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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެްނބަރުން.02ްވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0223/2/02/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

3.0-ްް ްއައިޓަމު ްް-3.2އެޖެންޑާ ްނަންބަރު ްަޔއުމިއްޔާ ްފާްސކުރުން. 2113/15ްްޔައުމިއްޔާ 2113/17ްްއިން 3ްއަށް

ްަޔއުމި ްޖަލްސާގެ ްެއއީ 2113ްްއްާޔ. ްދައުރުެގ ްފުރަތަަމ ްއަހަުރގެ 15ްްވަނަ ްފެށިގެން ްއިން ްޖަލްާސ ވަނ17ްްަވަނަ

ްެއއްވެްސް ްޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ްވެބްަސއިުޓގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްަޔއުމިްއޔާތަްއ ްމި ްޔަުއމިއްޔާތައް. ްހުރި ްހަމައަށް ޖަލްސާއާ

ްގަާވއިުދގަިއވާް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ ްއިޞްލާޙެއް ްރިޔާސަތުންްްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިއްާޔތަކަކީ ްމި ްމަތިން ގޮތުގެ

ްޤަބޫލުކުރާްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަަމށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްދާއިރާގ4ެއެޖެންޑާ ްކެޔޮޫދ ްހިމެނުނު ްީޑ.އާރު.ޕީަގއި ްއެންގުން. ްއަންގާ ްިރާޔސަތުން ްޢަބްދުް. هللاްމެންބަރު

ް ްަގާވއިދުެގ ްމަިޖލީހުގެ ްުގޅިފަިއވާތީ ްއެމް.ޑީ.ޕީާއ ްވަިކވެ، ްޕާޓީން ްއެ ްލިޔުންތައ29ްްް-11ޝާހިދު ްބަޔާންކުާރ )ނ(ގަިއ
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ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމުން، ްލިބިފަ. ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ ްމިކަނ29ްްް-11މިހާރު ްދަށުން )ބ(ގެ

ްއިޢުލާންކުރަން.ް

ވަނަްދުވަހުްހެނދުނ2113ްްުއޭޕްރީލ17ްްްަގިއްދެންްމިްއޮތީްކޮމިޓީތަުކގެްަބއްދަލުވުންތައ4ްްންޑާްއައިޓަމުްއެޖެް-4.1

ނޑ11:21ްްު 2113ްއޭޕްރީލ18ްްްއާްދެމެދުްހަްކޮމިޓީްއެއްގެްަބއްދަލުވުންްމަޖިލީހުގައިްހިނާގފައިވޭ.11:25ްންްރޭގަ

ް ްމެންދުުރފަހު ްބުރާސްފަތިދުވަހު 2:35ްްވީ ްރޭަގނޑު ްހިނގާަފއިވޭ.11:11ްްނ ްމަޖިލީހުގައި ްކޮމިޓީެއްއެގ ްދެ ްދެމެދު ާއ

ގަިއ9:31ްގައި.1ްަގއިްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީ،ްޮކމިޓީްކޮޓަރ9:31ްިމިއަދުްކޮމިޓީތައްްޭބއްުވމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްގޮތް.ްް-4.2

ް ްޮކޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 2ްމާލިއްޔަތު 9:31ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްޢާްއމު 3ްަގއި ްޖިންސީް:11:1ގައި. ގައި

ް ްކޮޓަިރ ްކޮމިޓީ ްކޮމިީޓ، ްހޮއްެވވި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްހުއްުޓވުމުެގ 1ްފުރައްސާރަކުރުން ްަޤއުީމ11:15ްަގއި. ގައި

ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 2ްސަލާމަތުގެ 11:15ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްސަބް ްކޮމިޓީގެ ްއިޖުތިމާޢީ ަގއި.3ްަގއި

ްާޤނ12:31ޫ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްގައި ްކޮޓަިރ ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްހޮްއވެވި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ގަިއ.1ްނުލްޢުޤޫބާތުގެ

12:31ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްސަބް ްކޮމިޓީގެ ްސަލާމަތު ްަޤއުމީ 2ްގައި ްކޮމިީޓ12:31ްަގއި. ްކޮމިޓީ، ްއިމްތިޔާޒު ގަިއ

ް 3ްކޮޓަރި ްކޮމިޓ2:11ީަގއި. ްބެހޭ ްަކންތައްތަކާ ްމުައއްސަސާތަުކގެ ްިމނިވަން ްަގއި ،ް ްކޮޓަރި 1ްކޮމިޓީ ގަިއ2:11ްގައި.

ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީގެްސަބް ްކޮމިީޓ،ްކޮމިީޓ3:11ްަގއި.2ްޤައުމީްސަލާމަތުގެ ްކޮމިޓީގެްސަބް ްމާިލއްޔަތު ގައި

ްގައި.3ްކޮޓަރިް

4.3-ްް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީއަކަށ128ްްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުން ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމާއްދާގަިއވާ ފޮނުވޭްްވަނަ

ްކޮމިޓީތަްއް ްއަންަގވާފަިއވާ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ނަޑއަުޅއްަވއި ްކަ ްސުންގަިޑ ްނިންމަވާނެ ްކޮމިީޓން ްއެ ްެއއް މައްސަލަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ ްބިލު،2118/12ްްދަންނަވައިލާނަން. ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ަވޒީފާއާ

15ްް ްލ2113ިޑިސެމްބަރު ްހޯދައި ްބިލު،ް.ްމަޢުލޫމާތު ްޙައްޤުގެ 31ްްބިގަތުމުގެ ްރައްކާތެރިކަމުެގ2113ްޖޫން .ްއިޖުތިމާޢީ

31ްްބިލު،ް 2113ްޖުލައި ްނަންބަރު ްބިުލ،2118/12ްް.ްާޤނޫނު ްއިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ޖޫނ31ްްްަވޒީފާއާ

ްބިލު،2113ް ްބެހޭ ްިޑވަިއސަްސއާ 2113ްޖުލަިއ31ްް.ްމެިޑކަލް ްނަންބަރު ްދީީންދިވެިހްރ94/16ްަ.ްޤާނޫނު ްއޔިތުންގެ

ް ްބިލު، ްއިޞްލާުޙގެެގނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްހިމާޔަތްކުުރމުގެ 31ްްއެއްަބއިވަންަތކަން ްނަންބަރ2113ްުޖުލަިއ ްޤާނޫނު .

2111/14ްް ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ 31ްްޢާއިާލއާ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ2113ްޖޫން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ .

އިްރަނގަޅުްފެްނވަރުގެްިސއްޙީްޚިދުމަތްްލިބުމަކީްއަސާސީްަޙއްޤެއްްކަމަށްްވަނަްާމއްދާގެް)ނ(ގ23ްަޤާނޫނުއަސާސީގެް

ބަޔާންކޮށްފަިއވާްހިނދު،ްރަްއޔިތުންނަށްްއަސާސީްޚިދުމަތްިދނުމުގެްގޮތުންްދައުލަތުންްދެުމންގެންދާްއާސަންދަްނިޒާުމގެް

ްދައުލަތު ްޚަަރދެއް ްއެކަީށގެންވާ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތިވެ،ްޚިދުމަތް ްސަބަބުން ްކުރަމުންނުދިޔުމުގެ ން

ްނިކަމެިތް ްއެނދުމަތިކުރެވި، ްބޭުރގަިއ ްއިން ްރާއްޖެ ްއާއި ްރާއްެޖ ްރައްޔިތުންނެއް ްދިވެހި ްއެަތކެއް ްޖެހިފައިވާ ހާލުގައި

ް.2113ޖޫނ31ްްްހާލުގައިްމިްކަމަށްްއެކަށޭނެްަހއްލެއްްހޯދުމުގެްގޮތުންްހުށަހަާޅފައިވާްޤަރާރު،ް
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ް

ް.ްސުވާލ5ްު
ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ް.ްުސވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.5އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއައިޓަމު 6ްްއެޖެންޑާ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިން ްދިއުމުގެ ްކުއްލ145ްްިއަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމެންބަރުްމަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްެއހެންކަމުން، ްއޮތް. ްއެބަ ްއެއް އްސަލަ

ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރަވން.ް

ް

ްްއކެުވން:ދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްވާހަކަދެ

ް ްعليكنްالسالم`. .ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ވަަނ145ްްޝުކުރިއްާޔ

ްމޯލްޑިްވސްް ްފިޝަރީްޒ ްފެިލވަރު ްމައްސަލަ. ްކުއްިލ ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްމަތިން ްގޮުތގެ މާއްދާގަިއވާ

ްއަް ްގަންނަ ްރޯމަސް ްފެލިވަރުަގިއ ްމިހާރު ްލިމިޓެޑުން ްގަންނ18ްްަގަކީ ްމަްސ ްައއިސްކުރި ްއަިދ ްާވއިރު، ްކަމަށް ރުފިޔާ

ް 21ްްއަަގކީ ްވީނަމަވެްސ، ްކަމަށް 18ްްރުފިޔާ ްމަސ2113ްްްއެޕްރީލް ްއަތޮޅުގައި ްލ. ްދުަވހު ްބުރާސްފަތި ވީ

ވަނީްްރުފިޔާްއަށް.ްއަދިްައިއސްކުރިްމަސްްގަނެފައ21ްިގަންނަމުންދިޔަްފެލިވަުރގެްބޯުޓފަހަރުންްރޯމަސްްގަނެފައިްަވނީް

ްފެލިވަުރ51ްްރުިފޔ21ްްާ ްބޮޑުވުމުެގްސަބަބުން ްތަފާތު ްައުގގެ ްގަންނަ ްމަސް ްއެކިްސަރަަހއްދުަގއި ްއަށް.ްރާއްޖޭގެ ލާރި

ްކުއްލިް ްމައްސަލަ ްހިނދު،ްމި ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަމަށް ްކުރެވެުމންދާ ްތަފާތު ްމަސްވެރިންނަށް ްމަސްކިރާ ްގޮސް ބަނދަރަށް

ްބައްލަަވއިދެ ްގޮުތަގއި ްއެއް ްއެހެނިހެންްމައްސަލަ ްވެސް ްމަސްވެރިންނަށް ްމަސްކިރާ ްަބނދަރަށް ްފެލިވަރު ްއވައި

ްަޓކަިއް ްގެނައުމަށް ްސަާމލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްއެިދ، ްހޯދައްަވއިދެްއވުމަށް ްއަުގ ްލިބޭ ސަރަހައްދުތަކުަގއި

ްސަލަްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ެގްދަށުންްމިްކުއްލިްމައ145ްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީގެްަގވާއިުދގެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްގަވާއިުދގެ ްބަހުސްކުރުމުގ146ްްެމަޖިލީހުގެ ްނަމަ ްހުށަހެޅިއްޖެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްވަީނ ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދެންނެ ްވޯޓަށް ްއެހެންކަމުން ްދެންނެވުން. ްވޯޓަށް ްފެނޭތޯ ްބަލައިގަންނަން ްެއއް ްމައްސަލަ ްއެ ްޓަަކިއްކުރިން ވުމަށް

ްހުރިހާް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ްއަޅުަގނޑު ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްުމގެ ްޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ްރަނގަބީލު ޖަހަންޖެހޭ

ްވޯޓަށްް ްމިހާރު ނޑު ްފުރުޞަތުއަރުވަްނ.ްއަޅުގަ ނޑު ްެޗކުކޮށްެލއްވުމަްށްއަޅުގަ ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުންްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ވަަންމާއްދާގެްދަށުންްދުވާފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރ145ްްުއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްމިްދަންނަވަނީްރަ

ްގޮަތކަށްް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެދު ްބަހުސްކުރެވުމާ ްމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޒުބައިރު މުޙައްމަދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްވުމަށް.ް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްް

25ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

.ްއެހެންކަމުންްރަްއޔިތުންެގ24ް.ްޖުމްލ13ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ24ްުވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްގަާވއިދުގެ ްޒުބައިރ145ްްުމަޖިލީހުގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުދާވފަރު ްދަށުން، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމައްް ްުކއްލި ްމަޖިލީހުގެްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްފާސްވުމުން ްގޮތަށް ްމި ްފާސްވެއްޖެ. ްބަހުސްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގައި ސަލަ

ނުޑްބަހުސްްކުރިއަށްްގެންދާނަން.147ްްގަާވއިދުގެް ވަނަްމާއްދާަގއިްވަީނ148ްްވަނަްމާއްާދަގއިވާްގޮތުގެްމަތިންްއަުޅގަ

ްމި ްގަިޑއިރަށްވުރެ ްއެއް ްހިނދަކު ނޑަނާޅާހާ ްކަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްމައްސަަލްްމަޖިލީހުން ްކަމަށް. ްދިގުނުވާނެ ބަހުސް

ް ްގިަނެވގެންްދެވޭނީ ްމެންބަރަށް ްހުށަހަޅުއްވާ ްަމއްސަލަ ްއެ ްމެދ7ްްުހުށަހެޅުއްވުމަށް ްެއްމައްސަަލއާ ްކަމަށް.ްއަދި މިނެޓު
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ް ްދެވޭީނ ްގިނަެވގެން ްދެވޭނީ ްމެންބަރަކަށް ްއެހެން ްމ3ްްިވާހަކަދަްއކާ ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް. މިނެޓު

ްވަނީްދުވާފަރުްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު.އަރު

ް

ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްމިްމައްސަލަްއަކީްުކއްލިްގޮތަކަށްްއަޅުަގނޑަށްްދިމާލަށްްއައިްމަްއސަލަް`.ް

ްުކއް ްވާތީ ްކަމަށް ްމަސްވެރިންނާްއެއް ްކަމަކީ ްމި ްހުށަހަޅަންޖެހުނީ. ްމައްސަލަ ްމި ްގޮުތަގއި ްއެްއގެ ްމައްސަލަ ލި

ްއަްތވާ،ް ްަބއެއް. ްމަސައްކަތްކުރާ ްބުރަކޮށް ްވަރަށް ްމަސްވެރިްނނަކީ ްޝައްކެއްނެްތ، ްވާީތ. ްކަަމކަށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ

ް ްބައެއް. ްހޭދަކުރާ ނޑުމަތީަގއި ްކަ ްވަގުތު ްގިަނ ްވަރަށް ްވާރޭގައި ްދިމަދިމާލަށްްފިންޏާ، ްެއކި ްމަސްކޮޅު ްބާނާ މިވެރިން

ްފާހަގަކުރަން.ް ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްމީ ްލިބޭކަމީ ްއަގު ްއެކި ްކިރަމުންދާއިރު،ްެއިކްތަނުން ގޮްސގެން

ނަށްްޝައްެކއްނެތް،ްއެއްްކުންފުންޏެއްގެްދަށުންްގަންނަްމަސްްއެކިްދިމަދިމާލުގަިއ،ްއެކިްައުގގައިްހުރުމަީކްމަސްވެރިން

ްސަުރކާރުކާުރގެް ްމީކީ ްދެޭކޮގތުގަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްބަލަިއގަނެވޭނެ ްވެްސ ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްއަދި ވެސް

މައްސަލަްެއއްްނޫން.ްމީކީްަމސްވެރިންެގްމައްސަލަްއެްއްނޫން.ްމިްމައްސަލަްއަާމޒުވަނީްކުންފުންޏާްދިމާލަށް.ްކުންފުނިް

ްަތޖުރިބާ ްފަރާތްތަކަކީ ްތިބި ްިމްްހިންގަން ްމަްއސަލަ ްބާވަުތގެ ްމި ްވާީތ ްކަމަށް ްބަެއއް ްއަުހލުވެރިނޫން ްކަމަށް ްމި މަދު،

ދިމާވަނީ.ްއަޅުަގނޑަކީްފެލިަވރުގައިްވަޒީފާްއަދާކޮށްަފއިވާްމީހެއްގެްހައިސިްއޔަތުންްއެްއެޗއްްދަންނަވާްނަމަްދެންނެވޭނީް

ް ްގޮތުަގއި ްކަމެްއެގ ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްުކރިން ްީމގެ ްހިންގުމަކީ ްތަންތަނުގެްފެލިވަރުގެ ްއެ ްމިހާރު ްނަަމވެސް ްކަމެކޭ. އޮތް

ހިންގުންްމިްވަނީްވަރަށްްޮބަޑށްްދެރަވަރުްގޮެތްއގައޭ.ްީމގެްކުރިއަކުންްމަްސގަންނަްައގުްކުޑަެވގެން،ްެއއްްުއސޫލަކުންް

ްކަންތަ ްގިނަ ްމިހާރު ްނަމަވެސް ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ްއެކު ްއުފަލާ ްމަްއސަލަނުޖެހޭކަން ްނުކުެރވިގެން އްތަކުަގިއްކަންތައްތައް

ް ްއާދެ! ްދުވަހު، ްބްާރްސފަތި ްމިދިޔަ ްފާހަގަކުެރވޭ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްބޮޑުކަން 18ްްތަފާތު ްުދވަހ2113ްްުއޭްޕރީލް ވަނަ

ްދެންނެވިންް ްައޅުަގނޑު ްެދއްކި. ްވާހަކަ ްމި ްގުޅާަފއި ްއަުޅަގނޑަށް ްމަސްވެރިންތަެކއް ްދުވާަފރުގެ ްނިސްބަްތވާ އަޅުަގނޑު

ވާންވާނޭ.ްތެދުްޙަޤީޤަތަކަށްްތިްކަންތައްްވާންވާނޭ.ްލ.ްައތޮޅުގަިއްއޮތްްބޯަޓކުންްމަްސްމަޢުލޫމާތެއްްދޭއިރުްވަރަށްްާސފު

ްެއް ްއެނގުނީ. ްމަސްވެރިންނަށް ްތިޔަ ްކިހިނެއްހޭ ްއަެގއްކަން ްބޮޑު ްައގަްށވުރެ ްގަތް ްމަސް ްފެިލވަރުން ްައގަކީ ގަތް

ްގުޅަް ްއެކޮޅުަމއްޗަށް ްތިމަންނަމެން ްބުނި، ްާގތުގައި ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްމިްމަސްވެރިން ްއަލީަގއޭ ްމަޢުލޫމާތުގެ ްހޯިދ އިގެން

ްނަމަވެްސް ްކައްޕިތާނަށް ްނަމަވެްސ، ްފަުޅވެރިއަކަށް ްބޯެޓއްގެ ްއެއިން ްއަވަްސެވގަތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ވާހަކަދަްއކަނީ.

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމަްސވެރިން ްމަޢުލޫމާތުްސާފުކުރިކުރުމުގައި ްގުޅުނު.ްގުިޅެގން ްފަޅުވެރިައކަށް ްގުޅޭތޯ.ްނަސީބުްރަނގަުޅކަމުން

ްިޚޔާުލް ްހުށަހެޅުމުގެ ްމަްއސަލައެއް ްުކއްލި ްވާތީ ްކަމަށް ްެއއްޮގތް ްގޮތާ، ްގަތް ްމަސް ްއަތޮުޅަގއި ްލ. ްގޮާތ، ްބުނި ގާތު

ްފަށްފަށުންް ްިރޔާސަތަށް ްަޓކައި ްކަމަށް ްބަލަިއގަތް ްމައްސަލަ ްމި ްހުށަހެޅީ. ްމައްސަލަ ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްިއއްެޔ އުފެދި،

ގޮތުންްބަހުސްކުރަންްވޯޓުދެްއވިްއެންމެހަިއްބޭފުޅުންނަށާއިްވޯޓުނުދެއްވާްްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްއަދިްމިްމައްސަލައާްބެހޭ
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ްހުންނަް ްމިހާރު ްބަސްމަގު ްމުވައްޒަފުްނގެ ްތަންތަނުގެ ްމިފަދަ ްއާދެ! ނުޑްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަުޅގަ ްވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ްގޮތުގަ ްލިބުނު ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހިތާމަކުރަްނ ްދޭތެރޭގައި ްމަސްވެރިންނަށްްގޮތާ ްމި ްފެިލވަރުން އި

ްކަމެއް.ް ްހިތާމަހުރި ްވަރަށް ްދާށޭ.ްމީ ްކަލޭމެން ްމަްސްނުކިރަންޏާ ްއަގަށް ްމި ްވަނީ ްކަމަށް ްބުނި ްފަރާތުން މުޢާމަލާތްކުރި

ްއޮތް.ް ްކުރިންވާްކަނދޮޅުދޫ ްތަނެއްްނެތް.ްމީގެ ްދާނޭ ްދުވާފަުރގެްމަސްެވރިން ްއެްމަސްވެރިންނަށް،ްޚާއްޞަކޮށް މިއަދަކު

ްގޮތަށްްކަނދޮ ްބުނި ްއެ ްމީހުން ްއެ ްހަަމ ްނެތް. ްއެކަމެއް ްމިހާރަކު ްނަމަވެްސ ްކެްއކި. ްމަސް ްއެިޅ، ްލޮނުމަސް ޅުދޫގައި

ނޑަށްްއުކާލަން.ްނޫނީްއެހެންްތާކަށްްއުކާލަން.ްއާދެ!ްބަސްމަގުްމިގޮތަށްްހުންނަް ނުކިރަންޏާްގޮސްްމަސްކޮޅުްޖެހޭނީްކަ

ްފިޔަަވޅުއަ ްހަުރކަށި ްދޭތެރޭގައި ްތިބިްމުވަްއޒަފުންނާ ްދިުރވަން ްަމސްވެރިކަން ްކަމަްށވާ ްލޭނާރު ްޤައުމުގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ޅަން

ްކޮބައިތޯ.ް ްސަބަބަކީ ްޢިއްޒަތްތެރިނުވާންވީ ްމީހުން ްއެ ްފަދަިއން ްޢިއްޒަތްތެރިވީ ްައޅުަގނޑުމެން ްމަސްވެރިން. ބަޔަކީ

ްވަޑައިގަްނނަ ްއާދެ، ްމީހުންނަށް ްއެ ްފަދައިން، ްކިޔާ ްވަަޑއިަގންނަވާ ްއާދެ، ްސަބަބަީކްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކިޔަންވީ ވަން

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްބައިމީހުން. ްއެ ްވެސް ްދެނީ ްމި ްޢިްއޒަތްތެރިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެޭކގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ކޮބައިތޯ.

ްއެހެންް ްބަޔަކު ްމަދު ްަހދަނީ. ްމި ްަކއިބޮއި ްއެްއޗަކުން ްލިބޭ ްމަސްވެރިކަންކޮްށގެން ްމަސްވެރިން. ްމީހުންނަކީ ގިނަ

ްމިްްސިނާޢަތްތަކުގައިް ްދެޭކގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަްސވެރިކަުމގަ. ްއުޅެނީ ްބަޔަކު ްގިނަ ްގޮތެްއަގއި ްޖުމްލަ ްަކމަކު ުއޅުނެއް

ްވާންޖެހެނީްވަރަށްް މީހުންނަށްްކުރާްމުޢާމަލާތްވާންޖެހެނީްވަރަށްްރަނގަުޅްމުޢާމަލާތަކަށް.ްމިްމީހުންނަށްްދޭންޖެހޭްއަގު

ްއަ ްލ. ްފުރައިގެން ްފެިލވަރުން ްައގަކަށް. ްބޯޓުފަހަރު.ްރަނގަޅު ްއަންދަިއގެން ްތެލެއް ްޓަނު ްއެތައް ްދަނީ ްމި ތޮޅަށް

އެހެންނަމަވެސްްލ.ްއަތޮޅުންްމިްލިބޭްއަގުްމާްބޮޑު.ްދުއްވާފައިދާްއޮޑިްފެލިވަރަށްްބަނދަރުކޮށްފައިްމަސްކިރުމުންްލިބޭް

ނޑަކަެށއްްނޭނ ގެްއެހެންްސަރަހައްދުތަކަށްްއަުގްކުޑަ.ްައޅުަގނޑުްެދކޭްޮގތުގަިއްމިތަފާތުްއެބަްޖެހޭްުކަޑކުރަން.ްއަުޅގަ

ްމިދިޔަް ްއަތޮުޅަގއި ްލ. ްެވސް ްހަމަަގއިމު ްކަމެއް. ްައގަކަށް ްކޮން ްކިރަމުންދަނީކީ ްމަސް ްބޯޓުފަހަރުން ްފެލިވަރު ދާ

ްއެދެނީްތިޔަްއެންމެްބޭފުޅުންްވެސްްއަޅުަގނުޑް ބުރާސްފަތިްދުވަހުްއޮތްްބޯޓުންްޢަމަލުކުރީްމިގޮތަށް.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑު

ްހުށަހަޅާފައި ްގޮތަކަށްްމި ްލިބޭނެ ްހައްލެއް ްމިއަށް ްބައްަލވަިއ، ްގޮތުގައި ްމައްސަލައެްއެގ ްމިއީ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ވާ

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުން.ްމީކީްަވިކްމީހަކާްދިމާއަށްްއިނގިލިިދްއކޮށް،ްއެްމީހަކާްދިމާލަށްްެއްއޗެހިްކިޔަްނވީްމައްސަލަްއެއްް

ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްމިްމައްސަލަ ނުޑގެްމިްމައްސަލަްއަްށްްކަމަކަށްްއަުޅގަ ްއަުޅގަ އަށްްހައްލުްހޯއްދަވައިެދއްވުމަކީ

އޮތްްއެންމެްބޮޑުްހައްލުްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެމުން،ްިތޔަްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްއަުޅަގނޑަށްްދެްއވިްެއއްބާރުލުމަށާ،ް

ްދެއްވާނެްެއއްބާރުލެްއވުމަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއިށީނދެލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެ

ްވެރިކަމުންް ްވަޙީދު ްބާޣީ ްހައްަލީކ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްމައްސަލައިގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްހައްލެއްްނު ްއެއް ްމިްމައްސަލަ ްތާއީދުކޮށްގެން ްައށް ްތަންތަނަށްްދުވެ،ްއޭނާ ްފަހަތުން ކުެރވޭނެ.ްވައްޓާލުން.ްބާޣީްވަޙީދު
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ްހަވާުލެވގެން.ް ްވެރިކަމާ ްާރްއޖޭގެ ްމި ްވެރިއަކު ްހުރި ްއިންތިޚާބުޮކށްފައި ްރައްޔިތުން ްސީދާ ްހައްލުކުރެވެނީ ްމައްސަލަ މި

ް ްައއިއިުރގަިއ ްސަރުކާރު 3ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަސްކިލޯ، ްޮއތް ްއަށް ްއުފުލިގެްނ31ްްރުފިާޔ ްކިލޯ ްމަސް ްައށް ރުފިާޔ

ްގެ ްސިޔާސަތަްށ ްދައުލަުތގެ ްހައްލެްއްދިޔައީ ްކަެމއް ްމި ްދުވެގެން ްފަހަތުން ްއޭނާ ްބަޣާާވތްކޮށްގެން، ްބަދަލަކުންނޭ. ނައި

ްހުށަހެޅިއޭް ްމިްމައްސަލަ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕާޓީގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރަީއސް.ްއިއްެޔަގއި ނުކުރެވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތުން.ް ްބެހޭ ްމިއަގާ 1.5ްްހަމަ ްއެއް ްމަްސްކިލޯ ްއަށ6ްްކިލޯގެ ްމީހުންްްރުފިޔާ ްތާއީދުކުރާ ްާބޣީންނަށް ްމި ވައްޓާލީމާ

ްވާަހކަދެއްކީ.ް ްދިފާޢުކުރަންވެގެން ްއެކަން ްނިކުމެ ްމެންބަރުން ްނިސްބަތްވާ ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްޚާއްޞަކޮށް ނިކުމެ،

ްނިސްބަތްެވ،ް ްއަތޮޅަކަށް ްމަހަށްދާ ްތިބީ ްމި ްބޮޑުވެފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސްވެިރންނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްެއއީްމަސްވެރިކަންކު ނޑާލީމާ. ްކަ ްލާރިކޮޅު ްދޭ ްމަްސވެރިންނަށް ްއަަސރުކުރެއޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްާޢއިލާތަކުްނނޭ. ރާ

ްކިހިނެްއެވގެންތޯް ްއެހެންވީ. ްއެހީތެރިވެދިނީމަ ްައހުލުވެރިންނަށް ްބަާޣވާތުގެ ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްެއވީ. ްއެހެން ބަޣާވާތްކުރީމާ

ްކުންފުނިތަކުގައި ްދިޔައީ.ްމި ްދަށަށް ްއަގު ްތިބީ.ްކޮންްްމަހުގެ ްލާފައި ްމީހުން ްމި ްނޫންތޯ ްކޮންބަޔެއްތޯ.ްސަރުކާރުން ތިބީ

ްކަެމއް.ްބާޣީންް ްބާޣީްވަޙީދުގެ ްރީތިކޮށްފައިްސަރުކާރަށްްނުބަވާށޭ.ްމީްސީދާ ްުއެޅނީ.ްމޫނުމަތި ްމި ްަދއްކަން ްެއއް ވާހަކަ

ްކު ްމަހުޖަނުގެ ްމީ. ްކަމެއް ްކުރާ ްމަހުޖަނުން ްއެހީތެރިވި ްބާޣީންނަށް ްމީ. ްކަމެްއ ްަވއްދަންްކުރާ ްފައިސާ ންުފނިތަނަށް

ރައްޔިތުންްހަލާކުކޮށްލަންްކުާރްކަމެއްްމީ.ްިނކަމެތިްރަްއޔިތުންގެްލޭްބޯންްޤާސިމްްއިބްރާހީމާއިްތަސްމީންްޢަލީްާއއިްިމް

ްބާޣީް ްކުރެވޭނީްސީދާ ްމީ.ްމިކަން ްއެއް ްޖަރީމާ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްކުރާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ްާޔމީން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްތިބި ތަނުގައި

ްރިޔާސީް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްަކނަޑެއޅިގެން ްައކީ ްބާޣީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުރުކުރަން ްެޖހޭ ްއެބަ ްބާޣީ ވައްޓާަލއިގެން.

ްމީހެއް.ް ްޣައްދާރުވި ްަރއްޔިތުްނނަށް ްޤައުުމގެ ްމުޅި ްގެނައިަމ ްރަީއސްކަމަށް ްަނއިބު ްވާދަކޮށް، އިންތިޚާބުަގއި

ް ްމީނާ ްދެން ްމީހެއް. ްޣައްދާުރިވ ްތާުރއަޅަްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަރުަވއިގެން ްުދވާފަރަށް ްކުެރވޭނީ. ްކޮންކަމެއްތޯ އަށް

ްާރއްޖޭެގް ްމި ްކާކުތޯ ްއަކީ ްބެރުޖަހަނީ.ްމީނާ ްހަދަން ްަމގުތައް ްއަރުަވއިގެން ްރަށަކަށް ވާހަކަދަްއކަނީ،ްބެރުޖަހަނީ.ްައނެއް

ް ްމީ. ްމީހެއް ްދެކޮޅުހަދާ ްވެސް ްޝަރީޢަތާ ްއިސްލާމިކް ްާކުކތޯ؟ ްމީ ްކުރަން. ްކުރާނީ.ްކަންތައްތައް ްމީނަ ކިހިނެއްތޯ

ްައްށް ްމީހާ ްބުދު ްއަޅަިއގެން، ްއެއް ްފައްޅި ްބުދު ްބާނާނީ. ްތަނަށް ްމި ްމަހެއްތޯ ްކޮން ްގެނެްސގެން ްސަންކަރު ސިރީސިރީ

ސަޖިދަކުރާްމީހަކު.ްއަދިްއޭނާްލައިގެންހުރިްހެދުންްތުރުކުަރްއވަިއގެން،ްއަދިްހުދުްކުލަިއގެްހެދުންްލައިގެންްގޮސްްއޭނާް

ް ްޤައުމަށްއިންޗ21ްްީބޮޑު ްމި ްވެސް ްބާނާކަން ްމަހެއް ްރަނގަޅުތާ ްމީ. ްބައެއް ްކުރާ ްއަޅުކަން ްބުދަކަށް .ްسبحان هللا ގެ

ްބަާޣވާތުެގް ްެއއް. ްބާޣީ ްބޮޑު ްމީ ްބޭރުކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްމީނާ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަން ްމިކަން ހެޔޮނުވާނެ

ްއަގެއް ްހަމަ ްމަސްވެރިންނަށް ްނޫނިއްޔާ ްބޭރުކޮށްގެން ްމިްްއަހުލުވެރިން ްޔަޤީންކޮށްފައި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ނުލިބޭނެ.

ް ްއެހެންނޫނިއްާޔްهللاްދަންނަވަނީ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބޭރުކުރަްނ ްއަހުލުވެރިން ްބަޣާވާތުގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްހުވާކޮށްފައި ގަންދީ

ްރަސޫލުަޞއްލަ ްއަދި ްނަބިްއޔާއާ ްއެކަލާނގެ ްމީ ްނޯްނނާނެ. ްމަޞްލަޙަތެއް ްޤައުމުގެ ްއެަތއްްهللا ްވަސައްލަމަ ޢަލައިހި

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްދެކޮޅަށް ްއަހުލުވެރިްނނާ ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްމީ.ްަކނަޑއެިޅެގން ްއެއް ްހަދީޘްކުރަްއވާފަިއާވްވާހަކަ ތަނެއްަގއި
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ްހަނގުރާމަކުރަންޖެހޭނެ.ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްބަލިވަންދެން ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްورحوتްعليكنްالسالموހަނގުރާމަކުރަންޖެހޭ.ްއެ

 .وبركاتهްهللا

ް

ްންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެ

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމިފަދަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝުކރިއްޔާ ްޢަލައިކުމް. އައްސަލާމް

ްަޙސަންް ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިމއަދުެގ ްތެރޭަގއި ްސަރުކާރު ްޚާްއޞަކޮށް ްއަދި ހުށަހެޅީމަ،

ްގަނޭ.ްމަނި ްވެސް ްލަދު ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީމަ ްމިއަދު ްމައްސަލަ ްމި ްބޭފުޅަކު ްއުޅޭ ްކިޔައިެގން ްއޭ ްވަޙީދުބެ ކަށް

ްމިކަްން ްރަށްތަކުގަ. ްއަތޮޅު ްާމލެ ްއަރިުހގައި ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއުޅުއްވީ ްެއްމަނިކުފާނު ްވީކެްނޑުަގއި އާދެ!ްމިދިޔަ

ްއައިސް ްމިަތނަށް ްމިއަދު ްދަްއކާނީ.ްްހައްލުނުކުރެވި، ްވާހަކަ ްމި ްކީކޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްެދއްކީމަ ްވާހަކަ މި

އަޅުަގނޑުމެންްކީކޭްދެންްިކާޔނީ.ްހިލާލީގެްއަށްްވަދެ،ްވަީޙދުބެްކިޔަިއގެންްއުޅޭްމީހަކު،ްމިއަދުްސަރުކާރުގެްތެރެއިްން

ްމީހު ްކަހަލަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހިތަށްއަރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެދން ްހައްލުނުކުރެވުނީމަ ްތެރެއިންްމިކަމަށް ްސަރުކާރުެގ ްމި ންނަށް

ްމިއަދުް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްގެންނަވާ ްޚިޔާލަްށ ްބޭފުޅުން ްތި ްބާވައޭ. ްކިހިނެއް ްހުންނާނީ ކަންތައް

ްތަނަށްް ްމި ްއެްއ ްމައްސަލަ ްކުއްިލ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުިލބުނީމަ ްޚިދުމަތެއް ްކޮންމެ ްޚިުދމަތް، ްއަސާސީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ނޑުމެންްސަުރކާރުގެްތެޭރަގއިްތިބެްމިްކުަރނީްކޮންކަމެއް؟ްވަރަށްްލަުދެވތިްކަމެއްްއެހެންނޫންތޯ.ްއާދެ!ްލައިގެންްއަ ުޅގަ

ްބޭފުޅުންް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުރަންޏާ ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖަވާބުދާރީކުރުމަކީ ސަރުކާރު

ނުޑމެންްދަސްކުރަ މާްހިނގާ.ްބޭރުގައިްތިބެްސަރުކާރަށްްބަވަން.ްނޫނީްކަންތައްތައްްކުރަން.ްކުރާްގޮތަށްްކުރަންްއަުޅގަ

ްރަނގަުޅކުރެވެންޖެހޭނެ.ް ްކަންތަްއތައް ްހުރި ްއެތެޭރގައި ްސަރުކާރުގެ ްމީހުންނަށް ްތިބި ްތެޭރގަިއ ްސަރުކާރުގެ މިއަދު

ްއެްއގޮތަ ްތިޭބކަށް. ްކޯލިޝަންތެރޭގައި ްމި ްނުޖެހޭ ްވެސް. ްމާަދމާ ްބޭރުވަްނވީ ްތިބޭކަެށްއްނުކުރެވެންޏާ ްނުޖެހޭ ކަްށވެސް

އިނގޭތޯ.ްމީްހަމަްމިއަދުްފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭްކަމެއް.ްއާދެ!ްެދންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅިއިރުްމިް

ްމީހެއްެގް ްއަމިއްލަ ްއޮންނަނީ ްއަތޮޅުަގިއ ްލ. ްކުންފުންޏެއް. ްސަރުކާރުެގ ްއޮންނަނީ ްޅ.ަގއި ްލ.އާ. ްއާއި ްޅ. ވިދާޅުވަނީ

ްއަގުަތއްްކުންފު ްމިފަދަ ްސަުރކާަރކުންނެއް ްއަދި ްކަމެއް. ްވިސްނާލަްނޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީމ ްއެހެންވީމާ، ންޏެއް.

ްލިބުމަކީް ްއަގު ްރަނގަޅު ްމަސްވެރިންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްެއއް ްގާއިމުކުރެވިފަ ްނިޒާމެްއ ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދުަގއިްމުހިއްމުްދައުރެއްްއަދާކުރާްބަެއއް.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެދޭްކަމެއް.ްިމއަދުްމަސްވެރިންނަކީްިދވެހި

ނޑުމެންްހިނގާްމިްކަންތައްްހައްލުކުރަންް އެހެންނަމަވެސްްމީްޑްރާމާކުެޅންވެގެންްކުރާްކަހަލަްކަމެއްްނޫންްމީކީ.ްއަޅުގަ

ް ްކޮމިޓީަތއް. ްކަހަލަ ްއެކި ްހުރި ްއެަބ ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްމަޝްވަރާކުރަމާ. ްގެންނަމާްސަރުކާރާ ނޑުމެން އަުޅގަ

ހިނގާ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްތާީއދުްއޮންނާނެްއިނގޭތޯ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅިްމެންބަރާްދޭތެރޭގައިްމިއަދުް

އަޅުަގނޑުމެންްހިތުަގއިްޝަްއކާއިްވަހުމްއުފެދޭ.ްއެއީްވަޙީދުބޭްކިޔާފައިްއެްމަނިކުފާނުގެްސަރުކާރުގެްތެޭރގައިްހުރެ،ްިމް
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މިހެންްކުރީމަްައޅުަގނޑުމެންްކަންބޮުޑވަނީ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްދެންއޮތްްއަނެްއްމައްސަލަްައކީްމިްމައްސަަލްްކަންތައް

ްމެންބަރެއް.ް ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްމިނިސްަޓރަކީ ްަޖލްސާގަ.ްފިޝަރީޒް ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްއިންނަނީ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްމެންބަރު ހުށަހެޅި

ްހައްލުުނކުރެވެްނީވ.ްމަނިކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްކީްއވެގެންތޯ ްެވސް ްކުޅަދާނަ.ްމާދަން ްކުޅަދާނަ.ްނޫނޭވާ ްނޫނޭވާ ފާނު

ދަތުރުގެްފުރަތަމަްލިސްޓުގައިްއޮންނާނީްމަނިކުފާނުގެްނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްނަން.ްއެކަމަކުްމިްތަނަށްްއައިްސް

ނޑުމެންްތިބޭްޮގތަށްްތިބެންވީ.ްހުދުްހެދުންްމުޅިންްތަފާތުްމަންޒަރެއް.ްމީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކަމުނުދާްަކންތައް.ްއަޅުް ގަ

ްފައިލެްއެގް ްދައްކަފާނެ ްމީހަކު ްވީމަ. ްސާފު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮެވގެން. ްސަބަބެއް ްތިބެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ލައިގެން

ންްދަްއކާްވާހަކަ.ްލާރިްކޮެޅއްެގްވާހަކަ.ްއެކަމަކުްެއއީްދަްއކާްވާހަކަތަެކއް.ްިސޔާސީްގޮތުންްައޅުަގނޑުމެންްބަލިކަށިކުރަ

ްޚިދުމަތްތަާކއިް ްއަސާސީ ްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްުކރަމާހިނގާ. ްރަނގަޅަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމކަން ްއެހެންވީމާ، ވާހަކަ.

ްތިް ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްއެކަން ްކަމެއް. ްެއދޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިބުމަކީ ްައުގ ްރަނގަޅު މަސްވެރިންނަށް

ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްމަސަްއކަތަށް ްގޮތާްްކުރަްއވާ ްހުށަހެޅުނު ްމައްސަލަ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްތާއީދުކުރަން. ްއަށް ފުރިހަމަ

ްދޭތެރޭގައިްައޅުަގނުޑގެްހިތުަގއިްޝަްއކާއިްވަހުމްްއެބަްއޮތް.ްމީްރަނގަޅުްނިޔަތުަގއިްކޮްށފައިްއޮތްްކަމެއްްނޫން.

ްް

ްގެމަނަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

45ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްހަޔާތުގެްފުރަތަމަްދުވަހުގައިްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގެްްޝުކުރިއްޔާް

ްވެސްް ްކުރިން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮުތން ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމަތިން ްމާއްދާގަިއވާ ވަނަ

ްވާަހކަދައްކާފަ.ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަުގްެވއްިޓގެންްއޮންނާނީ ްގޮުތގަިއްމަހުގެ ްދެޭކްޮގތުގަިއ،ްއަޅުަގނުޑްދެކޭ ނޑު އަުޅގަ

ްއަކީް ްމައްސަލަ ްމައްސަަލްއެއް.ްމި ްސީރިއަސް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމީ ްއުޅޭ. ްއެބަ ްކަންބޮުޑވުން ްރައްޔިތުންގެ ދިޔައިމަ

ްމައްސަ ްހަްއލުކޮށްލެވޭނެ ްއަދި ްވަގުތަްށްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްމި ްމަޖިލީހަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫން.ްއަދި ްެވސް ަލްެއއް

ޤަރާރެއްްހުށަހަޅައިގެންްވެސްްމީްހައްލުކުރެވޭނެްމައްސަލަްެއއްްނޫން.ްމަޖިލީހަށްްކުއްލިްމައްސަލަްއެއްްހުށަހަޅަިއގެންް

ްޙަޤީޤަތަކީް ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްހައްލުކުރެވިދާނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްއަުޑގަދަކޮްށެގން ްތެރޭގައި މިތާ

ްމަސްވެރިކަުމެގްމަސް ްރާއްޖޭގެ ްކަންނޭނެގ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްއަކީ ްގއ. ްއުޅޭ. ްއެބަ ްކަންބޮުޑވުން ވެރިންގެ

ސިނާޢަތުގައިްއެންމެްބޮޑުްަބެޔއްްހިއްސާކުރާްަބޔަކީްގއ.ްޭއްދެންނެވިޔަސްްދޮަގކަށްްނުާވނެ.ްހުވަދުްއަތޮޅު.ްގއ.ް،ް

ްއަތޮޅަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްހުވަ ްދެންނެވީ.ްހުވަދު ްޮއއްާވްގދ.ްމި ްބޮޑުކޮށް ްއެވަރަށް ްސިނާޢަތު ްމަްސވެރިކަން ްައތޮޅުގައި ދު

ްެވސްް ނޑު ްއުޅޭ.ްއަުޅގަ ްެއބަ ްކަންބޮޑުވުން ްރައްޔިތުން ްަހމަ ްތެޭރގައި ްގޮތުަގިއްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ް ްެއބަ ްކަންބޮުޑވުން ްއަށް ްއިންތިހާ ްހަމަ ްވަނީ. ްމިހާތަނަށް ްވާހަކަަދއްކާަފިއ ްބޭފުޅުންނާ ްފެނޭްއެ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އުޅޭ.

ްވާހަކަދަްއކަިއގެން،ްމީަގއިް ްކުންފުންޏާ ްމި ްގޮަތށްްސަރުކާރުން ްދެންެނވި ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްދުވަހު ކުރިންވެސް،ްކުރިން

ްދެންނެވިް ްވެސް ްދުވަހު ްކުރިން ްހަމަ ްސުވާލަކީ ްެގންދަވަން. ްކުރިޔަށް ްކަންތައް ްމި ްފިޔަަވޅުއަުޅްއވައި ްއެކަށޭނަ އެޅޭނެ
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ށްްހިނގަމުންދިޔައީްމައިނަްސަގއިތޯ،ްނޫންތޯ.ްމިހާތަނަށްްކުންފުނިްއެްއަީއްއެއަށްްލިބެންޖެހޭްއާމްދަނީްގޮތަށްްމިހާތަނަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްސަބަބެއް ްބޮޑުުކރަންޖެހޭ ްވަކި ްމިއަދު ްނަމަވެސް ްލިބިގެން. ްމަންފާތަކެއް ްލިިބެގން، ްފައިދާތަކެއް ލިބިގެން،

ނޑުްހަމަްއާދޭހާްއެކުްއެދެންްސަރުކާރުގެްކުންފުނިތަކަށްްމިްޤަބޫލެއްްނުކުރަންްއޮތްްކަމަަކށް.ްއެހެންވީމާ،ްހަ މަްއަުޅގަ

ްވަރަށްް ްަރއްޔިތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަޖެއްސުމަކީ ްިއންތިޒާމު ްލިބޭނެ ްއަގު ްހަމަ ްމަހުގެ ްޫދކޮށްލަްއވަިއ، ކަންތައްތައް

އިންްަމްއސަލަްެއއްްލީކަުމގައިްިވޔަސްްްބޮޑަށްްބޭނުންވާްކަމެކޭ.ްހަމަަގއިމުްވެްސްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްަޙޤީޤަތަކީްއެމް.ޑީ.ޕީް

ްއެްއް ްމައްސަލަ ްޒުބައިރު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެންބަރު،ްދުވާފަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްަމއް ްގުޅޭ ްރައްޔިތުންނާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލެްއވިކަުމގަިއްވިޔަްސްެއއީ ްބޭފުޅެއް ްޮކންމެ ްވިޔަްސްއަދި ސަލަްލެއްިވކަމުަގއި

ްެއއްް ްދަްއކަން. ްެއއް ްވާހަކަ ްެއްއ ްިކޔަން. ްއެކަްއޗެއް ްހަމަ ްއޭަގއި ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް އެއް

ްވާނެ.ް ްވެސް ްއެހެން ްދެން ްނުވާކަން. ްވެސް ްއެހެން ްަފހަރު ްބައެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމީ ްނެރެން. އަެޑއް

ްބަދަލުވެގެ ްކަންތައްަތްއ ްގޮތުން ްޮއިއވަރުްސިޔާސީ ްމީހުންގެ ްަބދަލުވަނީ. ްޕާޓީަތއް ްބަދަލުވެއްޖެ. ްޒަމާްނ ންާދއިރު

ބަދަލުވެއްޖެ.ްބޮޑެތިްޕާޓީތައްްކުދިވާންްފަށައިފި.ްމީްދެންްރިއަލިޓީްއަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްޒަާމނަށްްއަންނަްބަދަލުތަކާްއެކުް

ް ްއެއް ްމައްސަލަ ްެއއީކީ ްހިނގައިދިޔުމަކީ ްކަްނކަން ްޒާުތގައި ްޭއގެ ްމިއަދުްކަންކަން، ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޫން.

ްޙަޤީޤަތްތައްް ްމި ްފެންނަން. ްގޮުތގަިއ ްއެއްގެ ްޕާޓީ ްބޮޑު ްއެމް.ޑީ.ޕީާއކަން ްއާއި ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްއޮތީ ްމި ރާއްޖޭަގއި

ްމިް ްނުލިބޭނެކަން. ްވެސް ްވެރިކަެމއް ްރާއްޖޭގެ ްނުލައި ްކޯލިޝަނަކާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެީއ ްޖެހޭ. ްއެބަ ޤަބޫލުކުރަން

ނޑުގެްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލަން.ްޙަ  .وبركاتهްهللاްورحوتްعليكنްالسالموޤީޤަތްތައްްޤަބޫލުކުރަމުންްއަޅުގަ

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްހޮނިހިރު ްމިދިޔަ ްދުވަހު، ްކުރީ ްނޫްނ ްއިއްޔެ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ނޑުމެންްރާ ްއަުޅގަ ްސަރުކާރެްއގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޕޮލިސީ. ްޮގވާުމެގ ްފަޅު ްއަދި ނޑުޮގވާން ްކަ ްތަޢާރުފުކުރީ އްޖޭަގއި

ްކޮށްދޭނެް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްމަސައްކަތްކުަރްއވާ ްދާއިރާތަކުަގއި ްގުޅޭ ްމަސްވެރިަކމާ މަސްވެރިންނަށާއި

ހިރުްދުވަހުްހާމަކޮށްފަ.ްއެގޮތުންްދިވެހިރާއްޖެްއަށާއިްަޤއުމަށްްލިބޭނެްކަންތަކުގެްވާހަކަްއަޅުަގނޑުެމންްވާނީްމިދިޔަްހޮނި

ްހާމަކޮށްދީފަ.ް ްރައްޔިތުންނަށް ްވާީނ ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްފައިދާތަކުެގ ްކުރާނެ ްަރއްިޔތުންނަށް ްއެއިން ްއާއި އާމްދަނީ

ޝަީރޒްްމޯްލޑިވްްސގެްފަރާތުންްާރއްޖޭެގްމިދިޔަްހަފްތާގައިްވެސްްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިގެންްދިޔައީްކޫްއޑޫްފި

ދެކުނުގަިއްާގއިމުކޮށްފަިއވާްެސންޓަރުތަކުންނާއިްބޯޓުފަހަރުންްމަސްްގަންނަްައގުްެހޔޮކުރިްާވހަކަ.ްމަހުގެްައގުްދަްށކުިރް

ނޑުމެްނނަށްްއަޑުިއވިގެންްދިޔައީްޅ.ްއަތޮޅާއިްލ.ްއަތޮުޅގައިްމަސްަގންނަްމަހުގެްއަގުް ތަފާތުކޮށް،ްވާހަކަ.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްމިއަދުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްަބއްޓަންކުެރވޭ ްައގު ްގޮތަށް ްލިބޭ ްަފއިދާ ްވަކިން ްަބޔަކަށް ވަކި

ްމަސްް ްފަރާތްތަކުން ނަޑެއޅިފައިވާ ްކަ ްގަންނަން ްމަސްޮކޅު،ްމަސް ްބާނާ ްރައްޔިތުން ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ
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ޓަނުްމަސް،31ްްއިަހށްދުވަހުްވެސްްއަްއޑޫްއަތޮޅުްންމަސްްބާނައިގެންދިޔަްމަސްޯދންޏަކުންްްނުގަނެްފޮނުވައިލާްވާހަކަ.

ްއައްޑޫް ްމަހަކީ ްތި ްކަަމކުނުދެއޭ. ްކުލަ ްމަހުގެ ްތި ްކުޑައޭ. ްމާ ްމަސް ްތި ްނެތޭ. ްގަނެޭވކަށް ްމަސް ްތި ްބުނީ ްބޭފުޅުން އެ

ްައޅުގަް ްމިއީ ްނެޭތ. ްގަނެޭވކަށް ްމަސް ްތި ްއެހެންވެ ްމަހެކޭ. ްބޭނި ނޑުން ްިޢއްޒަތްތެިރްކަ ްކަމަކީ. ްހިތާމަކުރާ ނޑުމެން

ް ްދުވަހު ްއެ ްފަުޅވެރިންނަށް ްދޯނީގެ ްެއ ްސަބަބުން ްޭއގެ ްުދވަހަުކ1ްްރައީސް، ްކޮންމެ ްެގއްލުމެއްިވ. ްރުފިޔާެގ ަލއްަކ

ންްރާއްޖޭގެްއެިކްކަންކޮޅުަތކުަގިއްމަސްވެރިކަްނކުރާްފަރާތްތަަކށްްމިްސަރުކާރުން،ްމިހާރުްިމްއޮތްްބަޣާވާުތގެްސަރުކާރު

ްަރއީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެއްލުންވަމުްނ. ްދަނީ ްމަްސވެިރންނަށް ްސަބަބުން ްފިަޔވަުޅތަކުގެ ްއެިކއެިކ އަޅަމުންދާ

ްބަދަލުކޮްށގެން.ް ްވެރިކަން ްބަޣާވާުތެގ ްމި ްހައްލުކުރެވޭނީ ްމިކަން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހައްުލކުރަން ްމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮ ްކަންޮކޅުތަކަށް ްރާއްޭޖގެ ްނިކުމެ ްބަޣާވާުތެގްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްމަސައްކަތަކީ ްކުރާ ްމި ްދަތުރުކޮށް ްުދވަހަކު ންމެ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްސާފުކޮށްދީ، ްބުނެދީ، ްކަންތައްތައް ްކޮށްދޭންހުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރަްއޔިުތންނަށް ްބަދަލުކޮށް، ވެރިކަން

ްައޅުަގނޑު ްިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ްހާމަކޮށްދިނުން. ްަރްއޔިތުންނަށް ްފައިދާަތއް ްކުރާނެ ްކާމިޔާބުކުރާނަން.ްއެއިން ްއެކަްނ މެްނ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކައިޭދނަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތް ްލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްފައިާދ ްޭއގެ ކާމިޔާބުކޮށްފައި

ްިމް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްމިއަދު ްސަލާމަތްކުރުމަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤައުމު ްމި ްޖެހޭ ްެއބަ ްވިސްނާލަން އަޅުަގނޑުމެން

ރޫޓުވެގެންދާްތަްނ.ްޤައުމުްމިހާރުްމިއޮތީްބޭންކްރަޕްސީްއިޢުލާނުކުރާްހިސާބުގަ.ްއަޅުަގނޑުމެންްހަމައެކަނިްޤައުމުްބަނޤު

ްމިނިސްޓްރީންް ްފިނޭންސް ްހިނގައްޖެ.ްިއއްޔެ ްއިޢުލާނުކުރާްހިސާބަށް ްބޭންކްރަޕްސީ ްޤައުމު މަސްވެރިންނެއްްނޫން،ްމުޅި

ްނެ ްކަމެއް ްޕްރޮޖެކްޓެްއްހިންގާނެ ްއެއްވެސް ްމުސާރަދެވޭނެްބުނަނީ ްމާދަމާ ްޝައްކު ްވެސް ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ތޭ.ްއަޅުގަ

ްބުނަނީް ްމިނިސްޓްރީން ްފިނޭންސް ްނެތް. ްއެއް ްފައިސާ ްމުސާރަދޭނެ ްމާދަމާ ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްސަރުކާރު ްވެސް. ކަމަށް

ްފިނޭ ްއަދީާބއި ްނެތީ. ްފައިސާ ްއެކަުއންޓުގައި ްނޫން. ްހުސްވީކީ ްެޗކުފޮތް ްއޮތީ. ްހުސްވެފައޭ ްމިނިސްޓަރާ،ްޗެކުފޮތް ންސް

އަދިވެސްްއެހެންްމީހުންްދަތުރުފަތުރުކުރަނީ.ްޑިފެންސްްމިނިސްޓްރީންްއެކިްިއވެންޓުްބާްއވަނީ.ްފުލުހުންގެްފަރާތްތަކުންް

ލޯންޗުްގެނެސްްދަތުރުފަތުރުުކރަނީ.ްޕޮލިސްްކޮމިޝަނަރުްރާއްޖޭންްބޭރަށާއިްއެކިްފަރާތްަތކާއިްއެްބޭފުޅާްހިްއސާވާްއެކިް

ްއެހެންވީމާ،ްްޤައުމުތަކުަގއި ްފޮނުވަނީ. ްޚަަރދުގައި ްދައުލަތުގެ ްތަމްރީނުކުރަން ްފުލުހުން ްސްކޫލުތަކަށް ްޓްރެއިިނން ހުރި

ްމިް ްސާފުވާންޖެހޭ ްއެބަ ްރައްޔިތުްނނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫންތޯ ްނުހުންނާނެ ްއެއް ފައިސާ

 ޤައްރިރު...ސަރުކާރުންްކުރަނީްކޮންކަމެްއކަން.ްމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓގެްމު

ް

ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަބަަރކާތުހޫ.ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްهللاް`ްއަްއސަލާމްޢަލައިކުްމްވަރަޙްމަތު

ްޙަޤީޤަ ްވޯޓުދިނީ ްތާއީދުޮކށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަށް ްަމއްސަަލ ްކުއްލި ްވިދާުޅވެފަިއާވްހުށަހެޅުއްވި ްއޭަގއި ްވެސް ތުަގއި

ްކުަރއްާވް ްޓަަކއި ްހައްުލކުރެްއވުމަށް ްެގއްލުމެއް ްލިބިގެންދާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްެއއީ ްބިާނކޮށް. ްަމއްޗަށް ބަސްފުޅުތަކުގެ
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ްޯހއްދެވުުމގެ، ްއެ ްޒުބައިުރގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްހިނދު.ްެއޮގތުން ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްމަސައްކަތްޕުެޅއް

މަޢުލޫމާތުްހޯއްދެވުމުގެްއަީލަގއިްެއއްެޗއްްދަންނަވާްކަމަށްްވެއްެޖއްޔާްއޭަގއިްއެބަްުހއްޓޭްމައްސަލަތަކެއް.ްއެބަްހުއްޭޓ،ް

ްެއިކް ްތަފާތުކުރެވިގެންުނވާނޭ. ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްތަފާތުތަކެއް ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްަކންތައްތަކެއް ްކަންބޮުޑވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްަގންނަ ްމަސް ްތަފާތުްްސަރަހައްދުތަކުަގއި ްވެސް ްޚިދުމަތްތަކަށް ްލިބޭނެ ްތަންތަނުން ްއެ ްއަިދ ްވެސް އަގުތަކަށް

ްއަދިް ްވެސް ްކުންފުނިތަކުން ްމަސަްއކަތްކުރާ ްއެެހންވެއްޖެްއޔާ ްލާޒިމުކުރޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީން ްކަމަށް އޮެވގެންނުވާނެ

ްއެކަމަށް ްފަރާތްތަކުން ްހުރިހާ ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާުރގެ ްވެސް ްތަންތަނުން ްސަމާލުކަމެއްްްމަސައްކަތްކުރާ ޚާއްޞަ

ްވަރަްށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތްުޕޅަށް ްއެކުެރްއވި ްޓަަކއި ްގެންނެވުމަށް ްސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ

ްހުށަހެުޅއްވީަމް ްަކންބޮޑުވުންތައް ްކަންބޮުޑވާ ްއެ ްެއގޮތުން ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްދަންނަވަން. ްާވހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއަށް ފުރިހަމަ

ންްޭއގެތެޭރގައިްަބލަންޖެހޭނީްއޭގެްރަނގަޅުްގޮތް.ްއެްހައްލުކުރުުމގައިްކުރެވޭްަމސައްކަެތއްގެްގޮުތގައިްއޭެގްއަޅުަގނޑުމެ

ްައޅުަގނުޑް ްކަަމކަށް ްއޮތް ްބޭނުމެްއ ްނެްއގެވުުމގެ ްފަިއދާތައް ްނާޖާިއޒު ްޭއގެ ްނަްނަގވަިއގެން، ްކަންތައްތަެކއް އިދިކޮޅު

ޤަބޫލުކުރަންޖެޭހނީްއެްމައްސަަލްހައްލުކުރުމަްށްކުރެވެންޖެހޭްމަސަްއކަތަކީްްނުދެކެން.ްޙަޤީޤަތުގަިއްވެްސްއަޅުަގނޑުމެން

ްޙަޤީޤަތުަގއިް ްކޮށްދެްއވޭނެ. ްމަސައްކަތްަތެކއް ްރަނގަޅު ްަވރަށް ްހަމަ ްވެސް ްތެރެއިން ްމަޖިލީސް ްމިސާލަކަށް ކޮބައިތޯ.

ނޑުމެން ގެްވާޖިބެއްްެއްމަސައްކަތްކުރުމަީކ.ްދެންްއަޅުަގނޑުމެންްމިތިބީްއެްމަަސއްކަތްކުރަންްނިކުމެ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ްސަރުކާރުންް ްެއްއގޮތަށް ްއެއާ ްއަުޑައއްސަވަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްސަރުކާރުން ްއިލްތިމާސް ްުކރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސަރުކާރަށް

ްހައްލުކުެރވެމުން ްަމްއސަލަތައް ްއެ ްއަންނާނީ ްއަެނއްދުވަހަށް ްއެއްުދވަހުން ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ .ްޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނެ.

ްއޭެގް ްނޯންނާނެ. ްގޮތެއް ްއެނޭގނެ ްއެކަން ްވެއްޖެްއޔާ ްަކމަށް ްިސއްރުކުރާ ްވެއްޖެްއޔާ، ްކަަމށް ްފާޅުނުކުރާ މައްސަލަތައް

ްބޮޑުެވގެން،ް ްދާނީ ްއަެނއްދުވަހަށް ްެއއްދުވަހުން ްމައްސަަލތައް ްހައްލެއްނުކުެރވޭނެ. ްމައްސަލަތަކެއް ސަބަބުން

ްލިބެންޖެހޭް ްރައްޔިތުްނނަށް ްޓަކަިއްްއިތުރުެވގެންދާނީ. ްސަބަބަށް ްއެ ްއެހެންވެ ްނުލިބޭނެ. ްރަނގަޅަށް ޚިދުމަތްތަކެއް

ްމިނިސްޓްރީންް ްފިޝަރީޒް ްހަމަ ްވެސް ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްދާއިާރެގ ްމަސްވެރިކަމުގެ ްތާއީދުކުަރނީ. ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްވިޔަސް ްކަމުަގިއ ްމަސައްކަތްކުރެްއވި ްކުންފުނިތަކުން ްއަދި ްވިޔަްސ، ްކަުމގައި ްފަރާތެއްގެްްމަސައްކަތްކުެރއްވި ހުރިހާ

ްނުލިބޭނެ.ް ްނަތީޖާ ްފުރިހަމަ ްއޭެގ ްނޫނީ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްގުިޅގެން ްފަރާތްތަކެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާނެ. އެއްބާރުލުން

ްަމއްސަލަތަްއް ްދިމާވެފައިވާ ްމަސްވެރިންނަށް ްމިއަދު ްގޮވާަލން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަޓކައި ްސަބަބަށް ްއެ އެހެންވީމާ،

ްހައްލުކުެރްއވު ްުޝކުރިްއޔާ.ްއަވަްސކޮށް ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް. ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްސަުރކާރުގެ ްޓަކައި މަށް

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:



13 

 

ްކުރި ްތަންކޮެޅއް ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުރިްޝުކުރިއްޔާ ްފެލިވަރުަގއި ްއަުޑިއވިެގންދިޔައީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ން

ްޢަމަލުތަކެްއް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްބޮޑު ްޖެހިގެން ްމައްސަލަ ްވިއްކާީތްއެ ްމަސް ްފިހާރައިގައި ްއަމިްއލަ ްބޭފުޅާގެ ްއެ ޗެއަރމަން

ް ްތާއީދުކޮށް، ްސަރުކާރަށް ްދަނީ ްމި ްިއެވމުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިައދު ްައޑު. ސަރުކާުރަގއިްހިނގައިގެންިދޔަ

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްވާހަކަ ްއަިނޔާގެ ްދެމުންދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްނިކުމެ ްބޭފުޅުން ްިތއްބެިވ ނުޑއަަޅއިގެން ކޮ

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރީްނެކްސްބިޒާް ހުށަހެޅިގެންދާްއަޑު.ްމިއީްމިައދުގެްޣަޤީޤަތްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްކު ްސަރުކާރުން ްގެންދޭ.ްއެްއކޮށް ްއެބަ ްކުރަމުން ްމިހާރުެވސް ްނުކުރޭ. ްއެކަމެްއ ްހުއްޓާލަން. ްމުޢާމަލާތް ރަމުންދާ

ްވެސްް ްިއއްޔެ ްއަޅުަގނޑު ްމައްަސލަ. ްބުރަދާސްގެ ްއަރުތޫރު ްބަހުސްކޮށްފިން ްއިހަށްދުވަހު ްމަޖިލީހުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްކީކޭތޯ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްތިއްބާ.ްދެން ްޤައުމުގައި ްމި ްމީހުން ްއެ ްރައީްސ،ްްދެކުނިން ްމިތާނގަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ކިޔަން

ްސިޔާސީް ްހުރިހާ ްގެނައި ްސަރުކާރު ްމި ްދިއްކުރަމުންދާއިރު ްއިނގިލި ްއަނެކަކު ްދިމާލަށް ްއެކަާކ ްސަރުކާރެއް. ްބާޣީ މިއީ

ްމިް ްސަރުކާރުން ްމި ްބޮމުން ްލޭ ްރައްޔިތުންގެ ްރޯމާދުވާލު ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއުފުލަންޖެހޭނެ. ްޒިންމާ ްމިކަމުގެ މީހުން

ްއެްއކައިިރއަށްްގެ ްމީހުންނަކަށް ްތިިބ ްދެން ނޑައިލާފަިއ ްކަ ްއެކަިނ ްބޮލަށް ްވަޙީދުގެ ްޒިންމާ ްމިކަމުގެ ންދަނީ.

ް ްސަރުކާރު ްނޫން.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއީކީ ްއޮތްއިރ3ްްުއަރައިނުތިބެވޭނެ. ްދުވަހު އަހަރު

ްއެ ްރަުށގަިއ، ްއެކި ްއަުޑއެހިންތޯ ްވެސް ްެއކަމެްއްދުވަހަކު ްައގު. ްގަންނަ ްމަސް ްމަސް ްައގަށް ްެއކި ްހިސާުބގަިއ، ކި

ްނިކުމެް ްކިޔާފައި ްހޯދައިދޭށޭ ްއިންޞާފު ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްނުކުރާނަން އަޅުަގނޑުމެން

ޔިތުންގެްލޭްއަޅުަގނޑުމެންްއިންޞާފުްހޯދައިދެވޭތޯްމަސައްކަްތކުރިން.ްެއހެންނަމަވެސްްމިއަދުްފެންނަމުންްމިްދަނީްރައް

ްލިބެންޖެހޭް ްރައްޔިތުންނަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިއީ ްމަންޒަރު. ްބޮމުންދާ ްސަރުކާރުން މި

ްގާތްަގނަޑކަށްް ްތެރޭގައި ްއިޤްތިާޞދުގެ ްޤައުމުގެ ްމި ްލިބެންޖެހޭނެ.ްމަސްވެރިކަމަކީ ްަރއްޔިުތންނަށް ްޙައްޤުތައް އެންމެހައި

އޭެގްފައިދާްލިބެމުންދާްމަސައްކަތެއް.ްޓޫރިޒަމަކީްއެންމެްބޮޑުްސިނާޢަތަށްްވީްހިނދުްވެސްްްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްހެންް

ްތަފާތުް ްމަސްވެރިކަމަށް ްއެހެންީވމާ، ްމަސްވެރިކަން. ްކަމަކީ ްފެތުރިފައިވާ ްބޮޑަށް ްެއންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ހަމައެކަނި

ްެއއް ްަޤއުމުގެ ްމި ްއަކީ ްއަނިޔާ ްދެމުންދާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްނޫން.ްގޮތްގޮތަްށ ްކަމެްއ ްޤަބޫލުކުރާނެ ްރަްއޔިތަުކ ވެްސ

އިހަށްދުވަހުްއަުޑިއވުނީްޫކއްޫޑގައިްމަސްްގަންނަްައގުްބަދަުލކޮށްލިްއަޑު.ްވަކިްމީހެްއގެްޯބޓުތައްްއެްތަނަށްްވަނުމަށްފަހުް

ްލެޕް ްހަމަ ްިހސާބުން ްއެ ްދެން ްކިރާލީމާ ްަމސްތައް ްބޯޓަށް ްއެ ްބަދަލުކޮށްލައި، ްއަގު ްމަހުގެ ްނެރެފައި، ްވެސްްމެމޯ ޓޮޕު

ްަކނަޑއެިޅގެންް ްމުދަލަށް ްަދއުލަުތގެ ްާއއި ްފައިާސ ްދަުއލަތުގެ ްކަމަކީ. ްކުރަމުންދާ ްމި ްއެީއ ްގެައކަށް. ްކޮންމެ ދެވޭނެ

ރޯމާދުވާލުްޚިޔާނާތްތެރިވަމުންދާްމަންޒަރުްމިްފެންނަނީ.ްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްނިކުމެްމިްވިދާޅުވަނީްަދއުލަތުަގއިްލާިރް

ބަނދަރުގައިްސޮިއ4ްްއްަކތެއްްފައްަޓއިގެންުނވާނޭ.ްކޮްނސްޓްރަކްޝަންްމިނިސްޓަރުްނިކުމެްއެއްްނެތޭ.ްއެްއވެސްްމަސަް

ްމިް ްައކީ. ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިމަލެއްނުވޭ ްޢަމަލަކާ ްބަހާއި ްކުރަނީ. މި

ްނޯންނާނެ ްފާްސޮކށްފައި ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްމިއަށްވުރެ ްމިހާތަނަށް ްހުރިހާްޤައުމުަގއި ްކުރަންހުރި ްއެހެންނަމަވެސް .
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ްއެހެރީްހުއްޓިފަ.ްހަމައެކަނިްމިްބާޣީްސަރުކާރަށްްބޭނުންވާްކަންތައްްކުރަމުްންއެްދަނީ.ްރާއްޖޭންްބޭރަށްް މަސައްކަތެއް

ްނޫންތޯ؟ްރައްޔިތުންނަ ްކަންަތެކއް ްއިްންކުރާ ްދައުލަުތެގްފައިސާ ްރަށްރަށަްށްދަތުރުކުރުމާ.ްމިއީ ްރާއްޖެތެރޭ ށްްދިޔުމާއި

ކަމެއްްކޮށްދޭންޖެހޭްހަމަްކޮންމެްފަހަރަކުްބަޖެޓެއްްނެތް.ްލާރިްހުސްވެފަ.ްއެމް.ޕީ.އެްލގައިްހުރިްލާރީގެްތެރެއިންްއެަތއްް

ް ްހުރި ްޚަޒާަނއިަގއި ްެއްއުޅެނީ.ްދައުަލތުގެ ްނަގަިއގެން ްއެްއްމިހާރު ްަފއިސާ ްތެެރއިްނ481ްްބައިވަރު ްޑޮލަރުގެ މިލިއަން

ހާރުްބާކީްނެތްްއިނގޭތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްެއއީްއަުޅަގނޑުމެންްދައްކާްވާހަކަްައކީ.ްމިލިއަންްޑޮލަރުްވެސްްމ18ްްި

ްޚިޔާނާތްތެރިވަމުންް ްބާޣީްސަރުކާރެއް.ްރައްޔިތުންނަށް ްަރއީސް،ްމިއީ ްކަމުގަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއޮތީ ްކިޔަން ްކީކޭތޯ ދެން

އްޔިތުންްޤަބޫލުކުރާނެްކަެމއްްނޫން.ްމިހާރުންްމިހާރަށްްއެްދަނީ.ްރަްއޔިތުންގެްމުދާްޭފރެމުންްއެްދަނީ.ްމިއީކީްިދވެހިްރަ

ްޖެހޭ.ްމިީއް ްއެބަ ްޝަރީޢަތްކުރަން ްދޭތެރޭ ްފަރާތްތަކާ ްއުފުލަންޖެހޭ ްޒިންމާ ްބާލައި،ްމިކަުމގެ ްވެިރކަމުން ްވަޙީދު ްބާޣީ މި

ްމީ ްމި ްކުރާނަން. ްެއކަްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ްައކީ. ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ހުންގެްއަޅުަގނޑުމެން

ްވަީން ްމީަގއި ްމިއީ. ްވެިރކަމެއް ްއެިޅގެންދިޔަ ްމައްޗަށް ްބިންގަލެްއެގ ްކަތި ްނުބައި، ްނޯންނާނެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް

ްރައްޔިތުންނަށްްެގއްލުމާއިްހަލާކު...ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްދުވާަލުކް`ްޝުކުރިްއޔާ ްކޮންމެ ްއަޑުތަކެއް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ނޑުެމންނަށް

ްމައްސަލަތައްް ްކުއްލި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްދަނީ. ްމި ްިއވެމުން ވެސް

ްަދްއކަންޖެހޭ ްވާހަކަ ްހާލުގެ ްނިކަމެތި ްދިމާވާ ްމަސްވެރިންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްއެކަމާްހުށަހެޅިގެން، ްއަޅުަގނޑު ތީ

ްގޯނާކޮށް،ްޖެއްސުންކޮށް،ް ްމަސްވެރިންނަށް ްސީދާ ްކުންފުނިތަކުން ްމަސް ްރައީސް،ްދައުލަުތގެ ހިތާމަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިބާރާތުންް ްހަރުކަށި ްހިންަގމުންދާތީ ްިމއަދު ްއުސޫލުތަެކއް ްއަުޅވެތިކުރުުމެގ ްެއއްފަރާތްކޮށް، ްނިކަމެތިކޮށް، މަސްވެރިން

ންްކުްށވެރިކުަރން.ްއަދިްމިްސަުރކާރުންްއެްކަންތައްތަްއްހައްލުކޮށްދިނުމަްށްވެްސްއަުޅަގނޑުްޮގވާލަން.ްއަޅުަގނުޑްެއކަ

ްނެތުނީމާް ްނެތީ.ްފައިސާ ްފަިއސާ ްައކީ ްމަންޒަރެއް.ްމައްސަލަ ްއެންމެ ްފެންނަނީ ްމި ނޑަށް ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްބުނުމުގެ ްނުގަންނާނަމޭ ްމަްސ ްކައިީރގައި ްމީހުންނަށްްްމަސްވެރިމީހާ ްއެ ްނޫނީ ްރުޅިއަުރާވލުމާ، ްމީހުން ްއެ ބަދަލުގައި

ްމީހުންް ްއެ ްގޮތަކުން ްެއހެން ްކޮންމެވެސް ްނޫނީ ްބޭނުންކޮށްގެން، ްއުސޫލެްއގެ ްއެހެން ްކޮންމެވެްސ ްނޫނީ ގޯނާކުރުމާ،

ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމީ. ްޙަޤީޤަތަކީ ްބަލަނީ. ްވޭތޯ ްގޮތެްއ ްވާނެ ްނުގަނެ ްމަސްކޮޅު ްމީހުންގެ ްއެ ްފެންނަނީްްއެއްފަރާތްކޮްށ، މި

ްއެގްރީމެންޓުގަިއް ްަބނދަރުހަދަން ްބިންގާއަަޅއި،ްއަނެއްްރަށު ްރަުށގައި ްއެއް ްރަްށރަށަށްްއަރައި ްވެރިން ްބަޣާވާތުގެ މިއަދު

ްހުއްަޓއިލާށޭ.ް ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްހުރިާހ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްނުކުމެވަަޑއިގެން ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްހަދަމުންދާއިރު ސޮއިކޮށް

ްނުގެންދާށޭ. ްފެންނަނީްްކުރިއަށް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތޭ. ްއެއް ްލާރި ްއަތަކު ތިމަންނާމެން

ް ްކުންފުނިތަކުން ްކޭޓްރިން ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްބާރުތަކުގައި ްސަލާމަތީ ްއޮްއާވ91ްްދައުލަތުގެ ްކާންދީދީ ްއަށް ރުފިޔާ
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ރުިފޔ181ްްާައންގަިއ،ްބޭރުކޮށްލާފަިއ،ްއިޢުލާނުކުރުމެއްްނެތިްކުއްލިައކަށްްއެްފަރާތްތަުކގެްެއގްރީމެންޓުްބާތިލުިވްކަމަށްް

ްކޮްން ްއުޅެނީ ްމި ްކީއްކަމާ، ްކުރަނީ ްމި ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމަންޒަރު. ްފަށާ ްކާންދޭން އަށް

ް ްރަްއޔިތުން ްމާދަމާ ްީކއްކަން. ްއުޅެނީ ްމި ްހަދަން ްގެންދަންކަމާ،ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިކަން ްމަގުމަތިކޮށް،ްދިމާލަކަށް ތިބޭނީ

ްނެތް.ް ްވާކަށް ްތިބެގެން ްބަލަހައްޓައިެގން ްމިކަން ްމިހެން ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ބިކަކޮށްފަ.

ްތިއްބެވިް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްދައްާކއިރުަގއި ްާވހަކަ ްމި ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޚިދުމަތުގަ.ްދިވެިހްްޕީ.ޕީ.އެމާއި ްރަްއޔިތުންގެ ްިދވެހި ްތެދުވެަވޑަިއގަންނަވާށޭ ްމެންބަރުން ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ާއއި

ްާގއިމުކޮށް،ް ްވެރިކަމެއް ްަވުގތީ ްމިތާނގައި ްަވއްޓައިލާފަިއ ްވެރިކަން ްމި ްައޑުއުުފއްލަވާށޭ. ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ންްގޮތަކަްށްމިްޤައުމަކަށްްިމއަުދްހައްލެއްްލިބޭނެްއެްއވެްސްއިންތިޚާބަކަށްްވެސްްދާންްކެިރވަަޑއިގަންަނވާށޭ.ްއެހެންްނޫ

ްކުރީމާްެއްހުރިހާްޚަރަދެއްްކުރަންޖެހޭނީްަބޣާވާތްްފޮރުވުމަށާިއްބަޣާވާްތް ގޮތެްއްނެތް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްބަޣާވާެތއް

ްފަރާތްތަކަށްް ްއެފަދަ ްއަދި ްނުވާނެ. ްސަލާމަތެއް ްޤައުމު ްމި ްގޮތަކަށް ްއެނޫން ްކޮށްދެވޭެންްދަމަހައްޓަން. ރައްޔިތުންނަށް

ޚިދުމަތެއްްވެސްްނޯންނާނެ.ްރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތެއްްކޮށްދޭނީްރައްޔިތުންްވެރިކަމަށްްގެނައިްބަޔަކު.ްބަޣާވާތަކުންްައއިް

ްއަީކްމިއީ.ް ްަމއްސަލަ ްިމްއުޅޭ ްދިމާެވގެން ްޤައުމަށް ްއެހީތެރިވާީނ.ްމި ްބާޣީންނަށް ްގެނައި ްވެިރކަމަށް ްމީހުން ްއެ ބަޔަކު

ްސިޔާސީްއަ ްފެނޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްުކންފުނިތަކުން ްމަސް ްދައްާކއިރު ްވާހަކަ ްނެތް ްލާރި ޅުަގނޑުމެން

ްފެލައިލަންްނޫނީް ްއެބައި ްައތުން ްޚަރަދުކޮށްފައިްމަސްވެރިން ްޚަރަދުކުރޭ.ްއިންތިހާއަށް ްއަށް ްއިންތިހާ ްހަމަ ހަރަކާތްތަކަށް

ށްްދޭންހުރިްލާރިކޮޅުންްއެްބައިްފޫބައްދަންޖެހުނީމާްދެންްދިމާވާނެްގޮތްްމަސްވެރިންްނިކަމެތިކޮށްލުމަށްފަހުްމަސްވެރިންނަ

ނޑުމެްނގެްބޭނުމަީކްދިވެހިރާއްޖޭެގްތަފާތުްސިާޔސަތުތައްްހަދައި،ްިދވެހިރާއްޭޖގެް މިްދަނީްމިްޤައުމަށްްދިމާވަމުން.ްއަުޅގަ

ްހިްނގަިއގެ ްގެސްޓުހައުސް ްހިންަގއި، ްވެސް ްމެރިަކލްޗަރ ްއިތުރުކޮށް، ްަރއްޔިތުްންއާމްދަނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނ

ފުދުންތެރިކުރުވައި،ްަރއްޔިތުްނނަކީްފުދުންތެރިްރަނގަޅުްދިރިއުޅުމެއްްއުޅޭްބަޔަކަށްްހެދުން.ްއެްނޫންްވިސްނުމެއްްއޮތްް

ްމިކަންކަންް ްތިބީ. ްމި ްތެދުވެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތީމަ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއެއް ްޕާޓީ ސިޔާސީ

ކަްނކަންްރަނަގޅުުކރާށޭ.ްއެމް.ޑީ.ީޕއާްއެްއކޮށްްހުރިހާްރައްޔިތުންްވަަޑއިގަންަނާވށޭ.ްބަޣާވާތަށްްތާއީުދކޮށްގެްންްކޮށް،ްމި

 ތިބިްހުރިހާްއެންމެންނަށްްނޫނެކޭްބުނެ،ްއެްމީހުންްއެއްފަރާްތްކޮށްލައްވާށޭ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާ

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔައީ،ްައޅުަގނުޑެގްވާހަކަކޮޅުްފެށުމުގެްކުީރގަިއް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްޓަކަިއް ްވޯޓުދެްއވުމަށް ްައށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްުގޅިަވޑަިއގެންނެވީީތވެ ްޕާޓީއާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްތިބި 1ްްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ްަކނޑުަތއ25ްްްލައްކަ ްރާއްޭޖގެ ްއާދެ! ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްނަމުގައި ްމީހުންގެ ހާސް

ް 4ްްހަމަޔަށް ްބަހާލައި ްތަކެއްާޗިއ4ްްބަޔަށް ްއުފެދޭހާ ްަކނޑުން ްއެ ނޑާއި ްކަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލައިސަންސްދީފައި މީހަކަށް
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ް ްތަކެއްޗެްއ ްހުރިހާ 4ްްދިރުންވާހާ ްވިޔަފާީރގެ، ްވިޔަފާރ4ްްީމީހުންގެ ްއޮްތްމީހުންގެ ްގޮތަށް ްވަންނާނޭ ްތެރެއަށް ގެ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްގެެނސް، ްނިމުމަކަށް ްހުޅުަވއިލާަފ.2118ްްސިޔާސަތު ްވީ ނޑުަތއް ްކަ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްއަހަރު ވަނަ

ްބަޔަކަްށް ްއެަތއް ްފެންވަރުަގއި ްރަނގަޅު ްބާވަތްތަކާ، ްމަހުގެ ްތަކެއްާޗއި، ްއުފައްދާ ްމަހުން ްސިޔާސަާތއި މަސްވެރިކަމުގެ

ށްގެންްއާމްދަނީްިއތުރުކުރެވޭނެްމަގުތައްްއެމް.ޑީ.ޕީންްހުޅުވާލި.ްމިއީްޙަޤީޤީްތެދުކަންްދިވެހިރާއްޖޭގެްހުރިހާްއެކްސްޕޯުޓކޮ

ރައްޔިތުންނާްއަދިްމަސްވެރިަކމުގެްސިނާޢަތުގައިްމަސައްކަްތކުރަްއވާްހުރިހާްބޭފުޅުންްޤަބޫލުކުރޭ.ްނަތީޖާްއެއްގެްގޮތުްން

ް ްއަގު، ްމަހުގެ ްގޮތަކީ 3ްްދިމާވި ްރުފިޔާ ްައގު ްމަސްކިލޯގެ ްގަތް ްމިއަުދ35ްްބަޔަށް ްބޮޑުވެގެންދިއުން. ްއަްށ ރުފިޔާ

ްބޮލުަގިއް ްރައްޔިތުންގެ ްއަެނއްާކެވސް ްސިޔާސަތު، ްގެންގުޅުނު ްކުރިން ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެއްާކވެސް

ކާެވސްްވަންނާނެްސިޔާސަތުްމިްމަސްވެރިންްކުރާްބުރަްމަސައްކަތުންްލިބޭްއާމްދަނީްވަކިްބައެއްގެްމުށުތެރެްއަށްްއަނެއްް

ްގޮތްގޮތަްށް ްއެކި ްފެންވަރުގެ ްެއިކ ްއަުގ، ްެއކި ްދިމާލުގައި ްެއިކ ްމިއަދު ްއަކީ ްނަތީޖާ ްތަން. ްާގއިމުކުރަމުންދާ ޤައުމުަގއި

ގަންނަމުންްގޮސް،ްުނވަތަްއެްބަޔަކަށްްފެންނަްގޮތަކަށްްކުރިއަށްްއޮތްްއިންތިޚާބުތަކަށްްޚަަރދުކުރަންްބޭނުމިއްޔާްފައިާސް

ނޑުމެންްބޭ ްއަުޅގަ ްތެދު. ްަޙޤީޤީ ްމިއީ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްތަން. ްދަްށކޮށްލާ ްހެްސކިޔާފައި ްައގު ްމަހުގެ ނުންވީމަ

ްާގއިމުކޮށްފަ.ް ްގެްނގުޭޅނެްއުސޫލުތައް ްއޮތްްެއމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރގައި އިްއޔެަގއިްމިައއީްމެރިކަްލޗަރްސިޔާސަތުްކުިރއަށް

ްއެްނމެްމުހިއްމުް އެްއްކަެމއްެގްޮގތުގަިއްފާހަގަކޮށްފަިއްއޮީތްޮކންކަމެއްތޯ؟ްދިވެހިާރއްޖެްއިްންއެްިސޔާސަތުެގްތެރޭަގއި

ްއެް ްފަރާތްތަކަށް ްނަގާ ްަލއިަސންސް ްފަރާތްތަކަށް، ްޭބނުންވާ ްުގޅެން ްއަލަށް ްއަދި ްފަރާތްތަކަށް ްއެކްސްޕޯުޓކުރާ މަސް

%ް ްވެސް ްފީ ްދިވެހިރާއްޖ51ްެލައިސަންސް ްކޮންކަމެއްތޯ؟ ްބޭނުމަކީ ްކުޑަކުރަން. ްމީހުންެގްްއަށް ްއެކްސްޕޯޓުކުރާ ިއން

ްނެތިއްޔާް ްފަރާތެއް ްއެކްސްޯޕޓުކުރާނެ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްބޭނި ްމަސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްމަސްވެިރން ްގިނަކުރަން. އަދަދު

ްސަރުކާުރް ްބަަޔކާ ްނެތް ްހަވާުލވީމާ،ްިސޔާަސތެއް ްސަރުކާރު ްބަަޔކާ ްނެތް ްނުދާެނ.ްސިޔާސަެތއް ްމަްއޗަކަށް ްައގު މަހުގެ

ްހަ ްެއްހިންގަން ްކޮމްޕެނީތަްއ، ްއަމިއްލަ ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރުމަށާިއ ްބަ ްއަމިއްލަ ްމިހެން. ްދާނީ ްކަންަތްއތައް ވާލުވީމާ

ްމިް ްމިއީ. ްކަންތައްަތއް ްހިނގާ ްތެރެއިން ްިސޔާސަުތގެ ްގެްނގުޅޭ ްަޓކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްފުދުންތެރިކަްނ ކޮމްޕެނީތަކުގެ

ްޙަމްދު ްފަރާތްތަކަށް ްމިފަދަ ްއަކީ ްމެންބަރުންނާްޖަރީމާތައް.ްހިތާމަ ްތިބޭކަން.ްމިފަދަ ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްކިޔައިގެން ސަނާ

ްމިް ްބަެއއް. ްތިބި ްއަރައި ްސިނާޢަތުަގއި ްމަސްވެރިކަމުގެ ްދުވާފަރަީކ ްޚާއްޞަކޮށް ްޖެހޭ، ްއެބަ ްރަްއޔިތުން ދޭތެރޭގައި

ހާރުގެްދުވާފަރުގެްަރއްޔިތުން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެްގަދަޔަްށްމަސްވެރިކަންކުރާްެއއްްބަޔަީކްކަނދޮޅުދޫގެްރައްޔިތުން.ްމި

ްދެންް ްބަދަލުތަާކ، ްއައި ްފެންނާނެ ްލޮލަށް ްހަމަޔަށް ްރަްއޔިތުްނނަށް ްއެ ްތަފާތުތައް. ްމި ްއެނގޭނެ ްރަްއޔިތުންނަށް އެ

ްސަރުކާެރއްް ްއުފެދޭ ްދެން ްސަރުކާުރގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްބަދަލުތަކާ. އަންނާނެ

ްމަސްވެ ްނޫނިްއޔާްގެންގުޭޅ ްތެރެއިން ްިސޔާަސތެއްެގ ްސާފުސީދާ ްމި ްއުސޫުލތަކާ ްގެންުގޅޭ ްއެ ްިސނާޢަތު، ިރކަމުެގ

ްރަްއޔިތުންް ްިދވެހި ްދޭތެރޭގައި ްކަންކަމާ ްރައީސް،ްމި ްިޢއްޒަްތތެރި ްނެތޭ. ްގޮެތއް ްއިތުުރުކރެވޭނެ ްއާމްދަނީ ރައްޔިތުންެގ
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ްދަންނަ ްރައްޔިތުން ްފިކުރުކުުރމަށްފަހުގައި ްވިސްނައި ްފުންކޮށް ްއެމް.ީޑ.ޕީެގ7ްްވަނީ ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ސެޕްޓެމްބަރުގައި

ްސަރުކާރެއްްގާއިމުކުރާނަމޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއަށްް ްވާްުކއްިލްމައްސަލަ ައޅުަގނުޑްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްިމއަދުްހުށަހެޅިފައިްމި

ްހުށަހެޅުްއވީމަް ްމައްސަލަ ްމި ްފަރާތުން ްހުށަހެޅުްއވި ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމި ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމި ތާއީދުކުރަން.ްއަދި

ްކަމަށް.ް ްރަނގަޅުެވގެންދާނެ ްމުސްތަޤުބަލުގަިއ ްުއއްމީދުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަަތއް، ްދެކެވޭ ްދޭތެރޭގައި ްމަނިކުފާނާ އެ

ްރައީްސ، ްވިޔަްސްްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމުަގއި ްރައްޔިތުން ްތަނެްއގެ ްއެހެން ްރާއްޖޭގެ ްައދި ްވިޔަސް ްރަްއޔިތުންނަށް ދުވާފަުރގެ

ްސިނާޢަތުަގިއް ްމަސްވެރިކަުމގައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްވިޔަސް، ްކަމުަގިއ ްރައްޔިތުން ްއުޅޭ ްސަރަހައްދެއްެގ ްއެހެން އަދި

ރުްތެެލއްްޚަރަދުކޮށްގެން.ްލިބޭްކުޑަްއާމްދަނީްހޯދުމަށްްމަސައްކަތްކުރަނީްމަހެއްްލިބޭެންކަމުގެްުއއްމީދުަގއިްއެަތއްްަބއިވަ

ޓަކައިްއެްލިބޭްމަސްކޮޅުްވިްއކާލުމަށްްދިޔައިމާްއެންމެްފަހުްވަގުތުަގއިްޭއގެްނާޖައިޒުްފައިދާނަގާފައިްެއއަށްްލިބެންޖެހޭް

އަޅުަގނޑުްދެކޭްގޮތުަގއިްިމްހަމައަގުްނުދިނުމަކީްއެއީްއިްނޞާފެއްްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަދިްހަމަްމިއާއެުކަގއިް

ްމަޖިލީހުެގް ްމި ްމައްސަލަ ްމި ްއެހެންކަމުން ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްކަުމގައި ްޢަމަލެއް ްކޮރަޕްަޝނުގެ ްބޮޑު ްވަރަްށ ކަމަކީ

ްދަންނަވަނީް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަްށ ްސަބަބެއް ްެއއީ ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމުގައި ްބަލަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީތަކުން

ްދިޔައިމަ ްވާނަމަ،ްްފެލިވަރަށް ްކަމަށް ްތަފާތު ްއަގު ްލިބޭ ްއޮތީމަ ްސަރަހައްދެްއގައި ްއެހެން ްބޯޓެއް ްފެލިވަުރގެ ްއަާގއި ލިބޭ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއުޅޭ. ްއެބަ ްޢަމަލުތަކެއް ްކޮރަޕްޝަންގެ ްގޮަތކުން ްކޮންމެވެސް އޭގެތެޭރގައި

ްއޮ ްދެމި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރު ްޙަޤީޤަތަކީ ްދިވެިހްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްދެމިއޮތީްސކަން ްމަީތގައި ްެއގޮތުގެ ްައގު ްތްނަމަ،ްއެ

ްޙަޤީޤަަތކީް ްމިއަދުގެ ްއެހެްނނަމަވެސް ްއެނގޭނެ. ްމަްސވެރިންނަށް ްާރއްޖޭގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަިދ ްރައްޔިތުންނަށް، ލޮބުވެތި

ްވަ ްމި ްއެހީތެިރކަން ްލިޭބ ްދުނިޔެއިން ްމުޅި ްނުކުރެވޭނެ. ްކަންކަމެްއ ްިމ ްސަރުކާަރކަށް ްާރއްޖެާއްބަޣާވާތެްއގެ ްމި ނީ

ްާރއްޖޭގެް ްވެސް، ްަކންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްަމސްވެރިންނަށް ްއެހެންކަމުން، ްނުލިބޭ. ްެއއް ްއެހީ ްެއ ގުޅުންެކނޑިފަ.

ްމިް ްވެްސ ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްފަރާތްތަކަށް ްނޫން ްެއ ްއަދި ްވެްސ ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުވެރިންނަށް ދަ

ްޢިއްޒަ ްހުއްޓިގެން. ްދާނީ ްސަރުކާރުން ްހައްލަކީ ްއޮތް. ްއެބަ ްހަްއލު ްރައީްސ، ްނޮވެމްބަުރ2118ްްތްތެރި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްމަނިކުފާނުގ11ްްެމަހުގެ ްއެ ްނަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްގ.ކެނެރީގޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްިއންތިޚާބުވި ްދުވަހު ވަނަ

ް ްމަހުގެ ްސެޕްޓެމްބަރު ްމި ްއެުކގައި ްހަމ7ްަސިޔާސަތުތަކާ ްއާދެ! ްއަހަރު، ްމި ްދުވަހު، ްއަހަރުެގ2113ްްްވަަނ ވަނަ

ް ްމަހުގެ ްޮގވާލަން،11ްްނޮވެމްބަރު ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްގެނެސްދިނުން. ްވެރިކަމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދުވަހު ަވނަ

ްބޭފުޅުންް ްތި ްޢާއިލާތަކަށް، ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްޮއިޑވެރިންނަށާ، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްމަސްވެރިންނަާށ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމަސަްއކަް ްެއކުަގއި ްމިްއުއްމީދަކާ ްއޭ ްެއއީ ްކެންޑިޑޭޓު. ްރިާޔީސ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޚިޔާރުުކރައްވާށޭ ްޓަކައި ތްކުރެްއވުމަށް
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ރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްއޮތްްއުއްމީދަކީ.ްއެީއްއޭްމިްާރއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަިއގެންްކުރިއަްށްދާން،ްރައްޔިތުްނގެްޖީބަްށް

މާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްދަންނަވަންްއޮތީްމިްމައްސަަލްހެޔޮްގޮތްތަެކއްްހޯދައިދޭންްަމސައްކަތްކުާރްފަރާތަކީ.ްއެހެންވީ

ްއެްއޗެޭކް ްހަމަ ްމިްސަރުކާރަކަށް ްވެސް ްބެލުމަކުން ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައިްަމޝްވަރާކުރުމަކުްނ،ްކޮމިީޓގަިއްމައްސަލަ

ްސަރުކާރަކު ްމި ްއެއްބާރުލުމެއް ްަކމެއްަގއި ްކުރާ ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްއަދި ްހިއެއްުނވާނެ. ްލިބޭނެ.ްވެސް ްނުވެސް ން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު

ްަރއީްސގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުިރން ްފެށުމުގެ ްވާހަކަކޮުޅ ްައޅުަގނުޑގެ ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ަރއްޔިތުްނނާްދިމާލަށް،ްދިވެހިްރަްއޔިތުންގެްތަރައްީޤްއަްށ،ްޤައުުމެގްވިސްނުންފުޅާއިްިފކުރުފުޅުްިސޔާސީްގޮތުންްދިވެހިް

ްއަގުް ްމަހުގެ ްދައްކަނީ ްމި ނޑުެމން ްދަންނަވަން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ކުރިއެރުމަށްްމިސްރާބުޖެއްސެީވތީ،ްމަރުޙަބާްއާއިްޝުކުރު

ްބޮ ްާވހަކަ.ްތަފާތުކުރުން ްބޮޑު ްނުހިފެހެއްޭޓްވާހަކަ.ްތަފާތުކުރުން ްހަމަެއއްަގއި ްަޤއުމުްއެއް ްރައީސް ޑުވާނެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަެގއްް ްނޭޅުވޭނެ.ްމަހުގެ ްމަަގަކށް ްހަމަ ްޤައުމު ްމި ްޫނނިއްޔާ ްއަަރއިގަެނގެން ްތެޭރގަ.ްބަޣާވާތަކުން ްބަޣާވާތެްއގެ ްއޮތީ މި

ްރާއްޖޭ ްމި ްައގުތަްއްތިރިކުރެވޭނީ ްނުހިފެހެއްޓޭނެ. ްހަމައެްއގައި ްެއއް ްވެސް ްައގެއް ްތަކެތީގެ ްއެހެނިހެން ްއަދި ގަިއްވެސް

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްކަމެއް ްމި ްސަރުކާރަކުން ްޙަރާމް ްއޮތް ްމި ްމިހާުރ ްޤާއިމުކުެރވިގެން. ްސަރުާކރެއް ްރަްއޔިތުންގެ ރަނގަޅު

ްގިަން ްދޯނިފަހަރުން ްޮގސް،ްއެ ްއަންަދއިގެން ްތެޔޮ ްގިނަ ްމަސްބާނައިެގން ްއޮޑިފަހަރުން ްރައީްސ،ްފެލިވަަރށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްލި ްކިރާލީމާ ްޮގސް ްއަންދައިގެން ްބަިއވަުރްތެޔޮ ްއެތައް ްތެލަކާއި ްބައިވަުރ ްއެތައް ްފެލިވަރުން ްއަގެއް. ްކުޑަ ބެނީ

ްއެީއް ްލިބޭލިބުން ްައގެއް ްބޮޑު ްމާ ްކިރާލީމާ ްބޯޓުފަހަރަށް ްުއޅޭ ްއެތަންމިތާނގައި ްބޭނުންކޮށްގެްންރާއްޖޭގެ ވަސީލަތްތަެކއް

ނޑުމެން ްގޮުތގަިއްއަޅުގަ ްކަމެއްގެ ްމަގުފަހިވާ ްކޮރަޕްޝަަނށް ްޖެހޭ.ްމިްސަރުކާރަކީްްޙަޤީޤަތުގައިްވެސް ްއެބަ ފާހަގަކުރަން

ްމިގޮތަށްް ްކަންކަން ްމި ްއެހެްނީވމާ، ްސަރުކާރެއް. ްއަންނަ ްކުރަމުން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްގޮަތށް ްމަގުފަހިވާ ކޮރަޕްޝަނަށް

ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްކުރާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްމިހެން ްނޫން.ްމިކަން ްކަމެއް ްހައިާރންވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރުމަކީ

ޖެހެނީްރައްޔިތުންގެްސަރުކާރެއްްއުފައްދަން.ްއެއީްމެރިކަލްަޗރގެްތެރެއިންްމަސްވެރިކަމުްންލިބޭްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުންް

ްކޮޓަރިް ްދެ ްހުންނަ ްގޭަގއި ްެއ ްވެސް ްއަށް ްމީހާ ްއާދަިއގެ ްއެންމެ ްއަަޅިއގެން ްގެްސޓްހައުސް ްއަދި ްވިަޔސް، ކަމުގައި

ގަކަށްްމިްޤައުމުްބައްޓަންކުރުމަށްްޓަކައިްއެބަްޖެހޭްމިްރާއްޖޭގައިްަރއްޔިތުްނެގްވިްއކާލަިއގެންްވެސްްއާމްދަނީްލިބޭނެްމަ

ނޑުމެންްިމްދަނީްރަްއޔިތުންގެްގާތަށް.ްަރއްޔިތުންެގްގާތަށްްގޮްސްމިްއަހަނީްކޮންކޮްން ސަރުކާރެއްްާގއިމުކުރަން.ްއަުޅގަ

ްތިމަންނަމެ ްބުނަނީ ްމި ްމީހުން ްބޭނުންވަނީ.ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނުލިބެއޭ.ްކަމެއްތޯ ްއަެގއް ްއަެގއް،ްހަމަ ްމަހުގެ ްބާނާ ން

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްޤައުމުގ2118ްްެއެހެންވެގެން ްމި ްމަގަކަށް ްިލބޭނެ ްއަގު ްހަމަ ްއައިއްސަ ްވެރިކަަމށް ްއަހަރު ވަނަ

ްޮބޑުެވގެްނގޮސްް ްައގު ްަމހުގެ ްއިން ްރާއްޖެ ްމުޅި ްޮގތުން ްއެްއގެ ްނަތީޖާ ްބަަދލުކުރުމުގެ ްބަދަލުކުރީ. ކަންތައްތަްއ
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ނުޑްރައް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދެކޭނެ. ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްތަން ްލިބެމުންދިޔަ ްއަގު ްހަމަ ްއެކަީށގެންވާ ޔިތުންނަށް

ްއެހެނިހެންް ްތަފާތު ްއަދި ްއާމްދަނީއާ ްލިބޭ ްމަސްވެރިންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ނިންމާލަމުން

ްރަނ ްހަމަ ްއާމްދަނީ ްިލބޭ ްމީހުންނަށް ްަރއްޔިތުްނގެްމަސައްކަތްކުރާ ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްޓަކަިއ ްހޯދުމަށް ްމަގެްއގަިއ ގަުޅ

ްރިޔާސީް ްޕާީޓގެ ްޑިމޮކްރަޓިކު ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހި ްއިންތިާޚބުގައި ްރިޔާސީ ްއޮތް ްުކރިއަށް ްގާއިމުކުރަން. ސަރުކާރެއް

ްމަ ްހަމަ ްދިވެހިރާްއޖެ ްއޭރުންނޭ ްވޯުޓދެއްވާށޭ. ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްނަީޝދަށް ްމުޙައްމަދު ްގެނެވޭނީ.ްކެންޑިޑޭޓު ގަށް

ްރައްޔިތުންގެްވެރިކަެމއްްމިްރާއްޖޭަގއިްާގއިމުކުރެވޭނީ.ްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ް ްމި ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްާދއިރާެގ ްދުވާފަރު ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަށްްޝުކުރިއްާޔ ްަމއްސަލަ ްވާ ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްހުށަހަޅުްއވަމުންް ްިމްމައްސަލަ ްމެންބަރު ްމަނިކުާފނު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑްވެްސްތާއީދުކުރަން.

ްއަިދް ްނޫނޭ. ްކަމެްއ ްބެހޭ ްެވސް ްސަރުކާާރ ްމިއީީކ ްވިދާޅުީވ ްބޭނުން. ްފާހަަގކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްނުކުާތ ްެއއް ވިދާޅުިވ

ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއްމަސްވެ ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްަރއީްސ،ްއަުޅގަ ްނޫނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަެމއް ްބެހޭ ްވެސް ރިންނާ

ްިވޔަފާރިތަްއް ްއެއީ ްޮއންނާނެ. ްގޮތެއް ްބެހޭނެ ްސަރުކާރާ ްކަްނކަމޭ. ްބެހޭ ްސަރުކާރާ ްވެސް ްއަކީ ްވިޔަފާރި ްހުރިހާ ހިނގާ

ްސަ ްފުޅާކުރާންެވގެން ްވިޔަފާރިަތއް ްސިޔާސަތުތަްއްކުރިއަުރވާން، ްސަރުކާރުގެ ްއެީއ ްއޮންނާނެ. ްދައުރެއް ރުކާރުެގ

ްވިަޔްސް ްކަމުަގއި ްގެނެސްގެން ްބަދަލުތައް ްރެޖީމަށް ްޓެްކސް ްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްވިަޔސް ްކަމުަގއި ބަދަލުކޮށްގެން

ްވިޔަފާރިތަ ްއެ ްއެކަމަކު ްނޫން. ްއަތްބާނާނީކީ ްސަރުކާރުން ްވިޔަފާރިއަކަށް ްހުރިހާ ްހިނގާ ްކުިރއަުރވާންްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބޭނުން ްފާަހގަޮކށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެ. ްދައުރެއް ްޮބޑު ްވަރަށް ްސަރުާކރުގެ ްމަސައްކަުތގައި ކުރާ

ް ްބާޣ2113ްްީރައީސް، ްއަުދގެ ްހުށަހެޅުއްވަމުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްބަޖެުޓ ްދައުލަތުގެ ްބަޖެޓް، ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްވިދާް ްަވޒީރު ްމާލީ ްމަސްްސަރުކާރުގެ ނުޑަގއި ްކަ ްއިންޑިއާ ްއެއީ ްދަށަށޭ. ްދާނީ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްމަްސވެރިކަން ޅުވީ،

ްދާނީް ްއަހަރު ްއޮންނަ ްކުިރއަށް ްމަސްވެރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމަދުވާނެތީވެ ްމަސް ނޑުަގއި ްކަ ްއިންިޑއާ މަދުވާތީއޭ.

ް ްމިނިސްޓްރީގެ ްފިނޭްނސް ްބައްލަަވއިލަްއވާ، ްމިހާރުވެސް ްފޮތް ްބަޖެޓު ްމިހެންްދަށަށޭ. ްހަމަ ްއޮންނާނެ ވެބްަސއިުޓގައި

ްމަސްް ނޑުަގއި ްކަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބޭނުމީ ްދަންަނވާލަން ްައޅުަގނޑު ްލިޔެފަ. ްއޮންނާެނ ްހުދާއިކަޅުން ލިޔެފަ.

ްކޮންމެވެްސް ްނޯންނާނެ. ްޫދކޮްށލާކަށް ްސަރުކާރަކުން ްކިޔާފައި ްދާްނވީއޭ ްދަށަށް ްމަސްވެރިކަން ްއަީކ ްމާނަ ްއޭެގ މަދުވީމާ

ް ްގެންގުޅެ،ްކަހަލަ ްވިސްނުމެއް ްަކހަލަ ްކޮންމެވެސް ްއެއް. ްޒިންމާ ްސަރުކާރުގެ ްއިރެްއގެ ްއެ ްގެންގުޅުަމކީ ވިސްނުމެއް

ްއެއް،ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޒިންމާ ްސަރުކާުރގެ ްއިރެއްގެ ްއެ ްހޯދައިދިނުމަކީ ްގޮތްގޮތް ްފުރުޞަތު،ްއެހެން ްއެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް

ްދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތަގއި ްމިސާލެްއގެ ްދިވެހިްރައީސް. ްނިސްބަތްވާ ްަމނިކުފާނު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނަން

ްކެންިޑޑޭޓު،ްރައީްސް ްިރޔާސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅައިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޕާީޓން ރައްޔިތުންެގްޑިމޮކްރަިޓކު
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ސާރޗްްސެންޓަރްވަނަްއަހަރުަގިއްމެރިންްރ1981ްިނަޝީދުްއިއްޔެްއެްތަޢާރުފުޮކށްދެއްވިްމެރިކަލްޗަރގެްސިާޔސަތު.ް

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްއޮންނަނީ، ްބުނެަފއި ްއެްއގައި ްދިރާސާ ްުކރި ްސެންޓަރުން ްރިސަރޗް ްމެރިން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ އިން،

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްއޮތޭ. ްއެބަ ްނެރެވެން ްނަފާ ްއިތުރު ްއޮތޭ، ްއެބަ ްނެރެވެން ްއާމްދަނީ ްއިތުރު ްފަޅުތަުކން ްފަރުތަކާއި ފަޅުތަކާ،

ްވިްސނާފަ ްދިރާސާތަކަށް ްއެ ްއިން ްއޮތް ްކުރިއަށް ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަހަރަްށ5ްްއި

ްނޫނޭް ްެއކަންޏެއް ްފިަޝރީޒަކަށް ްޓޫރިޒަމަށް، ްަކނޑުޮގވާން. ްނުވަތަ ްމެރިކަލްޗަރ ްހުށަހަޅަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއާމް ްލިބޭ ްމިހާރު ްފިޝަރީޒުން ްޓޫރިޒަމާިއ ްނުވަތަ ްބަރޯާސވާންޖެހޭނީ. ްނޫޭންއަޅުަގނޑުމެން ްެއކަންޏެއް ދަނީއަކަށް

އަހަރަށްްއެމް.ޑީ.ީޕެގްވެރިކަމެްއަގއިްމިްހުށަހަޅ5ްްާބަރޯސާވާންްމިްޖެހެނީ.ްއެމް.ީޑ.ޕީްއިންްމިްހުށަހަޅާ،ްކުރިއަްށްއޮތްް

ްވިޔަފާރިކުރާންެވގެންް ްއެ ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބުނަނީ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްސިޔާސަތުަގއި ނުޑޮގވާން ކަ

ްލުއިޯލނުްދީގެނ12ްްް ްޑޮލަުރގެ ްވަޒީާފ61ްްމިލިއަން ްއަށާރަްސަތޭކަެއއްހާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްިހންގައިފިްއޔާ ޕްރޮޖެކްޓު

ް ްގޮތުަގއި ްރެެވނިއުގެ ްޓެކްސް ްދައުލަތުގެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްއިތުރަްށ85ްްއިތުރުކުެރވޭނޭ. ްވުރެ ްޑޮލަރަށް މިލިއަން

ްވަޒީާފގެ ްއަދި ްވެއްދޭނޭ. ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮުތގައި ްރެވެނިުއގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގ88ްްެއިތުރު ްވުރެ ްޮޑލަރަށް މިލިއަން

ްއާމްދަނީްއަށްްެވއްދޭނޭ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްބޭނުންވަނީްަހމައެކަނިްވިސްނުމެްއ.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދު

ްއަޅުގަް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމުހިއްމުް`. ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްމިައދު ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ

ްގިނަް ްއޭގެތެެރއިން ްއަދި ްކުރާ، ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ްބައެއް ްގިަނ ްރާއްޖޭގެ ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްެއއް. ްމައްސަލަ ކުއްލި

ްމުހިއް ްެއންމެ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްެއންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްަހމައެހެންމެ ްއަދި ްހިމެނޭ، ްބޮުޑްޢާއިލާތަކެްއ ްއެންމެ މު،

ްގުޅިފަިއވާްމަްއަސލަްއެއްްހުށަހަޅުްއވާފައިްމިް ްވަީސލަތްކަމުގަިއވާްމަްސވެރިން،ްަމސްވެރިކަމާ ްއާމްދަނީްހޯދާްއެއް އެއް

ްދާއިރާެގް ްދުވާފަރު ްފަރާތަށް، ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްކުްއލި ްމައްސަލަ، ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި އޮތީ.

ްމު ްމެންބަރު ްމަސްވެރިކަމަކީްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުުރދަންނަވަން. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްޒުބައިރަށް ޙައްމަދު

ޒަމާނުއްސުރެްއެކިްގޮތްގޮތަށްްމަސްވެރިކަންކުރަމުންްއަިއސް،ްބޮޑުްއާމްދަނީްއެއްްއަޅުަގނޑުމެންގެްތެރޭގައިްހޯދަމުންދާް

ްއގެ،ްގިނަްބަެއއްގެްޢާއިލާަތކުަގއިްދިރިއުޅޭްއެންމެްގިަންކަމެއް.ްއާދެ!ްހަމަްއެހެންމެ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްގިނަްޢާއިލާތަކެ

ްވާންޖެހޭނީް ްސިނާޢަތް ްމި ްއެހެންކަމުްނ، ްއާދެ! ްއާމްދަނީއަކަށް. ްލިބޭ ްީމގެން ްމައްޗަށް. ްކަުމެގ ްމި ްބަރޯާސވަނީ ބަޔަކު

ްހު ްގޮެތްއގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެންމެންނަށް ްރަނަގޅަށް، ްވަރަށް ްގޮތެްއަގއި، ްދެމެހެއްޓެނެވި ްެއްވަރަށް ްދިމާލަކުން ރިހާ

ްނިޒާމެއްް ްކަހަލަ ްޮކންމެވެސް ްބަހައްޓަން. ްއެްއޗެހި ްައުގތަކާ ްގަންނަ ްމަސް ްނޫނިއްޔާ ްކިރަިއ، ްއެ ބަލައިގަންނަ،

ހަމަޖެހެންޖެހޭނެްއަގުތައްްކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ.ްއެކިްތަންތަުނގަިއ،ްއެކިްފެކްޓަީރގަިއ،ްއެކިްކުންފުނީގައިްޚަރަދުތައްްދާނީް

ްއެހެ ްވަރަށް. ްވަިކްއެކި ްމެދުތެރޭގައި ްއަެގއް، ްަވކި ްދެކުުނގައި ްއަެގއް، ްވަކި ްއުތުުރގަިއ ްހިސާބުގައި ްއެކި ންނަމަވެްސ
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ްބަޔަކަްށް ްކުރާ ްމަސްވެރިކަން ްއުތުރުގައި ްބަޔަކަށް، ްތިބި ްއުތުރުގަިއ ްނޫން. ްއުސޫލެއް ްހަމަޖެހޭ ްެއއީކީ ްއޮތުމަކީ އަެގއް

ްޚަރަދުް ްއިތުރު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމަސްކިރާ ްއައިސް ްއިންވޯްލެވގެންދާނެކަންްދެކުނަށް ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ތަކެއް،ްޭއގެތެރޭަގއި

ްައގުތަެކްއ،ް ްގާތް ްވީހާވެސް ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންކަމުން، ްޤަބޫލުކުރަން. ްެވސް ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްމަސްކިާރއިުރގަިއ ްމަސްވެރިން ްިއން ްދިމަދިމާ ްމި ްައގުތަެކއް ްެއއް ްއަގުަތކެްއ،ްނޫނީ ްލިބޭނެްްއެްއގޮތް ްމަހަށް ކިރާ

ްބުނަމުންދަނީް ްމި ްއަހަރު ްތިްނ ްވޭތުވެދިޔަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސިނާޢަތް ްމި ްއެއީކީ. ްހަމަޖެހިގެންދިއުން ގޮތެއް

ްދަނީ.ް ްމަދުވަމުންނޭ ްއާްމދަނީ ްުދވަހަށް ްދުވަހެއް ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްހީނަުރަވމުންނޭދަނީ. ކުރިއަރަމަކުންނުދެއޭ.

ްމިއަ ްކަމަށް، ްމި ްމާރުކޭޓުންްއެހެންނަމަވެސް ްގަންނަންހުރި ްޢާއްމުކޮްށ ްރާއްޭޖގަިއ ްވީަނމަވެސް ްބަލައިލިކަމުަގއި ދަށް

އަށްްކިލޯްެއއ111ްްްއަށް،85ްްއަްށ،95ްްގަންނަްކަމަށްްވިޔަްސ،ްމިްެދންނެވީްމަސްްވިއްކަްންހުންނަްފިހާރަތަކުންް

ހެޔޮކޮްނނެއްްނޫންްލިބެނީކީ.ްއޭެގްމާނަްްލިބެމުންދަނީ.ްއަދިްހަމައެހެންމެ،ްގަންނަންްލިބޭްމަސްްެވސްްއެންމެހައިްއަގުް

އަކީްމިްސިނާޢަތަށްްމިހާރުވެސްްބޭނުންވެފައިްތިބިްވަުރ،ްނޫނިއްޔާްފުޅާކުެރވިގެންދާެނވަުރްއޭގެންްއެބަްދޭހަވޭ.ްމިހާރުް

ަގއިްމަސްްމިސާލަކަށްްރާއްޖޭަގއިްބޭނުންުކރާްއެންމެންނަށް،ްމިހާރުްރާްއޖޭގައިްދިިރއުޅެމުންދާްއެންމެްނނަށްްހެޔޮްައގެއްް

ް ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްއޮތީކީ. ްމި ްމިހާރު ްނޫން ްގޮތަކަށް 95ްްލިބޭނެ ްައށް، ްިކލ111ްްޯރުފިޔާ ްއަށް ރުފިޔާ

ްއުޅެންޖެހޭނެް ްމީހުން ްމަްސްހޯދާ ްކިޯލގެ ްެއއް ްައެގއް.ްއެެހންނަމަވެސް ްޮބޑު ްއެއީ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ގަންނަންޖެހުނީމާ

ްއެ ްބަަލއިލަންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްދެންނެީވްހާލަށް ްގޮތަކަްށ،ްމި ްުލއިފަސޭހަ ްވީާހވެސް ހެންކަމުން،ްަމސްވެރިންނަށް

ްވެސްް ްއެހީތައް ްއެހެނިހެން ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްވެސް ްސަބްިސީޑ ނޑައަޅާަފއިވާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

 މަސްވެރިންނާއިްމަސްވެިރކަމުެގްސިނާޢަތަށްްދޭންޖެހޭނެ...

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެް

ްކަމަށްް ްލިބެންޖެހޭނެ ްފަރާތްތަކަްށްހަމައަގު ްކުރަްއވާ `.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމަްސެވރިކަން

ްމަްސް ްސަރަހައްދެްއގައި ްދެ ްކުންފުންޏަކުން ްއެއް ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުރަން. ްވެސް ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްބޮޑުްގަންނަ ްވަރަށް ްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްތަފާތުކުރުމަކީ ްއަގު ްކިލޯއަކުްނ ްރުފިޔާ ްދެ ްދޮޅުރުފިޔާ، މުންދާއިރުަގއި

ްގެނައުމަކީް ްތަފާތު ްމި ްގަންނައިުރަގއި ްމަސް ްކުންފުނިަތކަކުން ްސަރުކާރުެގ ްއަމުުދން ްއަިދ ތަފާތުކުރުމެއް.

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްކުރެިވގެްނާވނެ ްއެހެންކަމުން،ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއާދެ! ްޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ. ްވެްސ ންނަކަށް

ްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭްސަރުކާރުންްމިނިސްޓަރްއޮފްްފިޝަރީޒްގެްފަރާތުންްމިކަްން އަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަުތގައި

އަޅުަގނޑުމެްނެގްްރަނގަޅަށްްބައްަލަވއި،ްމިްކަަމށްްއަުޅއްވަންޖެހޭްފިަޔވަޅުތަްއްއަުޅއްވަންޖެހޭނެ.ްއާދެ!ްމަްސވެރިންނަކީ

ްއަްށް ްާރއްޖެ ްފިޔަަވއި ްޫޓރިޒަމް ްމަްސވެރިން.ްެއއީ ްމިހާރުވެސް ްހިއްސާދާރަކީ ްމުހިއްމު ްއެްނމެ ްއިޤްތިޞާދުަގއި ޤައުމުގެ

ނޑުެމންގެްއެންމެްގިނަްބަޔަކުްއެް އެންމެްބޮޑުްއާމްދަނީްއެއްްވައްދާ،ްއަދިްއަމުދުންްއަޅުަގނޑުމެންގެްތެރެއަށްްއަުޅގަ
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ްމަ ްމަސައްކަތަށްްދާއިރާެއއްަގއި ްކުރާ ްބައިމީހުން ްއެ ްއެހެންކަމުން، ްމަސްވެރިކަން. ްވެސް ްއަކީ ްދާއިރާ ސައްކަތްކުާރ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްއާދެ! ްކަންތައްތައް. ްކުރައްވަންޖެހޭނެ ްސަރުާކރުން ްހެއްެދވުމަކީ ްގޮތްތައް ްނަފާލިބޭނެ ްރަނގަޅު އެންމެ

ްބަހު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްކުޑަްވިސްނާލަން ްދާދި ްޚާއްޞަކޮށް ސްކުރަމުންދާއިރުގަިއ،

ްއާިއް ްވާހަކަ ްދެއްކި ްއޭރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިގެންދިަޔއިރުަގއި ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެހެން ްމިފަދަ ްކުރިން ދުވަސްކޮެޅއް

ނޑުމެންެގްމިއަދުްއެމް.ޑީ.ޕީގެްބަެއއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްދެންމެްއެްފާޅުކުރެއްވިްޝުޢޫރުތަކަށްްބަލާއިރުަގއިްއަ ުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްނޫން. ްުކޑަކުުރމެއް ްއެއްޗެއް ްލިބޭ ްމަސްވެިރންނަށް ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްޮއތީ ްވެފައި ްވިސްނުމަކަށް ވެސް

އަޅުަގނޑުމެންްއެްުދވަހުްބުނަމުންދިޔަްވާހަކަްއަކީްއެްވިދާުޅވިްތަފާތުކުރުންތަކުަގއިްޮއޅުްނވާލުންތަކެއްްއެބަްހުއްޓޭ.ްެއް

ްައޅުަގނ ްވާހަކަ ްިމދިޔަ ްމަސްވެރިކަމަށް ްހިތަށްއަރާ ްައޅުަގނޑު ްދެންނެވީ. ްުދވަހު ްއެ ްތެެދއްމ3ްްެޑުމެން އަހަރުގައި

ްދިޔައިމަ.ް ްމަްއޗަށް ްއަގު ްމަހުެގ ްމާކެުޓގައި ްދުނިޔޭގެ ްެއއީ ްދިޔަ. ްމައްޗަށް ްައގުތަްއ ްގަންނަ އަގުަތއް،

ޔަފާރިްއަށްްެގއްލުންވާްގޮތަކަށްްިވޔަފާރިްެއްއްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްވިޔަފާިރްއެއްްކުރާްފަރާތަކުންްއަބަދުވެސްްއެްވިް

ްދެންނެވިހެންް ްމި ްއޮތީ، ްގޮްއސަ ްމަްއޗަށް ްއަގު ްމަްސވެރިކަމުގެ ްގޮެތްއގައި ނޑު ްމައިގަ ްއޭރު ްއެހެންކަމުން، ނުކުރާނެ.

ް ްދެންހަމަ ްސަބަބުން. ްދިއުމުގެ ްމަްއޗަށް ްއަގު ްމަހުގެ ްމާކެޓުަގއި ްއެމް.ޑީ.3ްދުނިޔޭގެ ްވެރިކަުމގައި ޕީްންއަހަރުގެ

ްފަަދް ްސަބްސިޑީ ްއިނާޔަތްތައް، ްކަހަލަ ްބައެއް ްނިންމި ްދޭން ްމަސްވެރިންނަށް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ކީްއވެގެންތޯ

ްނުދެވިގެންދިަޔއީ.ްައޅުަގނޑަށްް ްފަރާތްތަކަށް ްދޭންވާ ްއެ ްހަމަޖައްސައިދިނީމަ ްިމްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަންތައްތައް

ްމަޖިލީހު ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްއިޙްތިރާމުނުކުރަްއވާކަން.ްއެނގޭ ްގޮަތކަށް ްއެކަީށގެންވާ ްސަރުކާރުން ްނިންމިނިންމުމަށް ން

ްސަބްސިޑީް ްދޭންޖެހޭ ނޑުވެިރންނަށް ްދަ ްއަދި ްމަްސވެރިންނަށާ ްެވސް ްމިއަދު ްޮގވާލަން ްއަުޅަގނޑު އެހެންކަމުން،

ްބައް ްެއކު ްއިންސާފުވެިރކަމާ ްފަރާތްތަކަްށ ްދެއްވަންޖެހޭ ްސަރުކާރުްނ ްއާދެ!ްލަސްނުކުރަްއވާ ސަަވއިދެްއވުމަށް.

ްބައިމީހުންނަށްް ްއެ ްބަނދެ، ްއުޅަނދުފަހަރުތައް ްމަސްވެރި ްޖެހޭ ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހަމައެހެންމެ،

ްބަިއވަރުް ްއެތައް ްރާއްޖޭަގއި ްނުލިބިގެން ްގޮތުަގއި ްލޯނުގެ ްވެސް ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްއިންޖީނުއަޅަން ކޮންމެހެން

ްހުިރކަން ްއެބަ ްމަސްވެިރްއުޅަނދުތަކެްއ ްމަސްވެރިކަންކުާރ ްއިްނވެސްޓުކޮްށގެްނ ްރުފިޔާ ްމިލިއަްނ ްހަތަރުފަސް ްއެީއ .

ްއޮޑިފަހަރުގެްވެރިންްކުރަްއވާަފއިްހުރިްބުރަްމަސައްކަތް،ްއެްބައިމީހުންނަށްްއިތުރުްއާމްދަނީތަކެއްްނުލިބިްއަދި...

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއެއްްްވަރަށް ްމައްސަލަ ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދުވާފަރު ްޝުކުރުއަާދުކރަން ބޮޑަށް

ްމިނިސްޓަރުގެް ްފިޝަރީޒް ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްގޮތުަގ. ްއެްއގެ ްމަްއސަލަ ްކުއްލި ހުށަހެޅުއްވީތީވެ

ްެއއް ްނެތޭ ްވެސް ްއެއް ްތަޖުރިބާ ްއަދި ްނެތޭ ްކޮންްވިސްނުންފުޅުަގއި ނުޑވެރިކަމަކީ ްދަ ްމަްސވެރިކަަމކީ، ްގޮތަކަށް ވެސް

ނޑަށްްޖެހުނީމަްދެންް ނޑުްމީހަކުްިވއްސަްންއަުޅގަ ކަމެއްކަންްއެްބޭފުޅާްއަށްްުނވެސްްއެނެގއޭ.ްމިސާލެއްްގޮުތންްމާބަ
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ް ްބޭނުމަށް ްނުފޫޒުގެ ްސިޔާސީ ްހަމަ ްމަގާމުގަިއްއެހެރީ. ްއެ ްބޭފުޅާ ްއެ ްގޮަތކަށް ްއެކަހަލަ ްވާނީ. ްއެްކިހިނެއްތޯ ްބޭފުޅާ އެ

ްކުންފުނިތައްް ްމަސްވެރި ްހައްލުކުާރށޭ. ްކަްނކަން ްމަްސވެރިންގެ ްޮގވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެރީ. ްލާފައި ތަނަށް

ްައގެްއގަޭއް ްެއއް ްހަމައަށް ްތުރާކުާނ ްހއ. ްގޮސް ްެފށިގެން ްއަތޮޅުން ްހުވަދު ްވިްއކުން ްމަްސ ރެގިއުލޭުޓކުރަްއވާށޭ.

ްކަމަ ްމަސް ްބާނާ ްދިވެހިން ްފިޝަރީްޒްގަންނަންވާނީ ްއިންޑަސްޓްިރއަލް ްމޯލްޑިިވއަން ްއަޅުަގނަޑކީ ްވަންޏާ، ށް

ނޑަށްްއެނގޭްޒުަބއިރުްއެްދައްަކވަނީްރަނގަޅުް ކޯޕަރޭޝަންގެްެޗއަރމަންކަންްވެސްްކޮށްފައިްހުރިްމީހަކަށްްވާތީްއަުޅގަ

ްރަ ްަދއްަކވަނީ ްއެ ްޒުބައިރު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުދވާފަުރ ްމިއަދު ްވާހަކަފުެޅއް.ްވާހަކަކަން. ނގަޅު

ްއެތިް ްމުޅި ްނެތް. ްއެއް ްލާރި ްެވއްޖެ. ނޑު ނޑުފު ްފު ްއެތި ްމުޅި ްނެތް. ްއިޤްތިޞާދެއް ްޤައުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމީހުންް ްތުރާކުރުން. ްމީހުންނަށް ްކަމަީކ ްވެސް ްކުރެވޭހާ ްމިނިސްޓަރަށް ްފިޝަރީޒް ްއެހެންވީާމ، ނުޑވެއްޖެ. ނޑުފު ފު

ްހު ްވިޔަފާރިތަްއ ްހުންނަ ނުޑެގްފައްޓާފައި ްއަުޅގަ ްބައްލަވާ! ްމަސްވެރިކަމަށް، ްނޫން. ްފެށުނީކީ ްެއްއ ްިވޔަފާރި ްއާ އްޓުން.

ްކުޑަވެ،ް ްބަނދަރު ްނުފުރިފަ. ްމަހަށް ްތިބެނީ ްެއ ްރައްޔިތުން ްބަނދަރުނެހެދިގެން ްަބނދަރު. ްދާއިާރގެ ްގާފަރު ދާއިރާ،

ްނޫ ްމަޝްވަރާކޮށްގެން ްރައްޔިތުްނނާ ްގާފަރު ްހުރި. ްއެބަ ްލާރިޖަހާފައި ްމަްސވެރިންނާްބަނދަރަށް ްގާފަރުގެ ްނތޯ،

ްގޮތަކަށްް ްބުނާ ްމީހަކު ްހުންނަ ްމާލޭގައި ްމިތާ ްނެތް. ްމަޝްވަރާކުރުމެއް ްބަނދަރުހަދަންވާނީ. ްގާފަރު މަޝްވަރާކޮްށގެންނޭ

ަމސްދުވަސްްފަހުންްބަނދަރުހަދަންވީ.ްެއގޮތަށްްމަްސވެރިކަމުެގ6ްްކުޑަުކޑަްބަނދަރެއްްއަނެްއކާެވސްްހަދަންވީ.ްއަެނއްކާް

ްދާއިރާެގްްހުރިހާ ްދުވާފަރު ްހުށަހަޅަންވީ. ްެއއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރޭވިގެންދަނީ. ްމި ކަމެއް

ްދެންމެް ްހުރިއިރުގައި ްއެހެން ްހާލަތު ްމަނިކުފާނުގެ ްބޭުފޅެއް.ްއެ ްމަސައްކަްތކުރަްއވާ ްވަޙީާދްއެކު ްމެންބަރަކީ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެްނެގްހާލުްހުންނާނީްމިްތަނުގަ.ްބައެއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްދެންމެްމި ތާްވިދާޅުވެއްެޖ،ްދެންްކިހިނެއްތޯްއަޅުގަ

ްމީހަކުް ްއެކަީށގެންވާ ްެއކަމަކަށް ްޤައުމުަގއި ްއެކޭ ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްައކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްެއކަ ްިމނިސްޓަރަކީ ނޑައެިޅގެންްފިޝަީރޒް ްމީހެްއްނޫން.ްެއްއެކަމުަގއިްނެތުުމގެްސަބަބުން.ްކަ ްހުރި ްވެސް ްގުޅުން މަށް

ްތުރާކުރުމާ،ް ްމީހުންނަށް ްލުމަށްފަހުަގއި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްފިޝަީރްޒ ްބޭފުޅާ ްއެ ްނޫން. ްބޭފުޅެްއ ްވެްސ ްދަންނަ ދާއިރާ

ްއަތުލުާމ،ް ްރަށްތައް ްހުންނަ ްއިންވެްސޓުކޮށްފަިއ ްމީހުންގެ ްބޭނުމާ، ްއަތް ްމުދަލަށް ްފޭރިގަތުމާ، ްމުދާ މީހުންގެ

ްހެދުމާ،ްމަސްވެރިން ްކޮރަޕްޝަން ްވިއްކާލުމާ،ްޭއެގތެރޭގައި ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްކުންފުނިތައް ްތުރާކުރުމާ،ްމަސްވެރި ނަށް

ްނުކުރަްއވާ.ް ްބޭފުޅާ ްއެ ްކަމެްއ ްއެހެން ްނޫން ްމި ނޑާލުާމ، ްފު ްސިނާޢަތްތައް ްބޮޑުސިންގާ ްއޮންނަ ނަފާލިބެން

ްއަޅާލަީނކީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްއަށް ްާވހަކަ ްދައްކާ ްމިތާ ްބޭފުާޅްްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން.ްއެ ްއޮީތކީ ްބާެރއް ްއަށް ްބޭފުޅާ ނޫން.ްއެ

އަށްްއެނިގގެންތާްއެނގޭނީްެއްބޭފުޅާްއަށްްއޮތްްކަމެއްްެވސް.ްއެްބޭފުޅާްއަށްްނޭނގޭްަކމެއްްއެްބޭފުޅާއާްހަވާލުކުރީމަް

ރީޒްްމިނިސްޓްރީްދެންްވާނެްގޮތްްވެފައިްމިްއޮތީ.ްމަސްވެރިކަންްދާނީްދަށަށް.ްހުރިހާްމަސްވެރިންްނިކުންނަންވީ.ްފިޝަ

ނޑުްވެސްްތިްބޭފުޅުންނާްއެްއޮކށްްދާނަން.ްގޮސްްމުޒާހަރާކޮށްގެންްފުރަތަމަްއެްބޭފުޅާްއެް ކައިިރއަށްްއެްއވާްނވީ.ްއަުޅގަ

ްދީފި.ް ްރައްޔިތުންނަށް ްެގއްލުން ްގިނަ ްވަރަށް ްބަހައްޓައިގެންުނވާނެ. ްއެތާގައި ްބޭފުޅާ ްއެ ްތަނުން ްމި ްބާލަންވީ. ތަނުން
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ްމީހު ްއަތޮޅު ްތިބިްހުވަދު ްދެން ްތަރަތަރަޖަހަނީ. ްމީހުން ްއަތޮޅު ްލ. ްތަރަތަރަޖަހަނީ. ްމީހުން ްއައްޑޫ ްތަރަތަރަޖަހަނީ. ން

ނޑުމެންނަށްްނެތޭްކުެރވޭނެްެއްއވެސްްކަެމއް،ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ް މީހުންްތަރަތަރަޖަހަނީ.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ްތަޖުރި ްވަެރްއގެ ްޮކންމެވެސް ްދަންަނވަނީ ްމި ްމީާހގެްއަޅުަގނޑު ްމީހަކަށް،ްއެ ްކޮންމެ ްބޭނުންވާނޭ. ްޤާބިލުކަެމއް ބާައކާއި

ްޑޮކްޓަރަކަްށް ްމީހަކު ްހުރި ްނަރުހަކަށް ްއެހެން. ްވާނީ ްލީމަ ްތަނަން ްއެ ްވީމަ ްމީހަކަށް ްބޮޑު ްސަރުކާުރގެ ްލީޑަރު ޕާޓީގެ

ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާ ްރަނގަޅަށް ްމަނިކުފާނަށް ްވާނީ. ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކިހިނެއްތޯ ްކަމެްއްހެދީމަ ްވާނެ ްއެީއކީ ނެ

 ނޫންކަންްރަނގަޅަކަށެްއ.ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން.ް ްއަުޅގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްަނއްތާލަން ްގެންގުޭޅްތަފާތުތައް ްމި ްމެދު ްަރީއސް.ްމަސްވެރިންނާ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްދޭ ްމަސްވެރިްނނާ ްކުރީެގްޒަމާނުއްސުރެން ްވެސް. ްސަރުކާރުން ްތަފާތުކޮށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްގެންދިޔައީ ތެރޭގައި

ްއޭރުަގއިް ްބަެއއް. ްމަނާ ްވެސް ްުއޅުން ްއަރަިއގެން ްަފއިވާނަން ްމަސްވެރިންނަކީ ްތަފާތު. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ސަރުކާރުތަކުން

ްަފއިވާ ްމަސްވެރިންނަކީ ްވެރިކަންތަކުން، ްއޮޭވ ްހަދާފައި ްަގވާއިެދއް ްނުވަތަ ްއުެޅވޭެންޤާނޫނެއް ްވެްސ ްއަރަިއގެން ނަްށ

ްާރއްޖޭެގް ްރައީސް، ްއިްއޒަތްތެރި ްހުންނަނީ. ްަކނޑަައޅާފައި ްދަރަޖަތައް ްެއކި ްބަޔަކަށް ްަވކި ްކަމަށް. ްނޫން ބައެއް

ްއިފްތިތާހުކުރުމުގައިް ްބެހޭ ްވިަޔވާރިާއ ްމެރިކަލްޗަރ ްބަންދުގައި ްހަފްތާ ްހަފްތާގެ ްމި ްސިނާޢަތު ްމި މަސްވެރިކަމުގެ

ްިދޔައީ ްތަފާތުކޮށްފަ.ްްއަޅުަގނޑު ްއުސޫލަކީ ްޮއންނަ ްވެސް ްމަކުނުދޫަގއި ްދިޔައިރު ްއަށް ްމަކުނުދޫ ްހދ. ްއަށް. މަކުނުދޫ

ްެއް ްބޯޓުތަކުން ްއަންނަ ްމަްސގަންނަން ްބޯޓުތަކުން، ްފާނަ ްއަންނަ ްބޭރުން ްއަތުން ްމީހުން ްުއޅޭ ްައޅަިއގެން ފާނަކޮށިތައް

ްއެ ްބަނދަރުން ްަބނދަރުކުރީމަ،ްއެ ްމަކުނުދޫގައި ްގަންނަށް ްފާނަ ްނަގާ ްއެބ51ްްަބަ ްބަނދަރަކުން ްރުިފޔާ.ްކޮންމެ ހާސް

ްބޮއްކުރާތަްއް ްރަށުގެ ްދަނީ،ްއެ ްއަށް ްފާނަ ްރައްޔިތުން ްރަށުގެ ްއެ ްއަތުން. ްރައްޔިތުން ްމަކުނުދޫ ްހަމަ ްނެގެނީ ްއެ ނަގާ.

ްކަލުބިލަމަހޭ ްނުވަތަ ްކަންނެއްޔޭ ްކިޔައިގެންުނވާނެ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްހަމައެކަނި ްމިހާރު ްދަނީ. ްވަދުދޯނި ްދަނީ،

ްފަރުމަހުގެް ްއަދި ްަމސްވެރިން. ްވެސް ްދަނީ ްއިއްސަށް ްމަްސވެރިްނ. ްވެސް ްމަސްވެރިންނަކީ ްފާނަ މަސްވެރިންނަކީ.

ްހަމަް ްގެންުގޅޭ. ްއެބަ ްތަފާތުތަކެއް ްހުރިހާ ްމި ްމަސްވެރިކަން. ްމަސްވެރިން ްކުރަނީ ްެވސް ްވަދުދޯނީަގއި މަސްވެރިން،

ް ްބަނދަރުކުރީތީ ްނަގާ.51ްބަނދަރަށް ްއެބަ ްރުފިޔާ ްރާއްޭޖަގިއްްހާސް ްއަދި ްގެންގޮސް ްތަފާތެއް.ްމިހެން ްބޮޑު ްވަރަށް މީ

ްކަމެއް.ް ްމަނާ ްވެސް ްބޭރުކުރުމަކީ ްމަސް ްކަޅުބިލަ ްއޭރު ްރާއްޖޭގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަިއްސ ްވެރިކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ްކުންފު ްޢާއްމު ްަރއްޔިތުްނ، ްޢާއްމު ްިފނިކޮށްގެން ްއިން ްރާއްޖެ ްައއިއިުރގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ނިތަކުންްވެރިކަމަށް

ް ްެވސް. ްވާދަވެިރ2.51ްްބޭރުކުރުމަކީ ްވެރިކަެމއްަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްއެހެންނަމަވެސް ްގަންނަމުންދިޔަީއ. ްއަށް ރުފިޔާ

ްއަުގްދިޔަީއް ްމަުހގެ ްެއކުލަވާލީމަ 31ްްސިޔާސަތެްއްެއކުލަވާަލއި،ްިސނާޢަތްތަކެއް ްާއއި ރުފިޔާާއްދޭތެރޭަގއ28ްްިރުިފޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިސާބުން ްއެހާ ްިސޔާސަތަީކްްހުރީ. ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްެއއީ ްހިފެހެއްޓީ. ްވަެރއް ްކޮންެމވެސް ސަބްސިީޑގެ
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ް ްގަންނަނީ ްމި ްމިހާރު ްެއހެންނަމަވެސް ްާގއިމުކުރުން. ްޤައުމުަގއި ްމި ްރައްޔިތުން ްމ6ްްީސަލާންނުޖަހާ ްއަށް. ރުފިޔާ

ނޑުމެންްތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެ.ްެއކި ރަށްރަށުން،ްމިްދަންނަވަނީްއެއްްްސަބްސިޑީްދޭންޖެހޭްހާލަތެއް.ްހާލަތުްޖެހޭ،ްއަޅުގަ

ކުންފުންޏަކުން،ްއެްކުންފުީނަގއިްހަމަްއެްހުންނަްފެކްޓްރީްައށްްގޮސްްޓަކިޖަހާލުމުންްއެްްފކްޓްރީްއަށްްދާްދޯނިންްައގުް

ްއަށް.ް ްއެ ްދާނެ ްވެސް ްފިއުލް ްގެނައިމަ ްގަނެގެން ްއެްއޗަކުން ްއޮންނަ ްދުރުގަ ްވިދާޅުީވ.ްމާ ްއެ ްޒުބައިރު ްވާހަކަ ބޮޑުކުރި

ްބޮޑުެވއްޖެއްާޔް ްައގު ްއެއްޗެހި ްކިރާ ްއަށް ްފެކްޓްރީ ްކިރާލީމަ، ްއަށް ްފެކްޓްރީ ްޮގސް ްއެހެންވީމާ،ްދުރުގައި ކުންފުންޏަށް.

އެއީްވަރަށްްބޮޑުްމަްއސަލަްެއއް.ްއަުޅަގނޑުމެންްބަލަންްެވސްްޖެހޭނެްމިްމައްސަލަ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސްް

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާ

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްކުރީްުދވަހުްމަްސވެރިކަމާްގުޭޅްގޮތުންްމަހުެގްައގުތަކަށްްއަިއްބަދަލާްގުިޅގެންް

ްޢި ްދާއިރާގެ ްތިމަަރފުށީ ްފާހަގަކުރަން ނޑު ްައޅުގަ ްލީމަ ްެއއް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްތަނަށް ްމި ްއޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްގޭތެެރއިން ްވަޙީދު ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްވާހަކަދެއްެކވި. ްޮދގުކޮށްފަިއ ްއެކަން ްތެދުވެ، ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރު

ްަކންނޭނގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޒުބައިރުްަލްއވާްމިްމައްސަަލްމިްތަނަށްްފޮނުވާފައިްމިް މައްސަލަްައއިއްަސ.ްވަޙީދު

ްކޮން ްވަޙީދުގެ ްއެއީ ްދަންނަވާްއޮތީ. ްމި ްއެއީ ްއެނގޭ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނެތީމަ ްސަރުކާރުގައި ޓްޯރލް

ްައއުމަށްް ްވެިރކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްލިބިފަ.ްމި ްއޮތީ ްމި ނޑި ްބޮ ްލިބޭނެ ްއުޅުނީމަ ްހިންގަން ްސަރުާކރު ްހަދައިގެން ކޯލިޝަން

ްނުބަލާ. ްތަނެއްދޮރެއް ްދުވަނީ. ްބަކައަޅާ ްމީހެއް ްއެ ްމީހަކާ ްއެ ްއެްއވެސްްްޓަކައި ްނުކޮށްދޭ. ްކަމެއް ރައްޔިތުންނަކަށް

ްކުރަމުންް ްމަސައްކަތްތައް ްވެރިކަމުެގ ްރާއްޖޭގެ ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްގޮެތއްަގއި ްހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް

ްގޮެތއްަގިއް ްރަނގަުޅ ްމަސްވެިރކަން ްރާއްޖޭެގ ްމި ްެވސް ްހަމަަގއިމު ްތިބިއިރުަގއި ްވެރިކަުމގަިއ ގެންދިޔައިުރަގއި،

ްރައީސް،ްގެންދިއުމަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުޅުވާލީ. ްމާކެޓަށް ްދޫކޮށްލާފައި ްއޮްތއޮތުން ްކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ްައގު ްމަހުގެ ްޓަކައި ށް

މިއަދުްވެސްްހަމަްހިތާމަްއަކީްމިްމައްސަލަްހަމަްބައިވަރުްއަންނާނެ.ްމިއިންްކޮންމެްމީހަކީ،ްައޅުަގނޑުމެންގެްކޮންެމް

ްގުޅިފަ ްސިޔާސަތާ ްމަސްވެރިކަމުގެ ްކަމަށްްމެންބަރަކީ ްމަސްވެރިން ްއެންމެންނަކީ ްވޯޓުދޭ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބަެއއް. ިއވާ

ްމިް ްދުަވސް ްނުނިކުމެނުދާނެ.ްއިންތިޚާބުގެ ްވާހަކަ ްމި ްތިއްބަްސ،ްމިއަުދްދެން ްއެްއަގއި ްޕާޓީ ްކޮންމެ ވާއިުރގަިއ،ްމިއަދު

ްމިކަ ްނުތިބެ ްވާހަކަދަްއކަން ްބޮޑު ްތަނުގައި ްމި ްޙަިޤޤަތަކީ ްކައިީރގަ. ްވަރަށް ްޓަކަިއްއޮތީ ްރަނގަޅުކުރުމަށް ން

އަޅުަގނޑުމެންްކުރަނީްކޮންކަެމއްތޯްބަލައިލަންވީ.ްމިއަދުްެވސްްބައްލަވާ!ްހައްދުންމަތީގަިއްމަސްްއެންމެްގިނައިންްބާނާް

ްބަަޔކަށްް ްިދވެހި ްނަމުަގއި ްފިޝަރީްޒގެ ްހޮރައިޒަްނ ްއަީކ ްފެކްޓްީރ ްހުރި ްަހއްދުންމަތީގަިއ ްސަރަހައްދުކަުމގަިއވާ އެއް

ްބަޔަުކްްކުއްޔަށް ްަޗއިނާ ްދީފަ. ްޕާީޓއަކަށް ްތިންވަނަ ްނުވަތަ ްފަރާތެއް ްދެވަނަ ްހުރީ ްމިހާރު ްއެއް. ްފެކްޓްީރ ްހުރި ދީަފއި

ްމީހުންގެް ްއެ ްގަދަބާރުން ްގެނަިއމަ ްދަރާ. ްފެކްޓްރީ ްމީުހންނަށް ްތިބި ްއަތޮުޅގައި ްމުޅި ްމަޢުލޫމާތުލިބެނީ. ްކަމަށް ހިންގާ
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ްޗެކެއް ްލާރިނުދީ، ްއަތުލާފައި ްމަސްކޮޅު ްތިންހަތަރުްްއަތުން ްބަލާ ްލާރި ްއުޫސލުން ްދާ ްކޯޓަށް ްދޫކޮށްފައި، ްޗިޓެްއ ނޫނީ

ްހިންގާް ްާކކު ްއެއް.ްީމްކޮންތަނަކުން ްމީހުންގެްޝަުކވާ ްހައްދުންަމތީ ްލިބެނީ.ްމީ ްލާރިކޮޅު ްދިަޔއިމަ ްފަހުން މަސްދުވަސް

ްދޫކޮށްލާފަ ްބަޔަކަށް ްބޭރު ްމީ.ްއެކަަމކު ްކުންފުންޏެއް ނިޑޑޭެޓއްގެ ްކެ ނޑުމެންނަށްްތަނެއްތޯ؟ްރިޔާސީ ްއޮތީ.ްއަޅުގަ ްމި އި

ްދަީން ްމި ްެވގެން ްނަތީޖާއަކަށް ްހެދުމުގެ ްމިހެން ްމަްސވެރިންނަށް ްކުރެވޭ. ްއެބަ ްއެކަްންސާބިތު ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ހަމަ

ނޑުްދަންނަވާނީްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްމިއަދުްމިްއޮތްްސަރުކާރުންްރައްޔިތުންނާްދޭތެރޭގައިްައޅާލުމެއްްނެތީމައޭ.ް ހަމަްއަޅުގަ

ްއޮްތއިރުަގިއްއަޅު ްސަރުކާރު ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްމަސްވެރިންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްނެހެދުމަށް. ްއެެހން ްއެދެން ަގނޑުމެން

ކަންތައްތައްްކޮށްދީފައިްއޮންާނނީްއެންމެްރަނގަޅަށް،ްއެންމެްހެޔޮކޮންްދާްގޮތަށް.ްމަސްެވރިންްފިޔަވައިްާރއްޖޭގެްހުރިާހް

ްރަނަގޅަ ްމީގަިއ ްމިކަްނ. ްއޮީތ ްވެސް ްޓޫރިޒަމްްމީހުންނަށް ްއަދި ްިފޔަފާރިވެރިންނަށް ްހަެއއްކަ ްތިިބ ްހިފަހަްއތައިގެން ށް

ފަހަތުންްއެްމީހުންްދުއްވަިއަގތީމަްމިކަންްއިހުސާސްކުރެވޭނެ.ްމިއަދުވެސްްބަެއއްްޓޫރިޒަްމަގއިްތިބިްމީހުންްއެްގެންދަނީް

ްއޭނަ ްރިޝްވަތުދީގެން ްރަނގަޅަށް ްފުދޭވަރަކަށް ްހަމަ ްއަދީބަށް ްމިނިސްޓަރު ްނަަގިއގެންްްޓޫރިޒަމް ްފައިސާ ްކަމުގައި އެ

ްތިބިް ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްބައިގައި ްކުރީ ްއިނދަޖެހެން. ްދަނީ ްމި ްރާއްޖެ ްގެންދަނީ. ްއެ ްކަންކުރަމުން މިހާރު

ްވެއްިޓގެންދާނެ.ްހަމަް ނޑުމެންްމިްާރްއޖެްނުނެގޭވަުރގެްބޮުޑްއަނަދަވޅަކަށް ްއަުޅގަ މެންބަރުންްމިކަމާްނުވިސްނަިއފިއްޔާ

ްވާހަ ްމިްއެ ްދެން ްރޫޅާނުލައި ްސަރުކާރު ްކޯލިޝަންގެ ްމިނިސްޓަރާ،ްމި ްފިޝަރީޒް ްއަދީބާއި ްޚާއްަޞކޮށް ްދަންނަވާލީ. ކަ

ްކަމެއްްނުވާނެްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

އްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ް.ްޝުކުރިوبركاته ورحوت هللا السالم عليكن .بسن هللا الرحون الرحين

ޓެކުމާއިްފޭރުމުގެްތެރެއިންްަބޣާވާތްކޮށްގެންްސަުރކާރާްހަވާުލވުމަށްފަހުގައިްމިްސަރުކާރުންްމަސައްކަތްކުރަމުންްމިްދަނީް

ސްވެރިންްރެޔާއިުދވާުލްދިވެހިރައްޔިތުްނގެްޙައްޤުތަކަްށްއަރަިއގަނެ،ްއެްޙައްޤުަތއްްފޭރިގަންނަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމަ

ްކަންތައްތަްއް ްއެ ްބޭނުންކުރަމުންދާތީ ްއޭގެ ްގޮތުގައި ްމަސައްކަތަްށްނުހަމަ ްކުރަމުންދާ ްވާޭރގައި ްވެހޭހާ ްއަީވގައި ދިއްލާހާ

ްލިބެންޖެހޭނެ.ް ްހަމައަގު ްމަހަށް ްބާނާ ްމަސްވެރިން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްުކށްވެރިކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްދެކު ްއިންސާފުކަމަށްްރާއްޖޭގެ ްމީ ްއަެގއް، ްަވިކ ްއުތުުރގައި ްރާއްޖޭެގ ްައގެްއ، ްވަކި ްއިން ްފެކްޓްރީ ްފެލިވަުރ ުނގަިއ

ްއުތުރުެގް ްާރއްޖޭގެ ްވަނީ ްހެދިފައި ްފެކްޓްރީ ްފެލިވަރު ްއާދެ! ްނުކުރާނެ. ްޤަބޫލެއް ްރައްޔިަތުކ ްިދވެހި އެްއވެސް

ްފޮނުވަ ްވެސަލްތައް ްކަލެކްޓިން ްގަތުމަށްްސަރަހައްދެްއގަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސް ްސަރަހައްދުން ްދެކުނުގެ ްރާއްޖޭގެ ިއގެން

ްފެލިވަުރް ްދެކުނުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުަރންޖެހޭ. ްއެބަ ްޚަރަދުތައް ްއިތުރު ްފެކްޓްރީން ްފެލިވަރު ޓަކައި

ްަސބަބެއް،ްބޮުޑވާން ްރަނގަުޅވާންވީ ްއަގު ްަމހުގެ ްގަންނަ ްވެސަލްތަކަށް ްކަލެްކޓިން ްފޮނުވާފައިވާ ްސަބަެބއްްފެކްޓްރީން ވީ

ްގަންަން ްގޮްސގެން ްޚަރަދުކޮށްގެްނ،ްމަސްގަންނަން ްނުވިސްނުނު.ްސަބަަބީކްއިތުރު ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްހަމަ އަޅުަގނަޑކަށް



27 

 

މަހަށްްބޮޑުްއަުގްދީފައި،ްތިމާމެންގެްޖީބުންްތަންކޮޅެއްްޚަަރދުްކުޑަްގޮތަކަށްްޚަރަުދކޮށްެގންްމަސްގަންނައިުރގައިްމަުހެގް

ނޑަކަށްްޤަބޫެލއްްނުކުެރޭވ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްިމްްއަގުްދަްށކުރަންޖެހޭ އެްއވެސްްސަބަބެއްްޮއވެދާނެްކަަމކަށްްައޅުގަ

ްތަޖުރިބާކާރުްން ްކަމުގެ ްފެކްްޓރީގައި ްފެލިވަރު ްައކީ ްމައްސަލަ ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

ްތި ްހިންގަން ްފެކްޓްރީ ްބަޔަކު ްނެތް ްތަޖުރިބާ ްވަރަށްްނެތްކަމޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެެހން. ްހަމަ ްއޮތީ ްކަން ްއާދެ! ބިކަޭމ.

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްދުވަްސވަުރް ްަމއުމޫނު ްއަްލއުސްތާޛު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެްއ،ްކުރީގެ ްދައްކަމުންދިޔަްވާހަކަ ބޮޑަށް

ްބަ ްދަޅުމަސް ްއާދެ! ްނުލިބެއޭ. ްމަޤާމެްއ ްމީހަކަށް ްެއ ްާދިއރާއަކުން ްކިަޔވާ ްމީހަކު ްއެ ްދަސްކޮށްގެންްވެސް ންދުކުރަން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވާހަކަތައް ްިމ ްވެސް. ްޑިރެކްޓަރުކަމަށް ްމިނިސްޓްީރގެ ްއެޑިޔުކޭޝަން ްލައިފާނެ ްމީހާ އަންނަ

ްވާހަކަތަކަީކް ްބުނަމުންދާ ްޒުވާުނން ްއަޑަީކ، ްއިވެމުންދާ ްމި ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމިއަދު ދައްކަމުންދިޔައިން.

ްޤައުމުގައި ްދަރިވަރަކު.ްްތިމަންނަމެންްމި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދިމާވި ނޑާ ްބޭނުމެއްްނެތޭ.ްއާދެ!ްދާދިްފަހުންްއަޅުގަ ކިޔެވުުމގެ

ްބުަރް ްތިބެގެން ްތަނުގައި ްމި ްތިމަންނަމެން ްވިދާޅުިވ، ްއޭނަ ްއިން. ްސްރީލަންކާ ްދިމާވީ ނޑާ ްއަުޅގަ އޭނަ

ްުބނެ ްސަރ ްއަެޅ ްބޭނުމެއް ްކިެޔވުމުެގ ްހޭދަކޮށްގެްނ ްަވގުތުަތއް ްތިމަންނަމެނަކަށްްމަސައްކަތްކޮްށގެން، ދީބަލާށޭ.

ްޕޯޑިއަމެްއގަިއް ްސިޔާސީ ްެވސް ްދިޔައިމާ ްކިޔަވަިއގެން ްތިމަންނަމެން ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްއެއްގޮތަކަްށވެސް. ްހަމަ ނުވިސްނުނޭ

ްއަދިް ްވެްސ، ްވިޔަސް ްކަމަށް ްމީހެއް ްހުރި ްއުޅެަފއި ްމަސްވެރިއަކަށް ްކުރިން ްމީގެ ްއަދި ްއަކީ ްއޭނަ ްމީހާ ވާހަކަދަްއކާލާ

ލީމެއް،ްތަޖުރިާބްއެއްްނެތްްމީހެއްްކަމަށްްވިަޔސްްއޭނަްއަށޭްމަޤާމުްމިްލިބެނީ.ްތިމަންނަމެންްމިްޖެހެނީްއެްއވެސްްތަޢު

ްދަންނަވާީން ްއަޅުަގނޑު ްއާދަ ްމި ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްތިބޭށޭ. ްކޮށްލަކޮށްލާ ްކަމެއް ްބުނާ ްއޭނަ ްފަހަތުގައި އޭނަގެ

ްމިހާރުންމި ްމުޅިންމުޅިން، ްޖެހެޭއ ްއެބަ ްުޒވާނުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބި ްިކޔަަވއިގެން ްއާދެ! ްނައްތާލަން. ހާރަށް

ވަޒީފާލިބޭނެްފުރުޞަތުްއަުޅަގނޑުމެންްއެބަްދޭންޖެހޭ.ްފެކްޓްރީތަކާއިްކާރުޚާނާަތއްްހިންގޭްފެންވަރުގެްޤާބިލުްމީހުންނަށްް

ނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަ ްްނ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްވަޒީފާދިނުމުަގއިްއިްސކަންދޭންޖެހޭްކަމަށްްދަންނަވަމުންްއަޅުގަ

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

`ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްިމއަދުްމިްފްލޯްއަށްްހުށަހެޅިގެންްބަހުސްކުރެވޭްުދވާފަރުްދާއިާރގެް

ް ްމައްސަލަ ްސީރިއަްސ ްވަރަްށ ްއަީކ ްމައްސަލަ ްމި ްހުށަހެިޅ ްމެންބަރު ްމީގެްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ެއްއ

ކުރީަގއިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްފްލޯްއަށްްއެމް.ޑީ.ޕީެގްމެންބަރަކުްމިްމައްސަލަްހުށަހަަޅިއގެންްބަހުސްކުެރވުނުްދުވަުހް

ްހަނދާން ްއަޅުަގނޑު ްމަންޒަރު ްރައްދުދެމުންދިޔަ ްކަމަށް ްމި ްކޮޅުޮކޅުން ްެއކި ްފްލޯގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެބަްހުރި.ްސަރުކާރުްތެޭރގަިއްސަރުކާރުެގްކޯލިޝަންަގއިްިމްަވގުތުްބަޣާވާތްކޮްށގެންްތިިބްބޭފުޅުންްވިދާުޅވަމުންދިޔަީއް

ްވަނީްމިވެނިްސައިޒެްއގެްމަހޭ.ްދަންނަވަންތޯްމަހުގެްއަގުްކުޑަކޮށްަފިއް ނަޑއެިޅގެންްދޮގެކޭ.ްމަހުގެްއަގުްުކޑަކޮށްފައި ކަ

ނޑުމެންގެްތަފާސްހިސާބުތަކުނ61ްްްމަހުގެް%ްމިްވަނީްމިްރާއްޖެްއަށްްބާނާް ައކީްމިްސަިއޒުގެްމަސްްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ
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%ް ްމަހުގެ ްއެކްސްޕޯޓުކުރާ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްއެނގޭ ްއެބަ ްކުޑަކުެރވުުނ15ްްމިއަދު ްއަގު ްދެންނެވި ްިމ ްއެއީ ައކީ

ްދުވާލަކަ ްމަހުގެ ްބޭނުންކުރާ ްހަދަން ްދަޅުމަސް ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގއި ްއާދި ްދެންނެވިްމަސްކަން. ްމި ްއެއީ ްޓަނަކީ ްތިން ށް

ްދެއްކިް ްދިފާޢުކުރުމަށް ްސަރުކާރު ްތެދުވެ ްފަހަތުން ްމެދުންނާއި ްއެކޮޅުންނާ، ްމިކޮޅުންނާއި ްއެހެންނަމަވެސް ސައިުޒކަން.

ްވާހަކަ،ްިމއަދުްވެސްްބަޣާވާުތގައިްަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވިްބޭފުޅާްމިްއޮތީްމައްސަަލްހުށަހަޅުއްވާފަ.ްމަހޭ،ްައގޭ،ްައގުް

ކުޑައޭ.ްއަނެއްްކަމެކޭ،ްއަނެްއްކަމެކޭ.ްދަންނަވަންތޯްމިްކަަމކީްއަދިްައޅުަގނޑުމެންްޤަރާަރކުން،ްުކއްލިްމައްސަލަައކުންް

ްޮއނަރަބަލްްޤާސިމްްއިބްރާހީމު.ް ްއެްއްނޫން.ްފެލިވަރާއިްޫކއްޫޑްފިޝަރީޒްގެްޯބޑުްކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ހައްލުވާނެްމައްސަލަ

ްދެ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްްއެ ްބައިތިއްބަިއގެން ްބޭފުޅުން ްބޭނުންފުޅުާވ ްއަށް ްޕާޓީ ްމަނިކުާފނުގެ ްއެ ކުންފުނީގެ،

ނޑުމެންްފުންކޮށްްވިސްނާލަންޖެހޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްބަޣާވާތަކުންް ރާއްޖޭގެްމަސްވެރިންނަށްްދެމުންދާްއަނިޔާްއަޅުގަ

ްމާން ްައތޮޅު ްލ. ްމަސް ްހުރިހާ ްހުރި ްބަދަލުކޮށް،ްޫކއްޫޑަގއި ްއެބަްސަރުކާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންޮގއްަސްހުރީ. ްއަށް ދޫ

811ްޖެހޭްބަދަލަން.ްމަހުގެްއަގުްުކޑަކުރެވުުންދުވަހުްނޫންްއަނެްއްދުވަހުްވިާލްދައުރުްކޫްއޑޫްފަޅުތެރެްއަށްްވައްަދއިް

ްަރއީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަބލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެްސ ްކަންތަްއ ްކުިރ ްއެ ްއަުރަވއިެގން ްެއއަށް ްމަސް ސް.ްޓަނު

ނުޑމެންްމިތާްޤަރާރެއްްހުށަހަޅާފައި،ްމިއަދުްުކއްލިްމައްސަލަްއެއްްހުށަހަޅާފައި،ްމިްކަންކަާމް އެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްޒާތުަގއިް ްއޭގެ ްމަހަކީ ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. ްތެދުވެ ްއެބަ ްމަޖިލީހުން ްމި ދޭތެރޭގައި

ްހަތަރުްސަރަހަް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއުމުރަކީ ްމަހުގެ ްމަްސކަން.ްއަދި ްވިހަިއްއާާލވާ ްުދވަސްޮކޅެްއކަން.4ްްއްދެްއގައި އަހަރާއި

ް ްެއއީ ްދިގުމިނަކީ ްއެންމެ ްބޮުޑވާ ްމިތަނަށ3ްްްކަޅުބިލަމަހެއް ްގޮާތ، ްބޭނުްނކުރެވެމުންދާ ްމަސް ްމި ްއަދި ްބަިއކަން. ފޫޓު

ްހަތަރު ްރާއްޖޭަގިއ ްމި ްފާހަގަޖަހައި ްމީަގިއ ްބަަޔކު ްޖަޕާނު ްމިްްއައިސް ްބޭރުވަމުންދާކަމާ، ްމަސް ްތްރޫކޮށް ޗެނަލެއް

ްއެަބް ްދާައޅަިއގެން ްޗެނަލްެގްބޭރުގައި ްހަތަރު ްމި ްީވްގޮތެއް. ްމި ްނޭނގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްހެދުމަށްފަހު ދިރާސާތައް

ްދަން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަން ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަންކަމާ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނަވަނީްތިބި.

ްލިބޭް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްއިން ްމި ްނޫން. ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްބެހޭ ްތިމަންނާމެންނާ ްތެރެިއން، ްސަރުކާުރގެ ބަޣާވާތުގެ

ްފުވައްމުލަކުެގް ްދެންމެ ްޒިންމާނަގަންޖެހޭނެ. ްބޭފުޅުން ްިތްއބެވި ްަބއިވެިރވެފައި ްކޯިލޝަންގައި ްބަޣާވާުތގެ ގެއްލުުމގައި

ްވިދާޅު ްވެސް ްމެންބަރު ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިނުގަންނަނީ ްބަލައެއްނުގަެނއޭ.ްސަުރކާރުން ްަކންކަން ްމި ިވ،ްސަރުކާރަކުން

ްސަރުކާރުްން ްނަމަ ްމަަސއްަކތްކުރަްއވާ ްތެުދވެ، ްޙައްޤުަގއި ްރަްއޔިތުންެގ ްިމއަދު ްތާއީދުުކރައްވާތީ. ްސަރުކާރަށް ބޭފުޅުން

ްއެއްް ްއެހެން ްގޮްސ ނޑު ްޭރގަ ްކައިރީަގއި ްވަޙީުދ ްބަލައިގަންނާނެ. ްަރއްޔިތުްންމިކަން ްތަނުގައި ްމި ްވިދާޅުވެަފއި، ޗެއް

ްލޮލުގައިްއަނދުންއަުޅވަންްއުުޅއްވާނެްކަެމއްްނެތް.ް

ް

ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ ްމައްަސލަ ްކުއްލި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ްހުްއޓަްސްކަމަ ްމަްސވެރިޔަކު ްސަރަހައްދެްއގައި ްކޮންމެ ްރާއްޖޭަގއި ްއެއް. ްމައްސަލަ ްފިކުރުކުރަންޖެހޭ ްވިސްނައި ްހަމަ ށް

ްއުޅޭް ްއުފައްދަިއގެން ްފަރާތުން ްދައުލަުތގެ ްފަރާތުން، ްސަުރކާރުގެ ްައގެްއަގއި ްއެއް ްހަމަ ްރަްއޔިތަކަންެމ ްކޮންމެ ދިވެހި

ްމަސްގަންނަން ްޖެހޭނީ ްސަރަހައްެދއްތޯްކުންފުނިކުންފުންޏަށް ްޮކންމެވެސް ްއުތުުރގެ ްނޫނިއްޔާ ްހައްދުްނމަތިތޯ ްެއއީ .

ްނުކުންނަް ްަމސްވެރިކަންކުރުމަށް ްވެސް ްއުތުުރގައި ްރާއްޖޭގެ ްހަމަ ްއޮވެގެންުނވާނެ. ްތަފާތުޮކށް ްައގުތައް ބަލައިގެން

ްއެެހންވީމާ ްައގު. ްހުރި ްވެްސ ްދެކުނުގަިއ ްހަމަ ްވެްސ ްައގަކީ ްތެުލެގ ްއަޅާ ްއުޅަނދުފަހަރަށް ްއެްއވެްސް، ާރއްޖޭގެ

ސަރަހައްދަކުންްތަފާތުްއަގެްއަގއިްދައުލަތުގެްެއއްެވސްްކުންފުންޏަކަށްްމަސްގަތުމަކީްއަޅުަގނޑުްވެސްްހަމަްކުށްވެރިކުާރް

ނުޑް ނޑުްމިްމައްސަލަްއަށްްތާީއދުކުރަން.ްދެންްއަޅުގަ ކަމެއް.ްމިްމައްސަލަްއަކީްވަަރށްްޖާއިޒުްމައްސަލަްއެއް.ްައުޅގަ

ްފާ ްހަމަ ްވެސްްވެސް ްރަޝާދު ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްދެންމެއަކު ްބޭނުންވޭ ހަގަކޮށްލަން

ްވަަޑިއގެންނެވީަމް ްހާސިލްކުރައްަވއިގެން ްތަޢުލީމެއް ްވެްސްތަފާތު ްމައުމޫނުގެްސަރުކާުރގައި ްރަީއސް ވިދާޅުެވއްޖެ،ްކުީރގެ

ީޝދުްވެސްްހަމަްޑެންޓިސްޓަކަްށްފިޝަރީޒްްމިނިސްޓަރުކަންްތަފާތުްވަޒީފާްއެއްްދޭްވާހަކަ.ްހަމަްއެގޮތަށްްރައީސްްނަ

ްބޮޑުް ްމާ ްދިނުމަކީ ްއެއް ްަވޒީާފ ްނުގުޅޭ ްކަމާ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނެވި ްހާސިލްކުރަްއވަިއގެން ްތަޢުލީމު ްމަތީ ްމި ދެއްވި.

ްޖެނެރަ ްހަމަ ްހާސިލުކުެރވެނީ ްހާސިލުކުރާއިރު ްތަޢުލީމު ްމަތީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްނޫން ްެއއް ްގޮތެއްަގިއްމައްސަލަ ލް

ްމިައދުް ްކަންނޭނެގ. ްވަނީ ްާޚްއޞަ ްމީހަކު ްޚާއްޞަވާ ްެދން ްއުނގެނޭނެ. ްޢިލްމު ްވެސް ްޢިލްމަކުން ްހުރިހާ ތަފާތު

ުރފިޔާްއަށްްރާއްޭޖގެްއުތުރުންްމަސްްގަންނައިރުަގއިްހަމަްއ18ްްެޚާއްޞަެވގެންްައޅުަގނޑަށްްިމްއުޅޭްމައްސަލަްއަކީް

ް ްދެކުނ21ްުމަސް ްރާއްޖޭގެ ްއަށް ްރުފިޔާ ްމައްސަލަ. ްގަންނަ ްއުތުރުނ21ްްްން ްމަސް ްއައިްސކުރި ްގަންނަ ްއަށް ރުފިޔާ

ް ްެއއް.21.51ްްގަންނައިރު ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްހަމަ ްީމ ްމައްސަލަ ްމި ްމައްސަލަ. ްގަންނަ ްދެކުނުން ްރާއްޖޭގެ ްައށް ރުފިޔާ

އިްވިޔަސްްގަންނަންޖެހޭނީްކޮންމެްމީހަކު،ްކޮންމެްތާކުްހުއްޓަސްްފިޝަރީްޒގައިްވިޔަްސ،ްފެލިވަރުގައިްވިަޔސް،ްޫކއްޫޑގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެންމެއަކު ްެއއް. ްމައްސަލަ ްކަންބޮޑުވާ ްަވރަށް ްވެސް ނޑު ްވިާދޅުވެއްެޖ،ްއަުޅގަ ްދެންމެއަކު ްައގެްއގަ. އެއް

ޓަނެއްތޯްމަހެއްްގަތްްވާހަަކ.811ްްމެންބަރުްރިޔާޟުްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުންްވިދާުޅވެއްެޖ،ްކޮންެމވެސްްބޭފުެޅއްގެްޯބޑަށްް

ނުއަގުގަ.ްެއއީްމައްސަލަްއެއް.ްކޮންމެްމީހަކުްވެްސްކިަތންމެްކުޑަްިވޔަފާރިައކަސް،ްޮބޑުްިވޔަފާރިވެރިަޔކަށްްވެްސްްހަމަ

ްޮއޑިދޯނިފަހަރުގެް ްބޮޑުސިންގާ ްއަދި ްިވޔަސް ްމަސްވެރިަޔކަށް ްއާދައިގެ ްއަށް. ްހަމަހަމަ ްއޮންނަންވާނީ ފުރުޞަތުތައް

ކަށްްވިޔަސްްހަމަްއެްމީހާްއަށްްވެސްްއޮންނަންޖެހޭނީްހަމަހަމަްއުސޫލުތަކެއް.ްހައެއްަކ،ްއަެށއްކަްޮއޑިދޯނިްެގންގުޅޭްމީހަ

އަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެްިދވެހިްރައްޔިތަކީްޤާނޫުނއަސާީސގެްުކރިމަތީގައިްހަމަހަމަްބައެއް.ްެއހެންވީމާ،ްމިްމައްސަލަްއަށްް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެ
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ްމިް ްޒުބައިރު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްދުވާފަރު ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކަމުގަް ްއައި ްބަދަލު ްއަގުަތކަކަށް ްއަޅުަގނުޑްދެޭކގޮތުަގއި ްތާއީުދކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްައށް ްަމއްސަލަ ިއްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވިޔަސްްެއއްްކުންފުންޏަކުންްރާއްޖޭގެްއެކިްސަރަހައްދުތަުކަގއިްމަސްްގަތުމުގެްއަގުްެއއްްއަެގއްގެްގޮތުަގއިްހަމަޖެހިފައިް

ނޑުްމިްފުރުޞަތުަގއިްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްރާއްޖޭަގިއް ނޑުްދެކެން.ްއަުޅގަ އޮތުމަކީްމުހިއްމުްކަެމއްްކަމަްށްއަުޅގަ

ިގނަްފަރާތްތަކެއްްވެސްްވޭ.ްައދިްއެްފަރާތްތަކަށްްލިބޭްއަގުތައްްތަފާތުްދާއިރާތަކުގެްތަފާތުްްފާނައިގެްމަސްވެރިކަްނކުރާ

ްމަޖިލީހުގައިް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްީވއިރު ްފާހަގަކުރަން. ްއަުޅަގނޑު އަގުަތއްކަން

ްނުވަތަ ްބޮުޑކަންނެލި ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްއިތުރުން،ްްހަރުއަޑުން ްފަރާތްތަކުގެ ްމަަސއްަކތްކުރާ ނޑުމަހުގެ ކަ

ްއެހެންކަމުން،ް ްމުހިއްމޭ. ްޝާމިލުުވން ްތެރޭގައި ްކަމުގެ ްމި ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްމަސްވެިރކަންކުރާ ްއެހެނިހެން ރާއްޖޭގެ

ްދިމާ ްހުރިހާ ްަނމަ ްގަންނަ ްކުންފުންޏަކުން ްެއއް ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްމަަސއްަކތްކުރާ ްފާނައިގެ ްެއއްްރާއްޖޭަގއި ލެއްގައި

ްކަމުގަިއް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްދިއުމަކީ ްހަމަޖެހިގެން ްހަމަޖެހިގެންދާއިރު ްމިހެން ްކަންތައް ްމި ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ އަެގއް

ްބާޒާރަްށް ްދުނިޭޔގެ ްަބދަލުތަކަކީ ްއަންނަ ްމަްސވެރިކަމުެގްބާޒާރަށް ނުޑްދެކޭގޮުތގަިއްރާއްޭޖގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނުޑްދެކެން.

ްބަދަލުތައް ްއަންނަ ްމަޢުލޫމާތުލިބިގެންވާްވެސް ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްބަދަލުތައް ްއެ ްއެހެންވީމާ، .

ްއެހެންކަމުންް ްޔަޤީން. ްހަމަ ްކަމުަގއި ްގެއްލުމެއް ްލިބޭނެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްބަަދލުވެގެންދިއުަމކީ ްއަގުަތއް ްނޫނީ ގޮތުަގއި،

ކޮޅުތަކެްއގައިްެވސްްމަސްވެރިކަްނކުރާްހުރިހާްބާވަތެއްގެްވެސްްއަޅުަގނޑުްވާަހކަކޮޅުްނިންމަިއލާނީްރާއްޖޭގެްހުރިހާްކަން

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާް ްޒުބައިރު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދުވާފަރު ްދެންމެ ްފަރާތްތަކަްށ މަސްވެރިކަންކުރާ

ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްދިއުމަކީ ްކަންަތއްތަްއްހިނގަމުން ްމަތިން ްދަންނަވާލަންްްއުސޫލުގެ ްވާހަކަ ްއެ ެދކޭތީ

ްނުވަަތް ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމި ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިެވސް ްޭބނުންކޮށްލީ.ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުގެ ްމި އަޅުަގނޑު

 މިްކުއްލިްމައްސަލަްއަށްްާތީއދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްވަްއސަލާމްްޢަލައިކުމް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ސާބުންްހުށަހެޅިފައިވާްކުއްލިްމައްސަލަިއގެްބަހުސްްނިމުނީ.ްކުއްލިްމައްސަލައިަގއިްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގައިްއޮންަންމިްހި

ގޮތުގެްމަތިންްަވކިްއިތުރުްާފސްކުރުމެއް،ްފާްސކުރުމެއްްޯނވޭ.ްމިްކަމުަގއިްޢަމަލުކުރާްޮގތަކީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެް

ްއެ ްއިިވގެްނ ްދެންމެ ްހުރިްްވާހަކަފުޅުން ްވިސްނުންފުޅު ްޚިާޔލުފުޅާއި ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްމެންަބރުން ްމަޖިލީހުގެ ދިޔައީ

ްގޮތް.ް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަން.ްމިްއައިޓަމުެގްއަށް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަނ6ްްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.7ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންް.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވ8ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާުޙކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއ8ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ްނެތް.ް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްސަުރކާރުގެްފަރާތުން،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟ9.1ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްްޓަމުްއެޖެންޑާްައއި

ް ްނަންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްޤާނޫނު ްއިޞްލާުޙގެނައުމުެގްބިލު.99/2ްްރަޝީދު ްޤާނޫަނށް ްބެހޭ ްޓޫިރޒަމާ ިދވެިހރާއްޖޭގެ

ް ްވަނީ ްއިްއވާފައި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްއޭޕ9ްްމި 2113ްރީްލ ްދައުރުގެ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭްއވުނު ވަަނ16ްްަގއި

ްރަޝީދު.ް ްރިޔާޟު ްެމނމްބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުުފށީ ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ޖަލްސާގަ.

ްއަޅުަގނޑުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެން



32 

 

ް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުްއވ99/2ްްާޝުކުރިއްޔާ ްމި ްބިލަކީ، ްހުށަހަޅުއްވާ ްސަރުކާރުން ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ޓޫިރޒަމާ

ނުޑްސަބަބަކީ،ްސަރުކާރުންްމިްބިލުްމިްހުށަހަޅަނީްމިްއަހަރުް އިޞްލާޙަކީ،ްސަުރކާރުންްމިްބިލުްހުށަހަޅަންޖެހޭްމައިގަ

ްްމި ްަބއެްއ2113ްްހިނގާ ްޕްރޮޖެކްޓު،ްނޫނީ ނޑައަޅާަފއިާވްބަެއއް ްކަ ްކަމަށް ްއާމްދަނީ ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްކަހަލަް ްބައެއް ްނަގަންހުރި ްިއން ްޓޫރިޒަމްެގްދާއިރާ ްތެރެއިން ްއާމްދަނީގެ ްލިބެންހުރި ްަދއުލަތަށް ްތެރޭަގއި ކަންތައްތަުކގެ

ް ްޓޫިރޒަމްގެ ްތެރެއިން، ްމިއަުދްޓެކްސްތަުކގެ ްސަރުކާރުން ްޓަކައި ްބަދަލުގެނައުމަށް ްެގންނަންޖެހޭ ްތެރެއިން ޤާނޫނުގެ

ްބޭނުންވަނީްމިހާރުް ްބިލުްހުށަހަޅަން ްމި ްބުނަނީްސަރުކާރުން ްމި ްބިލުގައި ްމި ްބިލަކީ.ްްއެހެންކަމުން ްމި ްބިލެއް ހުށަހަޅާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނ99/2ްުޢަމަލުކުރަމުންދާ ްބެހޭ ްޫޓރިޒަމާ ްނެގުންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޓެކްސް ްބެޑް ްނަގާ ްދަށުން ގެ

ް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްމިހާރު ްބަޔާންކުެރވިފަިއާވްބަޔާންކުރުމުން ްޤާނޫނުގައި ްއެ ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްމާއްާދގ35ްްެނިމުމަކަށް ވަނަ

ް ްޤާނޫނުގެ ްެއ ްބިުލގެ، ްއެ ްޤާނޫނުގެ، ްެއ ްއުނިކުރުމަށްފަހުގައި ްގޮތަްށ36ްް)ރ( ްވާ ްމި ްތިރީގައި ްމާްއދާ ވަނަ

ްއިޞްލާޙުކުރު ްޤާނޫނުގެ ްބުެނިވދިޔަ ްއާދެ! ްމާއްދާގ36ްްެން. ްއެ ްިއޞްލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްެގސްޓުހައުސްތަުކަގއިް ްޓޫިރސްޓު ްުނވަތަ ްހޮޓަލުަގއި ްޓޫިރސްޓު ްނުވަތަ ްރިސޯޓުތަުކގަިއ ްޓޫރިސްުޓ ްބުނަނީ ްމި )ހ(ގަިއ

8ްއިްތިބިްޓޫރިސްޓުންނާްބެހޭްމަޢުލޫމާތުްހިނގާްމަހުގެްނުވަތަްޓޫރިސްޓުްއުޅަނދެްއަގއިްވޭުތވެދިޔަްމަސްަތކުެގްތެރޭގަ

ްމަޢުލޫމާތުް ްމިގޮތުން ްއެވެ. ްހުށަހަޅަންާވނެ ްއަށް ްއޮތޯރިޓީ ްރެވެިނުއ ްއިންލެންޑް ްމޯްލޑިވްސް ްނިޔަލަށް ްދުވަހުގެ ވަނަ

ްއެްއގޮތްް ްނަމޫނާއަކާ ނަޑއަޅާ ްކަ ްއޮތޯރިޓީން ްެއ ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ނޑަައޅާ ްކަ ްއޮތޯރިޓީން ްއެ ްގޮުތގެްހުށަހަޅާނީ ވާ

ްމަޢުލޫމާތުް ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމި ްބުނަނީ ްމި ް)ށ(ގައި ްމާއްދާގެ ްމި ްހަމައެހެންމެ ްއަދި މަތިންނެވެ.

ޞައްޙަކަންްޔަޤީންކުރުމުގެްޮގތުންްއޮޑިޓުކުރުމާއިްތަޙްޤީގުުކރުމުގެްބާރުްމޯލްޑިވްސްްއިންލެންޑްްރެވެނިއުްއޮތޯރިޓީްއަްށް

ްޤާ ްމި ްއަދި ްެއވެ. ްލިބިގެންވެ ްމެދ35ްްުނޫނުގެ ްފަރާތްތަކާ ްނުދައްކާ ްޓެކްސް ްދައްކަންޖެހޭ ްދަށުން ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިންލެންޑ2111/3ްްްފިޔަވަުޅއަޅާނީ ްމޯލްޑިވްސް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުގައިވާ ްއިދާރީ ޓެކްސްނެގުުމގެ

ހޭްސަބަބުތަކުގެްތެރޭަގއިްއަދިްމިާއއެުކގަިއ،ްރެވެނިއުްއޮތޯރިޓީންނޭ.ްއަދިްމިްޤާނޫނަށްްމިްދެންނެވިްއިޞްލާޙުގެންނަންޖެ

ްހަނދުމަފުޅުގަިއް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެކުގައި ްއިޞްލާޙާ ްގެންނަ މި

ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓޫރިޒަމާ ްެއއީ ްައކީ ްފައިސާ ްބައެއް ްޯހއްދަވަްންހުރި ްގޮުތގައި ްބަޖެޓްްސަޕޯޓުގެ ްކަމަކީ ،ްބަހައްޓަވަންޖެހޭ

ޓޫރިޒަމްްދާއިރާްއިންްނަގާްިއތުރުްޓެކްސް.ްނޫންނަމަްލިބޭްޓެކްސް.ްއިތުރަށްްއެްދެމެހެއްުޓމަށްްޓަކައިްވަނީްބަޖެޓުަގިއް

ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކެއްްހުށަހެިޅފަ.ްއަދިްއެގޮތުންްސަރުކާރުްންމިްގެނައިްއިޞްލާޙަީކ،ްމިްޤާނޫނަށްްމިްގެނައިްބަދަލަކީް

ްއެ ްމީަގިއ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްބެހޭްވެސް ްިމކަމާ ްކޮމިޓީގައި ްަބޖެޓު ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްދެން ްއެއްބަްސުވމެއް. އްބަްސވެފަިއވާ

ްއޮީތް ްމި ްޤާނޫނުގަިއ ްމި ްމިހާރު ްދަތި. ްދަންނަވަްނ ްއަުޅަގނޑަށް ްޮޕއިންޓަށް ްސީދާ ްިދޔަ. ްމަޝްވަާރކުރެވެމުން ގޮތުން

ްއަުޅގަް ްއެހެންވީމާ، ްނޫނޭ. ްގޮތޭ، ްނިންމި ްކޮމިީޓން ްބަޖެޓް ްޓެކްސްެގްއަޅުަގނޑުމެން ްބެޑް ްނިންމިން ްއޭުރަގއި ނޑުމެން

ޑޮލަުރްވެސްްހަމަްނަގަމުންްގެންަދން.ްއޭރުަގއިްހުށަހެޅުނުްހުށަހެޅުންތަކެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއޭގ8ްްެގޮތުަގއިްނަގަމުންދާް
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ްމިް ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްއިތުުރކޮށްގެން. ްއާމްދަނީ ްިލބޭ ްދައުލަތަށް ްއޮީތ ްދެކޮުޅޖެއްސެން ްބަޖެޓް ްމިއަުދ އަުދްއަލީަގއި

ްއަދިް ްއެބަ. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްނެތް. ްުކރެވޭކަެށއް ްއެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައިް ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްފޯރުކޮށްދެމުންދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިއަދު ްއެބަ ްކަންބޮުޑޭވ ްވަރަށް ސަރުކާރުން

ްލިބޭނެް ްއާމްދަނީ ްކުރުމުަގިއްދައުލަތަށް ްކަންތައްތައް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްތެރެއިން ްކަންތައްތައް،ްއާދެ!ްމަޖިލީހުގެ ްހުރި ގޮތަށް

ްއެހެންމެް ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑވާ ްވަރަށް ްސަރުކާރުްނ ްިމއަދު ްއެއީ ްފަސްޖެހުމުންދިއުން މަޖިލީހުން

ޑޮލަރު.31ްްރިންްއަތުންްނަގަންްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްއަޅުަގނޑުމެންްމިދިޔަްހަފްތާގައިްމިްމަޖިލީހުންްބޭރުކޮށްލީްފަތުރުވެ

ޑޮލަރުްނަގަންްފާްސކޮށްފަ.ްއެްރެކޮމެންޑޭޝަންްވަީނ25ްްޑޮލަރުްއޮތްކަމުަގއިްވިޔަސްްބަޖެޓްްކޮމިޓީންްވަނ31ްްީއެއީް

ްއެ ްބޭރުކޮށްލާފަ. ްަވނީ ްބިލު ްމުޅި ްބަދަލުގަިއ، ްގެނައުުމގެ ްއިޞްލާޙެއް ްބިލަށް ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް ހެންވީމާ،ްބަޖެޓުގަ.

ްދަތިތަކެްއް ްސަުރކާރަށް ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ްއޮތްތާ ްކުރިއަށް ްޚިދުމަތްތައް ްފޯރުކޮށްދޭ ްރައްޔިތުްނނަށް ްސަބަބުން މިކަމުގެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްމިއަދުްިސވިލްްސަރވިސްްުމވަްއޒަފުންނަށްް ކުރިމަތިވާނެ.ްއަދިްހަމައެހެންމެްއަުޅގަ

ްގަީޑގައި ްނަތީޖާްްދޭ،ްއިތުރު ްއެްއްނެތް.ްމީގެ ްމިއަދަުކްފަިއސާ ްއެކަމަކަށް ްހުސްވެފަ.ްނޫްނނަމަ ްވަނީ ްއެަލވަންސް ދޭ

އެްއގެްގޮތުންްމިއަދުްަރއްޔިުތންނަށްްދޭްޚިދުމަތްދިނުމުގައިްވަރަށްްބޮޑެތިްދަތިތަކާްމިއަދުްވަނީްކުރިމަތިލާންޖެހިފަ.ްއަދިް

ނޑުމެންްަވރަށްްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްހަމަްއެހެންމެްރާއްޖެތެރޭގެްރަށްރަށުގެްމަގުބައްތިތަް އްްހުރީްނިވިފަ.ްމިއީްއަުޅގަ

ްވެސްް ްރަށްރަށް ްބޮޑެތި ްޮއންނަ ްއާބާދީ ްކުދި ްއާދެ! ްރަށްރަުށގަިއ، ްއޮންނަ ްއާބާދީ ްޮބޑެތި ްރަށްރަށުަގއި، ރާއްޖެތެރޭގެ

ްތ.ްއަތޮޅު ްތަމްސީލުކުރާ ްުކރާ ނޑު ްކަމެއް.ްއަޅުގަ ްކުަރންޖެހޭ ްބުރުންޏަކީްކުނިކަހައިްސާފުކުރުމަކީ ްދާއިރާގެ ެގްވިލުފުށީ

ް ްކުރިން ްރަށެއް. 12111ްްބޮޑު ްލިބޭނީ ްމީހުންނަށް ްެއ ްމިއަދު ްވިޔަސް ްލިބުނުކަމުގައި ްމީހުންނަށް ްއެ 4111ްރުފިޔާ

ްިމީއް ްައގެއްތޯ ްއެކަީށގެންވާ ްކުނިކަހަން ްރަށެްއގަިއ ްޮބޑު ްމިއަދު ްމީހަުކ ްމިއީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ރުފިޔާ.

ކޮށްލަްނޖެހޭްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެްސްމިކަންްމިގޮތަށްްވާންޖެހުނީްމަޖިލީހުންްބަޖެޓުްހެސްކިޔާފައިްއަޅުަގނޑުމެންްުސވާލު

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެކޮޅުޖައްސާނީ. ްޚަރަދުތައް ްމި ްދެން ްކަމެއް ްކިހިނެއް ްނެތް ްއެއް ްިވސްނާފަ ްކުަޑކޮށްލިއިރު ކުޑަކޮށްލީ.

ްއިތު ްއާމްދަނީ ްއެބަ ްބޮޑަށްްމަޖްބޫރުވޭ ްވަރަށް ްހޯދައިގެންްނޫނިއްާޔްސަރުކާރަށް ްގޮތްތައް ްހޯދަން.ްއެ ްގޮތްކެއް ރުކުރެވޭނެ

ނޑުމެންނަށްްމިކަންްކުރެވޭކަްށްނެތް.ް ނޑަކަށްްބަޖެޓުންްއަޅުަގނޑުްމެންްއުނިކޮށްލީ،1.9ްްމިއަދުްއަުޅގަ ބިިލއަންްގާްތގަ

ް ްފަހުގައި ްގެަނއުމަށް ްބަދަލުތަކެއް ްއުނިކުރުމަށްފަހުގައި، ްބަޖެޓުން. ްފޮނުވި ްހުރި،ްސަރުކާރުން ްހުށަހަޅާފައި ސަރުކާރުން

ްވަޢުދުވެފަ.ް ް ްކޮމިޓީން ްަބޖެޓު ްވަނީ ްއޭރު ްކަމަށް ްޮކށްދޭނެ ްެއކަން ްއަދަދުތަްއ، ްހުށަހަޅާފައި ްކަމަށް ްލިބޭނެ އާމަދްނީ

އެހެންނަމަވެސްްމިްމަޖިލީހަށްްއެްއިޞްލާޙުތަކާްއެކުްެއކަންްކުރަންްފޮނުވީމަްމަޖިލީހަށްްއަންނަްހުރިހާްބިލެއްްބޭރުކުރާް

ނޑުްމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްކަ މަށްްވަންޏާްސަރުކާރުންްިއތުރުްވިސްނުމެއްްވިސްނަންޖެހޭްއެބަ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްނޫން.ް ްެއއްެޗއް ްހުއްޓާލެވޭނެ ްައކީ ްސަބްސިޑީ ްއެްއވެސް ްދެމުންދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްބެލިޔަސް ްގޮތުން ސިޔާސީ

ް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމުސާރަތަކަކީްއާދެ! ްބޭފުޅުންގެ ްިތއްބަާވ ްމަޤާމުތަކުގައި ްސިޔާސީ މުސާރަ،



34 

 

ްބަލާފަ.ް ްމަްއޗަށް ްއެއްގެ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްސަރުކާރަށް ްދެވޭނީ ްމުސާރަތައް ްމި ްއެކަމަކު ްއެއްޗެއް. ްދޭންޖެހޭ ސަރުކާރުން

ްކަން ްމި ްމަތިްނ ްގޮުތގެ ްދަންނަވާ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަްށ ްިމއަދު ްކުިރއަށްްއެހެންވީމާ، ތައްަތއް

ްއަޮތޅުަގއިް ްތ. ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްަލން ްގޮތެްއގަިއ ްާޚއްޞަ ްވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ!ްހަމައެހެްނމެ ގެންދިއުމަކީ.

ްއެއަރޯޕްޓް ްތިމަރަފުށީ ްއެއަރޕޯޓް.ްއެހެންނަމަވެސް ްދޭ،ްތިމަރަފުށީ ްއެބަ ްކުރިއަށް ްބިނާކުރުމުެގްމަސައްކަތް އެއަރޕޯެޓއް

ްމިްދިމާވާްމަްއސަލަްއަކީްމިއަދުްތިމަރަފުށީްއެއަރޕޯުޓގައި...ްކުރިއަށްދާއިރު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމަޖީލީހުގ5ްްެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށްްއަދިް މިނެޓުގެްވަގުތުްއެބަްއޮތްްބާކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްހިސާބުން ްމި ްމަތިން ްގޮތުެގ ްފަށާއިރުްމިނެޓ31ްްުގަާވއިދުަގިއވާ ްއަލުން ްބޭނުންުކރުމަށްފަހު ްހުްސވަގުުތކޮޅެްއ ގެ

ނޑުްމ5ްްިއަޅުަގނޑުް މިނެޓުގެްފުރުޞަތުއަރުވަންްަގސްތުކުރަނީ.ްއެގޮތްްއެންމެްރަނަގަޅުްކަމަްށްވިދާޅުވުމާްއެކުްއަުޅގަ

ްލާމްްޢަލައިކުމް.މިނެޓުގެްހުސްވަގުުތކޮޅެއްްއަުރވަން.ްަވއްސ31ްަހިސާބުންްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ްް

ް]އަށ11:12ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

ނޑުމެންްކުރިމަތީގައިްމިްވަނީްސަުރކާރުެގް `.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްކުިރައށްދާއިރުްއަުޅގަ

ްރަޝީ ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާ 99/2ްދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެްޓޫިރޒަމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލު.ްމިްބިލުގެްއިބްތިދާޢީްބަހުސް،ްމިްބިލުްހުށަހަޅުއްވަންް

ްއެހެންކަ ްވަނީ. ްމި ނޑައިާލފައި ްމެދުކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންދަވަނިކޮށް ްވާހަަކދައްކަވަމުން ްމެންބަރު މުންްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްބާކީ ްމެންބަރަށް ްބޭނުންކުރެްއވުމަށ5ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަގުތުކޮުޅގެ ްބާކީ ްދަންނަވަމުން ް ްވާހަަކ ްއޮތް މިނެޓު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގު ްޓޫރިޒަމާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިއީ ްވާހަކަދަްއކަމުންދިަޔއިރުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްޫޓރިޒަމް ްބެހ99/2ްްޭޅުންހުރި،ްއަދި ޓޫިރޒަމާ

ްވާަހކަދެއްިކއިުރގައިް ްމިތާ ްައޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްިއޞްލާހާ ްގެންނަ ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ްއިޞްލާެޙއް. ްގެންނަ ޤާނޫނަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހަމައެކަނި ްައޅުަގނޑު، ްއެއީ ްހިއްސާކުރަމުން. ްދިޔައީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޭރު ްހަމަ ްކަންބޮުޑވުމެއް ްއަޅުަގނުޑގެ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދައުލަތުން ްއާދެ! ްސަރުކާރުން، ްދިވެހި ްިމއަދު ްއިނގޭތޯ. ްމިއީކީ ްނޫްނ ްކަމެއް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ
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ްަޓކަިއް ްގެންދިއުމަށް ްުކރިއަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްަކންތައްތައް، ްހުރި ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި

ްއެގޮތު ްއެބަ. ްހޯދަންޖެހޭ ްފައިސާ ްފާސްކުރަންޖެހޭްބޭނުންވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްހޯދުމުގައި ްފަިއސާ ްހޯދާ ްއެ ން

ްމިއަދުް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްދައުަލތަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުކޮްށދީ ްކަންތައްަތއް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްހުރި. ްއެބަ ޤާނޫނުތައް

ްެއބަ ްތެޭރގަިއ ްރިކޮމެންޑޭޝަންގެ ްބަޖެޓް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަިދ ްނެތް. ނޑުމެންނަށްްްއިތުރުކުެރވޭކަށް ްއަުޅގަ ހުރި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމިދިަޔްހަފްތާގައި ްހަމަ ްއެއްަބސްވެފަ.ްެއގޮތުން ްނެގުމަށް ްޓެކްސްތަެކއް ްކަހަލަ ފާސްކުރެވިފަިއ،ްމިވެނި

ް ްނަގާ ްއަުތން ްބޭރުކޮށްލި،ްފަތުރުވެރިްނގެ ްބަލައިނުގަނެ ްމަޖިލީހުން ްވެްސްވަރަްށ25ްްމި ްސަބަބުން ްޭއގެ ްހަމަ ޑޮލަރު.

ްއްރަްއޔިތުންނަށްްކުރިމަތިެވގެންދާނެ.ްއާދެ!ްހަމައެހެންމެްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމަޖިލީހުންްކޮށްދޭންޖެހޭްބޮޑުްެގއްލުމެ

ްއެބަް ްދަތިތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްމިއަދު ްސަބަބުން ްކޮށްނުދިނުމުގެ ކަންތައްތައް

ްފާހަ ނޑު ްައުޅގަ ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްހުރި. ްބޭނުންވޭ ްހިމެނިފަ.22ްްަގކޮށްލަން ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްިމ ްއޮތް ްއެބަ ރަށެއް

ްއޮންނަނީް ްހަވާލުކޮށްފައި ްއެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ްއިން. ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ްނަގަނީ ްމި ްލޯނު ްއެ ްލޯނެްއ. ްަނގާ ްސަރުކާރުން އެއީ

22ްް ްމަަސއްަކތް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްފަުޅގެ 22ްްްރަެށއްގެ ްމިއަދު ްމަސައްކަތް ްލަސްެވގެންދަނީްަބނދަރުގެ ްނުފެށި ވެސް

ްއަުޅަގނޑުމެންް ްމިއީ ްނިންމައިދީފައިުނވާތީ. ްވެސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްކަންތައްތަކެއް ްނިންމަންޖެހޭ ްކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

ްކަންކޮުޅަގިއް ްެއކި ްތެޭރގަިއްރާއްޖޭގެ ްރަށްރަށުގެ ްބައެއް ްހުރި ްހަމައެހެންމެ،ްއޭގެތެރޭަގއި ްކަމެއް.ްއަދި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ްެއްްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްޕާޓީތަކަށް ްއެކި ްނޫން. ްރަށެއް ްއެއް ްމީ ރަށްތައް،

ްމިއަުދް ްބޭނުންވޭ ްާފހަގަކޮށްލަން ްއެއާއެުކގައި ްދައްަކމުންދަނީ.ްހަމަ ްމި ްމިތާ ްވާހަކަ ްދާއިރާތަކުގެ ްތަމްސީލުކުރާ ބޭފުޅުން

ްގުޅިް ްކުރިމަިތވުމާ ްދަތިކަން ްދެންނެވިހެންްބަޖެޓުގެ ްކުރިންެވސް ްައޅުަގނޑު ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްސަރވިްސގެ ްިސވިލް ގެން

ްމިއަދުް ްވެސް ްކާޓްރިޖު ްއޮފީހެއްަގއި ްސަރުކާރު ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްނެތް. ްދެވޭކަށެއް ްފައިާސ ްއިތުރުގަޑީގެ ދެމުންދާ

ްސަރު ްބަޖެޓު ްމިތިބީ ްއަޅުަގނުޑމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްެއއް ްފައިސާ ްގަނެޭވކަށް ްފޮނުވީމަ ބިލިއަްނ1.9ްްކާރުން

ގާތްަގނޑަކަްށްބަޖެޓުންްއުނިޮކށްފަ.ްއެހެންވީމާ،ްަދއުލަތަށްްއާމްދަނީްލިބޭނެްގޮތްތަެކއްްހޯދަންްމިއަދުްމިްއޮތީްޖެހިފަ.ް

ްާރއްޖެތެރޭް ްފަދައިން ްދެންނެވި ްވާހަކަދެްއކިއިުރ ްކުރިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްައދި ްއެބަ. ްކުރަންޖެހޭ މިކަން

ްރަށްރަ ްކުރިން ްހަވާލުެވފަ. ްކޮމިޓީތަކާ ްއަްނހެނުންގެ ްރަށްރަށުގެ ްއެ ްޮއންނަނީ ްމި ްކުނިކެހުން ރުފިޔ12111ްްާށުގެ

ްލިބެނީް ްމީހުންނަށް ްއެ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްބުރުންޏަކީ. ްދާއިރާގެ ްތަމްސީލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރަށެއް ލިބެމުންދިޔަ

ްކުރާނީ.4111ް ްމިގޮތަށް ްަމސައްކަތް ްމި ްރައްޔިތުންނަށް،ްްރުފިޔާ.ްކާކުތޯ ްރަށުގެ ްއަަޅއިގެން،ްމުޅި ްހުވަނި ެއްރަށުގައި

ްއެދިގެްން ްހައްލުކޮށްދޭން ްމިަކން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްމި ްމިނިސްޓްީރގަިއ ްފިޝަރީޒް ްނޫޅެޭވވަުރވީ. ްކުދިންނަށް ސްކޫލް

ންތަކުަގއިްވެސްްހައްެލްއްއުޅޭތާްމިހާރުްދެްހަފްތާްމިއަދުވީ.ްފައިސާްނެތޭްބުނެ،ްމިއަދާްހަމައަށްްވެސްްމިްދެންނެވިްކަ

ހޯދައިނުދެވިްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމީގެްޒިންމާްސަރުކާރުންްިމްއަުޅވަނީްލިބެންހުރިްއާމްދަނީްހޯދައިދިނުމަށްްރައްޔިތުންެގް
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މަޖިލީހުންްލިބެންޖެހޭްއެހީތެރިކަންްނުލިބެނީްކަމަށް.ްމިކަމަށްްއެބަްޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންްިސޔާސީްޕާޓީތަކުންްިވސްނަން.ް

ނޑު...ްއަދި ްކޮމިޓީތަކަށްްދާްބިލުތައްްއަވަްސކުރެވޭނެްގޮތެއްްހޯދައިޭދން.ްހަމަްއެއާއެުކަގއިްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުނމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑައަޅާފައިްވަނީް ނުޑމެންްކަ 3ްއާދެ!ްމިހާރުްދެންްއޮތީްމިްބިލަށްްބަހުސްކުރުމުގެްމަރުޙަލާ.ްބަހުސްކުރާއިރުަގއިްއަުޅގަ

ްބަ ްވަގުެތއް ްގަިޑއިރުގެ ްއެހެންކަމުން ްއޮތީ. ްމި ނޑަައޅާފައި ްކަ ްޢިއްޒަތްތެިރ3ްްހުސްުކރަން ްއަދި ްޕާޓީތަކަށާ ގަިޑއިރަށް

45ްމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށ7ްްްގަިޑ1ްްމެންބަރުންނަށްްވަގުތުްބެހިފައިވާްގޮތްްދަންނަަވއިލާނަން.ްެއމް.ޑީ.ޕީްއަށްްމިްއޮތީް

ް ްއަށް 35ްްމިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަށް ްޕާޓީ ްއަްށ11ްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީ 5ްްމިނެޓު.ްްޕީ.އޭ ްޕާީޓްއަށް 5ްމިނެޓު.ްޤައުމީ

މިނެޓު.ްވަކިްޕާޓީައކަށްްނިްސބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުންނަށްްއެދިވަޑަިއގަންނަވާްކޮންމެްޢިްއޒަތްތެރިް

ް ްޢިއްޒަތްތެރ5ްިމެންބަރަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްގެންެދވޭނެ. ްއަުރވަމުން ްުފރުޞަތެއް މެންބަރުންނަށްްްމިނެޓުގެ

ްދާއިރާގެް ްދެކުނު ްމާފަންނު ނުޑ ްއަޅުގަ ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްތަރުތީބުން ްލިސްުޓެގ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މާ

ްވަީނ،ްޝު ްމި ްބަޔާންކޮށްފަިއ ްކަމަްށ ްސަބަބު ްހުށަހެޅި ްބިލު ްފަރާތުން، ްސަރުކާުރގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ކުރިއްާޔ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްބޭނުމަކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލު ްމި ްޓޫިރޒަމ99/2ްްާސަރުކާރުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ނިމުމަކަށްްައންނާނެްކަމަށްްއެްޤާނޫނުގައިްބަޔާންކުރާކުރުންްއެްޓެކްސްްްބެހޭްޤާނޫނުގެްދަށުންްނަގާްބެޑްްޓެކްސްނެގުން

ނެގުންްހުއްަޓއިނުލާްދެމިއޮންާނނެްގޮތަކަްށްއުސޫެލއްްގާއިުމުކރަން.ްމިްމަޤްޞަދުގަ.ްމިހާުރވެސްްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ް

ކްސްެނގެމުންްއެބަްދޭ.ްހުށަހަޅަމުންްެއްވިޔަފާރިްފައިާދއިންނާްއަދިްޖީ.އެސް.ޓީންނާްއަދިްއެހެނިހެންްއެތައްްގޮތަކުންްޓެް

ްވެގެްން ްމަސްދުވަސް ްހަތަރު ްއިތުރަށް.ްއަދި ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭނެ ްބަޖެޓު ްސަރުކާރަށް ްފާހަގަކުރެއްވި ފާހަގަކުރީ،ްމެންބަރު

ްއެ ންމެްމިްދިޔައީްމިްއަހަރުގަ.ްއަުޅަގނޑުމެންްފާސްކުރިްއެންމެްޮބޑުްބަޖެޓު،ްމިހާތަނަށްްދިވެހިްތާރީޚުގައިްފާސްކުރި

ވަަނ2112ްްބިިލއަނަށްްވުރެްގިނަްފައިސާްފާްސކުރީ.ްއެހެންނަމަވެސ15ްްްބޮޑުްބަޖެޓުްފާސްކޮށްފައިްވަީންމިްއަހަރު.ް

ްުކޑަ.ް ްއެއަްށވުރެ ްދިޔަ.2111ްްއަހަރު ްލިބިގެން ްޚިދުމަތެއް ްއެތައް ްކުޑަ.ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެއަްށުވރެ ްވެސް ްއަހަރު ވަނަ

ްޚިދުމަތެއް ްމިހާރު ްފައިސާްްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހެޅީމާ ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދަނީ ްމި ްބުނަމުން ނުދީ،

ްމާނަް ްއެްއޗެްއގެ ްބުނެވޭ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްދޭންޖެހޭނެ ްފައިސާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަށް. ދޭންޖެހޭނެ

ްރައީްސ، ްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭންޖެހޭނެ ްފައިސާ ްރަްއޔިތުންްސަރުކާރަށް ްމަޖިލީހަކީްރައްޔިތުންްްއަކީ ްރައްިޔތުންގެ މި

ްމިހާރުވެސްް ްޖެނެރަލް ްއޮިޑޓަރ ްއެކޭ. ްދޭންޖެހޭނެ ްަފއިސާ ްނުބުނެވޭނެ ްސަރުކާރަކަށް ްއެހެނެްއ ްތަނެއް. ތަމްސީލުކުރާ
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ްމިދިަޔް ްބަޖެާޓއި ްއަހަރުގެ ްިމ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްާވހަކަ. ްނުފޮނުވާ ްެއއްޗެހި ްހިާސބުތަކާ ްދަނީ ްއެ ފާހަގަކުރަމުން

ްކަމެްއ،ްއަ ްކިހާވަެރއް ްހުރީ ްހުރި،ްިރޒާްވގައި ްތަފްސީލުަތއް،ްަދއުލަތުެގްފަންޑުތަކުަގއި ްޚަރަދުކޮށްަފއިވާ ްބަޖެޓުން ހަރުގެ

ބެލަންސަކީްކިހާވަެރއްްކަމެއް،ްމިްއަހަރުްބަޖެޓުްހުށަހެޅުުނއިރުްވެސްްއޮތީްޤާނޫނާްޚިލާުފވެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްއޮތީް

ްޯވޓު ްމީހުން ްފަންޑެްއްފާސްކޮށްފަ.ްބަޔަކު ްއޮންނަ ްއެ ްފަންޑު،ްނުވަތަ ްތިން ްއޮންނަ ްއެ ދީގެންްފާސްކޮށްފަ.ްދައުލަުތގައި

މިތަނަށްްބަޖެޓުްހުށައަޅާއިރުްހުށަހަޅަންޖެހޭްއެއާްއެްއކޮށް.ްއޭގެްތަފްސީލުްވެސްްހުށަހެޅީކީްނޫން.ްއަދިްހަމައެއާއެްއކޮްށް

ްނުދޭ.ްޢިއް ްވެސް ްތަފްސީލެއް ްްގޮތުގެ ްޚަރަދުކުރި ްއެ ްއަހަރު ްރައީސް،ްމި ްލާރި.15ްްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ބިލިއަނަކީ

ްނުދޭ.ް ްޚިދުމަތެއް ްބަޔަކަށް ްެއއްެވްސ ްރަްއޔިތަކަްށ، ްެއްއވެސް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެހެްނނަމަވެސް ްަފއިސާ. ްގިނަ ވަރަށް

ްމަކު ްނެތް. ްޑޮކްޓަރެއް ްހޮސްޕިޓަލުގައި ްމަކުނުދޫ ްދިަޔއިްނ. ްއަށް ްމަކުނުދޫ ްބަންދުގައި ްހަފްތާ ްމި ނުޫދްއަޅުަގނޑު

ްާދއިރާެގް ްިޞއްޙީ ްގޮސް ްއެހެންނިހެން ްއަދި ްސްކޫލްތަކުަގއާ ްޕްރީސްކޫލާިއ ްމަކުނުދޫގެ ްތިބީ. ްހާލުގައި ްއެހާ ރައްޔިތުން

ްޒަމާނުގަިއް ްކުރީ ްނެތް. ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްނިޒާމެއް ްދަތުރުފަތުރުގެ ްޚާއްޞަކޮށް ނޑިފަ. ްމެދުކެ ްއޮތީ ޚިދުމަތްތައް

ްގެންގު ްއަދިެވސް ްހަދައިގެން ްކިރިޔާްޖަލެއްހެން ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގެ ްރައީސް، ްއަލްަކޓްރާްސްޢިއްޒަތްތެރި ޅެނީ.

ްއެް ްހދ.ގެ، ްބަންދުކޮށްގެން، ްގޮތަށް ްޖަލެއް ްހަމަ ްވެސް ްއަދި ްރަށެއް. ްފޮނުވާލި ްކުާރިއރަށް ްކުށެއް ްސިޔާސީ ވެސް

ްއެް ްއޮންނަނީ ްހަމަ ްަވިއކަރަދޫއާ ްއާއި ްމަކުނުދޫ ްއާއި ްޭނކަަރންދޫ ްއާއި ްކުރިބީ ނުޑްދިޔަްހިސާބުގެ ްއަުޅގަ ކަހަރިކޮށްލާފަ.

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްޚިދުމަތެްއްދީެގން،ްޚާއްަޞކޮށް ްވެސް ްރަްއޔިުތންނަށް ްރަށްރަުށގެ ްއެހެންީވމާ،ްެއއް ްެއއީ. ްރަށަކީ ހަތަރު

ްަނގާް ްއެބަ ްބޯޓުން ްއަންނަ ްގަންަނ ްފާނަ ްފާނަކޮށިން ްމީހުންގެ، ްއަންނަ ްގަންނަން ްފާނަ ްއަށް ްަމކުނުދޫ ފާހަގަކުރެވޭ.

ް ްބަނދަރު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތުން؛ ްރައްޔިތުން ްގޮސް ްއެހެން ްރުފިޔާ. ްހާސް ްފަންސާސް ްކިޔާފައި ްއޭ 15ްފީ

ް ްފައިސާ ްގިނަ ްވަރަށް ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންާދ111ްްބިލިއަނަކީ ްކުނި ްތިލަފުއްޓަ ނޑިބަެދފައި ްބޮ ްއިން ރުފިޔާ

ް ްަފއިސާ.24ްްލޮރީގެ ްއ111ްެލޮރީގެ ނޑިބަދެފައި ްބޮ ްއިން ްްރުފިޔާ ްއަރުވާިފއްާޔްއެއީ ްފައިސާ.24ްްލޮރީތަކަށް ލޮީރގެ

ނޑުްދިޔަްިއން،ްރޭގައިްއަޅުަގނޑުްހުީރް އެހެންނަމަވެސްްއެްދުމަށްްއަރައިގެންްއެްދިަޔއީ.ްރަްއޔިތަކަްށްލިބުނު،ްއަޅުގަ

ް ްބަނދަރު، ްޮއތީ. ްބަނދަރުއަޅައިދީފައޭ ްސަރުާކރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބުނީ ްރަްއިޔތުން ްކުރިނީބގެ ވަނ2112ްްަކުރުނބީގަ.

ްތޮށިލާފައިް ްއޮތީ. ްބަނދަރުހަދާފައި ްޖައްސަން. ްހިލަ ްތޮިށލާން، ްބޭރުގައި ްހިމަނާފައި ްވަނީ ްބަޖެުޓގައި ްދައުލަތުގެ އަހަރު

ްބޭރުް ްއޮތީ. ްލާފައި ްތޮށި ްއެްއގަމު ްލާފަ. ްނެތް ްތޮއްޓެއް ްޖައްސަން ްބޮޑުހިލަ ްބުނާ ްމި ްބޭރުަގއި ްއެހެންނަމަވެސް އޮތީ،

ް ްއެއް. ްލަފަ ްނެތް ްއަުޅަގނޑުމެންްތޮއްޓެއް ްގޮތެއް ްވީ ްއަްށ ްފައިސާ ްހުރި ްއޭރުގައި ްއަެނއްާކ ްގަދަވެފަ. ެއހެންވީމާ،

ްފައިާސް ްމި ްބުނި، ްަކިއރީގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަޖައްސަނީ. ްއެ ްމިހާރުވެސް ްރައްޔިތުން ްކުރުނބީގެ ބަލަންޖެހޭ.

ްޖެހޭނޭ ްގޮތެއް ްހެދި ްއަށް ްފައިސާ ްބަނދަރުގެ ްއެ ްތިމަންނަމެންނަށް ްއޮޅުންފިލުވައިދޭން.ްްދީގެންނުވާނޭ. ފުރަތަމަ

ްޭދއިރުަގިއް ްއަނެއްކާ ްފަިއސާތަކެއް ްގިނަ ްމިހާ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްދަްއކަމުންދާ ްރައްޔިތުން ްމީ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްކުރީަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްެދއްކީްހަމަހަމަކަމުގެްވާހަކަ.ްމިހާރުްމިްަދްއކަނީްއަެނއްާކވެސްްމިްއޮީތް
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ްހަނިމާދޫގައިްްއެ ްހަނިމާދޫގަ. ްހުރިން ްރޭަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮބައިތޯ ްހަމަހަމަކަން އުސޫލުން.

ޑޮލަރުްއެބަްނަގައޭ،11ްްދަންވަރު،ްހަނިމާދޫްރައްޔިތުންްބުނީްތިމަންނަގެްގެސްޓުހަުއސްްއަށްްއަންނަްމީހުންގެްއަތުންް

ޑޮލަރުްއެްމީހުންްއެބަްނަަގއޭ.8ްްްރޭ.ްތިމަްނނަްކޮޓަރީަގއިްނިންދެވީމަްޑޮލ8ްަޑޮލަރުްއެބަްނަަގއޭ.ްރިޯސޓަށްްވެސ8ްްް

ޑޮލަރުްއެބަްނަގައޭްިމހާރުވެސް.ްބިޑިއަނބުރާްމީހ8ްްާއިންސާފެއްްނޫނޭ.ްލޯކަލްްޓޫރިޒަމުަގއިްއެހެންްނަގަިއގެންނުާވނޭ.ް

ްބިޑިއަނބު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަގަނީ. ްއަތުން ްމީހާ ްކިއްލިތަޅާ ްނަގަނީ. ްނަގައޭ.ްއަތުން ްވެސް ްއަތުން ްމީހުން ރާ

ރާއްޖެްއަށްްއެތެރެކުރާ،ްއިމްޕޯޓުކުރާްދުންފަތުންްއެބަްނަގާ.ްއޭނަްވެސްްޓެކްސްަދއްަކއިގެްންއުޅެނީ.ްރައިވެިރޔާްއަތުްން

ްއަތުންް ްއެންމެ ްހުރިހާ ްމިހެްނގޮސް ްނަގާ. ްއެބަ ްއަތުން ްމީހާ ްޭކކުައޅާ ްނަގާ. ްއެބަ ްައތުން ްމީހާ ްފަރުހިލާ ްނަގާ. އެބަ

ްރަްއޔިތުން.ްޢިއްޒަ ްއުޅެނީ ްދައްަކިއެގންނޭ ްޓެކްްސ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ްޕާރުސަލުން ްބަްތ ްަރއީސް، ތްތެރި

ްނުކުތާއަކީް ްފާހަގަކުރާ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަީކ، ްވާަހކަ ްައޅުަގނޑުގެ ްދައްާކއިރުަގއި ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްމަގުަގއިްހިރަފުސް.ްމަގެއްްހަދާަފއިްއޮތީކީްނޫން...ްރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތެއްްނުދެއޭ.ްހަނިމާދޫގައިްވެސްްމުޅި

ް

ްމެދުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްސަރުކާރުންްމިްބިލުްހުަށހެޅުމުގެްބޭނުމަކީްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

99/2ްް ްޓޫރިޒަާމ ްއެްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްނިމުމަކަށް ްނެގުން ްޓެކްސް ްބެޑް ްނަގާ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ބެހޭ

ްއޭރުަގއިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުކޮށް؛ ްބަޔާންކުރުން ޤާނޫނުގައި

ްފާްސކުރީ،ް ްޤާނޫނު ްހަމަޔަޤީނުންްވެސް ްމަޖިލީހުން ްެޓކްްސގެްގަިއްފާސްކުރިއިުރގ1999ްަރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ިއްއަުޅގަ

ްކަމަްށް ްމި ްނުވަތަ ްހިމެނޭނެތީވެ ްމިއަށް ްޓެކްސްތަެކއް ްއިތުުރ ްޚިލާފު ްއާދަާޔ ްޓެްކސް، ްޓޫރިޒަުމގެ ކަންތައްތަްއ،

ް ްކިާޔްބޮލަަކށްްނަގާ ްޓެކްްސްމި ނޑުމެްންބެޑް ްއަުޅގަ ްފަހުން ްތިްންއަހަރު ްޙަޤީޤަތުަގއި ްެނގުނ8ްްްވަންނާނެތީވެ ޑޮލަރު

ްޤާ ްމިފަދަްއުނިކުރުމަށް ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅިފަ. ނޫނުގައި

ްެޓކްްސް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނިޒާމު، ްޓެކްސް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހަލާކުކޮށްލައި، ްވެސް ްޓޫރިަޒމް ްލަިއގެން އިޞްލާޙުތައް

ްވިސްނުމުގަް ްހަލާކުކުރުމުގެ ްގޮތް ްބައްޓަންކުރަމުންދާ ްދޭތެރޭްނިޒާމު ްގެއްލުމަކާ ްލިބިދާނެ ްނިޒާމަށް ްޓެކްސް ްމި ިއްނުވަތަ

ނޑުމެްން ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަނީ ްމި ްެއހެން ްއިޞްލާޙެކޭ. ްހުށަހަޅާފައިވާ ފިކުރުނުކޮށް،ްވިސްނާނުލައި

ް ްއެ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުއްޓޭކަން. ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްލިބެމުންދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނޫން ްތާއީެދއްްބޭނުމެއް ކަމަކަށް

ް ްއަޅުަގނުޑމެން ްނުކުރާނަން. 2113ްްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަޖެޓަކީ، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓު، ްއަހަރުގެ ވަނ2113ްްަވަނަ

ްފާސްކޮށްފައިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްފާސްނުކުރާހާ ްތަނުގައި ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓަކީ އަހަރުގެ

އެްބަޖެޓުްފާސްކުރިއިރުަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްދައްކަމުންދިޔަްވާހަަކްއެއް،ްމިްބަޖެޓަށްްފިނޭސްްްދޫކޮށްލީ.ްއަޅުަގނޑުމެން

ނަޑއަޅާފަ.ް މިނިސްޓްރީންްބަޖެޓުްފޮނުވާފައިްއޮތްއިުރަގއިްއެބަްޮއވޭްަސރުކާރަށްްނުވަތަްދައުލަތަށްްާއމްދަނީްގޮތްތައްްކަ
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ްއެަތއް ނޑަނާޅާ ްކަ ްޤާނޫނަކުން ްައޅުަގނޑުމެން ްފައިސާްްއޮތްއިުރގައި ްއެ ނޑަެއޅުމަށްފަހު ްކަ ްޤާނޫނުނަކުން ކަމެއް

ްއެބަް ްޤާނޫނުތައް ްމި ްައކީ ްދައްކަމުންދިަޔްވާަހކަ ްއޭރު ްހުީރްބައްޓަންކުެރވިފަ.ްައޅުަގނުޑމެން ްގޮތަށް ްނަގާނެ ދައުލަތަށް

ނޑުމެންނަ ށްްފަހަކުންްމިއަށްްއަންނަންޖެހެއޭްބަޖެޓުގެްކުރިން.ްބަޖެޓުގެްކުރިންްމިްޤާނޫނުތަކަށްްއިޞްލާޙުނައިސްްއަުޅގަ

ނޑުެމންްވިސްނާްނަމަްއުނދަގޫތަެކއްްދިމާވާނޭ.ްއެްކަންތައްތައްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްދަނީް އިޞްލާޙުގެންނަންްއަުޅގަ

ްެއއްބާރުލުންް ްމަޖިލީހުން ްވިދާުޅވި، ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ްބިލު ްމި ްސަރުކާރުން ފެންނަމުން.

ްދޭންޖެހެ ްމިްއެބަ ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކަިއ. ްފަހިކުރުމަށް ްގޮތް ްވަްނނާނެ ްފައިސާ ްދައުލަތަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އޭ

ނޑުމެންްމިފަދަް ނޑުމެްންޙަޤީޤަތުގައިްއެބަްވިސްނާލަްނޖެހޭ.ްއަޅުގަ ކަމަކަށްްފަސްޖެހޭކަންްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްގެނެސްގެ ނޑިވަެޅްއގައި ްދަ ްމިކަހަލަ ްކުރިން،ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމާ ްގޮތްތޯ.ްއެީއްއަޅުަގނޑުމެން ްބުއްދިވެރި ްއެންމެ ްމީ ން

ް ްއިޝާާރތްކުރިހެން ްކުރިން ްމިހާހިސާބަށ99ްްްއަޅުަގނޑު ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްފާސްކުރި ްއަަހރު ވަނަ

ބޮލަކަށްްނަގާްްއަންނައިރުަގއި،ްއޭގެްމާނަްައކީްމިްއަންނަްއަހަރުގެްޖެނުައރީއާްހިސާބަށްްއަންނައިރުަގއިްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްނަގާ ްބޮލަކަށް ްއަތުން ްޓޫރިސްޓެްއެގ ްކޮންމެ ްިއއްތިފާޤުނ8ްްްފައިސާ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ ްމި ްއުނިކުރަން ޑޮލަރު

ްއެަބް ްތެރޭަގއި ްކަންތައްތަުކގެ ްހުށަހަޅާ ްމި ްއިތުރުކުރަން ްފައިާސ ްމިއަދު ްކުއްލިައކަށް ްވަނިކޮްށ ްނިންމާފައި ނިންމާފަ.

މްދަނީްއެތައްްގުނަްއެއްްމަދުެވެގންދާތީ.ްއޭރުގައިްެވސްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްމިްވިދާޅުވޭްދައުލަތަށްްލިބޭްއާ

ްފެނޭް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކަްށ. ްމަދުވެގެންދާ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްަދއުލަތަށް ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެްއ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ވާހަކަ.

ްކުލަގަ ްވަރަށް ްހަފްލާތައް ްތަފާތު ްނުަވތަ ްފަންކްޝަންތައް ްއަޖައިުބާވްތަފާތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޚިލާފަށް ްއާަދޔާ ދަކޮްށ،

ްއާމްދަނީ،ް ނޑުމެންގެ ްކުލަގަދަކޮށް،ްއަޅުގަ ްފާހަގަނުކުރާހާ ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްސަރަހައްދުގެ ްމި ފެންވަރަށް،ްދުނިޔޭގެ

ްމިފަަދްކަންތައްތަ ްޤަބޫލެއްްނުކުރަން ްއަުޅަގނޑު ްކުޑައިުރގައި ްމިހާ ްފަިއސާ ްލިބޭ ްއ،ްައޅުަގނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ރައްޔިތުންނަށްްދޭްއަސާސީްޚިދުމަތްތައްްހުއްޓިދާނެްކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްތަކުރާުރކޮށްްވިދާޅުވަމުންްއެކިްތަންތާް

ްވިދާޅުވުމަށްފަހު.ްއެހެންވެއްޖެްއާޔް ްއޭ ްފާސްނުކޮށްދިނީ ްޤާނޫނެއް ނޑުމެން ްމަޖިލީހުން،ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންގެ ްއަންނަނީ މި

ްކުރައްް ްބަިއވަުރްއެ ްއެަތއް ްވަޑަިއގަންނަވާއިުރގައި ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްެޖ ްމަޑުކޮށްލައްަވވާ. ްކުޑަކޮށް ްދަތުރުތައް ވާ

ްއެަތއްް ްއަރިހުަގއި ްިމނިސްޓަރު ްވަަޑއިގެންެނވިޔަސް ްމިނިސްަޓރުން ްމިސާލަކަށް ްަވޑަިއގަްނނަވާ. ްއެބަ ބޭފުޅުންނެއް

ނޑުމެްންްބޭފުޅުންނެއްްރާއްޖެްއިންްބޭަރށްްބިޒްނަސްްކްލާހުަގއި ުނވަަތްފަސްޓުްކްލާހުަގއިްދަތުރުްެއބަްކުރަްއވާ.ްއަުޅގަ

ްވިސްނަިއް ްދޭތެރޭ ްކަންތައްތަކާ ްމިފަދަ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްހުއްޓެމުންދާ ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް

ނުޑްދަންނަވާނީްރަނގަޅުްކަމެކޭ.ްހަމައެއާއެކުްިސޔާސީްމަޤާމުތަކަށް ލައްވާްބޭފުޅުން،ްއަދިްްފިކުރުކުރުމަކީްެއއީްއަުޅގަ

ްނޫންތޯް ްމީ ްަވއްދާނީކީ. ްަކމެއް ްބޭފުޅުން ްކިތައް ްނޭނގެ ްވެްސ ްމާދަމާ ްނުވޭ. ްމަދެއް ްވެްސ ްހިސާބަށް ްމިއަދާ އަދަށް

ްގޮތްގޮްތް ްދެކޮޅުޖެހޭނެ ްފައިސާކޮޅުން ްހުރި ްމިހާރު ްައތުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ. ްވިސްނާލަްނީވ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަކަށްްުކއްލިައކަށްްފައިސާތަެކއްްއަެނއްާކވެްސްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްބަލަ ންޖެހޭ.ްމިްޤާނޫނުްފާސްކޮށްގެންްައޅުގަ
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ްއެހެންވީމާ،ް ްނޯންނާނެ. ނޑުމެންަނކަށް ްއަުޅގަ ްގޮެތއް ްނިންމައިެލވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތަކަްށ ްވަންނާނެ ދައުލަތައް

ްއަ ްއެަބ ްދުއްވައިނުލާން ްއިސްރާފުނުކޮށް ްފައިސާ ްހުރި ްަދއުލަތުެގްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބަލަންޖެހޭ. ޅުަގނޑުމެން

ް ްހުރީ ްމިހާރު ްބުނ1ްްާރިޒާްވގައި ްފައިސާއޭ ްގަންނާނެ ްއެއްެޗހި ްބޭނުންކުރާ ްކާން ްައޅުަގނުޑމެން ްކާާނއޭ. ަމސްދުވަހުގެ

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންގެްސަރު ކާރުންްމިއަދުްއަޑުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަުދްއެބަްިއވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޚިދުމަތްތައްް ްދޭްއަސާސީ ްރަްއޔިތުްނނަށް ނޑުމެްނގެ ްމަދުނުކޮްށްއަުޅގަ ްމަުދކުރަން.ްީވވަރަކުން ކުރަމުންދާްއިސްރާފުތައް

ްއޭރުަގިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާޫނނަށް ްމި ްނުކުރަން ްވެްސްޤަބޫލެއް ްދޭންޖެހޭ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނުޑްފަހަރެއްަގއި އެބަ

ްބަދަލު ްއޮތް ްނެތިގެްންްގެނެއްސަ ްުނވަތަ ްމަދުވެގެން، ްފައިސާ ްލިބޭ ްދައުލަަތއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ުކއްިލއަކަށް

ްދަންނަވާނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްނަަމ ްގެެނއްސި ްބަދަލެއް ްމިފަަދ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައި، ްކަމަށް ހުއްޓާލަންޖެހިދާނެ

ނޑުމެްނގެްޓެްކސްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޓޫރިޒަމްްހަާލކުކޮށްލަންްއެޭޅްފިަޔވަޅުތަުކެގްތެރެއިން ެއއްްފިަޔވަޅަށްްާވނޭ.ްއަުޅގަ

ނިޒާމުްމިހާރުްމިްރޭވިގެންދާްގޮތްްހަލާކުކޮށްލަންްއެޅޭްވަރަްށްބޮޑުްހުރަހަކަށްްވާނޭްއިނގޭތޯ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެިރް

ްރައީސް.ް

ް

ްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީްވާހަކަދެއްކެވުން:

ސަރުކާރުންްހުށަހަޅުްއވާފައިްއޮތްްއިޞްލާޙާްގުޅޭްޮގތުންްވާހަކަދެްއކުމުގެްކުރިންް`.ްއާދެ!ްޓޫރިޒަްމގެްާޤނޫނަށްް

ްމިހާް ްިމއީ ްސަރުކާރަކީ ްބަޣާވާުތގެ ްއޮންނަ ްމި ްާގއިމުވެފައި ްރާއްޖޭގައި ްމިއަދު ްޖެހޭ ްއެބަ ްިވސްނާލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއިޞްލާޙުް ްޤާނޫނުތައް ްކަެމއްަގިއ ްުގޅޭ ްމާލިއްޔަތާ ްދައުލަުތގެ ްދިވެހި ްބާރުހުިރްބޮޑަށް ްާއއި ްކެޕޭިސޓީ ކުރުމުގެ

ސަރުކާރެއްތޯ؟ްެއގޮތުންްބަލާިއރުްމިްމަޖިލީހަށްްމިހާރުްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްބިލުްމިްހުށަހަޅުއްވަނީްވިލުފުށީްދާއިާރގެް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްެއއްެވސް ްާތއީދުކުަރއްާވ ްސަރުކާރަށް ްނޫނީ ްރިޔާުޟްރަޝީދު ްރިޔާުޟްރަޝީދު. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްމެންބަ ްނިޒާމެއްަގއި ްރިޔާސީ ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްއިންކަމަކަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ރަކު

ްމަސައްކަތަްއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފޮނުއްވާއިުރަގއި ްއިޞްލާޙުގެނައުމަށް ްޤާނޫނަކަށް ްމަޖިލީހަށް ްޤާނޫނުހަދާ ދައުލަތުގެ

ްއޮ ްކަމުގައި ްމި ްއެއް ްމާނަ ްނޫން ްސަބަބަްށްއުނދަގޫކުރުން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްނުދެކެން. ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ތްކަމަކަށް

ްވާހަކަް ްާތއީދުނުކުރާ ްއެއަށް ްއަދި ްއިންކާރުކޮްށ، ްައސްލަށް ްއިޞްލާުޙގެ ްެއ ްިއޞްލާޙާއި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްސަރުކާ ްފޮނުއްވަިއގެްނ ްއިޞްލާޙު ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްވިސްނާލަން ްފާހަގަުކރަން. ްރައީސް ްހާސިލުކުރަންްޢިއްޒަތްތެރި ރުން

ް ްއިހަކަށްދުވަހު ްދާދި ްކޮބައިޯތ؟ ްމަޤްޞަދަކީ ްދިވެިހ2113ްްބޭނުންވާ ްފާސްކުރީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްބަޖެޓު ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްގެނެސްގެްން ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫަނށް ްޓޫރިޒަމް ްނެތް ްއެއް ްފޯކާސްޓުކުރެވިަފ ްބަޖެޓަކު ްފާސްކުރިިއރު ްބަޖެޓު ދައުލަތުގެ

ްއަންނަ ްއަށް ްްދިވެހިރާއްޖެ ްއަތުން ްޓޫރިސްޓެއްގެ ްކަމަކަްށ8ްްކޮންމެ ްއޮތް ްރާވާފައި ްރޭވުމެއް ްނަގަން ްއަލުން ޑޮލަރު

ް ްފާއިތުެވގެންދިަޔ ްަޒމާނުއްސުރެ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްނެތް. ްއެނގޭަކށް 31ްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްރަން 31ްއަހަުރގެ،
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މުންދިޔަްވެރިކަމުގެްނުފޫޒުތައްްމިއަދުްވެސްްވަނީްއަހަރުގެްދިވެހިްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތައްްެއކިްފަރާތްފަރާތުންްއަތްބާނަ

ްޕީ.ޕީ.އެމްގެް ްކަމަށް ްތެޔޮނަގާނެ ްއިން ްރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްވަދެފަ. ްެތރެއަށް ްވެިރކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމާލިއްޔަތަ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްމުޅި ްހުށަހަޅައިގެން ްއިޞްލާޙުތައް ްބާވަތުގެ ްމި ްވިދާުޅވާއިުރަގއި ނިޑޑޭޓު ްބޮުޑްކެ ށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކީްއވެގެންތޯ ްވަޑައިުނގަންނަވަނީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްހިމާޔަުތގަިއ ްކަންކަމުގެ ްމި ްއަތްބާާނއިރު ބަޣާވާތަކުން

ްކަންތައްތައް.ްއެހެންވީމާ،ްކުއްލިައކަްށް ްޒިންމާވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ.ްމިއީްމިއަދު ްއެބަ މިއަދުްސުވާލުއުފައްދަން

ް ްދިވެހ2111ްްިދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަރަށް ްހަމަވާ ްަދރަނި ްއަރަންޏާއި ްދައުލަތުގެ ްދިެވހި ްގޮތުން ްތާރީޚީ ްއަހަރަކީ ވަނަ

ްއަންނަް ްފަހަށް ްޭއގެ ްއެީކގައި ްބަޖެޓާ ްއަހަރެއް.ްއެ ްހުށަހެޅި ްބަޖެޓެއް ްހަމަ ްޕާީޓެގްސަރުކާރުން ްޑިޮމކްރަޓިކު ރައްޔިތުން

ުޅުވމަށްްޓަކަިއ،ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްބިނާކުރަނިވިްއިޤްތިޞާދެްއްބަޖެޓުތަކުގަިއްދިވެހިްަދއުލަތުެގްއިޤްތިޞާދުްހަމަމަގަށްްއެ

ގާއިމުކުރުމަށްްަޓކަިއްޓެކްްސެގްނިޒާމެއްްތަޢާރުފުކުެރވި،ްެއިކްތަންތަނުންްނަގަމުންްައއި،ްއެއްްެގއިންްނަގަމުންްއަިއް

ނޑޫްވިްއކަިއގެންްނަގަ ުމންްއައިްލާރިްެއއްްދޮރަކުްންލާރިްއާއިްއަނެއްްއިދާރާއިންްކަލެކްޓުކުރަމުންްައއިްލާރިްާއއިްހަ

ވަންނަްގޮތަށްްހަދައި،ްދިވެހިރާއްޖެްއާއިްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްހިންގާްއިޤްތިޞާދާްހަރަކާތުންްލިބޭްއާމްދަނީްދެމެހެއްޓެނިިވް

ވަނަްދުވަހަކީްމިްޤާނޫުނެގ14ްްވަނަްއަހަުރގެްޖެނުއަރ2113ްްީގޮތަކަށްްއެމް.ޑީ.ޕީންްއޮތީްޑިަޒއިންކޮށްފަ.ްއެހެްނވީމާ،ް

8ްް ްސަރުކާރުން ްބަޣާވާުތެގ ްމިހާުރގެ ްކުރިން ްޭއގެ ްއެހެންވީމާ، ްދުވަސް. ްުއިވެގންދާ ްާމއްދާ ްަނގާ ވަނ2113ްްަޑޮލަރު

ް ްމި ްބަޖެޓު. ްކެމްޕޭން ްއިތުރުކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ްބަޖެޓަށް ްތައްޔާރުަވމުންދާތީ ްކެމްޕޭނަށް ްއިތުރުކޮށްގެނ8ްްްއަހަރުގެ ޑޮލަރު

ނޑުމެންނަށްްްމިކަންްހޯދަންްމިްއުޅެނީްބަޣާވާތުގެްބަޖެޓާއިް ބާޣީންގެްކެމްޕޭނުގެްބަޖެޓު.ްއެހެންވީމާ،ްކިހިނެއްތޯްއަޅުގަ

ްިދވެހިރާއްޭޖެގް ްރާަވއިގެން ްދުރާލަިއ ްކުރިއަްށ، ްމާ ްއެހެންވިމާ، ްނޫން. ްކަެމއް ްުކރެވޭނެ ްމިީއކީ ްކުެރވޭނީ. މިއަދު

ް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްިދވެހި ްޓަކަިއ، ްެގންދިއުމަށް ްގޮތަކަށް ްަވކި ްޓަަކިއްއިޤްތިޞާދު ްހާސިލުކުރުމަށް ްގޮަތކަށް ަވކި

ްވެިރކަްން ްބަޣާވާެތްއގެ ްނުލައި، ްސަބަަބކާ ްއެްއވެސް ްުކއްލިައކަްށ ްއޮްއވާ ްބިނާުކރެވިފައި ނޑެއް ްއޮނިގަ ޤާނޫނީ

ްތަނަށްް ްމި ްސަރުކާރުން ްއެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ްނެތް. ްކުެރވޭަކށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަްނ ްޓަކައި ދެމެހެއްޓުމަށް

އެްއޗެްއސަކީްމިއީްއެްއވެސްްހާލެއްަގއިްަވކިްކަމެއް،ްަވކިްމަޤްޞަދެއް،ްރަނަގޅަށްްކުރުމުގެްމަޤްޞަދުގަިއްފޮނުއްަވވާް

ްސަރުކާރުެގް ްދިވެހި ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްމަޖިލީސް ްރަްއޔިތުންެގ ްރާއްޖޭގެ ްމިއީ ްނޫން. ްކަންތައްަތކެއް ކުރަްއވާ

ްއަންނަން ްހިނދުކޮޅުތަކެއް ްހަމަެއކަނި ްނެތް. ްެވއްިޓގެންދާްތާއީދެއް ްސަރުކާުރ ްެއއީ ްހިނދުކޮޅުތަަކކީ ްއެ ޖެހެނީ.

ްެއް ްަރއްޔިތުންެގ ްިދވެހި ްއާއި ްޕާޓީ ްޑިމޮކްރަޓިުކ ްރަްއޔިތުންގެ ްިދވެހި ްައކީ ްވާހަަކ ްުއޅޭ ްދަންނަވަން ހިނދުކޮޅުތައް.

ްނިމުމަކަ ްހަމަތަކުން ްޤާނޫނީ ްެވސް ްބަާޣވާތް ްުދވަހަކީ ްއަރާ ްެއއްގަަލކަށް ްޕާޓީ ްުދވަސް.ްވިދާޅުާވްޕްރޮގްރެިސވް ްގެނެވޭ ށް

ނޑަށްްަސރުކާރަށްްގޮވާލަންްބޭނުންވަީން ނޑުމެންްމިއަދުްމިްއުއްމީދުކުރަމުންދަނީްއެްަވގުތަށް.ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްދިވެހިް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަދި ްނިޒާމާ، ްއިޤްތިޞާދީ ްއޮތް ްއެކުލަަވއިލާފަިއ ްސަރުކާރުން ްރަްއޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައެޅިަފއިވާްއުސޫލުތައްްތިްބޭފުޅުންްވަގުތީްސަރުކާރަުކްންްދައުލަތައްްފައިދާ ާއއިްމާލީްމަންފާތައްްހޯދުމަށްްޓަކައިްކަ
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ނޑުމެންނަކަށްްއެްކަންކަަމކަށްްތާއީދުކުެރވޭކަށްްނެތޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭެގްރަްއޔިތުންނަށްް މުގުރާލަްއވަންްނަހައްދަވާށޭ.ްައޅުގަ

ހޯދަންްޓޫިރޒަމްްޤާނޫނަށްްއަތްބޭނީމަްމީގެްްބރޯޑަރްއިމްޕެކްާޓްދޭތެރޭަގިއްްއާމްދަނީްއިތުރުވާެންގޮތްަތއްްއަޅުަގނޑުމެން

ްއޮތީް ްއެ ްއަދިވެސް ްޔޫރަޕް ްދަނީ.ްމުޅި ްމަްއޗަށް ްކުއްލިއަކަށް ްއަގު ްޚިދުމަތުގެ ވިސްނާލަންޖެހޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޓޫރިޒަމް

ްއަުޅގަ ނޑިވަެޅްއގައި ްދަ ްއޮތް ްއެހެން ްތެރޭަގ. ްރިސެްސެއްއގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްދައުލަުތގެްބޮޑު ްުކއްލިއަކަްށްދިވެހި ނޑުމެން

އިޤްތިޞާދުގެްއެންމެްމައިނާަރށްްމިްވަރުެގްމާލީްބޮޑުްބަދަެލއްްގެަނއުމަކީްަޤއުމަށްްނުރަްއކާތެރިްއަސަރުަތކެއްްކުރާނެް

ް ްގޮވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރެޭވކަށް. ްއިޞްލާޙަކަށް ްމި ްނެތް ްދެން ްައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ްއެހެންވީމާ، ހުރިހާްކަމެއް.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމިބިލުްބޭރުކޮށްދެއްވުމަށް،ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް،هللاް`.ްައއްސަލާމްްޢަލަިއުކމްްވަރަޙްމަތު

ް ްނަންބަރު ްގޮތުނ99/12ްްްޤާނޫނު ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްވާ ްިމ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއާމްދަނީް ްދައުލަުތގެ ްދިވެހި ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭުނންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްެއއް ްާވހަކަ ްދެތިން ްެވސް އަޅުަގނުޑ

ްައޅުަގނޑުމެ ްކުާރްކަންތައްަތކަށް ްާތއީދުކުރާނަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްިމްތާއީދުކުާރކަްންއިތުރުކުރުމަށް ްހަމަަގއިމުވެސް ން

ްއާމްދަީން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްވެސް ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްައދި ްާތއީދުކޮށްދީފަ. ްވެސް ްމީގެކުީރގައި ްވާނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްއަދި ްތާއީދުކުރާނެކަން، ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްކުރަން ނޑުމެްންްއިތުރުކުރުމަށް ްއަުޅގަ ކަންތައްތަކަށް

ްމިް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސާބިތުކޮށްދީފަ. ްވާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއްބާރުލުންދޭނެކަން

ްއިތުުރކުރަންް ްއާމްދަނީ ްދައުަލތުގެ ްިދވެހި ްބިލަކީ ްވާ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހުށަހެޅުއްވި ބިލު

ްމިއީްހުށަހަ ްބިލެއް. ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްޓަކައި ްދަށްކުރުމަށް ްާއމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްމިއީ ްނޫްނ. ްބިލެއް ޅުއްވާފަިއވާ

ދިވެހިްދައުލަތުން،ްދިވެހިްަސރުކާރުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހާްޗެލެންޖުކުރުމަށްްޓަކައިްްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވް

ްމިްބިލެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްހުށަހަޅަމުން ްވެސް ްބިލުތަކެއް ްހުރިހާ ްގޮތެްއަގއި ްޢާއްމު ްއޮތްްސަރުކާރުން ްމި މިހާރު

ްނޫްން ްެއއްެވްސްމަޤުޞަދެއްގަިއ،ްއެ ްނޫން ްއެ ްގޮތުން. ްޗެލެންޖުކުރުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނީ

ްދަނީ ްމި ްހުށަހަޅުްއވަމުން ްބިލުތައް ްޫނން ްއެްއ ްބޭނުމެްއގަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއެްއވެސް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަްނ ކީ.

ްބިލަށްް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއެނޭގ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިހާރު ްއެބަ ްކަންތައްތަކުން ްކުރައްވަމުްނދާ ބިލުތަކުންނާ،ްމި

ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްޖީ.އެސް.ޓީ، ްޓޫިރޒަމް ްދިވެހިާރއްޖޭގައި ްވަނީ ްއެދިފައި ްބިލުަގިއ ްމި ތަޢާރަފުކުރުމާްްބަލައިލާއިުރގައި

ް ްއެއަށްފަހު ްޓެކްްސ3ްްގުިޅގެން ްބެޑު ްނިންމާފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ ްމި ްުއވާލުމަށް ްޓެކްސް ްބެޑު ްއެްއކޮށް އަހަުރވުމާ

ް ްއަދި ްުކރިން ްމާ ްތާރީޚުގެ ްނާންނަކަނ2113ްްްއުވާލަންޖެހޭ ްމުއްދަތު ްުއާވލުމުގެ ްޓެކްސް ްބެޑު ްތެރޭ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްވެސް ްޓަކައި.ްްވަނ2113ްަކަށަވަުރވާއިރު ްހެދުމަށް ްގޮތެއް ްދެމިއޮންނާނެ ްޓެކްސް ްބެޑު ްމި ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްތެރޭ އަހަރު
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ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަޅުަގނޑުމެންްބަޖެޓުްކޮމިޓީންްއަދިްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފަިއވާނެްބެޑުްޓެްކސްް

ްޓީ.ޖީ.އެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކިހާވަރަކަށް ްއިރަކުްނކަމާ، ްކޮން ްޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓްއުަވއިލާނީ ްއާދެ! ްބޮޑުކޮށްދީފަިއކަން. ސް.ޓީ

%ް ްވަނީ ްިނންމާފައި ްފާސްކުރިއިރު ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ އަްށ12ްްބޮޑުކޮށްދިނުމަށް

%ް ްއެއީ ްބޮޑުކޮށްދިނުމަށް. ް%8ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްބޮުޑ12ްްއިން ްވަރަށް ްއާމްދަނީ ްދައުަލތުގެ ްއެހެންކަމަށްވާއިރު ައށް.

ް%ތަ ްބޮުޑކުރުމަށް ްީޓ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްފޮނުވިއިުރގައި ްބަޖެޓު ްކަމަކީ ްހިތާމަހުރި ްއެހެންނަމަވެސް ްއިތުުރވެގެންދާނެ. 15ްނެއް

ްހަދާފައިް ްބިލުތަްއ ްޑްާރފްޓުކޮށް، ްޤާނޫނުތަްއ ްަތއްޔާރުކޮްށ، ްލިޔުންތަްއ ްބެހޭ ްމިކަމާ ްވީނަމަވެްސ ްހުށަހަޅާފައި އަށް

މިްބިލުތައްްވެސްްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްަމޖިލީހަށްްކީއްވެތޯްއޭރުްމިހާރުްްނެތްކަން.ްއެހެންނަމައީްބަޖެޓާްއެްއކޮށް

ްބަޖެޓުް ްއެހެންނަމަވެސް ްޮއވެ، ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލުތައް ްމި ްސަރުކާރުން ްނުފޮނުަވންވީ. ްސަރުކާރުން ްއޮތް މި

ގެންާދއިރުަގއިްއަދިްކިިރޔާްމިްބިލުްމަސްްވ4ްެމަސް،3ްްފާސްކޮށްްއެތައްްުދވަހެއްްވީަފހުން،ްއެއްްމަސް،ްދެްމަސް،ް

ްރަްއޔިތުްނެގް ްކުރިމަތީގައި ްރައްޔިތުންގެ ްއުޅެނީ ްމި ްކީއްވެެގންތޯ؟ ްފޮނުވަނީ. ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްފުރުޞަެތއްް ްކުރުމަކަށް ްކަެމއް ްެއއްެވސް ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްަޓކައި. ްއަުގވައްޓާލުމަށް މަޖިލީހުގެ

ްތާރީޚުތަކެްއގަ.ް ްމާފަހުގެ ްބިލުަތއް ްއަންނަނީ ްމި ްޓަކައި ްބުނުމަްށ ްވާހަކަ ްހުރަސްއަޅަމުންދާ ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ނުދެއޭ،

ްހުށަހެޅެންޖެހޭނެް ްވެސް ްލަސްެވގެން ްއެންމެ ްތެރޭގައި ްމަހުގެ ްމާރޗް ްބިލުތަކަކީ ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްފަ ްމަސް ްމާރޗް ްއެހެންނަމަވެސް ްމިްބިލުތަކެއް. ްބިލުތަްއ ްމި ްދަނިކޮށް ްނިމިގެްނ ްމަސް ްއޭޕްރީލް ހަނައަަޅއިދިަޔއީ.

އަންނަންްފެށީ.ްމީްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްއެންމެްކުޑަމިނުންްމިވެނިއެވެނިްބިލުތަކަކީްދިވެހިްދައުލަތުގެްއާމްދަނީްދަށްވެެގްން

ދަނީްއިތުުރކުުރމަށްްޓަކައިްވަރަށްްމުހިއްުމްއުޅޭްހާލަތެްއގަިއ،ްދަށްެވގެންްއައިްުދވަސްވަެރްއގައިްިދވެހިްދައުލަތުގެްއާމް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްައަވސްކޮށްދެްއވާތޯ ްބިލުތައް ްމި ބިލުތަކެކޭ.

ްވިދާޅުް ްމި ްބޭފުޅުން ްމި ްއޮްއވާ ްމިހެން ްޙަޤީޤަތް ްމި ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ްނެތް. ްއެއް ްދަންނަވާަފ ްވެސް ވަނީ،ްރައީސަށް

ްއާމްދަނީް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްއިނދަޖައްަސއިލާށޭ. ްދައުލަތް ްދިވެހި ްބޭނުންވަނީ ްަމޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދަށްކުރާށޭ.ްދިވެހިްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްލިބެންހުރިްހުރިހާްމަގުތަެކއްްބަންދުކުރާށޭްކިޔައިެގންްވާހަކަދެއްކުމަކީްެއއްވެްސް

ްކަމެ ްއޮތް ްައިދްޙަޤީޤަތެއް ްެވސް ްފެންނަނީްސަރުކާރުން ްމި ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި އް

ްޤާނޫނެއް،ް ްތަން. ްޗެލެންޖުުކރަމުންދާ ްޖައްސާލައިގެން ްމަޖިލީހާ ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްވެސް ޖުޑިޝަރީން

ްރިޢާ ްވަަރަކށް ްެއްއވެސް ްމާއްދާތަކަކަށް ްދަނީްގަާވއިދެްއ،ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެ ްއިްއވަމުން ްޙުުކމްތައް ްނެތި ޔަތްކުރުމެއް

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްސަބަބުން ްހަސަދައެއްެގ ްޒާތީ ްއޮންނަ ްހިތްޕުޅުގަިއ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމިއަދު ްވެސް ްކޯޓު ސުޕްރީމް

ްދިވެހިރާއް ްއަުގެވއްޓިގެންދާނީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެްނނަމަވެސް ްޓަަކއި. ްވައްޓާލުމަށް ްައުގ ްމަޖިލީހުގެ ޭޖގެްރައްޔިތުންގެ

ްނޫން.ްއިތުބާރުގެއްިލގެންދާނީް ްމަޖިލީހަކަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނޫން.ްއިތުބާރުެގއްލޭނީ ްމަޖިލީހެއް ރައްޔިތުންގެ

ްދިވެހިާރއްޖޭގެް ްވޭ ްއެބަ ްޙުކުމެއްަގއި ްކުރި ްދާދިފަހުން ްކޯޓުްނ ްސުޕްރީމް ްއާދެ! ްޯކަޓށް. ްސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ް ްމި ްމަޖިލީހުން ްނަފީކުރައްވާފަިއްރައްޔިތުންގެ ްއެކަން ްހެދުމުން ްޯވޓަކަށް ްސިއްރު ްވޯުޓތަކަކީ ްބައެއް ްނެގޭ މަޖިލީހުގައި

ވަނަްމާއްދާްއަކީްސިއްރުްވޯޓާްބެޭހ85ްްވަނަްމާއްދާއަށްްިރޢާޔަތްކުރަްއވަނީ.85ްްވިދާޅުވެަފއިްވަީނ،ްޤާނޫނުއަާސސީގެް

ދާްއެއް.ްއެހެންނަމަެވސްްއެްމާއްދާްއަށްްހަވާލާީދ،ްމާއްދާްއެއްްވެސްްނޫން.ްެއީއްޖަލްސާތައްްސިއްރުކުރުމާްެބހޭްމާއް

އެްމާއްދާގެްދަށުންްއެްމީހުންްކުރިްޙުކުމެްއގައިްމިްއޮންނަނީްބުނެފައިްސިއްރުްޯވޓުނަަގންްނިންމިްނިންމުމަކީްބާތިލުް

ް ްކީކޭތޯ؟ްޤާނޫނުއަާސސީ ްވަނީ ްވިދާުޅެވފައި ްކުރިން ްއަށްްްވަނ268ްަނިންމުމެކޭ.ްބާތިލުްނިންމުމެކޭްވިދާޅުވުުމގެ މާއްދާ

ްޤާނޫނުއަާސސީއާް ްިވޔަސްްވެސް ްބައެއް ްޤާނޫނުން ްއަދި ްިވަޔސް ްޤާނޫނެއް ްމިްވިދާޅުވަނީ ްކޯޓުން ހަވާލާދީފައިްސުޕްރީމް

ޚިލާފަށްްކޮންމެްބަޔަކުްނިންާމްކޮންމެްނިންމުމަކީްވެްސްބާތިލުްނިންމުމެކޭ.ްކީކޭތޯްމިްިވދާޅުވެވެނީ؟ްތިމަންނަމެންްމިް

ްބާތިލު ްނިންމުމަކީ ްްނިންމި ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްވިދާުޅވަނީ. ްމި ްބޭފުޅުން ްިމ ްވެސް ްޙުކުމައި ވަނ268ްްަނިންމުމެކޭ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްިވޔަސް ްގޮަތކުން ްއެހެން ްއަދި ްވެސް ްޤާނޫަނކުން ްބުނެފައި، ްއޮްތ ްއެބަ ްސަރީޙަކޮްށ ްވަރަށް މާއްދާގަިއ

އްްކަމަށް.ްޞައްޙަްނޫންްނިންމުމެއްްކަމަށް.ްއާއިްޤާނޫނުތަކާްޚިލާފަށްްބަޔަުކްނިންމާްކޮންމެްނިންމުމަކީްބާތިލުްނިންމުމެ

ް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވާ ްމި ްގޮތަކީ.ްދިވެހިާރއްޖޭެގްއުފެދިފައި ްއޮތް ްހާލަތު ްމިއަުދގެ ްެއއ3ްްްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްވަނީ ްމި ބާރު

ްރައް ްދަނީ ްމި ްއަބަުދެވސް ްސަރުކާރުން ްއެގޮތުން ްނުކުމެފަ. ްޗެލެންޖުކުރުމަށް ްޖަދަލުކުރަން، ްބާރާ ްއަނެއް ޔިތުންގެްބާރު

ްމަޖިލީހާް ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްމި ްއަބަދުެވސް ްވެސް ްޖުޑިޝަރީން ްޗެލެންޖުކުރުމުން. މަޖިލީހާ

ްނުގަންނާނޭ.ް ްވެސް ްބިރެއް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ޗެލެންޖުކުރަމުން.

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބި ްމަޖިލީހުަގއި ްނިންމަންޖެހޭްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުން ްޖެހިލުމެއްނުވާނޭ.ްރައްޔިުތންގެ ްވެސް ބަރުން

ް.هللاالسالم عليكن ورحوتوކޮންމެްނިންމުމެއްްފިސާރިްކެރިތިބެގެންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްނިންމަމުންްގެންދާނޭ.ް

ް

ނޑިތީމްްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

.ްއާދެ!ްއިްއެޔްއަކީްދިވެހިާރއްޖޭގެްރަށްރަށުެގްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތަުކގެްن و رحوت هللا و بركاتهالسالم عليك`.ް

ނޑުމެންްއަހާަފއިވާްއަޑަކީްސަުރކާރަށްްލިބޭް މަގުބައްތިްރީނދޫްކުލަްއިންްރަތްްކުލަޔަށްްބަދަލުވިްދުވަސް.ްއިއްޔެްއަުޅގަ

ް ްތަރައްޤީ ްރަށްރަށުގެ ްސަބަބުްނ ްމަދުވުމުގެ ްފިނޭންސްްއާމްދަނީ ްމަޑުޖައްސާލަން ްޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ްހުރި ްރޭވިފައި އަށް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއަޑުތަްއ ްމި ްޚަބަރާއި ްމި ްޚަބަރު. ްެއންގެވި ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން

ދަްބިލެއްްހުށަހެޅުނީމާްއަހާފައިވާްަވގުތެްއަގއިްއެްއަުޑތަކުގެްރަނގަބީލު،ްއެްރަނގަީބލުތައްްޖެހެމުންދާްވަގުތެްއަގިއްމިފަ

ްއެކަަމކުް ްބާއްވަންީވއޭ. ްޓެކްސް ްބެޑު ްއާދޭހޭ، ްވާނީ ްޖަވާބަކަށް ްފޮނި ްވާނީ، ްޖަވާބަކަށް ްކުރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ އެ

އަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީ،ްބެޑުްޓެކްސްްއަކީްޓޫިރޒަމުންްދައުލަތަށްްޓެކްސްކުރަމުންްގެންދާދިއުމުގެްތެރޭަގއި،ް

ްނެގެމުންާދްްސްޓްރަކްޗަެރއްގެް ްމަތިން ްއުސޫުލތަކެްއގެ ްަވކި ްހިމެނިގެން ްތެރޭަގއި، ްއޮނިަގނެޑްއގެ ތެރޭަގއި،

ޓެކްސްތަެކއްެގްތެރެއިންްެއއްްޓެކްސްްއޭ.ްއެްެޓކްސްްއަށްްބަދަލެއްްގެންނަްކަމަށްްވަީންވިްއޔާްނޫނީްެޓކްސްްރެޖީމުް
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ް ްދޭތެރޭގައި ްބަދަލާ ްއަންނަންޖެހޭ ްއޮނިަގނޑަށް ްޓެކްސް ްމުޅި ްއާދެ!ްނުވަތަ ްވިސްނާލަން. ްޖެހޭނީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްކޮންމެހެންް ްދޭތެރޭގައި ްދާިއރާކަމާ ްހިއްސާކުރާ ްބައި ްބޮޑު ްއެންމެ ްއާމްދަނީގެ ްލިބޭ ްދައުަލތަށް ްައކީ ްދާއިރާ ޓޫރިޒަމްގެ

ްއަ ްއާމްދަނީއާ،ްިޑއުޓީ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްއާއި ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްަދއްކާކަްށނުޖެހޭނެ.ްޓޫރިޒަމުން ްވާހަކަަތކެއް ްލިބޭްއިތުރު ށް

ްއަިދް ްވެސް ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްއަދާކުރަމުންގެންަދނީ. ްެއއް ްހިއްސާ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްގޮތްގޮތުން ްމި އާމްދަނީއާ

ް ްޮއތީ ްމި ްހިމެނިފައި ްޓެކްސް ްބެުޑ ްއޮްތއިރު ްމިހެން ްވެސް. ްއާމްދަނީގެ ްލިބޭ ްހިމެނ6ްްޭދައުލަތަށް ްެއއް ޓެްކސް

ނޑެްއގެްެއއްްޓެްކސްަކމުގަ.ްޓީ.ޖީ.އެ ސް.ީޓ،ްބެޑުްޓެްކސް،ްދެންްއޭެގއިތުރަށްްލޭންުޑްރެންޓުްޓެކްސްްއެބަްޮއވޭ.ްއޮނިގަ

ްކުުރާވް ްލަްއވާ ްބިދޭސީން ްެއއާެއކީަގއި ްއަދި ްއޮވޭ. ްއެބަ ްވެްސ ްޓެކްްސ ްޕްރޮފިޓު ްބިޒްަނސް ްހަމައެާއއެީކަގއި އަދި

ްވެސް ްޓެކްސް ްވިތްހޯލްޑިން ްމަަސއްކަތަށް ްކުރުވާ ްފަރާތްތަްއްލައްވާ ްބޭުރގެ ްޭއެގއިތުރަށްްްމަސައްކަތާއި ްއޮވޭ.ްއަދި ެއބަ

ްބައެްއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެްއ،ްމީެގްވެސް ްފައިސާ ްއެައރޕޯޓުްސަރވިސްްޗާޖުގެްނަމުގައިްނެގޭ ްުނވަތަ ްޓެކްސް އެއަރޕޯޓު

ްއެިކއެިކް ްީމގެ ްއޮްނނައިރުަގއި، ްވެފަިއ ްމިކަން ްމިހެން ްވެފަ. ްއެްއޗަކަްށ ްނެގޭ ްެސްކޓަރުން ްޓޫރިޒަމް ްއޮންނަނީ މި

ްނެ ްމި ްއާމްދަނީއަކުްންބައިތަކުން ްލަފާކުރި ްނުަވތަ ްއަންދާާޒކުރި ްެއއިން ްާއއި ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްެއއިން ްމިންވަާރ، ގޭ

ނޑުމެންނާް ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތެއް ްކަންކަމުގެ ްމި ްއުޅެނީ، ްމި ްބާއްވަންޖެހިގެން ްޓެކްސް ްބެުޑ ްމަދުވާނެތީތޯ ކިހާވަރެއް

ްއަ ްމި ްހަމައެކަނި ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްނާދޭ. ްއަިދްހަމައަކަށް ްފަަދއިން ްވިާދޅުވި ްއެ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ންނަނީ

ް ްފަދައިން ްއެނގޭެނ ްެވސް ްދިރާސާކޮށްލާއިރު ްޤާނޫނު ްފެށިގެނ2114ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްޖަނަވަރީން ްައހަރުގެ ވަނަ

ްއާމްދަ ްލިބޭ ްވާހަކަ.ްއާެދ!ްދައުލަތަށް ްބާއްވަްނވީ ނާޑނުލައި ްކަ ްއެއް ްޓެކްސް ްއޮތް ްހިމަނާފައި ްޤާނޫނުަގއި ނޑާލަން ނީްކަ

ްޓެްކސްް ްއެ ްތާއީދުކުރާނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޝައްެކއްނެތް ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްބާްއަވންޖެހޭ ްގޮތުން އިތުރުކުރުމުގެ

ް ްދެންނެވި ްމި ްކުރިން ްދެއްތޯ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަަލއިލަން ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮްތ6ްްބާއްވަން. ްގެނެއްސަ ްމިހާރު ްއަށް ޓެކްސް

ާދއިރާްއިންްަދުއލަތަށްްނެގޭްޓެކްްސގެްޖުމްލަްވަނީްއިތުރުތޯ،ްވަނީްއުނިތޯ.ްްބަދަލުގެްނަތީޖާްއެްއގެްގޮތުންްޓޫރިޒަމްގެ

ްެއް ްކިހާވަެރއްތޯ. ްއުނިވަީނ ްިވއްާޔ ްވަނީ ްކަމަށް ްއުނިވާ ްކިާހވަރެއްތޯ. ްއިތުުރވަނީ ްވިއްާޔ ްވަނީ ްކަމަށް އިތުރުާވ

ނޑުމެންްުކރިމައްޗަށްްމިްބިލުްއަ ންނަންްވެސްްޖެހޭނީ.ްއަިއސްގެންްމިްމަޢުލޫމާތުތަކާްއެކީަގއިްައޅުަގނޑުްހިތުންްއަުޅގަ

ްއިންޞާފުވެރިް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކުރެވޭނީ. ްވެސް ްއިންޞާފު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ބިލަށް

ނޑުްދަންނަާވލަންްބޭނުންވާްވާހަކަްއަކީ،ްިމްބިލުްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްް ނިންމުމެއްްވެސްްނިންމޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްސަ ްހަމަްގޮތުގެ ްނުވާނެ، ްބޭނުމެއް ްައޅުަގނޑުެމން ްއާދެއޭ. ްއެބަ ްދަތިތަކެްއ ްހިސާބެއްގެ ްައޅުަގނުޑމެނަށް ބަބުން

ްވަޢުުދވެފަިއް ްމިސްކިތްތަކާިއ ްހުރި ްބިްނގާއެޅިަފއި ްއަށް ްދާިއރާ ްައޅުަގނުޑގެ ްނޫން ްބޭުނމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ޔަޤީނުންވެސް

ް ްަފއްޓަވާަފއި ްއަުޅއްވަން ްނިޒާމުތަކާިއ ްނަރުދަމާގެ ްހުރިްހުރި ްފަށަްނވެފައި ްަމސައްކަތް ްއަދި ްކްލާސްރޫމުތަކާ، ުހރި

ްދައުލަތުެގް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވާ،ްެއކަންަކން ްކަންކަމަށް ްއެ ްހުއްޓޭކަށް. ްމަސައްކަތް ްތަންތާނގެ މަދަރުސާތަކާ،ްމި

ްކަ ްލިބެންހުންނަ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްއެއާެއީކގައި ްއޮީތްނިންމައިދީފަ. ްއެ ްޚަރަދުކުރަން ްލިޭބްބަޖެޓުން ްވެސް ންތައްތައް
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ގޮތަށްްައޅުަގނޑުމެންްނިންމަިއދޭންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްަވކިްދާއިރާްެއއްްޓެްކސްކުެރވިެގންދާއިރުގަިއްައޅުަގނޑުްިމް

ނޑުމެންްޖެހޭނެްނަޒަރުހިންގަން.ްމިްބިާލް ދެންނެވިހެންްއެްޓެކްްސކުރެޭވްނިޒާމުގެްތެރެއަށްްިމއަންނަްބަދަލަކަށްްއަުޅގަ

ްގޮތު ްދިރާސާކޮށްގެން.ްބެހޭ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމިދެންނެވި ްނިންމޭނީ ްގޮތެްއ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިުތން ްއަޅުަގނޑު ން

ްހިނގާފަިއވާް ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ްއަކީ ްއިންޑަސްޓްރީ ްޓޫިރޒަމް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބަލައިގެން. ްމަޢުލޫމާތުތައް މިދެންނެވި

ްއިންޑަސްޓްރީއަކަށް ްހެދެމުންދާ ްއަދި ްހިނގަމުންދާ ްއިންަޑސްޓްރީްްއަދި ްއެ ްވާނީ ްއަމާޒަަކށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ާވތީ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްގެންގުެޅެގންނުވާނެ. ްވިސްނުން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް އިތުރަށް

ން.ްައޅުަގނޑުމެންްޓޫރިޒަމްގެްމުސްތަޤުބަލުްއަުޅަގނޑުމެންްދެކެންވާީންމިހާރުްޮއތްްލަގްޒަީރްރިސޯޓުަތއްްެއކަްނޏެއްްނޫ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްވެސް ްޓުިރޒަމް ްފެންވަުރގެ ްއެނޫން ްއަދި ްޓޫިރޒަމާ ްަލގްޒަރީ ްޓޫރިޒަމާއި ްފަންތީގެ ްމެދު ދެކެންޖެހޭނީ

ްސިނާޢަތެްއގެް ްގޮތުަގއި، ްެއްއގެ ްއިންޑަސްޓްީރ ްަޑއިަވއިސިފަިއުކރެވިފަިއވާ ްޕްރޮޑަކްޓަީކ ްޓޫިރޒަމް ްގެެނސް، ތެރެއަށް

ްގެ ްކުިރއަށް ްމޫސުމުގައިްގޮތުަގއި ްމި ްައޑު ްދަްއކަވަމުްނގެންދަވާ ްވެސް ްފަރާތްތަކުން ްހުރިހާ ްވާހަކަަތއް ްއެކަމުގެ ންދަން.

ްައޅާއިުރް ްފިަޔވަޅުަތއް ްޚާއްޞަ ްެއކިެއކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް ްގުގުަމއިލާފަ. ްަވނީ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގޮތުން ްކަންތައްތައްްމިއާްބެހޭ ނޑުމެންނަށްްިމްްނުވަތަްއެިކއެކިްާޚއްޞަ ްއަުޅގަ ްއެްދިމާލަށްްބާވައޭ ހަމަޖައްސާއިރުަގއި

ްހުށަހަޅާފައިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްަވޒަންކޮށްލަންޖެހޭނެ. ްބަލައި، ްރަނގަޅަށް ދެވެނީ

ް ްސާިބތުވާ ްއަދަދުތަކުން ްހިސާބުތަކުން، ްކުރަންޖެހޭކަން ްމިކަން ްއެއްގޮތަށް ްހުށަހެޅުމާ ްިވއްާޔްއޮތް ްވަނީ ކަމަށް

ް ްވިއްާޔ2114ްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަނީ ްކަމަށް ްއެނޫން ްބާއްވަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްފަހު ްއަށް ްޖެނުއަރީ ްއަހަރުގެ ވަަނ

ްގޮަތކަށްް ްޮއޅުންބޮޅުންާވ ްސްޓްަރްކޗަރ ްއޮތް ްގެނެްއސަ ްިމ ްައޅުަގނޑުމެން ްސްޓްަރކްޗަރ، ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅައިފިއްް ްފިޔަަވޅުތަކެްއ ްލިބިގެންދާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިކަމެތިކަން ްއޭެގ ްއަށް ްއިންޑަސްޓްރީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޔާ

ްވެސްް ްމެންބަރަކު ްއެއްެވސް ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްހިތުން ނުޑ ްއަޅުގަ ްނޭދެން. ްވެސް ްައޅުަގނެޑއް އެހެންވާކަށް

ރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދިަވޑައިުނގަންނަވާނެ.ްރާއްޭޖގެްއެްއވެސްްރަްއޔިތަކުްވެްސްއެދިވަަޑއިނުގަންނަވާނެ.ްދެްއވިްފު

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްޝުކުރިއްާޔ.ްަވއްސާލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

 .نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيدالصالة والسالم على  .العالوين رب هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين

ްޓަކައިް ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްމާލިއްޔަތަްށ ްދައުލަުތގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްމިއަުދް ްަޤއުމު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކާއިުރ ްދޭތެރޭގަިއ ްބިލުތަކާ ހުށަހެޅޭ

ްއަނެއްދުވަހު ްއެއްަޗކުން ްލިބޭ ްހިނގަމުންދަނީ ްޚަރަދުކޮށްގެންކަން.ް، ްއަެންއދުވަހު ްއެއްޗެއް ްލިބޭ ްުދވަހު އެ

ް 2118ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަރުކާރު ްގެނައި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއަހަރު ްވެރިކަމުނ2112ްްްވަނަ ްއަހަރު ވަނަ
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އްކާްހުރުމާ،ްވަިކވެގެންިދޔައިުރގައިްަދއުލަަތށްްނުދައްކާހުރީ،ްދައުލަތުންްދައްކަންޖެހޭްއެތައްްމިލިއަންްރުފިޔާްއެއްްނުދަް

ްސަރުކާރުްނ،ް ްަދއްކަންޖެހުމާ،ްއިންޑިޔާ ްއެފައިސާ ްތެރޭގައި ްދުވަސްަތކުގެ ްހިނގައިދިޔަ ްމި ްފަހުން ްޭއގެ ހަމައެއާެއކީަގއި

ް ްއޮތް ްނަގާފައި ްއިންިޑާޔްއިން ްއޮފް ްބޭންކު ްޑޮލަރު،111ްްސްޓޭޓް ްދައްކަންޖެހުމާ،ްމ1.5ްްިމިލިއަން ްރުފިޔާ ބިލިައން

ކުރަމުންދާއިރުގައިްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްބައެއްްކަންތައްތަުކގައިްއަތްއަޅާަފއިްތިބިްކަމަށްްްހުރިހާްކަމެއްްސަރުކާރުން

ް ްދައުލަތުެގ ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދެރަކަމަކަށް. ްވަަރށް ްެއވާނީ ްދެން ވަނ2113ްްަވެއްެޖއްޔާ

ޖެހިފައިވާްފައިސާަތކާްއަދިްަބެއއްްޢުމްރާނީްމަސައްކަތްތަްއްއަހަރުގެްބަޖެޓަށް،ްބަޖެޓުްަސޕޯޓުގެްގޮުތަގއިްހޯދުމަށްްހަމަ

ްެވއްޖެ.ް ްދުވަހެއް ްއެތައް ްުއޅޭތާ ްބަހައްޓަިއގެން ްކޮމިޓީގައި ްމާލިއްޔަތު ްލޯނުތައް ްހޯދަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް

ލިއްަޔތުްކޮމިޓީންްެއްކަންތައްަތްއްމިއީްދައުލަތަށްްަފއިސާްހޯދުމަށްްޓަކަިއްކުރަންޖެހޭްކަންަތްއތައް.ްއެހެންނަމަވެސްްމާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނެތް. ްގޮތެއް ްހޯދޭނެ ްލޯނު ްއެ ްނެތް. ްގޮތެއް ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްއެ ްދައުލަތަށް ްސަބަބުން ނިންމައިނުދިނުމުގެ

ްއެހެންނަމަެވްސް ްދެވިދާނެ. ްސަރުކާރަްށ ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްކަ ްގަިއޑްލައިެނއް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮުތގަިއ ޤަބޫލުކުރާ

ްނުހޯދިދާނެ.ްލޯ ްަފއިސާ ްއެ ްަދއުލަތަށް ްއުޅެފިްއޔާ ްހޯދަން ްބުެނގެްނ ނޑަައޅާފައި ްކަ ްަކމެއް ްކޮންތާކުްނ ްނަގަނި ނު

ްއަނެއްް ްދެން ްނަމަ ްުނލިބިއްޖެ ްއެފައިސާ ްޤައުމުން ްއެ ްބުނާއިަރށް ްވާހަކަ ްޤައުމެއްގެ ްގަސްުތުކރާ ްހޯދަން ފަހަރެއްގައި

ްއެ ްއަންނަން ްމަޖިލީހަށް ްއަނެއްާކ ްދާން ނޑައެޅިދާެންޤައުމަށް ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ބަ

ނުޑްޤަބޫލުކުރަންްވަކިްވަރަކަށްުވރެްބޮޑުްއިންޓްރަސްެޓއްަގއިްޯލނުނެގުމާ،ްަވކިްހަމަތަކެއްެގް އުސޫލުތަެކއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްއެެހންނަމަވެ ނޑައެޅިދާނެ. ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުން ްގޮތަށް ްނުނެގޭނެ ްލޯނު ްނޫނީ ްބަދަލުގަިއްމަތިން ްމީގެ ސް

ްެއް ްއަކީ ްމާނަ ްއޭގެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްދަތިކުރާ ްލިބުން ްަފއިާސ ްއެ ްގަސްުތގައި ނޑަނާޅައި، ްކަ ްެވސް އެކަންތައްަތއް

ްދިވެިހްރައްޔިތުންނަށް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްދަތިކުރެވެނީ ްނޫން.ްއެ ްސަރުކާރަކަެށއް ދަތިކުރެވެނީ

ދަނީްސަޕްލިމެންޓްރީްބަޖެޓެއްގެްވާަހކަ.ްސަޕްލިމެންޓްރީްބަޖެޓެއްްހުށަހަޅަނީްވެސްްކަރުދާހުގަިއްމިއަދުްއަުޑއިވެމުންްމިް

ްގޮތްތަކެްއް ްހޯދާނެ ްއެފައިސާ ްނޫން. ްއެއް ްފައިސާ ްހުރި ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަދަދުޖަހަިއެގން. ފައިސާތަކެްއގެ

ނ ޑައަަޅއިދިނުމަކީްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޒިންާމްއަޅުަގނޑުމެންްހޯދަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެްފައިސާްހޯދާނެްގޮތްތައްްކަ

ްފައިސާް ްއަދި ްބަދަލުގެނައުމާ، ްޤާނޫނުތަކަށް ްކަންތައްތަެކއް. ްއޮތް ްކުރެވެން ްކޮށްދިނީމަ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ އެއް.

ް ްހޯދާނެ ްލޯނު ްެއ ްހޯދުމާ، ްލޯނު ްަކނޑަެއޅުމާ، ްއަދަދުތައް ްިވއްކޭނެ ްޮބންޑު ްޓްރެޜަރީ ްޓަކައި އުސޫލުތައްްހޯދުމަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަރއީސް،ްހަމައެއާެއކީަގއި ްކަންތައްތައް.ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުން ްމި ނަޑއެޅުމަކީ ކަ

ޤަބޫލުކުރަނީްމިއަދުްހުށަހެޅިފައިްމިްވާްބިލުްސަރުކާރުންްމިއަދުްނަންގަވާނެްކަމަށް.ްމިްބިލަކީްއެހާްމުނާސަބުްބިލެއްް

ްނު ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްޓެކުހަީކ ްބެްޑ ްސަބަބަކީ 2113ްްދެކެން. ްނިޔަލަްށ، ްއަހަުރގެ ްފަހުްނ13ްްވަނަ ްއަހަުރގެ ވަަނ

ނޑަެއޅިފައިްއޮތްްއެްއޗަކަށްްވާއިުރަގއިްަސރުކާރުންްމިްބިލުްނޫނީްބެޑްްޓެކްސްްދަމަހައްޓަންްބޭނުންް ނުނަގާްގޮތަށްްކަ

ނޮވެމްބަރުްހިސާބުަގއިްިމްބިލުްހުށަހެޅިދާނެ.ްއޭުރގަިއްްކަމަށްްވާނަމަްމިއަަދކުްނޫންްމިްބިލުްހުށަހަޅަންވާނީ.ްމިްައހަރު
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ްމިް ްމިހާރު ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްހަމަމިއާއެީކަގިއ ްކޮށްދެވިދާނެ. ްއެކަން ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުން ްބަލައި، ްހާލަތަށް ޤައުމުގެ

ްފަ ްނަގާ ްކުއްޔަށްީދެގން ްކޮޓަރި ްނޫނީ ްފައިސާ ްނަގާ ްމި ްނައިޓުން ްބަދަލުކޮށް،ްާރއްޖޭެގްބެޑް ްވެްސްނަގާގޮތް ްއިން އިސާ

ްއިތުރުެވގެންދާނެ.ް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްއޭރުން ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ. ްނަގަންވީ ްދެން ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ް 8ްްމިއަދު ްރޫމުަތކަކީ ްބައެއް ްނަާގއިރުަގިއ 7511ްްޑޮލަރު ްވިްއކ351ްްާޑޮލަރަށް،3511ްްޮޑލަރަށް ްދޭތެރޭަގއި ޑޮލަރާ

ްކޮޓަރި.ްނޫނީްއެނދު.ްއެހެން ްލިބޭްއާމްދަނ8ްްީވާއިރު ްދައުލަތަށް ްތަނަކުންްނަގާތީ ްހުރިހާ ްހަމަހަމަކަމާއެީކގައި ޑޮލަރުން

ްބަދަލުގެނެސްދިނުމަށްް ްއެ ްއުސޫލުން ްދެންނެވި ްމި ްބަދަލުގެނެވޭިއރުގައި ްޤާނޫނަށް ްއެހެންކަމާއެީކގައި މަދުވެގެންދާނެ.

ްަރއީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިތުރުވެގެންދާނެ. ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްވަނީްދައުލަތަށް ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮންމެައކަސް ސް.

ނުޑްއުއްމީދުކުރަނީްސަުރކާރުންް އެއަރޕޯޓުްެޓކްސްްނެގުުމގެްިބލުްމަޖިލީހުންްބަލައިނުގަނެްފޮނުވައިލާފަ.ްމިްބިލުްއަުޅގަ

ްބަހު ްއެނގޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބިލެއްކަން ްކޮން ްއޮތީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްކަމަށް. ްއައިމަ.ްގެންދަވާނެ ސަށް

ްލޯނުތަްއް ްހުރި ްމިހާރު ްކޮިމޓީގަިއ ްމާލިްއޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަދިް ްޚަރަދުތަކާ، ްކުރަންޖެހޭ ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްފަހިކޮށްދީގެން ްސަރުކާރުން ްއަވަހަށް ްވީހާވެސް ްފުރުޞަތު ނެގޭނެ

ްތަރައް ްޢުމްރާނީ ްކޮމިޓީންްރާއްޖޭގެ ްމާލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމަސައްކަތުަގއި ްކުރަންޖެހޭ ްއަށް ޤީ

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްކަމަށް. ްނިންމާލަދެއްވާނެ ްެއކަން ްައވަހަކަށް ްވީާހވެސް ްނުތިއްބަވާ ްއޮބަހަްއޓަިއެގން އަތްއަަޅިއގެން،

ްކޮ ްޓަކައި ްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމަށް ށްދޭންޖެހޭްމަސައްކަްތތައްްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްެއީކްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްދައުލަތުގެ

ްމާދަމާް ްއަދި ްނޫން. ްވަޙީދަކަށް ްޑރ. ްނޫން. ްވެރިައކަށް ްވަކި ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކޮށްދިނުން.

ނޑުމެންގެްޤައުމުގެްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެްޤައުމަށްްޓަކައި،ްއަުޅގަ ޓަކަިއ.ްްއަންނާނެްރައީސަކަށްްވެސްްނޫން.ްއަޅުގަ

ްކަމަށް.ް ްފެނިގެންދާނެ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްރަނގަޅު ްމަޖިލީހުން ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްއުްއމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންކަމާއެކީ

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެ!ްމިްބިލު،ްިމްބިލާްބެހޭްގޮތުންްެއއްެޗއްްަހމަްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްއާދެ!ްޝުކުިރއްޔާްޢިް

ްދާއިރާެގް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ްދެންމެ ްއެއީ ްއާދެ! ްހިފަނީ. ްމި ްބޭނުން ްފުރުޞަތުގެ ްމި ބޭނުންވާތީވެ

ްޚަޤީޤަތުަގއި ްމިއަދު ްފާހަގަުކރެއްވިހެން ްމެންބަރު ްެއއީްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ. ްކަންބޮޑުވޭ ްަވރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެސް

ްއާދެ!ް ްދެމިއޮތީ. ްސަރުކާރު ްިމ ްމިއަދު ްޓަކައި ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންޮބޑުވަީނ އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮތްް ްހިފެހެއްޓިފައި ްތެރެއިން ްކޯލިޝަނެްއގެ ްސަރުކާރަކީ ްމި ްމިއަދު ްތާއީދުކުރަނީ ްމި ްސަރުކާރަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން

ްސަރުކާރަްށް ްއަދި ްދަމަހައްޓަން. ްޕޮލިސީތަްއ ްސަރުކާުރގެ ްިމ ްމިއަދު ްޖެހޭ ްއެބަ ްަބއިވެރިން ްޭއގެ ްވާތީެވ. ސަރުކާރަކަށް

ްޕާޓުނަރުންގެް ްކޯލިޝަން ްތަމްސީލުކުރާ ްސަރުކާރު ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްފޯރުކޮށްދޭން. އެހީތެރިކަން
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ްސަރުކާރަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގެްްއެހީތެރިކަން ްރައްޔިތުންގެ ްޖުމްލަކޮށް ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްބޭނުންވޭ. މިއަދު

ްޓެކްްސެގް ްހުރި ްއަށް ްުކރިއަށް ްެއއީ ްބޭނުންވޭ. ްިނހާޔަތަށް ްއެއްބާރުލުން ްެއހީތެރިކަމާއި ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްބިލު ްހުށަހަޅާ ްހޯދައިދޭން ްލިބޭނެ، ްއާމްދަނީ ްދަުއލަތައް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމިއަުދްބިލުތަކަކީ ްނުކޮށް ްމިކަން ތަކެއް.

ްމެންބަރުންގެް ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ. ްޚިދުމަތްތައް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުްނނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހުރި.ް ްއެބަ ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްފަދައިން ްފާހަަގކުރި ވާހަކަފުުޅގައި

ްމިްމި ްއެހެންވީމާ، ނާޑލަންޖެހިފަ. ްމެދުކަ ްއޮތީ ްމި ްޚިދުމަތްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ ްސަރުކާރުން އަދު

ްއެް ްލިބިގެން. ްސަޕޯޓު ްލިބެންޖެހޭ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްފޯރުކޮށްދެވޭނީ ްސަރުކާރުން ްއިތުރަށް ޚިދުމަތްތައް

ނޑުމެންްމިއަދު ސަރުކާރަށްްތާއީދުކުރާްބޭބޭފުޅުންްޕާޓީތަކުންްނިކުމެ،ްސަރުކާރުގެްބަޖެޓްްްވާހަކަްމިްދަންނަވަނީްއަޅުގަ

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްމަަސއްކަްތކުރާއިުރ ްިސޔާސަުތ3ްްކުޑަކުރަން ްމުޅި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއެމް.ީޑ.ޕީން ްތެރޭގަިއ އަހަރުުދވަހު

ްބެޖެޓަ ްކޮންމެ ްގެނައި ްއެމް.ޑީ.ީޕން ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ނުޑކޮށްލިއިުރގައި ނޑުފު ްއޭރުެގްފު ްއޮތީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކަށް

ްހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭް ްމިާތނގައި ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއޮތީ. ްފާސްކޮށްދީފައި ްބަޖެޓު ްގޮތަކަްށ ްބޭނުންވި ސަރުކާރުން

ް ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްފައިބައިގެންދިަޔއިރު ްވެިރކަމުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއާދެ! ްއެއް. ްވާހަކަ ްާއކޮށްލަންޖެހޭ 29ްކަމެއް.

ްބިލި ްއޮތީ ްދަރަނި ްބޭރުގެ ްއެތެރެާޔިއ ްހަވާލުވިއިރު ްވެރިކަން ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަރާފަ. ްއޮތީ 4.5ްއަނަށް

ްނޫންް ްތިބީ؟ ްމެންބަރުންތޯ ްއާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްޕާޓީތަުކން، ްސިޔާސީ ްކޮބައިތޯ ްދުވަުހ ްއެ ްއޮތީ. ބިލިއަންގައި

ްމިއަދު ްތިބީްއިނގޭޯތ.ްއެކަމަކު ްހުށަހަޅާ،ްްއަޅުަގނޑުމެންނޭ ްމި ްޓަކައި ްޚިދުމަތްދިނުމަށް މިްސަރުާކރުންްރައްޔިތުންނަށް

ްިމއަދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ ްތާއީދުނުކުރަްއވާކަްންެއއީ ްބައެްއްބޭޭބފުޅުން ްބިލުތަކަށް ްހުށަހަޅާ ްމި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް އާމްދަނީ

ނޑުމެންްދައް ކަމުންްއައިްވާހަކަްއެްއ،ްސާކުްސަމިްޓްހިތާމަޔާްއެކުްފާހަގަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްއެއީްއޭރުަގއިްވެސްްައޅުގަ

މިލިއަންްރުފިޔާްބޭްއވުމުެގްބަދަލުގައިްއަްއޑުްއަށްްސީާދްގޮތުަގއިްމާްރަނގަޅުވާޭނ231ްްއަްއޑޫަގއިްބޭްއވުމަށްްޓަކައިް

ްއެހެންނަމަވެް ްކުރީ. ްރަްއޔިތުންނަށް ްައއްޫޑ ްޮކންކަމެއްތޯ ްސަމިުޓގަިއ ްއެ ްގެންދިޔައިްއޔާ. ްމަޝްރޫޢުަތއް ްސްތަރައްޤީގެ

މިލިޔަނަށްްވުރެްގިނަްރުފިޔާްއޮތީްއައްޑޫަގއިްސާކުްސަމިޓުގެްޚަރަދަށ951ްްްމިލިޔަންްރުފިޔާްޖެހުމަށްްފަހުގައ231ްްި

ހޭދަކޮށްފައިްއޮތީ.ްއެކަމަށްްހޭދަކޮށްފައިްއޮތީ.ްކޮބައިތޯްއެްދުވަހުްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދައްކާްމިތާްއޮތްްބޮޑެތިްޕާޓީތަްއް

ް ްއަިދ ްޕާޓީތަކާ، ްބުނާ ްއޭރު.ްކަމަށް ްކޮބައިޯތ ްޒިންމާ ްބޭބޭފުޅުްނގެ ްޕާޓީތަުކގެ ްާތީއދުކުރާ ްސަރުކާރަށް މިއަދުެގ

ްފާސްކުރަމުންނޭ.ް ްމަޖިލީހުން ްދިޔަީއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް ްގެނައިހާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްދަންނަވަނީ ްމި އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންްމިްސަރުކާރަށްްދަތިކުރުމަށްްޓަކައިްައޅުަގނ ޑުމެންްމިތަނަށްްސަރުކާރުންްފޮނުވާްކޮންމެްއެކަމަކުްމިއަދުްއަުޅގަ

ްކަމެއްް ްވިސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްބޭރުކުރާއިރު ްތަނުން ްމި ްބުނެ، ްނޫނޭ ްބިލަކަށް ްލިބޭ އާމްދަނީ

ްއިލްާހމުް ްރަޝީދަކަށް، ްރިާޔޟު ްެވސް ްޔަޤީނުން ްހަަމ ްައއިއިރު ްބަަދލުވެގެން ްސަރުކާުރގެ އިނގޭތޯ.

%ް ް%24އަޙްމަދަކަށް ،25%ް ،2ް%ް ްމިއަދު ްއެކަމަކު ްތިބީ. ްމި ްހާލުގައި ްތިބި ްައޅުަގނޑުެމން 24ްނުދެޔޭ.



50 

 

%ް ްއެކަނ25ްްްނަގަިއގެން، ްދަމަހައްޓަންޖެހޭ. ްސިާޔަސތު ްސަރުކާުރ ްމިއަދު ްޕާޓީތަކުްނ ްމަސައްކަތްކުާރ ަނގަިއެގން

ްސަ ްނުލިބޭތީވެ ްއެހީތެރިކަން ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްހިތާމަޔަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުކުޭރްކުރަންޖެހޭ. ްގަސްތެއް ރުކާރުން

ްެވްސް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރު ްހުށަހެޅި ްބިލު ްއެހެންވީމާ،ްމި ްގެންދާކަެށއް. ްކުރިއަށް ްއިތުރަށް ްބިލު ްމި މިހާރު

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްވެސް ްތާއީދުުނކުރާކަން ްމިއަށް ްޕާޓީތަކުން ްފަރާތުން،ްބޮެޑތި ްބިަލށްްސަރުކާރުގެ ްމި ްއަދި ޢިޒުނަޔާެއކުަގއި

ނޑުްވެސްްއެްއެނގޭތީް ވެްމިްބިލުްއަލުންްައނބުރާްގެންނަންްމިްބިލުްހުށަހެޅިްމެންބަރަށްްވެސްްގޮވާލަްނ.ްއަދިްއަުޅގަ

ްކަމަށްް ްކުރަންޖެހޭ ްއެގޮތަްށ ްއެކަްނ ްމިހާރު ްގަސްތުކުރަނީ ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންކަމުން، ްޮގވާަލން. ްމެންބަރަށް ްއެ ވާހަކަ

ްކު ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްޤަބޫލުކުރެވޭީތެވ ްސިޔާީސްއަޅުަގނޑަށް ްފޮނުވާއިރުގައި ްމިތަނަށް ްބިލު ްސަރުކާރުން ްއަދި ރަން.

ްފެނޭ.ްެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަޝްވަާރކުރަން ްއިތުރަށް ްޕާޓީތަާކްއެުކގައި ްކޯލިޝަން ްތާއީދުކުރާ ޕާޓީތަކާ،ްއާދެ!ްސަރުކާރަށް

އިްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުަގިއްބޭފުޅުންްހިތްހަމަނުޖެހިގެންްއުޅޭްކަންތައްތަކެއްްވާނަމަްސަރުކާރާއިްއެްބޭފުޅުންނާްދޭތެރޭގަ

ްބިުލް ްކަެމއް.ްއެހެންކަމުން،ްމި ްގޮަވއިލާ ްމިއަދުްސަރުކާރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއވެސް ްވެސް ްފޮނުއްވުން ްތަނަށް ްމި ބިލުތައް

ްސަރުކާރުގެް ްދެންނެވީ ްމި ްސަބަބަކީ ްނެގި ްމި ްމިހާރު. ްނެގިްއޖެ ްސަބަބަކީ، ްނަގާ ްއެ ްނަގަން. ްއަނބުރާ އަޅުަގނޑު

ްސަ ްބާއްވަންްސިޔާސަތުތަކަށް ްމިހެން ްމިކަން ްތާއީދުނުކުރާތީވެ. ްބޭފުޅުން ްތިބި ްތެރޭގައި ްކޯލިޝަން ރުކާުރެގ

ްހީވާީތް ްއުޅޭހެން ްވިދާޅުވާން ްއެްއޗެއް ްއަމީންޢާއްމު ްގެނެއްިސން. ްއަނބުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްބިލު ްމި ބޭނުންނުވާތީވެ

ނޑުްދެން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްއަމީންޢާއްމަށްްފުރުޞަތުްއަުޅގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.هللاްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހުށަހެޅުމަށްްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް:ޖާބިރުްވާހަކަދެއްކެވުންهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްބިލުް ްދާ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްދެންމެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ އާދެ!ްވިލުފުށީ

އަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްއެްމަނިުކފާނުްއެްބިލުްނަންގަވާކަށްނޫްނހެންްއެގޮތަށްްވިދާުޅވީކީ.ްބިުލްކުރިއަށްގެންދަން.ްއަނެއްާކް

ްމެންބަރުން ްތިބި ްއެަބްްކޯލިޝަންަގއި ްކޯލިޝަެނއް ްބޭއްވީމަ. ްބިލު ްރަނަގޅަށް ްސާުފވެަވޑަިއގަންނަވާނީ ްގޮތް ވޯޓުލާ

ްމިހާހިސާބަށްް ްބަހުސްކުރަން.ްދެން ްބިލަށް ްއެ ްބޭނުން ްބިުލްބޭއްވީމަ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅަގނޑު ްއެނގޭނީ ްވެސް އޮތްކަން
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ްމު ްއެހާ ްކަމެއް. ްރަނގަޅު ްއެއީ ްގެންދިޔައިމަ ްބިލު ްނުފޮނުާވ ްސިީޓއެއް ްޓޫރިޒަމްްއައިސް ްބޮޑަށް ްއެހާ ހިއްމު،

ްހަލާކުކޮށްލަންްވަޙީދުްރާަވއިެގންްމިްތަނަށްްފޮނުވިްބިލެއް.ްއެްހުށަހަޅާްބޭފުޅުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްނޫން ްެއއް ްމައްސަލަ ްނިޒާީމ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަްނަންބަުރގައިްމ79ްްިމެްދެއްކެވިްވާަހކަްވަނީްމަޖިލީހުގެްޔައުމިއްާޔަގއިްރެޯކޑުކުރެވިފަ.ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެްދެން

ްވޯޓަށްް ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިުލ ްއެ ްހިނދެއްގަިއ ްބޭނުންވެްއޖެ ްމެންބަރު ްތަޢާރުފުކުރާ ްމަޖިލީހަށް ްބިލެއް ބުނަނީ

ްައނބު ްބިލެއް ްއެ ްކުރިން ްއެްއެހުމުގެ ްފެށިގެން ްހިނދުން ްއެ ްނަމަ ްބަލައިގަނެިވއްޖެ ްބިލެއް ްގެންދެވިދާނޭ.ްމަޖިލީހަށް ރާ

ނޑަެއޅިގެންދާނީް ބިލުްއަނބުރާްގެންދިއުމުގެްުފރުޞަތުްއެްމެންބަރަކަށްްނޯންނާނޭ.ްއަދިްއެްބިލާްމެދުްދެންްގޮތެއްްކަ

ްވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްމަތިންނޭ. ްއުސޫުލގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްބިުލްމި ްތިމަންނަ ްވިދާޅުވި ހަކަފުޅުދައްަކވަމުން

ެއްނަންބަރުްނިމިގެންްއެްދިަޔއީ.ްމިްބިލުްއަނބުރ9.1ްްާއަނބުރާްގެންދަވަމޭ.ްއެހެންަކމުން،ްއެްހިސާބުންްއެޖެންާޑެގް

ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުެގ ްއާދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ްޤަބޫލުކުރީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްނެންގެވީ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްބެހ99/12ްްޭޢިއްޒަތްތެރި ްޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލުްއަނބުރާްގެންދެވީްެއ.ް

9.2-ްް ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމިއަދުެގ ްދާންޖެހެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން 9.2ްްއެހެންކަމުން، ްވެސ9.2ްައށް. ްއޮީތްްަގއި މި

ްރިޔާްށީވިލުފު ްމެންބަރު ްްޟުދާއިރާގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ2119/9ްްރަޝީދު

ބިލު.ްމިްބިލުގެްއިބްތިދާޢީްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްށްްނާޔަތްަތކާެބހޭްޤާނޫނައިކޮށްފައިވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަާމއިް

ްއެ ްމިއީ. ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްވަނީ ްއިްއވާފައި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ 9ްްހެންކަމުން،ްމި ްބޭްއވުނ2113ްުއޭޕްރީލް ަގއި

ް ްދައުރުގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ16ްްފުރަތަމަ ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަަނ

ްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްް

ް

ްދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލިފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީ

ް ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ެއީއްް.2119/9އާދެ!

ްކޮްށފައި ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްހުރި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްޤާނޫނަށްަރއްކާތެރިކަމުްއިނާޔަތާއި ްްގެ ޙެއް.ްއިޞްލާގެންނަ

ނުޑްހުށަހަ ްއާދެ!ްމިްއިޞްލާޙުްއަުޅގަ ވަަނ128ްްޅާްސަބަބަކީްމިއަދުްވެރިކަންކޮށްފައިްހުރިްމީހަކަށްްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއޮތްް ްހެދިފައި ްދަށުން ްއޭގެ ްހަމަ ްޮއވޭ. ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްކަަމށް ްދޭންވާނެ ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްދަށުން މާއްދާގެ

ްއަޅުް ްޢަމަލުކުރަމުންދާއިރުގައި ްޤާނޫނަށް ްމި ްދައްަކނީ. ްމި ްވާހަކަ ްއެފަަދްޤާނޫނެއްގެ ްވެރިން، ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެްނ ގަ
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ްމިއަދުް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްއެބަ. ްބަޔާންކުރަންޖެހޭ ްތަފްސީލުކޮށް ްޙައްޤުތައް ްދޭ މީހަކަށް

ްއަ ްއިޤްތިޞާދު، ްިދވެިހރާއްޖޭގެ ްއޮތްއިުރގައި ްމަޤްޞަދު ްމަިތވެރި ްދެމެހެއްޓުމުގެ ްިމއަދު ްއިޤްތިޞާދު ދިްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްއިޖުތިމާޢީްހާލަތުްއަދިްދިވެހިރާއްޖޭގެްއޭރެްއގައިްއެްއޮންނަްދައުލަތެއްްިހމާޔަތާއިްރައްކާތެިރކަމުަގއިްެއް

ްމިް ްއިސްތިޢުފާދީފައި ްވެރިކަމުން ްނޫންނަމަ ްވެރިޔަކު، ްހުންނަ ްއިރެއްަގއި ްއެ ްއިޙްތިރާމުުކރުމަކީ މުއައްސަސާަތކަށް

ްލިބޭް ްޙައްޤު ްދަށުން ްފެނިގެންދިަޔއީްްޤާނޫނުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްވެސް މީހާ

ްރައީްސް ްވީނަަމވެސް، ްބުނިކަމުގައި ްމީހަކު ްޤާނޫނެކޭ ްހަދާ ްމީހަކަށް ްވަކި ްޤާނޫނުން ްމި ްދުވަސްތަުކގައި ވޭތުވެިދޔަ

ްޤާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވެރިކަމަށްފަހުގައި ްޢަމަލުތަކެއްްނަޝީދު ްގިނަ ްވަރަށް ްޚިލާފު ނޫނާ

ްިމް ްކަންަތއްތައް. ްކޮށްގެންނުވާނެ ްމީހަކު ްހުންނަ ްެވރިކަމުގަިއ ްބުނަނީ ްމި ްޤާނޫނުގައި ްމި ްއެހެންކަމުން، ކުރަމުންދިޔަ.

ްހިފެހެ ްމުއްދަތަކަށް ްަވކި ްއިނާޔަތްތައް ްދޭ ްދައުލަތުން ްމީހަކަށް ްއެ ްވާނަމަ ްކޮށްިފކަމުގައި ްގޮތަށް ްމި އްޓޭނެްކަންތައްތައް

ްޤާނޫނެްއް ްގަވާއިެދއް، ްއަޅުަގނޑުމެން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހާލަތްތައް. ްމަޙުރޫމުވާ ްއިނާޔަތްތަކުްނ ްއަދި ވާހަކަ.

ްއެް ްމިންވަރާއި ްހަނިކުރެވޭނެ ްޙައްޤު ްލިބޭ ްޤާނޫނަކުން ްމީ. ްމިހާރުވެސް ްކަމެއް ްކުރަުމންދާ ްމިތަނުން ހަދާއިރުގައި

ްއޮން ްހިފެހެއްޓިފައި ްޙައްޤު ްދޭ ްހުރި.ްޤާނޫނަކުން ްއެބަ ްލިޔެަފއި ްޤާނޫނެއްަގިއްވެސް ްހުރިހާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިންވަރު ނަ

ަވނަްމާއްދާގައިްމިްބުނަނީްއަންނަނިވިްހާލަތުންްހާލަތެއްގަިއ11ްްއެގޮތުންްމިްޤާނޫނުގައިްމިހާުރްމިްބުނަނީ،ްޤާނޫނުގެް

ް ްރައްކާތެރިކަމެއް ްނުވަަތ ްއިނާޔަެތއް ްއެްއވެސް ްލިބިދޭ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްބުނަނީްމި ްމި ްބުނެފައި ްއެހެން ނުލިބޭނޭ.

ްކުރުމުަގިއްބަިއވަރުާވްހާލަތު.ްޤާނޫނާިއް ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ްަގވާިއދު ްކުރުން.ްޤާނޫނާއި ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ްަގާވއިދާ ޤާނޫނާއި

ޤާނޫނާއިްްގަާވއިދާްޚިލާފުްޢަމަލެއްްކުުރމަށްްހިތްވަރުދޭްހާލަތު.ް)ރ(ްހިމާޔަތާއިްރައްކާތެިރކަންްފޯރުކޮށްދޭްފަރާތްތަކުން

ް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހަމައެހެންމެ، ްއާދެ! ްހާލަތު. ްުކރަންޖެހޭ ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ްބުނަނ11ްްީގަާވއިދާ ްމި ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްނުލިބޭނޭ.ް ްމިންވަރެއް ްއެްއވެސް ްއިނާޔަެތއްގެ ްއެްއވެސް ްލިބިދޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހާލަތެއްގައި ްހާލަތުން އަންނަނިވި

މާއްދާެގް)ހ(ަގއިްމިްބުނަީންދިވެހިރާއްޭޖގެްމިނިވަންކަްންގެއްޭލްފަދަްޢަމަލެއްްކުރަންްއެހެންްބުނެފައިްމިްބުނަނީްެއް

ނުވަތަްއެފަދަްކަމަކަށްްހިތްވަުރދިނުންްނުވަތަްއެފަދަްކަމަކަށްްގޮވާލުން.ްއެްމާއްދާގެް)ށ(ަގއިްމިްބުނަނީްދިވެހިރާއްޖޭެގް

ަވތަްއެފަދަްކަމަކަށްްހިްތވަރުިދނުންްނުވަތަްއެފަދަްކަމަކަށްްސަރައްހަދުންްބައެްއްެގއްލޭްަފދަްގޮތަކަށްްޢަމަލުކުރުން،ްނު

ްޖަމާޢަތެއްަގިއް ްޓެރަރިސްޓު ްނުވަަތ ްކުރުން ްޢަމަލެއް ްޓެރަރިަޒމް ްބުނަނީ ް)ނ(ަގއި ްމާއްާދެގ ްއެ ްހަމަ ގޮވާލުން.

ްހިތްވަރުދި ްކަމަކަށް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްޮގވާުލން ްބައިވެރިވުމަށް ްޖަމާޢަތަކާ ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްމިހެންްބައިވެިރވުން ްއާދެ! ނުން.

ްޙަޤީޤަތަކީް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްބުނަނީ. ްމި ްީމގައި ްކަންތައްަތކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ގޮސް

ް ްއޮްތއިުރގައި ްހާަލތެއްަގއި ްނާޒުކު ްވަރަށް ްއިްޤތިޞާދު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނަޝީދ8ްްުމިއަދު ްރަީއސް ފެްބރުއަރީަގއި

ވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްކަންކޮޅުތަުކަގިއްހުރިްޝަރުޢީްކޯޓުތަކާއިްއެަތންމިތާގައިްހުޅުޖަހާފައިްވަނީ.ްްއިސްކޮށްހުންނަަވއިގެން

ކޮބައިތޯ،ްިމއަދުްެވސްްެއްމަްއސަލަތައްްނުހިނގާ.ްމީްއަުޅަގނޑުމެންްކަންބޮޑުްވާންޖެހޭްަކމެއް.ްއެހެންވީާމ،ްވެިރޔަކަށްް
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ްއިޞް ްލާ ްޓާގެޓުކޮށް ްމީހަކަށް ްވަކި ްމީ ްމީހާ ްވާނަމަްހުންނަ ްކަމަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްބައެއް ްކަމަށް ލާޙެްއ

ްމިހިރީ.ް ްގޮތަށް ްނަގާ ްވެސް ްބިލު ްމި ްއުސޫލުން ްނެގި ްބިލު ްކުރިން ްމީގެ ްހުރީ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ްމީހެއްގެ ްދޭ ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުނުކުރަނީތޯ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ކިބަިއަގިއްްއެހެންނަމަވެސް

ްބިލުް ްވަންޏާްްމި ްކަމަށް ްެއގޮތަށްްނުކުެރވޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް.ްއެގޮތަށް ނޑެްއްހުންނަންޖެހޭނެ ްމިންގަ ސުލޫކީ

ްޤަބޫލުކުރަނީް ްއަުޅަގނޑު ްއެކަަމކު ްތަްއޔާރަށް. ްނަގަން ްހަމަ ްމިހިރީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުިރން ްިދއުމުގެ ްވޯޓަށް ވެސް

ދާއިރުގައި،ްޤާނޫނުްރައްާކތެރިކަންްދޭއިރުގަިއ،ްދައުލަުތގެްބަޖެޓުންްބޮޑެތިްހޭދަތަކެއްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީްޤާނޫނުްހަ

ްޤާނޫާނިއް ްމީހަކީްވެސް ްދޭ ްަރއްކާތެިރކަން ްއިާނޔަތާއި ްވެްސްއެ ްމީހަކީ ްދޭ ްޚިދުމަތް ްވެސް،ްއެ ްމީހަކީ ްއެ ކުރާއިުރގައި

ްއެބަ.ްއެކަ ްވާންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްތެރޭަގއި ްއިމުގެ ނޑުމެްނގެްގަާވއިދުގެ ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްަކމަށް ްނުކުރެވޭ ްއެގޮތަށް ން

ްތަނެއްގަިއް ްހުރިހާ ްއެހެން ްހުރި ްސަލާމަތުން ްދައުލަތުގެ ްދެން ްނުކުމެ ްދުވަހު ްވެއްޓޭ ްވެރިކަން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ތެރޭގައި

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްޢަދުލުއިންޞާފު. ްތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޮކބައިތޯ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޙަޤީޤަތަީކްހުޅުޖަހައިފި ްނގެ

މިދެންނެވިްގޮތަށްްރައީސްްނަޝީދުގެްވެރިކަުމގައިްކޮށްަފއިްހުރިްޤާނޫނާްޚިލާފުްކަންތައްތައްްބެލުމަށްްޓަކައިްކޯޓުތަްއް

ވަނީްނުކުޅެދިފަ.ްމީްހިތާމަޔާްއެކުްދައްކާްވާހަކަްެއއް.ްެއްއްކޯޓުންްއަނެއްްކޯޓުންްއެްޮއތްްދަނީްއޭގައިްއަތްައޅަމުން،ް

ނޑުމެންނަކަށްްހިފަހައްޓަމު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދަނީ. ްމި ްވަމުން ްކަމެއް ްހުިރހާ ްމި ްގެއްލެމުން ްޮފރުވަމުން، ްއޮބަމުން، ން،

ްއެް ްބައުންްސވީމަ ްޗެެކއް ްެވސް ްމިއަދު ްމީހާ ްއާދައިގެ ްެއންމެ ްއުޅޭ ްތެޭރގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ނޭނގޭ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްގެންގޮްސްއޭނާގެްަމއްޗަށްްހަްމަސް ްއޭނަ ްކުރަމުންދޭ.ްއެްޙުކުމްްތަންފީުޛކުރަންްމައްސަލަިއގައި ުދަވހުގެްޖަލުްޙުކުމެއް

ނޑުމެންްމީްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްއަިދް މަޖުބޫރުވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްަވކިްބައެްއގެްމައްޗަށްްމިހެންްހިނގާއިުރގައިްއަުޅގަ

ްއެއް. ްދަޢުވާ ްކުރަންޖެހޭ ްައކީ ްދަޢުވާ ްއަކީ، ްމައްސަލަ ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްގޮތްްްހަމައެހެންމެ، ްދަޢުވާކުރަންޖެހޭނެ އެ

ްނޫން.ް ްެއއް ްވާހަަކ ްދައްާކ ްއަްށ ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ްއެހެްނވީމާ، ްއެނޭގ. ްއެަބ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވެސް

ްދަޢުވާކުރަންޖެހޭނެް ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްދަޢުވާކުރާ ްދަށުން ްޤާނޫނުެގ ްޓެރަރިޒަމުގެ ްހުރި. ްއެބަ ްހެދިފައި ޤާނޫނުތަކެއް

ްއެއީ ްކޯޓުތަކުންްއިނގޭތޯ. ްބަލާފައި ްހާލަތަކަށް ްަވކި ްަވގުތަކަްށ، ްވަކި ްމީހަކަްށ ްއެއްވެސް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ކީ

ްޝަރީޢަެތއްް ްެއއްވެްސްމީހެއްގެ ްކޯެޓއްަގއި ްެއއްެވސް ްއަދި ްނޫން. ްކަންތައްަތކެއް ްހިންާދލެވޭނެ ްނުބަލައި މައްސަލަތައް

ހިފަހައްޓާފައިްވެސްްނުބޭްއވޭެނ.ްއަދިްއެްބާްއވާްވާހަކަްެއއްްްހިނގަހިނގާްޮއއްވާްަވގުތީްައމުރެއްްނެރެގެންްއެްތަޙުޤީޤު

ނޫންްމިްދައްކަނީ.ްަހއިްކޯުޓެގްއެްބޭފުޅުންްކުަޑކޮށްްވިސްާނލަންވީްެއކަމާ.ްެއއީ،ްއެތާނަގއިްވެސްްިތއްބެިވްބޭފުޅުން،ް

ްގޮުތގަިއްޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރާ ްތިމަންނަމެން ްބޭބޭފުޅުން ްއޮންނަ ްުގޅުން ްޤާނޫނީްވިދާޅުޭވްބޭބޭފުޅުންނާ ްނަޝީދަށް ްރައީސް ނޭ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްެއއީ ްއެެހންވީމާ، ްަބއިވެިރެވވެން. ްއިްނތިޚާބުގައި ްއޮތަްސްރިޔާސީ ްކޮށްފައި ްކުެށއް ްބޮޑު ްކިތަންމެ ގޮތުން

ްއެހެންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއޮންަނއިރުަގއި ްަކނޑަެއޅިފައި ްވަިކގޮތަކަށް ްޤާނޫނެއް ްއެހެންނަމަެވސް ްގޮތް. ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެންްނުބުނެވޭނެ ްއަުޅގަ ްިއޙްތިރާމުކުރަން ްވެސް ްކޯޓުތަކަށް ްޝަރުޢީ ްތައްތަުކަގއި ްއެކަން ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ .
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ްބަެއއްކަން.ް ްމުސްތަޤިއްލު ނޑިޔާރުންަނކީ ްފަ ްމިއަދު ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޖެހޭނެ.

ނޑުމެ ނޑުމެންްޤާނޫނަކުންްއަދިްއެްބޭފުޅުންގެްނިންމުންތަކާްދޭތެރޭްއަޅުގަ ންްމިައދުްފަޚުރުވެރިވަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްަޙއްޤުަތްއް ްއެ ްމިންވަރާއި ްހަނިކުރެޭވ ްޙައްޤުަތއް ްއެ ްޭދއިރުަގއި ްޙައްޤުތަކެއް ްޤާނޫނުތަކުން ްދޭއިުރގަިއ، ބާރުތަކެއް

ްބޭނުންތެރި ްމުހިއްމު ނަޑެއޅުމަކީ ްކަ ްބަޔާންކޮށް، ްޤާނޫނެއްަގއި ްހާލަތްތައް ްނިންމާލަމުންްްހަނިކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ކަމެއް.

ްގެނެވުނުްއިޞްލާޙަކީް ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ްމިްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙަކީ ްބިލަކީ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ްހީކުެރވުނުކަމުަގިއް ްއެގޮތަށް ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްބައެއް ްދެން، ްނޫނޭ. ްއިޞްލާޙެއް ްލާ ްޓާގެޓުކޮްށެގން ްމީހަކަށް ްވަކި މީ

ްްވީނަމަވެސް ްލިބިގެންދަނީ ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްދަުށން ްޤާނޫނުގެ ްމައުމޫނަށާިއ2ްްމި ްަރއީސް ްއެއީ ބޭފުޅުންނަށް.

ްއަށްް ްޤާނޫނުައސާސީ ްިދވެިހރާއްޖޭގެ ްރައްކާތެިރކޮށްހިތައި، ްޤާނޫނުތަކަށް ްވާންޖެހޭނީ ްެވސް ްބޭފުޅުން ްއެ ނަޝީދަށް.

ބޭފުޅުންނަްށ2ްްބޭފުޅުންްވެްސްވާންޖެހޭނީ.ްއަދިްއ2ްްެންނަށްްެއްބޭފުޅ2ްްުރައްކާތެިރވާ،ްއެއަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާް

ް ްއެ ްރަްއކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްޙައްޤުތަކާއި ްހުރިހާ ްޤަބޫލުކުރަން.2ްްލިބޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބެންޖެހޭނެކަން ބޭފުޅުންނަށް

ޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްއަދިވެސްްއިތުރަށްްމިްޤާނޫަނށްްގެންނަންޖެހޭްރަނގަޅުްިއޞްލާޙުތަކެއްްހުރިކަންްއެީއްއަ

ް ްއިނާޔަތްދިނުމުގައި ްއޮންނަނީ ްބުނެަފއި ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމިހާރު 5ްްޙަޤީޤަތެއް. ްދައުާރއި ްެއއް 5ްްއަހަރުގެ 2ްއަހަުރގެ

ދައުރުްކުރުމަށްފަހުގައިްމިްިއނާޔަތްްއޮންނަނީ.ްނަމަވެސްްދައުރެްއގެްމެދުތެރެއިންްމީހަކަށްްކަމެއްްދިމާވެއްޖެްއޔާްދެންް

ޔަތާިއްރަްއކާތެރިކަންްދޭްނޖެހޭްވާހަކަްއެްއްމިްޤާނޫނުަގިއްނެތް.ްއެހެންވީާމ،ްމިްކަމަށްްވެސްްަހއްލެއްްލިޭބްގޮތަށްްއިނާ

ްބުނަީން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްވެރިކަުމގަިއ ްއެއީ ްހުށަހަޅާފަ. ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްމި ްކުރިްނ ްީމގެ އަޅުަގނުޑވާނީ

ް ްއެ ްނަމަ ްފަިއބައިފި ްވެިރކަމުން ްރަީއސްްކުށްވެރިުނވެ ްއެހެްނވީމާ، ްޭދންވާނޭ. ްރަްއކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްއަށް މީހާ

ް ްދެވޭނީ ްބުނަނީ ްޤާނޫނުގައި ްއެ ްރަްއކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްލިބެންޖެހޭ ްއެ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްމިއަދު 5ްނަޝީދަށް

ް ްެއހެންނަމަވެސް ްކުރީަމއޭ. ްދައުރެއް ްނުކުރަްއވ5ްާއަހަރުގެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްދައުރެއް ްމިހާރުްއަހަރުގެ ްއެހެންނަމަވެސް .

ްރަްއކާތެރިކަންް ްއިނާޔަތާިއ ްއެ ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްވެްސ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްެއް ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތީ. ްގެންނަންޖެހިފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުތަކެްއ ްއިޞްލާޙުތަކެްއ، ްޤާނޫނަށް ްމި ލިބިގެންދާއިރުަގއި

ްޓަ ްގެނައުމަށް ްކޮމިޓީގަ.ްބަދަލު ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްމިހާރުވަނީ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްހުށަހެޅި، ްއިޞްލާޙު ްމިތަނަށް ކައި

ްދައުރަީކް ްއިްޞލާޙުކުރުމަށްފަހުގައި ްޤާނޫނު ްއެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްއިޞްލާުޙގަިއވާ ްއެ ްގެނެވި، ްެއއިޞްލާޙު އެހެންވީމާ،

ްޤާނޫނު ްމި ްމިކަން ްއެަބްޖެހޭ ްތަްފސީލުކޮށް ްގޮތަށް ްއެނގޭ ްިމގޮތަށްްކޮބައިކަން ްލިެޔ،ްަބޔާންކުރަން.ްމިކަން ގަިއްމިކަން

2ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންޖެހެނީްޤާނޫނަކުންްމީހަކަށްްހިމާޔަތެއް،ްރައްކާތެރިކަެމއްްދޭްކަމަށްްެވްއޖެއްޔާްވަރަށްްސާުފކޮށްް

ްމީ ްޕާޓީއެްއގެ ްތަރުޖަމާނުކޮށް،ްވަކި ްއަށް ްއަމިއްލަ ްނައިބު ްތަރުޖަމާނުކޮށް،ްބަންޑާރަ ްމީހަކު ްޕާޓީގެްވަނަ ްއެ ްވާތީ ހަކަށް

ްެއއްެޗއްް ްބުނާ ްއެ ްއޭަގއި ްތަރުޖަމާނުކޮްށ ްގޮތަކަށް ްވަކި ްއޭަގިއ ްޕާޓީން ްއެ ްަރްއކާތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްލިބޭ މީހަކަށް

ްހަދަނީ.ްޤާނޫނުތަކުންް ްމި ްޤާނޫނުތަކެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެން ްލިޔަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަހަކުން ްއެނގޭ އެންމެންނަށް
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ްއަޅު ްހުށަހެޅުނުްއެކަންކަން ްމި ްމިއަދު ްޤަބޫލުުކރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކުރަނީ. ްމި ްތަފްސީލު ަގނޑުމެން

ްނެތިް ްބެލުމެއް ްމީހަކަށް ްަވކި ްމީ ްއިޞްލާޙަކީ ްތައްޔާުރވާ ްބަހުސްކުރަން ްހުށަހެޅިގެން ްމިތަނަށް ްމިއަދު އިޞްލާޙަކީ،

ްހިމާޔަތާއި ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްޮކށްފައިވާ ްރައީްސކަން ްޤާނޫނަށްްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ނޑުމެން ރައްކާތެިރކަންދިނުމުގަިއްއަޅުގަ

ްއިތުރަށްް ްޤާނޫނު ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެނެއްސި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކު ްބަދަލާ ްމި ްބަދަލެކޭ. ްމުހިއްމު ގެންނަންޖެހޭ

ނޑުްޤަބޫުލކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްދެްއިވްފުރުޞަތަށް.ް ްފުރިހަމަވެގެންދާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިނާޔަތްތަކ2119ްްާއާދެ! ްރައްކާތެރިކަާމއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކަްނކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްއެ. ްހުށަހެޅުއްވީ ްދެންމެ ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް 3ްބެހޭ

ނޑައެޅިފަ.ްއެްްގަިޑއިރުގެ ގަިޑއިުރގެްަވގުތުްބެހިގެންވާްގޮތަކީްއެމް.ީޑ.ޕީްއަްށ3ްްވަގުެތއްްއެބަްއޮތްްބަހުސްކުރުމަށްްކަ

މިނެޓު،ްޕީ.އޭްއަށ11ްްްމިނެޓު،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ35ްްްމިނެޓު،ްޑީ.އާރު.ޕީްއަްށ46ްްމިނެޓު،ްޕީ.ޕީ.އެމަށ7ްްްގަޑ1ްްި

ް ްއަކަށް ްޕާޓީ ްކޮންމެ ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްޢިއްޒަތްތެިރ5ްްއަދި ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ްޕާޓީައކަށް ްވަކި މިނެޓު.

ް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްއެދިވަޑަިއގަންނަވާ ްއަޅުަގނޑ5ްްުމެންބަރުން ްފުރުޞަތެއްްއެރުވޭނެ.ްމިހާރު މިނެޓުގެ

ްހަކަދެްއކެވުމަށް.ްޖާބިރަށް،ްވާهللاްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމެންބަރު،ްވިލުފުީށް ްހުަށހެޅުއްިވ ްބިލު ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަމުން ްބިލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްތިމަންމަ ްބިލުްވެސް ްމި ްމެންބަރުްވިދާޅުެވއްޖެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންދަވާނެްވާހަކަ.ްއެހެންވީމާ،ްދާއިރާގެ ނިކުފާނުްއަނބުރާ

ްއަިދް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްގެންދަވަންހުރިތޯ. ްކުރިޔަށް ްބިލު ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްބަލައިަލންޖެހެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ފުރަތަނަ

ް ްގެންދަވާ ްބިލު ްއެހެްނވީމާ، ްނެތް. ްއެއް ްއެނގިފަ ްކަމެއް ްހުށަހެޅި ްސީދާ ްގެްނދަވަން ްއަނބުރާ ްބިލު ވާހަކަްމިވަގުތަށް

ނޑުްާވހަކައިގެންްކުިރޔަށްްދިޔުމުގެް ވިދާޅުެވއްޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްަރީއސްްއެކަންްސާފުކޮށްލަދޭންވީްނޫންތޯްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްކުރިން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރިޔަްށްވަަޑއިގަންަނވާ!ްއަދިްެއކަހަލަްއިޝާރާތެއްްނެތް.ް

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމެންބަރުްޢަބްދުކާށިދޫްދާއިރާގެް
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ްމެޓަރގަިއް ްސަބްޖެކްޓް ްމި ްާރއްޖޭެގ ްމި ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްއަބަދުވެްސ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ.

ްބިލުް ްމި ްގޮްތގޮތުން ްއެކި ްގޮތުން ްބެހޭ ްރައްކާތެރިކަމާ ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަ ްކޮށްފައި ރައީސްކަން

ް)ހ(،ްހުށަހެ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމިހާރު ްހަނިކުރުމަށް، ްތަން. ްގެްނދާ ްހުށަހަޅަމުން ްިއޞްލާޙުތައް ްއެކި ްމެންބަރު ޅުއްވި

ްހިމާޔަާތިއް ްދޭ ްބޭފުޅަކަށް ްެއ ްދިމާެވއްޖެްއޔާ ްކަމެއް ްިމފަދަ ްވެއްޖެްއޔާމު، ްގޮތުން ްބުނާ ްމީަގއި ް)ރ( ް)ނ(، )ށ(،

ްކަްނކޮށްފަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤާނޫނުްރައްކާތެރިކަްނ، ްގޮތަށް ްނުލިބޭ ްރައްކާތެިރަކން ްހިމާޔަތާއި ްދޭ ްބޭފުޅަަކށް ިއވާ

ްނުކުެރވޭ.ް ްޤަބޫލެއް ްކަމަކަށް ްއިޞްލާެޙއް ްމުނާސަބު ްަވގުތު ްމި ްމީކީ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅާފަ. ްއޮތީ ްއެ ހަނިކުރަން

ްޑިމޮ ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަށް. ްޑިމޮކްރަސީ ްދަނީ ްމި ްރާއްޖެ ްާގއިމުކުރަންްސަބަބަކަށްވަނީ ކްރަސީ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްާޚއްޞަ ްއިޞްލާޙުކުެރްއވުނުިއރުގައި ްޤާނޫނުައސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެއގޮުތން މަސައްކަތްކުެރވެމުން.

ްމަގާމުންް ްބޭފުޅަކު ްހުންނަ ްކަންކޮށްފަިއ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުށަހެޅީ ނުޑ ްއަުޅގަ އަޅުަގނުޑވަކާލާުތކުރީ،

ްނު ްކުށެއް ްބޭފުޅަކަށްްދުރުވުމަށްފަހުގައި ްއެ ްހިނދަކު ްސާބިތުނުވާހާ ްކުރިކަމަށް ްކުށެއް ްބޭފުޅަކަށް ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ުކރާ

ްއެްއގޮތްާވް ްހުށަހެޅުމާ ްހުށަހެޅީ.ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއޭރުަގއި ްކަމަށް ްއޮންނަންވާނެ ްިއނާޔަތާ ްހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަާމއި

ްއޮ ްބަޔާްނކުރެވިަފއި ްއެގޮތަށް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްމަތިން ްއޮތްްގޮތުގެ ްކުރިން ްޭއގެ ްއަިއއިުރގަިއ، ްޒަމާނަށް ްއެ ތީ.

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއޮތީްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްމިސާލެއްެގްގޮތުންްގެްއިންްނިކުމެގެންްރައީސްްއޮފީހަށްްވަޑަިއގަތުމުެގް

ްޚި ްއެއާ ްޒިންމާާވަކށްނުޖެހޭ. ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމަރާލިަޔސް ްމީހުން ްހައެްއކަ ްަނގަިއ ްފިސްތޯލަ ްވެސް ްއެްކުރީަގއި ލާފަށް

ނުޑމެންްއެހެންްލިޔުނީ،ްމުސްތަޤުބަލުގައިްރައީްސކަންްކުރާްބޭބޭފުޅުންްއެފަދަްމުޢާމަލާތްތައްް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއަުޅގަ

ް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްދެން ްއެްއ5ްްނުކުރުމަށް. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދުވަހަށް އަހަރު

ްއެް ްއެީއ5ްްްއިންތިޚާބުކުރެިވގެންދިަޔއީ. ްހިނގައިދިޔަ. ްަކންތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރޭގައި ްމުހުލަތުގެ ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްބޭބޭފުޅުންނާް ްތިބި ްއިދިކޮޅަށް ްމަގާމާ ްކަމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭފުޅަކު ްހުންނެވި ްނައިަބކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްރައީސުލްޖުމް ްމަނިކުފާނު ްހަވާުލވެަވޑަިއެގން،ްއެ ްއެްގުިޅވަަޑއިގެން ްދެން ްއިންނަވަނީ. ްއެ ްމިހާރު ނޑީަގއި ްގޮ ހޫރިއްޔާގެ

ްބޭފުޅުންނަށް،ް ްކުެރްއވި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ްއޭުރގައި ްމިހާރު ްިމްމަސައްކަްތކުރަްއވަނީ ްއިންނަަވއިގެން ނީޑަގއި ގޮ

ްހަނިކުރުމަށް ްހިމާޔަތާ،ްއެކަންކަން ްޤާނޫނީ ްރާއްކާތެރިކަމާއި ްޤާނޫނީ ްލިބިފައިވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްމިްްއެ ްމަގުން ޓަކައި.ްއެ

ބިލުްހުށަހެޅިގެންްމިްއަންނަނީ.ްއިޞްލާޙުތަްއްތަކުރާރުކޮށްްހުށަހެޅޭ.ްއެހެންވީމާ،ްާރއްޖޭެގްރައްޔިތުންނަށްްއެަބްއެނޭގް

ރާއްޖޭގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްކަންކޮށްފައިްހުންނަްފަރާތަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތާްޤާނޫނުއަސާސީްއިްން

ނަޑއެ ްކެނެރީގޭްކަ ްގ. ްހުރި، ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފަރާތުން ްހުރި ްނައިބަކަށް ްބަންޑާރަ ްއޮންނަނީ. ްމި ޅިފައި

އަހަރުްދުވަހުގެްވެިރކަމެްއގައިްހުރ5ްްިމުޙައްމަދުްނަޝީދު،ްއެްމަނިކުފާނަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަމާއިްހިމާޔަތާ،ްއެއީް

ކަންްނޫންްހުިރހާްކަންތައްތަްއްބަންޑާރަްަނިއބުްވިދާުޅވީމަްރަނަގޅުވެަފއިްބޭފުޅެއްްގޮތަށްްަކނަޑއެޅިގެްންވިދާުޅވީމަްއެް

ްތާއީދެްއް ްކަަމކަށް ްއެ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވީ. ްމެންބަރު ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ްދެންމެ ްކަމަށް ްގޯސްކަެމއް އެއީ
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ްމި ްކަންކަން ްގިނަ ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑުމެން ްޤަުއމުގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްއަލަށްްްނުކުރެވޭ. ްއަލަށް. ްއުފަންކުރަމުން ދަނީ

ްފޯްސް ްޑިފެންސް ްސިދާ ްރާއްޭޖގެ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭަގިއްއިހަށްދުވަހު ްކަންކަުމގެ އުފަންކުރާ

ްީވް ްނަތީޖާއަކަށް ްބަޣާވާތުެގ ްެއ ްގެނެސް، ްބަޣާވާތެއް ްޭއނާ ްއަމުރުކުރަްއވަިއ ްިސިވލިއަނަކު ްއަމުރުކުަރްއވަިއ، އަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގްދިވެ ްތިމަންނާ ްބުނަނީ ްމި ްއަަރއި ްއިއްޔެަގއި ްމީހާ ްގެނައި ްހަލަބޮލިކަން ްހަލަބޮލިވެގެންދިުޔން.ްއެ ހިރާއްޖެ

އެްއވެސްްސިފައިްނގެްބޭކަލަަކށްްއަމުރެއްްނުކުރާނަމޭްޤާނޫނުއަސާސީްާއއިްޤާނޫނާްޚިލާފުްކަމެއްްކުރަން.ްއެހެންްމިއަުދް

ް ްއެީއ ްކީއްެވގެންތޯ. ްބުނަނީ ްތާއީދުީދ،ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްލ1ްްަމި ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްރަްއޔިތުން ްހާްސްދިވެހި ްފަންސާސް އްކަ

ނޑުމެންްއިންސާފުންްބޭރުންްއެްއްކަމެްއްެވސްް ރިޔާސީްކެްނޑިޑޭޓުްޮހވަންްެއްމީހުންްނިކުތީމާްދެންްމިްބުނަނީްއަުޅގަ

ް ްމި ްމިހާރު ްަކންކަން ްރައީސް،ްާރއްޖޭގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްޙަޤީޤަތަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްނުކުރާނަމޭ. ްމަގުން. ްއެ ހިނގަނީ

ްޤާނޫނެއްް ްފަހަރު ްއެއް ްދުާވލަކު ްބަލަހައްޓައިގެން. ްތިބީ ްމި ްރައްޔިތުން ްބަލާތީވެ. ްއަޅުަގނުޑމެން ްއެނގެނީ ހަޤީޤަތް

ްރާއްޖޭެގް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙެއް ްފަހަރު ްެއއް ްދުވާލަކު ހުށަހަޅައި،

ްވެްސ،ްސު ްޖުޑިޝަރީ ްއިޞްލާުޙކުރާށޭ ްތިބީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭނުްނވޭ ްއެބަ ްދަންނަވާން ްެވސް ްކޯޓަށް ޕްރީމް

ްޤާނޫނު،ްއެްޤާނޫނުް ްުއވާލުާމްބެހޭ ްޕާޓީތައް ްކުދި ްއޮތް ްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައި ްގުިޅގެން.ްއެހެްނީވމާ،ްމި ޖުޑިޝަރީއާ

ްވަރަށްްބޮަޑށްްކޮންފިއުސްްއެބަްވޭްއެްާޤނޫނުގެ...ވެސްްހިފަހައްޓަިއގެންްނުތިއްަބވާށޭ.ްމިްމަޖިލިސްް

ް

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމީހަކަށ2119/9ްްްޝުކުރިއްޔާ ްކޮށްފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން

ްޤާ ްބެހޭ ްިއނާޔަތްތަކާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްާތއީދުކުާރްދޭންޖެހޭ ްައޅުަގނޑު ްއިޞްާލޙަކީ ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ނޫނަށް

ްކޮށްފަިއް ްދަންނަވައިާލނަން.ްރައީސްކަން ްސަބަބެއް ްދެތިން ނުޑްތާއީދުނުކުރާ ްއަުޅގަ ްއިޞްާލޙަށް ްނޫން.ްމި އިޞްލާޙެއް

ްިވޔަސް،ްރަްއޔިުތންގެ ްކަމުގައި ްހުރިްމީހަކު ްކޮށްފައި ްވަޒީުރކަން ްމީހަކަށްްވިޔަސް،ްއަދި ްމެންބަރުކަންްްހުރި މަޖިލީހުގެ

ްމީހެްއް ްހުރި ްއަާދކޮށްފައި ްމަާގމެއް ްމަތީ ްމުއައްސަާސްެއއްެގ ްއެހެން ްަދއުލަތުެގ ްއަދި ްވިަޔސް ްމީހަކަށް ްހުރި ކޮށްފައި

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމީހެއްކަން ްހަމަހަމަ ްމީަހކީ ްކޮންމެ ްހަމަ ްުކރިމަތީގައި ްޤާނޫނުެގ ްވިަޔސް ްކަަށވަރުކޮށްދޭ.ްކަމަށް ން

ްއެހެންވީމާ ްކޮށްފަރައީ، ްކުރިްއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުށެއް ްމީހަކު ްލިބެންޖެހޭްްހުރި ްކުށްތަކަށް ްއެ ްވިަޔސް ކަމަށް

ްދޭްއަދަބުތަކާއި ްކުށްތަކަްށ ްދިއުމާ،ެއ ްޖަލަށް ްދާންޖެހެންޏާ ްޖޫރިމަނާތަކާ،ްޖަލަށް ްހުރިާހްަކންއަދިްންޖެހޭ ަޑއެޅިފަިއވާ

ްއާއި ްޤާޫނނުލްޢުޤޫބާލުގަ ްއޮތީ ްއެހެންވީމާތްއައިޖުރާްާޤނޫނުގެްއުސޫލުތަެކއް ްހާމަކޮށްފަ. ،ްަތކުަގިއ

ވަކިްކުށްތަެކއްްނުވަަތްއިްަވކިްގޮތަަކށް،ްހުންނަްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްއިނާޔަތުގެްބިުލގަްއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފަް

ްފެ ްއަޅުަގނޑަށް ްކުރުމަީކ ްކަންަތއް ްގޮތަށް ްިމ ްހިމަނައިގެން ްޫޖރިމަނާތަކެއް ްވަކި ްުނވަތަ ްގޮތުަގއިްއުޖޫރަތަކެއް ންނަ

ްއަކީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަންްއުޅޭްވާހަކަްޙަޤީޤަތުގައިްދަންނަވާލަންްމި،ްޫނން.ްއެހެންވީމާްއެންމެްއެކަށީގެްނވާްގޮތެއް
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ްގެނައުުމގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއިޞްލާޙު ްމި ްާޤނޫނަށް ްަރއްކާތެިރކަމުގެ ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިވާ ްއޭރުަގއި،

ް ްވެފަހުށަހެޅުމުގެ ްމަގުސަދަކަށް ްކަންނޭްއޮތްްއިއަސްލު ްހީވީ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްކުރީގަނކަމަކީ ްދެން ްިއ،ގެ

ް،ވެރިކަންްކޮށްދިންްއިއެީކގައި،ްހިތްހެޔޮކަމާްެއކީގަްޔިތުންނަށްްޯއގާތެރިކަމާއެންމެހައިްރައްް،ދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށް

ްމިހާރުގެްއިކުރީގަް ްއިންތިޚާްވެސް ްރައީސުލްެވސް ްގޮަތކަްށްބީ ްަވކި ްދޭތެރޭގައި ްނަޝީދާ ްމުޙައްމަދު ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކުށްހީއާްމަލުކުރެވިދާނެޢަ ްއެ ްތަފާތުްއިއެކީގަްްކަމަށް. ްތަކުރާރުކޮށް ްމަޖިލީހަށް ްއެކިބިލުްމި ްދިޔައީ ްގޮތައް ްތގޮތަށްްެއކި

ްއެހެންވީމާް ްވައްދަމުން. ްތެރެއިން، ްސިލްސިލާގެ ްސިްލސިލާް،ޭއެގ ްވެއްދުމުގެ ްބިލުތައް ްއެްއެފަދަ ްތެރެއިން ްބޮުޅްގެ އް

ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްމިްމިއަދު ްއަިއއްސަ ްެއއްގޮަތކަށްްައޅުަގނޑަކަށް،ްއޮތީ.ްއެެހންވީމާްހިާސބަށް ްނުކުެރވޭ ެވސްްޤަބޫެލއް

ްޮގތެއް ްކުރެވެންޖެހޭނެ ްމިކަން ްރަީއސުލްޖުމްހޫްމީ ްަވއްކަންކަމަކަށް. ްމީހަކު ްކުރި ްއޭނަރިއްޔާކަން އަެތއްްްގެްކުރީމަ

ްއޭނަ ނޑޭ. ްްނުކެ ްޖޫރިމަނ511ްާއަްށްދޭންވީ ްަވއްަކންްރުފިާޔގެ ްަރއްޔިތުމީހާ ްއޭނަެއއް.ްއާދަިއގެ ވެްސްްއަތްްގެކުރީމަ

ނޑަްނވީ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަންްކޮށްފަ ްހުންނަްމީހަކުްމިހާކުްމަރާލީމަްނުވަތަްމީހަކަށްްލާއިންސާނީްބޮޑުްއަނިޔާްއިކަ

ްއޭނަ ްދިނީމަ ްްއެއް ްޖޫރިމަނާއަކާއ251ްިއަށް ްގޭބަންދަކާްރުފިޔާގެ ްދުވަހުގެ ްނެހެދޭނެެއްއ ްއެހެްނނެއް ޢިއްޒަތްތެރިްް.

ް ްޤާނޫނަކުން، ްއެއް ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްޤާނޫނުތަަކކުންރައީސް. ްއިޖުރާއަތް، ްް،ތަަކކުންއެއް ޤޫބާތެއްެގްޤާނޫނުލްޢުއެއް

ނޑަެއޅިފަ ްކަ ްކަންަތއްތަކެްއ ްހުރިހާ ްމި ްހުްނނަންތެރޭގައި ްއި ްާލފައޭގެޖެހޭނެ. ްތެރެއިން ްއަދަދޭއި ބުތަކެްއްންޖެހޭ

ްލާ ްމީހަަކށް ްއަދި ްވިަޔސް، ްީމހަކަށް ްވަްއކަންކުރާ ްމީހަކަށްދެވެންޖެހޭނެ. ްއަިނޔާކުރި ްދައުލަތަށްްްއިންސާނީ ވިޔަްސ

ްމީހަކަޚި ްވިަޔސްޔާނާތްތެރިވި ްއަދަބުތަކެއްްްށް ްއެއްވަެރްއެގ ްލިބެންޖެހޭނީ ްމަފްހޫމުތައްް، ްެއ ްއުސޫލުތަްއ، އެްއގޮތަކަށް

ްހުން ނަޑއެޅިފައި ްއެްއގޮތަކަށްްކަ ްމީ ްދަންނަވައިލެވެނީ ްމި ްައޅުަގނޑަްށ ްއެހެންވީމާ، ްައޅުަގނުޑްނަންޖެހޭނީ. ވެސް

މެދުވެރިކޮށްްމިްްއިްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްއެޖެންޓުސިލްސިލާގެްތެރެއިންްލާފަްއިއެީކގަްދުކުރާްބިލެއްްނޫނޭ.ްހަމަްމިއާތާއި

ްޔަޤީން ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްތެރޭަގއި ްބިލުތަކުގެ ްބިުލްްަކމެއްހުށަހަޅާ ްމި ްަބިއގައި ްއޮތް ްމިއަދުެގްދަންފަޅީެގްބާކީ ނެތް

ްނުގެންދާނެ ްދެންމެްކަެމއްްއަނބުރާ ްދާދި ްގެންނަންވެސް. ްނިޒާމަށް ްޓެްކސްގެ ްބަދަލުތަކާއިއަުކ ްޓެކްްސްްޖެހޭ ބެްޑ

ޔައީ.ްމިްމަޖިލީހުގެްކަމަށްްގެނައިްބިލުވެސްްއަލުންްއަނުބރާްގެންދިްޖެހޭނެނަގަންޖެހޭނެކަމާ،ްއެްެއއްޗެިހްދެމިއޮންނަން

ްހިނގާ ްޚަރަދުވޭ ްއެބަ ްމިނެޓަކަށް ްްކޮންމެ ްމިނެޓަކަށް ްއެހެންވީމާ،1511ްކޮންމެ ްގޮތުްރުފިޔާ. ްބޭކާރު ްމިްމިގޮތަށް ަގއި

ްޚަރަދުވެގެން ްދަްިދުއމަކީފައިސާތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅަށްްވެސް ްއެހެންވީމާ، ްގެއްލުމެކޭ. ންނަވާނީ

ްްށްމުސްތަޤުބަލަްވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވއި، ްމާދަމާ ޯއގާތެިރްްޓަކައިްްދިވެހިަރްއޔިތުންނަށްް،ަޓކައިްްއަށްޓަކަިއ،

އިްނޫނީްމިްބިލުތަކާްއެްއޗެހިްެވއްދުންްުނވަތަްރަނގަޅުްިސޔާަސތެއްގެްދަށުންްލާފަްއިެއީކގަންްހިތްހެޔޮކަމާނިޔަތަކާިއގެ

ނޑުްހިތަށްއަރަީންމިހާރުްވެއްޖޭ އެއްެވސްް،ްނެތިްއެްއެވސްްދިމާލެއްް،ތިނެްހުއްޓާލަން.ްއެއްވެސްްއަމާެޒއްްވެސްްއަުޅގަ

ކަންތައްަތކެއްްްންނަކަށްްއަިދްމާްހެޔޮއެދިގެންްމިްކުރާްކަންަތއްތަކަކުންްއަިދްދިވެހިރަްއޔިތުމަންޒިލެއްްމަޤުޞޫދެއްްނެިތް

ްމި ްމިހާރު ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ްްނުކޮށްދެވޭ. 441ްްއޮތް ްަސރުކާރު، ްވި ްވ441ްްިދުވަްސ ދުަވސް
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ްރައްޔިތުންނަށްްގެްސަރުކާރު ްިދވެހި ްމިްތެރޭަގއި ްއުސޫެލއް ްއެްއވެސް ްހަުރދަނާ ްސިޔާސަެތއް، ްއެްއވެސް ްހަމަ ްޓަަކއި

ްގާ ްޤަބޫލުކުރޭްމީހުންނަކަށް ްއެބަ ްދިވެހިރައްޔިތުން ްޙަޤީޤަތް ްމި ްމީ. ްޙަޤީޤަތަީކ ްއަސްލު ްނުކުެރވުނުކަން. އިމެއް

ކުންްެއއްެވސްްދިމާލަ،ްެއްއވެސްްކުިރެއރުމެއްް،ސްްބަދަލެއްއެްއވެްް،ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްެއއްވެްސްހަރުދަނާްއުސޫލެއް

ނޑުމެންނަކަށްްނުފެނޭ އަދިްދިވެހިްއެްއވެސްްރަްއޔިތަކަށްްނުފެނުނު.ްމަސްހުނިްސަރުކާރެއްގެްް.ގެނެވުނުްދިމާލެއްްއަުޅގަ

ްލާފަ ްލާފަްއި،ތެރެއިން ްތެެރއިން ްނިޒާމެއްގެ ްމަސްހުނި ްތިއްބަަވއިގެންްއި ްލީޑަރުން ްހުރިހާ ްމުފަްއކިރުންްް،ެވސް ބޮޑެތި

ްވެސްްތިއްބަަވއިގެން ،ް ްތިބެގެނ4ްްިސާޔސީ ްހަދައިގެން ްކޯލިޝަްނ ްެއއްެވސްްްލީޑަރުން ްގެެނވުނު ްކޮބައިތޯ ވެްސ

ްމާދަމާ ްނުގެނެވުނޭ. ްަބދަލެއް ްއެްއވެސް ްއިޞްލާޙީ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންނަށްްްއަށްްއިޞްލާޙެއް ޓަަކއި

ްއުޅޭ ްނުްކަެމއްްކޮށްދޭން ްކުރީެގްެއްއްމަސްިހސާްއާފެބްރުއަރ7ްީފެނުނޭ.ްވެސް ްފެށިގެން ްވަރަށްްބުން ްތެޭރގައި ދުވަހުގެ

ްވާހަކަތައްް ްދެއްކި ްވާހަކަް،ބާރަށް ްނެގުުމގެ ްވާަހކަތަކާ،ްމުާދްްޖީ.އެސް.ޓީ ްއަގުބޮުޑވި ްވާހަކަތަކާ،ްެއްއޗެހި ްއެހެން ާއިއ

ްވާހަކަތަކާ ްނުލިބޭ ްމުސާަރ ްވާހަކަތަކާ، ްއަގުޮބޑުވި ްމި، ްއެކޮބައިޯތ ްވާހަކަތައް. ްއެ ްބަދަލެއްްްއަދު ްއެްއވެސް ކަންކަމަށް

ްބިލެއް ްހުށަހެޅިއްޖެތޯ.ްމާދަމާްގެނެިވއްޖެތޯ.ްއެންމެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްކޮށްދޭީންްޓަކައި،ްރަްއޔިތުންނަށްްއަށްްެވސް ޓަކައި

ްސިާޔދަތުކޮންކަމެއްތޯ ްވަހުދަތާއި ްބާރަ. ްވަރަށް ްވާަހކަ ްވާހަގެ ްސިޔާަދތުގެ ްވަހުދަތާިއ ްދައްކާ. ްގޮްސްދައްްކަްށ ކަމުން

ްަކންތައްތައިސްލާމް ްހުރި ްމަނާކުރައްވާަފއި ނޑަެއޅިެގން ްކަ ްެއވަރުދީނުގަިއ ްަގނެވޭ. ްއެބަ ްއަަރއި ވެްސްްާވއިރުްކަށް

ްވާހަކަ ްމީހާވަހުދަތުގެ ްހުންނަ ްއެހެންވީމާްަދއްކަން ްނޭނގޭ. ްއަށް ްއަމާެޒއް، ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްމިހެންްްއަުޅގަ ނެތި

ް...ހަރުދަނާްނިޒާމެއްްެގންގުޅެންޖެހެއޭމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމުގައިްވެސްްަތންކޮޅެއްްްއެތެރެކުރާްބިލުތަކަކީްމި

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާޝުކުރި ްމެންބަރު ނޑުްއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ްބަުހސަހިސާބުން ްއިބްތިދާޢީ ނަޑއެޅިަފއިާވްަވގުތުްމެންްމިއަދުގެ ށްްކަ

ނޑުމެންްޖެދިޔަީއ.ްދެންްއެްހަމަވެގެންްއެ ަގއިްމިްއޮތ11ްީައށްްދާން.11ްްްައއިޓަމުހޭނީްއެޖެންޑާގެްހެންކަމުންްއަޅުގަ

ްތެޭރގައި ްމަސައްކަތުގެ ްހުރި ްނުނިމި ްމަސައްކަތް. ްހުރި ްަފރާތުންްމިްނުނިމި ްސަރުކާުރގެ ްދާއިް،ވަނީ ާރެގްވިލުފުށީ

ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްްޢިއްޒަތްތެރި ްރަޝީދު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކުރިއަށްްތަފާސްވާފަިއވާ ްބަހުސް ްބިލުގެ ހިާސބުގެ

ްއޮތް ްބާކީ ްވަގުުތ ްމިާހރު ްގެންދާއިުރގައި ްބަހުްސްކުރިއަށް ްބިލުގެ ްމި ްދަންނަަވއިލާނަން.ްްގެންދިއުން. ނޑު ްައޅުގަ ގޮތް

ް ްއަށް 52ްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްްޑީ.ާއރު.ޕީ،ްމިނެޓ21ްުމިނެޓު،ްޕީ.ޕީއެމަށް ްޕާޓީ،ްމިނެޓ35ްުއަށް ްްޖުމްހޫރީ ،ްމިނެޓ11ްުއަށް

ްް.އޭޕީ ްނެޓުމ5ްިއަށް ްޕާޓީ، ްްޤަުއމީ ްވާހަކައަްމިނެޓު.5ްއަށް ްކުރިން ްހަމައެހެންމެ، ްދި ޢިްއޒަތްތެިރްނުދައްަކވާ

ކޮންެމްވަކިްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަްތވެަވޑައިުނަގންނަވާްކޮންމެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްމެންބަރުންގެްތެރެއިން،ް

ްމެ ްފުރުޞަތ5ްުންބަރަކަށް ްޢިއްޒައެރުވޭމިނެޓުގެ ްތަރުތީބުން ްލިސްުޓގެ ްއޮތް ްއަތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ތްތެިރްނެ.

ްފުރުޞަތު ްގެންދާމެންބަރުންނަށް ްއާްއަރުވަމުން ްވާނަމަ، ްނިމުނުކަމަށް ްޖަލްސާ ްދުވަހުގެ ްކުރީ އިރުގަިއްދެ!
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ް ްވަގުތުވާހަކަދަްއކަމުން ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުްގެންދިޔަ ްއެހެންކަމުން ްލިސްޓުެގްވަޑަިއގެންނެތް. ްދާނީ ނޑު ގަ

ްފުރު ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަރުވަނީްޞަތެއްތަރުތީބުން. ްމި ،ް ްފުރު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއަޅުަގނޑު މިްްޞަތެއްމިހާރު

ް.ުކޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށްްއަރުވަނީ

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ލްޣަތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުއުްކުޅުދުއްފުށީ

ްމިް ްފެންނަމުން ްބިލުތަކުން ްހުށަހަޅަމުންދާ ްބޭނުންކޮށްގެން ްއެޖެންޓުން ްސަރުކާރުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމަންޒަރު.ްއެހެންނަމަވެސްް ްހުށަހެޅެމުންދާ ްބިލުތަކެއް ްއަމާޒެްއްނެތް ްކަހަލަ ްތާކުންތާކުނުެޖހޭ،ްއެްއވެސް ްއެއްެވސް ދަނީ

ބިލަކީްމީގައިްކޮންމެވެސްްއޮއްޓަެރއްްހުރިްބިލެއް.ްހަމަްއަޅުަގނޑުމެންްމިކަންްކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްރާއްޖޭގެްހުރިހާްްމި

ތަފާސްހިސާބުތަކެއްްބެލި،ްއެްހިސާބުތައްްއެއްްިވއުަގޔަކުންްފެންނާނެްނިޒާމެއްްއަޅުަގނުޑމެންްގާއިމުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ް

ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމަްްމިއަދު ްެވސް ްބިލު ްއެ ްބިލު. ްހުށަހެޅިފައިާވ ްނިޒާމަށް ްޓެކްސްެނުގމުގެ ްދިޔައީ މި

ްކުރިްން ްއޭގެ ްފަހުން. ްަވގުތުޮކޅެއް ްބިލު ްގެއްލިއްޖެ ްހިނގަމުންދަނިކޮށް ްބަހުސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ހުށަހަޅައި،

ް ްސަރުކާރަށް ްފެނުނީ ްލިބެނ11ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމީހުންނަށް ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްވީަމ ްއަހަރު ްލިބޭ ްޕެންޝަން 31ްޖެހޭ

ް 11ްްދުވަސް ްނޫީނ ްެދނ21ްްްދުވަހަށް ްހިނގައްޖެ. ްެގއްލިގެން ްއެެވްސ ްެއއްެޗއް. ްހުށަހެޅި ްބަދަލުކުރަްނ ުދވަހަށް

ްދެންް ްހިތާމަކުރަނީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްގެންދާކަން ްކުރަމުން ްކަންތައްަތއް ްމިފަދަ ްޮއވެގެން ްައއި.ސީ.ޔޫަގއި ސަރުކާރު

ްއޮްތއިުރގަ ްސުވާުލކުރަނީ.ްއައި.ސީ.ޫޔގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްކީއްެވގެންތޯ ްއުޅެނީ ްމި ްއޮންނަންނުކެރިެގން ްމަރުވަންދެން އި

ްމިތަނަށްް ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްރަްއޔިތުްނނަށް ްކިޔަިއގެން ްހޯދާށޭ ްއާމްދަނީ ްަދއުލަތަށް ްޓަކައި ްޮއޅުވާލުމަށް ރައްޔިތުންނަށް

ް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކަންބޮޑުވަނީ. ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްނިންމާފައ2113ްްިހުށަހެޅެމުންދާތީ ްފާސްކުރިއިރު ްބަޖެޓު ްއަހަރަށް ވަނަ

%ް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްކުރަން.12ްްވާނީ ްއެކަން ްނިޔަލަށް ްމަހުގެ ްޖުލައި ްއަހަރުގެ ްމި ްހުށަހަޅަން. ްބޮޑުކުރަން އަށް

%ް ްއެ ްއަދި 12ްްއެހެންނަމަވެސް ްޓެކްސް ްެއއަރޯޕޓު ްއަެނއްކޮޅުން ްހުށަެއއްނާޅާ. ްބޮޑުކުާރކަށް ޑޮލަރަށ25ްްްއަށް

ްުނކުރޭ.ްބޮޑުކުރަ ްވެސް ްއެކަެމއް ްވާނީ. ްހުށަހަޅާފައި ްފެށިގެން ްމަހުން ްޖުލައި ްއަނެްއާކވެސ25ްްްން ްބަދަލުަގއި ޑޮލަުރގެ

31ްް ްނަގަމުންދާ ްމިހާރު ްިލބޭ، ްހަމަެއއާެއއްކޮށް ްއޮތީ. ްހުށަހަޅާފައި ްއޮޅުވާލަން ްަރއްިޔތުންނަށް ްޖަހައިގެން 8ްޑޮލަރު

ް ްޓެކްސް ްބެޑް ްޖަނަވ2114ްަޑޮލަރުގެ ްއަހަރު ްއުސޫލަކުންްވަނަ ްމި ްއޮންނާނީ. ްނިންމާފައި ްއުވާލަން ްފެށިގެން ރީން

ްސަރުކާރުްނ،ް ްގޮތުން ްބަދުނާމުކުރުމުގެ ްމަޖިލީސް ްމި ްހުށަެއއްނާޅާ. ްެއްއޗެއް ްއެްއވެސް ްސަރުކާރުން މިތަނަކަށް

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފާހެއްނުކުރާނެ. ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީމަ ްމިތަނަށް ްއެއްެޗްއ ްފެންނަހާ އެއްބަްސވެފަިއްްސަރުކާރަށް

ްކުރަން.ްެއގޮތަށްްމިްތަނަށްްހުށަހެޅީމާްމިްމަޖިލީހުންްކޮށްދޭން.ްދެންް ވަނީްހުރިހާްސިޔާސީްޕާޓީތަުކންްއެހެންްއެކަން

ްއޭ،ް ްނުދެ ްބަޖެޓެއް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުން ްތިބެ، ްކޮށްގެން ްބަޣާވާެތއް ްއަރަިއގެން ްއަށް ްޓީ.ީވ ްއިރަށް ްދެ ްދުވާލު ހަމަ

ްުނވާނޭ ްކަމެއް ްއެވެނި ްވެްސް، ްކަންފުެޅއް ްއިޚްލާްޞތެރިކަމުގެ ްމީހުންގެ ްމި ްބުނާއިުރގަިއ ްުނވާނޭ ްކަމެއް ިމެވނި
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ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްނެތޭްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްތަފާސްހިސާބުތައްްއެްއކުރިަޔކަސްްމީގެންްކުރާނެްކޮންކަމެއްޯތް

ް ްކުަޑކ1ްުރައްޔިތުންނަށް. ްބަެޖޓު ްބުނަނީ ްމި ްއަަރއި ްމިްމިނިސްަޓރަކު ްޮގއްސަ ްމިނިސްޓަރު ްައނެއް ްޖެހޭ. ްއެބަ ރަން

މިނިސްޓަރަކުްކުރާްކަެމއްްއަނެްއ1ްްއަޅަނީްބިންގާ.ްދެންްމިއީްެއްއވެސްްކަހަލަްމިއަކުްނެތޭްެއްއވެސްްހިފެހެއްޓުމެއް.ް

އްޔިތުންނަށްްމިނިސްޓަރަކަށްްނޭނގޭ.ްވަޙީަދށްްނޭނގޭްބަޣާވާތެއްްކޮްށގެްންހުރިއިރުްއޭނަްއަށްްކުެރވޭްަކންތައްތަކެއް.ްރަް

ްމިް ްދެން ްކުރަންީވއޭ. ްަކމެއް ްމިވެނި ްކުރަްނވީޭއ، ްކަމެއް ްއެވެނި ްބުނަނީ ްމި ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް

ްުނވާނެް ްއެކަމެއް ްއުިނކުރަން. ްރަްއކާތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްނަޝީދަށް ްރަީއސް ްހައްތަހާވެސް ހުށަހަޅަނީ

ްޤާނޫނަކު ްެއއީ ްރައީސް. ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްލިޔެފަ. ްހުރި ްެއބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްާޤނޫނުގައި ްއެއްޗެއް. ްލިބިދޭ ން

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްހުރިްކަންތައްތަކެއްްވަޙީދަކަށްްނުކުރެވޭެންދެންްމިްޤައުމަކުްއިތުރަކަށްްއެހެންްގޮތަކަށް.ްވަޙީދަކަށްް

ްރައްކާ ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސްކަން ްަރއީސްކަންކުާރްނުލިބޭނެ ްޤައުމުގައި ްމި ތެިރކަމެއް.ްެއއީ

ްއެހެރީ.ްވަރަށްްސާުފް ްިލޔެފައި ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއެްއޗެހި ްރައީސް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެއީކީ ްނޫން މީހެއް

ްބެލެހެއްޓޭނެް ްތަފާސްހިސާބު ްދަށުްނ ްިސޔާސަތެްއގެ ްަރނގަޅު ްެވސް ްޤައުމުަގއި ްމި ްއެހެންވީާމ، ްކަމެއް. ްހުރިހާ

ްނިޒާމެއްް ްލިބޭނެ ްޓަކައި ްކުިރއެރުމަްށ ްޓަކައި، ްއަށް ްތަރައްޤީ ްޤައުމުގެ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެ ްާގއިމުކޮށް، ވިުއގަތަެކއް

ް ްވެރިކަުމގައި ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއ3ްްެގާއިމުކުރަން ްނެތޭ ްތެރޭަގއި އަހަރުގެ

ްމި ްކޮްށގެން ްކަމެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްވޯޓެއްްްމަނިކުފާނު ްނެތްކަމުގެ ްމަނިކުފާުނެގްއިތުބާރު ްއެ ްއެއް ްހުށަހެޅިފަ މަޖިލީހަށް

ނަގާކަށް.ްެއކަމަކުްތިޔަބުނާްބާޣީްވަޙީދުގެްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްވޯޓަށްްއެްއޮތީްމަޖިލީހަށްްމިހާރުްހުށަހެޅިފައޭްއިނގޭތޯ.ް

ްތި ްފިކުުރގައިްސަުރކާރުެގްއެޖެންޓުން ްތަފާތަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްިސޔާސީ ްިމއަދުްއެއީ ްކަންތައްތަކަކީ ްކުރަމުންެގންދާ ބެގެން

ްވެސް.ް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްސާފު ްވަރަށް ްއެނގޭ ްރައްިޔތުންނަށް ްނޫން. ްކަންތައްތަެކއް ްބަލަިއގަންނާނެ ރައްޔިތުން

ް ްލިބެީނ ްއެއް ްބަސްތާ ްހިލަ ްނުަވތަ ްެއއް ްބަސްތާ ްހިލަވެލި ްނުަދއްކަޭމ 81ްްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްިމއީ ްއަށޭ. 31ްރުިފޔާ

އަށްްހުރިްހިލަވެލިްއިނގޭތޯްބަދަލުވެގެންްމިްއުޅެނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްނުބުނަންްރައްޔިތުންްހަނާވަނީްއެކޭްވެސް.ްްރުފިޔާ

ދެންްސިޔާސީްގޮތުންްބައެއްެގްއުރައްޕެއްްނެތި،ްތަޞައްރަުފނުފުދުނީމާްދެންްމޮޔަްވާހަކަްދައްކަންްވެސްްމިއީްލައްކަް

ނޑުމެ ނޑުމެންނޭްރައްޔިތުންަނިއގެންްމަސަްއކަތްކުރަންްތިބީ.ްބޮޑުވަރުްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަުޅގަ ންްމިްބުނަނީްައޅުގަ

ްފައިދާާވް ްރަްއޔިތުންނަށް ްޤައުުމަގއި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުކރާނަން ްެއކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެްޚިޔާލާއިްފިކުރުް އަކަްށްބަދަލެއްނުވާނެ.ްއެކަންްމިްބީދ24ްަަގިޑއިރުގެްތެރޭަގއ24ްްިކަންތައްްކުރާނީ.ްއަުޅގަ

ްބިލުްއަނބުރާްގެނެއްސި.ްއަނެްއާކް ްދިޔައިމާ ްވަކިްހިސާބަކަށް ްބަހުސް ްތަނުގައި ްބިލުްހުށަހެޅީ.ްމި ފެންނަނީ.ްހެނދުނު

ްކަންތަްއް ްދޭތެރޭގައި ްބިލާ ްމި ްނޫނިއްޔާ ްކަމެއް. ްގެންދާނީ ްބިލު ްމި ްނޭނގޭ ނޑުެމންނަކަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްބިލު މި

ްގޮ ްސަބަބުންްވެގެންދާނެ ްބިލުގެ ްމި ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްިމ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ެތއް.

ްވަަރްށް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްުކރަމުންދާނެ.ްސަބަބަކީ ްބޮޑެިތްފައިދާތަެކއް ްވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގްއިޤްތިޞާދަށް
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ްހިނގަމުންދާ ްކަންތައްަތއް ްަޤއުމުގެ ްމި ްއެނގެން ްާރއްޖޭެގްްސާފުކޮށް ްތެޭރގައި ްވިުއގަިއގެ ްެއއް ްއެނގޭނީ ްެއކަން ގޮތް.

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއެބަޖެހޭ. ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން ްާގއިމުކުރެިވގެން. ްނިޒާމެއް ްބެލެހެއްޓޭނެ ތަފާސްހިސާބު

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްބިލު ްމި ްކުރަން. ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްކުރަންޖެހޭ ްމިތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަްށްއެކަމުަގއި ން

ްދިޔުިޅއެްއވާް ްމިްބާޣީްސަރުކާރުންްމިްހުށަހަޅާްއެއްެޗއްސަކީ ްބަލަިއަގންނާނަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްނިކުންނައިުރގައިް ްބޭރަށް ްަވދެ، ްއަށް ްއެތެރެ ްއެޖެންޓު ްސަުރކާުރގެ ްނޫން. ްއެްއޗެއްެސއް ްދިމާާވ ްނޫން. އެްއޗެއްެސއް

ްތަފާތުވޭ ްއެބަ ްިޚޔާލު ްބުނަނީްްއޭނަގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރާނީ. ްކީއްތޯ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްތާއީދުކުރާނަމޭ.ް ބަޖެޓަށްްވެސްްބަޖެޓުްފާސްުކރިއިރުްެއއްބަްސވެފަިއވާްގޮތަށްްހުރިހާްއެްއޗެއްްގެންނާށޭ.ްައޅުގަ

ް ްފެންނަނީްކާންްބޭނުންވެގެން ްމި ްމަންޒަރު.ްފާސްކޮށްދޭނަމޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްކާްނއުޅޭ ްހުޅުވާފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަނގަ

ްއޮތީް ްއެ ްނުކުރާނަން. ްފާހެއް ްމަޖިލީހަކުން ްމި ްބަޖެޓެއް ްސަޕްލިމެންޓްީރ ނޑުމެންނެއް ްއަުޅގަ ްނުވާނެ. ްއެކަމެއް އެހެން

ްމީންްދުވަހަކުްވެސްްމިްމަޖިލީހުންްފާސްނުކުރާވަރުގެްބަޖެޓެްއ...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްދުްޢަބްދުމަހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްއި

ްއަނބުރާް ްހިސާބުން ްފެށޭ ްބަހުސް ްބިލު ްމި ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރާ ްރައީސް.ްައޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްެތރި `ޝުކުރިްއޔާ

ްތަފާސްހިސާބުގެް ްނޫނީ ްަޓަކއި، ްގާއިމުކުރުމަށް ްވަސީަލތްތަކެއް ްބޭނުންތެރި ްއަށް ްިދވެހިރާއްެޖ ްމީ ނުގެންގޮސް

ްބު ްމައްޗަށް ްގެންދެވޭނެްމުހިއްމުކަމުގެ ްހިސާބަށް ްލިބޭ ްނަތީޖާ ްފާސްކޮށް،ްއެކަމުގެ ްބިލު ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ރަެވތިބެ

ްއަދިް ްހުށަހެޅި، ްމަޖިލީހަށް ްިމ ްބިލެއް ްބެހޭ ްތަފާސްހިސާބާ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުއްމީދުުކރަން. ްައޅުަގނޑު ކަމުގަިއ

ޑުްދަންނަވާނީްެއއީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޭއގެްސަބަބުްންތަފާސްހިސާބާްބެހޭްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްްެވގެންދިޔުމަކީްއަުޅަގނ

ްއިނގޭތޯ.ް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްހަމަ ްަމގުސަދު ްބިލުގެ ްބަލައިލާއިރުގައި ްބިލަށް ްމި ްކަމެކޭ. ްއަތުވެދާނެ ްބަދަލުތަކެއް ހެޔޮ

ނޑުމެންގެްހިތުަގއިްވަރަށްްފުރިހަމަ.ްމަގުސަދާްެއއްގޮތަށްްޢަމަލުކުރެވޭތޯްނޫންޯތްމިއީްކުރެވިދާނެތޯްނޫންތޯްމިއީްއަުޅގަ

ްރަނގަުޅް ްތަފާތު ްމަުގަސދުތަކުގަިއ، ްރަނގަޅު ްތަފާތު ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސުވާެލއް. އުފެދޭ

ްޓަކައިް ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަުގސަދު ްނޫނީ ްއެްއގޮތަށް ްނިޔަތާ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްޤާނޫނުތައް ްހުރި ްހެދިފައި ނިޔަތްތަކުަގއި

ްޢަމަުލނުކު ްސަރުކާރުން ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުގެ ްމަންޒަރު. ްބޯނުލަބާ ްމިއަދު ްޤާނޫނަކަށް ްެއއްވެްސ ްމަންޒަރު. ރާ

ްޤާނޫނެްއް ްނޫން. ްއެްއ ްަފސޭހަ ްއެހާ ްދަންނަވާކަްށ ްއޮްތކަމުގަިއ ްބޭނުމެއް ްހެދުމުގެ ްޤާޫނނުތައް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްވަކިަބޔަ ްއެއީ ްޖެހޭ. ްއެަބ ްޢަމަލުކުރަން ްއެްއގޮތަށް ްޤާނޫނާ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވަިކްއޮންނަން ްނޫނީ ްގޮތަށް، ްކަމެއް ްކުާރ ކު

ްޚާއްޞަކޮށްް ްގެންނަންޖެހޭ. ްއެަބ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްނިމުމަކަށް ްއޮންނައޮތުން ްގޮތަށްވެފައި ްކުރަންޖެހޭ ފަރުދަކު

ްަސގާފަތެްއް ްކުރުމުގެ ްަކންތައް ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާީސ ްޤާނޫނާއި ްތަކުރާުރކޮށް ްފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

ްހީވާްހިސާބަށްްމިއަދުްމިްްމިއަދުްމި ްކަމެއްްގޮތުގައި ްކުރަންޖެހޭ ްފަތުރާފަ.ްއަދިްއެއީްސަރުކާރުން ްޤައުމުގައި ްމި ވަނީ
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ްޢާއްމުް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމުައއްސަސާަތކުން ްއެކިެއކި ްރައީްސ،ްސަުރކާރުގެ ްޯގސްވެަފ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ވަނީ

ްޚިލާފަ ްގަާވއިދާ ްޤާނޫާނއި ްވެސް ނޑިވަުޅަގއިްރައްޔިތުންނަށް ްދަ ްމި ްގޯނާުކރަމުންދާ ްދުއްތުރާކޮްށ، ްއުނަދގޫކޮށް، ށް

ްމިއަދުް ްފެންނަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑަށް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް. ްއެަބ ްކަމުަގއި ްއެ ްކަންބޮުޑވުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްހުއްޓުވާ ްއެކަްނ ްއިން ްމުއައްސަސާ ްއަނެއް ްކަންކުރަމުންދާއިރު ްއިން ްމުައއްސަސާ ްއެއް ްއެއްްދައުލަތުގެ ްއަދި ތަން.

ްނިކަމެތިކުރަމުންދާް ްރައްޔިތުން ްހުރަސްއަޅަިއ، ްއެކަމަށް ްދެކޮޅުހަދައި، ްފަރާތުން ްއަނެއް ްކަންތައްތަކަށް ްކުރާ ފަރާތަކުން

ްކަމެްއް ްނެތް ްެއއީ ްވުމަީކ ްކަަމކަށް ްުއޅޭ ްެވގެން ްގޮތަކުން ްބަިއއެޅުނު ްބަހާލިބަހާލުމުގައި ްިމއީ ްފަހަރެއްަގއި މަންޒަރު.

ްދަންނަ ްއެހެންްކަމުގައި ްހެދެމުންދާއިރުގައި ްޤާނޫނުތައް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވކަންްނޭނގެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިހާރު

ނޑުމެންްމިްބިލުންްވެސްްބިއުރޯްެއއްްއުފެދި،ްެއއީްމުޅިންްވަކިްމުައއްސަސާް ބިލުތަކުންްވެސްްފެންނަްފަދައިންްއަޅުގަ

ްއޮން ްޤާނޫނުގައި ްގޮތަށް ްހެދިގެންާދ ްގޮުތގައި ްމިއަދުްއެްއގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްރަނގަޅެއް ްއޮތުން ނަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްމިފަދަްކޮންމެްޤާނޫނެއްގައިްެއކަމަކާްގުޅޭްވަކިްމުައއްސަސާްެއއްްއުފެދި،ްއެއީްމުޅިންްވަކިންްހިނާގް

ްއަ ްނޭދެވޭ ްއެކަުމގެ ްމާލިއްޔަތަށް ްރައްޔިުތންގެ ްިދވެހި ްބަޖެޓަށް، ްދައުލަުތގެ ްއޮތީމާ ްގޮތަށް ްއެީއްތަނެއް ސަުރކުރާކަށް

ްހިނގާް ްބޭރުން ްސާރވިްސގެ ްސިވިލް ްވެސް ްއަކީ ްމުއައްސަސާ ްމި ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްގިަން ްތަފާތު ްއަދި ްބަޖެޓުދީފައި ްބޮުޑ ްތަފާތު ްއަށް ްބިއުރޯ ްމި ްޖެހެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވީމާ، މުއައްސަާސއަކަށް

ްޚިދުމަތްތައް ްއެހެނިހެން ްތަނެްއެގްްގޮތްގޮތުން ްހިންގާ ްބޭރުން ްއިން ްސަރވިސް ްސިވިލް ްމުޅިން ްޓަަކއި ކޮށްދިނުމަށް

ްދިމާވާް ްެވސް ްމުއައްސަސާތަކަށް ްއެހެން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަނެއްާކވެސް ްވެގެންދަނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްބާްއވަން. ގޮތުަގއި

ްފަ ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްއަިއސް، ްބުރަކަމެއް ްއިތުރު ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްޭބކާުރްފަދައިން ްފައިސާ ްބޮޑެތި ްއިން އިސާ

ްިދވެހިް ްސަބަބުން ްޭއގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަކީ ްނަތީޖާ ްކުެރިވގެންދަނީ. ްޚަރަދުތައް ްކުރަންނުޖެހޭ ްނޫނީ ޚަރަދުތައް

ްހުރަްސއެޅެނީ.ް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްބޭނުންކުރެވުނީމާ ްކަމަށް ްިމ ްަފއިސާ ްހުރި ްޓަކައި ްއަްށ ްތަރައްޤީ ރައްޔިތުންެގ

ްކު ްކޮމިީޓްރައްޔިތުމީހާގެ ްބަލައިގަެނ، ްބިލު ްމި ްދޭތެޭރގަިއ ްކަންތައްތަކާ ްމިަފދަ ްއެހެންވީމާ، ްުހރަސްއެޅެނީ. ރިއެރުމަށް

ްކުރަންޖެހޭް ްެއއީ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުުކރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިސްާނވަަޑިއގަތުމަކީ ްވެސް ްމަަސއްކަތްކުެރޭވއިރުަގއި މަރުޙަލާގައި

ްކަ ްވިސްނަންޖެހޭ ްދޭތެރޭ ްެއކަމާ ްއެިކެއިކްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުމެން ްދައުލަތުގެ ްފެނޭ ްެއބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މެއް.ްމިއަދު

ްއަެންއް ްލިބޭއިުރ، ްއެއް ްމުސާރަ ްކުޑަުކޑަ ްސެކެޓްރީއަކަށް ްތަނެއްެގ ްެއއް ްތެރޭަގއި ްމީހުންގެ ްތިބި މުއައްސަސާަތކުަގއި

ްނަ ްމުސާރަ ްގުަނ ްދެ ްބޮޑު، ްވުރެ ްއަށް ްމުސާރަ ްލިބޭ ްއެކަކަށް ްދެންނެވީ ްމި ްެއއީ ްސެކެޓްރީ ްތަން.ްތާނގެ ގަމުންދާ

ް ްމިސާލަކަށް ްއޮފިސަރަކަށް ްއެްޑމިނިސްޓްރޭޓިވް ްހުންނަ ްތަނެްއަގއި ްފެޭންއެއް ްއެބަ ްރުފިޔ6ްްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާސް

ުރފިޔާްގެންދާްތަން.ްމިކަހަލ18111ްްަލިބެންޏާްދެންްޖެހިގެންްހުންނަްތަނުގައިްހުންނަްއެޑްމިނިްސޓްރޭޓިވްްއޮފިސަރުް

ްތަފާތުކުރުންތައް ނޑުމެންނަށްްްބޮޑެތި ްއަުޅގަ ްހިންގީމަ ްގޮތުަގއި ްެއއް ްމުއައްސަާސ ްވަކި ްިމގޮތަށް ނޑުމެން އަުޅގަ

ްެއއްވެްސް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއަުދ ނަޑކީ ްއޮިނގަ ްމުސާަރއިެގ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ފެނިގެންދޭ.
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ްެއއްެޗއްްނޫން.ްަސރުކާރުްދިވެހި ަދއުލަތުންްމުސާރަދޭއިރުަގއިްވެސް،ްދިވެިހްްހަމައެއް،ްއުސޫެލއްެގްމަތިންްގެންގުެޅވޭ

ްމިއަދުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްހުރި. ްއެބަ ްތަފާތު ްބޮޑު ްދެންނެވި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްމުއައްަސސާތަުކގަިއ ދައުލަތުގެ

ްމުސާަރް ްދެވޭ ްމަގާމުތަކަށް ްނޫނީ ްނިސްބަތުން ްަމގާމުތަކުގެ ްމެުދގައި ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަހަމަކޮށް އެްއގޮތްކޮްށ،

ނޑަް ްކަމަށްްކަ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ނޑައެިޅފައި ްކަ ްގޮތް ްމުސާރަދެވޭ ްއުސޫލުން ްހަމަހަމަ ްަމގާމުތަކަށް ްއަދި ްޮއވެ، އެޅިފައި

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްމިްހުރިހާްކަމަކުންްސަލާމަތްވެވެންްއޮތީްމިް އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްގެނެ ްނިމުމަކަށް ްވެރިކަން ްބަޣާވާތުގެ ނޑުމެންނަްށްއޮތް ްއަުޅގަ ްވެިރކަމުގައި ްބަޣާވާުތގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ސްގެން.

ްތަކުރާރުކޮްށް ްއަޅުަގނޑު ްއަިދ ްނުވާނެ. ްއެއް ްފައިދާ ްކޮޅަކަްށ ްއެއްެވސް ްދެންނެވިހެން ްމި ްހަމަ ރައްޔިތުންނަކަށް

ްރަނގަ ްތަފާސްހިސާބު ްއުސޫލުން ްކަންކުާރ ްވެސް ްތަންތާނގައި ްއެހެްނ ްދުނިޔޭގެ ްއެްދަންނަވާނީ، ްބެލެހެއްޓުނީމާ ޅަށް

ޤައުމުތަކުަގއިްއިްނވެސްުޓކުަރންްއަންނަްމީހުންނަށްްވެސްްއެިކއެކިްކަންަތއްތަކާްބެހޭްމަޢުލޫމާތުްދެނެގަތުމަށްްފަސޭހަވޭ.ް

ްފުރުޞަތުތަްއް ްހުރި ްމަްސވެރިަކމުގައި ްއަށް ްމީހާ ްބޭނުންވާ ްއިންވެްސޓުކުރަން ްސިނާޢަތުަގިއ މަސްވެރިކަމުެގ

ްމީހުންނަށްްގޮތެއްްނިންމަންްތަފާސްހިސާބުގެްޛަރީ ްދާންްފަސޭހަވޭ.ްއެ ްދެންނެވިްކަންތައްތަކަށް ްމި ްއިންްއެނގުނީމާ ޢާ

ްފުރުޞަތުްއޮވޭ.ް ްދެންނެވި ްމި ްފަރާތްތަކަށްްވެސް ްބޭނުންވާ ްއިންވެސްުޓކުރަން ނޑުވެރިކަމުގެ ްއެހެންްދަ ފަސޭހަވޭ.ްހަމަ

ްބޭނުންވާ ްއިންވެސްުޓކުރަން ްދާއިރާތަކުަގިއ ްއެހެނިހެން ްދެންނެވިްްއަދި ްމި ްއަލީަގއި ްތަފާސްހިސާބުގެ ްވެސް މީހުންނަށް

ްކުރަންޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިސްބަތުން ްޤައުމެްއގެ ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްފަސޭހަވޭ. ްދެނެގަންނަން ްނޫނީ ފުރުޞަތު

ްއެއް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްރަްއކާކޮށްފަިއ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޤައުެމއްަގއި ްމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ްމިފަދަ ްއަދި ްކަމަށްްކަމެއް. ޗެްއ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން،ްެދވަނަްފުރުޞަތު.ް

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެްސްޝުކުރިއްޔާ ްޝައްކެއް ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމީ ްބިލެއް ްަތފާސްހިސާބުގެ ވެހިރާއްޖޭގެ

ްދެނެގެންފަ.ް ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ްވަނީ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމުިހއްމުކަން ްއޮތުމުގެ ްބިލެއް ްތަފާސްހިސާބުގެ ްނޫން. ްކަމެއް ކުރާ

ްހއ.ް ްރާއްޖޭގައި ްދަނީ ްމި ްއިން ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްދެނެގަނެގެން ްމުހިއްމުކަން ްއަތޮޅުްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއައްޑު ްފެށިހެން ތުރާުކނުން

ްބައްދަލުކުރަމުން.ް ްފަހަރު ްއެއް ްއަކު ްހަފްތާ ްރައްޔިތުންނާ ްހުރިހާ ްވަދެ ްގޭބިސީތަކަށް ްހުރިހާ ްހުރި ްދޭތެރޭގައި ހިތަދޫއާ

ްބަލަމުްން ްކަންތައްތަެކއްތޯ ްކޮންކޮްނ ްބޭނުްނވަނީ ްކުރިއަށް ްއަހަމުން ްަކއިރީަގއި ްރަްއޔިތުން ްެއ ްއަރަމުން. ރަށްރަށަށް

ދިރާސާކުރަމުންްމިްދަނީ.ްއެއީްތަފާސްހިސާބުްހޯދުމަކީ.ްއެްހޯދާްތަފާސްހިސަބުތަކުގެްއަލިންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނުނީް
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ްެއް ްބޮއްސުންލާފައިކަން. ްޮއތީ ްނިޒާމު ްިއންޝުއަރެންސްގެ ްފަރުވާގެ ްޞިއްޙީ ްުއފެއްދި ްސަުރކާރުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ލޫމާތުންްފެންނަނީްބޮޑެތިްބަލިތަކުގަިއ،ްދާއިީމްބަލިތަކުގައިްބަލިްހާލުަގިއްތަފާސްހިސާބުތަކުންްއަޅުަގނުޑމެންްހޯދިްމަޢުް

ްަބޔަުކް ްއެތައް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްނެތިފައި ްފައިސާ ްޚަރަދުކުާރނެ ްޖެހިފައި ްހާލުގައި ްނުކުޅެދުންތެރިކަމުެގ ޖެހިފައި،

ްއަޅުގަް ްހޯދުމުގައި ްތަފާސްހިސާބު ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބިކަން. ްއެބަ ްވެސް ްއަތޮޅުގެްމިއަދު ްގދ. ްފެންނަނީ ނޑުމެންަނށް

ްނިޒާމުަތްއް ްފެރީގެ ްއޮތް ްާގއިމުކޮށްަފއި ްޓަކައި ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަތޮޅުތަކުަގއި ްއެހެނިހެން ްރާއްޭޖގެ ްއަދި ްނިޒާމާ ފެރީގެ

ްހޯދިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއޗަކީ. ްއޮތް ްފެންނަން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަފާސްހިސާބުން ްއެީއ ްއޮތްކަން. ބޮއްސުންލާފައި

ްމަސައްކަތްތައްްތަ ްބޮޑެތި ްފަށާފަިއްހުރި ްޓަކައި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރަށްރަށުގެ ްފެންނަނީ ނުޑމެނަށް ްއަޅުގަ ފާސްހިސާބުތަކުން

ްފެނުނީް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަފާސްހިސާބުތަކުން ްހޯދި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތަން. ްތިބި ްމާޔޫްސެވފައި ްރަްއޔިތުން ހުއްޓި،

ްމަ ްކުރަމުންދިޔަ ްހައިސްޕީުޑަގއި ްކުރަމުންދިޔަްރައްޔިތުން ްފަރުދުން ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ސައްކަތް،

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްތަފާސްހިސާބުތައް ްމި ްތިބޭތަން. ްއަތްަލއިެގން ްއަނަގޔަށް ްމާޫޔސްވެ، ްުހއްޓި، މަސައްކަތްތައް

ްމުހިއްމު ްކޮންމެެހން ްއޮތުަމކީ ްބިލެއް ްރޮނުގން ްތަފާސްހިސާބުެގ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށްްްފެންނަނީ. ކަމެއް

ނޑުްދަންނަވާނީްތަފާސްހިސާބުތައްްހޯދުމާްބެހޭްއެންމެްފުރިހަމަްމަޢުލޫމާތުތައްް ދަންނަވާލިޔަސްްހަމަްމިްބިލުގައިްއަުޅގަ

ްގިނަް ްވަރަށް ްމަރުޙަލާގައި ްބަލައިގަނެ،ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލަކީ ްމި ްނެތޭ. ްެއއް ނޑައެޅިފަ ްކަ ްވެސް ްގޮތްތަކެއް ހޯދޭނެ

ްތަފާސްހިސާބުްްމަސައްކަތްތަެކއް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްހޯދީމާ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަފާސްހިސާބު ްވާއިުރަގއި ްބިލަކަށް ކުރަންޖެހޭ

މަސް،6ްްހޯދީމާްފެންނަނީްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއެްރަށްރަށުގެްސާފުތާހިރުްކަމަށްްޓަކައިްޚަރަދުކުރާްފަިއސާްވެސްްނުދެވިް

ްހުރިކަން.ްަކއުންސިުލތަކ11ްުމަސް،8ްް ްުދވަްސްވެފައި ްމީހުންނަށްްމަސް ްކުނިކަހާ ްރަށްރަށުގައި ްތަކުރާރުކޮށް ްދަނީ ން

ްތަފާސްހިސާބުގެް ްއަންގަނީ ްއިން ްނެތޭ.ްމީރާ ްއެއް ްފައިސާ ްދެވޭނެ ްއިތުރަށް ްދެން ްއަްނގަމުން،ްތިމަންނަމެންނަށް ވެސް

މިްމަހުްލިބުނުްލާރިްނަތީޖާތައްްދައްކާްގޮތުންްެވްއޖެއްޔާްދިވެހިާރއްޖެްއަށްްމިހާތަނަށްްނުލިބޭްލާރި،ްމިދިޔަްއަހަރުގެް

އަށްްވުރެްމިްއަހަރުގެްމިްމަހުްލިބުނުްލާރިްއަދަދުްގިނައޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްދަންނަވަނީްނެތޭް

ޚަރަދުކުރާނެްފައިސާްއެއް.ްެއއްގޮަތކަށްވެސްްކަޑަނުޖަހާށޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްތަކުރާރުކޮށްްިމްދަންނަވަނީ،ްއެމް.ޑީ.ޕީންްމިް

ްވަ ްދަންނަވަނީ ްބޭނުމުގަ. ްއެޅުމުގެ ްއަނދުން ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެއީ ްކަޑަޖަހަމުންނޭ. ްދާނީ ްމަނިކު ްޙަސަން 7ްޙީދު

ްނަފުރަތުކަމެްއ،ްނުވަަތް ްަވރެއްގެ ްކޮންމެެވސް ްރައްޔިތުންެގްހިތްތަކުގައި ްއިންތިޚާބަށް ްރިާޔސީ ްއޮންނަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި

ްކަމެއްް ްއުފެިދގެންދާނެ ްމާޔޫްސކަމެއް ްވަރެްއގެ ްެއްްކޮންމެވެސް ްބިންގާނޭިޅ، ްމައްޗަށް ްކަަޑއިެގ ްއެ ކަޑަޖަހާފައި

ްފެންނަނީް ްތަފާސްހިސާބުތަކުން ްޖެހި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަންޖެހޭނެ. ްއެވަރު ްހުރުމަކީ. ްނުނިމި އިމާރާތްތައް

ްނުދީ، ްއެއް ްފައިސާ ްއެްއެވސް ްނުލައި ްއުޖޫރައަާކ ްއިތުުރަގޑީގެ ްލައްާވ ްމުވަްއޒަފުން 8ްްރިސޯޓުތަކުަގއި،ްިރސޯޓުތަުކެގ

ް ްތަފާސްހިސާބުތަކުނ11ްްްގަިޑއިރަށްވުރެ ްޖެހި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަން. ްމަސަްއކަތްކުަރމުންދާ ްގިނައިން ަގޑިއިރަްށވުރެ

ް ްކޮޓަީރގަިއ ްއެއް ްރިސޯޓުތަކުގެ ްފެންނަނީ ްމިއ61ްްީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނިންދަވާކަން. ްމީހުން ްގިނަ ްވުރެ މީހުންނަށް
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ްދެނެގަ ްތަފާސްހިާސބުތައް ްމި ްޓަަކިއްމައްސަލަތައް. ްއަށް ްމާދަމާ ްމާޒީަގއި ްއޮްތ ްކުރިއަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނެގެން

ރައްޔިތުންނަށްްހެޔޮކަމެއްްކޮްށދެވެންްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީންްމިްދަނީްރެޔާއިދުވާލުްރާއްޖޭގެްހުރިހާްރަށްރަށަކަށްް

ްރައް ްބަލައި ްހާލުައހުވާލު ްރައްޔިތުްނގެ ްބައްދަލުކޮށް، ްރަްއޔިތުންނާ ްކޮންކޮންްއަރައި ްބޭނުންވަނީ ޔިތުންަނށް

ްވިޔަފާރިކުެރވޭެން ްއެންެމްމުހިއްމީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްތަފާސްހިސާބުެގްތެރެއިން ްއެނގުނީ ކަންތައްތަެކއްތޯ.ްބެލިބެލުމުން

ްކަމަށް.ް ްއެ ްތިބީ ްބޭނުންވެފައި ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްގޮތްަތްއކަން. ްފުޅާކުެރވޭނެ ްއިްނވެސްޓުމެންޓުތައް އުސޫލުތަާކއި

ްއިްނވެސްޓުކުެރވޭނެްރައް ްެއކީަގއި ްމަގާ ްހެޔޮ ްއެީކަގއި ްވަސީލަތްަތކާ ްހެޔޮ ްަރްއޔިތުންނަށް ްބޭނުންވަނީ ޔިތުން

ް ވަނަްއަހަރުގެްިސޔާސަުތގެްތެރެއިންްައޅުަގނޑުމެްނ2113ްްފުރުޞަތުތައްްފެނުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްކު ްމިއަުދގެ ްވިޔަފާރި. ްގެސްޓުހައުްސެގ ްހުޅުވާލަނީ ްބިުލގަިއްމި ްގެންދިޔަ ްއަނބުރާ ްދަންފަޅީަގިއ ްމަރުޙަލާގަިއ،ްކުީރ ީރ

ްދަންނަވަނީް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްދަމަހައްޓާ ްޓެކްސް ްބެޑު ްނުވަތަ ްވާހަކަ. ްއިތުުރކުރާ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއޮތީ ވެސް

ްތަކުރާރުކޮށް ނަޑއިލާނަމޭ. ްކަ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްޓެްކސް ްެބޑު ްތެރޭގައި ްވިޔަފާީރގެ ްދަންނަވަނީްްގެސްޓުހައުްސގެ މި

ްއެް ްޖީބަށް ްރައްޔިތުމީހާގެ ނޑައިލާނަމޭ.ްަކނޑާަލނީ ްކަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޓެކްސް ްެބޑު ްތެޭރގައި ްިވޔަފާރީގެ ގެސްޓުހައުސް

8ްް ްއެ ްބޭނުމުަގ. ްވެއްދުުމގެ ްއިތުުރވަނީ.8ްްޑޮލަރު ްއާމްދަނީ ްރައްޔިތުީމހާގެ ްެވއްދީމަ ްޖީބަށް ްަރއްޔިތުމީހާގެ ޑޮލަރު

ްަރއް ްއިތުރުވީމަ ްެއްއާމްދަނީ ްދެވެނީ. ްދަރިފުޅަށް ްރަްއޔިތުމީހާގެ ްެވސް ްސަާޔ ްކިރުތަށްޓާއި ްހެނދުނު ްއަށް ޔިުތމީހާ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްއަޅާެލވެނީ. ްެވސް ްސީލިްނގު ްޭގގެ ްބޯހިާޔވަހިކަމާއި ްރަްއޔިތުމީހާގެ ްއަށް ްަރއްޔިތުީމހާ ްއިތުރުވީމަ އާމްދަނީ

ްތަ ްބައްޓަންކުެރވެމުންދަނީ ްިސޔާަސތުތައް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެހެންވީމާ،ްރައީސް، ްދިރާސާކުރުމަށްފަހުގަ. ްހޯދައި ފާސްހިސާބު

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްފަތުރާލަން ްކަންޮކޅުތަކަްށ ްރާއްޖޭގެ ްިވޔަފާރި ްމެރިކަލްޗަރ ްތެރެއިން ްތަފާސްހިސާބުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިޤްތި ްއާއި ްއާމްދަނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލާފައި ްތެެރއިން ްވިޔަފާރީގެ ްއެ ްއަދި ނަޑއަޅަނީ. ްކަ ްމި ޞާދީްސިޔާސަތު

ްމިް ްހޯދަނީ. ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްސިޔާސަތުތައް ްއިތުރުުކރެވޭނެ ްގުނަކުެރވޭނެ، ްގުނަައކަށް ްއެތައް ފުދުންތެރިކަން

ްޙަސަނުް ްހުރި ްދަނގެތީަގއި ްފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ްރެޔާއިދުވާުލްހޯދަމުން.ްއަުޅގަ ްދަނީ ްމި ނޑުމެން ސިޔާސަތުތަްއްއަުޅގަ

ްއޭނަގެ ްފުދުންތެރިކަމަށް، ްއަިމއްލަ ްއުފައްދާކަން.ްްއޭނަގެ ްހަކަތަ ްޢިޔާދަކުރަނިވި ްއޭނަ ޙިކުމަތްެތރިކަމުން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނުނީްދަނގެތީަގއިްހުރިްޙަސަނު،ްއޭނަްއަމިއްލަްއަށް،ްއޭނަްއަމިއްަލްއަށްްބްރޭންޑުކޮށްގެންްއޭނަް

ްައޅުގަް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްނިޒާމުތައް ްފުރުޞަތުދެވޭނެ ްފަރާތްތަކަށް ްއެފަދަ ްތަން. ްއުފައްދާ ްއެއީްބަގީ ްގެންނަނީ. ްމި ނޑުމެން

ރައްޔިތުންްބާރުވެރިކުުރވާްިސޔާސަތު.ްއެްސިޔާސަުތގެްތެެރއިންްރައްޔިތުންނަށްްފުދުންތެރިކަންްލިބޭނީ.ްރައްޔިތުންނަށްް

ްފުޅާކުރެވޭނީ.ް ްޚިދުމަތްތައް ްައސާސީ ްލިބިގެން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއެ ްއިތުރުކުެރވޭނީ. ްޖީ.އެސް.ޓީ ްލިބިގެން ފުދުންތެރިކަން

ްދާެން،ްއެހެންވީމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް. ްދަނގަްއޗަށް ްދާނެ ްތަފާސްހިސާބު.ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމްޖަހަނީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ފެންފުއްޓަށްްވެސް.ްފެންފުއްަޓކަށްްމިއިންްދުވަހަކުްނެތްްޯލލާރިްއެއްްވެސްްބަނދަރެއްްަހދާކަށްްހަރަދުކޮށްފަ.ްފެންފުށީް
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ްބަ ްފެންފުށީގައި ްމަސައްކަުތން ްއަމިއްލަ ްމާމިނގިލިްމީހުންގެ ްލޮނުވެފަ. ްއޮތީ ްފެން ްމާމިނގިލީގެ ްއޮތީ. ނދަރުހަދާފައި

 ވަށަިއގެންްއޮތީްހިްއކިފަ.ްޭއެގްނަތީޖާއެއްގެްގޮތުންްފެނުގަިއްދުވަނީްނުބައިްވަސް...

 

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު

އްޖޭގެްތަފާސްިހސާބުގެްބިލުްމަޤްޞަދުގައިްިމްހިމެނެނީްދިވެހިރާއްޖޭގައިްމިްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދިވެހިރާ

ްމަޤްޞަދުަގއޭ.ް ްރައްކާކުރުުމގެ ްުދވަހަށް ްގިނަ ްރެޯކޑުތައް ްބެލެހެއްޓުމާިއްއެ ްތަާފސްހިސާބުތައް ްކަންކަމެއް ްހުރިހާ ހިނގާ

ްފަހުް ްފާސްކުރި ްބަޖެޓް ްމިހާރު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލުތައްްއެހެންނަމަވެސް ްނަންނަމުގައި ްތަފާތު ން

ފޮނުވާއިުރގައިްވިސްނަންޖެހޭްބަޖެޓަށްްވާނީްކިހިނެއްތޯ.ްަރްއޔިތުންްއަތުންްމީގެންްބިަލކަށްްކިހާވަެރއްްޚަރަދުވޭތޯ.ްިމީއް

ްމިދި ްކުރީގައި ްހުންނަނީ. ްމި ްކަންކަން ްބަލަންޖެހޭ ްުކރީގައި ްފާސްކުރުމުގެ ްބިލުތައް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ަޔްކޮމިޓީތަކުން

ހަފްތާގައިްވެސްްފޮނުވިްބިލެްއްއައި.ީޓއާްބެހޭ.ްއެކަމަކުްައިއޓީއާްބެހޭްބިލެއް،ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީއާްބެހޭްބިލެއްް

ްޕްރޮޖެކްޓެއްގެް ްހައުސިން ްބޭންުކން ްއެްގޒިމް ްަޗއިނާގެ ްއެކު ްހީލަތްތެރިކަމާ ްއޮންނަނީ ްހިމެނިފައި ްވެސް ްއޭގައި ނޫން.

ް ްޕ2114ްްތެރެއިން ްއަހަރަށް ްވަނަ ްތެެރއިން ްފަިއސާގެ 61ްްރޮގްރާމުކޮށްފަިއވާ ްމާފުކުރައްވާތި! މިލިޔަްނ57ްްހާސް،

ޑޮލަރުްސްމާޓްްމޯލްޑިވްސްްކިޔާފައިްޕްރޮޖެކްޓެއްްހަދައިގެްންމާލޭގައިްބޮޑުސިންގާްއިމާރާެތއްްގާއިމުކޮްށ،ްއެްއިމާރާތުެގް

ް ްގަތުން. ްަސކަރާތްަގނެޑއް ްލައި،ްޭއގެ ްއެްއޗެހި ްކޮމްޕިއުޓަރާ ްތެރެއަށް ްަޢމަލެއް. ްޑޮލަރު،57ްްކޮރަޕްޝަްނގެ މިލިއަން

ް ްދަންނަވަނީ ްމި 1ްްއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްރުފިޔާ. ްފާސްކޮށްަފއ15ްްިބިލިއަން ްބަޖެޓެއް ްުރފިޔާގެ ބިލިއަން

ްއެްބަޖެޓުްފާސްކޮްށފައިްއަނެްއކާްއުސޫލުތ1ްައޮްއވާ،ްއަނެްއކާެވސްްއަހަުރެގްމިހާހިސާބުންް ކެްއްބިލިއަންްނަގައިިފއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބާރުބޮޑުވާނީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ ްބިލުތަްއްގެނައިމަ ްގޮތަށް ނުޑވާ ނޑުފު ްފު ްނިޒާމު ނެތި،ްއަނެއްާކވެސް

ްއެބަްފެނޭްއިތުރަށްްބިއުޯރް ނުޑްބަލައިލީމަ ްއަުޅގަ ރައީސް،ްާރއްޖޭަގއިްމިްހިނާގފައިްހުރިްކަންތައް،ްމިްބިލަށްްވެސް

ނޑައަޅާަފއި،ްއެްމެންބަރުންނަށްްމުސާރަތަކެއްްދީފައި،ްއަދިްޭއެގއިތުރުންްއެއްްއުަފއްދަިއ،ްބިއުރޯގެްމެންް ބަރުންތަކެއްްކަ

ް ްބިލުގެ ްމި ްވަިކކުރުން. ްޢައްޔަންކުރުާމއި ްމުަވއްޒަފުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްވަނ24ްްީއަޅުަގނޑު ްމި ް)ހ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްިހންގުމަށް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްހާސިލުުކރުމަށާއި ްމަޤްޞާދު ްވަޒީާފްްބިއުރޯގެ ްއެއް ްވަޒީފާދީ، ްމުަވއްޒަުފންނަށް ބޭނުންވާ

ްޤާނޫނާް ްހަދާ ްއިން ްޤާނޫނާިއްބިއުރޯ ްވަޒީފާާއްބެހޭ ްހަދާނީ ްވަިކކޮށް ްއިން ްބަަދލުކޮށް،ްވަޒީފާ ްއަށް ްވަޒީފާ ްއަެނއް އިން

ލާމަރުކަޒީްްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ަގއިްމިްބަޔާންކުރަނ24ްީއެްއގޮތްވާްގޮތުގެްމަތީންްޗީފްްސްޓެޓިސްޓީޝަނޭ.ްދެންްހަމަް

ްސަރަހައްދުަތކުަގއިް ްއެކި ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްޓަކައި ްމަގުފަހިކުރުމަށް ްހިންގުމަށް ްނިޒާމު ްތަފާސްހިސާބުތަްއ އުސޫލުން

ްބާރުް ްުއވާލުމުގެ ްއުފެއްދުމާއި ްއިދާރާތައް ްމަތީން ްަމޝްވަރާގެ ްކައުންސިލުގެ ްއަދަދަށް ްފެންނަ ްކަމަށް ގާއިމުކުރަންޖެހޭ

ްލިބި ްސްޓެޓިސްޓީޝަނަށް ްބިއުޯރެގްޗީފް ްވާނީ ްމަސްޫއލިއްޔަތަކަށް ްއިދާރާތަުކގެ ްއުފައްދައި ްމިގޮތުން ގެންެވއޭ.

ްމަަސއްކަްތކުރުމޭ.ް ނަޑއަޅާ ްކަ ްސްޓެޓިްސޓީޝަން ްޗީފް ްމަީތން ްމަޝްވަާރގެ ްަކއުންސިލުެގ ްތެެރއިން މަސްއޫލިއްޔަުތގެ
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ްޢިއްޒަތްތެ ްމިހާރު ްއަދަަދަކށް. ްފެންނަ ްަކއުންސިލަށް، ްއަދަދަކަށް ްފެންނަ ްރިާޔސީްމީގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްަރީއސް، ރި

ނިޒާމެއްްާގއިމުކުރީ.ްއެހެންނަމަވެސްްރިާޔސީްނިޒާމެއްްާގއިމުކޮށްފައިްއަެނއްކާްއެއަްށވުރެްާބރަށް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް

ްޒިންމާދާރުް ްޓަކައި ްވަޒީފާދިނުމަށް ްމީސްމީހުންނަށް ްއެހެން ްކަތީބުންނާ، ްތިބި ްކުރީގައި ްއުސޫލަށް ްއޮންނަ ްބާރު އަށް

ްވެްސް ްަވޒީރުންނަށް ްއަކީ ްނަީތޖާ ްާގއިމުކުރީ. ްފަށަލައެއް ްއެހެްނ ްނިޒާމެއް، ްއެހެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނަމުަގއި ވެރިާޔގެ

ްދިމާވީް ްއެންމެްފަހުންްދަތިްއުނދަގޫތަކާ ްކަންތައްތައް ްހިންގޭްހިސާބަށް ްތިބިްމީހުންނަށްްސަރުކާރު ްހިންގަން ސަރުކާރު

ނުންްގޮސް.ްކަްނކަންްނިންމަންްއިދާރީްކަންތައްތަކުަގއިްރަްއޔިތުންްފޮނުވާްސިީޓ،ްއެްފަށަލަފަށަލަްގިނަެވގެންްދިޔަދިޔައި

ްއެއަްށް ްގޮސް ްތަނަށް ްއަނެއް ްތަނަށް ްއަނެއް ްތަނުން ްއެއް ްސިޓީ ްފޮނުވާ ްތާކަށް ްއެހެްނ ްނުވަތަ ރައީސްއޮފީހަށް

ްއަ ްދެ ްއަހަރު، ްނުވަތަ ްދެމަސް ްމަސް ްނިމިފަ. ްކަމެއް ްއެ ްއޮންނަީނ ްޢިްއޒަތްތެރިްޖަވާބުދާރީވާއިުރަގއި ްވެފައި ހަރު

ްއަުޑއަހަންް ްއަޅުަގނޑު ްއުސޫުލން، ްއޮންނަ ްކުރީގައި ްމިހާރުވެސް ްލުމަށްވުރެ ްފަށަލަތައް ްމި ްއެހެންވީާމ، ރައީސް،

ރާއްޖޭަގއިްކުރީަގއިްބާނާްމަްސ.ްމަސްްބާނާްއަދަދާްނުވަތަްރާއްޖެްއިންްބޭރުކުރާްމަހުގެްރެކޯޑުތަކާްއެްއޗެހިްއޭުރގައިް

ްލައްވާް ްމަހާ،ްްކަތީބުން ްބޭނި ްފޮނުަވއިގެން ްރިޕޯޓުަތއް ްކެޮޔޅުން،ްހަމަ ްުގޅަިއގެން ްބާނާްމަސްދޯނިތަކަށް ްއޭރުަގއި ނުވަތަ

ކިރުވިްމަހާ،ްމިްހުރިހާްތަާފސްހިސާބުތަކެއްްއެްދުވަހުންްއެްދުވަހަށްްއެްރަށެްއަގއިްހުންނަްއޮފީހަކުން،ްއެންމެްދެތިންް

ްތަ ްހަމަ ްއޭރުަގއި ްމަސައްކަތްކުާރނީ. ްއޭރު ްދިަޔއީްމީހަކު ްރެކޯޑުތައް ްބަލަހަްއޓަމުން. ްދިޔައީ ފާސްހިސާބުތައް

ް ްކޮންމެ ްއެއްޗަކީ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްކިޔާފައި ްބޯހިމެނުމޭ ްމީގައި ްދެން 11ްްބަލަހައްޓަމުން. އަހަރ1ްްުއަހަރުން

ނުވުމަށްްޓަކައިްބޯހިމަނަންޖެހޭނެއޭްބުނެފައި،ްޙަޤީޤަތުގައިްމީގެްމަޤްޞަދަކީްވަޙީދުްރާއްޖެތެރޭްރަށްރަށަށްްކެމްޕޭނަށްްފޮ

ްހުރިހާް ްއަތޮޅުތަާކ، ްއާއި ްމާލެ ްފޮނުވުން. ްއަށް ްރާއްޖެތެރެ ްަވޒީފާދީފައި ްބަޔަކަށް ްޕާޓީގެ ްއޭަނގެ ްބަޔަކު، ްަވކި ވަކިން

ްބިލުް ްމި ްހިންގުން. ްެކމްޕޭން ްނަމުގައި ްހޯދުމުގެ ްތަފާސްހިސާބު ްަވއްދަިއގެން ްބަޔަކު ްބިއުރޯގެ ްމި ތަންތަނަށް

ްރާް ްމީހުން ްއެ ްމީގެތެޭރގަިއްފާސްކޮށްފިއްޔާ ްޚަރަދުތަެކއް ްއެތައް ްއަނެްއކާ ްޓަކައި ްދަތުރުުކރުމަށް ްރަށްރަށަށް އްޖެތެރޭ

ްބިެލއް.ް ްހީލަތްތެރި ްކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްވަދެ،ްމި ްރަށްރަށަށް ްނަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ.ްބޯހިމެނުމުގެ

ްކު ްފާސްކުރުުމގެ ްބިލު ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުްންއެހެންވީމާ، ްބަލަންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ީރގައި

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްކޮށްގެންނުވާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫނިއްާޔ ްބަލާަފއި ްވަެރއްތޯ. ްކިހާ ްޭހދަވަނީ ްފާސްކުރީމާ ްބިލެއް އަތުން

ް ްޤާނޫނުގެ ްމާލިްއޔަތު ްވެސް. ްމިއަދު ްފާހަގަކުެރވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު ްމާލިއްޔަތު ްދެން ްމ8ްާރައީސް. އްާދގަިއްވަނަ

ްގޮސްް ްޚަރަދުކުރަމުން ްބަޖެޓުން ްއަހަރެއްގައި ްކޮންމެ ްމިސާލަކަށް ްދަރަނިވެރިކުރެވޭެނ، ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަޔާންކުރޭ

ްކަމަށްް ްހިމެނޭނެ ްޚަރަދުތައް ްއަހަރުގެ ްއަންނަ ްޖެހިގެން ްޚަރަދުތައް ްއޮންނަ ްއެ ްހަމައަށް ްނިޔަލާ ްމަހުގެ ފެބްރުއަރީ

ްއެމް ްއެހެން ްތަނަށް. ްފެބްރުއަރީހާ ްއައި ްޚަރަދެއް ްެވްސްހުރި ްވެރިކަުމގައި ްޤާނޫނުގައ2ްްި.ޑީ.ޕީގެ ްެއއީ ްވަރު. ބިލިއަން

ް ްދަަރނި. ްގިނަ ްއެއަށްވުރެ ްހުރި ްއެބަ ްމިހާރުވެސް ްވެސް ްވެރިަކމުގައި ްމިހާރުގެ ްގޮތް. ްީކއްކުރަން،2ްްއޮންނަ ބިލިއަން
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ްއޭ ްއަަރއި، ްޓީވީަތކަށް ްހަމަ ްމިހާރު ްވެްސްނޭނގެ. ްއަދަދު ްމަޖިލީހަށްްޚަރަދުކުރިވަރުެގ ްރަްއޔިތުންެގ ްޮގވަނީ ްެއ ތިމީތި

 މަސްދުވަސްްތެރޭްބަޖެޓުްހުސްކޮށްލީ...4ްްތިމަންނަްފޮނުވާނަމޭްއަނެއްކާެވސްްބަޖެޓު.ްމިްއަހަރުގެްމިހާރުް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެވިފަ. ްހުސްަވގުތުކޮާޅްހަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ ްމި ްއައިޓަުމްއާދެ!ްމިހާހިސާބުން ްއެޖެންޑާ ނޑުމެން

11ްް ްފަށާއިރުަގއި ްޖަލްސާ ްދެން ްދާނީ 31ްްއަށް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްފަހުގަ.ްެއއީ ްުހސްަވގުތުކޮޅަށް ްމ11ްިމިނެޓުގެ ގައި

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމިގޮތަްށ ްއެހެންވީމާ، ްަކންކަން. ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީތަކުން ްޢިއްޒަތްތެރ11ްްިވަނީ ްކަމަށް ްދާނެ އަްށ

ްޖަލްސާގެްމަސައްކަްތ31ްްދަންނަވަމުން،ްމިހާރުްްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަުރވަން.ްދެން މިނެޓުގެްހުސްވަުގތުކޮޅެއް

ްޖަހާއިރު.1ްކުރިއަށްްގެންދާނީްމެންދުރުފަހުް

ް

ް]އަށ13:12ްްްއިްނ12:33ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްހުސްވަ ްއަނެއްާކވެްސްމަސައްކަތަިއގެންް`. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގުުތކޮޅަށްފަހު ްދާއިރުގަިއްމި ްކުރިއަށް ކުރިއަށްދަނީ.

ނޑުމެންްމި ްއަުޅގަ ްައއިޓަމުްއޮތީ ްއެޖެންޑާ ްމިތިބީ ްހުަށހަޅާގ11ްަްމިހާރު ްކޮމިޓީތަކުން ންކަން.ްކޮމިޓީތަކުްންކަްއި.ްއެއީ

ްމިްހުށަހަޅާ ްތެޭރަގއި ްޤާނޫނުްކަންތައްތަުކގެ ްބެހޭ،2118/6ްނަންބަރުްްވަނީ ްަގާވއިދުތަކާ ްޖަދުވަުލްްާޢއްމު 1ްޤާނޫނުގެ

ް ްދިރާސާކ2ުއަދި ްކޮމިޓީން ްަގާވއިދު ްގޮތުން، ްގުޭޅ ްއިތުުރކުރުމާ ްމުއްދަތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްަގވާއިދުަތކަށް ަރއްަވިއްަގއިވާ

ްރިޕޯޓު ްގޮުތގެ ްހުްނިންމެވި ްއިޞްާލޙުހުށަހެޅުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި 17ްްަށހެޅުން. ްމެންބަރުންނަށ2113ްްއެޕްރީލް ަގއި

ްލިބިފަ ްއިޞްލާޙެއް ްއެއްެވސް ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހަޅުއްަވއިްފޮނުވުނު.ްމި ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްނުވޭ.ްމި ްަގވާއިދުްއެއް ދެްއވާނީ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްަނއިފަރު ްމުޤައްރިރު، ްރިޕޯޓުކޮމިޓީގެ ްމުޙައްމަދު. ްއަޙްމަދު ްޢިއްޒަތްތެރިްްބަރު ހުށަހެޅުމަށް

 އަރިހުންްދަންނަވަން.ްގެބަރުމެން

 

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދު

ްޝުކުރިް ްއާދެ!`. ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްްއްާޔ ްނަންބަރު ްޤާނޫުނގ2118/6ްްެޤާނޫުނ ްބެހޭ ްގަާވއިދުތަކާ ޢާއްމު

މެދުްގަާވއިުދްކޮމިޓީްއަށްްހުށަހެޅުނުްމިްްއިތުރުކުރުމާްގަިއވާްަގވާއިދުތަކަށްްޢަމަލުކުރުުމގެްމުްއދަތ2ްުއަދ1ްްިޖަދުވަލުް
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ްގޮތުން ްބެހޭ ްދިރާސާކުރުމާ ްނިންްމައްސަލަ ްކޮމިޓީން ްޖަދުވަލު ްވަނީ 1ްްމަވާފައި ްގަާވއިދުތަކަްށ2ްައދި ަގއިވާ

ްޢަ ްމުއްދަތު ްއެޕްރ31ްީމަލުކުރުމުގެ ްހަމަވާތ2113ްީލް ްނިޔަލަށް ްދުވަހު ްްވަނަ ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ ްމި ްއަދ1ްްިއާއި

ަގިއވާްހިމެނިފައިވާްގަާވއިދުަތކުގެްތެރެއިންްމިހާތަނަށްްމަޖިލީހުގެްއެކިްފަހަރުްމަތިންްއުނިކުރައްވާަފއިވާްގަާވއިދުތަްއ2ް

ްމިް ްހެދެންދެން ްޤާނޫނުތައް ްބެހޭ ްކަމާ ްޓަކައި ްލިބިދިނުމަށް ްބާރު ްޤާނޫނީ ްގަވާިއދުތަކަށް ްހުރި ްދެން ފިޔަވަިއ،

ްލިބިދޭން ްބާރު ްޤާނޫނީ ްޖެހޭގަާވއިދުތަކަށް ްނެ ްފެންނާތީ، ްކަމަށް ްޤާނޫނުގެ ް)ށ(5ްއެ ްމާއްދާގެ ްއެްވަނަ ްދަށުން ގެ

ްނިންމުމަށް ްގޮތެއް ްމެދުގަިއ ްއިތުރުކުރުމާ ްމުއްދަތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްމިކަާމްްގަާވއިދުތަކަށް ްބައްދަލުެވ، ްކޮމިޓީ ޓަކައި

ްއަޣްލަިބއްޔަ ްމެންަބރުންގެ ްވަަޑިއގެންނެވި ްއަށް ްކޮިމޓީ ްފަހު، ްތެެރއިންްމަޝްވަރާކުރުމަށް ްަގާވއިދުގެ ްމި ްނިްނމެވީ ތުން

ް ްއެބ1ްްަމުއްދަތު ްމިގޮތުން ްއިތުރުކުރުމަށް. ްދުވަހަށް ްްއަހަރު ްޖަދުވަލު 1ްްއުޅޭ ްްަގވާއިދަާކއ33ްިގެ 2ްޖަދުވަލު 11ްގެ

ް ްތެރެއިން ްގަވާއިދުތަުކގެ ްއިތުރުކުރި ްމުއްދަތު ްފަހުން ްެއންމެ ްނ4ްިގަާވއިދެއް.ްައޅުަގނޑުމެން ްމައްސަލަ ްމިފައިްބިލެއްގެ

ް ްއެ ްެއކުަގއި ްގަާވއިދުތަބިލ4ްުވުމާ ްީމގެަގިއްހިމެނޭ ްވަނީ ްމުއްދަތުްއް ްަގވާއިދުތަުކގެ ްއުނިކުެރވިފަ.ްވީާމ،ްމި ތެރެއިން

ްވެސްްމިްގަާވއިދުތަުކގެްތެރެއިންްބަެއއްްަގވާއިދުަތކާްބެހޭްބިލުތައްއަހަރުްދުަވސްްހަމަޖެއްސީްމިހާރ1ްުއިތުރުކުރުމަށްް

ްހުރުމާ ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޑްރާފްޓުްއަދި، ްމިހާރު ްބިލުތަްއ ްމިްނިމިފައިްްކޮށްބަެއއް ްމަޖިލީހަށް ްވެސް ްެއކުަގއި ވުމާ

ްދު ްއެކަީށެގންވާ ްއައުމަށްފަހު ްބިލުތައް ްކުރިން ްނަގާތީ، ްވީނަމަެވސ6ްްވަސްތަެކއް ްއިުތރުކުރިކަމުަގއި ްމަސްދުވަސް

ް ްމުއްދަތު ްނިންމ1ްީމިފަހަރު ްކޮމިީޓން ްއިތުރުކުރުމަށް ްދުވަހަށް ްތައަހަރު ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަ ޅުމުންް.ްއެހެންވީމާ،ްއެ

 ދެްއވުންްއެިދްދެންނެވިން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ގޮތެއްްނިންމަަވއި

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުޤައް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވައިޝުކުރިއްާޔ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްަވގުރިރު. ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ުތްލާނަން

ނަޑއެޅިފައިްއޮތްްގޮތް.ްއެީއް ނަޑެއޅިފައިްމ1ްިކަ ވަނީްްވަނީ.ްއެގޮތުންްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްމިހާރުްމިްްގަޑިއިުރގެްަވގުތުްކަ

22ްް ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 15ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ 11ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ 4ްްމިނެޓް. ްއަށް ްޕީ.އޭ 3ްމިނެޓު.

ް ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްއަމިނެޓ3ްުމިނެޓު. ްމެންބަރުން،ް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ ްޕާީޓއަަކށް ްވަކި ދި

ްޢި ްކޮންމެ ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރަކަށް ްދަނީްްމިނެޓ3ްުްއޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން، އެރުވޭނެ.

ްއެދިވަަޑއިގަންނަް ްމެންބަރުން ްފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި ްލިސްޓަށް ްތަރުތީބުން ްމިހާރުްއަރުވާ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވަމުން.

ްދީދީްއަށް.ްއަރުވަނީްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުޑުްފުރުޞަތުްއަޅުަގނ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްދީދީްްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްމައްޗަންޮގޅީ
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ްރަީއސް،ްޢިއްް ްބާރުލިޒަޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީްސ،ްާޤނޫނަކުން ްހެތްތެރި ްަގވާއިދުަތއް ްނޫނިްއޔާ ްއެްބިގެން ދިގެން

ްގެނައިްބަދަލާނުކުރެވޭެންކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީްއަގަާވއިދުތަކަށްްޢަމަލު ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަށްްށް ްގުިޅގެންްއަުޅގަ

ްސ،ްއެްގަާވއިދުތަކަށްްޢަމަލުކުރެވެމުންދަީންގެނެއިދުތައްްޤާނޫނެއްގެްދަށަށްްގަވާްްޢާއްމުްގަާވއިދުތަކާްބެހޭްޤާނޫނޭްބުނެ،

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްް،މި ްމިހާރުއެއަށް ްގެނެވުނީއްސުރެ. ްއަިދްިއޞްލާޙު ްއޮތް. ްއެބަ ްހަދަންވެފައި ްޤާނޫނެއް ްއެތައް ވެސް

ްޑްރާފްޓުްއެތައް ްވިާދޅުވިހެްނ ްއެ ްބޭބިލެއް ްޙަޤީޤަތުގައި ްޮއތް. ްއެބަ ްފޮނުވަްނވެފައި ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ނުންވަނީްކޮށްފައި

ް ްމަޖިލީހުގައި ްހުށަހެޅި، ްޤާނޫނުތައް ްމި ްޚިޔާލާމަޖިލީހަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވުން.ްްބަހުސްކުރެވި ްކަންކަން ްމި އެްއގޮތަށް

ްދެވިއްޖެްސަރުކާރަށްް ްދުވަސް ްލައްކަ ްދޫކޮށްލެވޭކަށް.ްމިހާރު ްކަންކަން ްނޯވޭ ްނެިތްކޮމިޓީއަކަށް ްގަާވއިދެއް ްއެހެންވިޔަސް

ްއެިކްގޮ ްގަާވއިދުތައްްޤާނޫަނކަށްްހަދައި،ްއެްޤާނޫނުތަުކގެތްްވެސްްމުއްދަތުަތކެއް ނޑުމެންނަްށްްގޮތަށްްމި ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެންނަގެނެ ްފުރުޞަތު ްމި ްކޮމިޓީްސްދީގެން ްއެ ްވެސް ްއަުޅަގނޑަކީ ްބޭނުްނވޭ، ްއަޅުަގނޑު ްދެިވއްޖެ. ގައިްށް

ް ްއެކަމަކު ްމެންބަރެއް. ްއިންނަ ްބޭނުންވޭ ްކަހަލައަޅުަގނޑު ްއެްކޮންމެެވސް ްދެއްވަން. ްސަރުކާރުން ްމިހާރު ްއީްތާވަލެއް

ްގޮތުން ްބެހޭ ްޑްރާްފޓުްކޮންމެްގަވާއިަދކާ ްއެ ްކޮންއިރަކުތޯ ްބިލޭ،ްއެވެސް ްހުށަހެޅޭނީ،ްކުރެވިަފއިވާ ްބިލުތައް މިްްވިދާުޅވާ

ް ްކަންކަން. ްސަރުކާރުގެ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްވެސް ްވާަހކަދެއްކީމަ ްއަްފަރާތްތަކާ ްވަރަށް ވަހަށްްވެސް

.ްއަުޅަގނޑުމެންްކަންބޮުޑވޭްގަާވއިދުތަެކއްެގްތެރެއިންްލާފައިްކަންތައްަތއްްންްޮއންނަނީްނުވެފަވިދާޅުވޭ.ްެއކަްހުށަހެޅޭނޭ

ްޢަމަލުކުރެވޭ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްަގވާއިދަށް ްމި ްދޭތެރެއަކުން ްއަަޅއިްކުރާއިރު ްވެސް ްޤާނޫނުތަކަށް ްނުފެނޭ. ްލެވޭްތަނެއް

ްމާމެންދޫ ްނުފެނޭ. ްޮގއްތަނެއް ްއަީއ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު، ްވެސް ްވަނީްގަިއ ްޕްރީްސކޫލްތައް ްއެހެންިވޔަސް، ސަ.

ްަގއިމުްމަސްްވަީންމުސާރަނުދެވިގެންްއެކަންްުކރާތާ.ްބަޖެޓުްވެސްްހަމ4ްަބަންދުކުރެވިފަ.ްހުރިްޕްރީސްޫކލްްބަންދުކުރެވިް

ންްއެކަންްވާީނ.ްއެްމީހުންްބޭނުންްކަމަކަށްްމިހެންްކަްެއނގޭް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްްމަޖިލިސްްތެރެއިންްާފސްކުރި

ްަކން ްއެހެން ްދެން ްނޯންނާނެތީޚަރަދުކޮށްފައި ްފައިސާ ނޑުމެް،ކަމަށް ްައޅުގަ ްކުރާނެތީ ްއެކަން ްމީހުންނަށްްއެގޮތަށް ްއެ ން

ްއިންކާރު ްވޯޓުދޭން ްފެންނަމުްބަޖެޓަށް ްފައިދާކުރިން. ްރައްޔިތަކަށް ްވެސް ްނުކުރެވޭންދަނީ ްކަމެއް ްމިްްހުރި ތަން.

ްޕްރީ ްބަންދެންނެވިހެން ްވެސް ްގަވަވެދުސްކޫލު ްލޯކަލް ްތަން. ްހުންނަ ްޙަޤީޤަތުަގއިްފައި ްއިން ްއޮތޯރިޓީ މަންޓް

ތަނެްއަގއިްކައުންސިުލގެްރައީސްްެއްހުރަސްތަކެއްްައޅަމުން.ްއެތައްްްކައުންސިލުތަުކގެްމަސަްއކަތަށްްވެސްްދަނީްއެތައް

އީސްްވަކިކުިރްންދޫްފަދަްރަށްރަށުގައިްމިްފެންނަނީްއެްަކއުންސިލުގެްރަްއޮންނަްަގވާއިެދއްގެްދަށުންްަވކިކުރީމާ،ްރަތަފަ

ްވިޔަސް ްވިޔަސްްކަމުގައި ްކަމުގައި ްބުނި ްަކމަށް ްކުރި ްެއކަން ްއެއްގޮތަށް ްގަާވިއދާ ްއަދި ްތަންފީޛުެވގެން، ްނުދާއެވެސް

ްައޅުގަތަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެނަްއސި ްސަުރކާރެްއ ްބަޣާވާތަކުން ްޤަބޫލުކުރެން. ްމިހެންނޑުމެންނަށް ްހިނގާނީ.ްޭވ ްކަން ކަން

ް ްއިލެކްޝަނަށް. ްިއން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްތިބީ ްމި ްނުުކމެ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްބުރުްންهللا ްެއއް ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ

ނޑުމެންެގްސަރުކާރެއްްކުރާޅުަގނޑުމެންްއިެލކްޝަންްާކމިޔާބުއަ ނޑަކަށްްޤަބޫލެއްުނކުރެޭވްނެ.ްއަުޅގަ ްައޅުގަ ގައިްނޫިނއްޔާ

ްަގވާއިެދއް ްޤާނޫނަްމިއިން ްޙަޤީަޤތުގައި ްމިްރަށަށްްްކަށްްވެސް ްގޮުތގައި ްލިިބގެންދާނެްް،ހެދި،ްޤާޫނނެއްގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި
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ްމިހާ ްސަރުކާރުންހިކަމަށް. ްބަޣާވާތުގެ ްވެސްްްސާބަށް ްޤާނޫނެއް ްކަހަލަ ްފައިާދވާ ްރައްޔިަތކަށް ްޢާއްމު ،ްހުށަހަޅަިއގެްނ

 މުން،ްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްަކންްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރަގަާވއިދެއްްވެސްްހެދިފައިނުވާް

 

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްކުރީޝުކުރި ްަވރަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރާއްޭޖގަިއްއްާޔ ްގަާވއިދުތަެކއް ްުހރި ްހެދިފައި އްސުރެ

ް ްޤާނޫނެއްގެ ްއޮމިހާރު ްގޮތަކަށް ްނޫން ްހަމަގައިމުޕަރޭޓުދަށުން ނަޑކަށް ްދަނީ.ްއަޅުގަ ްމި ްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭްްކުރަމުން ެވސް

މާްކުރީްޒަމާނެއްަގއިްހެދިފައިްހުރިްގަވާއިދުތަކެްއެގްް،ދާއިރުަގއިްއަދިވެސްްަގާވއިދުތަކެއްމިހާްދިގުްމުއްދަތުތެއްްވެގެން

ްގަ ްމީސްމީހުން ްކުށްވެިރވެ،ްަބއެްއ ްމީސްމީހުން ްަބއެްއ ްޑީ.ްމައްޗަށް ްަނގަންޖެހި،ްމިއިން ްކަންކަްންްއެން.އޭ ހިސާބަށް

ްއެހެންވީ ްކަމަކަށް. ްޤާނޫނުައސާސީދާންޖެހޭނެ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއަވަަހކަށްމާ، ްވީހާެވސް ްބުނޭ ްއެބަ ްއްަގާވއިދުތަްަގއި

ްއަންނަން ްހެދިގެން ްއެހެންނަމަވެސްްޖެހޭނެޤާނޫނަކަށް ްފެނިގެންްކަމަށް. ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަބަދުވެްސްއެފަަދްއަުޅގަ ދަނީ

ްހުށަހެޅިގެންކަ ްސަރުކާރުން ްއެހެންވީމާތަްނުދާންކަން ްން. ްގަާވއިދުތައްް، ްހުރިހާ ްއަނެްއކާވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު

ް ްފިޓ1ްުއިތުރު ްޒަމާނަށް ްމި ްދިނީމާ، ްދުވަސް ްގަާވއިދުތަެކއްއަހަރު ްމިް،ނުވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޒަމާނުގެ ބޭނުންވާްްމި

ްފިޓު ްމަތިން ްގޮތުެގ ްެއްއގޮތްވާ ްއެބަްނުވާއުސޫލުތަކާ ްގަވާއިދުަތއް ްހުރި ްްގޮތަށް ްއެހެްނވީމާހުރި ްބައިވަރު. ެއް،

ްއަުޅގަ ްޚިދުމަތްގަާވއިދުތަކުން ްރައްޔިތުންނަށް ްއަނޑުމެން ްޙުލިބުމުގައި ްމައްޗަށް ްއެ ްރަްއޔިތުންނަށް ކޫމަުތްދި

ގަާވއިދުތަކުގެްދަށުންްރައްޔިތުންނަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްދީފަިއވާްްހިންގޭއިރުަގއިްައޅުަގނޑުމެންަނށްްއެބަްބަލަންޖެހޭްއެ

ްއި ްހަމަްއަދިްތަކާޚްތިޔާރުމި ްގެރެންީޓކޮށްދޭތޯ. ްފުރުޞަތުތައް ްފެނިގެންްގައިމުދީފައިވާ ްއެ ްފުލުހުންގެްވެސް ނުދޭ.

ްބެލި ްަގވާއިެދއްގެްގަާވއިދަށް ްތައްޔާުރކުރާ ްއަމިއްލަ ްފުުލހުން ްއޮޕަރޭޓުްނަމަވެސް ްއޮީފސް ްފުލުސް ްގޮސްދަށުން ،ްެވގެން

ތަންްމިްފެންނަނީ.ްްެވސްްެވގެންދާްއެކަހަލަްކަންތައްަތއް،ްރުމާސްމީހުންނަށްްއަނިޔާކުމީ،ްމީސްްމީހުންްހައްޔަރުކުރުމާ

ްބަލާފަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްމި ްއެބަހުރި ްގަާވިއދުތައް ްބައިވަރު ްމިކަހަލަ ްާވހަކަ. ްަގވާއިެދއްގެ ްއެއް ްއަދި އެްްއި،މީ

ްއަ ްސަލާމަތްކޮށްދޭންގަާވއިދުތަކުން ްރައްޔިތުން ނޑުމެން ްކުުޅގަ ްމާ ްެއއީ ްގަާވއިދުތައް. ްހެދިފަޖެހޭ ްޒަމާނުަގއި ްހުިރްީރ އި

ްއެހެންވީމާ ްގަާވއިދުތައް. ނޑު، ްޤަްއަުޅގަ ްދޭންވެސް ްމުއްދަތުތަކެއް ްދާއިމަްށްްޖެހޭނެބޫުލކުރަން ްއެހެންނަމަވެސް ކަމަށް.

ްމި ްއަހަރަކަށް ްއަނެއް ްއަހަރަކުން ްއެއް ްކޮންމެ ްޢިްްމީތި ްއަނެއްކާޔާދަެވގެންދަނީ ްގޮތަކަް. ްހަމަބާްއވަްނޖެހޭ ޖެހިގެން.ްށް.

ްހަދާފަޤާ ްމުައއްސަާސއަުކންްއިދިނުމަށްފަހުގަްއިނޫނެއް ްމަޖިލިްކޮންމެ ްރައްޔިތުްނގެ ްފިޔަަވއިވެސް ރަްއޔިތުންެގްް،ސް

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައމިއްލަްމަޖިލީސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބުނާ ްަގާވއިދު،ްިއން ްހިންގުމުގެ ްމަޖިލީސް ްއުަފއްދާ، ްއަށް

ްތެރޭގަ ްމަޖިލީސް ްގޮތުން ްގަވާްްައޅުަގނޑުމެންްއިމިސާލެއްގެ ްއިްޙތިރާމުނެރޭ ްއެީއކީ ްވެސް ްއެްއެޗއްއިދުތައް ްނޫންްްކުރެވޭ

ްއެހެންވީމާްއެހެން ްމުއައްސަސާތަަކކަށް. ްގަާވއިދަށްްްއެހެން، ްއެ ްހަދައި، ްގަާވއިުދ މުއައްސަސާަތކުން

ނޑިގެންދާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްފާސްކުރާއިރުްްޮކންމެްޤާނޫނެއްް،ގޮތަށްްމިދެންނެވީްއަދިްޤާނޫނެއްްއިރުގައިްޤާނޫނުގެްބާރުްކެ
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ް ްދަށުން ްަގވާއިެދއްގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއިޚްވެސް ްބަދަލުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްއެތަނެްއ ްއެބަްތިޔާރު ްފަރާތްތަކަށް ހިންގާ

ްތެެރއިންއޮންނަންޖެހެއޭ ްިމްަގވާއިދުތަުކގެ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްހެދުމުގެްސަބަބުން ްއާިއްޤާނޫނުގައިްް.ްއެހެން ްޤާޫނނުއަސާސީ

ްދީފައި ްހިމާޔަތާ،ރައްޔިތުންނަށް ްމުދަލުގެ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްމުދަލުގެ ްއަދި ްހިމާޔަތާ، ްރަްއކާތެރިކަމާއި މިސާލެއްެގްްވާ

ްދަންނަވާަލފާނަން،ގޮ ނޑު ްއަުޅގަ ްރެވެނިއުްތުން ްރިސޯއިންލެންޑް ްޓޫރިސްޓު ްެއއްކޮށް ްމިނިސްޓްރީއާ ްޓޫރިޒަމް ުޓެގް.

ްއިއެީކގަްްނިސްޓްރީ.ްޓުައރިޒަމްްމިނިސްޓްރީއާރިޒަމްްމިޓޫްރިމެންޓުކުރާްފަރާަތކީވެރިފަރާތުންްއެގްރިމެންެޓއްްުކރަނީ.ްއެގް

ްލިޔުމަކުން.ް ްހަމަ ްގެންނަނީ ްމި ްބަދަލެއް ްެއގްރިމެންޓަށް ްއަނެއްކާ ްއިން ްމިނިސްޓްރީ ްއެ ްއެގްރިމަންޓުގައި ހެދި

ްތިްއިގެނައުމަށްފަހުގަް ްތިމަންނާމެން ްބުނޭ ްއެބަ ްއިން ްރެވެނިއު ްނުކުރާނަމޭ.ްކަމެއްްއިންލެންްޑ އެހެންވީމާ،ްްޤަބޫލެއް

ްލަތުގެްަފރާތުންްދައްކަންޖެހޭްޓެކްސްެއއީްފައިސާްނަގާްަދއުއަކީްްއަރާ.ްއިންލެންޑްްރެވެނިއުްބޮޅުންްއެބަމިހާރުްއޮޅުން

ްފަ ްދައްކަންޖެހޭ ްވެއްޖެއާއި ްކަމަށް ްމިނިސްޓްރީއާ ްޓޫރިޒަމް ްއެގްރިމެންޓުކުރެެވނީ ްފަރާތް. ްނަގާ ްއޮންަންއިސާ ްއެ އްޔާ

ްއެ ްދަށުން ްމިގަާވއިދެްއގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްްކަންކަްނ ްޤާނޫނު، ްބެހޭ ްޓޫރިޒަމާ ްހަދައި، ްގަާވއިދު އަިދ99/2ްްދަނީ

ްއިންވެްސްއެްބަްބެހޭްޤާނޫނުްކޮންޓެކްޓާ ްގޮތަކަށް.ް.ްއެްބޭފުޅުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަދަލުކުރޭްއިންލެންޑްްެރވެނިއު ވާ

ެއްަގާވއިދުތައްްަގވާއިދުް،ްަގވާއިެދއްްހަދަނީ.ްއެހެންވީމާްްރިްދަނީ.ްދެންްހުރިްމީހަކުްދެންްހުއެްބޭފުޅުންްދަޢުާވކުރަމުން

ްއެބަްކޮމިޓީ ްސަރުކާރުގެްްއިން ްމި ްްޖެހޭ ްބޭފުޅުްންހާިޒރުކޮށްގެން ްޤާނޫނުއެ ްހުށަހަޅަނީ.ްކޮންކޮން ްބޭފުޅުން ްއެ ަތކެއްތޯ

ްޢި ްއަޙްދެންމެ ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްގޮތަށްއްޒަތްތެރި ްާވހަކަފުޅުދެއްެކވި ް ްދީދީ ްއުސޫލެް،މަދު ްދަށުންވަިކ ަވކިްް،ްއގެ

ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްޝެިޑއުލަްްކަލަންޑަރަކަށް ްވަކި ްއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާކަޖެހޭ ްނިންމަން. ްކޮށް ްމިކަން މިްްށް

ނޑި ްކެ ްޤާނޫނުެގްބާރު ްދަށުަގއި ްމުއްދަތެްއްް،ގަާވއިދެްއގެ ްދިގު ްމިހާ ްގޮތަށް ނިޑގެންދާ ްކެ ްބާރު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ އަދި

ްލި ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެްވާއިރު ްނޫނޭ. ްކަމެްއ ްތާއީދުުކރެވޭނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްނުލިބިދާނެ. ްޚިދުމަތް ކަންްބެްނޖެހޭ

ްޯވޓަށްް ްބިލު ްމި ްދެން ްހޯއްަދވާފައި ްހޯއްދަވާފަިއ،ްސަުރކާރުން ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްެޝޑިއުެލއް ްކޮންމެވެސް ކުރާނެ

ް ްފަހަރަކުއެހުމޭ ްކޮންމެ ްީމ ްއެދެނީ. ނުޑ ްޮގތެްއަުޅގަ ްދަށުަގިއްވާންޖެހޭ ްގަާވއިދެްއގެ ްއެހެންނޫންކަމަށްަވންޏާ ްނޫނޭ. އް

ް ްތިބޭނީ. ްތާށިވެފައި ްތެޭރގައި ްގަާވއިދެްއގެ ްތިބޭނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިބެންޖެހޭްއަބަދުވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ގަާވއިދުްނ

ްނުލިބޭނެްމަންފާ ްލާބަ ްުހއްޓިފަްވިޔަފާރިތައްް.އާއި ްޢާއްވެސް ްއަދި ްހުންނާނީ. ްމިިއ ްފަރުދުންގެ ެވސްްްނިވަންކަންމު

ްއަޅުަގނޑުެމންްޤާނޫނުއަސާސީްހެދިއިރުްހުންނާނީ.ްްއިހުއްޓިފަ ހިތުހުރިހާްބަޔަކު،ްހުރިހާްގަވާއިދުްހަދައިގެންދަނީ.ްއެއީ

ްެއއް ްމައްސަލަ ްއައި ްވާހަކަދަްއަކމުން ްއަބަުދވެސް ްަގވާއިެދއްގެްް.ވެސް ްހަދާ ްއެބަ ްބާރުެކނޑޭ ްވެސް ާޤނޫނުއަސާސީގެ

ނޑުްފުރުޞަތަކަށްްއެދުނީްޝުުކރިއްޔާ.ްއެްވާަހކަްދަންނަވާލަންެވގެންްއަްއެހެންވީމާ،ް.ސަބަބުން ްުޅގަ

ް
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وعلى آله وصحبه   نا هحود نا هحود سيد سيدوالصالة والسالم على  .الحود هلل رب العالوين. بسن هللا الرحون الرحين

ްރައީސް.. السالم عليكنް.ينأجوع ްަގވާއިދުތަކާްިޢްއޒަތަތްތެރި ްްޢާއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 1ްްބެހޭ ްހުރ2ްިއަދި ަގއި

ްއި ްދައްކަމުންގަާވއިދުތައް ްވާހަކަ ްތުރުކުރުމުގެ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެޭހ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްދާއިރު ްމިހާރު ްކަމަކީ އެއް

ްޤާނޫްމަޖިލީހުގައި ްއެ ްހުރިކަން. ްޤާނޫނުތަެކއް ްެއކަށީގެްނވާްގިނަ ްމަސައްކަތްތަްއ ްމަޖިލީހުެގ ްމި ްފާސްވެގެން ނުަތްއ

ނޑުމެންނަށްްމިްއަންނަްދައުރުްނިންމެންވާއިރަށްްގިނަްަގވާއިދުތަެކއްްމިްޤާނޫނުގެްމިްްކުެރިވއްޖެްއިގޮތެްއގަ ނަމަްއަޅުގަ

.ްވެސްްއަންނަްެއއްެޗއްްކީްައލަށްއެހެންނަމަވެސްްބަެއއްްަގާވއިދުތަކަް،ޖަދުވަލުންްއުނިކޮށްލެވޭނެ.ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް

ްފާހަގަކޮށްލަން ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްހަތަރުެޖހޭނެ ްތެރޭގައި ްމުއްދަތުގެ ްއިތުރުްފަސްދިޔަ ްޤާނޫނަށް ްމި ކުރެވިގެްންގަާވއިދެއް

ްއެބަ ްޤާނޫނުތައްްގޮއްސަ ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްފޮނުް،އޮތް. ްމަޖިލީހަށް ްނައިސްނޫނީ ްޤާނޫނުތައް ްބައެއް ހުރެގެްންވަންޖެހޭ

ބެހޭްްފާހަަގޮކށްލާނަންްތަފާސްހިސާބާްތެރޭަގއިްައޅުަގނޑުޖެހޭްބައެއްްކަންތައްތައްްކުރަންޖެހިގެން.ްޭއގެދައުލަތުންްކުރަން

އޮތީ.ްްގޮތަށްްއެްނގޭނެްހަމަްަގާވއިދުްއޮތްްއިްއޮްތއިރުްބައްަލަވއިލެްއވީމަްއެށްްހުށަހެޅިފަޤާނޫނުްމިްމަޖިލީހަްގަާވއިދު.

އްޒަތްތެރިްރަީއްސްދާތީ.ްޢިހޭްޤާނޫނުްމިތަނުންްފާސްނުވެެގންބެްގޮތުަގއިްހިމަނަނަންޖެހުނީްއެއާާވއިދެްއގެްއެްަގާވއިދުްގަ

މަޖިލީހުގެްްއިެއކީގަްްއްވުމާންްކޮށްދެއްވަންވީްކަމަކީްމިްގަާވއިދުގެްމުއްދަތުްއިތުރުޮކށްދެމިހާރުްމަޖިލީހުއެީކގައިްއެހެންކަމާ

ްމަސައްކަތްް،މަސައްކަތްތައްް ްކޮމިޓީތަކުެގ ްސަލާމަތާޚާއް، ްަޤުއމީ ްވީހާވެސްްްަޞކޮށް ްޤާނޫނުތައް ްހުރި ްކޮމިޓީަގިއ ބެހޭ

ްގަވާއިދުަގއިްް،އަވަހަކަށްް ްމި ްގެނެސް ްނިންމަިއެގން ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްޤާނޫނުތައް ްހުރި ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްއެހެން އަދި

ްަގވާއިް،ހުރި ްހުރި ްޖަދުވަލުގަިއ ްމި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމަަސއްކަތްމި ްއުނިކުރުމަށް ްއެތަްއްުކރަންވީދުަތއް ްސަރުކާރުން .

ްހު ްނުފޮނުވި ްތެރޭގައި ްއަހަުރ ްމިދިޔަ ްގެންަނންގަާވއިދުތަެކއް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްނުގެނެވޭތީ.ްރީ ްބަދަލުތައް ޖެހޭ

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްފަހުން ްފެނިގެންދިޔައީ ްތަންއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފޮުނވޭ ްގަާވއިދުތައް ްދަންނަވާލަންޖެހެނީްކީގަްެއއާއެް. އި

ންޖެޭހްޤާނޫނުތައްްެއްއގޮތަކަްށވެސްްަޓކައިްސަުރކާރުންްފޮނުވަްިމްަގވާއިދުަތއްްއުިނކުރުމަށްްއިއަހަރުްތެޭރގ3ްަްގެކުރީ

ް ްފޮނުވާފަ ްފޮނުވާފަމަޖިލީހަށް ްމުޅިން ްނެތް. ްއޭއެއް ްޤާނޫނުތަކެއް. ްެއހެން ްހުރީ ްބޭނުންވާްއި ްހިންގަން ްަސރުކާރުން ރު

އިްމިްޤާނޫނުތައްްހުށަނޭޅިގެންްމިދިޔަްދޮޅުްއަހަރުްތެރޭގަ،ްނޫނުތައް.ްއެހެންވީމާަކިއްހުރިްޤާޓަްކަންތައްތައްްހިންގުމަށް

ްވާހަކަ ްޒިންމާދާރުކަމާްަދއްާކިއރުއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްނަމައެކީގަްްއަޅުގަ ްވާހަކަަދއްކާ ްވާހަކަްއި ެއއްްްއެގޮތަކަށް

ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެއްކޭނެ. ްޕްރީ، ްނުހިންގިގެޙަޤީޤަތަކީ ްދައްކާއިރުްސްކޫލުަތއް ްވާހަަކ ްުއޅޭ ްން ސްކޫްލްޕްރީ،

ނަޑއިޓީޗަރު ްކަ ްމުސާރަކޮޅު ްދޭންޖެހޭ ްބަޖެޓުލާފަންނަށް ްމަޖިލީހުން ްކޮމިޓީްއި ްބަޖެޓުއިންްފާސްކޮށްދިނީ ްއެ ްއަނެއްކާ .ް

ް ްނުދެްއވާ. ްވޯޓެްއ ްބޭފުޅުން ްަދއްަކވާ ްވާހަކަ ްެއ ްިމއަދު ްގެނެއްސަ ްބަޖެަޓށްމިތަނަށް ްނުލަްއވާ.ްްމުޅި ްވޯެޓއް ވެސް

ްޮކމިޓީއަ ްމާލިްއޔަތު ްލޯނާްއަށްްނެއްާކްމިއަދު ްހުރިހާ ްހުރި ްހޯދުމަށްްްހުށަހެޅިފައި ްފެސިލިޓީޒް ްލިބެންޖެހޭ ްބަޖެޓަށް އަދި

ްހިފެހެއްޓުމު ްވަސީލަތެއް ްހުރިހާ ްވާހަކަދައްަކވާހުރި ްެއ ްމަސައްކަތްކުރަްއވަނީ ްއިސްޮކށް ްއެންމެ ޢިްއޒަތްތެިރްްގައި

ްޕާޓީ ްޙަޤީޤަތަތަކީްއިން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެ ްމީ ްފޮރުވުމަށް،ް.ްއެހެންވީމާރައީސް ްޙަޤީޤަތް ްޤާނޫނުތަކާްްމި ްޓަކައި
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ްޒިންމާ ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްދަްއާކއިރު ްވާހަކަ ްނެހެދޭ ްއެްއޗެހި ްމެންބަރުންގެް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނޫނީ

ްއަދާކުރައްވަނިް ްޒިންމާ ނޑުމެންފުރިހަމަ ްއަުޅގަ ްކޮންމެްކޮށް ްތިބެގެން ްނުޖެހޭނެ.ްްދުވަހަކުްމިތާ ްދައްާކކަށެއް ްވާަހކަ މި

ްޒިންމާއަޅުގަް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަމަށްނޑުމެން ްހާލަތުގަ.ްްއަދާނުކުރާ ްމި ްއަބަދުވެސް ްތިބޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ާވނަމަ

ްމިއަށްވުރެއަޅު ްދާނީ ްދެން ްމަްަގނޑުމެން ްހަމައެަކނި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހާލަތަކަށް. ްބޭނުންކުރަނީްދަށް ޖިލީސް

ްކަމަށްޕެއިންކެމް ްމިްްކުރަން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަން ްއެކަން. ްކުރެވޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުރެވެމުން.ްްވާނަމަ ދަނީ

ްރައީސްް ްގަާވއިދުތަކަށްނޫްމިެއއް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްޒިންމާއަކަްށވާންޖެހޭނީ.ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމުއްދަުތްްން އަނެްއކާެވސް

ް.ްދިނުމަށްފަހުގައި..އިތުރުކޮށް

ް

ްންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަ

ޖަދުވަލުްއަދ1ްްިބެހޭްޤާނޫނުގެްޖަދުވަލުްްޢާއްމުްގަާވއިދ2118/6ްާީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަ

ްއޮނ2ް ްމި ްއިތުުރކުރަން ްއަެނއްާކވެސް ްަގވާއިދުަތއް ްަގިއވާ ްއަހަރ2114ްާނަނީ ްަރއީސްްވަނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ް،ހަމައަށް.

ްއިޤްތިޞާދީްްއިމީގަ ްރައްޔިތުްނގެ ްހިމެނޭ ްް،އެބަ ްހިފަހެއްޓިފަ. ްޙައްޤުަތކެއް ްެއތައް ފެހިްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި،އިޖުތިމާޢީ

ްމިްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންނަށް. ްއަޅުގަ ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްޙައްޤުތައް ްމި ްލާޒިމުުކރޭ ހަމައަށްްްއަދާއިން

ްނުކޮށްއަ ްކަެމއް ްެއްއވެސް ްފާހަގަް،ޅުަގނޑުމެން ްމުއްޠަލިުބ ްއެމް.ީޑ.ޕީްދެންމެ ްކަމަށް، ްނުފޮނުވާ ްސަރުކާރުން ކުރެްއވި

ްއޭ.ްއެހެންނަމަސަރުކާރުން ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފޮނުވާފަވެސް ްބެހޭްރު ްބިލު،ްހެއްކާ ްބެހޭ ްއިޖުރާއަތާ ްޖިނާޢީ ްއޮތް އި

ްޕެރޯލާ ްބިްބިލު، ްއެހެބެހޭ ްކޮމިޓީލު، ްފާސްރީ ްއަދިެވސް ްޕެރޯލާްގައި ްފަހުން ްއެންމެ ްްނުކުރޭ. ްބިލު ނޑުމެްންބެހޭ އަޅުގަ

ްފޮނުވައި ްއަނބުރާ ްތަސްދީޤުނުކޮށް ްޢާއްްއެްްއިްލާފަފޮނުވީމަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއުނިކުރަްންއޮތީ. ްތެެރއިން ްގަާވއިދުގެ މު

ް ްވަަރށް ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތެރޭަގއި ްބިލުތަކުގެ ްހުރި ްބިލުތައްމުހިއްމިހާރު ްަރއްޔިތުންްމު ެގްޙައްޤުަތއްްއަނެްއާކވެސް

ް،ބެހޭްބިލުތައްްތައް.ްޚާއްޞަކޮށްްޝަރުޢީްނިޒާމާމުްބިލުތުންނާއިްއިޖުތިމާޢީްގޮތުންްމުހިއްތިޞާދީްގޮހިފަހައްޓަން،ްއިޤް

ްރައީސް ްދާއިްޝަުރީއްކޯޓުތައްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްއުސޫލުަތކާވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮތީ.ްްމީކޮށްެލުވނީ ްލަްއަމިއްޚިލާފަށް

ްހުާވކޮށްފަ ްއެހެންނަްއިއަށް ްތިބީ. ްދާއިމީއެ ްލަފާދިންއިރުގަިއ ްމާހިރުން ްބޭރުެގ ްމަވެސް ްއޮތީ 5ްްުކރަން 5ްއަހަރުން

ް ްގޮސް ްޝ15ްައަހަރުން ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނޫނީ ްހަރުދަނާެވގެންއަހަރުން ްނިޒާމެއް ްމީހުންްުރޢީ ްތިބި ްމިހާރު ނުދާނެ.

ްދާއިމީ ްކުރެވެންބަދަލުވާންޖެހޭ. ްއެއަހ15ްަޖެހޭނީ ްއެހެންނަމަވެސް ްފަހުން. ްޢިއްޒަތްތެިރްްރު ްހުވާކޮށްގެން ްއުމުރަށް ތިބީ

ްރައީސްްްއިރައީސް.ްމީގަް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނޭ ްދަންނަވާނީް،އެބަ ނޑު ްްއަުޅގަ ްމުހިއ1ްޖަދުވަލު ްބިލުތައްަގިއްހިމެނޭ ް.މު

އިްއޮްތްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަޔާންކޮށްފަްމިްިއ،ލާގެްތެރޭގަޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިންތިޤާލީްމަރުޙަްމީްމިހާރުންްމިހާރަށް

ްތެރޭގަމަރުޙަ ްތެރޭގަްއިލާގެ ްޙައްޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ނުޑމެން ްބިލުތަކެއްްއަުޅގަ ްހިމެނޭ އި

ްމިހި ްދަންނަވައިރީ. ނޑު ްެބހޭއަޅުގަ ްވިޔަފާރިާއއި ްލާނަން ްފާސް، ްނަން ްބޭނުންުކރާ ކުރުމާިއްވިޔަފާީރގައި
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ްއޮީތްރަޖިސްޓްރީ ްިމ ްަގވާއިދު ްޢަމަލުކުރެވޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްރަިޖސްޓްރީތަކާ ްހިފެހެއްޓިފަ. ްއޮތީ ްމި ްގަާވއިދު ކުރުމުގެ

ްހެލްތުް ްއޮފް ްބޯޑް ްމޯލްޑިވްސް ްހިފެހެއްޓިފަ. ްއޮތީ ްމި ްގަވާިއދު ްމަޖިލީހުގެ ްނަރުހުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިފެހެއްޓިފަ.

ްހިފެހެއްޓި ްއޮތީ ްމި ްަގވާއިދު ްެރގިއުލޭޝަން ްބެހޭްސައިންސް ްހިްނގުމާ ްކްލިނިކުތައް ްފަުރވާެގ ްިޞއްޙީ ްރާއްޖޭގެ ފަ.

ގަާވއިދުްމިްއޮތީްހިފެހެއްޓިފަ.ްމޯލްޑިވްސްްމެޑިކަލްްކައުްނސިލްްގަާވއިދު،ްކާބޯތަކެތިްިއޝްތިހާރުކުރުމާްބެހޭްގަވާއިދު.ް

ް ްތަންތަނާ ްޚިދުމަތްދޭ ްދަނީ.ްކާބޯތަކެީތގެ ްއެ ްވިްއކަމުން ްކާބޯަތކެތި ްގޮތަކަށް ްދޭްހިތަށްއެރި ްގަާވއިދު.ްގާތުން ބެހޭްޢާއްމު

ކިރުގެްބަދަލުަގއިްުކޑަކުދިންަނށްްދޭްބަވާތްތައްްއެތެެރކުރުމާއިްއުފެއްދުާމއިްިވޔަފާރީަގއިްބޭނުންކުރުމުގެްޢަމަލުތަކާްބެހޭް

ްޕޭރޯލާ ްީވ. ްއަހަރު ްތިންހަަތރު ްމިތާ ްއޮތީ. ްެއ ްގަާވއިދު ްބެހޭ ްޕްރޮގްރާމާ ްޕޭރޯލް ްހިފެހެއްޓިފަ. ްއޮތީ ްމި ބެހޭްްގަާވއިދު

ްހެދުމާް ްއަްނަގއިދޭކާޑު ްއޮންނާނީ.ްދިވެހިރަްއިޔތެއްކަން ްފޮނުވާފައި ްޤާނޫނެއްްސަރުކާރުްނ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާރުން ބިލެއް

ް ްހިފެހެއްިޓފަ. ްގަާވއިދުތައް ްޖަލުގެ ްހިފެހެއްޓިފަ. ްގަވާއިދު ްިމ2114ްްބެހޭ ްއެއްޗެހި ްހިފެހެއްޓޭ ްހަމައަށް ްއަހަރާ ވަނަ

ްނޫ ްދައުރަކު ްމި ްފުރުޞަތެއްްދަންނަވަނީ. ްދެނެއް. ްނުކުރެވޭނެ ްއެކަމެއް ްނޫނީ ްމަޖިލީހަކުން ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަންނަ ން،

ްއިމާރާތްކުރަމުންދަނީ.ް ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރި ްނެތް. ްކޯޑެއް ްބިލްިޑން ްގަވާއިދު. ްޕްލޭނިން ްމާލޭ ނޑުމެންނަކަށް. ްއަޅުގަ ނެތް

ްހި ްގަާވއިދު ްހިންގުމުގެ ްބެހޭ، ްޕްލޭްނކުރުމާ ްބިނާވެށި ްަޤއުމީްރާއްޖޭގެ ްުކޅިވަުރގެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއޮތީ. ްމި ފެހެއްޓިފައި

ްއަްށް ްރާއްެޖ ްތަކެތި ްބެހޭ ްުމވާސަލާާތ ްނެތް. ްވެސް ްއެަކއްެޗއް ްޤާނޫނުަގއި ްއެ ްހިފެހެއްިޓފަ. ްގަާވއިދު މަޖިލީހުގެ

ްގަާވއިދު ްބަނދަރު ްވިޔަފާރި ްމާލޭ ްގަާވއިދު، ްޢާއްމު ްބެހޭ ްލަިއސަންސްހެދުމާ ްއެތަކެީތގެ ްއެތެރެކުރުމާއި ސަރަަހއްދީް،

ްަގާވއިދު.ް ްބެހޭ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ްތަންތަން ްކިަޔަވއިދޭ ްގަވާިއދު، ްހެދޭ ްމީރުފެނަށް ްލޮުނފެން ްގަާވއިދު، ބަނދަރުތަކުގެ

ްނުވާް ްނޫނީ ްދުވަހަކުން ްއެތައް ްލައިގެން ްއެއް ްސިޓީ ްތަނަށް ްއެ ްރައްޔިތުން ްކަމަކީ ްކޮންމެ ްމީގެން ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްމަކުނުދޫްއަްށްކަންތައްތައްްމިހިރީްޢިއް ޒަތްެތރިްރައީސް.ްޤާނޫނަކުންްއަުޅަގނޑުމެންްކޮށްދޭންޖެހޭްކަންތައް.ްއަުޅގަ

ްމިތާް ްޑޮކްޓަެރކޭ ްއެންމެ ްިމތާ ްބުނީ. ް ްުސވާލުކުރީމަ ްވަެދ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަރުކަޒަށް ްިޞއްީޙ ްމަކުނުޫދގެ ދިޔައިމަ،

ްނޯޓުކު ްނަން ްބަލިމީހާގެ ްނަންނޯޓުކުރަން، ްއެހެންނަމަވެސް ްހުންނަނީ. ްތިބޭ 6ްްރަން ްކީއްކުރާ މީހުންނެއްތޯ.6ްްމީހުން.

ްހުރިް ްގޮްއސަ ްހަދައިގެން ްތަމްރީނެއް ްބެހޭ ްޓެލެމެޑިސިންއާ ްއެތާ ްދެން ްޚަރަދުތަކަށް. ްއެ ްޑޮކްޓަރުން ގެންނަންވީނޫންތޯ

ްކުރާނެް ްތިމަންނަ ްވަސީލަތެއް. ްނެތޭ ްނޫނެކޭ ްޚިދުމަތްދޭން. ްހުރިހެއްޔޭ ްއެބަ ްމިތާ ްއެހިން ނޑު ްއަުޅގަ ކުއްޖާ.

ނޑުމެންްކުުޅދުއްފުއްޓަށްްއެ،ްނަރުސްްކުއްޖާްބުނަނީ.ްެއހެންވީމާހުންނަނީ.ްއެްްމެއްނެތިފައޭްމިކަ މީހުންްވެްސްްއަުޅގަ

ގަޑިއިރުން.ްައޅުަގނޑުމެނ2ްްްް،އަށްްދެވެނީްގަޑިްމަކުުނދޫްމީހާް،ދާންްބޭނުންވޭ.ްކުޅުދުއްފުއްޓަްށްލޯންޗެއްަގއިްދެވެނީ

ްއެ ްނިޒާްމިހާރު ްދަތުރުފަތުރުގެ ްއަނެއްކާްބަޣާްމުއޮތީ ްއެހެރީ ްހުއްޓައިލާފަ. ްމަކުނުދޫވާތްކޮށްފައި ްއޮތީްްވެްސްއެއްކަލަ އެ

ްނާޅާ.ްމަުއމޫނު ްމިސްކިތެއް ްހަދާފަ.ްމައުމޫނު ްއަށް ްއ31ްެްއަލަކަޓްރާސް ްނެތް ްހުރިއިރުަގިއްއެތާަގއި ރަށުގަިއްްއަހަރު

ނޑުްމި،ްނޑެއްްވެްސްއަޅާފަ.ްއެހެންވީމާގަމިސްކިތް .ްރިހާްޚިދުމަތެއްްއެބަްދޭންޖެހޭހުްއަީކްމިްކަދަންނަވާްވާހަްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްކްލެސިފައިްއަޅުަގނޑުމެން ްޗެނަލް ްޓީވީ ްަގާވއިކޭބަލް ްތަފާސްކުރުމުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނެތް. ހިސާބުެގްދު
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ްގަާވއިދު ްަގވާިއދުއިންޝުއަ، ްމިހުރިހާ ްނެތް. ްަގވާއިދު ްރެިގއުލޭޝަން ްރެންްސްިއންޑަސްޓްރީ ްއިޖުރާއަ، ބެޭހްްތާޖިނާޢީ

ްއިޢި ްރަީއސް،ްޖިނާޢީ ްމިއަޖުރާއްޒަތްތެރި ްމިހާރުްތުެގްަގާވއިދު ްއެއޮތީ.ްމަޖިލީހުގައި އޮތީ.ްފާސްކުރަްނވީނޫންތޯ.ްްވެސް

ބެހޭްގޮތުންްް.ްޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭްގަވާއިދުްަގއިްއެބަްހިމެނޭްޝަރިޢަތްކުރުމ2ާޖަދުވަލްް،ްމިހުރިހާްބިލެއް،ްއެހެންވީމާ

ް؛ދަންނަވާްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްީމްއަޅުަގނޑުްމިކީެލއްގެްއެހީްހޯދުމުގެްަގާވއިދު،ްޤާނޫީންވަް،6ހެދިފައިވާްަގވާއިދުް

ްމި ްމިތާގައި ްހުރި ްޤާނޫނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލެއް ްހުރިހާ ނޑުމެންނަެއބަ ްއަުޅގަ ްުއސޫލަކުން ްއެއްވެސް ކަށްްހަދަންޖެހޭ.

ްޙަް ްރައްޔިތުންގެ ްގޮަތކަނުހިފެހެއްޓޭނެ ްޤާނޫނުއަސާސީއްޤުތަކެްއްެއއްެވސް ްމި ްނުހިފެހެއްޭޓނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީްް.ށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީއާއަސާސީ ްބާބު، ްމިހާްޙައްޤުަތކުގެ ްމިހާރުން ްކަމެްއ. ްޚިދުމަތްދޭންޖެހޭްޚިލާފު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ރަށް

ގަވާއިދު.ްމިްވެްސްްއިންްނިްނމުމާްބެހޭްޖިނާޢީްކުށެްއގެްމައްސަަލތައްްައވަސްްިނޔާއަދިްތެޭރގަިއްރައްޔިތުންނަށް.ްމީގެ

ްހަމަްއިންސާފު...

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްޢިްއޒަތްތެ ްގަާވއިދުތަކާޝުކުރިއްޔާ ްޢާއްމު ްރައީސް. ްމުއްދަުތްްބެހޭްރި ްއަނެއްކާވެސް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ޤާނޫނަށް

ްގޮއިތުރުކޮށް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެވެނީ ްަގވާއިދުތަށް ްެއއީ ްޤާނޫނެއްތުަގއި ްހަމަ ނޑުމެންނަްށްްޤާނޫނަށް، އަުޅގަ

ް ްކަމަކީ ްކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެަކމަކު ްކުރެވެނީ. ްމި ްއ4ްްެތަޢާރުފު ްއައިްސގެން ްވުޖޫދަށް ޤާނޫުނ

ް ްގަވާއިދުަތއް ްބާީކްހުރި ްބާތިލުކޮށްަފއި ްސިފަގަާވއިދުތައް ްއައުމުޤާނޫނުގެ ްވުޖޫދަށް ްއެޖެހިގެން ަގވާއިދުތަަކކީްްެގްކުރިން

ްބާރުގެ ްޓަކައިްްޤާނޫނީ ްހިންގުމަށް ްމަތިން ްެއއުސޫުލެގ ްބަލައިގަނެގެން ްކަމަްށ ްގަާވއިދުތައް ްހިންގޭނެ މަތީގައި

ްބަލިކަށިއަ ްނިޒާމު ްދައުލަުތގެ ްރައީސްޅުަގނޑުމެްނގެ ްޢިްއޒަތްތެިރ ްކަެމއް. ްކުރާ ްޓަަކއި ްހަމަްް،ނުވުމަށް ނޑު އަުޅގަ

ްބޭ ްވަރަށްް.ނުންވޭފާހަގަކޮށްލަން ްވާހަކައިަގއި ްމެންބަރުންގެ ްރިޢާޔަތްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ްގަވާއިދުަތްއްބޮޑަށް ްމި ކުރޭ

ްެއބަ ްގަާވއިދުތައް ްމި ްގަވާއިދުްނެތީމައޭ. ްމި ްބަޔާންހުރި. ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމާއްދ271ްްާް،ުކރާތަާކިއ ގަިއްވަނާ

ް ްބާރު ްޤާނޫނީ ްމިބަޔާންކުރާ ނުޑމެންްލިިބގެން ްއަުޅގަ ްމުއްދަތުމިްއަންނަނީ ްޤާނޫނަކަށްްްދީގެންްގޮތަށް ްެއ ފާސްކުރީމާ

ްނީްިމއަށްްޢާއްމުްަގވާއިދުަތކާްބެހޭްޤާނޫނު.ްހަމައެކަނިްސުރުޚީްވުމުގެްކުރިން.ްމިއަުދްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކިޔަްއިތުރަށް

ްއެބަ ްވެސް ްގަވާއިދުަތއްކަންއެްއިން ްހިމެނެނީ ްޭއަގއި ްއެްް.ނގޭ ްބާރުތައް ްޤާނޫނީ ްދެވިފަްއެއަށް ްެއްެއއާް.އޮތީ ެއކު

ްމިއިޖުރާއަތު ްކަންަތްއތައް ްއެ ްޯކޓުތަުކަގއާްތަާކއި ްޖިނާޢީްއަްރާއްޭޖގެ ްބޭނުންކުރެވޭނެ. ްތަންތާގަިއ ްއެހެން ިދވެސް

ްއެއަޖުރާއި ްތުެގްަގާވއިދަކީްެވސްްހަމަްސީދާްޤާނޫނީްބާރުްއަޖުރާވާަހކަްދަްއކާއިުރގަިއްޖިނާޢީްއިްތުެގްބިލުްނުނިމިގެން

ްޤާނޫ ްގަާވއިދެއް. ްަޢމަލުކުރެވެމުންލިބިދޭ ްއެއަށް ްފެންވަރަށް ްއެްއ ްރައީސްނަާކ ްޢިއްޒަތްެތރި ނޑުމެންްް،ދާނެ. އަުޅގަ

ްމި ްްކަންބޮޑުވާން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކޯޓުތަކުްނ268ްްޖެހެނީ ްގޮްތގޮތަށް ްއެކި ްފަހަރު ްެއކި ްމާނަކުރުމުގައި ްމާްއދާގެ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމައްސަލަ. ްމ268ްިބޭނުންކުރާ ްމާްއދާގައި ްއެންމެހައިްްންނަނީއޮްވަނަ ްހަދާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި
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ްގޮތުގެ ްބަޔާންެވގެްނާވ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހަދަންވާނީ ްޤާނޫމަތިންނޭްޤާނޫނުތައް ްމި ްލާޒިމްކުރާް. ނުއަސާސީއިން

ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްމި ްފުރިހަމަކުރަންވާނޭ. ްކަންކަން ްނުވަތަްްއެންމެހައި ްޤާނޫނެއް ްކޮންމެ ްހަދާ ްގޮަތކަށް ޚިލާފުވާ

ރެއްްނުހިގާނޭ.ްްއގެްބާޤާނޫނެއްްނުވަތަްޤާނޫނެްއގެްބައެްްބަޔެއްްވިޔަސްްާވނީްބާތިލުްއެއްަޗކަށޭ.ްއަދިްެއފަދަްޤާނޫނަކުން

ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެޚިލާްމި ްމީ ްބާތިލުކަމެކޭ. ްކަމަކީ ްކޮންމެ ްކުރާ ްބާރުްްފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު.

،ްކަންހިނގަނީްހަމައެކަނިްޤާނޫނަކަށްްށްްއެބަްބުނެދެވޭ.ްމިްބާރުްމިގަާވއިދުތަުކގެްމަްއޗަށްްނުހިނގާކަންްވަރަށްްސާފުކޮ

،ްޮއްއވާްކަންްިމްޤާނޫނުއަސާސީެގްބާރުްހިނާގނީ.ްއެހެންްބުނެފައިއެްޤާނޫނުގެްތެެރއިންްބާރުލިިބގެންްހެދޭްަގވާއިަދކަށް

ްބާ ްޤާނޫނަކުން ްގަާވއިދަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްކަންބޮުޑވަނީ ްއެއްޗެްރުއަޅުަގނޑު ްހަދާ ްލިބިގެން ްނޫން. ްގަވާއިދަީކްްއ މަޖިލީހުގެ

ްޖިލީހުގެްގަާވއިދުްފާސްކުރުމާއިްމަ،ްދީޤުޞްތަްނޫން.ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުްޢަމަލުކުރެވިއެްއގޮތްްއެްއޗެއްްެވސްްްޤާނޫނަކާ

ްގަާވއިދަކަ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭުނންކުރުމުގައި ްގަާވއިދު ްއިޖުރާްވުމަށްްށްމަޖީލީހުގެ ްހުރިހާ ެތއްްއަބޭުނންވާ

ްއިޖުރާޤާް،ފުރިހަމަވެގެންދާއިރުަގއި ްބޭނުންވާ ްފުއަޫނނަކަށް ްބޭނުމެއްްރިހަމަެތްއ ްނުވާއިރުްްއަށް ެއއީްްަގއިނުވާނެ.

ްގަވާިއދުްރޫލްސް،ްހައުސްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއޗެއް.ްނުވަތަ ްބޭނުންކުރާ ްގޮތުަގއި ްޤާނޫނުގެ ެގްސީއަސާެއއީ

ްބާރުގަދަް ްވަރަށް ްލިބިގެން ްއެބަްކަމާބާރު ްބަދަލު ްއެ ްއެްއޗެއް. ްލިބިގެްނވާ ްސުްއެުކ ްައޅުގަްކުރޭ ްކޯޓުން ނޑުމެްންްޕރީމް

ްއަހައިް ްވެސް ްހޭ ްކައިީރގަްނުލާ.ކައިީރގައި ނޑުމެން ްއަހައިއަޅުގަ ްވެސް ްހޭ ްބަންޑާރައި ްދައުލަތުގެ ށްްއިބަނަްނުލާ

ވާްދަޢު،ްނައިުބގެްމައްޗަށްްއެކަުމގެްކަމެްއަގއިްދައުލަތުގެްބަްނޑާރަނައިބުްޒިންމާވާްްދައުލަުތގެްބަްނޑާރަް،ދީގެންދަޢުވަތު

އިބަށްްވެގެްންނަްރީވާްފަރާތަކީްދައުލަތުގެްބަންޑާރަވާްޖަވާބުދާދަޢު،ްވެފައިކަމަށްްްފަރާތްްވެސްްއެްނަްފަރާތަކީލިބިގެން

ްއެ ނޑުމެންްފަދަ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެއީ ްނިންމާ. ްގޮްތގޮްގ ްރިޢާޔަތްކޮށްގެން ްއެަބ މައްސަލަތަުކގައި

ްންޖެހޭނެތާލެވެންތައްްނައްއެްއ.ްއެއީްަދއުލަތުގެްބާރުތަުކގެްމައްޗަށްްފުށުއެރުން.ްއެްފުށުެއރުްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްމައްސަލަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްކޮންމެްބޭފުޅަކުްކޮންމެްއެްއެޗއްްކިަޔްސްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭ.ް އެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ް ްހުރީ ްޤާނޫނުތައް ްރާއްޖޭގެ ްތަރުތީބުވެފަްމި ްރަނަގަޅަށް ްވަރަށް ްނުވަތަ ްޤާނޫނުތައް ްއަންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކަްށް.ްއިތުރަށް

ްއިއަން ްކުރިއެރުންތަކެއްނަންޖެހޭ ްހާލަތާްެއއީްތުރު ްއަންނާނެްޒަމާނާއި ްައބަދުވެސް ްމަތީން ްގޮތުގެ ކަމެއް.ްްއެްއގޮތްވާ

ްއެް ްއަބަުދވެސް ްރައްޔުތުންެގްްމިކަންތައްތައް ްމިއަދުގެ ްގެންދާނެ. ްކުރަމުން ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިުތންގެ ްއޮންނަ އިރެްއގައި

ްމަޖިލީހުންވެސްްއެކަންްކުރަުމން...

ް

ްގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫްދާއިރާ

ްގޮތުންްއަުޅަގނޑުްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅާލަންްްގުޅޭްްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިްރިޕޯޓާޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،.ް

ް ްއެދިވެގެން ްރިޕޯޓުދަންނަވާލީް،ފުރުޞަތަކަށް ްމި ްހުށަހަޅަން ްއަޅުަގނޑު ްކޮމިޓީް. ްްއަލުން ްފޮނުވަން. ދިްއައަށް
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ް ްމެންބަރަކުްރާކުއުއްމީދުއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކޮންމެވެސް ްާތއީްގޮުތން ޝުކުިރއްާޔްްދުކޮށްދެްއވާނެ.އަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހެންވޭރުްދާއިޅުހު

އަްށްްކޮމިޓީް،ކުރާްވާހަކަްދަންނަވަންށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުމަްއަނބުރާްފޮނުވާލުމަށްްހުށަހެޅިްހުށަހުށަހެޅުމިްރިޕޯޓުްްއާދެ!

ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްބޭްމިްފޮނުވުމަށް. ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަތައްފުރުޞަތުގައި ްބައެއް ްއެބަްނުން ްމިްްެވސް .ްކަމުގަްހުރި

ޯތްވޭގައިްވޯޓަކަށްްދެމައްސަލައިްްއަސާސީްއަލަށްްބަދަލުވެެގންްއައިއިުރގައިްމިއަދުްމިޤަތުގައިްދިވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނުޙަޤީ

ްބޭނުންވޭ.ބަލަ ްްން ްބޭނުންކޮށްގެން ްފުރުޞަތުގެ ްއޮތް ްލިބިފައި ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްވޯޓަކަށްްގެންކުރިއަށްްވާހަކަ ްމިއަދު ދާނަން

ްމިްކަމަށްްނުދާ ްމޭޒުން ްއިދާރީ ްނުދާނެވިްވަންޏާ. ްވޯަޓކަށް ްިމއަދު ްރައީމިްކަމަށްްދާޅުވަނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ް.ސް.

ފަހަރުްކަންކަންްްނޫންތޯްވާނީ.ްއަޅުަގނުޑމެންްބައެއްވާނީ.ްޖަވާެބއްްެދއްވީމަމިގެންދެއްތޯްންށްްނިވެސްްެއްއގޮތަކަކޮންމެ

ނޑުެމންްކޮމިޓީގެްފަރާތުންްމަަސއްަކތްތަކެއްްކޮށްްެއބަްތަުނގައިްްކުރުމުަގއިްމިކުރު ނިންމަިއގެްންް،ވާހަކަދަްއކަން.ްއަުޅގަ

ްގެނެ ްމިމިތަނަށް ްްސްގެން ްރިޕޯޓު ްމިހިފަހައްއެްއޗެހި ްކުެރވޭްްނީތިބެްޓަިއގެން ްމަަސއްކަެތއް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ

ްނުދައްކާ ްދުވަހަުކ ްްމިްްތަނެއް ްވާހަކަްއެްމީހަކާްްއެތަނުގަިއ ްއަދަްއކާއިރުމީހަކު ްވާހަކަެދއްކުުމެގް. ނޑުމެން ުޅގަ

ްއްްނުހިނގާ.ްކަމެްމިްކަށްޮގތަްވެސްްމިކަންްކުިރއަށްދާްފުރުޞަތަށްްއެދޭްއެންމެްފަހަރަކު

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމި ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޖެހިފަްޢިއްޒަތްތެރި ްަގޑި ްއަހާ ްވޯޓަށް ްމިވަނީ .ްް ނޑުމ1:25ެދެންނެވީ ްއަުޅގަ ްވޯޓަށްްަގއި ންޖެހޭ

ްއަރުވަން.ްދެއްކުުމގެްފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑުކަވާހަްރިްމެންބަރަށްޒަތްތެޖަހަން.ްއެހެންކަމުންްޢިއްއަހަންްރަނގަބީލު

ް

ްރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ރުްދާއިހެންވޭހުޅު

ްޤާނޫނު ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްރާއްޖޭަގއި ްދަންނަވާލަްންބޭނުންވަނީ ނޑު ްމިްއާދެ!ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އަސާީސެގްދަށުން

ްބާރު ްޤާނޫނީ ްގަގަާވއިދުތަކަށް ްނުހެދޭ ްޤާނޫނުތައް ްއޮންނާނީ ްޤާލިިބދީފައި ްެއ ްއެހެްނވީމާ، ްނުހެދޭްވާއިދުަތކަށް. ނޫނުތައް

ވެސްްބަެއްއްްގެންދިޔަްބައެއްްގަާވއިުދތަކުގެްތެރެއިންނޑުމެންްހަދަމުންއަޅުގަްް،ހުްއޓާްޤާނޫނުްގޮތަށްްހުރިގަާވއިދުތައްް

ްޢަމަލު ްސަރުކާރުން.ދާގެންްކުރަމުންއެްއޗެއްސަށް ްފާހަގަކުރެވޭ ްގަާވއިދުތަކަށްްމިްކަން ޢަމަލުކުރުން.ްްދެންނެވީ

ްތެޭރގައޭގެ ްމާލޭގެ ްޕާކުކުރުމާމައި ްގަވާއިދުތަކަްްބެހޭްގުމަީތގައި ްހުރި ްހަދާފައި ްސަރުކާރުންްގޮތުން ްމިހާރުވެސް ށް

ްޓްްކަމަށްްްގެންދާޢަމަލުކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ގަވާއިދަްށްްގޮތުންްްބެހޭްރާންސްޕޯޓާފެނޭ.

ްއަދިއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށްްްގެނެސް ްބެހޭ ްދަތުރުފަތުރާ ްެއއްގަމު ްމާލޭގަްބަދަލުގެނެއްސަްދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުާރްޕާކުްއިވާއިުރގައި
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ްއޮންނާނެ ްއެްއޗަކަށް ްް،ކޮންމެ ްދަށުންކުރީަގއި ްަގވާއިެދްއގެ ްްއޮންނަ ްދަށުންެވސް ްޤާނޫނުގެ ްއަދި ވެސްްްއޮންނާނެ.

ްއެ ްާޕކުްއޮންނާނެ ްއެްކުާރނެއެްއޗެއް ްހޯދުމަކީ ްގަްތަނެއް ްކަމެކޭ.ްއެކަމަކުއެްއެޗއް ްފަރާތެްއގެ ްރަްއޔިްންނަ ތުންްމާޭލގެ

ްހުރިހާ ްއޮތް ްހިނގަން ްމަގުތަކުގައި ްމާލޭގެ ްތަްމިހާރު ްއެްއޗެހި ްއެްއޗަކުްންޕާކުނެއްގައި ްެއއްެވސް ްއެއިން ކުރުމަށްފަހު

ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްްެއއްްދައުލަތަށް ްޯނވޭ. ްވެސް ްދޭްސިޓީްމާލޭ ްޓްރާންސްޕޯްކައުންސިލަްށ ްޯނވޭ. ްޓްެއއްެޗްއވެސް

ްފެންފޯއްރުއްްކެްމީއާއިްސިޓީްަކއުްނސިލާްދެްބައިްމިނިސްޓްރީ ޑިްމީހުންްނހުންްތަޅާފޮޅަިއގަނެގެންްމިހާރުްބަޣާވާުތަގއި

ްްއެ ްވަދެ ްތަނަށް ްހަދައިގެން ްަގވާއިެދއް ނޑުއަމިއްލަ ނޑުފު ްފު ްމާލެ ްމިމުޅި ްްކުރަމުން ްއަޅުަގނޑު ްދަނީ. ާރްދާއިމި

ްމެންބަރެއްގެ ްޮގާވލަންްތަމްސީލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހައިސިްއޔަތުން ްދަތު، ްއެއްގަމު ްހެދިފައިްްުރފަތުރާމިހާރު ްގޮތުން ބެހޭ

ްޢަމަލުކުރުމަށް ްކަންކަން ްމާލޭގެ ްަގވާއިދަށް ްްޓަކައިްއޮތް ްސިޓީ ްއެމާލޭގެ ްދިނުމަށްބާްކައުންސިލަށް ްެއީއްރުތައް .

ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ނަޑއެިޅގެން ްޤާްޚިލާފުްކަ ްއަދި ްްޫނނާކަމެއް. ްްޚިލާފުވެސް ްަގާވއިް،ނޯންނާނެކަމެއް. ްއެ ދުްމިއަދަކު

ްމައެގޮތަްށްޢަ ްގަާވއިދެްއްއޮތްްލުކުރެވޭކަށް.ްމީެގްކުރީަގއިްޢަމަލުކުރަމުން ނޑުމެްކަމަށްްވާނަމަްއަިއްަގވާއިެދއް ްންއަުޅގަ

ްގަް ްއެ ްއޮންނާނީ ްބޭނުންބާރުދީފައި ްކަންކަންާވއިދެްއގައި ްހުރި ްމަޖިލީހަްށްްކުެރވެން ްަރއްޔިތުންގެ ްޓަކައި ބޭނުންކުރުމަށް

އެއީްްކީ.ންްސަރުާކރުންްކުރަމުންދަނީނޫްގޮތަކަށްއެްް.ްެއކަމަކުގޮތަށްްްށގެންދާެއކަންްފާސްކޮްށގެންްކުރިއަްހުށަހަޅައިގެން

ްެއބަްކަންތައް.ްއެއް ްވަރަށްްޖަލުޭގގަިއ ްްތިބި ްކުރިްނެވސްއަގިނަ ްއެީއ ްމީހުން. ްގެްދަެދއްެގ ްންދިޔަޢަމަލުކުރަމުން

ބަޔަކުްްކިތަންމެް،ލިތަކުގައިްތިބިްމީހުންދާންޖެހޭްބޮޑެތިްބަޚާއްަޞކޮށްްއަށްްްގަާވއިދެއް.ްަގވާއިުދގެްދަށުންްބޭސްފަރުވާ

ްޑޮކްޓަރުްތިބި.ްްއެބަްއިފަނުމަށްްޖަލުތަކުގައިްބަިއތިއްބާދިޔާައނިްމީހުންނަށްްނުލައިްއެްލަިއ،ްޤާނޫނަކާގަވާއިަދކާްނުހަމަް

ް ްސެޓްފިކެޓު ްބޭަރށް ްމިނުދިނީމަވެސް ްަގާވއިދުަގއި ްއޮންނާނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއވެސް ްފާސްކޮްފޮނުވާ. ށްދީފަ.ްތަނުން

ްްކުރީއްސުރެ ްޑިވިޜަފަަށއިގެްނ ްހުރިޕްރިަޒންސް ްތެޭރގަްްުނަގއި ްަގވާއިދުތަުކގެ ްކަރެކްް،ވެސްއި ްއައިސް ޝަންްމިހާރު

ްބަދަލުވީ ްަގވާއިްއެްެވސްްމަޑިޕާޓްމަންޓަށް ްފުރުޞަތުދޭން. ްކޮމިޓީއެކަމުދުތަކަްށ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްކިތަންމެްއަށްްން

ް ްބަޔަކު ްކުާވކުރަމުންޝަްއެބަ ްކުރަންެގންދޭ ްވަިކކޮށްދިނުމާް.އެކަން ްބައި ްގެޮދރުން ްބެހުމާ،ްއަދި ްބެހޭްްމާލޭެގްގޯތިގެދޮރު

ްގަވާއިދުަތއް ްހުރި ްޤާނޫނާވެްްގޮތުން ްބިމުގެ ްްއެްޚިލާފަށްްްސް ްޢަމަލުކުރަމުންދާކަންްގަާވއިދުތައް ްހަމަ މިހާރުވެްސ

ްރަފާހަގަ ްއަދި ްހުށަނާޅައި،ކުރެވޭ. ްމަޖިލީހަށް ްއެްްއޔިތުްނގެ ްކަމެއްްމަްްަރއްޔިތުން ްކިތަންމެ ްޢަމަުލކުރަންޖެހޭ އްޗަށް

ްއަމިއްލަ ްސަރުާކރުން ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްގެންދާްމިހާރުގެ ްކުރަމުން ްަކންކަން ްެއކި ްހަދައިގެން ްފާޑުފާޑުެގްގަާވއިދު ކަންްއަށް

ްހިފައިހައްޔަރުކުރުމާ، ްެއގޮތުން ްހުއްުޓވުމާ،ްފާހަގަކުރެވޭ. ްބާރުގެފުލުހުްުސވާލުކުރުމާ،ްމީހުން ްލިބޭ އިތުރަްށްްންނަށް

ނުޑްރަްއޔިތުންގެއެތައްްަބއިވަުރްބާރުތަ ހާރުްސަރުކާރުންްމިް،މަޖިލީހުގެްގަާވއިދުްކޮމިީޓއަށްްގޮވާލަންްކެއްްުކރޭ.ްއަުޅގަ

ްހުރިހާ ްމުރާޖަޢާގަްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްގެނެސް ްއަލުން ްވަކިވާއިެދއް ްކޮމިޓީން ްދެން ްބަލާފަިއްްކުރުމަށްފަހުގައި ގޮތަކަށް

ްގަވާނޫ ްމި ްބާރުނިއްޔާ ްޤާނޫނީ ްމައްސަލަަދއި ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްނެތުމަކީްނުދޭން. ްަގވާިއދު ްނޫން ްަގވާއިުދްްއެއް އެއީ.

ްއަސާީސެގްއިމުގެްތެެރއިންްކުެރވޭނެްއާިއްޤާނޫނުްއަސާސީއްޗަށްްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްޤާނޫނުމަްނެތުމަކީްރައްޔިތުންނަށްްއެް
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ްހަ ްގަވާއިދު ްގޮތަކަށް ްއަތުޖެުހނުހާ ްއެހެންވީމާ، ްމިްކަމެއް. ްއެއަޕޯޓުްދަމުން ްގަގެންދަނީ. ްއެގޮތަށްްއި ްހަމަ ެވސް

ނޑުމެންނަށްްެއބަ ނުލައިްދައުލަތުގެްަފއިސާްްއެނގޭްއެްއވެސްްަގވާއިދަކާްްކަންތައްތައްްކުރަމުންްގެންދަީނ.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއެޚަރަދު ްޑިއުޓީްގެންދަނީްކުރަމުން ްތަނެްއްހަދައިގެންފްރީ ްކިަޔިއގެން ްދާރޭަގނޑުް،އޭ ްމީހުންްހަތަރުދަމު ވަދެްްދަންވަރު

ްނެރެ،ް ްވެޖީ.އެމް.އާމުދާ ްބަޣާވާތުގެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްބޭރުކުރުމަށްފަހު ްހަދާފައިްްމިްމުަގއިިރކަރު ްފަރާތުން ްނާޒިމުގެ ްއުޅޭ

ްކިަޔއިެގންްތަނެއްހުރި،ްޑިއުޓީ ގެންދަނީްްެއްއްބޭނުންކުރަމުންްއެްހަދައިގެންްދައުލަުތންްއެތައްްބަިއވަރުްލާރިްފްރީްއޭ

ްަޓކައިްމަޑުކޮށްލާނަން.ްްޚިލާފަށް.ްވޯޓަށްްވެހިރާއްޭޖގެްފައިާސގެްމުޢާމަލާތްކުރުމުެގްގަާވއިދާޚިލާފަށް.ްދިްގަާވއިދާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްދާންދޫ ްކުްޢިއްޒަތްތެިރ،ދާއިރާގެ ނޑު ްމެންބަރަށްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންނެވިން ްނެތޭ.ްްރިން ްމިއަދަކު ވޯޓެއް

ްނިންމާލުމަށް.ްްއްޒަތްތެރިްމެމްބަރުްވާހަކަކޮޅުއެރުވީްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.ްޢިނޑުްފުުރޞަތުއަުޅގައެހެންކަމުންް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްހުރި،ްއާދެ! ްމިައޅުގަްްމިހެން ްކުރިން ްަގާވއިދުތަްނޑު ްދެންނެިވ ްޮއވެްކުެގ ްއެްއވެްސްއުސޫލެްއ ނޫން،ްްގެނެއްތެރޭަގއި

ްބަދަލުކުރަްމަސްވެރިން ްއަގު ްމަހުގެ ްގަމުބާނާ ްގެންދަނީ. ްނޯންނާނެން ްއޭވާއިެދއް ްޤާނޫނެއް.ް. ްއޮންނަނީ ަގއި

ސަރުކާރެއްްް.ލިބިގަތުމުގެްމިނިވަންކަންްދީފަށްްމުދާްހޯދުމާއިްމުދާްއޮންނަނީްމީހުންކުރާްމަސައްކަތައަސާސީަގއިްޤާނޫނު

ްޢަމަލުކުރެވޭ ްއޮންނަނީ ްތެރެއިްހަވާލުކުރެވިަފއި ްމަްސެވރިންއުސޫލުެގ ްކުރުމަށް. ްކަންކަން ްދިނުމަށްްނ ްސަބްސިޑީ ްނަށް

ްދީފައިްގެްތެރޭގައިްހުއްދަޓުބަޖެްނުވަތަްއިދެއްްނުވަތަްޤާނޫނެއްފައިްއޮންނަްގަވާްޓަކައިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށް

ނޑުއޮތީ.ްއެެހންވީމާ،ްއަޅުްްފައިްއެޓާހައްއްތޯްނުކޮްށްހިފަތަކަންްއްތައޮތްްކި ދޭކަށްނުޖެހޭްކޮންމެހެންްޤާނޫނީްބާރުމެންްގަ

ްބަންދުކުރުމާ، ްމީހުން ްއަދި ްޝަރީޢަްތކުރުމާ ްކުރުމުގަ. ްހުރިހާމީހުްކަންކަން ްމި ްހިފައިހައްޔަރުކުރުމާ، ްގެކަމެއްްން

ް ްފެންނަްގަާވއިދު ްކޯޓަށް ްގެންދަނީ ްޖުޑިޝަރީއަކަްމިހާރު ްޢަމަލުކުރަމުން. ްއެގޮތަކަށް ްދީފަްްށް ްއެްްބާރު ްނޯންނާނެ ްއެއް

ް ްއުމުރަށް ނަޑއެޅުމަްމީހުން ްހަދަންވީމަކަ ްޯކޓެްއ ްހުޅުމާލޭގެ ްހަދަންްށް. ްކޯެޓއް ނުޑގައިްއެާތ ްކަ ްގިރާވަުރ ކޯެޓއްްްވީ.

ްކޮބަ ްހަދަންވީ. ްކޯޓެއް ްަގާވއިދު؟ްޖުޑީޝަހަދަންވީމަ ްފަރާތުންްލްއިތޯ ްކޮމިޝަުނގެ ްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުްސަރވިސް ންގެ

އިްތަނެއްގަްނޫން.ްދުނިޔޭގެްހުރިހާްްތިބޭްބަެއއްްއަމިއްލަްގަާވއިދެްއގައިވެސްްްމީހުންނަކީްދު.ްއެހުށަހަޅަންޖެހޭނެްގަވާއި

ްކުރާ ްހިންގުމަށްްވެސް ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެތެރޭްޓަކައިްކަމެއް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްަގާވއިދުތަކަީކްނުވަތަ ގެ

ް...އަށްްއަްށްހަދާްގަވާއިެދއް.ްައޅުަގނޑުެމންްއަމިއްލަްލަވެސްްއަމިއްއިްއެއީްކޮންމެްރަްއޔިތުންގެްމަިޖލީހެއްގަ

ް
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ީސެގްއެްޤާނޫނުއަސާް،ީދޤުކޮށްއެއްްތަޞްްއަސާސީނޫނުމެންްޤާަޒތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަނޑު`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއް

ްޢަމަލުކުރަމުން ްއަުޅގަމައްޗަށް ްޢާނޑުމެންދާއިރުަގއި ްގަާވއިދުތަކަށްނަށް ްއެކިްއްމު ްބާުރ ްވަނީްްޤާނޫނީ ްމަތިން ފަހަރު

ްވިދާޅުްދެވިފަ ްމަނިކު ްމޫސާ ްދެންެމ ްުސވާލަކީ ްކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިއަދު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްެތއރި ންްހެވި.

ްއަދަެދއް ްގިނަ ްތެރެއިން ްރަްއޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްަގވާިއދުތަކަން ްނުވަތަ ްބަަޔކުގަާވއިދުތަަކކުން ްއަސާީސްގިް،ގެ ނަ

ްމަޙުރޫމު ްހިނގަޙައްޤުތަކުން ްޢާއްވެގެން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންްމުއްޖެ. ްގަވާއިދުަތއް ްގޮތަކަްށްޤާނޫނުތަކާއި މެ

ްއަޅުަގނޑުހުރި ްމިައދު ްވީނަމަވެސް ްމިކަމުގައި ްްމެންނަށް ްއިންތިޚާފެންނަނީ ްއޮތްރައްޔިތުން ްވެރިކަމެއްްްބުކޮށްފައި

ބަޔަކަްށްްއަދިްއެްްަލއި،އިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަންްެގއްލުވާް،މިްަޤއުމުގެްއިޤްތިޞާދުްހަލާކުކޮށްްް،ލުކޮށްބަދަބަޣާވާތަކުންް

ްމަންޒަ ްލޫޓުވަމުންދާ ްބައިތުލްމާލު ްޤައުމުގެ ްގޮތަކަށް ްއެންމެންް،ރުފެނުނު ްަރއީސް. ްއެްއްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގޭ ނަށް

ްް،ޙަޤީޤަތެއް ްތަންތަން ްމަޝްހޫރު ްވަރަްށ ްބަޔަކުލޫޓުދުނިޭޔގެ ްަބޔަް،ވާ ްހިންގާ ްޮބޑެިތްް،ކުޖަރީމާ ކޮރަޕްޝަނުގެ

ް ްގެންގުޅޭްހިންގައިޖަރީމާތަކެއް ްފައިސާ ްވަގު ްދިވެހިރާއްޖެްއަދި ްސިސްޓަމުްބަަޔުކ ްގެނެސް ްއަށް ްތެރެއިން ބާޣީްގެ

ްބާޣީވަޙީ ްނާޒިމާއި ްބާޣީ ްްދާއި ްމީހުން ްހުރިހާ ްނަމުއަދީބާ،ްމި ްބަކަރިތަުކގެ ްގެނެްސގެން ްބަކަރިތައް ްގައި ބަކަރިތަުކގެްއެ

ނޑަ ްމަސްތުވާތަެކއްތިބަ ްކަސްޓަމުްށް ްގެނެްސގެން ްގެނެސްއަަޅއިގެން ްގެނެްސގެންްކުކުޅު،ްެގްތެރެއިން ްބަކަރިތައް ބިާހއި

ްހިންގައިފި ްޖަރީމާތަކެއް ްމިް،ބޮޑެތި ްމިއަދު ްއަޅުަގނުޑގެްސުވާަލކީ ްރައީސް.ްއެހެންނަމަވެސް ކަންކަންްމިްްޢިއްޒަތްތެރި

ޖެހޭްފައިސާްއެތެރެކުރަން.ްމިކަހަަލްްޓަކައިްއެބަްތިމަންނާމެންްއިންތިޚާބަށްް.ނުދާކަން.ްނުބެލޭނެތާސަރުކާރުންްބަލަމުން

ނޑުގެްސުވާަލކީްރަްއޔިުތންްކޮންކަމެއް ބޮޑުްއަނިޔާަތކެްއްްކޮްށގެންތޯއޭްިމްއަދުްމިހާްފައިސާތަކެްއްހޯދަން.ްއާދެ!ްައޅުގަ

ްމި ްދެމުން ްދިވެހިރައްޔިތުންނަްށ ްއެްލޮބުވެތި ްއެތަކެއްްދަނީ. ްދެމުންދިޔަ ްރަްއޔިުތންނަށް ްވެރިކަުމގައި މް.ޑީ.ޕީ

ްމިޚިދުމަތްތަ ްމިއަދު ްގޮްކެއް ްހުއްޓިގެން ްމިްއސވަނީ ްމިއަދު ްނިޒާމު ްދަތުރުފަތުރުގެ ްހުއްޓިފަް.ްޚާއްަޞކޮށް .ްއަދިްވަނީ

ް ްކަަރންޓު ްމިސްކިތްތަުކގެ ްއަުޅކަންކުރާ ްެކނޑެންފެށިފަ. ްވަނީ ްކަރަންޓުަތްއ ްެކނޑެންފެށިފަހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ .ްވަނީ

ްތިމަންނަމަވެއެހެން ްބަޣާވާތްކޮްށެގން ްމިސް ްރައްޔިތުންނާތިްނާމެން ްކިަޔއިްބީ ްވާހަކަތަްގެންްެއކީަގއޭ ްޙަޤީޤަްތްދައްކާ ުކގެ

ްބަލައިލަން ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްއިްސވެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެްޖެހޭ. ްޤައުމާއިދެންނެވި ްމުޅި ްަރއީސް، ދައުލަްތްްރި

ތިާމެގްް،ރާއްޖޭަގއިްމަސްްފެކްޓަީރތަކަށްްއަްތގަދަކޮށްްމިްޤާސިމްްއިބްރާހީމްކުރަންޖެހޭ.ްމަސައްކަތްްްލޫޓުވާލަިއގެންްއެބަް

ް ްމީހުން ްފައިންްލައި،ޕާޓީގެ ްކަރަްށ ްމަްސވެރިންގެ ްޤައުމުގެ ްމަންޒަރުމި ނޑުމެންނަްށްްއަރަމުންދާ ްއަޅުގަ ބަލަން

ްުސވާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްފެންކްޓްރީމާްލަކީތިބެވިދާނެތޯއޭ. ްޓަުނެގްްައށްްންދޫ ްހާސް ްއެތައް ލީ

އުޅެނީ.ްމިއީްިޢއްޒަތްތެރިްްޤާނޫނެއްްނެތިގެންތޯްމިްްަގާވއިދެއްްނެތިގެންތޯްމިްއުޅެނީ؟ްކޮންްކޮންްނެއްހޭވީ؟މަހަށްްކިހި

ންދާްގޮތް.ްދެންްިމްށްްއެބަްއެނގޭްކަންތަްއްހިނަގަމުއެއް.ްމިއަދުްއަޅުަގނުޑމެންނަްރައީސް،ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްމައްސަލަ

ހުރިހާްކަމެއްްވެ،ްނިންމާފައިްރައްޔިތުންގެްތެެރއިންްބަޔަކުްނުކުމެްއިހުތިޖާޖުކުރީމާ،ްތިމަންނާމެންްމިތާްތަޅުމުގައިްމިް

ްތިމަންނަމެން ްވަޙީދު ްއެްއވެްދަންނަވަނީ ްބުނާ ްގޮެތއް ްތަބަްސ ްޤާނޫނަކަށް ްނުްަނހަދައޭ. ްަގާވއިދަކަށްވެއެްއ ވެްސްްއޭ.
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ްނު ްކޮއޭވެްތަބައެއް ްމީގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްކަމެް. ްޯކލިންމެ ްބަޣާވާުތގެ ްފަހަތުަގއި ްރަްއޔިތުންގެްއްގެ ްތިބި ޝަނުގައި

ްމެންބަރުންް ްްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްޕާޓީއަކުންްހުރިހާްްއެވެސް.ްއަދި ްޝާމިލުވޭ.ްްސިޔާސީ ްއެއްެވސްްވެސް މިއިން

ްރެކިްކަމަކު ްތިމާމެންނަށް ްަމސައްް،ން ްނެއް ްމިއަުދްނެއްޓިގެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރެވޭނެ ކަެތއް

ްމިފެންނަނީ ްޕާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއް ްރަްއޔިތުްނ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުއްޓިފައިވާތަން. ްމިއަުދ ދުްމިއަީޓއަށްޓަަކއި

ްމި ްތަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުއްޓިފައިވާ ްމިައދު ްޓަަކއި ްޕާޓީއަކަށް ްއެއް ްރައްޔިތުްނ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދުްފެންނަނީ .

ްއެ ްފެންނަނީ ްމި ްލިމްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެރިކަން ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްއަށް ްްބެމުންދާ.ޑީ.ޕީ ްކޯލިތަން. ްގެްޝަންމިއަދު

ްރައްޔި ްހަދާކަށް ްވޯޓުލާންްުތންްްބޭނުމެއްސަރުކާރެއް ނެޑްއގައިްނުވޭ.ްރައްޔިތުން ްއެކަިތގަ ްޕާޓީއަކަށް.ްްބޭނުންވަނީ އޮތް

ްޢިއްޒަތްތެ ްރައީްސ، ްފިކުރުވިސްްރި ްރައްޔިތަކަށްނައި ްކޮންމެ ްލިބެމުންްވެސްްކުރާ ްގާތުން ްެއނގޭނެ ދިޔަްމިއަދު

ވަނީްދަތުރުތައްްމިއަދުްްކުރިްއަށްްފަންސާސްްރުފިޔާްއްޖެކަން.ްިއއްޔެްގެންްހިނގަްޚިދުމަތްތައްްތިމަންނާމެންނަށްްހުއްޓި

ްރުފި.ްބަދަލުވެފަްއަށްްހާސްްރުފިޔާްހަތްހާސްްނުވަތަްްފަސް ްބާވީސް ްއަށްްްޔާއިްއޔެ ްފަސްްވަނީްްމިއަދުިވއްިކްމަސް

ްކުަޑވެފަްރުފިޔާ ްއަށް ްއިްއެޔ .ް ްކަރަންޓު ްރީތިކޮށް ްނުލާހިކު ްއޮްއވާ ްދިޔައިރުްލިބިލިބި ްނަމާދަށް ްެމންދުރު ިމއަދު

ްއެހެ ްނެތް. ްކަރަންޓެއް ްކަންތަކާމިސްކިތުަގއި ްމި ްމިްދޭތެރޭގައިްންވީމާ، ްއެަބްޤައުމުްފުންކޮށް ްރައްޔިތުން ގެ

ނޑުޮގވާންްހޭ.ވިސްނަންޖެ ްދަ ްއަނެއްދުވަހު ްކަރާ ްހައްާދ ނޑުގައި ްދަ ްމީހުން ްުކރާ ްރަށަށް ްފެރީްއަނެއް ްބަލާއިރު ްގެންދަން

ނޑުމެންްގަދޭތެރޭގައިްދެންްއަޅުްްމިކަމާ،ްމަްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސްތްތަްއްމިއަދުްހުއްޓިގެްންދިޔައިއެއްްނެތް.ްއެްވަސީލަ

ްވާހަކަދަ ްނެްއްކާނެ ްްތް.ެއއް ްބޭނުންހާ ްޤައުމުގެްް،ގޮތަކަށްތިމާމެން ްބަޔަކަށް ްމަދު ްތެރެިއން ްވިޔަފާރިވެރިްނގެ މިއަދު

ްމި ްބަހަްނވެގެން ްެއއްގޮތަށް ްކުރިއެޭކ ްހަމަ ްއެބަްބައިތުލްމާލު ްމަސައްކަތް ްްުކރާ ްއަންނަންޖެހޭ ްހުއްޓުމަކަށް ްިމއަދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުް

ްޢަލަް`. ްވަރަޙްމަތުއައްސަލާމް ްޢިްއޒަތްތެބަރަކާތުހޫްވަهللاްިއކުމް ްރައީ.ްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްސްރި

ްރިޕޯޓާ ްއަޅުްގުޅޭްމި ްެއްއޗެއްްގަްގޮތުން ްކޮންެމވެސް ްރިޕޯްނޑުެވސް ްބޭނުންވޭ.ްމި ްއެބަދަންނަވާލަން ްރިޕޯުޓެގްްޓުގައި ވޭ

ް ްއެބ2ަޖަދުވަލު ްދިވެހިރާއްްގައި ްވަކާލާޭވ ްވަކީލުންނާޖޭަގއި ްދިވެހިރާއްްތުކުރާ ްަގވާއިދު. ްވަކާލާތުުކާރްބެހޭ ޖޭަގއި

ްެއަޓރނީްވަކީލުންނާ ްަގވާއިދު ްހައްދަަވއި،ްބެހޭ ްއޮފީހުން ްކޮމިޓީންްްޖެނެރަލްގެ ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އަދި

ްމި ްގަާވއިދެްއ ްދިވެިހރާްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްޮއއްާވ ްމިގޮތަށް ްގަާވއިދު ްމި ްސުއްަގވާއިަދކީ. ްކޯޓުްންޖޭގެ ޕްރީމް

ްވަކާލާތުދިވެހި ްކޯޓުަތކުަގއި ްަގވާރާއްޖޭގެ ްިކޔާފައި ްަގވާއިދޭ ްހަދައިއިކުރުުމގެ ްގެންެދއް ޚިލާފަށްްްޤާނޫނުއަސާސީއާ،

ނޑުްމިްބަހުގަމުްންްހިންގަާވއިދެއްްހަދަިއގެ ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ް.ްވޭސްގައިްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންންދާތީްމިކަންްއަޅުގަ

ްވަނަްމާއްާދގައިްވަރަށ27ްްްީސގެްަދންނަވަނީްޤާނޫނުްއަސާްކަމަށްްމިްދެއްްޚިލާފުްގަާވއިްނުްއަސާީސއާޤާނޫްއަޅުަގނޑުް
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ްގޮތެްއގެްްެއކުްިފކުރުކުރުމާއިްއިސްލާމްދީނުެގްއަސްލަކާްތުންނަށްްމިނިވަންކަމާއެކުްިދވެހިރައްޔިްްފުރިހަމަކަމާ ޚިލާފުުނވާ

ތުންްފާޅުކުރުުމެގްނޫންވެސްްގޮތްގޮްގަލަމުންްއަދިްމިޚިޔާލުތައްްދުލާއިްްކަށްއްގެްބުއްިދއަްށްފެންނަްގޮތަމީހެްމަތިންްއެ

ްާވިއރު ްލިބިދީފައި ްމިނިވަންކަން ްމިނިވަން، ްމިމި ްކޯޓުްކަން ްސުޕްރީމް ްމިަވނީ ްހަދައިގެްންްން ްަގވާއިުދ ދެންނެވި

ްއަރިގަނެފަފޭ ްއެހެންކަމުން ްޮކންމެޅުގަ. ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްމިނޑު ްއަޅުގަހެން ްރިޕޯޓުގަިއްއަދު ްފާސްކުރާ ްމި ނޑުމެން

އެްއްްވެސްްމައްސަލަްސްވިޔަްމިްނެތްކަމަށްްގަވާއިެދއް.ބެހޭްްޖެހޭްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްވަކާލާތުކުރާްވަކީލުންނާނުއޮންނާކަށް

ް ްނެތް. ްއެއީ ްމިއަށްވުރެ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްޤާނޫނުއަާސސީއާވަރުްމާސަބަބަކީ ްގަާވއިދެއް ްހަދައިގެންްގަދަ ،ްޚިލާފަށް

ްއެބަްޚިލާފަށްްނުއަސާސީއާޤާނޫ ްއެހެްހިންގަމުން ްމިްމިްންވީމާ،ގެންދޭ. ްބޭނުންވެގެން ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ

ްއަޅުގަްްސަބަބަށްްމިއުޅުނީ.ް ްރިޕޯޓުޓަަކއި ްމި ްއެދުނީ ްކޮމިޓީްނޑު ނުޑްްއަލުން ްއަުޅގަ ްފޮނުވަން.ްއެހެންނަމަވެސް އަށް

ްގެަނއި ްއަނބުރާ ްދަންނަވަމުންްހުށަހެޅުން ްކުރިއަްާވހަކަ ްވާހަކަ ނުޑގެ ްދެވަނަްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްގެންދާަނން. ށް

ް ްޙައްބާބު، ްބާބުގެއަސާސީ ްމިނިވަންކަމުގެ ްމ16ްިްޤުތަާކިއ ްމާއްދާގައި ްމިްވަނަ ްލިޔެވިފައި ބުގަިއްބާްވަީނ

ްއެންމެހައި ްމިނިވަްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްަކންތައްތަކާއި ްއަސްލަކާ ްިއސްލާދީނުގެ ްކޮންމެްްގޮުތގެްޚިލާުފނުވާންކަން މަތިން

ތިީބްްވަކީަލކުްއ2ްެސްްިމއަދުްދިެވހިރާއްޖޭްނަމަވެވަުރކޮށްދޭ.ްއެހެންޤާނޫނުްއަސާސީްކަށަްމީހަކަށްމެްލިބިގެންވާކަންްމިް

ް ްސަސްޕެންޑުކޮށްފައެްއވެސް ްނެތި ްް،ުއމުރަށް،ްދާއިމަށްް.ޙައްެޤއް ްމުއްދަތެއް ްއެހެންވީމާ،ްމިވަކި ނޑަނާޅާ. ވާހަކަްްކަ

ްދައްް ްޭބނުންއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންމެްމިްވޭކަން ްލިބޭ ްވާހަކަދަްއކަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި

ްަފނޑިޔާރުންެނއްްސުްވެސް.ްފުރުޞަތެއްަގއި ްކޯޓުގެ ްތިބެންޖެްްޕރީމް ްދަށުގަކަމަކު ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި ްިމްހޭނީ .

ްމައްް ްސުޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނޯންނާނެ ްބާރެއް ްެއރުމުގެ ްއެްއވެސްޗަށް ްކޯޓުގެ ްއެހެންކަމުންްަފނޑިޔާރަްްޕްރީމް ކަށެއް.

ްމިްއަޅުަގނޑު ްސުްަތކުރާރުކޮށް ްކޯޓުދަންނަވަނީ ްޕްރީމް ްޤާނޫނުއަސާީސާއ ނޑިޔާރުން ްފަ ްގެ ވެްސްްގަާވއިދުއެްއގޮތަށް

ޤާނޫނުއަސާސީްޚިލާފަށްްްމިއެްއގޮތަށް.ްްސްްކުަރއްވާށޭްިމްޤާނޫނުއަސާސީއާވެްްއަދިްޙުކުމްތައްްހައްދަވާށޭްހައްަދވަންޏާ.

ް ްކުރުކަމެއް ްބާރެއްޙުކުމެއް ްއޮެވގެންްުމގެ ްބާރެއްް.ނުވާނޭވެސް ްހެދުމުގެ ްގަާވއިދެއް ްޮއެވގެންްއަދި ވާަހަކްްނުވާނެވެސް

ް ްމީގައި ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްްލިޔެވިފައިއަޅުަގނޑު ްއަދި ްއޮތް، ްމިނިވަންކަމެްއްއެބަ ްނުވަތަ ްޙަްއޤެއް ްއެްއވެސް މިއިން

ް ްމިންވަރަކަށް ްޤާނޫއެްއވެސް ްމި ްމަތިްނުވާޢާރަޟުތަްނުއަސާސީއާހިފެހެއްޓޭނީ ްމަޖިލީހުންްްންގޮތެްއގެ ރައްޔިތުންގެ

ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރިއްކަމަށް.ްރަްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްޙައްޤުަތްއްްއުޅެނީްމިްނޫންްޤާނޫނަކުންްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ

ޙައްޤުަތއްްްގެަދކުންްރައްޔިތުންފުްގަާވއިޚިލާްހަދާފައިްއޮތްްޤާނޫނުއަސާސީއާްޕްރީމްްކޯޓުންއުޅެނީްސުްގެން.ްމިފޭރިގަނެ

ްއެހެ ްޤާފޭރިގަނެގެން. ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުަގގަ ްމިގޮތަށް ްހުރިހާންކަމަށްާވިއރު ްަގވާއިދުަތއް ހިނދަކުްްނޫނުތަކާއި

ް ްރައްޔިތުންނަށްއަޅުަގނުޑ ްިދެވހި ްނުލިޭބނޭްުދވަހަކުްް.ދަންނަވާނީ ްއިންސާެފއް ްރަްއޔިތުންނަށްްް.ވެްސ ދިވެހި

ްމީހުންއިންސާފު ްތިބި ްމިް،ދޭން ްމިއަދު ްމީހުން ްތިބި ްހަރުފަތުގައި ްމަތީ ްއެންމެ ްއިންސާފުގެ ްއެްއާދެ! މީހުންްްދަނީ

ްއެ ްހަދަމުން. ްަގާވއިދު ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއާމީހުްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްހަދައިގެންްޚިލާފަށްްން ްގަާވއިދުްްަގާވިއދު އެ
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ްއިހުސާސްކުެރްއވުމަށްލިބިގެންވާްނިކަެމތިކަންްްރަްއޔިުތންނަށްްދެންްދިވެހިްކަމުންދަނީ.ްއެހެންގެންްމިްކުރަމުންތަންފީޛު

ްމި ްމިއަދު ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްްމި ްދަންނަވާލަންްފުރުޞަތުލިބިފައޮތީ ނޑު ްއަޅުގަ .

ްމީަގިއްބޭއްވުމަކީް ްގަާވއިދު ްމި ްނޫނޭްބޭނުންވަނީ ްކަމެއް ްބޭނުން ްމިް،ކޮންމެހެން ްަތކުރާރުކޮށް ނުޑ ނަވަނީ.ްދަންްއަުޅގަ

ްއޮފީހަށް ްޖެނެރަލް ްވަްއެޓަރނީ ްލިބިފައި ްބާރު ްހެދުމުގެ ްއެޓަރގަާވއިދު ްޖެނެރަލްނީ. ްއޮފީހުންނީ ްއޮތްްްގެ ހަދާފައި

ްްގަާވއިދެއް. ްއެހެއެ ްަމއްޗަށް ްަހދައި،ގަާވއިދުގެ ްގަާވއިދެއް ްްން ްގަާވއިދުގެ ްހަމަެއަކނި ްބަހެއް މިްްނަމަށްއިތުރު

ްއެބަ ްތަނެއް ްނޫން ްކޯުޓ ްވާހަކަ. ްވަކީލުންގެ ްވަކާލާތުކުާރ ްކޯޓުތަކުަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ އޮތްޯތްްއިތުރުކޮށްލަނީ.

ްޓަަރއިބިއު ްޯކޓެއްްވަކާލާތުކުރަން. ްއެއީ ްވެސް ްބަސްްގޮެތއްގަްްގެނަެލއް ްމި ްެއހެންކަމަށްވާނަމަ ްތަނެއް. ްމާނަކުރެވޭ ްއި

ްހަދަ ްަގވާއިެދއް ްިދވެހިއިތުރުކޮށްގެން ްްއިގެން ްވާަހކަ ްއެ ްފޭިރގަންނަމުންދާތީ ްޙައްޤުތައް ްރައްޔިތުްނގެ ނުޑްހަމަ އަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްމާއްދ21ްްާްތަކުރާރުކޮށް ްވަނަ

ްބަލައި ްކަމަށްއަށް ްސުވިޔަްލި ްމިއަދު ްވެސް ްމިސް ްކޮށްގެން ްކޯޓުން ްކަންތައްަތކަްޕްރީމް ްޚިލާފުްއުޅޭ ނޑައެިޅގެން ްކަ ކީ

ނޑުމެންކަމެއް ްއަުޅގަ ްއެްނަށްކަން ްމިއެބަ ްްނގޭ. ްހުރިކަންތަްއތައް ްގަާވއިމިހެން ްމި ނޑުމެންްއިރު ްއަުޅގަ ދުތަކަށް

ްދުވަސް ްހިތަދުވަސްކޮމުއްދަތުދޭން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަހަމުންދާއިރުގަިއ ްވޯޓަށް ްމިށްުޅން ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ދެންނެވިްްއަރަނީ

އަމުރެއްްް،ވިޔަްސްވެސްްްގަާވއިދުތަްއްބަދަލުކުރާކަންްުނވޭބާަވއޭ.ްމިްިޢއްޒަތްތެރިްމަިޖލީހުންްޤާނޫނެއްްހަދައިގެންްަކމަށް

ްމި ްވެސް ްވިޔަސް ްކަްކަމަށް ްލަސްވެއްޭޖ، ްމިއަދު ްކުރަން ްޙައްޤުތަކަޭށްްދިެވހިްފަސްވެއްޖޭ.ންތައް ރައްޔިތުންގެ

ދަނީކީ.ްމުޅިްްދަނީްސުޕްރީމްްކޯޓުން.ްހަމައެކަނިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކަށްްނޫންްގޮންޖަހަމުންްއެްއަރިިއގަންނަމުންްއެ

ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްމިއަދު ްގޮންޖަހާލަމުން ްއުއްމަތަށް ްމަޖިލީްއެްންްދިވެހި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދާއިރުގައި ްހުރިހާްދަނީ. ހުގެ

ްތި ްބަލަހައްޓައިގެން ނޑުމެންގެްދެް،ބެންވީތޯމެންބަރުން ްައޅުގަ ްތިބެގެން ްއެހެން ްއުރާަލއިގެން. ްމިއަުދްްއަތް ޤައުމު

ްއަޅަންޖެހޭްްސަލާމަތްކުރެވޭކަށް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދެވޭނީ ްއަްއސޭރިއަށް ނެތް.ްަސލާމަތުގެ

ްކުރަ ްއަަޅއިގެން. ްދަންަނވަމުންފިޔަވަޅު ްވާހަކަ ްމި ްކޮްށގެން. ްކަންތައްތަްއ ްނިންމައިލާނަްންެޖހޭ ްވާަހކަ ން.ްއަުޅަގނޑުެގ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަ ްރިޕޯޓަށް ނަޑއެއާދެ!ްމި ްކަ ްއެމް.ޑީ.ީޕްއަށް ްހަމަެވގެންދެއްެކވުމަށް ްވަގުުތްވަނީ 7ް.ްޓުމިނ22ްެ،ްޮގއްސަޅިފަިއވާ

ްވާހަކަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުްނ، ްދައްަކވާފަިއވޭ. ްމަޖިލީހުންްދެން ްރިޕޯޓު ްމި ްޖެހެނީ އަޅުަގނޑަށް

ްވޯޓު ްނަގާ ްމާދަމާބަލައިގަތުމަށް ްއޮންނާނީ ްނެގުން ްވޯޓު ްމި ްަގޑީގަްެނުގން. ްޯވޓުނަގާ ްޖަލްސާގެ ްގެ ހުގަިއްެއއަށްފަ.

ްއަށް.ްްކޮމިޓީންްހުށަހަޅާްކަންކަމުގެްތެރެެވސްްޖެހެނީްއަނެއްކާްއަޅުަގނޑުްދާންްމި
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ްކޮމިްއެއީ،ް-11.2 ްތެރެއިން ްކަންކަމުގެ ްހުށަހަޅާ ްރިޕޯޓ11.2ުޓީން ްވާ ްްގައި ްފޯ"ހުށަހެޅުމަށް. ދަްްކޮންވެންޝަން

ްނެވިގޭޝަންް ްމެރިޓައިމް ްއޮްފ ްސޭފްޓީ ްަދ ްއެެގއިންސްޓް ްއެކްްޓސް ްއަންލޯފުލް ްއޮފް އަިދްް"1988ްސަޕްރެޝަން

ްފޯ" ްސަޕްްޕްރޮޓޮކޯލް ްއޮދަ ްސޭފްޓީ ްދަ ްއެެގއިންސްޓް ްއެކްޓްްސ ްއަންލޯފުލް ްއޮފް ްޕްލެޓްފޯމްސްްރެޝަން ްފިކްސްޑް ފް

ްޝެލްފު ްކޮންޓިނެންަޓލް ްދަ ްއޮން ްކޮްނވެް"1988ްލޮކޭޓެޑް ްމައްސަަލްންމި ްބައިވެިރވުމުގެ ްިއން ްދިވެހިރާއްޖޭ ޝަންަގއި

ްދިރާސާކުރަ ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްގޮތުގެްްއވައިޤައުމީ ްްޓުރިޕޯްނިންެމވި ްރިޕޯޓު ްމި އެޕްރީްލ15ްްހުށަހެޅުން.

ްޢިްއޒ2113ަ ްވާނީ ްފޮނުވިފަަގއި ްމެންބަރުންނަށް ްތްތެރި ްމި ްހުށަހަޅުއްަވއި. ްމަޖިލީހަށް ްޤައުީމްސަލާމަތީްރިޕޯޓު ދެްއވާނީ

ްވަން.ދަންނަްހުށަހެއްޅުވުމަށްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްރިޕޯޓުްހުޅުހެްނޭވރުްދާއިރާގެްޢިް،ކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުހުޅުހެންވޭ

ްކޮ ްމަޖިލީހުގެ ްރަީއސް.ްރަްއޔިތުންގެ ްމައްސަަލތައްްމިޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްގެނެސްްްމިޓީތަކުންްނިންމާ ްމިްް،ތަނަށް

ްހުށަހަަޅއި ްރިޕޯޓު ްއަުޅގަް،ަބހުސްކޮށްްތަނުގައި ްނިންމުމަކީ ްގޮެތއް ްކަމަށް ްމިެއކަން ްްނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެްތަނުގައި

ް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްލިބޭ ްމަަސއްކަަތށް ްކުރާ ްރިޕޯޓުމަޖިލީހުގައި ްމިފަދަ ްއަިދ ްފާސްކޮށްްކުރިެއރުމެއް. ސަުރކާރަްށްް،ތައް

ްމުައއްސަސާތަކުްންމިކަން ްއެހެން ްދައުލަތުގެ ްސަރުކާރާ ްއިޙްްހުށަހެޅުމުން ްބެލުމަީކްކަމަށް ްކިހާވަރަށްކަށްތޯ ތިރާމުކުަރނީ

ްއަޅުގަްްވެސް ްރިޕޯޓަކީ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްބަލައި،ައޅުަގނޑުމެން ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްނޑުމެންެގ

ްބަް ްކުރަންޖެހޭ ްމީަގއި ްޭއގެއަދި ްރިޕޯުޓތަކެއް. ްދިރާސާތައްކޮށްަފއިާވ ްގޮެތއްަގއިްއެްއ ްމައިަގނޑު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތެރޭަގއި

ްއަ ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޚިލާފުވެގެންްބަލަނީ ްއުސޫލުތަާކ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމާތްެވގެންާވ ް،ބޭުރވެގެންްް،ިދ

ްަބިއނަލްއަޤްނެއް ްމިންވަރަށް ްގޮތުޓިގެންދާ ްޢަވާމީ ްޤައުމުތަކުން ްއެހެން ްލާދީނީ ްަމއްޗަށްްން ްއުސޫލުަތކުގެ މަލުުކރެވޭ

ްއެންމެ ްއޮންނަ ްަބއިވެިރވެވެން ްތެރޭަގއި ްމުޢާހަދާތަކުގެ ްމިކަހަލަ ްހުންނަ ނޑުމެންނަށްްހެދިފައި ްއަުޅގަ ްމިް،ބޮޑަަކށް

ްއާއިް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބައިވެރިްްދެންނެވީ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްޚިލާފުނުވާ ްއުސޫލުތަކާ ްއެގޮތުންްއިސްލާމީ ވުން.

ދަްސަޕްރެޝަންްއޮފްްއަންލޯފުލްްއެކްްޓސްްއެެގއިންސްޓްްދަްސޭފްީޓްއޮފްްމެރިޓައިމްްނެވިޭގޝަންްްކޮންވެންޝަންްފޯ

ްފޯްޕްްއަދ1988ްި ްއޮްރޮޓޮކޯލް ްސޭފްޓީ ްދަ ްެއގެއިްނސްްޓ ްއެކްޓްްސ ްއަންޯލފުލް ްއޮފް ްސަޕްރެޝަން ްފިކްްސޑްްދަ ފް

ް ްޝެލްފު ްކޮންޓިނެންޓަލް ްދަ ްއޮން ްލޮކޭޓެޑް ްޤައުމ1988ްީޕްލެޓްފޯމްސް ްމައްސަލަ ްބަިއވެރިވުުމގެ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ގައި

ްމިސަލާމަ ްނިންމަވާފައި ްކޮމިޓީން ނޑުމެންނަށްްވަނީ،ްތީ ްގޮތަްށްްއަުޅގަ ްހިނގާ ްކަންކަން ްރާއްޖޭަގއި ްވަގުތަށް މި

ްަމއްސަލަްބަލާއިރުަގއި ްއިޤްތިޞާދީްއާއިްްމެރިޓައިްމގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްސަރަހަްއަދިްރާއްޭޖގައި އްުދްސިާޔސީ

ްެއގޮތުންް ްބަލާފަ. ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްުއޅެވޭނެ ނޑުތަުކގައި ްމިންގަ ްަބއިނަލްއަްޤވާމީ ނަޑއެޅުމުަގއި ކަ

އަޤްވާީމްގޮތުންްފާްސކޮށްފައިްހުރިްނޯވޭ.ްމީްބައިނަލްްްޮކންވެންޝަންތަކަށްްބަދަލުގެެނޭވކަށްޑުމެންނަކަށްްމިފަދަްއަޅުަގނ

ްއެހެންނަމަވެސްްއްސަށްއެްއޗެ ްދިރާސާކޮށްފައިްވާތީެވ. ްކޮމިޓީން ްބަލާ ްމިްކޮމިޓީން ްބަިއވެރިވުުމެގްްވާނީ ކަންކަމުަގއި
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ްރާއްޖޭ ްލިބެްސަބަބުން ްކިހާވަރެްއގެއަށް ްތެޭރގަިއްް.ެއްއތޯްފައިދާްނީ ްގުޅުމުގެ ްަބއިނަްލއަޤްވާމީ ްމިކަމުގައި އަދި

އަދިްފޮރިންްްމުގެްތެޭރގައިްސަރުކާރާގެނައުވަރަކަށްތޯ.ްެއގޮތުންްބަލާއިރުގައިްމަޢުލޫމާތުއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއުުޅވެނީްިކހާ

ްއަ ްނަމިނިސްޓަރާ ްބަންޑާރަ ްހުރި ްވެސް ްއެހެން ްދި ްދާއިރާތަކުން ްމި ްއޮފީހާ ްހޯދައިްއިބު ްމަޢުލޫމާތު ނޑުމެން އަޅުގަ

ްމި ްނިންމާފައި ްކޮމިީޓން ްދެން، ްވެްއެްއކޮށްފަިއވާނެ. ްމުޢާހަދާގައި ްދެ ްމި ްވަނީ ްައޅުަގނޑު ްަބއިެވރިވުމަކީ ކުރިންްސް

ޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްރުހުންްަރއްައވަސްްގޮެތއްަގއިް،ްވާތީވެްްއެއްްކަމަށްްދެންނެވިްގޮތަށްްދިވެހިްަދއުަލތަށްްލިބޭްފައިދާ

ްނުންދޭ ްކަމަށް ްކަމެއް ްބަިއވެރިވާންްޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާހަގަކޮށްލެވޭވަތަ ްކަމަށް. ްކަމެއް ްކަންކަންްްޖެހޭ ްކަހަލަ ބައެއް

ްކުރީދަންނަވައި ްމީގެ ްބައިނަލްއަޤްލާނަން. ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮުތންގައި ްބެހޭ ްކޯޓުތަކާ ްވާމީ ްޖިނާޢީްބައިނަލްއަޤް، ވާމީ

ްަބއިވެރިް ްމުޢާހަދާގައި ްބެހޭ ްބަިއވެިރވުމަކޯޓުތަކާ ްއަދި ްޢަެވވިއްޖެ. ްެއކަމަށް ްސަުރކާރުން ްއޮށްފަހުގައި ތީްމަލުކޮށްފައި

ްބައިނަްލއަޤް ްއަޅުަގނޑުމެންކިހާވަރަކަށްތޯ. ްމުޢާހަދާގައި ްބެހޭ ްބަދަލުުކރުމާ ްކުށްވެރިން ްގޮތުން ސޮއިކޮށްަފއިވާނެ.ްްވާީމ

ްއިންސާބައިނަލްއަޤް ްމުޢާހަދާތަކުގައިްވާމީ ްބެހޭ ްަޙއްޤުތަކާ ްމިއަޅުްނީ ްމިްަގނޑުމެން ްސޮއިކޮްށގެން. ރައްޔިތުންގެްްތިބީ

މާްގުިޅގެންްދިވެހިްއުވަނަްއަހަރުްބަޣާވާެތއްްގެނ2112ްަް،އަށްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްތެރޭގައިްއެބަްތިބިްމިްރާއްޖެ

ްމަކާްދޭތެރޭަގއިްމިްކުރިްއެތައްްމެންބަރުންނެއް.ްމިހާތަނަށްްއައިއިުރަގއިްމިއިންްެއއްވެސްްކަފުލުހުންްތަޅައިްސުންނާފަތި

ްއެ ްަދއުލަތް ްދިވެހި ްމެދުވެިރކޮށް ްމުޢާހަދާތައް ްއިޙްތިރާމުދެންނެވި ްކަމަކަށްްއަށް ްގުިޅގެންްްކޮށްފަިއވާ ްމިކަމާ ނުފެނޭ.ްއަދި

ްކަހަލަ ްއައި.ޕީ.ޫޔ ްމައްސަލަަތއް ްޚަްއެ ްނަން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްަނގަިއ، ްޖަމިްއޔާތަކުަގއި ްވަރަްށްެއކިެއކި ރާުބވާ

ް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިކަންކަންސަރުކާުރގަިއ ްފަރާތްތަކުން ްމައްސަްތިބި ްއޮތްނުބަލާ ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްފައި ްވެސް .ްލަ

ްރައްޔިތުްނގެ ްތަންފީޛުްއެހެންވީމާ، ްމިގޮތަށް ްނިންމައި ްކޮމިޓީތަކުން ްރައްޔިތުންގެްކުމަޖިލީހުގެ ްހުރިހާ ްކަންކަން ރެވޭ

ްގޮވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމީގެން، ްބަނަފާްރަްއޔިތުންނަށް ްކަންކަމުގައި ްފަރާތްތަކަްށްއިނަލްއަޤްނުލިބޭ ވާމީ

ްމިފަަދް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހޯދުމަކީ ްކުިރއެރުމެއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްލިބެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޝަުކވާކޮްށގެން ގޮްސގެން

ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބޭނުމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްބަިއވެިރުވމުގެ ްއޮތިްކޮންވެންޝަތަުކގައި ްކަމެއް ްޭއގަިއްފެންނަނީ. އްޔާ

ިއ،ްބޭރުްޤައުމުތަކަްށްލާރިްދައްކާފަތަނަކަށްްއެއްްަދއްކަންްއޮތިްއޔާްދައުަލތުގެްނަމުަގއިްްތަނަކަށްްލާރިް،ބައިވެިރެވގެން

ްއެއިންްޚަރަދަކުރުމަކުން ްފައިދާްްރައްޔިތުންަނކަށް ްވާހަކަްްލިބޭނެ ްމި ްނުފެނޭ. ްކަމަކަށް ްއޮންނަ ްބޮޑަށް ްމާ އެއް

ނ ްއަޅުގަ ްއަޅުދަންނަވާލަމުން ްދަންނަވަން ްރިޕޯޓުަގނޑުމެޑު ްނިންމާފައިވާ ްކޮިމޓީން ްމިން ްރައްޔިތުންެގްްގަިއ ްގޮތުން ވާ

ްވޯޓުދެއްަވއި،މަޖި ްމިކަމަށް ްމެންބަރުން ްމުޢާހަދާްްލީހުގެ ްމިްމި ްއުއްމީދުަގއި ްރުހުންދޭނެކަމުގެ ްބައިވެިރވުމަށް ތަކުަގއި

ްޖިލީހަށްްއަޅުަގނުޑްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.މަނިކުފާނަށްްއަދިްރައްޔިތުންގެްމަްރިޕޯޓު

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު



88 

 

ްޢިއްް ްމިހާޝުކުރިއްާޔ ްއާދެ! ްމުޤައްރިރު. ްރިޕޯޓަްޒަތްތެރި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްަވގުތުްހިސާބުން ްބަހުސްކުރުމަށް ށް

ްއޭްހުޅުވައި ްދަންނަވައިލާލާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރީަގިއ ްގެ ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްްމިނަން އިރު.ްމިނެޓ31ްުވަނީ

ްމި ްެވސް ްޕާޓީއަކަށް ްވަްކޮންމެ 4ްްނީ ްލިބިފ17ްަމިނެޓު ްއެމް.ޑީ.ޕީސިކުްނތު ްއެހެންކަމުން، ްޕީޕީއެމަް. ްށ،ްއަށް،

ްޕީ.އޭޑީ.އާ ްޕާޓީ، ްޖުމްހޫރީ ްރު.ޕީ، ްަހމަ، ްއަދި ްޕާޓީ ްނިސްބަތްވަޑައިުނގަް،އެހެންމެްޤައުމީ ްޕާޓީައކަްށ ންނަވާްވަކި

ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްނަށް ްކޮންމެ ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރަކަށް 4ްްޒަތްތެރި ްަވގުތ17ްްުމިނެޓު ްސިކުންތުގެ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްއެރުވޭނެ. ނޑު ްއަުޅގަ ްމިމިހާރު ްއެދިަވޑަިއގަންނަާވްްފުރުޞަތު ްޕާޓީތަކުން އަރުވަނީ

ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުއެރުވުމަށްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދުްްދެކުނުްގޮޅީމަްއޗަންް.ންނަށް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ދާއިާރގެ

ްއެއް.ްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްިޢއްޒަތް ްބަލައިޝުކުރިއްޔާ ްހަމަ ނޑު ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްދެންމެ،ްވިދާޅުވިތެރި ްބޭނުންވަނީ ްހަމަޖެހިފައ31ްިްލަން ްމިނެޓޭ

މިނެޓުްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްދީފަިއ4ްް.ްދެން،ްހަމަްންމެްގިަންމީހުންްހިމެނޭްޕާޓީއެމް.ޑީ.ޕީްއަކީްއެް!ވަނީ.ްޤަބޫލުކުަރއްވާ

ްބޭފުޅުން...ްމިނެޓުްއޮންނާތީްއެއީްިކހިނެއްތޯްތ4ްިމިނިވަންްމެންބަރަކަށްްވެސްްހަމަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެއްކުމަށްްކޮންމެްޕާޓީއަކަށްްވެސްްލިބޭނީްގޮތުންްމިފަދަްރިޕޯޓަށްްވާހަކަްއުސޫލެއްގެްއެއްްނޫން.ްބެހޭްމައްސަލަނިޒާމާް

ްމެންބަރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން،ްއެންމެ ްފުރުޞަތު. ްމިކަށް ްެވސް ްއަށް ްހަމަހަމަްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަ ފުރުޞަތުްްވަނީ

ްދެލިބިވަޑަިއގަންަނވާފަ ްމިހާ. ނޑު ްައޅުގަ ްދާނަން،ން، ްާވހަކަް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްރު ްބޭނުންފުުޅާވްޕާޓީތަކުން ދައްަކވަން

އަުރވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްބިލެތްދޫްންފުޅުތައްްރިޔާސަތަށްްއަްނގާލަެދއްވުމަށްްފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްނަ

ްން.އަރުވައަޙްމަދުްޙަމްޒާްއަށްްފުރުޞަތުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްރަީއސް،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްުސއާ`. ްއަދި ްކޮންވެްނޝަނާ ްދިްްއާދެ!ްސުއާ ްކޮންވެންޝަްނގައި ވެހިރާްއޖެްޕްރޮޓޮކޯްލ

ނޑުްއަކީްއަޅުަގނޑުްމުްކަމެއްްކަމުގައިްައޅުަގނޑުްދެކެން.ްައދިްދިވެހިރާއްޖެބައިވެިރވުމަކީްމުހިއް މެންގެްވަށަިއގެންްކަ

ްޤައުމަކަށް ްބައިނަލްއަޤްްހިމެނިފައިވާ ނޑާާވއިުރ ްކަ ްމިފަދަ ްްވާމީ ްއަމުޢާހަދާބެހޭ ްބަިއވެރިވުަމކީްތަކުގައި ޅުަގނޑުމެން
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ްދެކެން.މުހިއް ނުޑ ްައުޅގަ ްކަުމގަިއ ްކަމެއް ްމުހިއްްމު ްީމގެ ްރައީސް، ްމުިޢއްޒަތްތެރި ްމިފަދަ ްކަމަކީ ތަކުގަިއްޢާހަދާމު

ްބައިވެިރެވވޭ ްމުޢާހަދާއިުރގައި ްބަިއވެިރވެގެންްމި ްމުް،ތަކުގައި ނޑުޢާހަދާއެ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްބުނާ މެންެގްތަކުގައި

ްާލޒިމް ްަމއްޗަށް ްާޤބިލިކޮށްަފއިޤައުމުގެ ްކުރުުމގެ ްކަންތައްަތއް ްއަުޅގަާވ ްއާދެ!ކަން ްހުރިތޯ؟ ްއެބަ ްކިބައިަގއި ްނޑުމެންގެ

ްމުއަޅު ްމފަދަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްެއްޢާހަދާަގނޑު ްބަލައިލަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްބަިއވެިރވާއިުރގަިއ ތަކުގައި

ްކަންތައްތަްއްކުރުމަށްޢާހަދާގަމު ްބުނާ ްކިހާްއި ްަދއުލަތުން ްބެލުމަީކްްޓަކައި ްކަންކަން ްކުރަންޖެހެނީ.ްއާދެ!ްމި ޚަރަދެއްތޯ

ްޤަބޫލުކުރާމުހިއް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްފޮނުއްވާފަިއާވްގަްގޮތުްްމު ްކޮމިޓީން ްމިހާރު އި

ްކަންަކންރިޕޯޓު ްއެ ްވާނީ ންދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައިަކންްގަިއ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމާެއކު، ްޤަބޫލުކުރަން. ްެދްުޑ މި

ްގެްއެއްޢާހަދާްސަރުކާރުންްނުވަތަްދިވެހިްދައުލަތުންްޤަބޫލުކުރާްމުްދިވެހިރާއްޖޭގެހަދާްޢާކޮންވެންޝަންްނުވަތަްމިްދެްމު

ްއަޅުގަްްނިންމުމަށްްގޮތުަގއި ްރުހުންޓަކައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްކަމުގައިްނޑުމެްނގެ ްކަމެއް ްފެންނަ ނަޑށް ްއަޅުގަ ދިނުމަކީ

ޕްރޮޮޓކޯލްްމިްދެްްއާދެ!ްސުއާްކޮންވެންޝަނާްުނވަތަްސުއާހަދާްޢާއަޅުަގނޑުްދަންނަވަން.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްމިްމު

ްޢާމު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަދާ ްޤަބޫލުކުިމ ްމުޢާރާއްޖެ ްމިހަރާ ްނިންމުމަށް ްކަުމގައި ްމަޖިލީހުންްްދާތަކެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުހިއްްްތައްޔާުރވަމުންދާއިރުަގއި ްވިސްނަންޖެހޭ ްއެބައަުޅަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކެއް ްމިހާރުްްމު ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ހުރި.

ްމިއަންނަމު ްކަންތައްތަަކކީ ނޑުފޭރުމުގެ ްކަ ްއެކިއެކި ްވިސްަނންޖެހޭންދާ ްފުންކޮށް ނޑުމެން ކަމުގަިއްްތައްކަންތައްްއަުޅގަ

ްއާދެ! ްދެކެން. ްކަމެއްްއަޅުަގނުޑ ްިވސްނަންޖެހޭނެ ްގޮެތއްަގއި ްކޮންމެވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންކަމަކީ އަިދްް.މި

ްހަމައެއާެއކު..

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު، ްމެންބަްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއަްށގެންދިއުޢިއްަޒތްތެރި ްވާހަކަފުޅު ްރު. ނމަށް ްފުރުޞަތުއަުޅގަ ްނިޒާމާްުޑ ްއަރުވަން.

ްއެއް.ްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއަދިްްއާދެ! ްވިސްނަންޖެހޭ. ްުފންކޮށް ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ްުގޅޭ ްކަންކަމާ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަްނ ނޑު އަުޅގަ

ް ްއަޅުަގނޑުމެންހަމައެއާެއކު ްވުރެދިވެހިރާއްޭޖގެ ްބިމަށް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއީްްނަކީ ނޑު ްކަ ްައޅުަގނޑުމެންގެ

ީވިއރުްއެްސަރަހައްުދަގއިްމިފަދަްއްދެްއ.ްިއްނުހަނުްބޮޑުޮކށްްއޮންނަްސަރަހަކަމުގައަޅުަގނޑުމެްނގެްޤައުުމގެްަސރަހައްދު

ްބައިނަްލއަޤް ްހިްވާމީކަންތައްތައް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބާރުލިބިގެން ްމުހިއްމުްތްމާޔަފަރާތްތަކުގެ ްލިބިގެންދިއުމަކީ ަތއް

ްއިްންކަމުގަްްކަމެއް ްިދވެހިރާއްޖެ ްއެއީ ްމުޢާހަދާތައް ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވީއިުރ، ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ އި

އިރުަގިއްިދެވހިރާއްޖޭގައިްކުރަންޖެހޭބުނެފައިވާްކަންަތއްތައްްޤަބޫލުކުރާްމުޢާހަދާތަކަށްްވެެގންދިއުމުންްމުްމުޢާހަދާތަކުގައިް
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ނޑުްުއްއމީދުކުރަން.ްއަދިްހަމައެާއއެުކް ބައިނަލްއަޤްވާމީްފަރާތްތަކުްންދިވެހިރާއްޖެްއަްށްެއއްބާރުލުންލިބޭނެކަމުގައިްއަުޅގަ

ް ްޓްރާންސްޕޯޓުންނާ ްއޮްފ ްމިނިސްޓްރީ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްސަރުކާރުންނާ ްނޭދިވެހި ްއޮފް ްިމނިސްޓްރީ ޝަނަލްްއަދި

ް ްމި ްއާދެ! ްފޯސް ްޑިފެންސް ްމުޢާފަދެ ްމި ްޚާއްޞަކޮްށ ްވެސް ްހާސިލުކުްހަދާގައިރާތުން ްކަންތައްތައް ްރުމަށްްބުނެފައިވާ

ްފައިދާް ްއަށް ް ްރާއްޖެ ްމިޓަކައި ްއުްއމީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމަސައްކަްތުކރާނެ ްގޮތެއްަގއި ންްހިސާބުްްހުރި

ްލާނަން.ްވަްއސަލާމްްޢަލައިުކމް.އަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންަމއި

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާ

ޢަލައިކުމްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްްއައްސަލާމްالحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا  .بسن هللا الرحون الرحين

މިްްކުރަން.ްހަމައެާއއެީކގައިައޅުަގނޑުްާތީއދުބައިވެިރވުމަށްްހަދާގަިއްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްިމއަދުްމިްވާހަކަްދެެކވޭްމުޢާ

ްޙިމާޔަތްް ްސަރަހައްދު ނުޑގެ ްކަ ްމިޤައުމުގެ ްވަގުތު ްމި ްޓަކައިްކުރުމަށްކަމަކީ ްބިލެ، ްޢިއްޒަތްތެރިްދެންމެ ްދާއިރާގެ ތްދޫ

ްއެ ްވެސް ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްމުޢާވިދާޅުްމެންބަރު ްމުހިއްމު ްަވރަށް ްފަދައިން ްއަޅުަގނޑުްވި ްކަމަށް ްވެގެންދާނެ ހަދާއަކަށް

ްވީއުއްމީދު ްމިކަން ްއަދި ްމަޖިލީހުކުރަން. ްއަވަހަކަށް ްމީތިްހާވެސް ްޢަމަލުކޮށް، ްމިއަށް ްސަުރކާުރން ްފާސްވުމާއެީކގައި ން

ްކުރިއަށްް ްމަސަްއކަްތ ްއުއްތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްކަމަށް ްރަީއސް،ްގެންދާނެ ްޢިއްޒަތްތެރި މީދުުކރަން.

ްވާހަކަ ްބައެއްއަޅުަގނޑުމެން ްްދަްއކާއިުރ ްއަްފަހަރަށް ްކަންތައްަތއް ްއަމިއްލަ ްދިމާވޭޅުަގނުޑމެން ްއެބަ އެީއްްދިމާވީމަ

ް ްކަންަތއްތަކެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫނުތަކާްއެަބވޭ.ްބަެއއްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއެއީ ްަކންތައްތަކެއްްފަހަރަށް ްއެބަްޚިލާފު .ްވޭްވެސް

ް ްއަށް ްއަމިއްަލ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްމާނަުކރަންޖެހުނީމަ. ްެއއްޗެހި ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދުްްމިިމހެން ދަންނަވާލީ

ް ްައޑުިއިވެގންދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސުވާހައެއް ްގަާވއިދު. ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްއެއް ްގަާވއިދަީކްްޕްރީމްކަ ކޯޓުގެ

ްމިްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމިއަދު ނޑުެމން ްވާހަކަްއަުޅގަ ްޤާނޫނުތަކާދެއްކި ްއަންނަްްޢާއްމު ްދަށުން ްގަާވއިދުތަުކގެ ބެހޭ

ްސުގަާވއި ްއެއީ ްނޫން. ނުޑްޕްދެއް ްމިންގަ ްއަޚްލާޤީ ްމީހުންގެ ްމަަސއްކަތްކުރާ ްކޯޓުތަުކގައި ްނޫނީ ްތެޭރގައި ްކޯޓުގެ ރީމް

ް ްގަާވއިދު. ނަޑއެޅުމުގެ ްކަ ްމީހަށްްއައެީއ ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑުމެން ްހިތުމީްއެް،ވަދެްޅުގަ ްކިޔުމުެގްހަކު ްއެއްެޗއް ހުރި

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭނެތޯ ްމަޖިލީހުން ްމިތަުނގެްކޮށްަލމާސުވާލުްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތޯ.

ްައޑުއަަހން ްތަނަށް ްމީހުންނަށްްލޮބީގައު،ްމި ްހަދާފަ.ްވަންނަ ްަގވާއިެދއް ްއޮވޭ ްބޭފުޅުްންްވެސް ްއެ ްޚިލާފުވެއްޖެްއޔާ އެއާ

ައގުްްުކގެންްމުއައްަސސާތައެހެްއިހުންނަްގަާވއިދުތަކާްްހަދާފައި.ްހަމަްއެްއުސޫލުންްއެހެންްތަންތަނުންްމިތަނުންްނެރޭނެ

ްކުރީމަްހިފހެއްޓުމަށް ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްެއއަށްްއީްއެް،ޓަކައި ްކަމެއް.ްްއަޅުަގނޑުމެން އިްޙތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ

ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްއެްއގޮތަކަށްްްއެކަން ްއެއީ ްނުކޮށްްކަންތައްތައް ްއަޅުަގނޑުމެން ެވސް

ެވސްްއެްމުައއްސަާސއަކުންްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްްދެންނެވިހެންްކޮންމެްހާލަތެއްަގއިްމިްތިބެންވާނެްކަމެއްްނޫން.ްެއއީް

ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިނިސްޓްރީން ްޑިފެންސް ްރައީްސ، ްސަރަހަްޢިއްޒަތްތެރި ްބެލެހެއްޓުމަށްގެ ޓަކަިއްްްއދުތައް
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އެއްްޤައުމުްްނގެްއަކީްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްހަކަދެންނެވިްވާްޖެހޭްބަލަން.ްމިްްއެބަކުރަމުންދާްމަސައްކަތްްއަޅުަގނޑުމެންް

ްވާްއްދުސަރަހަ ްއެބަްއައްޑުްކަމަށް ްގަމުަގއި ްމަޢުލޫމާތުްއަތޮޅުގެ ްއަޅުަގނޑަށް ްތިބޭ ްެއއީ ްިވއްޔާ ްގޮތުަގއި މިދިޔަްލިބުނު

ނޑުްޤަބޫލުކުރާް،ްަފންސާހަކަށްްއިންިޑއާްސިފައިްނނާއިްއެްމީހުންގެްާޢއިލާތައްްްތިބިްސަރުކާރުންްގެެނއްސަ އެއީްއަުޅގަ

ް ްނޫން. ްކަެމއް ްކުރަންޖެހޭ ްމައްސަލަްމިގޮތުަގއި ްދިމާވި ްގެަނއިްްތަނަށް ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްިދވެހިރާއްޭޖެގ ައކީ،

ްްޭއގައިް،މަނަވަރެއް ްޓެކްނިކަލް ްތިބި ްމީހުންާރއްޖޭެގ ްކަންތައްަތކާ ްެއ ްމޮޅުކަމާއި ްމީހުންގެ ްއެ އަިމއްަލްްގެހުރެ

ްމައްސަލަ ްދިމާވާ ްމިހާރު ްގެނައިމަ ްހެލިކެޕްޓަރުްއޮޕަރޭޝަނަށް ްއެ ްެއއްެވސްްްއަކީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޓަކަިއ ދުއްވުމަށް

ް ްނުދޭ. ްއަތަށް ްކުރަންޖެހުނަސްްއެމީހެއްގެ ްހެލިކެޕްޓަރުް،މަރާމާތެއް ްމިދުއްވަންްެއ ްކުރަނީްްޖެހުނަސް ްކަމެއް ހުރިހާ

ތިބި.ްްމޮޅުްަޕއިލެޓުންްވެސް.ްއިްނޖިނިއަރުންްވެްސްއެބަްް،ތިިބްކަމަށްްޤާބިލުްްއިންޑިާއްސިފައިން.ްދިވެހިރާްއޖޭގައިްއެބަ

ނޑުމެންްއަިމއްލަްއެހެންވީމާ،ް އަށް.ްއެއީްބޭރުްޤައުމަކުންްްައޅުަގނޑުމެންގެްމިްޤައުމުގެްކަންތައްތައްްކުަރންވާނީްއަުޅގަ

ްވެހަދިޔާ ްކަމަށް ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްއޭކޮށްފައި ްއޮތް ްހަދިޔާކޮށްފައި ްދަސްކޮށްއްޖެްއޔާ ްއޮޕަރޭުޓކުރުުމެގްްއެް،ތި ކަންތައްތައް

ްެއބަ ްަގއިަގއި ްރައްޔިތުން ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްހުންނާނެ. ްގަިއގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންެގްްފެންވަރު ްއަޅުގަ ހުރި.

ްދުއްް ްއެ ްމިހާރު ްހަމަ ްެއއަށްވުެރ ްމީހުންނަށްވަރާއްޖޭަގއި ްތިބި ްުސވާލަީކ،ްްން ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބި. ްމީހުން ދޫނުކުރާ

ްމީހުން ްކުރީްް،ފަންސާހަކަށް ްޚަރަދުކުރަން ްބަޖެޓުން ްދައުލަުތގެ ްިދވެހި ްބައިތިއްަބއިގެން ްމީހުން ފަސްދޮޅޮހަކަށް

ެއއްްއަހަރަކުްދާނެ.ްްްންރުފިޔާސަރުކާރުންްނިންމާފައިްއޮްތްނިންމުންްއަދިވެސްްދަމަހައްަޓންޖެހޭތޯ.ްއެއީްއެތައްްމިިލއަ

ްގުނަ ްެއތައް ްރައްޔިތުންނަށްވުރެ ްްދިވެހި ްފެންވަރު ްއެްއެްެއއް ްއުޅޭ. ްކުރަންޖެހޭ.ްްމީހުން ްކަމެއް ްބޭނުންވާހާ މީހުން

ް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމި ްއިޞްލާޙުްްމިއެހެންވީމާ، ްކަންތައްތައް ްކަމެއް.ްޤައުމުގެ ްކުރަންޖެހޭ ްތެރެއިން ކުރުމުެގ

ްބޭރުއަޅުަގނޑުމެންް ްޓެރިޓަރީަގިއ ްތިބެވިގެންގެ ްަބޔަުކ ްސިފައިންގެ ްބޭގެ ްެއްއވެސްްނުވާނެ. ްބަަޔކު، ްއެްއވެސް ުރގެ

ރުޞަތުްއެްއވެސްްމަސަްއކަތަކަށްްބޭުރގެްސިފައިންްތިބުމުގެްފުް،އްދެްއަގއިއިްިދވެހިރާއްޭޖގެްެއއްވެސްްސަރަހަލަތެއްގަހާ

ްދީގެން ްދައުލަތުން ްމަދިވެހި ްެއއީ ްމައްސަލަ ނޑަްށްފާހަގަކުރެވޭ.ްއެްގެއެއްްްްއސަލަނުވާެނ.ްއެ ްއަުޅގަ ހެންވީމާ،ްގޮުތަގއި

ްއުއްމީދުކުރަން ްހޯދުމަީކްްއަޅުަގނޑު ްއެހީތެރިކަން ްބައެްއގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ްޤާނޫނަށް ްމި ިމއަދު

ްއެހެންވީ ްނޫނޭ. ްތިބުެމއް ްބައިިތއްަބއިގެން ްމީހުން ްއެ ްތަެނއްަގއި ްަޤއުމުގެ ްހުްއޓާލަންްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަން މާ،

ް ްޮގވާަލން.ްއަދި ްސަުރކާރަށް ްކަންތައްތަްއްކުރަމުންއަޅުަގނޑު ްމުޢާމިފަދަ ްމި ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްދަށުންްދާއިރު ހަދާއެްއގެ

ގޮތަށް،ްއަދިްްނާރާްތިޤުލާލާއިްމިނިވަންަކމަށްްބުރޫމީހުންނާްއެކީްމުޢާހަދާތައްްހެދޭއިރުްވެސްްދިވެހިރާްއޖޭގެްއިސްްއެހެން

ްއިސްފަހަރެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްެވސް ްބުރޫއްގައި ްމިނިވަންކަމަށް ްމިްތިޤުލާލާއި ްނުކުރުމަށް، ްކަމެއް ްއެއްވެްސ ްއަރާފާނެ

ނޑުްޔަޤީންކުރަން.ްއަދިްކުރިއަްށްދެންނެވީްކުރީްސަރުކާރަކު ންްއެްކުރިްގޮތަށްްމިްސަރުކާރުންްނުކުރާނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއުއްމީދު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ްސަރުކާރުން ްރަޙުމަތާهللاްހަމައެހެންމެްކުރަން،އޮންނަ ްހެޔޮ ނޑުމެންނަށްްއެްގެ ްއަުޅގަ ކީ

ްިދޔަްސަރުކާރުްނާންނާނެ...ްޮއތްްކުރީގެްއެްބޮޑުްުއއްމީދެއްްއެބަްވަރަށް
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ްމިހާ ްަކނަޑއެޅިފައިްއެމް.ޑީ.ޕީް،ހިސާބުންއާދެ! ްްއަށް 4ްްވަނީ ްމިހާރ17ްުމިނިޓު ްެއހެންކަމުން ްެއްްިސކުންތު. ވަނީ

ް ްބޭނުންކުރަްއވާފަ. ްވާހަކަެދއްކުވަގުުތ ްރިޕޯޓަށް ްމިިމ ްްމަށް ްޕާީޓއަކަށް ްކޮންމެ 4ްްއޮތީ ސިކުންތުެގ17ްްމިނިޓު

ްއެްއް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިސްބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްއެހެންމެ ްއަދިހަމަ ފުރުޞަތެއް.

ް ްމެންބަރަކަށް 4ްްހަމަ 17ްްމިނިޓާއި ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްގަާވިއދުގައި ްއެއީ ްމިހާސިކުންތު. ްމިްެއހެންކަމުން ހިސާބުން

ްބަހުސްކުރުންްނިމުނީް ްމިްރިޕޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްެއޖެންޑާގެްްކަމަށް ވަނަްނަންބަރ11ްްުބަލަނީ.ްހަމައެއާއެްއކޮށްްމިއަދުގެ

ްނިމިގެންްއެްދިޔައީ.ް

ް

ްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްްވޯޓަށްްއެހުމަށްްް.12

ްް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

އޮތީްވޯޓަްށްެއހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަްށްްވަނަްނަންބަރުގައިްމ12ްިނަންބަރު.ްްވަނ12ްަްއެޖެންާޑގެތީްއޮްދެންްމި

ްނުވާތީްއެކަެމއްްކުރިައކަށްްުނގެންދެވޭ.ްްއްވޯޓަށްްއަހާްހިސާބަށްްޮގއްސަްއެހުން.ްމިއަދުްއެްއވެސްްކަމެް

ް

ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތްް.13ް

ް
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ނޑުްިއތުރުްއެހެންްމަސައްކަތެއްްނެްތ.ްއެހެންނަމަެއއީްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.13ް.13ްްްއޮތީްމިދެންް ވެސްްއަުޅގަ

ް ްތެެރއަށް. ްމަސައްކަތުގެ ްހުރި ްނުނިމި ްދާންޖެހޭނީ ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއަށްފަހުގައި ްދެން ްމަސައްކަތުެގްިއތުރު އެހެން

ްކުރިއަްށް ްބަހުސް ްބިލެއްގެ ްއޮތް ްނުނިމި ްބަހުސްކޮށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްުކރަންޖެހެނީ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ތެރެއަށް

ްސަރުކާރުް ްފަރާތުންގެންދިއުން.ްެއއީ ްދާއިރާް،ގެ ްރިޔާޟުވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްްގެ ވާފައިާވްރަޝީދު

ްގެްނދިއުން.ްމިްބިލުގެްބަހުސްްުކރިއަށްްގެންދާއިުރަގއިްމިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭގެްތަފާސް ހިސާުބެގްބިލުގެްބަހުސްްކުރިއަށް

ގެންދާނަންްއެދިަވޑަިއގަންނަާވފައިވާްލިސްުޓގެްތަރުތީބުން.ްއަރުވަމުންްތްތެރިްމެންަބރުންނަށްްފުރުޞަތުިޢއްޒައަޅުަގނޑުް

ނޑުްފުރުޞަތެއްްއަުރވަންްމި  އަށް.ްްޖެހެނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ް
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ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްހިސާބުގެތަފާސްްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާ ްބިލެބިލަކީ ްމުހިއްމު ްދެންނެވިން ކޭ.ްއަޅުަގނޑު

ްތަފާސް ްމިދަނީ ްރާއްްހިސާބާއަޅުަގނޑުމެން ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއަތްުފނާބެހޭ ްކަްނކޮޅުތަުކަގއި ެއއްކުރަމުންނޭ.ް،ްއަޅަމުންޖޭގެ

ްވާހަކަ ްތަފާސްހިސާބުގެ ްއިކޮދަްއކާިއރުގައި ްމިހާރުގެ ްމިނިސްޓަރު، ްިއކޮނޮމިކު ްވިދާޅުީވްްޮނމިކުމިހާރުގެ މިނިސްޓަރު

އަށްްްކުރީްސަރުކާރުންްދިވެހިރާއްޖެ،ްތަފާތުްޓެކްސްތަކާްނަގާްޖީ.އެސް.ޓީގެްޓެްކސްތަާކއިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްނގެްމެދުން

މަނިކުފާނުްވިދާޅުވަނީްހަމަްއެްވެސްްކަުމދާްއެއްެޗއްްނޫނޭ.ްމިއަދުްޓެކްސްގެްނިޒާމަކީްއެްއގޮތަކަށްްްތަޢާރަފުކުރިްޒަމާނީ

ގިނަްެޓކްސްަތކެއްްނުެނގެޔޭ.ްދެންްނުެނގިްްގިނަްޓެކްސްަތކެްއްނުނެގެޔޭ.ްމާްހިސާބުތަކަށްްބަލާިއރުގަިއ،ްމާތަފާސްްމި

ްބަލާއިުރގަިއް ްީކއްވެޯތ ްއޮތީ ްނުނެިގ ްޓެްކސް ްއިންކަމް ްއެހެންވީމާ، ްޓެކްްސއޭ. ްއިންކަްމ ްހަމައެކަނި އޮތީ

ްއެ ްީލޑަރު ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްފެންނަނީ ްމި ްވިދާޅުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބާރަށް ްހުއްޓަކާްނމެ ްފުރާނަ ްހަށީގަިއ އިންކަމްްްވަނީ

ްނުކެރޭނޭްޓެކްސް ްްެއއް ްޓެކްްސ ްއިންކަމް ްދައުލަތަށްަނގާަކށް. ްއެްއޗަކުން ްލިބޭ ްއިން ްއާމްދަނީ ްފަރުދުންގެ ް،ނުވަަތ

ްޚަރަދުް ްރައްޔިތުންނަށް ްމަތިން،ްކުރުމަށްނިކަމެތި ްއަދަދަަކށްވުރެ ްވަކި 31ްްްހާސް،35ްްޓަކައި ވުރެްްއަށްްރުފިޔާހާސް

އަށްްްެޓކްސްނުދޭނަމޭ.ްޓެކްސްގެްިނާޒމެއްގެްތެޭރގައިްތުންްނަގަންޖެހޭްޓެކްސްްެނގިަޔކަމަތިންްއާމްދަނީްލިބޭްމީހުންްއަ

ްޓެމަކަރުހެ ްދުމާއި ްހަމައެކަނި ްއޮޅުވާުލމަށް ްހުްކްސް ްޕެޗުްއުފެދިފައި ނޑުތަުކގައި ްބާގަ ްޢިްއޒަތްތެިރްއަާޅލަންނަ ްއެއްޗަކީ ދޭ

އްްނުދޭނަމޭްބުނީމާްރައްޔިތުންްކައިީރގަިއްިމްމަހުޖަނުްމީހާްއެްެޓކްސެް،ްމީހާްކަމްްޓެކްސް.ްމުއްސަނދިއިންް،ރައީސް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްމިއަދު ްއެކަން ްނުދޭނަމޭ. ްވެސް ްމިންަވރު ްޒައްެރްއގެ ްލާރިއަކުން ްލިބޭ ްތިމަންނަމެންނަށް ބުނަނީ

ް ްސާފުވޭ. ްރަީއްސ، ްބަތަފާސްޢިްއޒަތްތެރި ްހިސާބުތަކަށް ްެދންނެވިހެން ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ރިސޯޓުތަކުަގިއްލާިއރުގައި

ްމިމަސައްކަތް ްތިމަންނަމެން ްބުނަނީ ްމުވައްޒަފުން ްއެ ްމުަވއްޒަފުން، ްްކުރާ 61ްދަނީ ،71ްް ްއެއް ކޮޓަީރގަިއްމީހުން

ްޓޫ ްމިއީ ްނިދަމުންނޭ. ްހެއްޔޭ؟ ްގޮތް ްއޮންނަ ްހުއްދަކޮށްފައި ްޤާނޫނުން 61ްރިޒަމް ްކޮޓަރީގ71ްްަ، ްއެއް ިއްމީހުން

ްފާޚާނާް ްއެއް ްޖެހެނީ ްމި ްތިމަންނަމެންނަށް ްްނިދާއިރުގައި ްފެންވަރައިއިން ްތަނުންނޭ ްފެންވަރާ ްދެ ްނޫނީ ފާޚާނާކޮށްް،

ްތަފާސް ްމި ްހަދަން. ްދެެނގަނެެގން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައޅުހިސާބުތައް ްަރއީސް ްމުސްތަޤުބަުލްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ގަ

ނޑުްދަންނަވާލަންްހަމައެާއެއކީަގއިްއަޅުްކުރެވެންްއޮތީ.ްއުޖާލާ ފޮއްދޫްލާއިރުަގއިްބޭނުންވަނީ،ްތަފާސްހިސާބުތަކަށްްބަލައިްގަ

ހުގެްތެޭރަގިއްުދވަސަރުކާރުންްވިދާުޅވީްތަފާސްހިސާބުެގްތެރެއިންްއެއްްމަސްްމިބަނދަރަށްްއަދިވެސްްަޖވާބެއްްނުލިބޭ.ް

ްޖަވާބު ްޖަވާބެއްްނުލިބޭ.ްސަރުކާރުން ްމިދޭނަމޭ.ްއަދިވެސް ސާބުތައްްމިްތަފާސްހިްހެންވީމާ،ްމިކަހަލަވަނީ.ްއެްކިހިެނއްތޯ

މިއަުދގެްބިލުތެރެއަށްްގެނެވޭނޭްގޮަތކަްށްފަރުމާކޮށްގެންްގެންދިއުމަކީްކޮންމެހެންްވެސްްބޭނުންވާްކަމެއް.ްހަމައެއާެއކީަގއިް

ްޚިދުމަތްތަ ްއަސާސީ ްވިާދޅުވަނީ ްމިނިސްޓަރު ްާނރާނޭފިނޭންސް ްބުރުލެްއ ްެއްއވެސް ްމިަކކަށް ްމިހާރު ތަނަށްްް.

ްބުނިްޖީ.އެްސ.ޓީތަކާއިްެޓކްސްތަާކ،ްެއއަރޯޕޓުންްނަގަންޖެހޭްޓެކްސްއާްްހުށަހަޅައިގެންްމިއުޭޅްެއއްކަލަްކުރިންްނުނަގަން

ްޚިދުމަ ްދޭންޖެހޭްއަސާސީ ްއެްއޗެހިްނުނެގުމަކުންނެްއްމިހާރު ްާނރާނޭމި ްބުރުެލއް ްއެްއވެސް ްފައިސާތަކަށް ް،އިންްް.ްނެތް
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ްއެޅުް ްއަނުދން ްލޮލުަގއި ްޖަހާްވުމަށްރައްޔިތުންެގ ްހުްއޓައިްޓަކަިއ ްބިންގާަތއް ްއަޅާ ްކަންވާރުަތކާ، ްއަާޅ ލާށޭ.ްަކޑަތަކާިއ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއާދޭހާ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންްސ ނޑުމެންްްއެީކގައޭ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްއިލްތިމާސްުކރަނީ. އަށް

ްކަންކޮުޅތަކުަގއި ްއެކި ްމިްތަފާސްހިސާބު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަޅުގަްްޖެހީމާ ްބަިއވަުރްފެންނަނީ ްއެަތއް ނޑުމެންގެ

ްއަޅު ްތެރެއިން ްވަސީމަސައްކަތްތަެކއްެގ ްއެ ްތެރެއިްނ ްަވސީލަތްތަކުެގ ްމަޢުލޫމާތުގެ ްހޯދާ ްއަީލގަިއްަގނޑުމެން ލަތްތަުކގެ

ްމެނިފެސްޓޯ.ް ްސަރުކާރުެގ ްއޮްތ ްކުިރއަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްރައްޔިތުންނަށް ްބިނާކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްގެން ްސިޔާސަތުއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްސިޔާސަތު. ްތަާފސްގުޅޭނެ ްއެނގެނީ ްބިނާކުރަން ްޢިއްޒަތްެތރިްަތްއ ްނެގީމަ. ހިސާބު

ް ްރަްއޔިތުރައީސް، ްތެރެއިން ްތަފާސްހިސާބުގެ ްއެ ްހާމީހާ ްހުންނަ ްަކއިރީަގިއްރައްޔިތުލަތު ްއަޅުަގނޑުމެން މީހާ

ްރައްޔިތުބަޔާންކޮށްދެނީ ްދަ. ްއަށް ްރައްްމީހާ ްކަންތައްތަކާއި ްހުންނަ ްނުްމީހާޔިތުތިވެފައި ްހުންނަްއަށް ކުރެވިފައި

ްކަންތައްތަކާ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުމީހާ ްކަންތައްތަާކ، ްއާރާސްތުކުުރމަށް، ްކުރިއަށް ްމީހާ ްދެކެންްްރަްއޔިުތ ްޤައުމު ޓަކައި

ްއެަކްންް،ބޭނުންވާ ްބުނެދެނީ. ްކައިީރގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތް ްބޭނުންވާ ްދެކެން ްަޤއުމު ްފިކުރުގައި ްމީހާގެ ރަްއޔިތު

ްކެންިޑޑޭ ްިރޔާސީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަބޔަކާކުރެވެނީ ްއެތައް ްުދާވލު ްެރޔާއި ްމެންބަރުންްް،ަބއްދަލުކޮށްްޓު ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ްަބއްދަލުކޮށް ްވާހަކަް،ގޮސް ްކައިީރގައި ްމީހުން ްއެ ްއެީހމަ. ްަތއް ްކޮޓަރީގަިއ ްމެނިފެސްޓޯއަކުންއިފިނި ްހަދާ ްމިްެދގެްނ

ްނުކުރެވޭނެ. ްރަްކަމެއް ްތަފާސްޢިއްޒަްތތެރި ްދައްކާއިުރގަިއްއީސް، ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވާހަކަ ްމުހިއްމުކަމުގެ ހިސާބުގެ

ް ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަަދދަކަށް ްގިނަ ްސިޔާސަތުގެގެސްޓުހައުސް ްމި 1ްް،ތެރެއިންްްއަޅުަގނޑުމެންގެ

ްދިވެހިރާއްޖެ ްފަތުރުވެރިްނ ްއިތުރު ްއާމްދަނީްމިލިއަން ްއިތުރު ްައއިމަޭއ ްލިބެނީ.ްއަށް ްޙަޤީޤަތަކީްްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްވޮލިއުމުްދިވެހިރާއް ްއޮތީ ްކުރެވެން ްދެން ްއެބަޖޭގެ ްމަތިކުރަން ްއަދަދު ްިވޔަފާރިކަން. ްމަތިކޮށްގެްގެ ްއަދަދު ްލިބޭްޖެހޭ. ން

ްގިނަ ްތެރެއިންްކުރަންޓެކްސްއޭ ްސިޔާސަތުގެ ްމި ްއެހެންވީާމ، ްނޫނޭ. ްބޮޑުކުރަންވީކީ ްއަދަދު ްނަގާ ްޓެްކސްއަކުން ީވ.

ްމި ްަތފާސްްއަޅުަގނޑުމެން ްހޯދުމަށްދަނީ ްމިްހިސާބުތައް ްފެތުރެމުން ްކަންކޮޅުތަުކަގއި ްާރއްޖޭގެ ދަނީ.ްްޓަކައި

ްމިއަތްފުނާ ނޑުްއަޅަމުން ްއަުޅގަ ްިސޔާސަތުތައް ްރަނގަުޅ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިދަނީ ްބުނެދެމުން ްމިްްމެން ދަނީ.

ްދައްކާތަފާސް ްމިހާރު ްރައީސްްހިސާބުތައް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާކުކުރެވިަފއިްް،ގޮތުން ،ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް

ްކުރެވިފައިްރަޖިސްޓަރ ްއޮތީ، 1ްްްއެންޯޑޒްކުެރވިފައި ްލިބޭނ25ްްެލައްކަ ނިޑޑޭޓަށް ްކެ ްރިޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްވޯޓު ހާސް

ްއެ ްމިކަމަށް. ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްތަފާސްްީއ ްނަތީޖާޖަހާ ްމެނިފެސްޓޯތައްްްހިސާބުތަކުގެ ްނެރޭ ްައޅުަގނުޑމެން ައކީ.

ްތިްރައްޔިތުންނަށްްރަނގަޅުކަމާ ްދެން ްބުނަނީ ްހިތްހަމަޖެހޭްގޮތަށްްނެރުނީމާްރައްޔިތުން މަންނަމެންްެއކީަގއި،ްރަްއޔިތުން

ްކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ވެސްްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާްއެމް.ޑީ.ީޕގެްސަުރކާރެކޭ.ްޝުއުފައްދާނީްއަނެްއކާް

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްޠާރިޤުދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމަނަދޫް
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ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްވާހަކަް`. ްބިލަށް ްމި ްތަފާސްހިސާބުެގ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ދައްާކއިރުްއާދެ!

ްޖުމްލަްފެނިގެންްމި ްއުފެދިގެްނދާްތަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްްސާދަނީްބޮޑުްމުއައްސަްއަޅުަގނޑަށްްމިްބިލުންްމުޅި އެއް

ް ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްއިޤްިތޞާދީދައްކަނީ ްއިޖުތިމާޢީ، ްނެތްްޢުް،ަރްއޔިތުންގެ ްފައިާސ ްޚަރަދުކުރާނެ ްައށް ްތަރައްޤީ މްރާނީ

ްއެ ްބޭފުޅުން ްތިބި ްހިންގަްނ ްސަރުކާރު ްއެހެނިހެންްްވާހަކަ. ްއަންަގވަނީ ްއެ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ވިދާޅުވަނީ

ްަމންފާް،ަތކަށްވުޒާރާ ްކުރާްރަްއޔިތުންގެ ްޓަކައި ްތަަރއްޤީް،އަށް ްކުރާްްަރއްޔިތުންގެ ްަޓކައި ރައްޔިތުންނަށްްް،އަށް

ްފަ ްނެތޭ. ްކުެރވޭކަްށ ްކަމެއް ްކަމަކަްށ،ްއެްއވެސް ްެއއްެވސް ްކުރާ ްރަށްރަށުގައި ްޓަކައި ްނެތޭ.ްފަސޭހަކުރުމަށް ްއެއް އިސާ

ްފެްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްބޮޑުްނިމިއަުދ ްވެްސ ްބިލުން ްމި ްއިދާރާްގެންަދނީ ްަޤއުމީ ެއއްްްސިންގާ

ްއެއްކުރުމަށްތަފާސް ްއެް،ހިސާބު ްބަލަހައްޓައި،ނޫނީ ްދިރާސާތައް ްބެހޭ ްއިދާރާްކަމާ ްބޮޑު ްގުޅޭ ްއުފެދިގެންދާްްެއކަމާ އެއް

ްކަްނބޮޑުވާ ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްމިްތަން. ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްބިލުްކަމަކީ. ްމި ްމަގަކުން ްއެހެން ްމިހިރަްނޫން ގައި

ްގޮތެއް ްގެންެދވޭނެ ްކަންތަްއތައް ްަޤއުމުގެ ްމަގަކަށް ްހާސިލުކުެރވޭެނ ްކަމެއް.ްްމަގުސަދުތައް ްމުހިއްމު ްއެއީ ުވން

ްއެބަ ްއެއްުކރެވޭނެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަފާސްހިސާބުތައް ްމި ްވެްސްް،ޖެހޭ ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރިހާ ްމިހިރަ ްބިލުގައި މި

ްކަންތަްއތަ ްއަހާސިލުކުރެވެންޖެހޭނެ ްކަމަށް ްއެހެންނަމަވެސްއް ްދެކެްނ. ނޑު ްއިދާރާްުޅގަ ްޤައުމީ ްވަކި ް،ެއއްްކޮންމެހެން

ްމުައއްސަސާ ްނުއުެފއްދިްވަކި ްއެބައެްއ ްމުައއްސަސާަތއް ްެއިކއެކި ްުވޒާރާތަާކއި ްެއކިެއކި ްސަުރކާުރގެ ްިވޔަސް ްކަމުަގއި

ކަމެއްްކަމުަގިއްްދިޔުންްއެއީްމުހިއްމުމެނިގެންތެރެއަށްްމިްބައިތައްްހިއެްމުއައްސަސާތަުކގެްޢަމަލީްމަސައްކަތުގެްްހުރި.

ނޑަކަށްްހަމައަޅުަގނޑުްދެކެން.ްއެ ވަކިްމުައއްސަސާްެއއްްް،ވެސްްވަކިްޤާނޫނެއްްހަދަިއެގންްަގއިމުހެންނަަމވެސްްއަުޅގަ

ނޑުްމުްނޫނީްކުރަންްމުހިއްމުް،އުފައްދަިއގެންްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެންްނުދެކެން.ްއަޅުގަ ކަމެއްްްހިއްމުކަމެއްްކަމަކަށްްއަޅުގަ

ްމި ްނުދެކެމޭ ްމުހިއްމުްކަމަކަށް ްމިކަން ްމިްދަންނަވަނީ ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްމުހިއްމުްނޫން ްވަރަށް ކަމެއް.ްްކަމަީކ

ްއެހެންނަމަވެސްކު ްކަމެއް. ްެއއްްރަންޖެހޭ ްމުއައްަސސާ ްއެއްްް،ަވކި ްމުއަްއސަސާ ްއެްއްް،މިނިވަން ްއިދާރާ ޤައުމީ

ްކަމަކަށް ްކަެމްއ ްވަރުގެ ްތެރެއިންްއުފައްދަންޖެހޭ ްސަރުކާރުގެ ްދެކެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދެެކމޭ. ސަުރކާރުެގްް،އަޅުަގނޑު

ނޑައެިޅގެންދާންޖެހޭނެްކަމަށް.ްހަމައެޅޭްގެްމުައއްސަސާަތކުގެްތެެރިއންސަރުާކރުް،ވުޒާރާަތކުގެްތެެރއިން ނެްގޮތްތަެކއްްކަ

ްއެބައާދެ!ްތަފާސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްައޅުްހިސާބުގެ ްމަޖިލީހުންްއެނގޭ ްރައްޔިތުން ްމިހާރު ަގނޑުމެން

ްެވގެންދާ ްދިޔައިމާ ްޤާނޫނަކަށްެވގެން ްބިލުތައް ްފާސްކުރާ ްކިހާވަރަކަށްޯތްްމި ްޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ ްޤާނޫނުތަކަށް ްއެ ގޮތް.

ްބޯލަބަނީް ްނިންމުންތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްސަރުާކރުން ްސުވާލެއް. ްުކރަމުންދާ ްމިއަދު ްރައްޔިތުން މިއީ

ނުޑމެންގެްރަްއޔިތުންްކުރަމުންދާްސުވާލެއް.ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަްށްަވޑަިއގެްންކި ހާވަރަކަށްތޯްިމއީްއަުޅގަ

ްއެް ްއިސްބޭފުޅުން ްުސވާްސަރުކާރުގެ ްކުރެވޭ ްމިއީ ްހުރިތޯ ްއިތުބާެރއް ްިކހާވަރެްއގެ ްބަސްަތކުަގއި ެލއް.ްވިދާޅުވާ

ުހރިްވިދާުޅވެފައިްިމވެނިކަމެއްްްސަރުކާުރގެްަވޒީުރންްގެނައިމާްވަޒީރުންްއެބަްކޮމިޓީއަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގެ

ް ްއޮތް ްކުރީަގއި ްއިޝާރާްތކުރަނީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްކުރާނަމޭ. ްގޮތަކަށް ްލާދީީނ3ްްމިވެނި ްވަރަށް ްސަރުކާރަކީ އަހަރުެގ
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ްބުނެ ްކަމަށް ްދީް،ސަރުކާރެއް ްމިހާ ްބަަދލުކުރުމަށްފަހު ްސަރުކާރު ްގެނެސް ްއޮތްއިުރްް،ންވެރިބަޣާވާތެއް ްސަރުކާރެއް ދީނީ

ސާްއަިމއްލަްއަށްްަފއިްއެްންާދނަމޭްކިޔަިއގެންްފައިސާްަނަގިއ،މަލީޝާްޙައްޖުްޖަމާޢަތުންްމަކަރާއިްހީލަތުންްޙައްޖަށްްގެ

ޖަށްް.ްއެްއކަލަްޙައްހައްޓާފައިްމިހާރުްއެހެރީްގޭގަދުވަހުްބ2ްަރައްކާވެގެްނދިޔަްމީހާްގެނެސްްޖަލުގައިްްބޭނުންކޮށްްފިލައި

ްގޭދާންވެގެ ްއެ ްީމހުން ްެދއްކި ްފައިސާ ްއެްން ްފާޅުކުރަމުންދާއިރު ްޝުޢޫރު ްއެ ްގޮސް ްމިްދޮށަށް ްއަދި އަހަރުްްމީހުންނަށް

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްސަުރކާރުން ްނެތް. ްއިތުބާރެއް ްޔަޤީންަކމެއް، ްުއއްމީދެއް، ްއެްއވެސް ްދެވޭނެކަުމގެ ްޙައްޖަށް ވެސް

ްކޮށް ްިމއީ ްކޮންކަމެއްތޯ؟ ްސުވާލަކޮށްދޭންވީ ްތަފާސްލަންޖެހޭ ްއަޅުގަްކީ. ްވާހަކަދަްއކާިއރު ްޙައްޖުެގްހިސާބުގެ ނޑުމެން

ްއޮތްްްގުޅޭްކަންތައްތަކާ ްއައިއްސަ ްމިހާހިސާބަށް ްތަފާސްްގޮތުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްގެހިސާބެއްްގޮތް ގޮތުަގއި

ްމީގެ ްގެންދިއުމަށްްކުރީަގއިްފެނިގެންދާނެ ްޙައްޖަށް ްނަަގއި،ްވެސް ްފަިއސާ ްދިމާއެިކއެްޓަކައި ްމައްސަލަަތއް ވެަފއިްކި

ްއޭަރކުހުރި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްހަްކަން. ްެއކަްނކަން ްދިޔަްއޮްތްސަރުކާަރކުން ްފެންނަންްްއްލުކުރަމުން ްސާފުކޮށް ގޮްތްވަރަށް

ްގައިްވިދާުޅވެަފއިްވަނީްއެްސަރުކާރުގެްވަޒީރުްމިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްއޮތްްމިްބާޣީްްމިއަދުްމިްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސްްއެބަ

ްދެްއކިްމީހުންނަށްްޙަްއޖަށްްދެވޭނެްމަުގްތިމަންނަްޮކށްޓަވައިެދއްވާނަމޭ.ްއެފަިއސާްނަގަިއގެންްފިލިްފަރާތުންްއެްފައިސާ

ްހޯދައި، ްއެްމިްފައިސާ ްމޫސުމަށް ްޙައްޖު ްތަނަވަސްްްއަހަރުެގ ްމަެގއް ްދެވޭނެ ްޙައްޖަށް ކޮށްދެްއވާނަމޭ.ްމީހުންނަށް

ްމިކަްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް ްާދންދެން ްއެއަދިއަދަށް ްނުގޮސް ްހުުޅވިގެްނ ްދޮެރއް ްއެްއވެސް ްްުމގެ ްތިީބްމީހުން ެއ

ްއިތުރުްހާސްކަންމަތީގަ ްހަދައިގެން ްޤާނޫނެއް ްވަކި ްކޮންމެހެން ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، .

ްކުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްވީކީ. ްނޫން ްއުަފއްދާކަްށ ްހުރަސްތަކާއިމުއައްސަސާަތކެއް ްހުރި އްޔިތުންނަށްްރަްމަތިވެފައި

ްބަލައި،ކުރިމަތިވެ ްގެއްލުންތައް ް ްހުރި ްްފައި ްަކންކަންހައެކަްނކަމަށް ްމަގަކަށް ްގެެނވޭނެ ްރަށްރަށުގެްްއްލެއް ކުރަންވީ.

ްމިސްކިތް ްރަށްރަށުގެ ްހަދަންވީ. ްޢުބަނދަރުތައް ްރަށްރަުށގެ ްބިނާކުރަންވީ. ްތަރައްޤީް،މްރާނީތައް އަްށްޓަަކއިްްއިުޖތިމާޢީ

ްކަންތަ ްވަކުރަންޖެހޭ ްފައިސާ ްޖީބަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްކުަރންވީ. ްފައްޓައިއްތައް ްމަޝްރޫޢުތައް ްކަހަލަ ކުރިއަްށްްންނަ

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްގެންދަންވީ.ްވައްސަލާމްޢަލަިއުކމްްވަރަޙްމަތު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް(ްއާދެ!ްމިާހރުްފުރުޞަތުއެރުވަންޖެހެނީ،ތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަ

ްފުރުޞަތު)ވަގުުތކޮޅަކަށް ނޑު ްައޅުގަ ްމިހާރު ްމެންފަހު( ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ބަރުްއަުރވަންޖެހެނީ

ްޙަސަނަ ްރަފީޤު ްޢިްއޒަމުޙައްމަދު ްދާިއރާގެ ްދާންދޫ ްއަުރވާނަން ްފުރުަޞތެއް ްައޅުަގނޑު ްއެއަށްފަހު ްމެންބަށް. ރުްތްތެރި

ް.މުޙައްމަދުްރިޔާޟު

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި
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ނޑުމެންނާހިސް.ްއާދެ،ްިދވެހިރާއްޖޭގެްތަފާސް`ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީ ހަމައަްށްްސާބާްބެހޭްިބލުްއަުޅގަ

ްމި ްތަފާސްްއަިއއްސަ ްރާއްޖޭގަިއ ްމަސައްއޮތީ ްކުރަންފެށިހިސާބުގެ ްރަސްމީކޮށް ްގަކަތް ނަޑކަށް ްގާތްގަ ުވެރްްރުނަކަށްތާ

ްއާދެ! ްފަހުން. ްދުވަސްވި ްމ1911ްްިްގިނަ ްފެށިފައި ްމަސައްަކތްކުރަން ްމި ްރާއްޖޭގައި ްފެށިގެން ްއަހަރުން އޮތީ.ްްވަނަ

ްމި ްވަރަްށްމުހިއްމު،ްްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމަކީ ްމުޅި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަީލގައި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްލިބޭ ްކަމެްއްމި ްހުރިހާ ޤައުމުގެ

ްކަންް،ބައްޓަންކޮށް ްއާދެ!މުސްތަޤުބަލަށް ްއަލީގަ. ްމަޢުލޫމާތުގެ ްނެގޭ ްމި ްނިްނމަނީ ްމި ްރާވަން ްބިުލގަިއްްތައްތަްއ މި

.ްމިްބިުލގަިއްލެްއގެްގޮތުަގއިްހުށަހަޅުްއވާފަހިސާބާްބެހޭްބިއޮންނަނީްދިވެހިރާއްޭޖގެްތަާފސްްފުރަތަމަްމިްބިލުގެްނަންްމި

ްމުހި ްކަމެއްްއެންމެ ނޑަްގެއްމު ްބިލުަގއިގޮުތގަިއްއަުޅގަ ްމި ްފާަހގަކުެރވެނީ ްވެސް ްިބއުްމިްށް ްމޯލްޑިވްސް ްއޮފްްޮއންނަ ރޯ

ްމިފަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއުފެއްެދވުން. ްއެއް ްމުައްއސަސާ ްިކޔާ ްބިލުތަކުންސްޓެޓިސްޓިކްސް ްގިނަ ްމުއައްަސސާތައް މިްްދަ

ްފާހަގައުފަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިސވިލްްްކުރެވޭއްދަނީ ްއޮތުސަްގޮތުަގއި ްތެޭރގައި ްދާއިރާތަުކގެްރވިސްގެ ްއެ މުން

ްމަސައްކަތް ްބޮޑުކުަރއްވާ ްއިތުރަށް ްމުސާރަ ްއަބޭފުޅުންެގ ްވޭ. ްިވްސނުންފުޅަކަށް ްއެއް ްެއއީ ނެްއްކުރެއްވުން

ްއޭ ްދާއިރާތަކުަގއި ްކަހަލަ ްބަެއއް ްވެދާނެ ްނުފޫޒުްަރކުވިސްނުންފުޅަކަށް ްސަރުކާރެްއގެ ްއެް،އޮންނަ ކަންތައްަތކަްށްްނޫނީ

ަޓަކއިްކުަރއްާވްކަމެްއްކަމަށްްެވސް.ްެއއީްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްވުމަށްންްސގެްސަަބބުންްއެއިންްއެްއކިބާފޯރުވާްއިންފުލުއެ

ްކުރިންް ްއައުމުގެ ްބިލު ްމި،ްމި ްމަސައްކަތްްކޮިމޓީއަކަށް ްައއިސްެގން ްއަުޅަގނޑުަގާވއިދު ްއެކުިރއިރު ބޭފުޅުންނާްްމެންނަށް

ްމިްބައްދަލުކޮށް ްވާހަކަިއގެ ްއާދެ!ްްދެކެވުނު ްފާހަގަކުެރވިފަިއވޭ. ްކަންތައްތަކެއް ްފަދަ ްިމްދެންނެވި ްޤައުމުތަުކަގއި ބައެއް

ްމިްބިލު ްބިއުރޯްއުފައްދާފައި ްއެއޮންަނ ްމިސާލަކަށް ްހުރޭ ްއެބަ ްލާފަްތަކަށް ްކުރިޔަށް ްނަްނ ްމިސާލަކަޤައުެމއްގެ ށްް.

ްސްޓިސްޓިކްއައޮސްޓްރޭލި ްއޮްފ ްބިޔުރޯ ްއެބަސްން ްޤައުމުތަުކގައި ްބަެއއް ްއަދި ްއޮފްްް. ްބިއުރޯ ްނޭޝަނަލް ހުރޭ

.ްއެހެންކަމުންްއަޅުަގނޑުްދެކޭގޮުތގައިްައޅުަގނޑުމެންްއެްޤައުެމއްގެްނަންްގެެންއސަރަެށްއގެ،ްްއޮފްްއެްސްސްޓިސްޓިކް

ްބޭނުންްކޮންމެހެން ްގޮތަށް ްއިނގިރޭިސ ްބަދަމީގައި ްބިއުްލުގަކުރުމުގެ ްވާނީ ްކީއްތޯއޭ ްހަމަ ްކަމަށްްރޯއި ްއުފައްަދވާ ްއެއް

ްތަާފސްހިސާބާވަ ްއުަފއްދަާވއިރުަގއި ްްންޏާ ްގޮތަކަްށ ްމިކަހަލަ ްމަުރކަޒު ްޤައުމީ ްއާދެ!ބެހޭ ްބަދަލުކޮށްލެއްވުން. ްމިނަން

ްމަސައްކަ ްބޭފުޅުން ްފަންނީ ްމި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ، ްދެކޭ ްވެސް ންޖެހޭްްއވަކުރަތްއަޅުަގނޑު

ްފަހަރަށްްސިވިލް ްގިނަ ްއެއީްސަްދާއިރާތަކުަގއި ްމުސާރަ ްއޮންނަ ްހަމަޖެހިފައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްތެރެއިްންއަޅުގަ ރވިްސގެ

ް ްމުސާަރއަކަށް ްވަރެްއގެ ްމުަވްއޒައެކަީށގެންވާ ްަބއެއް ްކަންނޭނގެ ްއެނުވާތީ ްނުހިފެހެއްޓިްފުން ހެންްއެް،ދާއިރާަތކުަގއި

ްބަދަލުވެގެން ްއެހާދާއިރާތަކަށް ްދާއިރާތަކަކީ ްޓްރެއިންްދަނީ.ްމިފަދަ ްބޭފުޅުން ްފަންނީ ްދާއިރާތަކެްއްގިނަ ްހުންނަ ކުރެވިފައި

ްއެ ްްނޫން. ްތިއްބަވާ ްލިބިވަޑަިއގެން ްތަޖުރިބާ ްދިއުދާއިރާތަކުގެ ްދާއިރާތަކަށް ްއެހެން ްއެބޭފުޅުން މަސައްކަތްތަކަްށްްމަކީ

ްވަރަށް ްމިްއެޅިގެންދާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުަރހެއް. ްމަސައްކަތްދާްބޮޑު ްބެހޭ ްސްޓިސްިޓކްްސާއ ރައްވަންްކުއިރާގައި

ްޑިޕާ ްކުރިން ްބަދަލުވެމިހާތަނަށް ްމިނިސްޓްރީއަކަށް ްފަހުން ްައއިސް ްއުފެދިގެން ްގޮތަށް ްެއްް،ޓްމެންޓެއްގެ އަނެްއކާ

ްމިނިސްޓްރީ ްއެހެން ްއަނެއްކާ ްސެްއެއްްމިނިސްޓްރީ، ްޑިޕާވަކި ްނޫނީ ްގޮުތގަިއ، ްގޮކްޝަނެްއގެ ްުތަގއިްޓްމެންޓެއްގެ
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ބޭފުޅުންެގްްދެންނެވިހެންްއެްގުިޅގެންްމިްނަނީ.ްމިހާރުްމިްބަދަލުްއައުމާމިހާރުްމިްފެންްބަދަލުވެގެންްޮގއްސަްއޮތްްތަން

ނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުރެިވގެންްިދޔަ.ްއެހެންކަމުންްައޅުަގނޑަށްްްމަސައްކަތަށްްވަރަށް ބޮޑަށްްުހރަސްތަކެއްްއެޅޭކަންްއަުޅގަ

ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްމުހިއްްވެސް ްއެހާ ްމަސައްކަތަކީ ްގޮތަކަށް ްނޯންނާނެ ްހުރަހެއް ްއެފަދަ ްމަސައްކަތަކަށްާވއިުރގައި މިްމު

ްމުހިއް ްދިއުމަކީ ްަބއްޓަންެވގެން ްކަމެއްމުއައްސަސާ ްމުހިއްްމު ްއުފެއްދުމުެގްއެންމެ ްބިއުރޯ ްބޭނުމެއްްކަމަށް.ްއާދެ!ްމި މު

ް ްމި ްއަޅުަގނޑަށް ްޢަމަކަމުގައި ްޤާނޫނަށް ްމި ްލުފާހަގަކުރެނީ ްއޮފް ްކުރިންްމިނިސްޓްރީ ްފެށުމުގެ ފިނޭންސްްއެންޑްްކުރަން

ްޕްލޭނިން ްނޭޝަނަލް ްއޮްފ ްޑިޕާޓްމެންޓް ްސްޓިސްޓިކްޓްރެޜަރީގެ ްިޑވިޜަނުގެ ްސް ްބޭނުންކުރަމުން ްމުދަލާއިްަގއި ގެންދިޔަ

ްއެންމެހައިް ްްވާޖިބުތަކާއިްވަސީލަތްތަކާ،ްއަދި ްެއޑިިވޜަނަށް ްގޮތުންމަސްއޫިލއްޔަތުަތކާއި ްއެއްބަްސވުންތަުކގެްޤާނޫނީ ްނާއި

ްމީ ްބަދަލުކުރެއްވުމަށްފަހުަގއި ްއަށް ްބިއުރޯ ްމަންފާތައް ްޙައްޤުތަކާއި ްލިބޭ ްމުއައްސަސާްދަށުން ްގޮުތަގިއްްމިނިވަން ެއްއގެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްޭބނުމަކީ. ްަމއިަގނޑު ްމީގެ ްެހއްދެވުން ްގޮތަކަށް ްސަބަބުތަކާްހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ްކަހަލަ ްިމދެންނެވި

ްކަމަ ްމިފަދަްހެދި ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރެޭވ ްައޅުަގނޑަްށ ްމީގަިއ ްދެން ްބޭނުންފުުޅވަނީ. ްހައްދަވަން ްއެހެން ްވެދާނެ ށް

ްކަމަށްްމުއައްސަސާ ްއުފައްަދވާ ްބައެްއެއް ްވާަކށްނުޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްއުފައްދާަފއިްވަންޏާ ްވަކިަވކިން ްއެހެނިހެން ްބޮޑެތި އް

ްމުއައްސަސާތަކާްްމި ްުމއަްހުންނަ ްބޮޑު ްމިއެްއވަރުެގ ްމީަގއި ްވާކަށް. ްއިސްްްއްަސާސއަކަށް ްއެންމެ ްގޮތުން ޮއންނަ

ްމަސަްއކަތްބޭ ްމި ްގޮތުަގއި ްމިފުޅެއްގެ ްތަފާސްހިސާބާްްކުރަން ްބޮޑަށް ްއެހެންީވމާ،ްމީ ްސްޓެޓިސްޓީޝަނެއް. ްޗީފް ްޖެހެނީ

ްބޭފުޅުން ްމުައއްސަސާް،ބެހޭ ްމިފަދަ ްވާއިުރގައި ްދާއިރާައކަށް ްތިއްބަވަންޖެހޭ ްބޭފުޅުން ްއުފައްަދވަިއ،އެްްފަންނީ ްއް

ްމާް ްބަޖެޓް ްްބޮޑުްމިހާރަށްވުރެ ްގޮތަކަށް ްބޮޑުނުވާނެ ްހީވާވަކިްތަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުްްކުރެްއވުމަކީ ްއެންމެ ގޮތުން

ްނިންމާފައި ްުއފައްދަވަން ްލެވެލްަގއި ްރީޖަނަލް ްއަދި ްއިތުރުން ްފެންވަުރގެ ްމަރުކަޒީ ްހަމަ ްެއކަމަކު ހުިރްްކަމެއް.

ްއަް ްމުހިއްްޅުަގނޑުމުއައްސަސާަތކަކީ ްއޭގެ ްގޮތުަގއި، ްކަންތައްަތއްްްުމކަންދެކޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާތަނަށް ްއެއީ ބޮޑު.

އަދިްފަހުންްރަށުްަކއުންސިލްތަުކގެްއިދާރާތަުކގަިއްް.ގޮތުންރަށްރަުށގެްއޮފީސްްކުރީެގްްކުރަމުންްއައިްގޮތަށްްބަލާއިުރގައި

ްމިމަސައްކަތް ްބޯ، ްތައްާޔރުހިމެނުމަޚާއްަޞކޮށް ްމަސައްކަތް ްބޭނުންވަމުންދާށް ްކަމަށް ްމި ްމަޢުލޫމާތުތައްްއިރެްއގައި ވާ

މުްދައުރެއްްއަދާކުަރއްާވްުކރީގެްރަށުްއޮފީސްަތކުން.ްއަިދްއެްއކުރުމާްއެކަމާްބެހޭްމަސަްއކަތްކުރެްއވުމުަގއިްވަރަށްްމުހިއް

ްއޮފީސްތަކުން ދެންެނިވްްެގްއިދާރާތަކުންްމިއަތޮޅުްކައުންސިލްތަކުްް.ްމިހާރުްރަށުްކައުްނސިލްތަކާއިހަމަްއެހެންމެްއަތޮޅު

ުކރައްވާްފަރާތްތަކަށްްެއއީްަވކިްރޭޭވނެ.ްއެކަމަކުްއެްމަސަްއކަތްްކުެރވޭނެްގޮތްތަެކއްްއަޅުަގނޑުްދެކޭްގޮތުަގއިމަސައްކަތް

ނޑުެމން ނުޑްްޖެހޭނަށްްމިްޤާނޫނުގެްތެރެއިންްދޭންޔުނިޓެްއގެްގޮުތގައިްއޮތްްކަމަްށްވިޔަސްްއެްބާރުްއަުޅގަ ކަމަށްްއަޅުގަ

ްމި ްއެހެންަކމުން ްޤަބޫލުކުރަން. ްވިސްނާްވެސް ްކަންތަކަށް ްދާއިީމްދެންނެވި ްޤަބޫލުކުެރވެނީ ްައޅުަގނޑަށް ަވޑަިއގެން

ްއަް ްގޮތެްއގައި ްޢާއްމު ްބަދަލުަގއި ްއޮތުމުގެ ްރާއްޭޖގައިގޮތެްއގައި ްކުިރންްޅުަގނޑުމެންގެ ްއައިސްް، ްފަހަކަށް މި

ްގެންެދވީ ްްމަސައްކަތްކުރަމުން ްަތފާްއަހަރަކުނ5ްްކޮންމެ ްއަހަރެއްގެްއެއީ ްބޯހިމަނާ ްނަގަިއ، ްއަޅުަގނޑުމެން ސްހިސާބު

ްޭއގެ ްއަދި ްމަޢުލޫމާތުތައްގޮތުގަ. ްބޭނުންވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްމިކަމަށް ްއެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ްގޮތެްއަގއި ްާދއިމީ ،ްއިތުރުން
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ްބަލިތަކާ، ްޢާއްމު ްނޫނީ ްވިހާމަރުާވ ްއަްމިސާލަކަށް ްހާލަތާއަދި ްތަޢުލީމީ ނޑުމެންގެްްއެހެންގޮސްް.ުޅަގނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ނޑުވެިރކަމާްއަދިްމަސްވެރިކަމާ، ްދަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހަމަ، ްމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ްއެއްކުރަްއވަިއ،ްްެއ ްދުވަހަށް ދުވަހުން

ްުވޒާރަްއެކަމާ ްއެކަމާބެހޭ ްޫނނީ ްއެހެންނަމަވެްސްްތަކުން ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް. ްބެލެހެއްެޓވެމުންދާ ްމުައއްސަސާަތކުަގއި ބެހޭ

ްއަފަހަކަ ްފެނިގެންށް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއިސް ްމުހިއްްދިޔައީ ްކަހަލަ ްކުރިންްދެންނެވި ްއެއީ ްމަޢުލޫމާތުތައް މު

މަޢުލޫމާތުތައްްްއުނިްކަންތައްތަެކއްްހުރުމުެގްސަބަބުންްއެްބޮޑަށްްޭއގައިްްވަރަށްް،ކުރަްއވަމުންްގެންދެވިްގޮތަށްްނުކުރެވި

ްއަޅުަގންދާްނުކުެރވިއެއް ްއެހެންކަމުން ްއެލުޤަބޫްޑަށްތަން. ްތެެރއިން ްޤާނޫނެއްގެ ްމިފަދަ ްގޮުތގައި ކަންތަްއްްުކރެވޭ

ްބިުލގަިއްމިް،ކުރެވިހަރުދަނާ ްމި ްެއއްކުަރއްާވްމަޢުލޫމާތުްއޮތްްްއަދި ްވުޒާރާަތކުން ްއެހެން ްއެކަީށގެންާވްގޮތުން ްެއއީ ތައް

ްކަމަށްްގޮތެްއގައި ްނުހިންގެވޭ ްޔުނިެޓއް ްސަޕޯޓުްއެ ްބޭނުންވާ ްއެކަމަށް ްމިްވެސްްވަންޏާ ްގޮތަށް ްއޮންނަނީްްދެވޭ

ް ްތަފާސްހިސާބާ ްމުއައްސަސާމިދެންނެވި ްއެހެންީވމާްބެހޭ ް،ްއިން. ްކަމަށްްއެގޮތަށް ްއެްނުދެްއވޭ ްމިްްވަންޏާ ބޭފުޅުންނަށް

ްއެ ްތެރެއިން ްމަސައްކަތްބިލުގެ ްއެފަދަ ްބާރުލިބިދޭ ްއެކަމާްކުރެްއުވމަށްބަ ްމިްޓަކައި ްފޮނުްއވަިއގެން ްމުވައްޒަފަކު ްބެހޭ

ްއެގޮތަށްްކުަރއްވަންމަސައްކަތް ްމިް. ްމިްވެސް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެއްވުމަކީ ްވަރަށްްްކަންތައް ްހަމަ އުޅެނީ

ދާއިރާތަކުގެްްމިފަދަްމަޢުލޫމާތުތަކުގެްމިްމުހިއްމުްވަރަށްްބޭނުންތެރިކަމެކޭ.ްދެންްހަމަްއެހެންމެްސާވޭތަކާއިްބޯހިމެނުމާ،

މަްގޮތުގައިްބޭނުންކުރުން.ްންްނޫނީްނަހަމާތުތައްްޢާއްމުވެގެންްިދއުއްްމަޢުލޫކުަރއްވާްބޭފުޅުްނގެްފަރާތުންްބައެމަސައްކަތް

ްނުަރއްކާތެރި ްވަރަށް ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްެއބައެއީ ްބިލުަގއި ްމި ްމިްކަެމއް. ްޢަމަލުދެންްއޮތް ްއެ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ކުރަްއާވްނެވި

ްދެވޭނެ ްވެސް ްއޮތްއިރުްްފަރާތްތަކަށް ްއެހެން ނޑައެޅިފަ. ްކަ ްވެސް ްޤާނޫނާްައދަބުތަކެއް ްމިްްގައި ްފަރާތްތަކަށް ްޚިލާފުވާ

ނޑުްދެކޭް.ނަްޖޫރިމަނާއޮންްދޭތެރޭްމިްލައްކަްރުފިޔާއާްއިންްފެށިގެންްއެއްްއޮންނަްދިހަްހާސްްރުފިޔާ ގޮުތގަިއްްއަޅުގަ

އެއް.ްްކުޑަްޖޫރިމަނާްމާްވުރެްނޭދެވޭްކަމެއްްކުރާްފަރާތްތަކަށްްއެކަީށގެންވާްވަރަށްްމީްމިފަދަްބޮޑު،ްމުހިއްމުްކަމެއްަގއި

ްމަސައް ްމިފަދަ ްހަމައެހެންމެ ްދެން ްޤާނޫނާ ްުމވަްއޒަފުން ްބަިއވެރިވާ ްއެްޚިލާފުވެއްޖެކަތްތަުކަގއި ްއެބަްްނަމަ ްމީހުންނަށް

ްފަސްދޮޅަް ްރުފިޔާއޮވޭ ްހާސް ްުރފިްއަށްްސް ްހާސް ްހާްސްރުފިޔާއާވުރެ،ްދިހަ ްއާިއްފަސްދޮޅަސް ްރުފިޔާްްޔާ ްދޭތެރޭަގއި

އޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްްއަހަރުްދުވަހަށްްޖަލަށްްލެވޭްގޮތަކަށްްވެސްްއެބަްދެއެކުްްކުރުމާނާއިންްޖޫރިމަނާކުރުން.ްއަދިްޖޫރިމަ

ްމިފަދަމުވަްއޒަ ްެއކަމާްފަކަށް ްދެވޭއިުރަގއި ްުމއައްަސސާެއއްަގިއްްއަދަބެްއ ްކުރެވޭ ްމަަސއްކަެތއް ްއެފަދަ ްގޮތުން ބެހޭ

ްއިސް ްއެންމެ ްއިންވޯްލވާ ްފަރާތްތަކަް،އެކަމުަގއި ްޒިންމާނަންަގވަންޖެހޭ ްދެކޭްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދަުބ ގޮުތގަިއްްދެވެންޖެހޭ

މުްބިލެއް.ްަގއިްމިްބިލަކީްހަމަްވަރަށްްމުހިއްގޮތުްއިތުރުވާންޖެހޭނެ.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުްދެކޭްއެއްްމިއަށްވުރެްއެތައްްގުނަ

ްކަންތައްތަކަކީ ްދެންހުރި ްފިޔަަވއި ްކަންތައްތައް ްބައެއް ްކަހަލަ ްިމދަންނަވާލި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްރަނގަޅު،ްްމީގައި ހަމަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްބަލައިގަތުން ްބިލު ްމި ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންކަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކެްއްކަމުގައި ްހުރި ރަނގަޅަށް

ްުޝކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް،ބޮޑަށްްއެދޭްކަެމއްގެްޮގތުގައިްދަންނަވާލަންްވަރަށް

ް
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ްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުް

ްރައީ ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްތަފާސް`. ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއާދެ! ްސް. ްބިެލއް ްފުރުޞަތެއްެގ2ްްހިސާބުގެ ވަނަ

ްވަރަށް ްލިބުނީތީ ްފުރުޞަތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތަފާސްްބޮޑަށްްގޮތުަގއި ްއާދެ! ްގޮުތަގއި،ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއޭގެ ހިސާބަކީ

ްއަޅުް ްފުންކޮށް ްވަރަްށ ްޒާުތގަިއ ްިމއަުދްއޭެގ ްުސވާލަކީ ްއެހެްނނަމަވެސް ްކަމެއް. ްިވސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ގަ

ްދިވެހިާރްއޖޭ ްހިސާބުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރެއިން ނޑުެގ ްއޮިނގަ ްނުގެ ްވެްސްކިތާބު ްހަަމގައިމު ްކީްއވެގެންތޯ. ްދިޔައީ ބެލި

ްއެ ްބަދަލުކޮއަޅުަގނޑަށް ްވެިރަކން ްބަޣާވާތަކުން ްއެއީ ްޙަޤީޤަތް ްެއއް ްސިސްޓަމުެގްމިްލޭބަރް،ށްނގޭ ްހުރި ނިސްޓްރީގައި

ްްވަރްމިސާ ނޑަކުން، ްއެކަތިގަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޭރުމީހުން، ްހުރިހާ ްއެތެރެވި ްހުއްޓާްޤައުމަށް ްބެލެން އެަކއްޗަކުން

ނޑުމެންނަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނޭނގެްީވްގޮތެއް ކޮމިޓީތަކުގައިްމަޢުލޫމާތުްލިބޭްޤައުމުގައިްއުޅޭްބޭުރް.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްވެސްްމީހު ްއަދަދު ްރައްޔިތުންެގ ްލޮބުވެިތ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްދިރިުއޭޅ ްޤައުމުަގއި ްމި ްައދި ްވެސް ްއަދަދު ންގެ

ްމި ްނޭނގިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއާދެ!ްދެންމެއޮީތ ްެއނޫންވެސްް. ްއަދި ްގޮތުންނާ ްވެސްްްބިުލގަިއްޓެކްނިކަލް ގޮްތގޮތުން

ް ްހިސާބުތަކަށް ްެއހެންނަމަވެސް ްވާހަކަދަްއކައިފި. ްއެބަބޭފުޅުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަުދްްބަލާއިރުަގއި އެނގޭ

ްތަފާސް ްމިާއއހިސާބާއި ްއަދި ްޚިދުމަތްތަކާ، ްދޭ ްކަންތައްތަކާްގުޅިްރަްއޔިތުންނަށް ްނިމިގެންދާ ްތެރެިއން ްސަރުކާުރގެ ،ްގެން

ްކަން ްޤައުމު ްމުޅި ްމީ ްބަލާއިރުގައި ްކަންތަކަށް ްކަންތައްތަެކއްކުރަމުންދާ ްމިއަދުްްއޮތްކަން.ްެއބަްބޮޑުވާންޖެހޭ އާދެ!

ްުގޅޭްިޅގެންްރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްދިނުމުގައިްބަެއއްްކަންތައްަތކާގުްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްވިދާޅުާވއިރުަގއިްއަދިްމިއާ

ްއެ ްވާހަަކދައްްގޮތުން ްއެމަނިކުފާނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހިންގަމުންްކާއިުރަގއި ްދައުލަތް ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތެްއ ްެއއް ނގޭ

ްމި ްއަމިވަްގޮއްސަ ްސިްއކަ،ްނީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނަގައިގެން. ްރުފިޔާ ްއަތުން ްފަރުދުން އްލަ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިދަ، ްދިވެހި ްިމްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދަަރއި ްޤައުމު ްމުޅި ްޚިދުމަތްދިނުމުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ަޤއުމު،

ްެވގެން ްބޭންކުކޮރަޕްޓު ްބޮެޑތިޤައުމު ްެއކިެއކި ްބޭރުގެ ްދީްދާއިރުަގއި ްމީހުން ްއެބައި ްއެކިެއކިްޖަމާޢަތްތަކުން ްއޮތް ފައި

އެއީްމިއަދުްމިްޤައުމުްފެށުންްއްްނެތިްމިޤައުމުްހިންގަންްފެށިކަންކަމަށްްބެލުމެްތައްްމިހުރިްރިޕޯޓުްހަދާފައި،ްވާހަކަތަކާް

ްއާދެ!ްމި ްވެއްޓުން. ްމިްއަނދަވަަޅކަށް ްއަތުންނާއި ްފަރުދުން ްއަމިއްލަ ްހުްދަންނަވަނީ ްޤައުމުތަކުެގްޤައުމުގައި ްބައެއް ރި

ްނަގަބޭންކު ްރުފިޔާ ްނޫނީ ްޑޮލަރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްފެށިްތަކުން ްހިންގަން ްޤައުމު ްމި ނޑުމެްންއިެގން ްއަޅުގަ ްއެއީ ފެށުން

ްބަށްފަހުަވނަްއަހަރުގެްއިންތިޚ2118ްާނަށްްހިސާބަށްްބަލާއިރުގަިއްއަޅުަގނޑުމެންޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްއާދެ!ްތަފާސްކަންބޮ

ނޑުމެންނަށްްޢިއްޒަތްތެއައިއިބަޖެޓުް ގިނަްްހުރިްވަރަށްްގުިޅގެންްހުށަހެޅިފައިްރިްރައީސްްފެނިގެންދިޔަ،ްމިކަމާރުްއަުޅގަ

ްޖަހައިލިޔުން ްހިސާބު ްެއއްފަރާތުން ްކަންތައްތަެކއްްތައް.ްައޅުަގނޑުމެން ްބޮޑެތި ްއެަބްފެނޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ލާިއރުގައި

ްހި ްދަންނަވަމާ ްމިސާލަަކށް ްއޮތްކަން. ްމިފެންނަން ްއަުޅަގނޑު ްޤާނޫނަކާްްނގާ. ްޢާއްމުްގުިޅގެްަދއްކަނީ ްއަދި ްެވސް ން

އަކީްކޮބައިތޯ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމިސާލަކަްށްްމަންފާް،ހުރިްނަފާްްގުިޅގެންްވެސްްމީެގއިންްރައްޔިތުންނަށްްގަާވއިދަކާ

ް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްބަޖެޓު. ްނުވަަތ61ްްތީމުގޭ ްއެބ81ްަމިިލއަން ްރުފިޔާ ްްމިލިއަން ްގޮތުގަ.އޮޭވ ްވެލްފެއަރްފަންެޑްއގެ
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ްއަހ2118ްަ ްވެރިކަމާވަަނ ްނަޝީދު ްމުޙައްަމދު ްް،ހަވާުލވެްރު 61ްްއެ ްރުފ81ްިނުވަތަ ްދޭންފެށީްމިލިއަން ޔާ

ކުރެޭވއިރުަގިއް.ްައޅުަގނޑުމެންްއޭރުގެްހިސާާބއިްމިހާރުްހިސާބުްމީގެންްބްރިޖުއުމުރުގެްަރއްޔިތުންނަށްދިވެހިރާއްޖޭގެްދޮށީް

ްއެްއކަްއެބަ ްޢިްއޒަތްއެނގޭ ްލައްޒަާތއި ްއޭާނެގ ްބުޑަްށްް،ޓަކައިްްދެމެހެްއޓުމަށްްލަ ްތީމުގޭ ްސީދާ ްަރއްިޔތުން ނުވަތަ

ްރައްޔިތުންްސަލާންޖެހުމަށްް ްސީދާ ްހިސާބުތައް ްޖަހަމުންދިޔަ ްޓަކައި ްސިޓިންރޫމާ ްރައްޔިުތންގެ ްޖީބަށް، އަށްްހަމަގެ

ްމެކޭނިޒަމެ ްއިންފޯރުކޮށްދެވޭނެ ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްއޮތްކަން ްރޭވިފައި ްއިންތިޚާއް ްރިޔާސީ ްމިއަދު ްއާދެ! ްކައިރިެވގެންް. ބު

ްބަދަލުކޮށް ްވެރިަކން ްބަޣާވާތަކުން ްމިް،ދާއިރުަގއި ްހަލާކުެވގެން ްޤައުމު ްހިސާބުޖަހަނީ.ްްމުޅި ދަނީ.ްއެއްބަޔަުކްތެޔޮވަޅުން

ްހިސާ ްލެޕްޓޮޕުން ްބަަޔކު ްދަމައަނެއް ްތެޔޮ ްބަޔަކު ްބުޖަހަނީ.ްއަނެއް ްހިސާބުޖަހަނީ.ްއަނެއްބަޔަކު ްވާހަކަަތކެްއްމުން އަެނއް

ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްިނކުމެ ްއިން ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަްދައްކަނީ. ްއެހެްނ ްޢިްއޒަތްތެރިްްދަްއކަނީ ެއއް.

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަްރައީސް. ްގެސްޓުްދައްކާ ްހިނގާށޭ ްހިސާބުްހައުސްްއަކީ ްއެގްިރކަލްޗަރއިން ްހިނގާށޭ ްަޖހަމާ.

ކުރަމާ.ްހިނގާށޭްިމްހިނގާށޭްާފނަްއާލާގާްއުފައްދަމާ.ްނއޮތްްކޯރުަގއިްޑިްރަށުގައިްތިްްށޭްތިޖަހަމާ.ްހިނގާއިންްހިސާބު

ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފެށީމަ ްދަތުރުތައް ްކުރަމާ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް ްއެހެން ްރައެްނޫން ްޢިއްޒަތްތެރި އީްސ،ްނގޭ

ްފެބްުރއަރީަގިއްވެރިކަންްބަދަލ7ްުބަޣާވާތަކުންް އެރިކަންްައޅުަގނޑުމެންްްމިލިއަންްމީހުންްދަތުރުފަތުރަށ1ްްކުިރއިރުަގއި

ްަރއީސްތަފާސް ްދަްއކައޭ.ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެބަ ްއަުޑިއވޭް،ހިސާބުތަކުން ްއެބަ ްފެނޭްް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ް 51ްްއެބަ ްދަތުރު ްކުިރ ްއަށް ްދިޔ7ްަރުފިޔާ ްބަދަލުވެގެން ްއަށް ްރުފިޔާ ްއެހެްހާސް ްހިސާބުތަކުން. ،ްމާންވީތަްނ

ްކަރުދާސްކޮޅު ްވޯޓު ްރަްއޔިތުންގެ ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްހައްލެއް ްއެމިކަންކަމަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްެއްއްންކަން ނގޭ

ްއައްޑު ްމިއަދު ްވަުރގަްއެް،އަޮތޅުގައިްްޙަޤީޤަތް. ްއެންމެ ްއޮތް ްސިީޓގައި ްބޮޑު ްފަނާވެފައޮތް ްއެހެރީ ްޖަނަރޭޓަރު .ްދަ

ްަހމައެ ްނެތް ްއެްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްކުެރޭވކަށް. ްކަމެއް ްއެހެން ްނޫން ްބަދަލުކޮށްލުްނ ްތެޔޮ ްމިއަދުްކަނި ްީކއްވެތޯ. އީ

ް ްއެރައްޓެހި، ްނެތޭ ްވެސް ްޤައުމަކު ްގާތް ްބަޣާވާތްމިތާ ްެއއީ ްދޭކަށެއް. ނޑުމެންއްެޗއް ްއަޅުގަ ްއޮތީމަ. ނަށްްކޮށްފަިއ

ްއިންިޑއާ ްހިްއަުޑއިވެމުންދިަޔއީ ްކުކުޅުިއން ްވާހަކަ. ްހުއްޓާލި ްލަވެލި ްބަރޯސާއަނެބިހަށް ްހުއްޓާިލްްއކާ ްއެކަން ްއޮތީ. ާވން

ްިއންޑިޔާ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުލައިވާހަކަ. ްއުޅެްާއ ްތިމާމެންނަށް ނުޑމެންނަށް، ްހަމަްއަުޅގަ ްިކޔަިއގެން ވިދާނޭ

ްއަށް ްޮކޅުްހެއްދެވިނެހެއްދެވި ްބަވަނީ.ްއިހަށްދުވަހު ްދައްނމަޖިލީހުގައި ްވާހަކަ ްގެންނަ ްއަނެއްކާ ް.އޯްކަަވއިފި.ްއެސް.ޓީބުން

ްމި ްވިދާުޅވީ ްހުްއދަްއިން ްމިއުޅެނީ ްެވގެން ްކަމެއް ްމިހުރިހާ ްއާދެ! ްޤައުމާްނުލިބިގެންނޭ. ްމި ްމިއަދު ދޭތެރޭަގިއްްދަނީ

ްމި ްވަރަށްްބަޔަކު ްހިސާުބގަްއޮތީ ްކަންބޮުޑވާ ްބަދަުލކޮށްޮބޑަށް ްވެރިކަން ްބަޣާވާތަކުން ްވެރިކަްންް،. ބަޣާވާުތގެ

ްތެދުވެްދެމެހެއްޓުމަށް ްތިމާމެްނ ްމިްމިް،ޓަކައި ްަރއްޔިތުންނަށް ްސީދާ ްިމއަދު ްމަސައްކަތް ްކުިރ ްބޮުޑްްަތޅުމުަގއި ދަނީ

ްސާބުންްދައްކާއިުރަގއި...ން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްތަފާސްހިގެއްލުމަކަށްްވަމު

ް
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ްތަފާސް ްރަީއސް ްނަމުަގއިޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިންއަުޅގަްިހސާބުގެ ްހީލަނުޑ ްހަމަ ްމީ ްދެންނެވިހެން ްރޭވުމެއްގެްވެސް ތްތެރި

ްބިއު ްބަޔަކު ްަވކި ްއިންތިޚާބުގައި ްއުަފއްދަިއެގންްރޯދަށުން ްމަްއޗަށްްް،ެއއް ްކައުންސިލްތަުކގެ ްރަށްރަށުގެ ްބަަޔކު ވަކި

ްއެކަ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަްށަައޅަން. ްރަުށްރަްއޔިްހުރޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކަށް ްއޮޭވ، ްމަޖިލީހެއް ތުންގެ

ްމީ ްމަސްއޫލިްއޔަތެްއ ްކައުންސިްލގެ ްޮއވޭ. ްކައުންސިލްތަެކއް ްއަޮތޅު ްޮއވޭ، ްރައީްސްްކައުންސިލުތަެކއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަަސއްކަތް ްކަމަށްކައުންސިލުން ްމިްކޮްށފި ްތަފާސްްވަންޏާ ްއެހުިރހާ ްރަށްރަށުން ްެއިކ ރަުށގަިއްްހިސާބުތަކަކީ

ނޑުހަ ްކިހާވަދަ ްމައްދަނީ ްތަފާސްްބާނަނީސްަރކަށްތޯ، ްހުރިހާ ްމި ްއަދަދުތަކަކަށްތޯ ްކިހާ ހިސާބުތަކަކީްކިހާވަރަކަށްތޯ،

ްކަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތެއް. ްކުރެވޭނެ ްބިއުކައުސިލަރުންނަށް ްައނެއްކާެވސް ްމައްޗަށް ެއްއްްރޯއުންސިލުގެ

ްތެެރިއން ްިބއުރޯ ްއެ ްސަރުްއުފައްދާފައި ްމި ްަވޒީފާދީގެްނ ްބަޔަކަްށ ްމިވަިކ ްައޅުަގނޑުްްކާރުން ްހަމަ މަަސްއކަތްކުރަނީ

ްކެމްޕޭނަކަށޭ.ް ްކުާރްހޭދަދަންނަވާނީ ްރައްޔިތުންެގްއަތުން ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްބިލަށްްއަށް،ްއަުޅގަ ްކިާހްްމި ވަނީ

ްއެްހޭދަ ްވާހަކަެދއްެކވި ްކުރިން ްފަދައިންްއެއްތޯ. ްެދއްކި ްއެ ްފާހަް،ބޭފުޅާ ްރަށްރަށުގެެއ ްފަދައިން ހާރުްމިްގަކުެރއްިވ

ްހުއްޓިފަ.ްްހާލަތަކީ ްވަނީ ްނިޒާމު ްދަތުރުފަުތރުގެ ްސަރަހައްުދގައި ްރާއްޭޖގެ ްމުޅި ްސަރަހައްދަށް، ްމި ްހއ.އާ ްއާއި ހދ.

ްމިްއިޤްތިޞާ ްމިހާރު ްބިކަވެފައި ްރަްއޔިތުން ްއެ ްގޮތުން ްއެހެންވީމާްދީ ްތިބީ. ްވަގުތު ްގޮތުގަިއްްމި، ްބޭކާރު ފައިސާ

ްނުކޮށްޚަރަދު ްމިދަތުރު، ްނިޒާމަށް ްރައްޔިްފަތުރުގެ ްަރއީްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޚަރަދުޮކށްފިއްޔާ ްފައިާދްފައިސާ ްމާ ތުންނަށް

ްބިއު ްހަަދއިގެންްްރޯބޮޑުވާނެ. ނޑުހަް،އެއް ްވިހާދަ ްކިހާވަރެއްޯތ، ްމަސްބާނަނީ ްުނވަތަ ްކިާހވަރެއްތޯ ރުވަނީްމައްދަނީ

ްއަނެއްކާް ްމީ ްބަލާކަށްނުޖެޭހ. ްމި ްއެތައްކިހާވަރެއްތޯ ްޚަްވެސް ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްޢިއްަރދުސަތޭކަ ްބިލެއް ޒަތްތެިރްކުރާނެ

ްަމއްސަލަް ްއެތައް ްވެސް ްެތރޭގައި ްިނޒާމުގެ ްއަެނއްކާ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެރައީސް. ްދިމާވާނެ. ްތަކެއް ޤާނޫުނއަސާސީް،

ްއެކުަލވައި ްއޮތީ ްޚިދުމަތްލާފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްނިޒާމަކުން ްފަސޭހަ ްއެހެންނަމަވެްސްވީާހެވސް ްއުސޫލަކުން. ދެވޭނެ

ހުން،ްމިްވެސްްމިނިސްޓަރުންނަށްްއުނދަގޫވާްގޮތަށްްހަމަްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީމުގައިްއަނެއްކާްވެރިންގެްނަްޒިންމާދާރު

ްހުށަހަޅައި ްއުނދަގޫތަކެްްމަޖިލީހުންވަނީ ްދަތި ްގިނަ ްކުރިމަިތވެފައެަތއް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެބައް ްސިޓީލާން ްޖެހޭ.ްސިޓީްް.

ްހުއްދަް،އަށްްހުއްދަް،ލަިއގެންްއެއް ްއަހަރުްތަނަކަށް ްލާތާ ްއެދިްސިޓީ ްނުވޭ.ްްދެް،އަށް ްކަމެއް ްެވސް އަހަރުްތެރޭގައި

ްމައްސަލަތަްއް ްއެހެނިހެން ްުނވަތަ ްމުދަލެއްެގްމައްސަލަ ްުނވަތަ ްމައްސަލަ ްފޮުނވަިއެގން،ްފިހާރައެްއގެ ްމައްސަލަ ކޯޓަކަށް

ނިމޭ.ްެއއްްނުްއިުރްވެސްްމައްސަލަވާްފަސްްއަހަރުއަހަރު،ްްޖެހިގެންްވެސްްޯކޓަށްްމައްަސލަްހުށަހަޅައިގެންްއަހަރު،ްދެ

ްއަނެއްކާް ްއިތުރަށް ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަނީ. ްފަށަލަހަމަ ްއިތުރު ްްއެއްްވެސް ްމިހެން ްކަމަށްލައިގެން ްހަމަްްކުރާ ވަންޏާ

ްބާރުބޮޑުވުން ްދައުލަތަށް ްބޮޑުވުންރިަކރަ، ްޚަރަދު ްންޓް ްދިވެިހްިމހާ، ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިޔައިރުަގއި ހިސާބަށް

ްހޭްްދައުލަތުން ްމަސް ްހަތަރު ްމި ްއަހަރުގެ ްދިޔައިްދަވެގެންމި ްވަނ15.5ްްީރުަގއި ްރުފިޔާ ްގިނަ ްވުރެ ްއަްށ ބިލިއަން

ނޑުވެރިކަެމްއްދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމުްހުއްޓިފަ.ްއެްއވެސްްކަމެއްްނުކުރޭ.ްރަށްރަށުގެްބަނދަރެއްްނުހެދޭ.ްޚަރަދުކޮށްފަ .ްދަ

ްހައްދާ ނުޑގައި ްތަނެްނުކުރެވޭ.ްދަ ްވިއްކާނެ ްތިބީ.ްްނެތް.ްދެވޭނެް.އްތަކެތި ްބަންދުވެފައި ްރަށު ްނެތް.ްރައްޔިތުން ގޮތެއް
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ނުޑްމި އްާކވެްސްވަީޙދުގެްކެމްޕޭނަށްްއަނެްް،ބަެއއްްކެމްޕޭނަށްްަދންނަވަނީްމިއީްއަނެއްާކވެސްްއިތުރުްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްަވޒީފާ ްބަޔަކަށް ްކިޔައިގެންއިތުރު ްބޯހިމަނަނީއޭ ްރާއްޖެތެރޭ ްބިލުްމިއީްް،ދީގެން ްމި ްހީލަތްތެރިްރޭވުމެއް.ްއަުޅަގނޑު ހަމަ

ޖެހޭްމިްބިލަށްްހޭދަވަނީްކިާހވަރެއްޯތްބަލަން.ްޝުކުިރއްޔާްްބަލަިއގަތުމުގެްކުރީަގއިްވެްސްއެބަްް،ފާސްކުރުމުގެްކުރީަގއި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިމުނީ.ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުވައިްްަޑއިގެންްިތއްބެވިްހިސާބުންްފުރުޞަތަށްްއެދިވަްމި

 ްފަހުބަސްްވިދާުޅވުމަށް.ްްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށްއަރުވަނީްވިލުުފށީްދާއިރާގެްޢިއްްްފުރުޞަތުްމި

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު

ްޝުކުިރއްޔާ ްތަފާސްްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްމި ްޢިްއޒަތްތެރިްހިސާބުގެ ްބުނާއިރުަގއި ްފަހުބަސް ްގޮތުން ްބެހޭ ބިލާ

ްޚިޔާލުތައްް ްފާޅުކުރެްއވި ްމެދުގައި ްބިލާ ްމި ްބަހުސްް،މެންބަރުން ްމި ްމެދުގައި ްބިލާ ްމި ްފާހަަގކުރެވުުންްގެއަިދ ތެރެއިން

ްޑްރާފްޓުކުރުމުގެ ްބިލު ްިމ ްއަލީަގއި ްއާދެ!ްކަންތައްތަުކގެ ްކުަރއްވާނެ. ްޮކމިޓީއަކުން ްދާ ްބިލު ްމި ްަމސައްކަތް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުގައި ްބިލަށް ްމި ްބިލުގެ ްމި ްތައަޅުަގނޑުމެން ްމިައދު ްއެނގޭ ްއެބަ ްމިއީްފާސްންނަށް ހިސާބުތަކަކީ

ްމި ްއަދި ްކަންތައްތަކެއްަކން. ްބަލަހައްޓަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްކުރިް،ދުވަސްވަރަކީްއަޅުަގނޑުމެން ްމޫސުމަކީ މައްޗަށްްމި

.ްިމއަދުްއަުޅަގނޑުމެންގެްއަމިއްލަްމަޢުލޫމާތުތަކަށްްވެސްްިދވެހިރާއްޭޖގެްމަިތވެފައިްޮއތްްދުވަސްވަެރއްއިންތިޚާބުތަކެއްްބޯ

ްވަރަށްްއާބާދީ ްުއފެދޭ ްމިއީ ްކޮަބއިތޯ ްއެހެންނަމަވެސްސުވާލުްބޮޑެތިްއަކީ ްމީގެްތަެކއް. ނޑުމެން ްައޅުގަ ކުރީަގިއްްމިކަން

ްމައުމޫްއާދެ! ްަޒމާނުގަރައީސް ްނުގެ ްއޭރުގެ ްމިނިސްޓަރުންނަށްއި ްމަސައްކަތްްޕްލޭނިން ްމި ްބޭފުޅުން ދިޔައީްްތިއްބެވި

ްެއއްކޮްށްކުރަްއވަމުން.ްއާދެ! ްފަރުވާތެރިކަމާ ްފޮނުވަިއގެންްޭގގެްވަރަށް ްޓީމުތައް ްފޮނުވަިއގެްންް،ައށް ްޓީމު ައތޮޅުތަކަށް

ްމަސަްއކަތެ ްކުރެއްވި ްމަގާމި ްއެ ްޙަމީދު ްޙަމްދޫން ްމިނިސްޓަރު ްޕްލޭނިން ްއޭުރގެ ްާޚއްޞަކޮށް ްހުންނަަވއިގެްންއް. މުގައި

ްމަޢުލޫ ްޙަޤީޤަތެއް.ްއޭރުގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުކރެއްވި.ްެއއީ ްމަސައްކަތްަތކެއް ްއަދިވެސްްގިނަގުނަ މާތުތައް

ްހުޅުވައި ްމިމިއަދު ްފެންނަން ްފޮަތކުން ްކޮންމެ ްއެހެންނަމަވެސްްލާ ްޭވތުވެްއޮތީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުވަހުގ3ްްެދިޔަ އަހަރު

ްއާދެ!ތެރޭ ްވުޒާާރތައް ްސަރުކާުރގެ ްްގަިއ ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްަމސްއޫލިްއޔަތު ްމަްސއޫލިްއޔަުތްސަރުކާުރގެ ފަރާތްތަކުގެ

ްއެހެންް ްތަފާތު ްމުޅިން ްފެނިގެންދިޔައީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްވެރިކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބަދަލުަގއި އަދާކުރުމުގެ

ްއެކަން ްފެނިގެންްތައްތަެކއްެގްތެރެއަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުޅުުންތަން ްވެދެަވޑަިއގެން ްދިޔައީ.ްއެހެންވީާމ،ްމިބޭފުޅުން
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ްތަފާސްރާ ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްމިއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްބަދަލުގައި ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްމަޢުލޫމާތުތަކަކީްްހިސާބުތައް ލިބޭ

ް ްގޮުތގަިއ ްރަނގަުޅ ްެރޯކޑުތައްއެންމެ ްމި ްރަނގަޅަށް ނޑުމެންްްއެންމެ ްއަުޅގަ ްއެީއ ްނެތްަކން ބެލެހެއްޓިަފއި

ްމިހާް ްއަދި ްޙަޤީޤަތެއް. ްމާޒީްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްނެތްކަންްްދިގު ްހެދިފައި ްޤާނޫނެއް ްމިފަދަ ްވެސް ްވެެގންދިޔައިރުަގއި އެއް

ް ްކަންބޮޑުވާއެއީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްންވެސް ްމިއަދު ްއެެހންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްވަިކްޖެހޭ ްކުރާނެ ްމިކަން ޤާނޫނަުކން

ްަކނަޑއެޅިްމުއައްސަސާް ްުމއައްސަސާްް،ެއއް ނޑަެއޅިްަގއިއެ ްވެްސްކަ ްޖަވާބުދާރީވާެންމީހަކު ްމަޖިލީހަށް ް،ަރއްޔިުތންގެ

ްމިް ްއުސޫލެއް ްރަނގަޅު ނޑައެޅުމުްވަރަށް ްކަ ްމި ްފަހިވެގެންކަމަށް ްމި ްބިލުން ްމި ްަމގު ނޑުްގެ ްއަޅުގަ ދަނީ.ްއެހެންކަމުން

ް ްހުދަންނަވާނީ ްތަޖުރިބާ ްމަސައްކަތްމިކަމުގެ ްމި ްޢައްޔަންކުަރއްަވއިގެން ްމިކަމަށް ްބޭބޭފުޅުން ްބޭނުންތެރިރި ް،ކުރުަމކީ

ްމިކަ ްވެސް ްޤައުމުތަކުގެ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްއަދި ްކަމެއް. ްކުރަން.މުހިއްމު ްމިކަން ްއުސޫުލން ްކުރާ އެީއްްން

ް 3ްްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ 41ްަލއްަކ ،ް 3ްްނޫނީ ްނޫންނ45ްަލަްއކަ ްހާސް، 3ްްމަ ްއާބާދީއަކަްށ61ްްލައްކަ ހާސްގެ

ްބޯހިމެ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަމސައްކަތްވާއިުރގަިއ ްމި ްއަދި ްބެލެހެއްޓުމާ، ްހިސާބުތައް ްއެހާްނުމުގެ ްމިއީ ކުރުަމކީ

ްމި ްަރށްތައް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްނުވާނެ. ނުޑމެނަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްވަރަށްްްއުނދަގޫ އޮންނަނީ

ްފަސޭހައި ްެއއް ްގުޅާެލވިފަ. ްރަށަށް ްައނެއް ްރަށުން ްއެއް ްމުޢާމަލާތުން ްރަށުން ްއަނެއް ްފުރުޞަތުްރަށުން ކުރުމުގެ

ބޮޑަށްްފުޅާވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދުްމޮބައިލްްފޯނަކަށްްުގޅަިއގެްންްއޮތީްވަރަށްްްމިްރުްޓެްކނޮލޮޖީނޑުމެންނަށްްމިހާއަޅުގަް

ްވެސް ްނެރެގެން ްމީހަކު ްދެ ްަކއުންސިލުގެ ްސާވޭްރަށެއްގެ ްރަށް ްހަފްތާމުޅި ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ އެއްްްކޮށްލުމަކަށް

ްއާބާދީ ްބޮޑު ްއާބާދީްނުނަގާނެ ްކުަޑކުޑަ ްއެހާ ްއެހެންވީާމ، ްވެސް. ްްއެއް ްތަނެްއގައި ްއޮތް ްމިްެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަންމަޢުލޫމާތު ްދެންނެވި ްމި ްއަލީަގއި، ްމިކަމުގެ ްއެހެންވީމާ، ްމަޢުލޫމާތެއް. ްހޯދިދާނެ ްއަީލގަިއްތަކަކީ ތައްތަުކގެ

ްވުމާް ްޖެހިފައި ްވަގުުތްެވސް ްކުެރިވދާނެހެން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްއިްންމިކަން ްކޮމިޓީ ްދާ ްބިލު ްމި ްއަޅުަގނޑަްށްހީވަނީ

ްކޮމިޓީ ްދާ ްބިލު ްމި ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަވަަހކަށްްްއެުކގައި ްވީހާވެސް ްބިލު ްމި ްވިސްނުމަށްފަހުގައި ްފުންކޮށް އިން

ްވެ ްޤާނޫނަކަށް ްވަރަށްގެންފާސްވެ ްސަރުކާރުން ްދެްއިވްްިދުއމަކީ ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއެދޭކަމެކޭ. ބޮަޑށް

ްފުރުޞަތަށް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްވަރަށް ްއަިއޓަމު ްމާދަމާ.ްއެޖެންޑާ ްޮއންނާނީ ްދެންނެވުން ްވޯޓަށް ްުޝކުރިްއޔާ.ްިމްބިލަށް ްމިްްމ13ްިބޮޑަށް ހިސާބުން

ްނިމުނީ.ް

ް

ްނިންމުންް

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާްއަްނގާަރ2113ްްޭއޕްރީލ23ްްްއެއްްއޮންނާނީްްމިއަދުގެްއެޖެންާޑްމިްނިމުނީ.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްމުންއެހެންކަ

 ަގއި.9:11ދުވަހުްހެދުނުް

 

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

____________ 


