިހް
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ްޓަކަ ްހޯދައިދިނުމަށް ްކުރިެއރުން ްއާއި ްތަރައްޤީ ްެއްޤައުމަށް ްއެހެްނވީމާ، ްަސރުކާރެއްކަން. ްމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ އި

ްބޭނުންވީްސަރުކާާރްެއކީަގއިް ްނުވި.ްރަްއޔިތުން ްަރއްޔިތުްންބޭނުމެއް ްދަތިކުރާކަްށ،ްއުނދަގޫކުރާކަްށްދިވެހި ސަރުކާރަށް

ްޭބފު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިތާނގައި ްމިއަދަކު ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްދާން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ ްތެދުވެވަަޑިއގެންްކުރިއަށް ޅުންނަކަށް

ްފުރުޞަތެއްް ްއެްއވެސް ްަހއިސިްއޔަތެއްެނތޭ. ްެއއްވެސް ްވާހަކަދެްއކުުމގެ ްކިަޔިއގެން ްގޮތޭ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ދިވެހި

ްިމް ްަރއްޔިތުން ްއެީކގައި ްރައްޔިތުްނނާ ްތިބީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، ްބަލައެއްުނގަތޭ. ްރަްއޔިތުން ްއެކަން ނެތޭ.

ްތަނަ ްކުިރއެރުންްދިން ްއާއި ްތަރައްޤީ ްޤައުމަށް ްމި ްޚިދުމަތްކޮށް، ްރައްޔިތުންނަްށ ްއެކީަގއި ްއަޣްލަބިއްަޔތާ ވަސް

ްއިޞްލާީޙް ްއިޞްލާހުކޮްށެގން،ްގެންނަންޖެހޭ ްބިލުތައް ްފިސާިރްކެތްމަދުވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަ ްޓަަކއި ގެނެސްދިނުމަށް

ްކުް ްކަންކަން ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެްސ ްގެނެސްގެން ްމިްބަދަލުތައް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްއެހެންވީމާ، ރަން.

ްވާހަކަޮކުޅް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވައިލަމުން ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއަށް ްފުރިހަމަ ރިޕޯޓަށް

ްނިންމައިލާނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްއްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙަ

2008ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދާދިްދެންމެއަކުްވާހަކަފުޅުދެއްެކވިްބޭފުޅުންެގްއަނގަިއންްވެސްްވިދާުޅވެއްޖެް

ްފެނިގެންދިޔައީް ްލާމަސީލުމިސާލު.ްރައްޔިތުންނަށް ްޯއގާތެރިކަުމގެ ްއުފެދުނުްރައްޔިތުންގެްސަރުކާރުގެ ްއަހަރު 2008ްވަނަ

ްވަ ްއުފެދުނު ްއަހަރުަގއި ްބޭނުންޖެހޭްްސަރުކާރަކީނަ ްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާެރއްކަން. ްއޯގާތެރި ރައްޔިތުންނަށް

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްއެީއ، ްސަރުާކރެއްކަން. ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްަޓކައި ްފުއްދައިދިނުމަށް ްކަންތައްަތއް ްެއ ކަންތައްތަްއ؛

ްއެ ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްކަންތައްތަްއްސަރުކާރުކަން ްކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅުން ްއެ ނގިލަްއވާ.

ްދޭންފެށީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފެިނގެން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްތިިބކަމާ،ްއެ ްފަގީރުން ްތިބިކަމާއި ްމުސްުކޅިން ްތެޭރަގއި ރައްޔިތުންގެ

ް ްކަންމަތީ ނުޑަވއިލުން. ްކަ ްދަރަނިތައް ްފިހާރައިގެ ްފެކަންމަތީ ނޑާލަން ްކަ ްދަރަނިތައް ްމީގެތެރޭގައިފިހާރައިގެ ްށީމާ

ނުވެގެންްމީހުންނަށްްކެތްމުގެްތެރޭަގއިްތިބިްބައެއްްމީސްތާރުްެވރިކަވިޔަފާިރވެރިންގެްތެރޭަގއިްތިިބްއަދިްކުރީގެްޚުދުމުޚް

ްޙަ ްބަޣާވާރޯމާދުވާލު ްިއނދަރާމްވެގެްނވާ ްރަްއޔިތުން ްކޮްށގެން ްތަހައްތެއް ްެއކަން ްރައްޔިތުން ްއެްޖައްސާލީމާ މަލްކުރަމުން

ްތަކެ ްދީނަށްްދަނީ. ްބޮުޑވެ، ްައގު ްަތކެތީގެ ްއުފުރަިއ، ްފެންފޯއްރުއްތައް ްއެްއޗެހިތަކެްއ؛ ްހުރިހާ ްމި ްއަގުޮބުޑވުމާ، ތީގެ

ޓަކައި،ްޤައުމަށްްަޓކައިްމިްުހރިހާްއެްއޗެއްްކިޔާފަިއްރަްއޔިުތންނަށްްއޮޅުވާަލއިގެންްމިްގެްނނެވިްހުރިހާްއެްއޗަީކްމިހާރުް

ްބޮޑުވަނީ ްމިާހރު ްައގު ްތަކެތީގެ ްބިހާްފެންނަނީ ްިފޔަާޔއި ްރައްޔިތުން ްުކޑަކުިރއަކަްސ ްައގު ްއެކަނި ްބިާހ ްފިޔަާޔއި .

ްދަނީް ްއެ ްމިހާރު ްއެްއޗަކުން ްހުރިހާ ްސަމާނެއް. ްހުރިހާ ްބޭނުންކުރޭ ްރައްޔިތުން ްއުެޅނީކީ. ްއެކަނި ްނޫން ކަިއގެނެއް

ްވެ ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަިދ ްތެޭރަގއި ްކޯލިޝަންގެ ްމީހުންގެ ްއެ ްބައްަލވާ! ްކޯލިޝަްނެގްބޮޑުކުރަމުން. ްހިމެނޭ ސް

ްަބއިަވުރް ްކުރިޔަށް ްއަތުން ްއޯނަރު ްބޮޑުކުރީ.ްރިސޯޓްތަުކގެ ްޓެކްސް ްެއއަރޕޯްޓގެ ްބޮޑުކުރީ. ްމިހާރު ްޖީ.އެސް.ޓީ ތެރޭގައި
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ްވެްސް ްއެއަށް ްފޯނުކޮށްލީމަ ްރައްޔިތުން ްފޯނުން ްބޭނުންކުރަނީ. ްވެްސ ްލާރިތަްއ ްަބިއވަރު ްއެ ްަނގާފައި ލާރިތަކެއް

ްޕެޓްރޯ ްފޫޅުގައިްޓެކްސްނަގަނީ. ްކޮބާ! ްބޮޑުކުރަނީ. ްޑިއުޓީ ްމިހާރު ްއިން ްޓެކްސް ނޑާީލ ްކަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޑީަސލުން ލާ

ްކުރީެގް ްޚުދުމުޚްތާރު ްމި ްތެޭރަގއި، ްވިޔަފާރިވެރިްނގެ ްއެހެންނަމަެވސް، ްނަގަނީ. ްވެްސްޑިއުީޓ ްސްޕްރިޓުކޮޅުން ޖަހައިލާ

ްވެްސްހަމަްހިމެނުނުްމީހުންގެްތެރޭގަިއްތި ބިްވިޔަފާިރވެރިންެގްތެރެއިްންނަގަންޖެހޭްބޮޑުްއިންކަމްްވެރިކަމުެގްތެރޭަގއި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްކޮބާ، ްނަގަނީ. ްމި ްއެއްޗެހިތައް ްނަގަންޖެހޭ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުްނެގ ްނުނަގާ ޓެކްސް

ރަންެވއްޖެނޫންތޯ.ްމިްދަނީްްރައްޔިތުންްހަލާކުކުރަނީއޭްތި.ްރައްޔިތުންްހޭއަރާށޭ.ްމިހާރުްކޮބާ،ްހޭއައަބަދުވެސްްިކޔަމުންް

ް ްރަށަކުދިޔަ ްއެމް.ޑީ.ޕީްހުރިހާ ްހޭއަރާށޭ ްރައްޔިތުންނޭ ްއޮންނާނީ ްބުނެފައި ނޑު ްައޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށްްްވެސް ްތިޔަ އަކީ

ް ްޓަަކއި ްކޮށްދިނުމަށް ްކަންތައްތައް ްސަރުކާރެޭކ.ްއެްައއި ްސާބިތުކަންތައްްއޮތް ކޮށްދީފަިއްއޮންނާނީ.ްމުސްކުޅިންނަށްްތައް

ްނުކުޅެލާރިދިނީ ްއެކަނިވެދޭ. ްދިނީ. ްލާރި ްދަތުރުމީހުންނަށް ްދިނީ. ްލާރި ްމައިންނަށް ްރާއްޖެްްފަތުރުގެރި ްމުޅި ނިޒާމުން

ްޓަަކިއް ްބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ްމީހުންނަށް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުރަނީ. ްމި ްމިހާރު ްމަންފާ ްޭއގެ ްކޮާބ، ގުުޅވައިލީ.

ންނަމަވެސްްބޭހެއްްނުލިބޭ،ްޑޮކްޓަރެއްްނެތް،ްނަރުހެއްްއިންްކުރެވިފަިއ؛ްއެހ5ްެރުފިޔާްއިނ10ްްްކުރަންޖެހޭްދަތުރުތައްް

ްއެް ްވަންނަނީ ްތާކަށްތޯ ްކޮން ްއަބަދުެވސް. ްނަގާ ްއެބަ ްެއްއޗެއް ްހުރިހާ ްަނގާ ްއެކަމަކު ްނެތް. ްެވސް ްއެަކއްެޗއް ނެތް.

ްޓަކަ ްހަނާކުރުމަށް ްަރއްޔިތުްނ ްހަނާވޭ. ްއެބަ ްރަްއޔިތުން ްމީހުން، ްެއ ްސުވާލުނުކުރެޭވއިުރގަިއ ްމީހުންްމީހުންނަށް ްެއ ިއ

ްނޫންް ްރުހުމަކުން ްހިތުން ްެއްމީހުން ްފެލައިލީ.ްމެޖޯރިޓީ ްއަުތން ްފެލައިލީ،ްަރއްޔިތުން ްީސދާ ްދަމައިގަތީ.ްހަމަ މެޖޯރިޓީ

ްެނގީ.ް ްލާރިތަކެއް ްޓަކައި ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރުމަށް ްބަ ްމީހުން ްއެ ްތިެބގެން، ްކުޅުޖަހައިގެން ނޑަށް ްބަ ްމީހުން ްއެ ދިނީކީ.

ްމެންބަރު ްވަގުަތކަްށްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެ ްއެކަމަކު ްނޫން. ްއެްއޗެއް ްދިން ްރުހުމުގައި ްމީހުން ްއެ ްނެގީ. ްލާރި ްވެްސްހަމަ ން

ބޭނުންވާްމުހުތާދުތައްްފުއްދުމަށްްޓަކައިްއެްލާރިްެނގީ.ްއެެހންނަމަވެސްްމިހާރުްއެްމީހުންްއެްހަނާވަނީ.ްއެްހަނާވަނީ.ް

ްއަގު ްލިބޭނެ ްެއްއޗެހި ްކުރިމަތީގައި. ްއޮތީ ްމި ްމަސް ްއަށްްރަމްޟާން ްރުފިޔާ ްދޮޅު ްކުކުޅުބިސް ްމިހާރަކު ްނޭނެގ. ަތކެއް

ްެއކަމަކުް ްުކޑަކޮށްަލއިފި. ްައގު ްޭއގެ ްބިްސ ްިފޔާ، ްައލުވި، ްމިސާަލކަށް ްއެްއޗެހި؛ ްއެެހން ްިވޔަސް ްކަމުގަިއ ލިބުނު

ްރަށުގަް ްަރއްޔިުތމީހާގެ ްބޮުޑވަނީ. ްހައްތަހާ ްބޮުޑވަނީ. ްހައްތަހާ ްބާވަތްތަްއ ްޭމވާެގ ްާބވަތްތަާކއި ްއަްށްތަރުކާރީގެ ްޢާއިާލ އި

ްވިހަްން ްއަދި ްނަގާނެ. ްވެސް ްފޫޅުން ްކުދީންގެ ްނުވިހާ ްނުނަގާނީ؟ ްކޯޗަކުން ްލާރި. ްނަަގނީ ްވެސް ްފޯނުން ގުޅައިލާ

ނޑެްއް ްފަތްޖެހިއެނދުގަ ްމީހާ ްއެ ްވެސް. ްތާނގައި ްނެތް ްއެނދެްއ ްނަގާނެ. ްވެސް ްއެނދުން ްމީހާގެ ތައްޔާުރވަމުންދާ

ްޓެ ްނަގާނެ ްވެްސ ްެއއިން ްހިފައިގެންދާއިރު ްމީހުންނަކީ ްމި ްނަގާނެ. ްއެއްޗަކުން ްހުރިހާ ްނަގާނެ އަހަރުދުވަހ30ްްުކްސް.

ވެރިކަންކުރިްަބޔަުކ،ްޚުދުމުޚްތާރުްވެރިކަންކުިރްބަެއއްެގްޢާިއލާތައްްމިްތަނުަގއިްވެިރކަންްމިްކުރަނީ.ްމުޅިްޢާއިލާ،ްެއް

ްވާހަކަ ްމިހެން ްފެލާލައިގެން. ްއެންމެން ްމުޅި ްވިއްކާލަނީ ްމި ްނަފްސުން ްވެްސްމީހުންގެ ްމީހަކު ްކޮންމެ ަދއްކާ

ްެވއްޖެއްޔާްް ްމީހަކު ްވާހަަކދައްކާ ްއެްއކޮޅަށް ްސަރުކާރާ ްރަނގަޅަށް. ްވާހަކަދަްއކާނީ ްއިިދކޮޅަށް ވާހަކަދަްއކަނީ،

ްެއް ްއެކަހެރިކޮށްލާފައި ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމިހާރު ްީމހަކު. ްހުރި ްދީފައި ްެއއްޗެހިތަެކއް ްމީހުން ްއެ ވާހަކަދަްއކާނީ
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ދީފައިްއޭނަްައށްްވެސްްއޮުޅވާލީ.ްއޭނަްއަށްްވެސްްއޮުޅވާލީ.ްދެންްކާކަްށ15ްްނަމޭްކިޔާފައިް%ދ33ްޭ،ް%30އޮތީ.ް%

ްއަކީ ްއަްށްވެްސްްއޮޅުަވއިނުލާނީ.ްއޭނަ ްއޭނަ ްޓަަކއި.ްއެެހންނަމަވެސް ްއެަކުކްބަޣާވާތްކުރުމަށް ްޚަރަދުކުރި ްބޮޑަށް ެއންމެ

ް ްއޮޅުަވއިލާފައި ްވެްސ ްއަށް ްއޭނަ ްއޮތީއޮޅުވާލަނީ. ްއެ ްކާކަށްް.މިހާރު ްމީހުންްްދެން ްހަމަ ްމީ އޮޅުަވއިނުލާނީ؟

ްކަމެއްް ްތި ްދެން ްހަނާއަރުާވލައިގެން ްހަނާއަރުވާލަނީ. ްހަލާކުކޮށްލައި ްމުޅިން ްމީހުންތައް ްއުޅެނީ. ްމި ހަނާކޮށްލައިގެން

ްފޭ ްއެމީހަކު ްއެނގޭނޭ. ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްއެނގޭނެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްމިހާރު ްމީހަކަށް. ްއެްއވެސް އްިސްނުކުރެވޭނެ

ްޓަަކއި،ް ްއެނިގލައްވާނެ.ްަޤއުމަށް ްހަމަ ްވެސް ްމުއްޠަލިބަށް ްހެރޭނެކަން.ްއަލްުއސްތާޛު ްލޮަލށް ްމީހެްއގެ ްއެ ނޑު އިލޮށިގަ

ްދީނަށްްޓަކައިްނިކުތްްމީހުންްކުލަބެއްްހަދަިއގެން،ްއޮލިމްޕަހުގައިްކްލަބްްދެއްިކއިރުްޤައުމެްއްނެތް.ްއޮލިމްޕަހުގައި...ް

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްޢަބްދުލްޢަޒީޒުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްމާވަށު ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަާވ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާވަށުްދާއިރާގެް

ްޢަލައިކުމް ްއައްސަލާމް ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަަޔުކްهللاްަވރަޙްމަތުް`. ްއެއް ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެން ވަބަރަކާތުހޫ.

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްޙަޤީޤަތްތަކަކީ ްހުންނަ ްފެންނަން ްވިޔަްސ، ްކަމަށް ްނުީކ ްެއއްޗެހި ްދިމާލަށް ްަބޔަކާ އަނެއް

އް.ްސަބަަބކީްމީޑިާޔްވަންހަނާކުރެވޭނެްކަންތައްތަެކްއްނޫން.ްއާދެ،ްިދވެހިރާއްޖެްައކީްމިހާރުްވަރަށްްކުރިއަރާފަިއވާްޤައުމެް

ްކުާރް ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަެއއް، ްކޮންމެ ްދައްކާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްތަނެއް. ްމުސްތަޤިއްލު ްވަރަްށ ްމިނިވަން، ްވަރަށް އަކީ

ްހުންނަކަންް ްެރކޯޑުކުެރވިފަިއ ްއަކުރުން ްއަދި ްމަްނޒަރުންނާ ްައޑުންނާއި ްޓަކަިއ ްތާރީަޚށް ްކަންތައްތަެކއް ކޮންމެ

ްހަނދާންކު ްވެްސްއަޅުަގނޑުމެން ްކީއްެވގެންކަން ްަނގަންޖެހެނީ ްޓެކްސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ރަންޖެހޭ.

ް ްއާދެ! ްއެނގޭ. ްއެބަ ްބަލައިލީމަ ްފަތްފުތްތައް ްތާރީޚުގެ ްނޭނިގ30ްްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮެތއް ްވީނުވީ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްޚިދުމަތްތަކު ްދޭންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްެވއްޖެ. ްތެރޭގައި ްދުވަސްތަުކގެ ްދާއިާރްވޭތުވެިދޔަ ްޞިއްޙީ ްވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ގެ

ް ްޓަކައި ްއެްއޗެހިނ3ްްްތަރައްޤީކުރުމަށް ްހުރި ްގުދަނުަގއި ްކުރިން ްނުކޮށް، ްކަމެއް ްއެްއވެްސ ްވަންދެން އަހަރު

ްިޞއްޙީް ްއަިއއިުރގައި ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްއެނގޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތްދެމުންދިޔަކަން

ް ްޚިދުމަތްތައް ްެއއްޗެހިނ3ްްްއޮތީ ްހުރި ްްސޮޓކުކޮށްފައި ްެއއްެޗއްްނުހޯދައި،ްކުރިން ްެއްއވެސް ްަވންދެންްސްޓޮކަށް އަހަރު

އަހަރުްދިޔަ.ްއެހެންވީމާ،ްޓެކްސްްެވސްްނަގަންޖެހޭ.ްއަދިްއާމްދަނީްހޯދާނެްއެހެންްވަސީލަތްތައ3ްްްހިންގާލަހިންގައިލާް

ްއަނެއްްަބޔަކުްވާހަކަެދއްކުމަށްްޓަަކއިްމިްަމއުޟޫުޢްވެސްްހޯދަންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެ ްބަޔަކު ންްެއއް

ްއެއްބާރުލުންދީގެްނ،ް ްސަރުކާރަށް ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ހުޅުވާލުމަކީ
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ގެްނ،ްޤާނޫނާއިްގަާވއިދާްޚިލާފުާވްސަރުކާރަށްްޒިންމާތައްްހަވާލުޮކށްގެން،ްއެްމީހުންނަށްްމަސަްއކަތްކުރެވޭނެްފުރުޞަތުދީ

ކަމަށްްެވއްޖެއްޔާްހަމަމަގަށްްައޅުވަިއގެން،ްޒިންމާދާރުކުުރވަިއގެންްރަްއޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްލިބޭނެްގޮތްގޮތްްހަމަޖެއްސުން.ް

ް ްވާ ްފައިސާަތއް ްނަގާ ްފަދައިން،ްސަރުކާރަްށްމި ްވިދާުޅވި ްަބއެްއްމެންބަރުން ްވާހަކަދެްއކެވި ތަނެްއްއެހެންވީމާ،ްދެންމެ

ްކަމަށްް ްއެ ްބެލެންޖެހޭނެ. ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއެކަން ްޒިންމާއެއް. ްމަޖިލީހުގެ ްބެލުމަކީ ްަތން ްވާ ްވަންޏާ ްކަމަށް ނޭނގޭ

ްާވް ްހާޒިރުކުރެވެންޖެހޭނެ.ްއަިމއްލަފުޅަށްްދައުލަތުގެްބަޖެޓަށް ްކުރިމައްޗަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާްމީހުންްެވއްޖެްއޔާްޝަރީޢަތުގެ

ނޑުްހިުތންްއެކަުމގެްޒިންމާްމަތިވެފައިްގޮތެްއްނޭނގެޭއްމަޖިލީހު ގެްެމންބަރަކުްވިދާުޅވުމަކީްެއއީްުހތުރުްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްއެހެްނވީމާ،ް ނޑުފުޅުގަ. ްކޮ ްމެންބަރުންެގ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްއަދި ްއުފައްދަިއގެންނާ ްތަނުން ްމި ްކޮމިޓީތައް ްެއކިެއކި ވަނީ

ް ްބަޖެުޓ ްބަލަން. ްގޮތް ްވާނުވާ ްެއ ްޖެހޭ ްއެބަ ްޚިޔާނާތްތެރިވާްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓަށް ްަހވާލުޮކށް، ްސަރުކާރާ ފާސްކޮށް

ްހުށަހެޅެން.ް ްޝަރީޢަތަށް ްމައްސަލަަތއް ްއެ ްއަދި ްބެލެން. ްމައްސަލަތައް ްއެ ްިފޔަަވޅުއަޅަން. ްއެއަށް ްވަންޏާ ކަމަށް

ްއެހެ ްނެތް. ްމާނައެއް ްެއްއވެސް ްތިބުމުގެ ްމިތާ ްިކޔާަފއި ްނޭނެގއޭ ްގޮތް ްވާނުވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނވީމާ،ްއެހެންވީމާ،

ްމަގުފަހިކޮށްދީފައި،ްއިޚްިތޔާރާިއް ްގޮތަށް ްގެންދެވޭނެ ްކުރިއަށް ްހަވާލުކޮށްފައި،ްމަސައްކަތް ްޒިންމާ ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ބާރުްދީފައި،ްދެންްޖަވާބުދާރީުކރުވަން.ްދެންްއެްމީހުންްޚިޔާާނތްތެރިވާްކަމަށްްވަންޏާްމައްަސލަްބަލަން.ްމިްދެްކަންތައްް

ްބަޔަ ްބަޔަކުްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްޒިންމާތަެކއް ްބަޔަކަށް ްއެ ްވެއްެޖްއޔާ ްކަމަށް ްޒިންމާދާރުކުރުވާ ކު

ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ް ްމަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްއިޚްިތޔާރުތަެކްއ ްބަޔަކަށް ްއެ ްެވއްޖެއްާޔ ްކަމަށް ޒިންމާދާރުވާ

ްމަސްޫއލިއް ްނެތި، ްޒިންމާއެއް ްބަޔަަކށް ްެއްއވެސް ްއަިދްއެހެންވީމާ، ްނުލިބޭނެ. ްބާރެއް ްއިޚްތިޔާރަާކއި ްނެތި، ޔަތެއް

ްއެކަންް ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްެވސް ްޒިންމާތަކެއް ްމަސްއޫލިއްޔަަތކާއި ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްދީފި ްބަޔަކު ްބާރެއް އިޚްތިޔާރަާކއި

ްދައުލަުތގެ ްގޮތެއްަގއި ްހަމަހަމަވާ ްފަރާތް ްދެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްތިބެންޖެހޭނެ. ްވެސް ްބަޔަކު އެންމެހަިއްްބަލަންޖެހޭ

ްިދވެހިް ްއަދި ްުމައއްސަސާތަކަާށ ްއެންމެހައި ްދައުލަތުެގ ްދިވެިހ ްަފއިދާ ްޭއގެ ްއައުމަީކ ްތަރުތީބުެވގެން ކަންތައްތަްއ

ްބަޔަކަްށް ްއަނެއް ްބަޔަކު ްެއްއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްލިބޭނެ ރައްޔިތުންނަށް

ްބަ ްައނެއް ްަބޔަކު ްއެއް ްޓަަކިއ،ްކަލަނުގޮަވއި، ްގެންދިއުމަށް ްުކރިއަށް ްސަރުކާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތިނުމޮށެ، ޔަކަށް

ްކަްނކަމަށްް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްމަގުފަހިކޮށްދީ، ްކަންކަަމށް ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްގެންިދއުމަށް ްކުރިއަށް ދައުލަތް

ނޑު ްއަުޅގަ ްއުސޫލު ްރީތި ްޒިންމާކުުރވުމުގެ ްއަދި ްފާުޑކިޔައި ްމަގުން ްަމގުްންފާރަވެރިވެ،ްެހޔޮ ްއެ ްއަދި ްލިބިގަތުން. މެން

ްވެްސް ްމައްސަލަތައް ްގެނެވެްންހުރި ްކުރިމަްއޗަށް ްބަަލއި،ްަޝރީޢަތުގެ ްވެސް ްަކންތައްތައް ްޚިޔާނާުތގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަދަދުތަކަްށް ްއެކި ްނުވަތަ ްއިާނޔަތްތަކަށް، ްއެިކއެކި ްބަޖެޓުކުރި ްފާސްކޮށްދީފައި ްބަޖެޓު ްއެހެންވީމާ، ގެނެސްގަތުން.

ްކޮމިޓީތަކަްށްދައުލަ ްއެކި ްައޅުަގނޑުމެން ްނަމަ، ްޚިޔާނާތްތެރިވާ ްިވޔަްސ ްފަރުދަކު ްއަމިއްލަ ްައދި ްވެސް ްފަރާތުން ތުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްފިަޔވަޅުެއޅުމަކީ ްބަލަިއ ްކަންކަން ްއެ ްމެދުވެރިކޮްށެގން ްމުއައްސަސާަތއް ްދައުލަުތގެ ްއަދި ގެނެސްގެން

ްދަންނަވާލު ްވާހަކަ ްމިހުރިހާ ްކަމެއް. ްކަންަތއްތަްއްކުރަންޖެހޭ ްދައުލަތުގެ ްަދއުލަތުން ްބޭނުންވަނީ، ްމި ްއަުޅަގނޑު މަށް
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ްކަންތައްަތކަށްް ްބޭނުންވާ ްގެންަދން ްކުރިއަށް ްދައުލަތުން ްވާީތވެ، ްކަމަށް ްޓަކައި ްރައްޔިތުްނނަށް ްގެންދަނީ ކުރިއަށް

ްއަޅުގަް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްވާހިނދު، ްކަމަްށ ްޒިންމާެއއް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވާހަަކްމަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ ްާތއީދުކުރާ ނޑު

ްވެއްެޖއްާޔް ްކަމަށް ްޚިާޔނާތްތެރިވާ ްކަންކަމަށް ްއެ ްފަހިކޮށްދީފައި، ްމަގުތައް ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ދަންނަވަމުން؛

ްއޮންނަީން ްވެސް ްޒިންމާއެއް ްހުރިހާ ްޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ ްބަލައި، ްއުފުލާތޯ ްޒިންމާ ްއަިދ ްޒިންމާކުުރވުމުގެ އެކަން

ްވާހަކަްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތާއީދުކުރާ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްަޤބޫލުކުރަމުން، ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްކަމަށް ކިބަިއގައި

ްޤައުމަކީް ްދިވެހި ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމާލަނީ. ްވާަހކަކޮޅު ްއަޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވަމުން، ްފަހަރު ްެއއް އަދިވެސް

ްބާރަށް ްވަަރށް ްަމުގގައި ްތަރައްީޤގެ ްއެުކަގއި ްސުލްަޙއާ ްްއަމާންކަމާއި ްކަުމގަިއ ްޤައުެމއް ްކުރިއަށްާދ ސުބުޙާނަހޫްهللا

 .وبركاته هللا الم عليكن ورحوتالس  وވަޠަޢާލާްލެއްވުން.ް

 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްމެންބަރުންނަށ30ްްްއާދެ،ޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ13:00ްްްއިްނ12:30ްްގުުތކޮޅު:ްހުސްވަ[

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްވަީނ ްމި ްމިހާރު ްކުިރއަްށގެންދާއިރު ްފަށަިއގެން ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ؛11.3ް`.

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްްސަރުކާރުގެްފަރާތުން،ްފުަވއްމުލަކުްއުތުރުްާދއިރާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ް ްނަންބަރު 79/31ްޤާނޫނު ްމަޖިލީހުގެް، ްމުިޅ ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެަނއުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްއިމްޕޯޓު ްެއކްސްޕޯޓު ިދވެހިރާއްޖޭެގ

ކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިްިނންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓު.ްައޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްނައިފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްމުޙައްމަދަށް.ްްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ް

 ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙުމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްއަނެއްކާެވްސް ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވަްއމުލަކު ްފަރާތުން، ްޤާނޫނުްްސަރުކާރުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޙަސަން

ް 79/31ްނަންބަރު ްޤާނޫނަށްް، ްމި ްބިލެއް. ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްއިމްޕޯޓުެގ ްެއކްސްޕޯޓު ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްއެބަް ްހަމަޖައްސާފައި ްގޮތަށް ްނަގާ ްޑިއުޓީ ްމިހާރު ްމުދަލަކުން ްއެތައް ްނުނަގާ ްޑިއުޓީ ްކުރިން ްގިނަ ްވަރަށް ބަލާއިރުަގއި
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ްކުރީ ް%ހުރި. ްމިހާރު ްެއއްޗެހި ްހުރި ްފާަހގަކުެރވިފައި ްގޮތުގައި ްސުމެްއގެ ް%25ްގަިއ ްމިކަހަަލ5ްްްނ،ް%35ްން ން

ްވަީން ްައއިސްފަިއ ްވުޖޫދަށް ްސަރުކާުރ ްމިހާރުެގ ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ، ްވަނީ. ްހަަމޖައްސާފައި ްނެގުމަށް ްޑިއުީޓ ގޮތަކަށް

ީމދުތަކެއްްގެނެސްދޭނެްކަމަށްްވިދާޅުވެގެން.ްއެްއުއްމީދުތަްއްރައްޔިތުންނަށްްގިނަގުނަްވަޢުުދތަކަކާްއެުކ،ްތަރައްޤީގެްުއއް

ްބޭނުންވާނެް ްވެސް ްަސރުކާރުން ްއެހެްނވީމާ، ްގެނައީ. ްވެިރަކމަށް ްސަރުކާރު ްމި ްޭބނުންވާތީ ްހާސިލުކުރުމަށް ރައްޔިތުން

ްވީ ްމަުގތައް ްކޮށްެދވޭނެ ްކަންތައްތައް ްވިދާޅުވެަފއިވާ ްކޮށްދެއްވަން ްސަރުކާރުން ްއަވަހަކަްށްރައްޔިތުންނަށް ހާވެސް

ްހުށަހެޅޭް ްމަޖިލީހަށް ްފަހަކަށްއައިސް ްމި ްހުށަހެޅެމުންދަނީ. ްމި ްބިލުތަކެއް ްމިކަހަލަ ްކަްނނޭނގެ ްއެހެންވީމާ، ފަހިކުރަން.

ްޓެކްެސްއް ްަވއްތަރެްއގެ ްެއތައް ްބިލުތަކެއް. ްކަހަލަ ްނަގަންޖެހޭ ްެއއްެޗއް ްކޮންމެވެސް ްައތުން ްރަްއޔިތުން ްބިލުތަކަކީ ގިނަ

ްތަޢާރަ ްދެންނެވިހެން،ްމިހާރު ްކުރިންވެސް ްވަީނ ްއެ ްސަބަބަކަށް ްއެއް ްބޮުޑ ްއެންމެ ްޭއގެ ްއާދެ، ްދަނީ. ްމި ފުވަމުން

ްސަރުކާރަްށް ްފުއްދައިދިނުމަކީ ްވަޢުދުތައް ްއެ ްއެުކގައި. ްވަޢުދުތަކަާކ ްގިނަ ްތެރޭން ްކޯލިޝަނެްއެގ ްައއީ ސަރުކާރު

ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެންމެހައި ްކޯލިޝަނުގެ ްއެ ްއަދި ްކަމެއް. ްއެކަމަކުްްކުރަންޖެހޭ ްކަމެއް. ްތަބާާވންޖެހޭނެ އެއަށް

ްފުއްަދއިދޭންް ްވަޢުދުތަެކއް ްތެރޭްނ ްކޯލިޝަނެްއގެ ްއަދި ްވީނަމަވެްސ ްއަިއކަމުަގއި ްވެރިަކމަށް ްތެރޭން ކޯލިޝަނެްއގެ

ްކޯލިޝަންް ްމިހާރު ްބާއޭ. ްއޮްތ ްއެބަ ްމިހާރު ްކޯލިޝަން ްއެ ްހިތަށްއަރާ ްއަޅުަގނޑު ްވީނަަމވެސް އެދުނުކަމުަގއި

ްބޮޑަށްްްކޯޅޭޝަނަކަށް ްއެންމެ ްއެކަން ްފެންނަމުންދަނީ. ްމި ްމަންޒަރުތައް ްމިހާރު ްކަންނޭނގެ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ބަދަލުވާ

ްފަރާތްތަކަށްް ްެއކި ްކޯލިޝަނުގެ ްއިންތިޚާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްތެރޭގަ. ްއިންތިާޚބުގެ ފާހަގަކުރެިވގެންދިަޔއީ

ްހުރި ްހަވާލުކޮށްފައި ްިޓކެޓު ްދާއިރާަތކުގެ ްބޭފުޅުްނގެްއެިކއެކި ްއެ ްއިތުބާރާއި ްވެރިންެގ ްކޯލިޝަނުގެ ްއެހެންަނމަވެސް .

ްޓިކެޓަްށް ްދީފައިވާ ްދާިއރާތަކަށް ްއެކި ްކޯލިޝަނުން ްވެގެންދިަޔއީ ްނަތީޖާއަކަށް ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތުމުގެ ވަޢުދަށް

ް ްޓިކެޓުނުދިނަސް ްފަރާތްތަކަށް ްަބެއއް ްފޯވެފައިވާ ްއެދުމުން ްއަމިއްަލ ްޓަަކއި ްކުރިމަތިލުމުެގްވާދަކުރުމަށް ވެސް

ފުރުޞަތުދީ،ްސަރުކާރުންްެއްކަމުގެްފަހިކޮށްދެމުންދިޔަކަން.ްއެހެންވީމާ،ްކޯލިޝަނަކުންްވެަފއިވާްވަޢުދުތަެކއްްފުއްދުމަށްް

ްވެްސް ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށޭ. ްެއކަހަލަ ްހުރީ ްވީނަަމވެްސްކަންތައްތަްއ ްއޮތްކަުމގަިއ ްހުށަހެިޅފައި ްބިލެއް ްމިފަދަ ޓަކައި

ްމަިއްްކޯލިޝަނުގެ ްހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ްތެޭރގަިއ ްކޯލިޝަނުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްމީހެއް. ްނިކުތް ްވާދަުކރަން ޓިކެުޓަގއި

ނޑިް ްކުރިމަތިލިްގޮ ްޯކލިޝަނުން ނޑަށްްވެސް ްއަޅުގަ ްއިޚްލާޞްތެރިކަުމގެްަސބަބުން ްވަފާތެިރކަމާއި ްތެދުވެރިކަާމއި ޕާޓީގެ

ްރަްއޔިތުން ްއަޅުަގނޑަކީ ްމާްްގެއްިލގެންދިޔަީއ.ްމިހާރު ްއެކަމަށް ްވުރެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނޫން.ްއެއީ ްވެސް ްމީހެއް ތާއީދުކުރާ

ނުޑމެންގެްރައްޔިތުްނގެްފަރާތުންް ޤާބިލު،ްމާްކުޅަދާނަްއަދިްމާްފުދުންތެރިްމާްހިތްވަރުގަދަްބޭފުޅަކުްމިހާރުްވަނީްއަުޅގަ

ނަޑކީްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްްކަމަ ށްްވާތީ،ްމިކަންކަމާްބެހޭްގޮތުން،ްމިްއިންތިޚާބުކޮށްފަ.ްއެހެންނަމަެވސްްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްދަންނަވާލުމަކީ ްވާހަކަެއއް ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ބިލާ

ްއެއީް ްބުނެވިދާނެ. ްއަތްުނފޯރާފަށަށޭ ްަރއްޔިތުން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކޮންމެއަކަސް ްދަނީ ްމި ްނަގަމުން ްމިހާރު ޓެކްސްތައް

ގާތްަގނޑަކަްށްމިހާރުްޓެކްސްްމިްނަގާްގޮތުންްިވއްާޔްރާއްޭޖގެްަރއްޔިތުންްއަތުން،ްއެްމީހުންނަށްްއާމްދަނީގެްގޮތުަގިއް
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ްވަޢުދުތަްއ50ްްލިބޭްއެްއޗެްއގެް% ްއެބަްޖެހޭްއެްބޭފުޅުންގެ މިހާރުްމިްދަނީްސަރުކާރަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްސަރުކާރުން

ން.ްރައްޔިތުންްޤަބޫލުުކރީްޓެކްސްތައްްނަަގއިގެންްަނމަވެސްްރައްޔިތުންްތަރައްީޤްފުއްދުމަށްްޓަކައިްމިްޓެކްސްތައްްނަގަ

ްނޫނިއްޔާް ްނަގަިއގެން ްެޓކްސް ްވިްއޔާ، ްވަނީ ްކަމުަގއި ްބޭނުންވާ ްތަރައްޤީ ްރައްޔިތުން ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ބޭނުންވާނެ

ނޑުމެންގެް ްއެްއވެސްްޮގތެއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުގަ ބަޖެޓުްބޮޑުެވެގންދާއިރުގައިްދެންމެައކުްއެްއްތަރައްޤީކުރެވޭނެ

މެންބަރަކުްވިދާޅުވިްފަދައިްނ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރަށްރަށުގެްަކންތައްތައްްއަިދވެސްްމިްވަނީްއަޅުަގނޑުމެންްހިތްހަމަޖެހޭް

ްދަންނަ ްމި ްއެހެން ްފުރިހަމަނުކުރެވިއޭ. ްިޚދުމަތްތައް ްވެސް ްފެްނވަރަށް ްއަސާސީ ްކީްއކުރަންތޯ. ްއަދި ވަންޖެހޭްވަރަށް،

ނޑުްރަުށގައިްވެސްްހުރޭްއަޅުަގނޑުމެންގެްދާއިރާަގއި؛ްނައިފަރުްދާއިާރަގއިްހުރޭްހޮސްޕިޓަލެއްްވެސް.ް ސަބަބަކީްއަުޅގަ

ްމިތާނގަިއް ްނެތޭ. ްބޭހެއް ްމިތާކު ްައކީ ްޝަކުވާ ްކުރާ ްމުވަްއަޒފުން ްއެތާނގެ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްވަދެވޭ ްހޮސްޕިޓަލަށް އެ

ްމިތާނގައި ްނެތޭ. ްވަރަްށްްޑޮކްޓަރުންނެއް ްއެހެންވީމާ، ްނެތޭ. ްވަސީލަތްތަކެއް ްޚިދުމަތްދެވޭނެ ްރައްޔިތުންނަްށ އަނެއްހެން

ްެއް ްނެތި، ްޮޑކްޓަރުން ްަރށެއްަގއި ްއުޅޭ ްމީހުން ްހާސް ްފަސްހަ ްގާތްަގނޑަކަްށ ްއޮތީ. ްމި ްތަްނ ްމި ްހާލުގައޭ ނިކަމެތި

އްްނެތި،ްދެންްކިހިނެއްތޯްކަންތައްްކުރާނީ.ްމީހުންނަށްްޚިދުމަތްދެވޭނެްގޮތެއްްނެތި،ްއެްމީހުންްބޭނުންކުރާނެްވަސީލަތެ

ްެދކެވެނީ.ް ްވާހަކަ ްދަށްކަމުގެ ްފެންވަުރ ްތަންތަނުެގ ްއެ ްއަންަނނީ ްވެްސ ްސްކޫލަކުން ްހަމަ ްވަެދިވއްޖެއްާޔ ސްކޫލަށް

ްއެއްް ްޓަކައި ްތަަރްއޤީކުރުމަށް ްރަށް ްކައުންސިލުތަކުން ްއިންތިޚާުބވެފަިއވާ ްގޮްސ،ްލާމަރުަކީޒްއުސޫލުން ވެސްްއަނެއްޮކޅުން

ްނުލިބޭތީވެ.ް ްމީހުންނަށް ްަފއިާސްއެ ްނެތިގެން ްަފއިސާ ްބުނަނީ.ްއެއީ ްކަމަށް ްނެތް ްގޮތެއް ްކުެރވޭނެ ްމަސައްކަެތއް ކަހަލަ

ނޑުެމންްރައްޔިތުންްއަތުންްަނގާް އެހެންވީމާ،ްމިފަދަްހާލެއްަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްމިްުއޅެންޖެހެނީ.ްއެކަމަކުްވެސްްއަުޅގަ

ް ްއަނެއް ްދުވަހުން ްެއއް ްދުވަހަށްްފައިސާ، ްއަނެއް ްދުވަހުން ްއެއް ްދަނީ ްމި ްޚިދުމަތްތައް ްގިނަވަމުން. ްދަނީ ްމި ދުވަހަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްމަސަްއކަތްކުަރން ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮަތކަށް ްކަހަލަ ްނުވާ ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ދަށަށް.

ްމިފަދަ ްަރއްޔިތުން ްވެްސ ްގޮެތްއގައި ްކޮންމެ ްދަންނަވާނީ، ްވެްސ ްބޭނުމަށްްްއަޅުަގނުޑ ްތަަރއްީޤގެ ްގެނައީ ސަރުކާެރއް

ްޓެކްސްނަަގިއގެންް ްސަރުކާރުން ްހުށަހަޅަންޖެހޭ. ްއެބަ ްސަރުާކރުން ްކަންތައްތަެކއް ްތަަރއްޤީުކރެވޭނެ ްވުމާއެުކގައި ކަމަށް

ްޓެކްސް ްމި ްނެތުމާއެކުގައި ްވަސީލަތްތަކެއް ްއެހެން ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްއެއީ ްނެތް. ްޮގތެއް ްތަރައްޤީކުެރވޭނެ ްނޫނިއްޔާ

ްެއް ްަރއްޔިތުން ްރަނގަޅުވާނެ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮތެްއ ްކަހަލަ ްފުއްދޭ ްަވޢުދުތައް ްިމކަން؛ ްވެސް ނަގަިއގެން

ްގިަން ްވީހާެވސް ްކަންނޭނގެ. ްއެއީ ްވެސް ްގޮތަކީ ްއެދޭ ްރައްޔިތުްނ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްއުފާވެިރވާނެ. ްވަރަށް ކަމަށް

ްކުރު ްމިކަން ްވެސް ްޓެކްސްނަަގިއގެން ްބިލުގައިްއަދަދަކަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންވާނީ. ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަންނޭނގެ ން

ްކަމަށްް ްއެ ްަރއްޔިތުން ްއެއީ ްނޫން. ްކަމެއް ްދެކޮޅުހަދާނެ ްވެްސ ްގައިމު ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރުަމކީ ްކަންކަން ްމި މިގޮތަށް

ްއެދޭކަމުަގއިްވަނީްވިްއޔާ.ް

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:
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ިދވެހިރާއްޖޭގެްއެކްސްޕޯޓުްއިމްޕޯޓުގެްޤާނޫނަްށްގެންނަްއިޞްލާޙެއްްގެންނަް،79/31ްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކުރިއް

ް ްވިސްަނއިލާއިުރގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެން ްިމއަދު ްދިވެހިާރއްޖޭގ2008ްްެއިޞްލާޙަކީ ްސަރުކާރުން ްއުފެދުުނ ްއަހަރު ވަނަ

ްޚި ްމުދަލާއި ްލުއިކޮްށދިނުމަށާއި ްޖީބަށް ްގޮެތއްަގިއްރައްޔިތުންެގ ްހެޔޮ ްައގު ްޓަކައި، ްކުަޑކޮށްދިނުމަށް ްައގު ދުމަތުގެ

ްބޭނުންާވް ްޚިދުމަތްތަކަށް ްއަާސސީ ްފިޔަަވޅެއް.ްއޭގެތެރޭްންލާފައި ްހަރުދަނާ ްޓަކަިއްެއޅި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް

ް ްކުޑަކޮށްލީ. ްޕަސެންޓަށް ްޒީރޯ ްޑިއުޓީ ްައއިޓަމުތަކަުކން ްބަިއވަރު ްއަހ2008ްައެތައް ްވެިރކަާމްވަނަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ރު

ްއެތަްއް ްއަގު ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްދެމުންގެންދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނުވަތަ ްނަގަމުންދާ ްއަތުން ްރައްިޔތުން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ އެީކގައި

މާއިްގުނައަކަށްްުކޑަކޮށްަފއި،ްރަްއިޔތުންނަށްްއިތުރުްޚިދުމަތްތައްްތަޢާރަފުކުރަމުންދިޔައީ.ްއޭގެތެޭރގައިްާއސަންދަިއގެްނިޒާ

ްއަދިް ްއެހީތެރިވުމާ، ްމީހުންނަށް ްދުވަސްވީ ްއުމުރުން ްއަޅާލުމާިއ ްމައިންނަށް ްއެަކނިވެރި ްނިޒާމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ

ްއާއިް ްފައިސާ ްދޭ ްމައިންނަށް ްއެކަިނވެރިންނަށް ްއެހީތެރިކަމާއި ްފޯރުކޮށްދޭ ްމީހުންނަށް ްހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ްރަް ްއެހީތެރިކަމެއް ްއެތަްއ ްމާލީ ްފުާޅކުރަމުންދިޔައީ.ްމިހެންގޮސް ްޚިދުަމތްތަކެއް ްއެތައް ްއަާސސީ އްޔިތުންނަްށ؛

ްހަދަމުންދިޔައީ.ް ްގޮތް ްލިބޭނެ ްއަޅަމުންދިޔައީ.ްބޯފެން ްހިއްކަމުންދިޔައީ.ްނަރުދަމާތައް ްބިްނތައް ްރަށްރަށުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކިތަން ްބޭނުންވާ ްޙަްއޤުތަކަށް ްބޭނުންވާ،ްއަސާސީ ްވަސީަލތަށް ްއިންސާނީ ްވުޖޫދަްށްމިހެންގޮސް ްކަންތައްތަކެއް މެކިތަންމެ

ްައޅުަގނުޑް ްޖެހޭ ްއެބަ ްހަނދާންކޮްށލަން ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްވިސްަނއިލާއިުރގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންނަމުންދިޔައީ.

ް ްވެިރކަމެއ2008ްްްހިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނުވަތަ ްއައީ. ްފެށިގެން ްވެިރކަން ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއެކަނިތޯ ްއަހަރު ވަނަ

ްކުރަ ްތާރީަޚކީ ްފެއްޓި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއ2008ްްިން ްނޫން. ްއެހެެނއް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެކަނިތޯ؟ްނޫން! ްއަހަރުަގއި ވަނަ

އަހަރ30ްްުމީހުންްދިރިއުޅެންްފެށީއްސުރެްފެށިގެންްދިވެހިރާއްޖޭގައިްައއީްކޮންމެވެސްްބާވަތަކަށްްވެިރކަންްހިނގަމުން.ް

ް ްވެސް ްވެިރކަމެއް ްދިގު ްޒަމާނީ ްޮއވޭ.ްދުވަސްީވ، ްވެސް ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނގެ ްވެސް ްއޭރުަގއި ނިިމގެންދިޔައީ.

ްތަފާތަީކް ްހުޭރ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމުައއްސަސާަތއް ްދޭނެ ްވަސީލަތްތަެކއް ްހުރޭ.ްހުރިހާ ްެވސް ްމުއައްސަސާަތއް އެހެނިހެން

ްރަްއޔިތުންނަ ްނޭނގި، ްގޮތްތަކެއް ްހޯދާނޭ ްމަގެއް ްޓައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްދައުލަތަށް ްހުރިްއާމްދަނީ ްޚިދުމަތްތައް ްދެވޭ ށް

ްެއް ްގޮަތކަށް ްހިނގާ ްއެ ްގޮްސ ްހިނގަމުން ްހިނގަމުން، ްހިނގަމުން، ްއުސޫލުން ްހިނާގ ްދުނިޔެ މިންވަރެއްަގއި

ް ްހުރީ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ؛2008ްްހިނގަހިނގާ ްޭއރުގެ ްއެީކަގއި ްބަދަލުވުމާ ްެވރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަހަރު ަވނަ

ްރައ2008ްް ްިދވެހި ްއަހަރު ްރަްއޔިތުންނަށްްވަަނ ްިދވެހި ްއިސްުކރެއްވީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިޚްތިޔާރުކުިރ ޔިތުން

ްއަުގް ްަނގަންޖެހޭ ްއަތުން ްރަްއޔިތުންގެ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްއަވަްސކުރުމަށާއި ްޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭ

ްދަށްކޮށްފައި ްމިންވަރު ްފައިސާގެ ްނަގަންޖެހޭ ްޖީބުން ްރައްޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްސްޕީޑުް، ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްދޭ ރައްޔިތުންނަށް

ވަނަްއަހަރުްރިޔާސީްއިންތިޚާބާްއެީކގައިްައއުްރައީސަކުްއިޚްތިޔާރުކުރީ.2013ްްބާރުކޮށްފައި،ްޚިދުމަތްތައްްފުޅާކުރަން.ް

ް ްބޮޑުކޮްށގެން ްަފއިސާ ްނަގާ ްޖީބުން ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުއްމީދުުކރީ، ްރަްއޔިތުން ދައުލަތަށްްއޭރުަގއި

ް ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްޙަޤީޤަތެއް ްޤަބޫލުުކރެވޭނެ ްއެއީ ްނޫން. ްހޯދާކަށް ްމަގެއް ްއިތުރުކުރާނެ ވަނ2013ްްައާމްދަނީ
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ްހޯދުމަށްް ްއާމްދަނީ ްއިތުރު ްދައުލަތަށް ްއިްސކުރީ ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެކީަގއި ްއިންތިާޚބާ ްރިޔާސީ ްއޮތް އަހަރު

ރުން،ްރައްޔިތުންްއުފައްދާްސަުރކާރުންްދައުލަތަށްްއިތުރުްއާްމދަނީްހޯދާނެްމަގުތަކެއްްައުއްޓަކައިްދެންްއުފައްދާްސަުރކާ

ދޮރުތަކެއް،ްައއުްގޮތްަތކެްއްހުޅުިވގެންދާނެްކަމަށް.ްއެހެންަނމަވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްުނފެނިގެންްމިްއުޅެނީްއެްތަން.ް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްެވސް ްތެރޭަގއި ްދުވަްސކޮުޅގެ ްމަދު ްނަގަމުން،ްފާއިތުވެދިޔަ ްޖީބުން ްރައްޔިތުންގެ ްފެނުނީ ްމި ންނަށް

ްާފޑުފާޑުގެް ްގޮތަށް، ްބުރަޮބޑުވާނޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްިއތުރަށް ްއަިދވެސް ްއަދިވެްސ ްަނގަުމން ްނަގަމުން، ނަގަމުން،

ްތަ ްނަގަމުންދާ ްއެްއޗެހި ްޓެކްސްތަކާ ްއައު ްނުނަގާ ްކުިރން ްެއއްޗެހި، ްޓެކްސްތަކާ ްއިުތރު ްއަދި ްެއއްޗެހި ން.ްޓެކްސްތަކާ

ް ްތަފާތަކީ ްއޮތް ްމި 2008ްްމިހާރު ްފެށިގެން ްއަހަރުން ްސަރުކާާރ2013ްްވަނަ ްތިބި؛ ްއޭރުަގއި ްހިސާބަށް ްއަހަރާ ވަނަ

ްބުނަމުންދިޔައީް ްކައިރީ ްރައްިޔތުން ްނަގަިއގެންނުވާނޭ. ްޓެްކސް ްނުނަގާށޭ. ްޓެކްސް ްބުނަމުންދިޔައީ ްފަރާތްތަކުން އިދިކޮޅު

ްޖެއްސުން ްސަރުކާަރށް ްނުދަްއކާށޭ. ްބޭފުޅުންނާްޓެކްސް ްއެ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަެވސް ްގޯނާކުރާށޭ. ްސަުރކާަރށް ކުރާށޭ.

ްކުރިްން ްބޮޑުކޮށްފައި، ްިއތުރަށް ްޓެކްސްތައް ްނަގަމުންދިޔަ ްކުރިން ްފެނުނީ ްމި ްހަވާލުުކރުމަށްފަހު ްވެިރކަން ރައްޔިތުން

.ްއަޅުަގނޑުމެންްވިސްނައިާލއިރުަގއިްއުވާލިްޓެކްސްަތއްްއަލުންްނެޭގނެްގޮތްތަކެއްްފަރުމާކުރަމުންދާްތަން.ްމިއީްތަފާތަކީ

ްޚިދުމަތްދިނުމަށާް ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަުޅގަ ްހިތުން އަޅުަގނޑު

ްއެބަް ްގޮތްަތކެއް ްއައު ްމިހާރު ްޤައުމަށް ްޓަކައި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްޚިދުމަތް ްދޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަދި

އީޖާދުކުރަންޖެހެއޭ.ްކޮންމެވެްސްއުސޫލެއްގެްތެރެއިންްނަމަެވސް،ްކޮންމެވެސްްގޮެތއްގެްތެެރއިންްނަމަވެސް،ްކޮންމެވެސްް

ްގޮތްތަެކްއް ްއެހެން ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްޤައުމު ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފިކުރެއް ްކޮންެމވެސް ވިސްނުމެއް،

ނޑުމެންނަށްްމިްއިސްކުރަންޖެހިއްޖެްކަމަށް.ްިމހާރުްމިް އޮތްްއުސޫލުންްދާއިީމްގޮތެްއގަިއްމިްގެންނަްއުސޫުލން،ްއަުޅގަ

ްބޭނުންވާް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ްައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ްތެރެއިން ްއާދަާކދަތަކުގެ ްބޯދާ ްއުސޫލުން، ބޯދާ

ްއަ ްވެސް ްތަނަކުން ްޮކންމެ ްކަމަކަށް. ްޚިދުމަތްދެވިދާނެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްކޯލިޝަްނގެްސްޕީޑުަގއި ްމިހާރު ުޑިއވެނީ،

ްމިނިސްޓްރީަތއްް ްއަކީ ްމާނަ ްޭއެގ ްވާަހކަ. ްއުޅެމުންދާ ްޯކޅުން ްތެރޭަގއި ްކޯލިޝަްނގެ ްައޑުިއވެނީ ްމި ްވެްސ ސަރުކާރުން

ްއަނެއްް ްނޫން ްގޮތަށް ްބުނާ ްވެރިން ްޕާޓީގެ ްއެ ްޚިދުމަތް، ްބޭނުންވާ ްދޭން ްމިނިސްޓްރީން ްެއއް ްހުންނައިރުގައި ބެހިފައި

ް ްއަެނއް ްދިމަލެއްުނވާނެ.ްގޮތަށް، ްދެކޮޅެއް ްިވޔަފާރީގެ ްއެހެްނވީމާ، ްދިމަލެއްނުވޭ. ްދޭތި ްކުރީމަ ްކަންތައް މިނިސްޓްރީން

ްނަާގް ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްމަޑުޖެހެމުންދާނީ. ްއަނެއްާކވެސް ްޚިދުމަތްތައް ްދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްއިތުރު ްމިންވަރު ްފައިާސގެ ްނުވަތަ ްައގު ްމިްފައިސާގެ ްމިހާރު ްެވއްޖެްއޔާ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ެވގެންދާނީ.ްއަޅުގަ

އޮތްްފޯމިޔުލާްެއއްގޮަތކަށްވެްސްކަމަކުނުދޭ.ްމިްފޯމިޔުލާްއަށްްބަދަލުގެންނަންްއެބަްޖެހޭ.ްރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްްގާތުްން

ކާްނުވަތަްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްބާރުވެރިކަްންދިނުމަށްްޓަކައިްއުފައްދާފައިްހުރިްކައުންސިލުތަކަށްްއާމްަދނީްލިބޭނެްގޮތްތަ

ްޚިދުމަތްތައްް ްދޭންޖެހޭ ްއެ ްރަށްތަކުގަިއ ްދިރިއުޅޭ ްީމހުން ްރަށްތަކުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްދީގެން ްބޭފުޅުންނަށް އެ

ްތަޢާރަފްކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްނުވަތަްއެކަންްކުެރވޭނެްގޮތްތަެކއްްވާންްއެބަްޖެހޭ.ް
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 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްއްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ، .`8ް ްޤާނޫނަށްް، ްބެހޭ ްޑިއުޓީއާ ްއިމްޕޯްޓ އާދެ!

އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް؛ްއާދެ!ްިމއަދުގެްސަރުކާުރގެްފަރާތުންްހުށަހަޅައިގެންްިމއަދުްބަހުސްކުެރވެމުންްމިްގެންދަނީ.ްއާދެ!ް

ްސަބަބުން ްތަކުލީފުތަކުންްްމިކަމުގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްފެށުމުން ްނަގަްނ ްއިތުރަށް ްޑިއުޓީ ޙަޤީޤަތުގައި

ްޚާއްަޞކޮށްް ްވިޔަފާީރގަިއ، ްފަންތީގެ ްމެދު ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަަގކޮށްލަން ްމީގައި ްއަޅުަގނޑު އުފުލަންޖެހިގެންދާނެ.

ްސަރުކާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑިގެންދާނެ. ްފު ްެއއްޮކށް ްވިޔަފާރި ްަޤއުމުތަކުެގްމެދުފަންތީގެ ްކުރިއަރާފަިއވާ ްދުނިޭޔގެ ރުަގއި

ްޚާއްޞަް ްއޭގެތެޭރަގއި ްކުެރވުނު. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްިގނަގުނަ ްވަރަށް ްޓަކައި ްބައްަޓންކުރުމަށް ްދިވެހިރާއްޖެ މިޑޮޔުލަށް

ްވަްނދެން؛ްއާދެ!ްކުރީ ްދުވަެހއް ްއެަތއް ްތަޢާރަފުކުރަން،ްޒަމާންވީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްެޓކްސްްނިޒާެމއް ްގޮތެްއގައި ްިދގު 30ްގެ

އަހަރުގެްސަރުކާރުންްެވވަަޑއިެގންްވައުދުތަަކކީްޓެކްސްަނގަންެވގެންްރެީޑވަނީއޭ،ްަތއްޔާުރވަީނއޭ،ްތަްއޔާުރވަނީއޭ.ްއެހެންް

ްނަގަމުންދިޔައީ.ްޙަޤީޤަުތގަިއް ްޓެކްސެއް ްއަތުންްނުސީދާ ްރައްޔިުތން ްވަންދެން ްޒަމާނެއް ްއެަތއް ްައއިސް ކިޔަމުންކިޔަމުން

ްއޮުޅވާ ްަރއްޔިތުންްރައްޔިތުން ްތިބެގެން ްތެރޭގަިއ ްއަނދިރިަގނެޑއްެގ ްކަނު ްައކީ ްިޑއުޓީ ްައކީ. ްޑިއުީޓ ްެޓްކސެއް ލުމުގެ

ްވާހަކަެދއްެކވިް ްކުީރަގއި ްތަނުގައި ްމި ްރައީސް.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްހޯދުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްފައިސާ ްނުޙައްޤުން އަތުން

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްނުކުތާ، ްެއއް ްފާހަގަކުރެއްވި ްއުޅުނުްބޭފުޅުން ްވަންދެން ްަޒމާންތަކެއް ްތެރޭަގއި ްިވޔަފާރީގެ ްވެސް ކީ

ނަޑއެިޅގެންް ްބައެއް.ްކަ ްއެތެރެކުރާ ްމުދާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭުރން ްއިން ްައޅުަގނޑުމެންަނށްްއެނގޭ.ްރާއްޖެ ްވާތީ ބަޔަކަށް

ް ްބައެއް ްވެްސ ްތެރެއިން ްފައިސާގެ ްވާ ްފްރައިޓަށް ްއެ ްއިންކުލޫޑުކުުރމަށްފަހުގައި ްފްރައިޓް ްތެރެއަްށްއާދެ! ޑިއުޓީ

ްފަރާތްތަކަށްް ްއެތެރެކުރާ ްމުދާ ްބޭރުން ްއިން ްރާއްޖެ ްތިއްބެވި ްމިތާނގައި ްނަގަމުްންއަންނަނީ.ްއަދި ްފައިސާ ވައްަދއިގެން

އަޅުަގނޑުްމިްަދއްކާްވާހަކަިއގެްޙަޤީޤަތްްސާފުެވގެންދާނެ.ްމީގެްނަތީޖާއަކަށްްވެގެންދާނީްއެްއޗިހީގެްއަުގްއިންތިހާްއަްށް

ްެވއްޓިގެންިދއުން.ްބޮޑުެވގެންދިއު ން.ްއަދިްމީގެްނަތީޖާއަކަށްްެވގެންދާނީްޢާއްުމްނިކަމެތިްރައްޔިތުމީހާްހަލާުކގެްތެރެއަށް

ްދައްކަވާ.ް ްއެބަ ްބީ.ޕީ.ޓީ ްދައުލަތަށް ްމިހާރުވެސް ްބޭފުޅުން ްެއ ނިޑގެންދިއުން. ްފު ްއެްއކޮށް ްވިޔަފާރި ްފަންތީގެ ްމެދު އަދި

ްކެރިް ްކަމަކީ ްޖެހިވަަޑއިގަންަނާވ ްެޓކްސްްކުރަްއވަން ްނަގާ ްއަތުން ްމުއްސަނިދން ްސަރުކާރަށް، ވަަޑިއގަންނަވަްނޏާ

ތަޢާރަފްކުރަންވީ.ްއެްބޭފުޅުންްކީްއވެގެންތޯްއިްނކަމްްޓެކްސްާއްދިމާލަށްްނުގޮސް،ްއަދިެވސްްރައްޔިތުންްނިކަމެތިކުރުމަށްް

ްމި ްޓަކައި ނޑާލުމަށް ްފު ްއެއްކޮށް ްވިޔަފާރި ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަތުން، ްރަްއޔިތުން މަސައްކަަތއިގެްންްޓަކައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަންބޮޑެއްުނވޭ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްނަމަ. ްވަނީ ްކަމަށް ްއޮތް ްިނޔަތެއް ްރަނގަޅު ްސަރުކާުރގެ އަވަްސެވވަަޑއިގަތީ.

ްެއް ްހުންނެވީ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގަިއ ްރާއްޖޭެގ ްމި ްމިހާރު ްމީހަުކ، ްއިން ްާގތުގަިއ ްފޫޓެއްހާ ްދެ ކުރިމަތީގަިއ

ރެކޯުޑގައިްަބއްލަާވ،ްވިދާުޅވިްމިހާރުވެސްްކަސްޓަުމގައިްއެބަްހުްއޓޭްކޮމްޕިޔުޓަރުތައް.ްއަވަހަްށްމަނިކުފާނުްމިްތަނުގައިް

ްހުިރް ްކަސްޓަުމގައި ްސަުރކާރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ނޑުމެން ްައޅުގަ ނެޑއް. ްއަނދިިރގަ ްަކޅު ްެއއީ ްނޫން. ްއެީއކީ ނަގަންީވއޭ.
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ްައޅުަގނޑުެމން ްޖައްސައިލާަފއި ްއެްއްފަރާތަށް ްއެކަްންްކޮމްޕިޔުޓަރުތައް ްަޤއުމުތަކުަގއި ްުދނިޔޭގެ ްކުރިއަރާފަިއވާ ދުނިޔޭގެ

ްއޭެގް ްއުފެއްދީ. ްމީރާ ްއަދި ްތަޢާރަފްކުރީ. ްޓެކްސް ްއަދި ްނެގުާމ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއެއީ ްފެއްތީ. ްޤައުމު ްމި ްއުސޫލަށް ކުރާ

ްރައްޔިތުންެގްސަރު ްމިހާރު ްމުއްސަނދިވެގެންދިަޔއީ.ްދައުލަތަކީ ްދަުއލަތް ްެވގެންދިޔައީ ްެވގެންދިޔަީއްނަތީޖާއަކަށް ކާރަކަށް

ްނުރަނގަުޅް ްއެންމެ ްމީގެ ްއެނިގގެންދިއުްނ. ްޓެކްސްނެގެނީ ްމިވަރަށްކަން ްމުދަލުން ްެގންނަ ްއަތުން ްތިމާ އެނިގގެން.

ްިވޔަފާރިއެްއް ްެއކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ްއިމްޕޯޓް، ްމީހަކުމެ ްކޮންެމ ްއޮތީ ްޙައްޤެއްތޯ ްކޮްނ ްވާނީ؛ ސިފައަކަށް

ްތައިލެން ްގޮއްސަްރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހުގައި ްޤައުމަކަށް ްއެހެން ްނުަވތަ ްގޮއްސަ ްއަށް ްޑުބާއީ ްައދި ްނުވަތަ ްގޮްއސަ ޑަށް

ްއޭނާް ްއަދި ްޓަކައި ްިވޔަފާރިުކރުމަށް ްއޮތީ. ްޙައްޤެއްތޯ ްކޮްނ ްޑިއުޓީެނގުމުަގއި ްއަތުން ްމީހާ ްއެ ްމުދަލުން ގެންނަ

ްނަފާ ްިވޔަފާރިން ްއެ ްަކމަކީ ްކުރި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެއއްޗެހިްވިޔަފާރިކުރުމަށްފަހުަގއި ްހޯދައިދެނީ. ެއއް

ްދައްކާނީ.ްމިީއް ްފައިސާ ްހަމައަކުންތޯ ްކޮން ްއޭނާ ްމުދަލުން ްހުންނަ ްސްޓޮުކގައި ްމުދާތަްއްގެނެސް ހަލާކުވެގެންދޭ.ްބޮޑެތި

ްިމް ްމިހާރު ްކުެރވޭނެ. ްނުެވސް ްކަމެްއ ްިމ ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމެއް. ްޚިލާފު ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްއަޅުަގނޑުްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ްތައިލެންޑުން ްއިޚްތިޔާުރަގއި ްއަމިއްލަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްގެއްިލގެންދާ ހަމަހަމަަކން

ްއަގެއްް ްގަންނަންޖެހޭ ްއެ ްދައުލަތަށް ްމުދާ ްހުރި ްކޮންޓެއިނާެއއްަގއި ްހުރި ްގޭގައި ްމުދަލުން ްއަންނަ ގަނެގެން

ނެ.ްމިހާރުްމިްވާްގޮުތންްމިްޤާނޫނުްތަޢާރަފްކުރީމަްދައްކަންޖެހުމަކީްއެއީްހަމަޖެހޭްއުސޫލެއްްނޫން.ްއެކަންްކޮްށެގންނުވާ

ްކުރާް ްކުިރއަރާފަިއވާްޤައުމުތަކުން ނޑުެމންްކުރިްކަމަކީްދުިނޔޭގެ ްއެްމުދަލަށްްފައިާސްދައްކަންޖެހެނީ.ްއަުޅގަ ްގޮތަކީ ވާ

ްއޭރު ްދެނީ. ްޕަސަންޓެއް ްކޮންމެވެސް ްދެނީ ްެއއިން ްވިއްކުމަށްފަހުގައި ްމުދާ ްއެ ްގެނެސްފައި ްމުދާ ްނިކަމެތިންްކަމަކީ ން

ްަދއުރުާވް ްއެ ްއެނގޭ ްއަބަދުވެސް ްއަކީ ްނަފާ ްވިޔަފާީރގެ ްއަދި ްކުރިއަރަިއގެންދާނީ. ްިވޔަފާިރ ސަލާމަތްވެގެންދާނީ.

ްމަހެްއގެް ްއެހެންވީމާ، ްދަްއކަވާ. ްއެބަ ްސަރުކާރަށް ްޖީ.ެއސް.ޓީ ްވަރަކުން ްދައުރުކުރާ ްުމދާ ްިވޔަފާރިވެިރޔާ، އެްއޗަކުން

ްކޮންޓެއިނާ...4ްމައްޗަށްް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްފުރުޞަތަްށް ްހާިޒރުވެަވޑަިއގެން ްއަށް ްޖަލްސާ ްވަގުތު ްމި ްހަމަވީ. ްަވގުތު ނޑަެއޅިފައިވާ ްކަ ްއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ް ްގަާވއިދުގެ ްނިމުނީ. ްމި ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމާއްދާގ75ްްެއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ވަނަ

ް ްނަނ3ްް)ހ(ގެ ްުފވައްމުލަުކްވަނަ ްފަރާތުން، ްސަރުާކރުގެ ްމަތީން ްގޮތުެގ ްވާ ްަގއި ް)ށ( ްާމއްދާގެ ްއެ ްދަށުން، ބަރުގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ 79/31ްއުތުރު

ްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްިއމްޕޯޓުގެ ްއެކްސްޕޯްޓ، ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެޖެންާޑ3ްްބިލުގެ ް ްއިްއވަން. ްިކޔުން ވަނަ

ް ްއަުޅަގނޑުމެންްދަނ12ްްީމިްނިމުނީ.ްއެެޖންޑާްއަިއޓަމ11ްްުއައިޓަމު ްއެޖެންޑ1:30ްްާަގއި.ްމިއަދ1:30ްްުއަށް ަގއި

ް ްބެލުމަށ12ްްއައިޓަމު ްބައްދަލުވެވޭތޯ ްއަުލން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްގަސްުތކުރަން ްއަޅުަގނޑު .ްނިންމުމަށްފަހު
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ްއަލުންް ްައޅުަގނޑު ްމެދުަކނޑާލަން. ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑު ްއިޢުލާނުކޮށްލަމުން، ްވެްސ ްވާހަކަ ްއެ އެހެންވީމާ،

 السالم عليكنوްަގއި.1:30ްަގއިްަރނގަބީލުޖަހާފައ1:25ްްިޖަލްސާްފަށާނީް

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(13:31ްއިނ13:18ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހ12ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްވޯޓަށްްްވޯޓަށް،12ްޑާްއައިޓަމުް`ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްއެޖެން

ް)ވަ ްއެދެން. ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްމު ްޖައްސަވައިދެްއވުމަށް ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި ގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްދެންނެވުމަށް

ްކާުޑކޮޅުތައްް ްފުުރޞަތުއަރުވަން. ްެޗކުކޮށްެލއްވުމަށް ްކާުޑޮކޅުތައް ްއިށީނދެވަަޑއިގެން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްައޅުަގނުޑްއެންމެްފުރަތަމަްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްބެހޭްރަީއސުލ2009/11ްް ްއިނާޔަތްތަކާ ްެއހެނިހެން ްާއއި ްމުސާރަ ްނާއިުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްާއއި ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރެްއވުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ޤާނޫނަށް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

35ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 50ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް ްޖުމ26ް. .ް ްޤާނޫނ50ްުލަ ްއެހެންކަމުން، .

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްއާއިްަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެްާނއިބުެގްމުސާރަްާއއިްއެހެނިހެންްއިނާޔަތްަތކ2009/11ްްާނަންބަރުް

ްިމް ްވޯޓަްށ ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްފާްސވެއްޖެ. ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިުލ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ބެހޭ

ްޤާނޫ ްދަންނަވަނީ ްނަންބަރު ްކޮމިޓީނ2009/08ްްްނު ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެްނޝަނާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުރުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްް

54ްްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

07ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

07ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 44ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .23ް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ44ްު. ްއެހެންކަމުން، .

ް ްގޮތަށ2009/08ްްްނަންބަރު ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްޤާނޫނުްނަންބަރުް ދިވެހިާރްއޖޭގެްތިމާވެށިްރައްކާތެރިކޮށ93/04ްްްފާސްވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ްޮކމިޓީ ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެިރްދެމެހެއްޓުމާ ްމެދު ްފާސްކުރުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެވި ން

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

04ްްްްްްވާ:ވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެއްް
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 49ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .25ް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ49ްު. ްއެހެންކަމުން، .

މިީޓންްދިވެހިރާއްޭޖގެްތިމާވެށިްރައްކާތެިރކޮށްްދެމެހެއްޓުމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުްކ93/04ްޮނަންބަރުް

ްއުތުުރް ްފުވައްމުލަކު ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްފާސްެވއްޖެ. ްގޮތަށް ނިންމެވި

ދިވެހިާރއްޖޭެގ79/31ްްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްޤާނޫނަށް ްއިމްޕޯޓް ްޢިއްޒަތްތެރިްްއެކްސްޕޯޓް ްމެދު ްފާސްކުރުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

ް.ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

19ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މުން،ްސަރުކާރުެގް.ްއެހެންކ53ަ.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ53ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްޤާނޫނުް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުުރ ްފުވައްމުލަކު ފަރާތުން،

ް ްގޮތަްށް،31/79ްނަންބަރު ްބިުލްކޮމިޓީންްނިންމެވި ްޤާޫނނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްއިމްޕޯޓުގެ ްެއކްސްޕޯޓު ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.12ްްންޑާްައއިޓަމުްފާސްވެއްޖެ.ްއެޖެ

      

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ31ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްެއޖެނ12ްްއެޖެންޑާ ްނިމުމަށްފަހު ްއަިއޓަމު ްއ13ްެޑާ ްމަަސއްކަެތއްްއިތުރު ްދަށުން ްައއިޓަމުގެ ްމަސައްކަތްަތއް.ްމި ހެން

ްނެތް.ް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑްއެއަށްފަހު ްއަުޅގަ ްބާއްވަން ްމިއަދު ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްެއއަށްފަހު އޮތީ،

ް ްސަބަބުން.ްމާދަމާ ްހަމަނުވުމުގެ ްކޯރަމް ްގޮތެްއްނުވި ްބޭއްވޭ ްމިއަދު ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ަގިއ12:00ްމަސައްކަތްކުރި

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްސަމާލުކަމަށްްްއަޅުަގނޑުްކޮމިީޓގެްބައްދަލުުވމެއްްބާއްވާނަން.ްއަދިްއޭެގއިުތރުންްއަޅުގަ

ްރިޕޯުޓް ްކޮމިޓީގެ ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަންތައްަތއް ްނިންމަވައިދެްއވާ ްކޮމިޓީތަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްމާދަމާ ްމިއަދާއި ދަންނަވާލަން.

ންމަވައިދެްއވާްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވުމަށްފަހުްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގައިްއެޖެންާޑކުރެޭވވަރުްވާނީ.ްެއއަށްފަހުްޮކމިޓީތަކުންްނި

ްފުރުޞަތެްއް ްއެޖެންޑާކުރުމުގެ ްފޮނުވުމަށްފަހު ްމެންބަރުންނަށް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް

ވަނ17ްްަނޯންނާނެ.ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގަިއވާްގޮުތގެްމަތީންްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާްގޮތުގެްމަީތންްމަޖިލީހުގެ؛ްމިް

ނޑުްާބްއވަންްހަމަޖެހިފައިްމިްވަނީްއަންނަްހޯމަްދުވަހު.ްއެއީްރައްޔިތުންގެްމަޖި 28ްލީހުގެްއެންމެްފަހުްޖަލްސާްއަޅުގަ

ް ްމަުހގެ ްއެޕްރީލް ްމަހުގެ؛ 28ްްމި ްއޮންނާނީ ްެއއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްުދވަހު. 24ްްވަނަ ާވ2014ްްއޭޕްރީލް

 ަގއި.9:00ްދުވަހުްހެނދުނުްްބުރާސްފަތި

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود

____________ 


