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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2114/11/13މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

3.2-ްް ްއައިޓަމު 3.2ްއެޖެންޑާ ،ް ްނަންބަރު ްޔައުމިއްޔާ ްފާސްކުރުން. 2113/64ްްޔައުމިްއޔާ 2113/68ްްއިން 5ްއަށް

ް ްެއއީ ްޔައުމިްއޔާ. 2113ްްޖަލްސާގެ ްއަހަުރގެ 3ްްވަނަ ްދައުރުގެ 19ްްވަަނ ްފެށިގެން ްއިން ްޖަލްސާ ވަަނ23ްްވަނަ

ްއެއްެވސްް ްޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ްވެބްސައިޓުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިްއޔާތަްއ ްމި ްޔައުމިއްޔާތައް. ްހުރި ްނިޔަލަށް ޖަލްސާގެ

ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިޞްލާޙެއް ްރިޔާސަތުންްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްމިްޔައުމިއްާޔތަކަކީ ްމަތިން ްަގާވއިދުަގއިާވްގޮތުގެ ަފއިނުވާތީ

ނަޑއަޅަން. ްޤަބޫލުކުރާްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަަމށްްކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ 4ްއަިއޓަމު ްމިރިާޔސަ، ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެްނގުން. ްއަންގާ ްމިްތުން ްބާއްވަނީ؛ ްމި ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ އަދު

ް 3ްްދައުރުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބާއްވަނީ ްމި ްޖަލްސާ ްބޭއްވުމަށ97ްްްވަނަ ްއަހަރު ްމި ްމަތިން ްގޮތުގެ ްމާއްދާަގއިވާ ވަނަ
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17ްގެ؛ްހަމަޖެހިފައިވާްރައްޔިތުްނގެްަމޖިލީހުގެްޢާއްމުްއިންތިޚާުބްނިމުމަށްފަހު.ްއެހެންކަމުން،ްމިްއންތިޚާބުަގއިްމަޖިލީހު

ްކުރިމަތިލައްަވއިް ްިއންތިޚާބަށް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ ްމަޖިލީުހގަިއ ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްހަމައެއާެއުކް ްދަންނަވަން.ްއަދި ްތަހުނިޔާ ްއާއި ްމަރުޙަބާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ކާމިޔާބުކުރެްއވި

ްހިމެނިވަޑައިގަންނަް ްކާމިޔާބުނުކުރެއްވުުންމަޖިލީހުގައި ްިއންތިޚާބު ްވާދަކުަރްއވައި ްއިންތިޚާބުގައި ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ވާ

ްމަަސއްކަތްޕުޅުަތކަށްް ްުކރެއްވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްއިންތިޚާބުަގއި ްމި ްމެންބަރުންނަށް، ްވާަދކުރެްއވި ނަމަވެސް

ްސާބިތުކޮށްެދއް ްތިޔަ ްޑިމޮްކރަސީގައި ްދަންނަވައި، ްއަދިްތަހުނިޔާ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަށް ްނަމޫނާ ްފުރިހަމަ ވި

ް ްފުރުޞަތުގަިއ ްމި ްމެންބަރުންނަށ18ްްްހަމައެއާެއކު ްއެންމެ ްއިންތިޚާބުވެވަަޑއިގެްނނެވި ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލު ްާވހަކަތައް ްމި ްއަރިސްކުރަން. ްތަހުނިޔާ ްާއއި ްމަރުޙަބާ ްއެކު ްއިޚްލާޞްެތރިކަމާ ްވަރަށް މަށްފަހުްއަޅުަގނޑު

ްމިް ްމިހާރު ްާބކީ ްއުމުރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގެންަނން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްަސމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަްށް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރިފަ. ްވަނީ ްމި ްތާވަލު ްކުިރމަތީގަިއވާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދުވަްސޮކޅެއް. ްކުޑަ ްވަރަށް އޮތީ

ްކޮ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކު ްކޮމިޓީތަކުެގްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއެދެން، ްައރިހުން ްމުޤައްރިރުންގެ ްބަލަހައްޓަވާ ްިރޔާސަތު މިޓީތަކުގެ

ނޑުމެންްނިންމަންޖެހޭްމުހިއްމުް މަސައްކަތްްތަންކޮޅެއްްހަލުިވޮކށްދެއްވުމަށް.ްމިްބާކީްއޮތްްދުވަސްޮކޅުގެްތެރޭަގއިްއަުޅގަ

ް ްއެހެނިހެން ްހުރި ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްައވަސްކޮށްެދއްވުމަށް. ްިމްބިލުތައް ްއަަވސްކޮށްދެްއވުމަށް. ްވެްސ މަސައްކަތްތައް

ްެއުކް ްސާބިުތކަމާ ްމަސަްއކަތްޕުޅުަގއި ްއެ ްމެންބަރުން ްިޢއްަޒތްތެރި ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްތަކުރާރުުކރުމުގެ ްއިތުރަްށ ވާހަކަކޮުޅ

ނޑުގެްއެބަްއޮތް. ްކުރިއަށްްަވޑަިއގަންނަވާެނކަމުެގްފުރިހަމަްޔަޤީންކަންްއަޅުގަ

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްްްްުސވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ްް،5ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމަޖި،6ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ
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ްނަންބަް-6.1 ްޤާނޫނު 81/16ްްރު ްޤާނޫނު ްއޮޯތރިޓީގެ ްމަނިޓަރީ 1981ްްމޯލްޑިވްސް ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގ2ްްެއަށް ވަނަ

ް 6ްްޤާނޫނުގެ ްމާއްާދގެ 3ްްވަނަ ްމާއްދާގެ ްއެ ްމަތިން، ްގޮުތެގ ްނަންބަރުގަިއވާ ްރިޢާޔަތްކޮށ6ްްްވަނަ ްނަންބަރަށް ަވނަ

ްޢައްޔަންކުރެއްް ްމަޤާމަށް ްަގވަރުނަުރގެ ްއޮތޯރިީޓގެ ްމަނިޓަރީ ްފޮނުްއވާފަިއވާްމއ.ްމޯލްޑިވްސް ވުމަށްްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ

ަވނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގެްދަށުްނ171ްްރޮޒޭރިއަމްް/ްޑރ.ްަޢޒީމާްާއދަމްގެްނަންފުޅުްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެް

ްދާއިމީ ްގުޅޭ ްދިރާސާކުރައްަވިއްގޮތެއްްނިންމެވުމަށްްމައްަސލައާ ްއެްނަންފުޅު ްއިޢުލާންކުރުމާއި ްއަށްްްމަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ

ްއަރިހުންް ްއަމީންޢާއްމު ްއިއްަވަވއިދެްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްސިީޓފުޅު ްފޮނުއްވި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމައްސަލަ. ފޮނުވުމުގެ

ްއަޅުަގނޑުްއެދެން.ް

ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ންނަވަމެވެ.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްޝާހިދަށް،ްވެދުންްސަލާމަށްފަހުްދަްهللاްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަރއީްސްއަލްފާޟިލްްޢަބްދު

ވަނަްމާއްާދގ8ްްެވަނަްއިޞްލާުޙގެނައުުމެގްޤާނޫނުގ2ްްެއަށ1981ްްްމޯލްޑިވްސްްމަނިޓަރީްއޮތޯރިޓީގެްޤާނޫނ81/16ްްު

1ްް ްޤާނޫނުގެ ްާއއި ް)ރ( ްނަންބަރުގެ 6ްްވަނަ ްމާއްާދގެ ްމޯލްިޑވްްސ3ްްވަނަ ްދަންނަވަމެވެ. ްހަވާާލދީ ްނަންބަރާ ވަނަ

ް ްއޮތޯރިޓީެގ ްމަްޝވަރާެގްމަނިޓަރީ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްވަިކކުރާނީ ްޢަްއޔަންކޮށް، ްަގވަރުނަރު ްޑެިޕއުޓީ ަގވަރުަނރާއި

ް ްޤާނޫނުގެ ްއިސްވެދެންނެވުނު ްކަމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 6ްްމަތިން ްމާއްދާގެ ްނަންބަރުގަިއ3ްްވަނަ ވަނަ

ް ްމާއްާދެގ ްއެ ްމޯލ6ްްބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ ްރިާޢޔަތްކޮށް، ްނަންބަރަށް ްަގވަރުނަރުގެްވަނަ ްއޮތޯރިޓީގެ ްމަނިަޓރީ ިޑވްސް

މަޤާމަށްްމއ.ްރޮޒޭރިއަްމ،ްކ.ްމާލެް/ްޑރ.ްަޢޒީމާްއާދަްމގެްނަންފުޅުްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުްން

ް ްޤަބޫލުކުރެްއވުމުން. ްއިޙްތިރާމު ްއެުކްފޮނުވީމެެވ. ްސިޓީއާ ްމި ްމަޢުލޫމާތު ްބެހޭ ްއޭާނއާ .1435ްރަބީޢުލްއާޚިުރ12ްްއެދި

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްهللاް.ްޚާދިމްކުމް.ްޢަބްދ2114ުފެބްރުއަރ12ްްީ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުއައްސަސާަތކުެގް ްމިނިވަން ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްމައްސަލަ ްމި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްަގވާިއދުގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްާޔ.

ްށްްނިންމަން.ްކަންތައްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވިއްޖެްކަމަ

ވަަންމާއްދާގެް)ދ(ްގަިއވާްގޮުތގ115ްްެދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިްއޔާެގްޤާނޫނުއަސާސީގެްް-6.2ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާް-6.2

ްއޮްފް ްރިޕަބްލިކު ްޯސޝަލިސްޓް ްޑިޮމކްރެޓިކް ްޓަކައި ނަޑއެުޅމަށް ްކަ ްސަފީރުން ްއިން ްރާްއޖެ ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު މަތިން

ްދިވެހިރާއް ްއަށް ްނަންފުޅުްސްރީލަންކާ ްޒަރީރުގެ ްޒާހިޔާ ްއަލްފާޟިލާ /ް ްގ.ޒަފްނާ ްސަފީރުކަމަށް ނޑަައޅާ ްކަ ްއިން ެޖ

ްް ްަގާވިއދުގެ ްނަންފުޅ171ްްުރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްއިޢުލާންކުރުމާއި ްމަޖިލީހުގައި ްދަށުން ް)ށ(ްގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ
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ްފޮ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްގުޭޅ ްމައްސަލައާ ްނިންމެވުމަށް ްގޮތެްއ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްދިރާސާކުރަްއވައި ްމައްސަލަ. ނުވުުމގެ

ނޑުްއެދެން. ްފޮނުއްވިްސިޓީްމަޖިލީހަށްްއިްއވަަވއިދެްއވުމަށްްއަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްއަުޅގަ

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިރާهللاްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު އްޖޭެގްޝާހިދަށް،ްވެދުން

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޤައުމުތަކަށ115ްްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބޭރު ްމަތިން ްގޮުތެގ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި ް)ދ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނަޑއެޅުމަށްްޓަަކއިްޑިމޮކްރެިޓކްްސޯޝަލިސްޓްްރިޕަބްލިކުްއޮފްްސްރީލަންކާްއަށްްދިވެހިާރއްޖެް ރާއްޖެްއިންްސަފީރުންްކަ

ްޒަ ްގ. ްސަފީރުކަަމށް ނަޑއަޅާ ްކަ ްއޭނާްއިން ްގަސްތުކުރާތީ ްޢައްޔަންުކރުމަށް ްޒަރީރު ްޒާހިޔާ ްއަލްފާޟިލާ /ް ފްނާ

ްފުރުޞަތެއްގެް ްއަަވސް ްވަރަށް ްހޯއްދަަވއިދެްއވައި ްމަޖިލީހުގެްމަޝްވަރާ ްމެދުްރައްޔިތުންގެ ްހަމަޖެއްސެވުމާ ސަފީރުކަމަށް

ްޤަބޫލުކުރެއްވުން ްއިޙްތިާރމު ްއެދެމެވެ. ްއަްނގަަވއިދެްއވުން ްއޮފީހަށް ްމި ްްތެރޭގައި 13ްްއެދެެމވެ. .1435ްރަބީޢުލްއާޚިރު

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްهللاް.ްޚާދިމްކުމް.ްޢަބްދ2114ުފެބްރުއަރ13ްްީ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަްށް ްކޮޓީ ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްގޮތުެގްމަތިން ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަަލްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޝުކުރިއްާޔ.ްމި

ްމަށްްނިންމަން.ްފޮނުވިއްޖެްކަ

ވަަންމާއްދާގެް)ދ(ްގަިއވާްގޮުތގ115ްްެދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިްއޔާެގްޤާނޫނުއަސާސީގެްް-6.3އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-6.3

ްޔޫިނއަނަށްް ްޔޫރަޕިއަން ްއަދި ްބެލްޖިއަމަށާ ްޓަކައި ނަޑއެޅުމަށް ްކަ ްސަފީރުން ްއިން ްރާއްޖެ ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު މަތިން

ނޑަް ްކަ ްއިން ްރައްޔިތުންގެްދިވެހިރާއްޖެ ްނަންފުޅު ްޞާބިރުގެ ްޙަސަން ްއަލްފާޟިލް ްފިޔާތޮށިގޭ ްގ. ްސަފީރުކަމަށް އަާޅ

ް ްދިރާސާކުރައްވަިއ171ްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެ ްެއްނަންފުޅު ްއިޢުލާންކުރުމާއި ްމަޖިލީހުގައި ްދަށުން ް)ށ(ގެ ަވނަްމާއްދާގެ

ްފޮނުވުމު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދާއިމީ ްގުޅޭ ްމައްސަަލއާ ްނިންމެވުމަށް ްސިޓީފުުޅްގޮތެއް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމައްސަލަ. ގެ

ްމަޖިލީހަށްްއިއްވަަވއިދެްއވުމަށްްއެދެން.ް

ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްهللاްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ޝާހިދަށް،ްވެދުން

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޤައުމުތަކަށ115ްްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބޭރު ްމަތިން ްގޮުތެގ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި ް)ދ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްަކނަޑއަާޅް ްއިން ްިދވެހިރާއްޖެ ްޔޫިނއަނަށް ްޔޫރަިޕއަން ްބެލްޖިއަމަށާއި ްަޓކަިއ ނޑައެޅުމަށް ްކަ ްސަފީރުން ްއިން ރާއްޖެ
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ްގަްސތު ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްާޞބިރު ްޙަސަން ްއަލްފާޟިލް ްފިޔާތޮށިޭގ ްގ. ްސަފީރުކަމަްށްސަފީރުކަމަށް ްއޭނާ ކުރާތީ

ްމިް ްތެޭރަގއި ްައވަްސްފުރުޞަތެއްގެ ްޯހއްދަަވއިދެްއވަިއްވަރަށް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްމެދު ހަމަޖެއްސެވުމާ

ފެބްރުއަރ1435ް.16ްްީރަބީޢުލްާއޚިރ16ްްުއޮފީހަށްްއަންަގވައިެދއްވުންްެއދެމެވެ.ްއިޙްތިރާމުްޤަބޫލުކުރެްއވުންްއެދެމެވެ.ް

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللاްޚާދިމްކުމް.ްޢަބްދު.2114ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަްށް ްކޮޓީ ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްގޮތުެގްމަތިން ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަަލްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޝުކުރިއްާޔ.ްމި

ްފޮނުވިއްޖެްކަމަށްްނިންމަން.ް

ްްއެޖެންޑާް-6.4 ްނަންބަޤާް-6.4އައިޓަމު ްނޫނު ްއުސޫލުނ2111/17ްްްރު ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަަންމާއްދާގެް)ރ(ްގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްލޯކަލްްގަވަރމަންޓްްއޮތޯރިޓީގެްބޯޑަށްްރައްޔިތުްނގ62ްްެހިންގުމުގެްޤާނޫނުގެް

ްމަޖި ްޓަކައި ްހޮވުމަށް ްމެންބަރަކު ްޖަމުޢިއްޔާއެްއގެ ްމަދަނީ ްޢައްޔަންކުރާ ްއިޢުލާނަށްްމަޖިލީހުން ްކުރި ްއިން ްިއދާރާ ލީހުގެ

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްގ171ްްެއިޖާބަދެއްަވއިްކުރިމަތިލެްއވިްފަރާތްތަކުގެްނަންފުޅުތައްްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްނިންމެުވމަށް ްގޮތެއް ްދިރާސާކުރަްއވައި ްނަންފުޅުތައް ްއެ ްއިޢުލާންުކރުމާއި ްމަޖިލީހުގައި ދާއިމީްްދަށުން

ްއިޢުލާންކޮށްެދއްވުމަްށް ްނަްނތައް ްފަރާތްތަުކގެ ްކުިރމަތިލެއްވި ްމަޤާމަށް ްއެ ްމައްސަލަ. ްފޮުނވުމުެގ ްއަށް ކޮމިޓީ

ްއަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ް ްނަންބަރު ްހިންގުމުގ2111/17ްެޤާނޫނު ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަަނ62ްްޤާނޫނުެގ

ްޢައްޔަންކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްބޯޑަށް ްއޮތޯރިޓީގެ ްގަވަރންމަންޓް ްލޯކަލް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަިއވާ ް)ރ( މާއްދާގެ

ް ްބޭފުޅުންނަީކ، ްކުރިމަތިަލއްވާަފއިވާ ްގޮުތގައި ްމެްނބަރުންގެ ްޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ްޖަމުޢިއްޔާެގްް-1މަދަނީ ްއެިއޑް ހުވަދޫ

ްޖޭމުގަސް ްފަރާތުން ްމުޙައްމަދު. ްޢިމާދު ްއަލްފާޟިލް /ް ްހޯޑެއްދޫ ްގދ. ްފެޑެރޭޝަްންް-2ދޮށުގޭ ްއެން.ޖީ.އޯ މޯލްޑިވްސް

ްޖަމުޢިއްޔާގެްފަރާތުންްމ.ްގަހާ،ްކ.މާލެް/ްއަލްފާޟިލާްސަްލމާްފިކުރީ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަަލްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްއަްށްޝުކުރިއްާޔ.ްމި ްކޮޓީ ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ތުެގްމަތިން

ްފޮނުވިއްޖެްކަމަށްްނިންމަން.ް
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ްްއެޖެންޑާް-6.5 ްް-6.5ައއިޓަމު ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްފާސްކުރައްަވއި ވަަނ91ްްމަޖިލީހުން

ްފޮނު ްތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ްއަރިހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމެދުްމާއްދާގެ ްބިލާ ްޖިންސީކުށުގެ ވުުނ

ް ްމައްސަލަ ްމަްއސަލަ.ްމި ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްވިސްނުމަށް 21ްްއަލުން ްމެންބަރުންނަށ2114ްްޖެނުއަރީ ްވާނީ ަގއި

ްފޮނުވިފަ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްފޮނުއްވިްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްްއިްއވަަވއިދެްއވުމަށްްއަމީންާޢއްމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 ްންްއިްއެވވުން:އިދާރީްމޭޒު

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްދަންނަވަމެވެ.ްމަޖިލީހުންްهللاްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ 31ްާޝހިދަށް،ްވެދުންްސަލާމަށްފަހު

ް ްފާސްކުރައްވ2113ްާޑިސެމްބަރު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްދަންނަވަމެވެ. ްހަާވލާދީ ްސިީޓއާ ްފޮނުއްވި ްއަުޅަގނޑަށް ަގއި

ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްބިުލްްބިލުތައް ްއެ ްތަޞްދީުޤކުރަމުންގެންދަނީ ްބިލު ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮުނވުމުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްެއް ްއަދި ްމައްސަލަތަކަށާ ްއިޤްިތޞާދީ ްއަދި ްއިޖުތިމާޢީ ްޤާނޫނީ، ްކުރިމަތިވެދާނެ ްފެށުމުން ްޢަމަލުކުރަން ތަޞްދީޤުކޮށް،

ްރިޢާޔަތްކުުރމަށްފަހު ްދަތިތަކަށް ްދިމާވެދާނެ ްތަންފީޛުކުރުމުގައި ްްޤާނޫނު 2113ްްއެވެ.ްމިގޮތުން ްހޯމ31ްްަޑިސެމްބަރު ވީ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް 2113ްްދުވަހު ްއަހަުރގެ 3ްްވަނަ ްދައުރުގެ ްފާސްކުރެއްިވ23ްްވަނަ ްއިން ްޖަލްސާ ވަނަ

ވާްޖިންސީކުށުގެްބިލަށްްއެޓަރނީްޖެނެރަލްގެްޤާނޫނީްލަފާްހޯދުމަށްްފޮނުވުމުންްއެްބިލާްގުޅޭްގޮތުންްތިރީގައިްމިްދަންނަ

ްއިޞްލާޙުގެންނެވުމަްށް ްބިލަށް ްއެ ްރިޢާޔަތްކުރަްއވައި ްަމއްސަލަތަކަްށ ްއެ ްވާތީ ްފާހަގަކުަރްއވާފައި މައްސަލަތައް

ްއަޅުަގނޑަށްްފެނެްެއވެ.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިއްވެވު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްސިޓީފުޅު ްފޮނުއްިވ ްދެންނެވުމަށްފަހު،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަމީންޢާއްމަށް މަށް

ނޑުމެންގެްކުރިމަތީަގިއް ނޑުްމަޑުކޮށްލެްއުވމަށްްދަންނަވަންްމިްޖެހުނީްއަޅުގަ އަމީންޢާއްމުްއެްސިޓީްފެއްޓެުވމުންްއަޅުގަ

ްސިޓީފުެޅއް.ްފޮ ްފޮނުްއާވފައިވާ ްދިރާސާކުރަްއަވއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމެދު ްޖިންސީކުުށެގްބިލާ ްޤާނޫނަކީ ްވާ ނުްއވިްމި

ނުޑް ސިޓީފުޅުަގއިްމިްބިުލގެްބާވަުތންްހުރިްބައެްއްވާހަކަަތކަީކްމަޖިލީހުގައިްއަމީންޢާއްމުްމެދުެވރިކޮށްްިއއްވުމަްށްއަުޅގަ

ްގޮތުންް ްޤާނޫނީ ްވާތީ.ްެއހެންނަމަވެސް ްކަމުަގއި ްސިޓީފުޅެއް ްތެޭރގަިއްވިސްނާލަންޖެހޭ ްމިންަގނުޑގެ ްއަޚްލާޤީ އެކަމުަގއި

ްލިޔުް ްސިޓީފުުޅގަިއ ްމެންބަރުންނަށްްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްހުރި. ްއެބަ ްިލޔުްއވާފައި ްތަފްސީލުކޮށް ްވާހަކަތަްއ އްވަންެޖހޭ

ްމަޖިލީހުގެް ްހާލަތެއްގައި ްމިކަހަލަ ްބެލީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްގަވާއިުދ ްމަޖިލީހުގެ ްފޮނުވިފަ. ްސިޓީފުޅު ްމި ްވާނީ މިހާރު

ްއޮތްތޯ.ް ްއެބަ ްަގވާއިުދގައި ްގޮެތއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްގޮތެއް.ްޖަލްސާގައި ްޢަމަލުކުރާނެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްނެތް ގަާވއިދުަގއި
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އެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްމަޝްވަރާްއަޅުަގނުޑްއެބަްބޭނުންވޭްމިްކަމުގައިްކުރިއަށްްދާނެްގޮތެއް.ްޢާއްުމް

ްހީ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެީއ ްއިޢުލާންކުރުން ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަެއއް ްމިަކހަލަ ްތެރޭަގއި ނުޑގެ ނުޑްމިންގަ ްއަުޅގަ ވަނީ؛

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ނަޑއެޅިފަިއްއޮންނާނެްޢާއްމުކޮށްްޢާއްމުނުކުރެވޭްކަންކަ ންްސިއްުރކޮށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމަޖިލީހުގެްއިސޫލުތަެކއްްކަ

ްމަޖިލީހުގައިް ްރައްޔިތުންގެ ްައދި ްޖަލްސާތަކާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންވީމާ، ްގެންިދުއމަށް. ްކުިރއަށް ބާއްަވއިގެން

ކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްތަކުގެްެތރެއިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހާމަކުރަންްނުވަތަްއަންގަން،ްމަޖިލީހަށްް

ް ްެއއްެޗްއގެްއަންގަންޖެހޭ ްސިއްރު ްސެޝަނަކީ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްބަދަލުގައި ްއެްނގުމުގެ ްސިަފއިަގއި ްސިީޓެއއްގެ އެްއޗެއް

ްކަމެްއް ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްމަުޑކުރެްއވުަމކީ ްއެންގުމަށް ްބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި ްގޮުތަގއި ްޖަލްާސއެްއގެ ްސިއްރު ގޮތުަގއި،

ް ްނުކުރެއްިވޔަސް.ްއެކަަމކު ްއެކަން ްމިހާރަށް ްބޭނުންވޭ.ްމިހާރުން ްއިޢުލާންކުރަން ްއެކަން އެނގެްންބޭނުންވޭ.ްމަޖިލީހުގައި

އެއީްއެކަމާްގުިޅގެންްހަމައެަކނިްސިޓީއަކަށްްޓަަކއިްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްބަހުސެއްްނުހިންގޭނެް

ްތެރޭް ްޖަލްސާެއއްގެ ްސިއްރު ްހަމަ ްއެހެްނވީމާ، ްނޯޓުފޮނުވަިއގެން. ްރައީސަށް ްޢާއްުމކޮށްްމަޖިލީހުގެ ްގުޅިގެން ްތިކަމާ ގަިއ

ްކޮންމެވެސްް ްއެނގޭނެނޫންތޯ ްވެްސ ްމައްސަލަތައް ްޖިންސީ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރެވެންޖެހޭނެ.

ްވަރަކަށް،ްއެހެންވީމަ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް

ްވަރަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުޅުހެންވޭރުްއާދެ! ްހަމަ ްއުޅުނީ ްވެްސ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްޝުކުރިްއޔާ. ްބޮޑަށް ށް

ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްދާއިރާގެ ްލައްވާަފއި،ްްމެންބަރު ްރިކޯޑުަގއި ްޖަލްސާގެ ްމި ްއާދެ! ްވާހަކަެއއް. ްފަދަ ވިދާޅުވި

ްއެހެންނަމަވެސްްސިއްރުްޖަްލސާއެްއގެްގޮތުަގއިްއެަބއިްގެްނދަންްފެންނަްވާހަކަ.ް

ް

ްހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއުސޫުލ ްކަްނކުރާނެ ްދިމާވީމަ ްކަްނކަން ްާބަވތުގެ ްމި ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ!

ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްލިބިގެންވާކަން ްމަތީން ްހަމަތަކުގެ ްކަހަލަ ްބައެއް ްރިޔާސަަތށް ްގޮތުގައި ްހިނދުްްޤަބޫލުކުރާ ފާހަގަކުރާ

ްއަެނއްކާް ްގޮސް ްކުރަމުން،ްކުރަމުން،ްކުރަމުން ްމިހެން ްބަހުެސއް ްދިގު ްމާ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްދަންނަވާީނ،ްމި އަޅުަގނޑު

ްމަޤްޞަދުް ްފުރިހަމަ ްއެކަމުެގ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަހުސްކުެރިވގެންދިޔައިމަ ްނިކުންނަވަރަށް ްޭއގެތެރެއިްނ ްއަސްުލ މީގެ

ްކަމެއް ނުޑގެްްހާސިލުވެގެންދާނެ ްއަުޅގަ ނޑަށް؛ ްއަޅުގަ ްނިންމަިއ ްގޮތެއް ްމީގައި ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްއެހެންވީމާ، ނޫނޭ.
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ްބޭފުޅުންނަށްް ްހުރިހާ ްހަމަ ްސިޓީފުޅު ްފޮނުވާފަިއވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްޯޕޓަލްގައި ްދަންނަވަނީ. ްމި ޚިޔާލު

ްކަުމގަ ްއިއްވުން ްމަޖިލީހަށް ްއެއީ ްވިދާޅުުވމަށްފަހު ްކުރިއަްށްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނޭ ްވެސް ްއެގޮތަށް ްބަލަިއގަެނެގން އި

ްގެންދެވިދާނެްކަމަށްްޤަބޫލުކުަރން.ް

ް

ްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދު

ްަގވާއިުދގެް ްއެއީ ްައކީ ްބަހުރުވަ ްވާ ްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްސިޓީފުޅުގައި ްިޢއްޒަތްތެރި ތެރެއަްށްޝުކުރިއްޔާ

ްސިއްުރް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވިއްޔާ ްކަންކަން ްހުރި ްގޮތަށް ްފެތޭ ްޖަލްސާއަކަށް ްސިއްރު ްހުރި؛ ްގޮތަށް ފެތޭ

ްބަހުސްް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލަކާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމަކު ްނެތޭ. ްމައްސަލަެއްއ ްގެންދެވިޔަސް ްކުރިައށް ްގޮތުަގއި ޖަލްސާއެްއގެ

ްކަ ްގޮތަކަށް ްއޮތް ްހާމަކަން ްދަްއކާްގެންދަންޖެހޭނީ ްމިތާ ނޑުމެން ނޑަައޅާ.ްއަުޅގަ ްަގާވއިދުްކަ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެބަ މަށް

ް ްއަކީ ްއިްނ18ްްވާހަކަ ްޒަރީޢާ ްީމޑިާއގެ ްއާއި ްީޓވީ ްކަމަށް ްއެްއޗެހި ްރިކޮމެންޑުކޮްށފައިވާ ްމީހުންނަށް ްަމތީގެ އަހަރުން

ނުޑމެންްމިްދެކެވޭްވާހަކަތައްްެއިކްގޮތްގޮތަށްްއަޅުް ނޑުމެންްމިތާްސިއްރުކޮށްގެންްދައްކަްންވެސްްބުނަމުންދަނީ.ްއަޅުގަ ގަ

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްދޫކޮށްލައިފި ްއިޚްތިޔާރު ްމި ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ފަށައިފި

ްމައިނޯރިޓީެއއްހެންް ްއަުޅަގނޑުމެން ްސިއްުރވަމުން،ްއަދި ްދުވަެހއް ްވުރެ ްދުވަހަކަށް ްފެނިެގންދަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިލްތިމާްސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވުމާއެީކ، ްތަން. ްގެްނދާނެ ްކުިރއަށް ްނިންމައިގެން ްެއގޮތަށް ްމެޖޯރިޓީގައި ތިބޭއިރު

ްދެެކވިފަިއވާް ްއެ ްނުވަތަ ްބަހުސަކީ ްއެ ްގޮތުނ، ްއޮތް ްގަާވއިުދގައި ްސީދާ ްއެކީ، ްވިސްނުްނތެރިކަމާ ްވަރަށް ދަންނަވަނީ

އަށްްސީދާްނުފެޭތްނަމަ،ްައޅުަގނޑުމެންްހަމަްމިްވާހަކަްިމގޮތަށްްބުނެފައި،ްްވާހަކަތަަކކީްެއއީްސިއްުރކުރަންޖެހޭްވާހަކަ

ްއެކަންް ްޢާއްމުންނަށް ްއެޮގތަށް ްވާހަކަތައް ްއެ ްބުނެ، ްވާހަކަކަން ްދެކެވޭނެ ްމިހެން ްއަީކ ްވާހަކަ ްދެކެވޭ ްމި އަދި

ްއެންގުމަށްފަހުްހަމަްހާމަކަންްބޮޑުްގޮެތއްަގއިްގެންދަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

ްރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:މާވަށުްދާއި

ްލައިްވކޮށްް ްކޮންމެހެން ްއިްއވުމަކީ ްސިޓީ ްއުޅުީނ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްދެން ްިއްއވާފައި، ްސިޓީ ްއެ ްގޮަތކަށް ްަލއިވްުނކުރާ ްއެހެންވީމާ، ްުނވާނެ. ްކަމަކަެށއް ްޤަބޫުލކުރާްްއިްއވުން އަޅުަގނޑު

ްބަހުސްތަކެއްް ްބޮޑު ްމާ ްއިތުރު ްކުރަންޖެހޭ ްތަނުގައި ްމި ްވާތީވެ ްކަމަށް ްމައްސަލަެއއް ްފޮނުއްވި ްއަނބުރާ ްމިއީ ގޮތުަގއި

ވެސްްނޯންނާނެ.ްކޮމިީޓގަިއްިދރާސާކުރުމުގެްމަރުޙަާލގައިްއެްކަންތައްތަްއްހިނގަމުންދާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްިސޓީްމަޖިލީހަށްް

ްހުށަހަ ްައޅުަގނޑަްށްހަމަ ްލަިއވުނުކުރެްއވީމަ ްަޓކައި ްސަބަބުތަކަށް ްވިާދޅުވި ްހުށަހެޅުްއވުން ްސިޓީ ްއެ ްއެކަމަކު ޅުއްވާނީ.

ްހީވަނީްރަނގަުޅވާނެހެން.ްއޭރުންްގަާވއިދަކާްެވސްްޚިލާފުނުާވނެްކަމަށްްފެންނާތީ،ްއެްވާހަަކްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް
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ްވާހަކަދެއްެކވުން:މުއްޠަލިބުްްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ނޑުްަޤބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްޕޯޓަލްްއިންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްއޮތްް `.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްގޮތުންް ްއަޚްލާޤީ ްވާަހކަތަކެއް. ްޚައްސާސް ްވާހަކަތަަކކީ ްހުރި ްސިޓީގައި ްފެންނަން. ްސިޓީ ްރަނގަޅަށް ވަރަށް

ނެްާވހަކަތަކެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑްވެްސްއެދެނީްސިީޓްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްޕޯޓަލަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދެްއކޭ

ލުމަށްފަހުގައިްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވުނީްކަމަށް،ްިއއްވުނީްކަމަށްްބައްަލވާފައިްދެންްމަޖިލިސްްކުރިއަްށް

ނޑުްއެދެން.ްއެގޮތުންްމަޖިލީހުގައި އެްޮއންނަްއެއްަގޑިއިުރގެްބަހުސަށްފަހުގައިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްއަްށްްގެންދެވުންްއަުޅގަ

ްނިންމަވާފައިް ްއެ ްފައްޓަވާފަިއ، ްހިސާބުން ްމި ްބަހުސް ްގޮުތން ްއުސޫލެްއގެ ްއޮތް ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްނޫނީ ްފޮނުވާނީތޯ މީތި

ނޑަކަށްްނުފެނޭ ްއަުޅގަ ްފެންނަނީ.ްމިްސިޓީްއިއްވާކަެށއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފޮނުވަން ްއަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްކޮމިޓީ .ްޝުކުރިއްޔާ

ްރައީސް.

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ްނުވަަތް ްގޮތް ްޢަމަލުކުރެއްވި ްތި ްދެންމެ ްރައީސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްޤަބޫލުކުރަން.ްޙަޤީޤަތު ނޑު ްގޮތްްއަުޅގަ ގައިްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުއްވާފަިއވާްސިޓީފުޅަކީްޖިންީސގޯނާާއްހުށަހެޅުއްވި

ނޑުްޓެކްްސޓުަގއިްނުވަތަްއިބާރާތްތަުކގައިްމިް ބެހޭްޤާނޫނުގެްވާހަކަފުޅުދަްއަކވާފަިއވާްސިީޓއަކަށްްވާއިުރ،ްސިޓީގެްމަިއގަ

ްފާހަގަކުރަްއވާ ްމައްސަަލތަކެއް ްއިބާރާތްތަުކގެ ްހިމެނިފައިވާ ްބިލުގައި ްއެ ްކޮންމެގޮތެއްިވޔަސްްބުނަނީ ްއޮތީ. ްމި ަފއި

ްފަދަް ްޓީވީ ްހަމަ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޢާްއމުކޮށް ްއިބާރާތްތަކަކީ ްބިލެއްގަިއްހުންނާނެ ްބެހޭ ޖިންސީގޯނާއާ

ް ްފުރިހަމަކުރެވެން ްކޮމިޓީގައި ްދިރާސާ ްބިލު ްނޫން.ްއެހެނެްއނޫން،ްމި ްވާހަކަަތކެއް ްދައްކަްނވާ ްހާމަކޮށް އެަބްޒަރީޢާއަކުން

ްހުރި.ް ްއެބަ ްވެސް ްކޮޕީަގއި ްޕްރިންޓެޑު ްއަދި ްވެސް ްޕޯޓަލްގައި ްމިހާރު ްފެންނަން، ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޖެހޭ.

ްފެންނަނީް ްއަޅުަގނޑަށް ްފެނޭ. ްއެބަ ްސިޓީ ްމި ްެއންމެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރި. ްއެބަ ްމިތާ ްވެސް ްކޮޕީތައް ޗާޕުކުރި

ްއިޢުލާ ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްވީ ްސިޓީ ްމި ްވިދާުޅިވްހަމަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްދެންމެ ްބަހުސްގައި ްދެން ންކުރުްއވާފައި،

ނޑުަތކާްެއއްގޮތަށްްވާަހަކފުޅުްގެންދެވުމަށްްމެންބަރުންް ފަދައިންްބަހުސްގައިްވެސްްައސްލުްއަދަބީްނުވަތަްޢާއްމުްމިންގަ

ނޑުމެންްނިންމަންްތިއްބެވިްކަމަށްްވަންޏާްެއކަންްކުރެްއވިދާނެ.ްެއކަމަކު،ްމިހާރުންްމިހާރަށްްއަ ޅުަގނޑަްށްހީަވނީްއަުޅގަ

ްކުިރއަށްް ްމިގޮތަށް ްމަސައްކަތް ްމިއަދުގެ ްވާތީ، ްކަމަށް ްފޮނުއްވުން ްއަނބުރާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަލުން ްބިލު ްމި ްއޮތީ މި

ްގެންދެވޭނެްމަނިކުފާނުްހުށަހެޅުއްވިްގޮތަށް.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްމުއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީއޭދަފުށީްދާ



10 

 

ނޑުްވެސްްހަމަްޢިއްޒަތްތެރިްއެހެންްމެންބަރުންްދެއްކެވިްވާހަކަުފޅުތަކަށްްތާއީދުކުރަން.ްޢާއްމުް `.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ް ްދާންޖެހެނީ ްމި ްބަހުސްތައް ްމިކަހަލަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތުން ްބަހުސްތަކަށް.18ްްއުސޫލެްއގެ ްމަތީގެ އަހަރުން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތަކުަގއިްްއެހެންނަމަވެސް ްޙަޤީޤަުތަގިއްޖިންސީ ްއޮތް.ްއެއީ ްމައްސަލަެއްއްއެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްރަސޫލު ްކީރިިތ ްގޮްތ ްހިނގަންީވ ްވެސްްهللاްޞައްލަްهللاްކަން ްޙަދީޘްފުޅުތަކުން ްއެކަލޭނެގފާނުގެ ްވަަޞއްލަމަ، ޢަަލއިހި

ްމައްސަލަތަ ްޖިންސީ ްއެކަލޭނގެފާނަށް ްބޭކަނލުން ްއަޞްޙާބު ްއަދި ްސާފުކޮށް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއގެންްވަރަށް ްހަމަ ކުަގއި

ްޙަދީޘްތަކުްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތަކަކީ ްއެ ްހުރި. ްއެބަ ްދެއްވާފައި ްތަފްސީލުކޮށް ްވަރަށް ްޖަވާބު ްހަމަ އެއަށް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއިބާރާތްތައް. ްރަނގަޅު ްއިބާރާތްތަކަކީ ްހުރި ްސިީޓގައި ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމައްސަލަތަކެއް. ްފެންނަންހުރި

ނޑުްވެްސް ްއެންމެްއެކަށީގެްނވާްކަމެއްްނޫންްކަމަށްްއަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެްމުޖްތަމަޢަށްްއެްވާހަކަތައްްބަހުސްކުރުމަކީ

ދަންނަވަން.ްއެހެންނަމަވެސްްޖިންސީްމައްސަލަތަކަކީްވަރަށްްސާފުކޮށް،ްސާބިތުކޮށްްޙަދީޘްތަކުންްއަދިްކީރިތިްރަސޫލާގެް

ބިތުކޮށްދެއްވާަފއިްހުރިްކަްނތައްތައް.ްއޭަގއިްކީރިތިްރަސޫާލގެްއަނިބއަނބިކަނބަލުންގެްޢަމަލުފުޅުތަކުންްވެސްްެއކަންްސާ

ްބޮޑަށްް ްމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ،ްމިައކީ ްއައިސްފަ. ްހުރީ ްމައްސަލަތައް ްމި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްވެސް ފަރާތްޕުޅުން

ްއަޅުް ްުހއްޓާލަްއވާފައި ްމިކަން ްނޫން. ްމައްސަަލއެއް ްދާންވީ ްައއިގެްންބަހުސަކަށް ްމަްއސަލަ ްއަވަހަށް ްހީވަނީ ނޑަްށ ގަ

ްކުރިއަށްދާންވީހެން.ް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޤަބޫލުކުރާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަީކ ްމައްސަލަ ްހާމަކުރެއްވި ްިތ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހައްެލއް ްއެކަމަށް ްސިޓީްްގޮތުަގއި ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްމައްސަލައެއް. ހޯދަންޖެހޭ

ްވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަން.ް ްޖެހޭ ްއެބަ ްމެދުަގއި ްގޮތަކާ ްެވގެްނދާނެ ްދެން ްމަރުޙަލާަގއި ްބަހުސްގެ ްހުއްޓާލީމާ ހާމަކުރުން

ލްސާްސިއްރުންްކުރިައށްްގެންދެވުން.ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންވީމާ،ްމުޅިްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގައިްހައްެލއްްކަމަށްްމިްއޮތީްޖަ

މިްބިލާްމެދުގައިްބަހުސްކުރަްއވާްނަމަ،ްެއްބިލުަގއިްހުރިްމައްސަލަތަކަށްްމެންބަރުންްރިޢާޔަތްކުރާއިުރ،ްމިްބިލުަގއިްިމް

ްެއއީ ްހާމަކުާރިއރު، ްވާހަކަތައް ްއިބާާރތްތަކުގެ ްގެންަނވާފަިއވާ ްއަދި ްލިުޔއްވުންތަާކ ްއުސޫލުްންްލިޔުްއވާފަިއވާ ޢާއްމު

ްހުރެދާނެ.ް ްވާހަކަަތއް ްހިނގައިދާެނކަމުގެ ްކަންތައްތައް ްހިސާބަށް ްބޭރުވާ ްމިންގަނޑުން ްއިޖުތިމާޢީ ބަލާއިރު

ނުޑމެންްއަނެއްކާވެސްްއުސޫލުންްބޭރުންްކޮމިޓީްއަށްްމައްސަލަް އެހެންނަމަވެސްްއެކަމާްމެދުަގއިްބަހުސްނުކުރެވިްއަުޅގަ

ްނިންމައި ްއެކަން ްމައްސަލަތަކަްށްފޮނުވާލައިގެން ްމިކަހަލަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނިކުންނާނީ ްދެން ްނަމަ، ްހަދައިފި ްގޮތަށް ލާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފެނިގެންދާނީ. ްތަން ްޤާއިމުެވގެންދާ ްއުސޫލުތަކެއް ްއެހެން ްޢަމަލުކުރާނެ ްމައްސަތަކުަގއި ްމިނޫންވެސް އަދި

ލީހުގެްމިއަދުގެްޖަްލސާްސިއްރުކުަރްއވާފައިްސިީޓްރައީސް.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަީންމިްމަޖި

އިޢުލާނުކުރަްއވައިްއަދިްހަމަްބަހުސްްވެސްްސިއްރުްޖަލްާސގެްގޮުތގައިްކުރިއަށްްގެންދަަވއި،ްމިކަންްނިންމަވައިްކޮމިޓީް
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ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަެމއް ްކުެރްއވޭނެ ްގޮތުން ްުއސޫލީ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއެްއގޮތްާވ ްަގވާއިދާ ްމި ްފޮނުވުމަކީ ްދެކެން.ްއަށް ނުޑ

ހަމައެއާެއކުަގއިްމިއަށްްމަޖިލީހުގެްރައީސްްއެބަްގޮތެއްްނިންމަވަންޖެހޭ.ްމިއަދުްޕޯޓަލްގައިްމިްއޮތްްސިޓީްއަކީްސޯޝަްލް

ްކަމެްއް ްމުހިއްމު ްހަމަޖެއްސެވުަމކީ ްގޮުތގައި ްސިޓީއެްއގެ ްނުދާނެ ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްއެޫނން ްއަދި ްެވސް ްއަށް މީޑިއާ

ނޑުްދެކޭ ްތީްއެްވާހަކަްެވސްްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ކަމުގައިްއަުޅގަ

ް

ްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްފަހަރުް ްބަެއއް ްވެސް ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްއަދި ްމަޖިލީހުގައި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ލެއްްެއއީްމީިޑއާއާްނުލަިއ،ްމިްދެންނެވީްހަމަްހޯލުތެރޭގައިްަވދެގެންްތިބިްބަޔަކަށްްއަުޑއިޭވްޢަމަލުކުރަމުންްއޮންނަްއުސޫ

ްމިީއް ްީހވަނީ، ްއަޅުަގނޑަށް ްނަމަ ްސިއްރުނުކުެރވޭ ްނިންމަމުންދިއުން. ްކަންކަން ްވާހަކަަދއްަކއިެގން ްނޫނީ ގޮތަށް

ްޕޯޓަލްގަ ްސިޓީ ްދެން ްމީ. ްކަމެއް ްވާހަކަެދކެވެންޖެޭހނެ ނޑުމެންނަށްްމަޖިލީހުގައި ްއަުޅގަ ްވެސް ްފެނިގެްނ ްޮއވެގެްނ، އި

ްކެޓަގަރީް ްއޭޖު ްހަމަ ްއަުޅަގނޑަްށްހީވަނީ ްާވހަކަދައްާކއިރުަގއި ްބިލަކަށް ްގެންދެވިދާނެ.ްއެހެްނނަމަވެސް،ްމިފަދަ ކުރިއަށް

ް ްބަލަންޖެހޭހެން. ްމ18ްައަށް ްތިބޭނެ ްސިޓިންރޫމުަގއި ްހަމަ ްޭއގެއިތުރަށް ްކުޑަކުދިންނާއި ްދަށުގެ އިންބަފައިންނާްއަަހރުން

އަދިްހަމަްއެހެންމެްއެކީގައިްައޑުއަހަންްއުނދަޫގވާްބަެއއްްބޭފުޅުން.ްއެހެންކަމުން،ްމިއީްޓެލެކާސްޓުނުކުރެވޭްޖަލްާސއެްއް

ްބިލުް ްމި ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްގެންގޮސް ްމަތީން ްއުސޫލެްއގެ ްހަދައި،ްއެކަހަލަ ްވަންޏާ ްކަަމށް ްސިއްރުނުކުެރވޭ ގޮތުަގއި

ނޑަށްްެފންނަްކަމެއްްކަމުަގއިްދަންނަަވން.ްނިންމުންްއެއީްއަ ްުޅގަ

ް

ނޑިތީމުްދާއި ްއިންްވާހަކަދެްއކެވުން:ާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސަކަ

ް ްަގާވއިދުގެ ްބަދަލުކުެރވޭނީ ްޖަލްސާައކަށް ްިސއްރު ްމައްސަލަިއގަިއ ްމި ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. ވަނ34ްްަ`.

ްއަ ްކަމަށް ްފެތިގެން ްމިންަގނޑުަތކަށް ްރަީއސަްށްމާއްދާގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމުގައި ްއަދި ްބަލަންޖެހޭ. ނުޑމެން ުޅގަ

ް ްނުފެނޭ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމަކަށް ްއޮތް 34ްްއިޚްތިޔާރެްއ ްާމއްދާގެ 1ްްވަނަ ްފެށިގެން ްއެހެރ6ްްަްނ އަށް

ްމަޖިލީހުންްފާސްކޮ ްހަމަެވގެން ްބައެއް ްއެްޝަރުުތތަކުން ށްގެންްސިއްރުްނަންބަރުތަކުގަިއވާްޝަރުތުތަާކްއެުކގައިްނުވަތަ

ޖަލްސާއަކަށްްބަދަލުކުެރވޭނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްދެންމެްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސްްތިްވިދާުޅވިްަފދައިން،ްމަޖިލީހުގެްރަީއސްެގް

ްބްރޯްޑކާްސޓުކުރުން.ްބްރޯޑްކާސްުޓކުރުމާް ްއޮތް.ްއެއީ ްކަމެްއްއެބަ ްގުޅުންހުރި ްމިްމައްސަލައާ ްކަެމއް ްއޮތް އިޚްތިޔާުރގައި

ްމަް ްގޮތުން ްބެހޭ ްގަވާިއދުގެ ްއުނިއިތުރެްއ22ްްޖިލީހުގެ ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮންނަނީ ްމި ްގައި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢާއްުމް ްުއސޫލުތައް ްބްޯރޑްކާސްުޓކުރުމުގެ ްމެުދވެިރކޮށް،ްޢާއްމުކޮށް ްޓީވީ ްުނވަތަ ްމެދުވެރިކޮށް ްނެިތ،ްރޭިޑޔޯ ގެނައުމެއް

ްލަ ނަޑއަޅުްކޮމިޓީގެ ްކަ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްމަތިންްފާގެ ްލަާފގެ ްކޮމިޓީގެ ްާޢއްމު ްއެހެްނވީމާ،ްޭއަގއި ްވާހަކަ. އްވާ

ްހައްލުކުެރވޭީން ްމައްސަލަ ްމި ްގޮތުަގއި ްލަފާކުެރވޭ ްައޅުަގނޑަށް ްލިބިަވޑަިއގެްނވޭ. ްއިޚްތިާޔރެއް ްރައީސަށް މަޖިލީހުގެ
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ންަތއްތައްްނިންމެވުމަށްްމިްއޮތްްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްޢާއްމުްކޮމިޓީގެްލަފާގެްމަތިންްކަްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެްދާއިާރގައިް

ްއެހެްނވީމާ،ް ްވިޔަސް. ްކަުމގައި ްހޯއްދަަވއިގެން ްަމޝްވަރާ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްކުރައްަވއިގެްނ، ްބޭނުންފުޅު އިޚްތިޔާުރގެ

ްގޮތުްން ްއަޚްލާޤީ ްެއކަށީެގންނުވާ، ްއިވުން ްކުަޑކުދީންނަށް ްނުވަތަ ްމީހުންނަށް ްޢާއްމުޮކށް ބްރޯޑްކާސްޓުކޮްށގެން

ްހިފަހައްޓަވަިއގެންްްޤަބޫލުނުކުރެވޭ، ްކަންތައްތަކުަގއި ްހިފަހައްޓަންޖެހޭ ްވިޔަނުދިުނމަށް ްެއގޮތަށް ްއެކަމެއް ްގޮތުްނ ސުލޫކީ

ނޑުްދަންނަވަން.ްކުރިންވެސްްބަެއއްްމެންބަރުންްވިދާޅުވިްފަދައިންްމިް ކުރިޔަށްްގެންދެވީމަްރަނގަުޅާވނެްކަމުގައިްއަުޅގަ

ް ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްބަހުސް ްވާހަކައެްއްމައްސަލަިއގެ ްހުރިހާ ްދައްކަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަ ހިނގާއިުރަގއި

ްބްރޯްޑކާސްޓުކޮްށ،ް ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހޭނެ. ްވެސް ްއަުޑއަަހން ްވާހަކަެއއް ްހުރިހާ ްއަުޑއަހަންޖެހޭ ދައްކަންޖެހޭނެ.

ްދޫކޮށްލާއިރުގައި ްހަމައަށް ްސިޓިންރޫާމ ްގޭޭގގެ ްމަދުްއެއިންްޢާއްމުކޮށް ްނުވަތަ ްމިްއުނިކުރަްނވީ ްބައިތަެކއް ކުރަންވީ

ނޑަައޅުްއަވއި،ްެއކަްންހަމަޖެއްސެވޭނެްކަމަށްްއަުޅަގނޑަށްްފެނޭ.ްޝުކުރިްއޔާ.22ްދެންނެވިް ްވަނަްމާއްާދގެްދަށުންްކަ

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްހާ ްމަޖިލީހަށް ްގޮތެްއގަިއ ްޖުމްލަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވެސްްޝުކުރިއްޔާ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ޒިރުވެތިއްެބިވ

ްވާހަކަތަްއްއެބަް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްގޯާނކުުރމުގެ ްޖިންސީ ްފޮނުްއިވްސިޓީފުޅާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްވީ ްއިސްލާމް ްމަޖިލީސް ްމި ްމިއަދު ްއުފާކުަރން. ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ދެކެވޭ.

ނޑުމެންނަށްްނުކުރެވޭްހަިޑހުތުރުްކަމެއްްވެސްްނެތް.ްޤަ ބޫލުކުރަނީ.ްމިތާނގައިްލޭއޮުހރުވައިފި.ްގަޔަށްްއަތްލައިފި.ްައޅުގަ

ްއެް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްބްޯރޑްކާސްުޓކުރުމާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއަަޅއިގަެނގެން. ްބަހެްއަގިއ ްއުޅެނީ ްމި މިއަދު

ްކަންތައް ްބަލަހައްޓަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑަށްްބޭފުޅުން ްވާހަކަަތއް. ްެދކެވޭ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ ްޢާއްމުންނަށް ތަކެްއ،

ްދެންް ްއެނގެންޖެހޭނެ. ްވާހަކަތަކެއް ްހުރިހާ ްމި ްހަމަ ްގޮތަށް ްއޮޅުންފިލަންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ ްގޮތުގައި ފެންނަ

ްހި ްއަޚްލާޤުތަކެއް ްހިފަހައްޓަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެެރއިން ްމިއަދުްރައްޔިތުންގެ ްމީޑިޔާ ްސޯޝަލް ފަހައްޓައިގެްނ،

ްެވްސް ްފާރަލަިއގެން ްވެސް ްކަމެްއ ްކުރާ ްބޭފުޅަކު ްސިްއރުން ްވަނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ބައްލަވާ

ވީިޑޔޯކޮްށގެންްގެނެްސ،ްކޮންެމްރައްޔިތަކީްަވކިަވކިންްޖަޖްމަންޓުްނެރޭްރައްޔިތުންނަށްްވެަފއިްޤައުމުްމިްއޮތީ.ްސިޔާސީް

ްްިޢއްޒަތްތެރިްލީޑަރުން ްގޮތެއް ްއުޅޭ ްިމ ްވެގެން ްކުއްިލއަކަށް ްމިއަދު ްގޮތުން. ްޢަމަލުކުރައްވާ ްބޭުފޅުން ްއެ ްނުފޫޒުން، ގެ

ނަޑކަށްްނޭނެގ.ްއޮޅުންފިލުަވއިދެްއވުންްއެދެްނ.ްޝުކުރިއްާޔ. ްރައީސް،ްއަުޅގަ

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުތަކުންްހަމަްޝު ކުރިއްާޔްރައީސް.ްޖިންީސްގޯނާއާްބެހޭްބިލުެގްމައްސަަލްކުރިއަށްްދާއިުރްޢާއްމުްއިުޖތިމާޢީްމިންގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުނުކުެރވޭްކަންަތއްތަކެްއްމީގަިއްހިނގާނެ.ްއެހެންވީާމ،ްމިްކަމަކީްހައްލެއްްހޯދަންޖެހޭނެްކަމެއް.ް
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ދަްކަންތަކަށްްހައްލުްހޯދައިގެންްކުިރޔަށްްގެންދިޔުމަކީްހަމަްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގައިްއެފަ

ްކަމަށްް ްހަމަޖެހޭނެ ްގޮތެއް ްވާހަކަދަްއކަިއެގން ްޕާޓީތަކާ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްމިކަމަށް ްއެހެންކަމުން، ްގޮތް. ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެންްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްޭގޭގގައިްީޓވީތަކުންްފެންނާނެްގޮތަށްްމިކަ ންްކުރުމަކީްހަމަްއެއްވެސްްގޮަތކަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ްކޮށްގެންްވާނެްކަމެއްްނޫންްަކމަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމަްޝވަރާއަކަްށްއެުދނީމަްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގިއވާް ޝުކުރިއްާޔ.ްމިްމައްސަަލިއަގއިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްައޅުގަ

ްމަޝްވަާރްގޮ ްދެްއވި ްއަޅުަގނޑަށް ްމެންބަރުން ްއެދުނީ.ްއެދުީނމަ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޝްވަރާައކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަތިން ތުގެ

ްމަޝްވަރާައކަށްް ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްުޝކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަަކއި އަށް

ްސިޓީފު ްބާވަތުން ްމައްސަލަިއގެ ްމި ްއިބާރާތްތަކަީކްއެދެންޖެހުނީ ްލިޔުްއވާފަިއވާ ްލިޔުއްވަންޖެހިަވޑަިއގެން ޅުަގިއ

ްމެދުވެރިކޮށްް ްމީޑިޔާ ްނުވަތަ ްގޮުތގައި ްބަހުސެްއގެ ްތެޭރގައި ނޑުގެ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްޢާއްމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްައޅުަގނ ްުސވާލު ްހިނަގއިދާނެކަމުެގ ްނުވެ ްބަސްތަަކކަށް ްއެކަީށގެންާވ ްއިޢުލާންކުރަްނ ްހިުތގައިްއަޅުަގނޑުމެން ުޑގެ

ްއޮތްް ްއެަބ ްސާފުކޮށް ްވަަރށް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް އޮތީމަ.

ްހިނގަންޖެހޭނީް ްވެސް ްޖަލްާސތައް ްކޮމިޓީގެ ްޖަލްސާތަކެްއ، ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރައްޔިތު ްކަމަށް. ްހުޅުވާެލވިގެްނ ްމަޖިލީހުެގްރައްޔިތުންނަށް ްކަމަށް. ްގޮތަށް ްއެނިގގެންދާންޖެހޭނެ ްއެކަން ންނަށް

ްޢަމަލުކުރަންީވް ްެގންދިޔުމުގައި ްއަށް ްހަމަ ްރައްޔިތުންނާ ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްއެބަ ްވަރަށްްސާފުކޮށް ގަާވއިދުަގއި

ް ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަނީ. ްމި ްޢަމަލުކުރަމުން ްއަުޅަގނޑު ްމަތިން ްެއގޮތުގެ ްމިްގޮތް. ްގޮތުން ްބެހޭ ސިއްރުކުރުމާ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބަދަލުކުެރވޭނ34ްްީއޮންނަނީ ްޖަލްސާއަކަށް ްސިއްުރ ްޖަލްސާއެްއ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްބަެއއްް ްޖަލްސާގެ ްއެ ްނުވަތަ ްޖަލްސާއެއް ްއެ ްފެނިގެްނ،ްމަޖިލީހުން ްކަމަށް ްދިމާވެއްޖެ ްހާލަތެއް ްހާލަތްތަކުން އަންނަނިވި

ްޖަލްސާ ްއޮތް،ްެއއީްސިއްރު ްއެބަ ްސާފުކޮްށްއެނގެން ްވަރަށް ްފާްސކުރުމުންނެވެ. ްގެންދިޔުމަށް ްގޮތުަގިއްކުރިޔަށް ެއްއގެ

ްއެް ްކަމަށް. ްނިންމެވުމެއް ްނިންމަވަންޖެހޭ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްނޫންކަން. ްކަމެއް ްނިންމާ ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްރައްކާތެިރކަމާއި ްޤައުމީ ްވަނީ ްމި ްބުނެފައި ްޖަލްސާއަކަށްްްހާލަތްތައް ްހާމަކުރަންޖެހޭ ްމަޢުލޫމާތު ްގުޅޭ ްސަލާމަތާ ޤައުީމ

ްވުން.ްމީހަކާްމެދުްޢާއްމުންް ްާވހަކައެްއްދެެކވޭްޖަލްސާައކަށް ްއަބުރާއިްރީިތްނަމަށްްއުނިކަންްލިބޭްފަދަ ވުން.ްމީހެްއގެ

ް ްބަދަލުކުރެވޭ ްމަޢުލޫމާތު ްަކމަށް ްކުރީ ްކުށެްއ ްއޭނާ ްނުވަތަ ްފަދަ ްބަދަލުވެދާނެ ްޤާނޫނުްދެކޭގޮތް ްވުން. ޖަލްސާއަކަށް

ްތަފްޞީުލް ްމަސައްކަތްތަުކގެ ްކުެރވޭ ްއޮޕަރޭޝަންތަާކއި ްެއކިެއކި ްހިންގޭ ްމެދުަގއި ްއިދާާރތަކުގެ ްއެިކއެކި ތަންފީޛުކުރެވޭ

ްމަޢުލޫމާތުް ްިސއްރު ްމުޢާމަލާތެއްގެ ްމާލީ ްނުވަތަ ްމުޢާމަލާތެއްގައި ްވިޔަފާީރގެ ްވުން. ްޖަލްސާއަކަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ

ްގޮތުަގއިްހާމަކުރަންޖެ ްމަޢުލޫމާތެއްގެ ްސިއްރު ްދަށުން ްަގވާއިދެްއގެ ްނުވަތަ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްވުން. ްޖަލްސާއަކަށް ހޭ
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ްވަދެވޭީން ްޖަލްސާއަކަށް ްސިއްރު ްޖަލްސާ ްމި ް)ށ( ްވުން. ްޖަލްސާއަކަށް ްހާމަކުރަންޖެހޭ ްމަޢުލޫމާތެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

ްމާލަމަ ްޖަލްސާކުރާ ްހިނގަމުންދާއިރު ްޖަލްސާ ްމިްމަޖިލީހުގެ ްއެކަންޏެވެ. ްފަރާތްތައް ްހުއްދަލިބިގެންވާ ްވަދެތިބިމުގެ ށް

ްއެހެންކަމުން،ް ްނެތް. ްހިމެނިފައެއް ްވާހަކަ ްބަސްމަގުގެ ނޑުެގ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްޢާްއމު ްތެރޭގައި ނުޑގެ މިންގަ

ްއަޅު ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްއޮތީ.ްއެހެންވީާމ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުެފދިފައި ްުސވާލު ްމި ްމިްއަޅުަގނޑަށް ްމިކަން ަގނޑު

ނޑުމެންްވަނީްމިްމަޖިލީހުގައިްކުރިންް ގެނައީ.ްއަދިްައޅުަގނޑުމެންްހަނދާންްބަހައްޓަންޖެހޭނެްމިްބިލުގެްބަހުސްްއަުޅގަ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްގޮތުަގއި ނުޑްޤަބޫލުކުރާ ްބަުހސެއް.ްއަުޅގަ ްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުޅުވާަލިއެގން ްހަމަ ކޮށްފަ.ްެއއީ

ްސިޓީ ްހަމައަްފުޅުްފޮނުއްވި ްއިންތިޒާމެއްްރަްއޔިުތންނާ ްލިބޭނެ ްހަމައަށް ްމީހުންނާ ްބޭނުންވާ ްބަލަން ްދާންޖެހޭނެ. ށް

ްާވްސުވާަލކީ،ް ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްހޯދައިދެވޭނެ.ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމެުދވެިރކޮށް ްވެބްސައިޓު މަޖިލީހުގެ

ްއަޑު ްލައިްވކޮްށ ްޖަލްސާތަކަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްޭގޭގގެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވާީތ، ްކަމަށް ްޖަލްާސތަކެއް އަހަމުންގެންދާ

ކުޑަކުދިންނާއިްުތއްތުްކުދިންާންހަމައަށްްވެސްްމިްބަހުރުވަަތއްްދާންޖެހޭނެތޯ،ްނޫންތޯ.ްއެހެންނަމަވެސްްމައްސަލަިއގައިް

ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްއެނގެންޖެހޭނެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއޮތްއޮތުން ްރައްޔިތުންނާްމި .

ްލިބެންޖެހޭނެ.ް ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންވާ ްބަލަން ްގެންދަންޖެހޭނެ. ްެއ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހަމައަށް

ނޑުްމިްކަމުގައިްގޮތެއްްނިންމަންްގަްސތުކުރަނީްމަޖިލީހުގައިްދެންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްތިޔަް އެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ަގއިްމަޖިލީހުގެްމެޖޯރިޓީްލީޑަރާއިްމައިނޯރިޓީްލީޑަރާްއަދިްއެހެންްޕާޓީތަކުގެްލީޑަރުންނާްވެްސްދެއްވިްމަްޝވަރާގެްއަލީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެއހެންނަމަވެސް ްވާތީ. ްއާދެވިފައި ްހާލަތަކަށް ްނެތް ްގަވާއިުދަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު.

ްއަް ްމަޝްވަރާ ްދެއްވި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާތަނަށް ްއައިޓަމުްމެންބަރުން ްއެޖެންޑާ ްމި ްޝުކުރުދަންނަވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ށް

ްމިްދަނީ.ްއަށ7ްްޑާްައއިޓަމުްއަޅުަގނޑުްމާދަމާްއަށްްތާވަުލކުރާނެްވާހަކަްދަންނަވަމުން،ްއެޖެން

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖ7ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޤަރާރު.ްްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއި

ސަރުކާރުެގްފަރާތުން،ްމާވަށުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްް-7.1

ް ްނަންބަރު ްކިޔުްނ2119/8ްްޤާނޫނު ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްދިވެހިާރއްޖޭގެްޕެންަޝނާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލު.2119/8ްްއިްއވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްްއެޖެންޑާް-7.2 ްޖަމާލުްް-7.2ައއިޓަމު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްާމަވށު ްފަރާތުން، ސަރުކާުރގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދ2111/7ްާއަބޫބަކުރު ްއިދާރީ ްއުސޫލުންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލާމަރުކަޒީ އިާރތައް
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ް ްނަންބަރު ްއިްއވުން.ްޤާނޫނު ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޭޖެގ2111/7ްްހިންގުމުގެ

ްއިދާރީްދާއިރާތައްްލާމަރުަކޒީްއުސޫލުންްހިންގުމުގެްޤާނޫނަްށްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު.

ް

ްލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބ8ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްތަޢ8ާޑާ ްކުރިްނ ްކުެށއްް. ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެްއެގ ރަފުކުރެވިފަިއވާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ބަހުސް.ްސަރުކާރުގެްފަރާުތން،ްމާވަށުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްްއިބްތިާދޢީް-9ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ްއަބޫބަކުރު ްފުރ78/71ްްާޖަމާލު ްބޭރަށް ްރާއްޖޭން ްއެއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ރޕޯޓުްސަރވިސްޗާޖުްެނގުމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލު.ްމިްބިލުގެްފުރަތަމަްފަސިންޖަރުންގެްއަތުންްއެއަ

ް ްވަނީ ްއިްއވާަފއި ްޭބްއވުނު،2113ްްޑިސެމްބަރ26ްްކިޔުން 2113ްްގައި ްއަހަރުގެ 3ްްވަނަ ްދައުުރގެ ވަނ19ްްަވަނަ

ްޢި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްޖަމާލުްޖަލްސާގައި. ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

 އަބޫބަކުރަށްްއަުޅަގނޑުްފުުރޞަތުއަރުވަން.ް

 

 މާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:

ްައޅު ްފަރާތުން ްަސރުކާރުގެ ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްތިޔަ ްރައީސް.ްއާދެ،ްދެންމެ ްިޢއްަޒތްތެރި ަގނުޑް`.ްޝުކުިރއްޔާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްބިލަކީ، ްހުށަހަޅާ ްފަސިންޖަރުންގ78/71ްްެމި ްފުރާ ްޭބރަށް ްރާއްޖޭން ްއެއަރޕޯަޓކުން ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްސަރވިްސޗާުޖް ްއެއަރޕޯޓު ްނަގާ ްއަތުން ްދަށުން،ްބިދޭސީންގެ ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްނެގުމާ ްސަރވިސްާޗޖު ްއެއަރޕޯޓު އަތުން

ްހުށަހަޅަންޖެ ްޤާނޫނަށް ްޓަކައި ްއިޞްލާބޮޑުކުރުމަށް ްކަހަަލްހޭ ްެއްއވެސް ްމީގެ ްހާލެްއގައި ްއެއްވެސް ްމީ ްއާދެ، ޙެއް.

ްބޭނުންވޭ.ް ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެަކން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވާތީވެ، ްކަމަށް ްކަމެއް ްފޯރާނެ ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ތަކުލީފެއް

ްއަުޅަގނ ްނިންމެވުމަކީ ްގޮތެއް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވައި ްމެންބަރުން ްމެދު ްބިލާ ްމި ްބެހޭްއެހެންވީމާ، ްބިލާ ްމި ްގޮތް. ްއެދޭ ުޑ

ްބިލާް ްމި ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނެތް. ްހިތަކުން ްައޅުަގނޑު ްދަްއކާކަށް ްވާަހަކތަކެއް ްއިތުރު ްގިނަ ްމާ ގޮތުން
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ްހުރި.ް ްއެބަ ްފޮނުއްވާފައި ްބިލުތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްވެސް ްފަރާތުން ްސަރުކާރު ްނިމިގެންދިއުން. ްގޮތެއް ްއަވަހަށް މެދު

ް ްދައުރުްކޮމިޓީތަކުަގއި ްމި ްފަަދއިން،ްމަޖިލީހުގެ ްފާހަގަކުެރއްވި ްރައީސް ްދެންމެ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްހުިރ.ްއަދި ްއެބަ ެވސް

ްއެުކަގއި،ް ްހުރުމާ ްެވސް ްކޮމިޓީތަުކަގއި ްބިލުތައް ްވީ ްައހަރު ްތިންހަތަރު ްދުވަސްީވ، ްިގނަ ްވަރަށް ނިމެމުންދާއިރުގައި

ނޑުމެްނގެްރޫޙުކަމުަގއިްވާންޖެހޭނެ.ްމިވެސްްއަވަހަށްްކޮމިޓީައކަށްްފޮނުވަިއގެންްނަމަވެސްް މިްއަވަހަށްްނިންމުމަކީްއަޅުގަ

ްތިޔަް ްބިލާްމެދު ްމި ްނިްނމައިލާނީ ްވާހަކަކޮޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިލާފައި ްމަޤުޞަދު ްބިލުގެ ްމި ނޑު އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްއެދޭ ްނިންމައިދެްއވުން ްގޮތެއް ްމެދު ްބިލާ ްމި ްބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު، ްބޭފުޅުން ްވަރަށްްހުރިހާ ްދަންނަވަމުން. ވާހަކަ

 ބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުްމިްއޮތީ.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތަށްްއެދިވަޑަިއގަންނަާވްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށ3ްްްމިްބިލަށްްބަހުސްކުރުމަށްް

ނޑައެޅިަފއިވާްއުސޫލުގެްދަށުންްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަމުންްގެންދާނަން.ްމަޖިލީހުގައިްސިޔާސީްޕާޓީތަކަށްްވަގު ތުްކަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަމުންްގެންދާނަްނ.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްވާ ްމިއަދުގެ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްރައްޔިތުްނގެް`. ްކުރީަގއި ްފެށުމުގެ ަހކަ

ް ްއޮތް ްުކރިއަށް ްއިންތިޚާބުގަިއ، ްހުރިހ18ްްާމަޖުލީހުގެ ްކާމިޔާބުކުެރއްިވ ްއިންތިޚާުބގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ވަނަ

ހުރިހާްވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގއިްމަސަްއކަތްކުރެްއވ17ްްިފަރާތްތަކަށްްމަރުޙަބާްދަންނަވަން.ްއަދިްމިްހިނގަމުންދާް

ނޑުމެންނަށްް އެުކވެރިްރަހުމަތްތެރިންނަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެީކގައިްުޝުކރުދަންނަވަން.ްރާއްޖޭގެްރަްއިޔތުންނަށްްއަޅުގަ

ްވަރަށްް ްގޮތް ްކުރިއަށްދާނެ ްބައްޓަްނވެެގން ްމާޙައުލު ްސިޔާސީ ްރާއްޖޭގެ ްމަންޒަރުތަކުން ްއެކިެއކި ްފެންނަމުންދާ ްމި މިއަދު

ްފެނިފަ ްއޮީތ ްމި ްރަނގަޅަށް ްގާތްަގނޑަކަްށ ްވޭތުވެދިަޔ ްމަޖިލީހަކީ ްމި .2ްް ްއެއީ ްތެރޭގަިއ، ވަނ16ްްަދައުރެްއެގ

ްގެުނިވް ްއަށް ްރާއްޖެ ްެތރެއަށް ްއުސޫލުަތކުގެ ްވަުރގަދަ ްޑިމޮކްެރސީ ްިސޔާސީ، ްއައި ްފެށިގެން ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްގެނެސް ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްދައުލަތުން،ްއަދި ްވާއިރުަގއި،ްކުިރއަްށްދިވެހި ްމަޖިލީހަކަށް ދީފަިއވާ

ްއޮތްް ްމެޖޯރިޓީ ްނުވެ، ްތަަނކަށް ނަޑއިލާނެ ްފު ްރައްޔިތުން ްދަށުަގއި ްއަުޅވެތިކަުމގެ ްސަރުކާރެއްގެ ްމަޖިލީހަކީ ްހޮވޭ މި

ްއުއްމީދު ްކަމަށް ްތަނެއް ްއަންނާނެ ްމެންބަރުންތަކެއް ްމަަސއްކަްތކުރާނެ ްޙައްޤުަގއި ްަރއްޔިތުްނެގ ްިވޔަސް ކުރަން.ްކަމުގަިއ

ްމީހުންް ްމަްއޗަށް ްގޮތުގެ ްއެދޭ ްއިންތިޚާބުކޮށްގެން.ްރައްޔިތުން ްރައްޔިތުން ްއަންނަނީ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްވާީތވެ،ް ްކަމަށް ްކަމެއް ްައސަރުުކރާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮުތަގއި ްސީދާ ްޭއގެން ްކަމަކީ ްކުރާ ްބަަޔކު ްއެ އައިްސ،

ްއެްއގޮަތށް ްނިންމުމާ ްމިއަދުްްރައްޔިތުންގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަާވލުމަށްފަހު ްވާހަކަ ްހިނގައިދާނެ.ްެއހެންވީމާ،ްއެ ކަންކަން
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ް ްމެންބަރުން؛ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި ްވާހަކައެްއ. ްމިކަހަލަ ްހަމަ ްދައްކަންެޖހުނީ ްމި ްވެސް ވަނ18ްްަފުރަތަމަ

ފުރަތަމަްެވސްްސަރުކާރުންްގެަނއިްބިެލއްެގްްވަނަްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގައ17ްިރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސްްއަދިްނުފެށޭ.ް

ްރައްޔިތުންގެް ްބިލަކަށް. ްމިކަހަލަ ްހަމަ ްފަހުގައި ްއިންތިޚާބަށް ްބަހުސްކުރަންޖެހުނީ ްމި ްމިައދު ްފެންނަނީ، ްމި ގޮތުަގއި

ކުރަންޖެހޭްއަތުންްނެގޭްއާމްދަނީްނުވަތަްރައްޔިތުންްެއއަށްްސީދާްގޮތުަގއިްޚަރަދުކުރެވެންޖެހޭްއެްއޗެހި،ްރައްޔިތުންްހޭދަ

ްއެނޭގް ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންކަން ްއަަސރުކުރާ ްގޮުތގައި ްސީދާ ްަރއްޔިުތންނަށް ްޭއގެން އެްއޗެއްސަްށ

ް ްއަތުން ްހިނގައިދ25ްްާބިދޭސީން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއޮތީ. ްމި ްއައިއްސަ ްއިޞްލާޙު ްމި ްގޮތަށް ްނަގާ ޑޮލަރު

ނޑުމެންްހުށަހެޅިންްމިްއިޞްލާޙުތައްްހަމަްމިގޮތަްށްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގއިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުް ކާރުްއޮްތއިރުަގިއްއަުޅގަ

ް ްމީހުންނަށ25ްްްގެނައުމަށް. ްތިބި ްިއދިކޮޅަށް ްސަރުކާުރގެ ްއޭރުަގއި ްއެކަަމކު ްބޮޑުކުރުމަށް. ްޑޮލަރަށް އެމެރިކާ

ަގނޑުެމންްގެނައިްއިޞްލާޙުްވަނީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްމިކަންްކުރާަކށްްނުފެނުނު.ްމިކަމާްހަޅޭއްލަވައިްމިްއިޞްލާހު،ްއަޅު

ްބޮޑުް ްއަޅުވަިއގެން ްމިކަން ްބޮލުަގިއ ްބައެއްގެ ްވެސް ްެއހެން ްނުވަތަ ްޖީ.އެމް.އާރު ްތެރޭގައި ްއެކަމުގެ ްއަދި ބޭރުކޮށްލާފަ.

ްޓެްކސްގެް ްއެ ްނިޒާމު. ްެޓްކސްގެ ްގެނައިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމައެާއއެީކގައި ްބޭރުކޮށްލީ. ްދެްއކުމަށްފަހުގަިއ ްވާހަކަތަެކއް

ތެރެއަށްްހިމެނިގެންދާްއެއްެޗްއގެްގޮުތގައިްމިްޕެކޭުޖގައިްހިމެނޭްއެއްްބައިްމީ.ްއެހެންވީާމ،ްމީގެންްލިބޭްއާމްދަނީްއަކީް

ްފައިސާް ްއަށް ްމާލިއްޔާ ްދައުލަތުގެ ްޓަކައި ްޚިދުމަތްތަކަށް ްހުރި ްފޯރުކޮށްދެވެން ްޢާއްުމްގޮތެއްަގއި ރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށް

ްައޅުަގނޑު ްގޯސްީވ.ްމިއަދުްއިތުރުކުރުމަށް ްއެކަން ްުދަވހު ްއެ ްއޮްތްރޭުވމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްރާވާަފއި ްހަމަ ްވެސް މެން

މިކަންްމިްއޮތީްރަނގަުޅވެފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްކުރާނެްކަެމްއްނެތް.ްމިއަދަކުްައޅުަގނޑުެމންނެއްްމިކަމަކާްދެކޮޅުހަދާކަށްް

ްކަންތައްތަ ްހުރި ްބުނެފައި ްކޮށްދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްވަޢުދުަތްއްނެތިން. ްހުރި ްވެފައި ްސަރުކާުރން ްަރއްޔިތުންނަށް ކާއި

ްމަސައްކަްތކުާރް ްެވސް ްގޮތުަގއި ްމައިނޯރިީޓގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮުތގައި ްފަރާތެްއގެ ްސިޔާސީ ްއިދިކޮޅު ފުއްދައިދިނުމުގައި

ްވި ްއެހެންަނމަވެސް ްތައްޔާރަށް. ްމަސައްކަތްކުރަން ްކަމަށް ްއެ ްމިތިބީ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްއައިމަ ްރަނގަޅުްވަގުތު ސްނާލުން

ްބޮުޑކުރީމަ،ް ްނަމުގައި ްބޭރުމީހުންގެ ްބޮޑުކުރީމަ، ްއަށް ްއިންިތހާ ްޓެކްސްތައް ްނަަގމުންގެންދާ ްސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތަކީ،

ްކިހިނެއްތޯ؟ްމިް ްވެދާނީ ްުޓއަރިޒަަމށް ްކިހިނެއްތޯ.ްރާއްޖޭގެ ްވަނީ ްއަށް ްފައިސާ ްލިބޭ ްއަށް ްރާއްޖެ ްފަރާތުން ބޭރުމީހުންގެ

ްނެގުމަށްފަހު ްފައިސާ ްދިުގ ްމ31ްްިގައި ްމީހުން ްތިބޭ ްހިންގަން ްއެއަރޕޯުޓ ްއަނެއްކާެވސް ްެއްއޮގތަށް ްމާޒީއާ އަހަރުގެ

ްގޮަތކަށް.ް ްނުލިބޭ ްފައިސާ ްެއ ްގޮތުަގއި ްސީދާ ްަރއްޔިުތންނަށް ްކޮށްލާނީތޯ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްބޭނުން ލާރިކޮޅުގެ

ްހުރި ްވެފައި ްތެރޭަގއި ްއިންތިޚާބުގެ ްހިނގައިދިޔަ ްތެރޭަގއިްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްވަޢުދުތަކުގެ ްއެ ްވަޢުދުތަްއ. ބޮޑެތި

ްފުރުޞަތުް ްކައިހުސްކުރުުމގެ ްމާލިއްާޔ ްދައުލަތުގެ ްމީހުން ްވަިކވަިކ ްބަދަލުަގއި، ްކުރުމުގެ ްކަންތައްތައް ްބޮޑެތި ހިމެނޭ

ްވާހަް ްއެދޭ ްނުދެއްވުން ްފުރުޞަތު ްމި ްމިގޮތަށް ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްގޮވާލަން، ްޔާމީނަށް ްރައީސް ނޑު ްއަޅުގަ ކަ.ްދޭނީތޯ؟

އަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްކޯލިޝަނެްއގެްތެޭރގައިްއެކުެލވިގެންްއިންތިޚާބަކަށްްކުރިމަތިލައިގެންްއައީ.ްެއްކޯލިޝަާން

ނުލައިްމިއަދުްރައީސްްޔާމީނަށްްއެކަނިމައިެއކަނިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްކަންކަންްފާސްކުރެވޭްހިސާބަށްްކައިިރވަމުްން
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ް ްލިބެމުން ްޚަބަރު ްބައްޓަްނކުރުމަށްްއަންނަ ްަކންތައްތައް ްޤައުމުގެ ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްމީހަުކ ްވަކި ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. މި

ޓަކައި،ްވަކިްމީހެްއގެްމާލީްތަނަވަސްކަމެއްްފުއްަދއިދިނުމަށްްޓަކައިްކަންކަންްކުރުމަކީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްކުެރވިގެްނވާނެް

ްުނކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއެކަެމއް ްނޫން. ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެްކަމެއް ްެވސް ްޔާމީނަށް ްރައީސް .

ްޓެކްސްަތްއް ްނެޭގ ްުޓއަރިޒަމުން ްއެހެންވީމާ، ްމަްއޗަށް. ްޓުއަިރޒަމްގެ ްބިނާެވގެންވަީނ ނޑު ްމަިއގަ ްއިޤްތިޞާދު ރާއްޖޭގެ

ްބޮޑުކު ްައގުތައް ްޓުއަރިޒަމުގެ ްމީހުނަށް ްތިބި ްމަސައްކަތްކުރަން ްޓުއަިރޒަމުަގއި ްބޮޑުވެ، ްއަށް ްގޮްތގޮތަށްްއިންތިހާ ެރވޭ

ްބެނެފިޓުތަކެްއް ްލިބެންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްޓުއަރިޒަުމގަިއ ްގެންދެޭވއިރުަގއި ްބައްޓަންކުރެިވގެން ކަންކަން

ްވެްސް ްއެއްޗެހިން ްއެތެރެކުރާ ްރިސޯޓުތަކަށް ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަުދ ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްއެަކމަކު ްއޮވޭ. ްއެބަ ސަރުކާރުން

ްބޮ ްެއްއޗެހި ްއިންތިހާްއަށްްޑިއުޓީތަކާ ްިއންފްލޭޝަން ްރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްމާނަ ްމަތިކުރުން.ްއޭގެ ްެއއްޗެހި ޑުކޮށް،ްޓެކްސްތަކާ

ރުފިޔާްއަށ11ްްްބޮޑުެވގެންދިއުން.ްއަދިްއޭގެްައސަރުްސީދާްގޮތުަގއިްރަްއޔިުތންނަށްްކުރަމުންދިއުން.ްމިއަދުްބާޒާރުަގއިް

ްަމސްދުވަ ްތިން ްއޮތް ްކުރިއަށް ްމީެގ ްއެތި، ްލިބޭ ްގަންނަން ްތެރޭަގއި ްބޮުޑވެގެންދިަޔއިމ51ްްަސް ްއަށް ުރފިޔާ

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްއިތުރުނުވާ ްއެއްެޗްއ ްލިބޭ ްގޮތްގޮތުން ްެއހެން ްާއއި ްގޮުތގަ ްމުސާރައިގެ ްއެއްެޗއް، ްލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްރައްޔިތުންނަ ްނޫން. ްކަމެްއ ްބަލަިއގަނެވޭެނ ްެއއީ ްދަށްވެގެންދާނެ. ްބޮޑުތަނުން ްހާލަތު ްޢާއްމު ްަޓކަިއްރައްޔިތުންެގ ށް

އެކަމުަގއިްއަުޑއުފުލަންްއަުޅަގނޑުމެންްއެބަްތިބިން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑަށްްއުފުޭލނީްއަޑު.ްކުރެވޭނެްކަމެއްްނެތްް

ްބަޔަކާް ްމަސައްކަތްކޮްށ،ްމަދު ްމާޙައުލެއްަގއި ްއަނދިރި ްދަތި ްމާ ްިމއަށްވުރެ ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިއަދަކު.ްއެހެންނަމަވެސް

ނޑުްރައްޔިތުންްމިްއެީކގައިްެވސްްމިްރަ ނޑުްމަސައްކަތްކުރިން.ްމިްފަހަރުްވެސްްއަޅުގަ އްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައިްއަޅުގަ

ްތަނުގައިް ްމި ްެއހެންނަމަވެސް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެކީގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްަވރަށް ްހޮވައިދެްއވީތީ މަޖިލީހަށް

ނަންޖެހޭްއެއްޗެއްްވަރަށްްާސބިތުކަމާްއެީކގައިްބުނާނަން.ްރައްޔިތުންނާްބެހޭްގޮތުންްކުެރވޭްކަންކަުމގައިްއެްއިރެްއގައިްބު

 ދެންްއަޑުއެހުމާއިްނޭހުންްއޮީތްސަރުކާރުަގއި.ް

ް

 ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްއޮޅުންފިލުވާލަންްބޭނުންްއެމް.ޑީ .ޕީގައިްައޅުަގނުޑްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުގަ

ްވަރަށްް ނޑަކީ.ްއެހެންނަމަވެްސްފުރުޞަތުދެއްވީތީ ްއަޅުގަ ްމެންބަރެއް ްޕާޓީގެ ްއިނޭގތޯ.ްޖުމްހޫރީ ްއޮންނަނީ ްމި އަދިވެސް

ްަރއީސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާތއީދުުކރެވޭ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްއަޅުަގނަޑށް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުުރވެރިވަްނ ބޮޑަށް

ަގނޑުމެންްމިްދެއްކެނީްމިްރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންްހާލުގައިްތިބިްވާހަކަ.ްދަތިްހާލަތުަގއިްތިބިްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަޅު

ްމަސައްކަތްކުރަމުންް ްީލޑަރުން ްސިޔާސީ ްއައިސް ްއުފެދިގެން ްފިކުރުތައް ްސިޔާސީ ްތެރޭން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ވާހަކަ.

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާުޙުކރަން. ްޤައުމު ްޤާނޫނަށްްްގެންދަނީ ްއެ ްހަދައި، ްާޤނޫނެއް މިއަދު

ްވިސްނަންޖެހޭނެ،ް ްވެސް ްބޭފުުޅން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވިސްނަންޖެހޭނެ، ްައޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުގެންނައިުރ
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ްތެރޭން،ް ްއިމުގެ ްތެރޭން،ްޤާނޫނީ ްރައްޔިތުްނގެ ްޤައުމުގެ ްމި ްިވސްނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ ްވެސް ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިނެކިރަނީ.ްޤާނޫ ްކަންތައްތައް ްރައްޔިތުްނތޯ ްކިތައް ްތެރޭން ްރަްއޔިތުންެގ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްތެރޭން ްޙުދޫދުގެ ނީ

ނިޑްއަްށް އަޅުަގނޑުމެްނގެްސިާޔސީްލީަޑރުންނަށްްމިއަދުްޤައުމުގެްާޢްއމުްރައްޔިތުންނަށްްެއްބޭފުޅުންގެްއަމިއްލަްިސކު

ްގޮތް ްކަމުދާނެ ނުޑމެނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްގޮތް ްރައްޔިތުންނަށްްްފެންނަ ްމުޅި ްނެރެމުން، ްޖަޖުމެންޓު ްވިސްނައި، ކަމަށް

ްހުށަހެޅިގެންް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްދަނީ.ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް ދަސްކޮށްދެވެމުން

ްއޮ ްވެސް،ްފާސްކުރެވިަފއި ްޤާނޫނެއް ްއޮތް ްނިމިފައި ްވެސް،ްހެދިގެން ްޤާނޫނެއް ްވެސް،ްެއްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްޤާނޫނެއް ތް

ޤާނޫނެއްގެްއިުމގެްތެރޭން،ްޭއގެްޙުދޫދުގެްތެރޭން،ްއެްޤާޫނނަކުންްޒިންމާދާރުކުރުވާފައިްުހރިްމުއައްސަސާަތކުގެްތެރޭންް

ކަންކަމަށްްހައްލުްހޯދުން،ްއަދިްމުއައްސަސާތަުކގެްތެރޭންްނިންމާްނިންމުންތަކަށްްއިޙްތިރާމުކުރުމަކަށްްރައްޔިތުންނަކަށްް

ްޤާނޫނުހަދާްްދެވުމަކުންނުދޭ.ދަސްކޮށް ްމި ްއުޅެނީ ްިމ ްދަންނަވަން ްއެކު ްހިތާމައާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ޢިއްަޒތްތެރި

މަޖިލީހުންްޤާނޫނުްހަދާނޭްކަމެއްްނެތޭ،ްއެްޤާނޫނީްއިމުގެްތެރޭންްރައްޔިތުންނަށްްއުޅެންްދަސްނުކޮށްދެންޏާ.ްކަންކަންް

ްވަންޏާ.ްޢިއްޒަ ްކަމަށް ްދަސްނުކޮށްދެއްވާ ްޖެހުނީ،ްމިްމިނެކިރަން ްމި ްދަންނަވަން ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ ތްތެރި

ނޑުމެންގެް ނޑުމެނަށްްމިއަދުްޤާނޫނުްހެދިހެދީނުންްއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްޤާނޫނުހަދަމުންްހަދަމުންްގޮސް،ްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުހަދަމު ްކަންތައްތަކަށް ްހުރިހާ ްނުރަނގަޅު ްއުފެދެމުންދާ ްެގއްިލގެން ްލިބޭްއަޚްލާޤިއްޔާތު ްޤައުމަށް ްމުޅި ްގޮސް ން

ްގޮސްް ްޚަރަދުކުރަމުން ްކަންަތއްަތކަށް ްނުަބއި ްއުފައްދާ ްނަފުސުތަކުްނ ްއަމިއްލަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާމްދަނީ، ހުރިހާ

ް ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޖެހިފަ. ނޑަްށ ްބަ ްވަނީ ްމި ްޤައުމު ޑޮލަުރ25ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޢަމަލުްނެގިޔަސް ްގޮތަށް ްމިހުރި ްމިހާރު ްުބއްދި ްވިސްނުމާއި ްބޭފުޅުންގެ ްސިޔާީސ ްއާއި ްއާދަކާދަ ގެ

ހުރެގެނެއްްމިްޤައުމެއްްއިްޞލާޙެއްްނުވާނޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިސާލަކަށްްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްބޭފުޅުން ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްމިތާނގައި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންެގްރައީސް. ްޓަކައި ްރައްޔިުތންނަށް ނާއި

ްދަންނަވަނީ،ް ްމި ްޗެލެންޖުކޮށްފައި ްހަމަ ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބިވ ްހުވާކޮށްގެން ްމަަސއްކަތްުކރުމަށް ްޓަކައި ޙައްޤަށް

ްބޭފުޅުންނަށްް ްނަމޫނާ ްޓަކަިއ ްއިޞްލާޙުކުރުމަްށ ްރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤައުުމްވާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހިނދު ްމަސައްކަތްނުކުރާހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ންޖެހިއްޖެ.

ނޑުމެންްމިއަދުްިސްއރުން،ްފާޅުަގއިްބޭފުަޅކުްކުާރް އިޞްލާޙެްއްނުވާނެ.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްނިކަންްބައްަލވާ!ްއަުޅގަ

ް ްގެެނސް،ްމިއަދު ްފާރަލަިއގެން ްތުއްތުްކަންތައްތައް ނޑުމެންގެ ްވަންަނނީ.ްއަޅުގަ ްކިަޔވާކުދިން ްމީޑިއާަގއި ްސޯޝަލް މުޅި

ްވާހަަކް ްމި ްކާކުތޯ ްރޫިޅެގންދިޔައީ. ްޢާއިލާތޯ ްކިތައް ްއަުޅަގނުޑމެންގެ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްހަލާކުވަނީ. ްއަޚްލާޤު ކުދިންގެ

ނެތި،ްސިޔާސީްުޒވާބުކޮށްލަކޮށްލާ.ްްދެއްކީ.ްއަުޅަގނޑުމެންގެްކިަތްއްޅަދަރިންތޯްމިއަދުްއެްތިބެނީްކުރާނެްމަސައްކަތެއް

ްމަންމައިންތޯް ްކިތައް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ނިޑގެންދިަޔއީ. ްކެ ްގުޅުން ްޢާއިލާއާ ްރަްއޔިތުންތޯ ްކިތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކުރާް ްކާންބޯން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްބޭފުޅަކު ްވާހަކަދަްއކާ ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްވަިކެވގެންދިޔައީ؟ ބައްޕައިންނާ
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ްރައީސް.ްމަސައް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހެން. ްވާނީ ްދަސްކޮށްދިނީމާ ްުކރަން ްހޮޅުއަށިތަުކގައި ްޒުވާބު ްސިާޔސީ ްހުއްޓާފައި ކަތް

ނޑުމެންނަކަށްްދަހެއްނުވޭ.ްކޮންމެް ނޑުމެންްތެރޭންްކޯޓުތަކުންްނެރޭްޙުކުމްތަކަށްްއިޙްތިރާމުކުރުމެއްްއަުޅގަ މިއަދުްއަޅުގަ

ްރައްޔި ްއަެނއް ްރަްއޔިތަކު ްއެ ްތިބީ.ްރައްޔިތަކީ ްމި ްވެފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްނެރޭ ްޖަޖުމެންޓު ްބަލައި ްކަންތައް ްކުރާ ތަކު

ްމާތް ްަކންތައް. ްޙަރާމް ްދީނުގައި ްއިސްލާމް ްމިހިރީ ްރައީސް. ްޤުރުއާނުަގއިްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްކީރިތި ްވަތަޢާލާ ސުބުޙާނަހޫ

ްއަ ްއޮންނަނީ، ްބަޔާންކޮށްދެްއާވފައި ްއަންގައި ްއަޅުަގނޑުެމނަށް ްސާފުކޮށް ްފޮރުާވްވަރަށް ްސިއްރުތައް ްއިްނސާނާގެ ނެއް

އިންސާނާ،ްއޭާނގެްސިއްރުަތްއްއާޚިރަތްދުވަހުްއެކަލާނގެްސިއްރުކުރަްއވާނެްވާަހކަ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްސިއްރުންކުާރް

ްތެރޭންް ްމުއައްސަސާެއްއގެ ްެއ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރެވޭނެ. ްހާމައެއް ްގެނެސް ްބަލައި ްފާރަލައިގެން ކަމެއް

ނޑުްދަްނނަވަންްމިްއުޅެނީްދިވެހިރާއްޭޖގެްލޮބުވެތިްަރއްޔިތުންްއެްަރްއޔިތުންްމިއަދުްއެްތިއްަބވަނީްކުރަން ޖެހޭނީ.ްއަޅުގަ

ްއުފަްއދަންޖެހޭްމުއައްސަސާތަކާިއް އެްރަްއޔިތުންގެްަޙއްޤުްޒިންާމއަދާކޮށްގެނޭ.ްއެްަރއްޔިތުންްަދއްކަންޖެހޭްޓެކްސްތަާކއި

ްއުފައްދަްނޖެހޭ ްމިހެންކަމުން،ްްޒިންމާދާރުކުރުވަން ްއުޖޫރަދެއްަވއިގެނޭ. ްތަނަށް ްއެ ްއުފައްދަވަިއގެން ގުނަނެއް

ްކަންތައްތަްއް ްތެރޭން ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްރައްޔިތުްނގެ ްރަނގަޅުޮކށް،ްއެ ްބުއްދި ްމިއަދު ްބޭފުޅުން ްސިޔާސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެ ްމަޖިލީހުގެ ްޤާޫނނީ،ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދަސްކޮށްދިނުމަކީ ނޑުްމިނެކިރަން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްވާޖިބު ްިއސް ންމެ

ްދަންނަވަން.ްޤާނޫނުްހެދުމުގެްބޭނުމެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއެހެންނޫނިއްޔަކާްނެތް.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 މާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްރައީްސްޝުކުރިއްޔާް ނުޑްދަންނަވާލަްންއޮތީ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްސަުރކާރުންްއާދެ،ްއަުޅގަ ްގޮުތަގއި ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާ .

ްކަންަތްއް ްޓެކްސްެނގުމުގެ ްެއއަރޕޯޓު ްހަމައަކުން ްއެްއ ްިދވެހިންނާ ްއަދި ްބިދޭސީންނާ ްބޭރު ްއޮީތ ްމި ހުށަހަޅުއްވާފަިއ

ްމިދެން ްއިްސތިސްނާވެގެންދާނެ. ްއެއިން ްދިވެހިން ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތަށް. ްލާޒިމުކުރާ ްމަްއަޗށް ްބިދޭސީންގެ ނެވީްހަމައެކަނި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއިޫޝއެއްްނެތް ްގޮަތށް.ްއެހެންވީމާ،ްމީގައި ްދަްއކާ ްމިހާރުވެސް ްައގުަގއި ްުކޑަ ްވަރަށް ްއޮތް ކުރީަގއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްއަތުން. ްއެހެންވީމާ،ްދިެވހިންގެ ްކަމަށް. ްނެތް ްއެއްެޗއް ްދާނެ ްއިތުރަށް ްައތުން ްރައްޔިތުންގެ ޤަބޫލުކުރަނީ.

ްވާހަކަް ްްއަޅުަގނުޑްތާއީދުކުރާ ްވެްސްމަނިކުފާނު ްގަާވއިުދގައި ްވިސްނަންޖެހޭނެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ 34ްދަންނަވާލަން.ްދެން

ްއަބުރާް ްއަނެކެްއގެ ްއެެކއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްއޮތް ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްފައި ްވާހަކަދެްއކެިވިއރު ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްކަަހލަ ްކަތިލެވޭ ްޢިއްޒަތުއްނަފުސު ްމީހެއްގެ ްގޮތުންްނުވަތަ ްޖަލްސާއަކަްށްބެހޭ ްަވންޏާްސިއްރު ްކަމަށް ްދަްއކާ ވާހަކަެއއް

ްވާަހކަފުޅާް ްދެއްކެިވ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަޝީދު، ްއަްޙމަދު ްދެންމެއަކު ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްކަމަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ

ްއެހެންނަމަވެސް ްދެއްކެވީ. ްއެ ްމަނިކުފާނު ްެއ ްވާހަކަފުޅެކޭ ްރަނގަޅު ްދަންނަާވނީ ްއަޅުަގނޑު މިތާނގަިއްްހަވާލާދީ

ްވަރަށްް ްހުރި ްއެބަ ްގޮްސދެކެވިފައި ްހޫނުއަރަިއގެން ްއިޫޝތަކުަގއި ްއެިކއެކި ްވާހަކަިއގައި ްދެްއކެވެމުންާދ އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަް ްހިތާމަފާޅުކުރާ ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަށް ްކުރެވިފަ. ްކަންތައްތައް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދެރަވަރުކޮށް
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ް ްދެއްވި ްމަނިކުފާނު ްސަރުާކރުްދަންނަވާލަމުން، ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޝުކުރުދަންނަވާލަން. ފުރުޞަތަށް

ްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްބިލަށްްފުރިހަމައަށްްތާއީދުކުރަން.ްއާދެ،ްއެހެންވީމަްއެްވާަހކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޢިއް ްދައުލަތަށްްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ްއެ ްގެންދެވޭނީ ްކުިރއަށް ްދައުލަތް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުުކރާ ްއަޅުަގނޑު ޒަތްތެިރްރައީސް.

ްއެކުް ްހަރުދަނާކަމާ ްއުޫސލުތަކެއް ްޓެކްސްނެގޭނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ްލިބުމަށް ްއާމްދަނީ ްއަދި ްލިބިގެން. އާމްދަނީ

ްޤަބޫ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިްއމު ްވަރަށް ނަޑއެޅުމަކީ ްކުރުްކަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް ލުކުރަން.

ްދިމާވެދާނެް ްސަބަބުން ްއޭގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނަގަންެވއްޖެ ްޓެކްސްަތއް ްއަދަދެއްގެ ްގިަނ ްތެރޭަގއި މުއްދަތެއްގެ

ްބެންޗުމާުކގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްަޤއުމުތަކުަގއި ްގިނަ ްދުނިޔޭގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަަމށް ްހުންނާނެ ްމައްސަލަތަކެއް

ްިނޒާމަީކް ްޓެކްސް ްމިއަދުގެ ްޤައުމުތަުކގަިއ ްކަހަލަ ްއެމެރިކާ ްނޫންނަމަ ްޤައުމުތަްއ، ްޫޔރަޕުގެ ްޤައުމުތަްއ، ްބަލާ ގޮތުަގއި

ްރައީސްް ްފެށުނީ ްނިޒާމެއް ްޓެްކސް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނިާޒމެއް. ްފައްކާވެަފއިވާ ްތެރެއިން ްދުވަސްތަެކއްގެ ްގިނަ ވަރަށް

ްތެޭރގައި.ްމިއަދާ ްވެރިކަމުގެ ްކަންތައްތަކެއްްްނަޝީދުގެ ްބޮޑެތި ްމާ ްޓަަކއި ްފައްކާވުމަށް ްނިޒާމު ްއައިއިރުަގިއްމި ހަމައަށް

ނޑަށްް ނޑިފައިވާްަބއްޓަންތަކަށްްފެތެމުންްގެންދިޔައީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ނުވިްނަމަވެސް،ްގުދުރަތީްގޮުތންްއެްނިޒާމުްކެ

ްއެޑްހޮުކކޮްށްދައުލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަވުގތު ްމި ްގޮުތގައި ްހޯދުމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއިތުރަށް ްއާމްދަނީ ްބޭނުންވާ ްހިންގުމަށް ތް

ޓަކައިްނެގޭްޓެކްސްަތކަކީްޭއަގއިްދިތުްމުއްދަތުގެްފައިދާްރައްޔިތުންނަށްްކުރާނެްކަމެއްްނޫން.ްދެންްމިއަދުްހުށަހެޅިފައިް

ްޓެކްސް ްައތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހި ްއެނގޭ ްވެސް ްައޅުަގނޑަށް ްބަާލއިރުަގއި ްއަށް ްމައްސަލަ ްއޮތް ްވާހަކަެއްއްމި ނަގާ

ްއިންޑަސްޓްރީ،ް ްމުހިއްމު ްއެްނމެ ްރާއްޖޭަގއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްދައްކަނީ. ްމި ްނޫން ްވާހަކަެއއް ްބޮޑުކުރާ ނޫން،

ފަތުރުވެރިކަމުގެްާދއިރާްއަށްްބަލައިލައިފިްކަމުަގއިްވާނަމަ،ްމިއަދުްދުނިޔޭގެްބާޒާރަށްްތެުލގެްބާޒާރަށްްއަންނަްބަދަލުގެް

ްދަތުރު ްއަދި ްސަބަބުންްސަބަބުންނާ ްބޮުޑވުމުގެ ްއަގު ްސަބަބުން، ްބަދަލުތަކުގެ ްއަންނަ ްނިޒާމަށް ފަތުރުކުރުމުގެ

ްކުރިމަތިވާ.ްއަދިް ްމިއަދު ްމައްސަލަތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި ްއެބަ ްއައުމުަގއި ްފަތުރުވެރިން ްއަށް ްރާއްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އެންމެްމަޤުބޫލުްމަންޒިލުތަކަށްްނުވަތަްއެންމެްައުގްްހަމަްއެހެންްރާއްޖެްއަށްްޒިާޔރަތްކުރާްބުރެކެުޓގެްފަތުރުވެިރންނަކީ

ބޮޑުްމަންޒިލުތަކަށްްދަތުރުކުާރްފަތުރުވެރިންްކަމަށްްވީނަމަެވސްްއެްމީހުންނަށްްވެސްްއިުތރުވާްއިތުުރވުމަކީްހަމަްޙަޤީޤީް

ްއެދިވަް ްސަުރކާރުން ްވާނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަހަރު ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްައޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްކުރިްންއިތުރުވުމެްއ ޑަިއގަނެގެން

ްހަމަް ްދެން ނަޑއަަޅއިދީފަ. ްކަ ްގޮތަށް ްދޭ ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްއަލުން ްރެންޓު ްބެޑް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްގޮތަށް އުަވއިލާ

%ް ް%8ްއެހެން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްހުރި ްބާޑުންެއއ12ްްްަގއި ްއިތުރު ްއަނެއްކާ ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްބޮުޑޮކށްދީފަ. އަށް

ް ްއުފުލަންޖެހުމަކީ ްވުުމގެްފަތުރުވެރިޔާ ްމަންޒިލަކަށް ްމަޤުޫބލުްނޫން ްއަކީ ްިދވެހިރާއްޖެ ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރެވޭ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ނޑުދޮެށއް. ްގޮ ްިވއްކަނީ ްރާއްޖޭގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެންނެވެނީ ްމި ްއެހެން ްވެދާނެ. ްކަމަށް ފެށުން
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ނޑުމެންގެްައވައްޓެރިްޤައުމުަތކުަގއި،ްރާއްޖޭަގއިްވިްއކަނީްހަމައެކަިންސަނީްސައިޑްްއޮފްްލައިފް.ްއޭގެްބަދަލު ަގއިްއަުޅގަ

ްއެަބް ްތަންތަނުން ްއެ ްޚިދުމަތްތައް ްދޭނެ ްނުވެސް ްނުލިބޭނެ، ްއިން ްާރއްޖެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޤައުމުތަުކަގއި އާސިޔާްނގެ

ްބޭނުްންއަޅުަގނޑުމެ ްއެއް ްމައިަގނޑު ްޒިޔާރަްތުކރުމުގެ ްމީހަކު ްއަށް ްތެެރއިންްލިބެމުންދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްދިވެހިރާއްޖެ ންގެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއިން ްދާއިރާ ްފަތުުރވެރިކަމުގެ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްައޅުަގނޑަށް ްއެހެްނވީމާ، ްހިނގައިދާނެ. ނެތިގެން

ނަޑކަްށް% ްގާްތގަ ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްބަލައިލައިފި ްއަށް ްދާއިރާ ްމުޅި ްމިއަދު ްއެބަ.47ްްޓެކްސްކުާރއިރުަގއި ެޓކްސްކުެރވޭ

ްކަމެް ްއިންސާުފވެރި ްކުރަންޖެހޭްމިއީ ްޓަަކއި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއިތުރަްށ ްއިޤްތިޞާދު ްިދވެހި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޫނން. އް

ކަމަކީްއިޤްތިޞާދުަގއިްމަންފާްލިބޭ،ްފައިދާްލިބެންްއޮތްްހަމައެކަނިްދާއިރާްއިންްއިތުރަްށްޓެކްސްކުރުމުގެްބަދަލުަގއި،ް

ްއަ ްއޭރުން ްަޑއިަވއިސިފަިއކުރުން. ްިއކޮނޮމީ ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހެދޭނީ. ްިސނާޢަތްތައް ްއަުއ ޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމުއްދަތުެގް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްެވއްޖެ. ްދުވަެހއް ްއެތައް ްމަސްނުބޭނޭތާ ްމަސްވެރިންނަށް ްެނތް. ްސިނާޢަތެއް ޓެކްސްނެގޭނެ

ްވެްސް ްއަޅުަގނުޑ ްނުލިބޭނެ. ްނަފާައކާ ްޓެކްްސއަާކއި ްބޮުޑ ްމާ ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްމަްސވެރިކަމުން ތެރޭގައި

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރުަގއި ްއުފެއްދުްނތަކަށް ނޑުވެރިކަުމގެ ްދަ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަން.

ނުޑެގް ްދަ ްތިބި ްރާއްޖޭގައި ްމިއަދު ްދާން. ްދިމާލަށް ނޑުެވރިކަމާ ްދަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަލުން ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުވެިރކަން ދަ

ްނެތް. ްރާއްޖެއަކު ނޑުވެރިންެނއް ްދަ ްމިްްވެރިން. ްއެހެންވީމާ، ްބިދޭސީން. ްތިބެނީ ްމަސަްއކަތްކުރަން ނޑުތަުކގައި ްދަ އެ

ްމަސައްކަތްަތއްް ްއިބްތިދާޢީ ްެޖހޭ ްއެބަ ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްިއޤްތިޞާދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހާލަތުގައި

ްތަޢާރަފުކު ްމަސައްކަެތއް ްެއއްެވސް ްެއއިން ްަތޢާރަފުކުރެވެން. ްތެރެއަށް ނޑުމެންނަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތަން ރެވޭ

ްޓެކްސްެނގިދާނެ.ް ްވެސް ްވަަރކަށް ްކިތަންމެ ްނެގިދާނެ. ްއެހެންވީމާ،ްެޓކްސް ްކަެމއް. ްކަްނބޮޑުވާ ްވަރަށް ްއެއީ ނުފެންނާތީ

ްެޓކްސްނަގަްން ްއިތުރަށް ްމިއަދު ްބޭބޭފުޅުން ްަމސައްކަތްކުިރ ްހަނާވާީތވެ ްރައްޔިތުން ްނަގާީތެވ ްޓެްކސް ކުރީަގއި

ްޤަބޫލުކުެރޭވްމަސައްކަތްކުަރއް ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންީވމާ، ްކަެމއް. ްކަންބޮޑުވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްިމއީ ވާތީ

ްހިްނގަންް ްދައުލަތް ްެޓްކސްްނުނަގާ ްޫނން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމި ްޓެކްސެއް ްމުނާސަބު ްެއންމެ ްަވގުތަށް ްމިީއްމި ގޮތުަގއި

ްޓެކްސް ްމި ްވިދާޅުވާީތވެ، ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަމަށް ްތާއީދުކޮށްދޭނަން.ްްދަތިވެދާނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ނަގަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެޑްހޮުކކޮށް ްމިއީ ްނޫން ްއުސޫލެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްއުސޫލެްއގެ އެހެންނަމަވެސް

ްހަމައެކަނިް ްކަންކަން. ްކުެރވެންޖެހޭނެ ްރޭވިގެން ްދުރާލައި ްކަންތައްތަކަީކ ްމި ްއެއީ ްމީ. ްގެންދިއުން ޓެކްސްނަގަމުން

އަހަރުްކުރިނ1ްްްތުރުވެރިކަމުގެްާދއިރާްއަށްްބަލައިލިކަމުަގއިްވީނަަމވެސްްިމްދާއިރާަގއިްހެދިފައިވާްކޮންްޓރެކްޓުތަކަކީްފަ

ް ްއެގްރީމަންޓުތަކަްށ2ްްނުވަތަ ްެއގްރީމަްނޓުތައް.ްމި ްހެދިފައިވާ ްތެޭރގަިއްވެސް ްމުއްދަތެއްގެ ްކުޑަ ްއެްނމެ ްކުރިން އަހަރު

ްއެގްރީމަން ްބޮުޑްއޮނަރކުރަންޖެހޭ. ްވަރަށް ްތެޭރގައި ްމަރުޙަލާތަެކއްގެ ްކޯޓު ްއިޙްތިރާމުނުކޮށްފިއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ަޓކަށް

ްވިސްނަންޖެހޭް ްފަރާތުން ްިހންގާ ްދައުލަތް ްކަންކަމަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދޭން ްކޮމްޕެންސޭޝަނެްއ އަދަދެްއގެ

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއް އިންެވސްޓުކުާރްމީހާ،ްދިވެިހރާއްޖޭަގއިްއިްނވެސްުޓކުރަނީްކަންކަންްކަމަށްްއަުޅގަ
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ްަވގުތުް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއިން. ްާރއްޖެ ްހައިވީމަ ްރިޓާން ްއޮފް ްރޭޓް ްލިބޭތީ. ްރިޓާނެއް ްރަނގަުޅ ްއިްނ ދިވެހިރާއްޖެ

ލްްހުއްޓިގެންދަނީ.ްއެކަންްއަޅުަގނޑުމެންްމަރާަލންްމަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާްމިްާވްގޮތަކީްިދވެހިރާއްޖެްއަށްްައންނަްކެޕިޓަ

ނޑުެމންގެްރާއްޭޖގަިއްމިްދެންނެިވް ްއަުޅގަ ްގެްއލިގެންދަނީ.ްއަދި ްވަޒީފާ އެކަމުެގްސަބަބުންްއެަތއްްަސތޭކަްކުދިންނެްއގެ

ްއިޤްތިޞާދީް ްއެހެންވީމާ، ްމަރުެވގެންދަީނ. ްވިޔަފާރިތައް ްއިތުރު ްއުފެދޭނެ ްސަބަބުން ްއުފެދުމުެގ އިންވެސްޓަރުންަތއް

ްއަުޅގަ ްލާރިކޮޅުްނަޒަރަކުން ްމި ްއުޅެނީ. ްމި ްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް ްމޮަޔ ްވަރަށް ްމިއީ ްވިސްަނއިލާއިުރގައި ނޑު

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިފަހަރު ްނަމަ، ްާވ ްކަމުގަިއ ްހިފަހައްޓާަލއިފި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްނުހޯދާ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްމިކަންްކުރަންްބޭނުންވެއްޖެްްފަތުރުވެރިކަމުގެްާދއިރާްފުދޭަވރެއްގެްހިެޓއްްނަަގއިފި.ްއެހެްނވީމާ، އިތުރަށްްއަުޅގަ

ްބާލިްން ްފަހަރުގެ ްދަންނަވަނީ.ްމި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްހުއްޓޭ ްެއބަ ްގެއްލުންތަެކއް ްލިބޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ކަމަށް

ްފަރާތްތަކަށް ްމަސައްކަތްކުިރ ްޓަކައި ްޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްތަފާތުްްފެއަރަގއި ވަރަށް

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްީކްއވެގެންތޯ؟ ްެއއީ ްލިބިގެންދިޔަ. ްފަާރތުން ްއޮޕަރޭޓަރުްނގެ ްޓުއަރ ްބަސްަތްއ ްނުރުހުމުގެ އެިކއެކި

ްހަދާނީް ްެއގްރީމެންޓެއް ްޭނނގޭ ްބޭފުޅުންނަކަށް ްއުޅުްއވާ ްާދއިރާަގިއ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްނޭނގޭ، މިއަދު

ްމާދަމާ ްކަމެްއ. ްކުީރަގއިްްކިހިނެއް ްޓެކްސްތަަކކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްޓެކްސެްއ ްކޮން ްފޮނުއްވާނީ ަސރުކާރުން

ްޓެކްސްަތކެއް.ް ްހުރި ްެއއްަބސްވެފަިއ ްއިްނ ްާދއިރާ ްފަތުުރެވރިކަމުގެ ްެއއްބަްސެވވިގެން ްިއސްވެިރާޔއާ ްއެންމެ ދައުލަތުގެ

ްއެގްރީ ްއޮތް ްގޮތުން ްބަހެްއގެ ްއެއީ ްއޮތް. ްއެބަ ްމުޙައްމަދުްއެގްރީމަންޓުތަެކއް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިވޔަސް މެންޓުތަެކއް

ްގޮތްތަކަކަްށް ްަވކި ްވާހަކަެދެކވިގެްނ ްާދއިރާާއ ްފަތުރުެވރިކަމުގެ ްސަރުކާާރއި ްދުވަްސަވރުގަިއ ްހުންނެވި ނަޝީދު

ނޑަެއޅިގެންްނިމިފައި،ްޤަރާރުވެފައިްހުރިްަކންތައްތަކެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެަކންކަމަށްްކޮން މެްސަރުކާރެްއްކަންތައްތަެކއްްކަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްނުވެ ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮނަރކުރަންޖެހޭނެ ްނަމަވެސް އައި

ްދެރަް ްވަރަށް ްމިއީ ްބޭނުންކުރީމަ ްގޮްތގޮތަށް ްއެކި ްއަޅުަގނޑުމެން ްފައިސާކޮޅު ްލިބޭ ްއެ ްޓެކްސްނަަގއިގެްނ އެޑްހޮުކކޮށް

ް ނޑުމެންްސަބްސިީޑއެްއެގްކަމެއް.ްމިއަުދްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްދޭ،ްހަމައެކަނި ްދާއިރާަގއި ސޯޝަްލްޕްރޮޓެކްޝަްނގެ

ގޮތުަގއިްއެބަްދޭްމިނިމަމްްޭވޖަށްްވުރެްބޮޑުްެއއްެޗއް.ްއެހެންވީމާ،ްއިޤްތިޞާުދގެްބެލެންސްްނައްޓަިއގެންދާނެްމިންވަުރް

ްއެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްެވސް ްރައީސަށް ްމިދެންނެވިްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޤްތިޞާދު ހެންީވމާ،

ނުޑމެންްމިްމަޖިލީހުގައިްކުރަްން ނޑުމެންނަށްްހިފެހެއްޓޭނީްކިހާްމިންވަރަކަށްތޯްމިއީްމިއަދުްއަޅުގަ ނިސްބަތުގައިްއަުޅގަ

ްމިއަދަުކް ްހުއްޓުވޭކަށް ްކަންކަން ްމިދެންނެވި ްބޭނުންވިޔަސް ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްސުވާލު. ބޭނުންވާ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްޝުކުރިއްާޔ، ްނެތް. ްވެސް ްބޭނުމެއް ްބޮޑު ްމާ ްއަެނއްހެން ްދެއްކުމުަގއި ްވާހަަކ ްމި ްއެހެންވީމާ، ނެތް.

ްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ



24 

 

ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންނަށްްޝުކުރިއްާޔ، ްލޮބުވެތި ްދާިއރާގެ ނުޑގެ

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެިރަކމާ ްވަރަށް ްޓަކައި ްކަމަށް ްއިންތިޚާބުކޮށްދެއްވި ްދައުރަކަްށ ްވަނަ ްދެ އަޅުަގނޑު

ްވަ ްކަމަށް. ްދެމިހުންނާނެ ްައޅުަގނޑު ްއެކު ްަރއްޔިތުންނާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކޮށްއަުރވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ރަށްްހަމައެއާެއކު

ްއެއަރޕޯްޓް ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންނަށް. ްއެންމެހަިއ ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްުކޅުދުއްުފށީ ްޝުކުރިްއޔާ ބޮޑަށް

ްަރއްޔިތުްނެގް ްކަމެއް.ްދިވެހި ްާތއީދުކުރާ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަކީ ްވާ ްމި ްޓަކަިއްހުށަހެޅިފައި ްބޮުޑކުރުމަށް ޓެކްސް

ްބޭ ްނުނަގާ ްފައިސާ ްމި ްބޮޑަްށްއަތުން ްވަރަށް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްނެގުމަކީ ްފައިސާ ްިމ ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ރު

ްބޮުޑކޮްށް ްހަމަ ްޓެކްސް ްއެައރޕޯޓް ްހަމަ ްވެސް ްޤައުމެްއގައި ްހުރިހާ ްރީޖަންގެ ްމި ްފިޔަަވއި ްާރއްޖެ ްކަެމއް. ތާއީދުކުރާ

35ްމަްކައިރީަގއިްމިހިރަްޤައުމުތަކުަގއިްޑޮލަރު.ްއެހެންނަމަވެސްްހ18ްަނަގަމުންގެންދޭްއިނގޭތޯ.ްާރްއޖޭގައިްމިްނަގަނީް

ނޑުމެންްރިސޯޓުތަކުގެްމުއްދަުތ51ްްއިންްގޮސްް ްއެއަރޕޯޓްްެޓްކސްްނަގަމުންގެންދޭ.ްއަުޅގަ ޑޮލަރާްދޭތެރޭގެްއަދަދަކަށް

ޖޭގެްއަހަރަށްްއިތުުރކޮްށދީފިން.ްރިސޯޓުންްލިބޭްފައިދާްއެްބޭފުޅުންނަށްްދެގުނަްެވެގންްއެްދަނީ.ްމިއަދުްރާއ51ްްމިހާރުް

ޮޑލަރާްދޭތެރޭގައި.ްއެްބޭފުޅުނ211ްްްޮޑލަރުންްފެށިގެންގޮސ5111ްްްޓުއަރިޒަމްްދާއިާރގެްއެނދެއްްވިްއކާްރޭޓުްމިހިރީް

ޑޮލަުރ51ްްމުއްދަތުްއިތުރުވީަމ،ްމިްލާރިްނަގަިއގެންްމިްސިނާޢަތަށްްެގްއލުންވާނެްކަމަށްްޤަބޫލުކުެރވެންޏާްހަމަްއޭގެންް

ްރަނގަުޅވާނެ ނޑާލިޔަްސ ްކަ ްލިބެންޖެހޭނެ.ްްހަމަ ްފައިސާ ްދައުަލތަށް ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްއަދަދުން ްވިްއކާ އެނދު

ްމިއަދުް ްބޮޑުކުރުމަކީ ްެޓކްްސްހަމަ ްއެހެންވީމާ،ްެއއަރޕޯޓް ްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނެ. ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ދައުލަތަށް

ްއެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ްކުރަންޖެހިފަިއާވްކަމެއް.ްައޅުަގނޑު ްވިަޔސްްއަޅުަގނޑުމެން ްކަުމގައި ްެޓކްްސްބޮޑުކުރި އަރޕޯޓް

ްމިއަުދ6ްް ްސަބަަބކީ ްދޭތެރޭގައި. ްފެށުމާ ްަނގަން ްޓެކްސްަގއި ްއެއަރޕޯްޓ ްޖެހޭ ްއެބަ ްލިބެން ްުމއްދަތު މަސްދުވަހެއްހާ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްއެޖެންސީތަކުން ްއަދި ްިވއްކަނީ. ްވެސް ްޓިކެޓު ްެއއަރލައިންތަކުން ްހިމަނައިގެން ްވެސް ްޓެްކސް އެއަރޕޯޓް

ްހުރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްސަރުކާރަްށ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްގެންދަނީ. ްހިންގަމުން ްމުޢާމަލާތެއް 25ްހާ

ްެއީއް ްބޮޑުކުރަންޖެހުމަކީ ްހިފެހެއްޓޭނީ؟ްއިރުއިުރކޮޅާ ްބޮުޑނުކޮށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދުަވހަކުތޯ ްކިހާ ްބޮޑުކުރީމަ ޑޮލަރަށް

ޑޮލަރަށްްވެސްްހަމަްއެއަރޕޯޓްްޓެކްސްްބޮޑުކުރަން.31ްްަގނޑުްހަމަްތާއީދުކުރަންްހަމަްވަރަށްްބޮޑުްމައްސަލައެްއ.ްއަޅު

ްދަިތވާް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްކުރަންޖެހުމަކީ ްައވަސްައވަހަށް ްމުއްދަތު ްޮބޑުކުރަންެޖހޭ އެހެންނަމަވެސް،

ް ްއެހެންކަމުން، 25ްްމައްސަލަެއއް. ްހަމަ ްނަމަ، ްވާ ްއަދަދަކަްށ ްކުަޑ ްައޅުަގނޑުމެންނަށ31ްްްޑޮލަރަީކ ްެވސް ޑޮލަަރކީ

ްަނާގް ްއެބަ ްޓެކްސް ްއެައރޕޯޓް ްަޤއުމުތަކުަގއި ްކައިރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދަދެއް. ްޤަބޫލުކުރެވޭ މިއަދު

ްޖުމްލަކޮށްް ްނަގަނީ ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްއަތުން ްޕަސިންޖަރުން ްފުރާ ްއަިދ ްޕަސިންޖަރުންނާ އަންނަ

ްމިހާރު ްރީޖަންގ18ްްެވެސް ްމި ްއަދަދަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގޮތުން. ްހިމެނޭ ްމީހުން ްއަންނަ ްމީހުންނާއި ްފުރާ ޑޮލަރު؛

ް ްނަގާ ްއެބަ ްގޮތުަގިއ ްޓެްކސްގެ ްއެއަރޕޯޓް ްނޫން. ްއަދަދެއް ްއަންނަ ްނަގަުމން ްޤައުމަކުން ޑޮލަރުްނ55ްްއެްއވެސް

ނޑުމެންްވެްސްޑޮލަރާްދޭތެރޭގައިްދުނިޭޔގެްމިހިރަްހުރިހާްޤ21ްަފެށިގެންގޮސްް އުމުތަކެއްަގއިްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ
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ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްދޭން ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއިތުުރ ްއެއަރޕޯުޓަގއި ްވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެަބ ްތަަރއްޤީކުރަން އެއަރޕޯޓް

ްއެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބޮޑުކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިއަދު ްވެސް ްޓެކްސް ްއެއަރޕޯޓް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަެއްއްދޭންޖެހޭއިރުގައި ނގޭ

ްޓެކްްސް ްއެއަރޕޯޓް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހޭނެކަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްބޮޑަށް ްއެހާ ްމިކަމާ ްއޯނަރުން ރިސޯޓް

ްރިސޯޓުތައްް ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނުޑމެން ްނެތް. ްގެއްލުމެއް ްއެއްވެްސ ްލިބޭނެ ްމިއިން ްޓުއަރިްސޓުންނަށް ބޮޑުކުރުމަކުން

ްއެ ްބޭނުންވާެނ ްޓަކައި ްއެންމެހައިްހިންގުމަށް ްއޮތް ްކޮށްދެވެން ްމަޖިލީހުން ްމި ްޓަކައި ްުކރުމަށް ްކަންތައްތައް ންމެހައި

ްކުރަންޖެހޭނެް ްމިއަދު ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްލިބުމަކީ ްފައިސާ ްލިބެންޖެހޭ ްދައުލަތަށް ްއެހެންކަމުން، ްކުރަމުން. ކަންތައްތައް

ށްްވަރަށްްބޮޑަށްްތާއީދުކުރަން.ްހަމައެއާެއއްކޮްށްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނުޑްވެސްްހަމަްއެއަރޕޯޓްްޓެކްސްްބޮޑުކުރުމަ

ްޝުކުރިްއޔާް ްނޯންނާނެ. ްބުަރއެއް ްއެއްވެސް ްއުފުލަންޖެހޭނެ ްސަބަބުން ްމީގެ ްރައްޔިތަކަށް ްިދވެހި ްހާލެްއގައ އެްއވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގެްނފައިްއެބަްވޭްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ.ްއަދިްމިްބަހުސްގައިް

ްދީދީ،ްފުވައްމުލަުކްއުތުުރް ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިަރގެ ްއުތުރު ްމުއްޠަލިބު،ްމަްއަޗންގޮޅީ އިބްރާހީމް

ްއަ ްޙަސަން. ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަށްްދާއިރާގެ ްއެބަ ްމެންބަރުން ްއިތުރު ްަބއެއް ދިވެސް

ނޑުމެންް ނޑުމެންްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދުްހަމަޖެހިފައިވާްގޮތުންްައޅުގަ ަގއ11:31ްްިއެދިަވޑަިއގަންނަވަމުންްގެންދަާވ.ްއަުޅގަ

31ްް ްފަށާނީ ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްވަގުުތޮކޅަކަށް ްހުސް ްބަހުސ11:11ްަމިނެޓުގެ ްމި ށްފަހުްގައި.

ް ްައއިޓަމު 11ްްއެޖެންޑާ ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްތައް. ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީތަކުން ނޑުމެނ11:11ްްްއޮްނނާނީ ްއަުޅގަ ަގއި

ް ްޓަކައި ްފެށުމަށް ނުޑ31ްްމަސައްކަތް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބުން ްމި ްވަގުތުކޮެޅއް ްހުސް މިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްވަގުުތކޮޅު:ްހުސް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު .`ް ްއަޅުގަނޑު ްއެޖެންޑާ ްފަށަނީ ްމި ްގެންދަން ްކުރިައށް އިން.9.1ްްްނަންބަރުޖަލްސާ

ށަހަޅުއްވާފައިވާްޤާނޫނުްއަބޫބަކުރުްހުްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްމާވަށުްދާއިރާގެްޢިއްް،ސަރުކާރުގެްފަރާތުން

ް ްެއއަރޕޯޓ78/71ްްްނަންބަރު ްއަތުްނ ްފަސިންަޖރުންގެ ްފުރާ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްެއއަރޕޯޓަކުްނ ިދވެހިރާްއޖޭގެ
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ސް.ްއަުޅަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްބަހުގެނައުުމގެްބިލުގެްއިބްތިދާޢީްނެގުމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުޗާޖްްސަރވިސްް

ްށް.ޙަސަނަޙައްމަދުްރަފީޤުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުއަރުވަނީްފުަވއްމުލަކުް

ްް

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ް

18ްް،ވަނަްދައުރަށ18ްްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުްެވސްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެް

ް ްވަނަ ްއަލަށް ްމަޖިލީހަށް ްއެންމެހައިރައްޔިތުންގެ ްހޫނުްްހޮވިވަޑަިއގެންެނިވ ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާެދ، ްދަންނަވަން. ްެއއަދ78/71ްިމަރުޙަބާއެއް ްވެހިރާއްޖޭެގ ްރާއްޖެ ްފުރާްރޕޯޓަކުްނ ްބޭރަށް އިން

ްނެގުމާފަސިން ްސަރވިސްޗާޖް ްއެއަރޕޯޓް ްއަތުން ްޢިއްްްޖަރުން ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްޤާނޫނަށް ްމެންބަރުްބެހޭ ޒަތްތެރި

ގެންްއިންްފެށ2114ްިމީގައިްއްވާފަިއްއޮތްްިއޞްލާޙަށްްދަންނަވާލަންޖެހެނީްއަބޫބަކުުރްމިްހުށަހަޅުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލު

އައިްސްްފަހުންކްސްްޑޮލަރުންްެފށުނުްޓ12ްެައއީ.ްއަިއއިރުްފުރަތަމަްްެއއަރޕޯޓްްެޓކްސްްނެގެމުންްމިއަޅުަގނޑުމެްނގެް

ްބަދަލުވެފައ18ްްި ްް،ޑޮލަރަށް ްުކރިން ްުދވަސްޮކޅެއް ްމީގެ ްހުށަހެޅުްއވި.ްތެދެއްމެ.ްއެހެންނަމަވެސްްައނެއްކާ ްއިޞްލާޙު މި

ް ްައތުން ްފަސިންޖަރެއްގެ ްކޮންމެ ްފުރާ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްޮގތުން ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްނަްނގަވަްނ25ްްއޭރު ޑޮލަރު

ނޑުމެންެގްއާްސަރުކާރުްއައުމަށްފަހުގަިއްމިހެންްމިްގެންނަވާްބައެއްްއޭރުްހުށަހަޅުއްވާފަ އިްއޮތީ.ްެއހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ބަދަލުތަކުގައިްމިފަހަރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްމިްއޮތްްއިޞްލާުޙގަިއްއޮތްްގޮތުންްހަމައެކަނިްބިޭދސީންްއަތުން،ްނޫނީްރާއްެޖް

ްފަރާތްތަ ްދަތުރުކުރައްާވ ްއަށް ްރާއްޖެ ްބޭރުން ްއިން ްއެހެންކަމުނ25ްްްކުން ްއާދެ، ްބަދަލުެވެގންދާނީ. ްމި ޑޮލަރަށް

ނޑުްވެްސް ދިވެހިންނަށްްމީގެްސަބަބަކުންްއެްއވެސްްކަހަލަްބުރަެއއްްއުުފއްލާކަށްްޖެހިވަަޑއެއްުނގަންނަާވނެ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމައިަގނޑު،ްއިޤްތިޞާަދށް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްގޮތުން،ްއެއީ ްބެހޭ ްފަތުރުވެރިކަމާ ްރެވެނިއުެއއްްްޤަބޫލުކުރަން ްބޮޑު އެންމެ

ވައްދާްދާއިރާްއަކީްއެއީްކަމަށްްވާްހިނދުގައިްގެންނަންޖެހޭްކޮންމެްބަދަލެއްްގެންނަންޖެހޭނީްވަރަށްްވިސްނުންތެރިކަމާް

ްބޭފުޅުންގެް ްއެ ްކުރިއާލައި ްވަރަްށ ްފަތުރުވެރިންނަކީ ްބައެއް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްހަމަެއއާެއކުަގއި އެކުކަން.

ްހުންނާނީ.ްދަތުރު ްދައްަކވާފައި ްފަިއސާ ްއެޖެންޓުންނަށް ްޓްރެވަލް ްނޫނީ ްއެއަރަލއިންތަކުން ްޭރވިގެްނ، ކުރައްވަން

ްފަންތީެގ؛ް ްއެކި ްދަތުރުތަކުގައި ްކުރަްއވާ ްއަށް ްރާއްޖެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވިސްނާލަންޖެހެނީ ްައޅުަގނޑުެމން އެހެންނަމަވެސް،

ްފަތުރުވެރި ްއާދައިގެ ްވަރަށް ްފެށިގެން ްއާދޭ.ްމުއްސަނދިން ްއެބަ ްހޭދަކޮށްލަން ްޗުއްޓީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމިހާރު ްވެްސ ން

ްެދް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްޚަރަދުކުރޭ ްއެބަ ްެވސް ްފަތުރުވެރިން ްޚަރަދުކުަރއްާވ ްެއވްރެޖުކޮށް ްމަދުން ްއެންމެ އަންނައިރުަގއި

ްއެ ްމީހަކު ްއަްނނަ ްހޭދަކޮށްލަން ްޗުއްޓީ ްދުވަުހ ްހަފްތާއެއްހާ ްެއްވރެޖުކޮށް ްެއއީ ްޑޮލަރު. ހާކަށްހާވަރުްހާހެއްހާ

ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭް ްއަށް ްެޓކްސް ްއެއަރޕޯޓް ްކުރިން ްފުަރއިގެންާދިއރުގައި ްއައިސްފައި ްައށް ްރާއްޖެ ޚަރަދުކުރާއިރުަގއި

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ 18ްްއަދަދު 25ްްއިން ްއެންމެ ްބަދަލުެވގެްނދާއިރުަގއި ްެއއީީކ7ްްއަށް ްއިތުުރވުމެއް. ޑޮަލރުގެ

ްނުފެ ްައޅުަގނޑަަކށް ްއުފުއްަލވަންޖެހޭނެްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްތަކްލީފުތަކެއް ްއިތުރު ްބޭފުޅުންނަކަށް ްއެ ްސަބަބުން ްއޭގެ ނޭ
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ްއެައކުންް ްހާލެްއަގއި ްއެއްވެސް ްބަދަލަކީ ްމިއަންނަ ްޤަބޫލުުކރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެެހންކަމުން ްއާެދ، ްކަމަކަށް. ކަމެއް

ްހަމައެ ްއާދެ، ްނޫނޭ. ްބަދަލެއް ްކުރާނެ ްއަސަރުތަކެއް ްނޭދެވޭނެ ްިމްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ އާއެުކގައި

ްރާއްޖޭެގްއިޤްތިޞާުދް ްބަލާއިރު،ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ްބަދަލުތަަކށް ްގެންނަވަންޖެހޭ ްއެުކގައި ްއައުމާ ްއަލަށް ސަރުކާރު

ްއެުކަގއިް ްއޮތުމާ ްބޮޑަށް ްދަރަނިތަްއްއެހާ ްމި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެކުަގއި،ްއަނެއްޮކޅުން ްއޮުތމާ ްހީނަރުވެފައި ްބޮޑަށް އެހާ

ްޓަކައި،ް ްހިންގުމަށް ްއަލަށް ްޕްރޮޖެކްޓުތަެކްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްވެސް ްމިއަހަރު ްތިބީ ްމި ްެއއްބަްސވެފަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްހިންގަންް އަނެއްކާްޕީ.ޕީ.އެމްގެްކޯލިޝަްނގެްމެނިފެސްޓޯްހިންގުމަށްްޓަކައިްވަރަށްްގިނަްޕްރޮޖެކްޓުތަެކއްްއަުޅގަ

ް ްޖެހޭ. ނޑުމެއެބަ ްއަޅުގަ ްއެބައެހެންކަމުން، ްއިތުރުްން ްއާމްދަނީ ްއޮީތްކުރެވޭޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތްތަަކކަށް ނެ

ްމިއެއްބަްސވެފަ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްއެންމެހައިް. ްހަމަ ްމެންބަރުންްޢިއްޒަްބިލަށް ތްތެރި

ްހައްދަވައިްމިްތާއީދުކުރަްއަވއި ްއެހެންކަމުންެދއްވާޤާނޫނަކަށް ްއާދެ، ނޑުްނެ. ްމިްއަުޅގަ ްއަށް ްފުރިހަމަ ބިލަށްްްވެްސ

ްން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްނަވާލުމަށްފަހުްވާހަކަކޮޅުްކުުރޮކށްލާނަވާަހކަްދަންްކުރާތީވެްއެތާއީދު

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

އައްސަލާމްްޢަލައިކުމްްد وعلى اله وصحبه اجمعين دنا محم  الم على سي  الة والس  العالمين الص   الحمد هلل رب  `.ް

ް ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްރައީްސ. ްމަޖިލ18ްީޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންގެ ްއެންމެހައިވަަނ ްހޮވިވަަޑިއގެންނެވި ްހަށް

ްފަރެސްމާތޮޑާ ްހަމައެއާެއކީ ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްވެްސ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެންމެހައިްބޭފުޅުންނަށް ޔިތުންނަށްްރައްްދާއިާރެގ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްޝުކުރުްވަރަށް ްޤައެީކ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނިންމުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއެ ްގޮުތގަިއްދަންނަވަން. ބޫުލކުރާ

ްރަޙްهللا ްހެޔޮ ްމިްމަތާގެ ްޤަބޫލުކުރަން.ްްއެކީަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްގޮތް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްެވސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ވަގުތަށް

ްރައީސް.ޢިއްޒަތްތެ ްމެްމިްރި ްވާހަކަބިލާ ްބިލުދައްކާއިދު ްޓެކްްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމުސްތަޤުބަލުގައިްުރަގއި ތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް..ްވާހަކަްވެސްްދަންނަވާލަންްކުރެވިަފއިވާތީްއެންތައްތަެކއްްއަުޅަގނޑަށްްފާހަގަްވިސްނާލަންޖެހޭނެްކަ

ްްމި ްމަހުގެ ްފެބްރުއަރީގެ ްޚާއ4ްްއަހަރު ްމަޖިލީހުގެ ްބޭްއވުނު ްދުވަހު ްފާސްކުިރްވަނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖަލްސާގައި ޞަ

ނޑަްށްއެ .ްގެްޚިދުމަތުންްކަމަށްޓެްކސްްނަގާީންހަމައެކަނިްޕޯސްޓުްކުރެިވގެންްައއީުދވަހުްމާނަްޖީ.އެސް.ޓީްބިލުންްއަުޅގަ

ްތަޞްދީޤުްއެހެންނަމަވެސް ްޚިދުމަތްބިލު ްމުވާސަލަތީ ްރާްއޖޭގެ ްޔަޤީންވޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްމިއަދު ްތައްވުމަށްފަހު

ްއިންޓަރނޭޓާ ްފޯނާއި ްއެނޫންކަމަށްވާ ްރައީސް.ްވެސްިއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަންޖެހިއްޖެކަން. ްޓެކްސް މިީއްްޚިދުމަތްތަކުން

ްއެ ްމާނަްއަޅުަގނޑަށް ްުދވަހު ްގޮތުން ްއެހެންނަމަވެސްކުރެވުނު ްަކމެއް. ްޓަކައިްްކުެރވުނު ްއެކަމަށް ްމިއަދު އަުޅަގނޑު

ްކި ްރައްޔިތުްނގެ ްމާދިވެހި ްޓެކްސްފަބައިްނ ްސަބަބަކީ ްކަމެއް. ްއެދެންޖެހޭނެ ްބުރަޔަކަްށާވްްށް ްރައްޔިތުންނަށް އަކީ

ްނަށްެއއީްކޯެޗއްކަންްައޅުަގނޑުމެންް،ހާލަތެއްގައިްނޫނީްރަްއޔިތެްއެގްއަތުންްއެްެއއްެޗއްްނެގޭްާހލަތެއްަގއިްއޮންނައިރުް

ްތާއީދުކޮށް ްސަރުކާރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްް،ނޭނގި ްފަރާތްތަކަށް ްއެެހން ްނިންމުމުގައިްނޫނީ ްނިންމާ ްކަމެއް ތާއީދުކޮށް
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ްނު ްވަރަށް ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްކަމަށްްވިސްނައިއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް ްހިތާމަޔާްކުރެުވނު ްއަޅުަގނޑު ްެއަކން ެއކުްްވާތީ

ްފާހަގަ ްަރއީސް.ކޮމިއަދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއެްށްލަންޖެހޭ. ްޮބޑަށް ްއެންމެ ްމަޖިލީހުަގއި ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ މް.ޑީ.ޕީްުދވަުހ

ްފާޑުކިޔަމުންމީ ްއެހުން ނޑު ްައޅުގަ ްއެްދިޔައީ ްދެއްކީަމ. ްްވާހަކަ ްބިލު ްާވހަކަދެއްކީ ނޑު ްއަުޅގަ ް.ދިފާޢުކޮށްދުވަހު

ނޑުްއެްއީއެތްތަކުންްޓެކްސްނެގެންްނެތްްކަމަށްްވަނީ.ްގޮުތގަިއްމުވާސަލާތީްޚިދުމަްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާ ުދވަުހްްއަުޅގަ

ްމާނަ ްބިލު ްއެެހންނަމަވެއެ ްގޮތް. ްބިކުރި ްސް ްއެީކގަިއ ްފާސްެވގެންދިއުމާ ްމާނަކުރައްަވއިްއިންްމީރާލު ްބިލު އަލުްންްެއ

ްނަގަންޓެކްސް ްއިޢުލާން، ްިރިވއުކުރުމަށް ްއޮތްޓެކްސް ްެއކަން ްޤަބޫލުކުެރވުނު ްެވސް ނޑަށް ްައޅުގަ ގޮތް.ްްކުރީމާ

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަްއެހެންކަމާއެީކގައި ްމުސްތަޤުބަލުްދެންނެވި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓެައކީ ްއަންަނއިރުްަގއި ްބިލުތައް ކްސް

ްދިރާސާ ްބިލުތައް ްއެ ްބޮޑަށް ްވުރެ ްއެބަމިހާރަށް ްދަތިތަކެއްތޯބިލުްޖެހޭ.ްމިްކުރަްއވަން ްކޮންކަހަލަ ްއަންނަނީ ްމިް،ތަކުން

ްއެބަބިލު ްބަލައިލަން ްައޅުަގނޑުމެން ްފައިދާއެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ ްވަނީ ްމިްތަކުން ްއަޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތަކީ ބިލަށްްްޖެހޭ.

ްމިރަންކުދުތާއީ ްސަބަބަކީ ްރަްއޔިތުންނަށްބިލުް. ްދިވެހި ްސަބަބުން ްޚިދުމަތްތަކެއްްް،ގެ ްދޭންޖެހޭ ްސަރުކާުރން ދިވެހި

ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްއަށް ްފުރިހަމަްފުރިހަމަ ްވަސީލަތްތައް ްލިބޭްެވގެންހޯދުމުގެ ްދައުލަތަށް ާދނެތީ.ްދިވެހި

ްއިތުރުެވގެން ްދިވެހިއާމްދަނީ ްޚިދުމަތްރައްޔިތުންނަްދާނެތީ. ްނުލިޭބްށް ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްސަުރކާރުން ްޓަކައި ކުރުމަށް

ބަރުންގެްމުން،ްމަޖިީލހުގައިްިތއްބަާވްމެންސަރުކާރުންްރަްއޔިތުްނނަށްްބޭނުންވާްޚިދުމަތްތަކެއްްނުދެވޭނެ.ްއެހެންކަް،ނަމަ

ްއެ ްވާްނޖެހޭނީ ްޒިންމާައކަށް ްބޮޑު ްއޮންނަްސަރުކާރަކަށްްއެންމެ ްްއިރެްއގައި ްއިެރއްަގއިްް.ދިނުންއެހީެތރިކަންބޭނުންވާ އެ

ްސަރުކާރަކަ ްހިންގުމަށާއިއޮންނަ ްސަރުކާރު ްފައިސާ، ްބޭނުންވާނެ ްބޭނުރައްޔިތުންނަްށް ްޓަކައި ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ންވާްށް

ްރަްއޔިތުންނަށް ް ްހަމަޖައްސައިިދނުންްފައިސާ ްގޮތްތަކެްއ ްހަމަޖައްސައިލިބޭނެ ްޮގތްތައް ްލިބޭނެ ްސަރުކާރަށް .ްދިނުން.

ްޔަޤީންންއެހެ ނޑު ްމިކަމާއެީކގަިއްއަުޅގަ ްކޮމިޓީްްކުރަނީ ްައވަހަކަށް ްވީހާެވސް ްމިބިލު ްޮފނުވަިއގެން ްައވަހަށްްްއަކަށް ބިލު

ްބިލު ްނިންމައި ްފާސްކޮްށދީްފާސްކުރަްއވަިއ،ްކޮމިޓީން ް،ްގެނެސް ްލިބޭނެ ްސަރުސަރުކާރަށް ްރަްއޔިތުންނަށްްލުއި ކާރަށާއި

ްމަޖިްދިނުމަށްހޯދައި ްއަްކަތްކޮށްދިނުން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ލީހުންްމަސައްޓަކައި ްިމއަދު ނުޑެގްއުއްމީދަކީ ްބިލުްމިުޅގަ

ްހަފްތާގައި ްހަފްތާގައިްް؛ވެސްްމިއަންނަ ްމިއަންނަ ްބަލައިަގނެ، ްމަޖިލީހުން ްމި ްގެނެސްްްމިއަދު ްނިންމައިގެން ކޮިމޓީން

ްކުރިންްއިރާދަްމިއަންނަ ްމިހަފްތާްނިމުމުގެ ްދިވެހިްް،ޤާނޫނަކަށްވެްބިލުްކުރެްއވިްއޔާ ްދިވެހި ސަރުކާރުންްރަްއިޔތުންނަށް

ްދިނުމަށްް ްއަށް ްފުރިހަމަ ްޚިދުމަތްތައް ްސަްދޭ ްދިވެހި ްފައިސާ ްމި ްފަހިވެގެންޓަކައި ްގޮތް ްލިބޭނެ ދިއުން.ްރުކާރަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްްޮގޅީމައްޗަން

ްރަީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްޝު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރާއްޖ78/71ްެކުރިއްޔާ ްެއއަރޕޯޓަކުން ްއޮތް ްބޭރަށްްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިން

ގެަނއުމުގެްޤާނޫނުެގްޙުވަނަްއިޞްލ11ްާބެހޭްޤާނޫނަށްްްނެުގމާްޗާޖުފުރާްފަސިންޖަރުންގެްއަތުންްއެއަރޕޯޓްްސަރވިސްް
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ްމަހުގެ ްނޮވެމްބަރު ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްފާސްކުރިން.ތެްއިޞްލާޙެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއެްްރޭގައި ްމަޖިލީހުން މި

ްް،ފާސްކުރިއިރު ްއޮތީ ްބުނެަފިއ ްނަގަން ްއަތުން ްބިދޭީސެއއްގެ 18ްްއޭރު ްދ51ްެޑޮލަރު ްއުމުރުން ްއަދި އަހަރުްްލާރި.

ްފުރިހަމަ ްވެސް ްއަތުން ްފަސިންޖަރެއްގެ ްދިެވހި ްކޮންމެ ްހަމަޖެހިގެންދިޔ12ްަވެފައިވާ ްޮގތަށް ްަނގާ ްޑޮލަރު .11ް

ްއަެނއްާކވެސް ްތަޞްދީޤުކުރައްަވއި، ްއެ ްހިނގަމުންދިޔ16ްްަްނޮވެމްބަރުގައި ްކުރިންވެސް ްހަމަ ްމިހާރު ނޮވެމްބަރުގައި

ްސަރުކާރުްްގެކޯލިޝަން ،ް ްގުިޅގެން ްއިންތިޚާބުވުމާ 9ްްއަެނއްާކވެސް ްކޯލިޝަނަށްްްއިގ2113ަޑިސެމްބަރު ްއެ ހަމަ

ްރާއްޖެ ްހުށަހަޅުއްވަނީ ްމި ްބޭފުޅަކު ްްނިސްބަތްވާ ްްފުރާއިން ްއަބިދޭސީ ްފަސިންޖަރުންގެ ްޗާޖު ްނަގާ ޑޮލަރަށ25ްްްތުން

ނޑުމެބޮޑު ހައުސްތަކާްެއއްޗެިހްސްޓުންނަށްްވިސްނަިއެގންްގެސްޓްރިންްމިހާރުްރާއްޖޭގެްމެދުްފަންތީްޓުއަކުރުމަށް.ްއަުޅގަ

ބޮުޑވުންްޖެްއަށްްައއުންްއަުގްއިންްބޭުރންްއަންނަްބިދޭސީންނަށްްރާއްްްމިހެންްރާއްޖެް،ދަނީ.ްދާިއރުޅަމުންރާއްޖޭަގއިްއަް

ްގެސްޓް ްމިދަންނަވާ ްގެސްޓްހަުއސްއެއީ ްއެ ްމީހުންނަށް ްިވޔަފާރިކުރާ ްފުގެ ްިވޔަފާރި ްކަމެްއްނަހއުްސގެ ްކުރާ ޑާލުމަށް

ނޑުެމންްކުރީަގއިްމިް ނޑުމެންްއެބަްަބލައިގަންނަންޖެހޭ.ްއަުޅގަ ރަްށްގިަންޑޮލަުރްނަގަންްހުށަހެޅީމަްވ25ްަކަމަށްްއަުޅގަ

ްދެއްކުނު.ވާހަކަތަކެް ްޓެކްސްޙަޤީަޤތުްއް ްރާއްޖޭަގއި ްޤަޫބލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުންނަށްްަނގަިއގެގައި ންކަން

އަޅުަގނޑުމެންްްމެްންހުށަހެޅިންައޅުަގނޑުް،ނީްމިހާރުްއޮތްްޮގތުން.ްއެހެންވިޔަސްްއާމްދަނީންްނެގޭްޓެކްސްްޚިދުމަތްދެވޭ

ްއެބަ ްމަހުޖަނުންނެއްްރާއްޖޭަގއި ްއެަތއް ްނަގަިއގެންްއެް.ތިބި ްލާރި ްނުވަ ްއަތުން ރުފިޔާއަކުންްްލިބޭްކޮންމެް،މީހުން

ްޓެކްސް ްނުކޮނަގަިއގެން ްއެކަން ްގޮތަށް. ްހިންގާ ްމުއްސަނދިންނާނަަގިއގެން ްފަގީރުންނާއި ްރާއްޭޖގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްްށ

ޖައަަކށްްބޮޑުވެފައިްއޮްއވާްެއކަންްއެަތއްްދަރަްމުއްސަދިކަމާއިްަފގީރުަކމުގެްފަރަގުްއެަތއްްވަަރކަށްްއެްފަރަގުދޭތެރޭގައިް

ްކަމެއްް،ނުކޮށް ްހުރިހާ ްއެހެން ްގޭގޭްް،ދެން ްމީހުން ްއާދަިއގެ ްއެންމެ ްޮގތެއްަގއި ްޚާއްޞަ ްުޓއަރިސްޓުްންއަދި ގައި

ްްބައިތިއްަބއިގެން ްޓަކައި ްފަގީރުޮކށްލުމަށް ްފަގީރުން ްއަނެއްކާެވސް ްފެށީމަ ްވިޔަފާިރކުރަން ޑޮލަުރ25ްްެގސްޓްހައުްސގެ

ްވާހަ ްނަގާ ްކުީރގައިކަ ްމިތާ ްކަންބޮޑުވޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވެއްޖެްެދއްކީމާ ްރުފިްަފސްް،ވެސް ްދެވެނީްހާސް ްމި ޔާ

ްމިނިމަމް ްއެންމެ ްވަްގެްވޭޖެއްްްއެއީ ްހަމަޖައްސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދަދެކޭ.ްއަުޅަގނޑަށްްގޮުތގައި ްވެްސްބޮޑު ރަްށްވުރެން

ްވޭޖުގެ ްމިނިމަމް ްމިހާްފެނޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުގަިއ ްރާއްޖޭގައި ްރު ްއަެގއް ްނަމަވެސްްްވަޒީާފގެހަމަޖައްސާނެ ޤާނޫނުން

ްފަސްް،ކޮށްބޮޑު ްބޮޑުްއެ ްވެސް ްހިސާބަށް ްރުފިޔާ ްކަހަލަްހާސް ްކޮންމެވެސް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރާ ްއެކަން ކުރަން.ްއެހެން

ނޑުތަެކއް ްމިންގަ ްހަމަ، ްކަހަލަ ްއުސޫލުތަކެއްކޮންމެވެްސ ްހަމަ ްޭރޝަނަ، ްކަހަލަ ްކޮންެމވެސް ްގެންގުޅެންޖެހޭްލެއް އެބަ

ޑޮލަރުްނަގަންްެއއީްެއއްެޗއ25ްްްއިންްބޭރުންްއަންނަްމީހުންނޭްކިޔާފައިްްހަމަްރާއްޖެާޏ.ްބިލެއްްފާސްކުރާްކަމަށްްވަން

ް ްކީްއވެތޯ ްަވންޏާ ްކަމަށް ްކިޔާފަިއްނަގާ ްނުަނގާންވީ.ްކ111ްޮނޫނޭ ްވެސް ްޑޮލަރު ްމެޖިކ25ްްުންމެހެން ްެއއީ ްއަދަދު އެ

ްވާކަށް ްއެް.ޖެހޭނުފިގަރައކަށް ްމީހުން ްއަންނަ ްބޭރުން ްތިބެްހަމަ 1111ްްނީ 2111ްްޑޮލަުރ، މުއްސަނދިްޑޮލަރު

ނޑުމެްނގެްރާއްޖެްއަށްތަކުަގއިްދަްއކަިއގެންްުދވާލަކަށް.ްއެހެންްތިބޭރިސޯޓުތަކުަގއިްމަހުޖަނުންގެްރިސޯޓު ްއެްްއިރުްއަުޅގަ

ްބުނެްއައިސްްމީހުން ްއަންނާތީއޭ ްހޭދަކޮްށލަން ްއަތުް،ޗުއްޓީ ްބިދޭސީން ްބީދައިންްން ްއެ ްނަގަްނވީ ްހަމައެކަނި ކޮންމެހެން
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ްވާހަކަ ްއެކަނި ްަހމަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމ25ްިދަްއކާ ނޑުމެން ްނޫން.ްއަުޅގަ ްއެއްްޑޮލަެރއް ްމަހަކު ްއެްްދަންނަާވހެން ފަހަރު

ް ްއަންނަ ްއަށް ްރާއްޖެ ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވެއްޖެ ްދާން ްހަދަމުން ްގޮްތޮގތް ްެއކި ްޓެކްސްތައް މީހުންްނަގާ

ްކަންބޮުޑވާނެ. ްމަސްްވެސް ްނިޒާމު ްޓެކްސްގެ ނުޑމެންގެ ްތެރޭއަުޅގަ ްދުވަހުގެ 18ްްަގއި ްބޮޑުކުރަްނ25ްްޑޮލަުރން ޑޮލަރަށް

ްހަމަގަ ްވިސްނަިއގެންްއިމުހުށަހަޅާކަމީ ްއޮް،ވެސް ްސިޔާސަތެއް ްހިސާބުޖެހިއިޤްތިޞާދީ ަވކިްް،ގެންެވގެން،ްޭއގެެތރެއިން

ް ްގޮތަކަށް ްޕްލޭންކޮށް ްއެ ްރޭިވެގން ްމިްކުރިޔަށް ްމިހާރު ްކަމަށް ްނޫން ްކަމެއް ްފެންނަނީްގެންދާ ްހަމަ ްހިތަށްއެރީމަ .25ް

ްޖަހައި ްމިޑޮލަރު ްވެްސްްލާފައި ްއެއްޗެއް ްކޮންމެ ްގޮތުން ްއޮތް ްމެޖޯރިޓީ ްމިތާނގައި ްމިހާރު ްދެން ްފޮނުވަންވީ. ތަނަށް

ްަހމަގަފާސްކޮށް ްެއކަމަކު ްއަްލެވިދާނެ. ްވެސް ްއިމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްުބނާނީ ްެގސްޓްޅުަގނޑު ްމި ްރައްޔިތުން ްހައުސްްޢާއްމު

ްހަމަްމިގޮތަށްްކުއްލިުކއްލިްޓެކްސްަނގަިއ،،ްއެކަހަލަްެއއްޗެހިްހަދައިެގންްއާދައިގެްވިޔަފާިރއެއްްކުަރންްއުޅޭްބައެއްްްއިއާ

ނޑުމެންްފާހަގަކުރަން.ްއަދިްމިގޮތަށްްބިދޭސީންްއަތުންްކަމުގައި އެކަްންްވިަޔސްްއަޅުަގނޑުމެންްކަންބޮުޑާވްވާހަކަްއަުޅގަ

ްައޅު ްވެސް ްއިލްިތމާސްނުކުރެއްވުމަށް ްސަރުކާރަށް ްދެްއިވްަގނޑުމެން ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ކުރަން.

ްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށީްދާ

ށްްފުރާްފަސިންޖަރުންގެްއަތުންްދިވެހިރާއްޭޖގެްއެއަރޯޕޓުތަކުންްރާއްޖެްއިންްބޭރަ،78/71ް`.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ޓެކްސްނެގުމާްބެހޭްބިލު.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމިއީްހަމަްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެކޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޖެްއަީކް

ްރާއްޖެް ްޤައުެމްއ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުޑަުކޑަ ްނޫން.ްވަރަށް ްޤައުމެއް ްހުރި ްލިބެން ްއާމްދަނީގެްަވސީލަތްތަކެއް ްގިނަ މާ

ނޑުމެްނެގް ނޑުމެންނަށްްއެނޭގްދުނިޔޭގެްމުއްސަނދިްޤައުމުތަކުންްއަދިްއަުޅގަ އިންްބޭރަށްްމިކުރާްދަތުރުތަކުގައިްއަުޅގަ

ްއެބަްްއޭޝިާއގެް ްނަގަމުން ްޓެކްސްަތކެްއ ްބޮޑެތި ްުފދޭވަރެްއގެ ްއަކީ ްޓެކްސް ްެވްސްއެއަރޕޯޓު ްބަލާއިރުަގއި ޤައުމުތަކަށް

ޑޮލަރުްނަގަންީވމާްއެއީްބޮޑުްކަމަކަށްްވެގެންްވާހަކަދެްއކުމަކީްމިްޤައުމަށ25ްްްްދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެްންއެންމެ

ލިބޭްއާމްދަނީްސަރުކާރަށް،ްޚާއްޞަކޮށްްސަރުކާރަށްްލިބޭްާއމްދަނީްހުއްޓުވުމަށްްދައްކަވާްވާހަކަފުޅުތަެކއް.ްމިސާލަކަށް،ް

ްފުރަތަ ްއަށް ްއިންޑޮނޭިޝއާ ްއަާރއިރު ްއަށް ްއިންޑޮނޭިޝއާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްަނގާ ްއެބަ ްއެަބ31ްްމަ ްތަނުން ޑޮލަރު.ްއަރާ

ް ޑޮލަރުްއެބަްނަގާްހަމައެކަނ61ްްިޑޮލަރު.ްއެހެންވީމާ،31ްްނަގާ.ްއަނެްއކާްއެްތަނުންްފައިބާތަނުންްއެބަްނަގާްއަނެއް

ްއަާރއިރު ްތައިލެންޑަށް ްބަލާއިުރގައި ްއެގޮތަށް ްހަމަ، ްަނގާ. ްއެބަ ްހަމައެކަނި ްަޓކައި ްއަރައިފޭބުމަށް ްޤައުމަށް ވެސްްްއެ

ބާތުްއެްތަނަށްްވަނުމުގެްކުރިންްވިސާްފީގެްގޮުތގައިްވެސް.ްއެހެންނަމަވެސް،1111ްްއަޅުަގނޑުމެންްއަތުންްއެބަްނަގާް

ްާމް ްވުރެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިޤްތިޞާީދްގޮތުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ،ްމިހިރީ އަނެއްާކްެއްޓެކްްސްއެަބްނަގާ.

ްބޮޑެތިް ްދާއިާރއެްއަގއި ްފުާޅ ްަނގަމުންދާްްތަނަވަސް، ްޤައުމުތަކުން ްުހރި ްމަތީަގއި ްއެހާ ްއަނެްއކާ އުެފއްދުންތެރިކަން

ްއަތުންް ްމީހުން ްއަންނަ ްބޭރުން ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްނަގަމުންދާއިރުަގއި ްޓެކްސް ްމިހެން ޓެކްސްތައް.
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ް ްއަޅ25ްްުއެންމެ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު ްކަމަށް ްކަެމއް ްގޯސް ްއެއީ ްނެގުމަކީ ްކީއްވެގެންާބޭއްޑޮލަރު ްހިތަށްއަރާ ަގނުޑ

ް ްއެ ްގެންދަވަނީ. ްމި ްދަްއަކވަމުން ްވާހަކަފުޅުތައް ްއެނދެްއ25ްްމިކަހަލަ ްރިސޯޓުން ްމިސާލަކަށް ްައޅުަގނޑުމެން ޑޮލަރު.

ް ްވިްއކާ 1111ްްއެބަ ްވިްއކާ ްއެބަ ްއެނދެއް ްރިސޯޓުން 3111ްްޑޮލަރަށް. ްހުރި ްއެބަ ްރިސޯޓުތައް 21111ްޑޮލަރަށް.

ޑޮލަރުްނެގީމާްމިއީްޮބޑ25ްްުއްކާްތަންަތންްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްބޭރުްންއަންނަްމީހާްއަތުންްއެންމެްޑޮލަރަށްްއެނދުްވިް

ް ްނޫންތޯ. ްއަރަެތއް ްމިއީ ްަވންޏާ ްކަމަށް ްާވ 2111ްްމައްސަލައަކަްށ ްމީހާ ްއެ ްިވއްކާލަިއގެން ްއެނދެްއ 2111ްޑޮލަރަށް

ްއަ ްމީހާ ްެއ ްައޅުަގނޑުމެން ްނަގާއިރުަގއި، ްރޫމަކުން ްއެންމެ ްޑޮލަރު ްއެންމެ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ޑޮލަރ25ްްުތުން

ް ްމި ްކިހިނެއް،25ްްނަގާއިުރގައި ްކޮންތާކުން ްމިއީ ްހިތަށްއަާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްަދއްކާތީ ްވާހަކަ ްުއޅޭ ްބޮޑުވެގެން ޑޮލަުރ

ްމިކަހަ ްއޮތީ ނުޑްދަންނަވާލަން ްވާހަކަފުޅުތަެކްއްބާއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްދައްކާ ލަްކޯްއޗެއް،ްކޯްއޗެްއ،ްދިރާސާޮކށްގެން

ް ްއެންމެ ްނަގާ ްސަރުކާރަށް ްނުދައްކަވާޭށ. ްވާހަކަ ްތާކުންތާކުނުޖެހޭ ްމިކަހަލަ ްވަރަްށ25ްްބޭފުޅުންނަށް ްމިއީ ޑޮލަަރކީ

ކުޑަުކޑަްއެްއޗެކޭ.ްމިއީްއެހެންވީމާ،ްިދވެހިްސަރުކާރުްންމިްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްތާއީދުކުރަން.ްއަނެްއކާް

ްމިދި ނޑުމެން ްބަލައިލަމާ،ްއަުޅގަ ްބޭރުމީހުންނަށް ްހަމައެކަނި ްހަވާުލކޮށްލާފައި ްއެއަރޕޯޓު ްފަހަރު ްދިނުމަށ27ްްްޔަ ޑޮލަރު

ްމިީއް ްއެނގިއްޖެ. ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްކުރި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފާސްކުރަންެވެގން ްމީތި ޓަކައި

ޑޮލަރުްފާސްކުރުންްމިއީްވަރަށްްމޮޅ27ްްުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްސަރުކާރަށްްލިޭބްއެއްެޗއް.ްެއކަމަކުްބޭރުްބަޔަކަށްްދޭންވެގެ

ްކޮޅަކަށްް ްހުރިހާ ްުކޑަކޮށްެވސް ްވާހަކަދައްާކއިރު ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްވަރަްށ، ކަމެއް.

ްމެޖޯރިޓީް ްއެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމަކު ްއޮތެއް ްއެއް ްމެޖޯރިޓީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިސްާނލަންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް

ްހެދިޔަނުވެސްް ްވެްސ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަދި ްނުހަދާނަން. ްަޤއުމަަކށް ްގޮެތއް ްހިތަށްއެރިހާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންކޮށްގެން

ްޤައުމުެގް ްމި ްކަންތައްތަާކއި ްޤައުުމގައި ްމި ްދެކޮޅަށް ްަޤއުމާ ްމި ްވެސް ްސަރުކާރުން ްޔާމީްނގެ ްރައީސް ްއަދި ދޭނަން.

ނޑުމެންްެވސްްނިކުންނާނީްއެއާްދެޮކޅަށް.ްރައްޔިތުންނަށްްދެރަެއއްާވ،ްނިކަމެތިްގޮތެއްް ަގއިްކަންކުރަންްއުޅެފިްއޔާްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީްަރއްޔިތުންްފޮނުވާފައިްތިބީްސަުރކާރުްޖަާވބުދާރީކުރުވަންްމިތިބީ.ްހަމައެަކނިްއިދިކޮޅުްޕާީޓެއއްްނޫން.ް

ނިޑޑޭޓުން ްކެ ްތިބި ްކުރިމަތިލައިގެން ްަފރާތުން ްސަރުކާުރގެ ްޖަވާބުދާރީކުުރވަންްްއަޅުަގނޑުމެން ްސަރުކާރު ްތިބީ ްމި ވެސް

ްވިޔަސް.ް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއެއީ ްނުޖެހޭނަން ްފަހަތަކަށް ްއަޅުަގނޑުެމން ްވެސް ްފަަހރެއްަގއި ްއެހެންވީމާ، ތައްޔާރަށް.

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޓަކައި، ްދީނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޓަކަިއ، ްޤައުމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްއެ ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެްއްޤަ ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުއްޓަސް ްެވރިކަމުގަިއ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްޓަކައި ްހިފެހެއްޓުަމށް ްޝަރަފު އުމުގެ

ް ްިމ ްއެހެންނަމަވެސް ްމ25ްްިކުރާނަން. ްމިއީ ްނޫން. ްގެއްލުެމއް ްލިބޭެނ ްޤައުމަކަށް ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމީކީ ޑޮލަރަކީ

ް ްތިބި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްފައިދާ. ްކުރާނެ ްޤައުމަށް ްއަނެްއކ5111ްްާމުސްކުޅިްނނަށް ްމަސްވެރިންނަށް ްދެނީ. ްމި ރުިފޔާ

ްދައުލަތަްށ11111ްް ްފަށާއިރުަގއި ްަފށަނީ. ްއެ ްދޭން ްލާރި ްއަނެްއކާ ްމީހުންނަށް ްތިބި ްދެން ްަފށަނީ. ްދޭން ްއެ ރުފިޔާ

ްއެ ްކުަޑކުޑަ ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްހުޅުވަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަގުތަކެއް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ޑޮލަުރެގ25ްްންމެ
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ްމިއަދުް ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްފަހަރެއްަގއި ްައކީ ްޓެކްސް ްމި ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި

ްއޮްތް ްފަށާފަިއ ްނަގަން ްކުރިން ްމާ ްތާރީުޚގަިއ ްއިސްލާމީ ްތާރީޚުަގއި، ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނޫން. ްެއއްެޗއް ނަގަންއުޭޅ

ްއަކީ ްޓެކްސް ްދުވަްސވަރުަގއިްޓެކްސްތަެކއް ްއެކަޭލނގެފާނުގެ ްޚައްޠާބު؛ ްބުނި ްޢުމަރު ްައކީ ްޓެކްސް ްޙަޤީޤަތުގައި .

ްއެހެންވީމާ،ް ނޑުމެން. ްއަޅުގަ ްނޫން ްެއއްެޗއް ްނަގަންއުޅޭ ްމިއަދު ްމިއަކީ ްއެހެންވީމާ، ްފަށައިފި. ޓެކްސްނަގަން

އުލަތަށްްާއމްދަނީްއިތުރުކުރުމަށްްޓަކަިއްއަޅުަގނޑުމެންްވިސްނަންވީްަދއުލަތުންްއާމްދަނީްލިބެންްއޮތްްހުރިހާްމަގަކުންްދަ

ްއެއްެޗއް.ް ްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިހާރު ްއަކީ ްފައިސާ ްހުރިހާ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްކުރަން. ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ކުރެވެންހުރި

އްަތްއްދިވެހިްސަރުކާރުންްބޭްސކޮށްދެނީްހިލޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްހުސްނުވާްއާސަންދަްއުފެދިގެންިދޔައީ.ްދެންްހުރިްކަންތަ

ްފަރުވާއެއްް ްހުރިހާ ްބައްޔަށް ްކިޑުނީ ްދަނީ. ްއެ ްކުރެިވގެން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްބައްޔަށް ްކެންސަރުގެ ްއުފެދިގެން. ްދަނީ މި

ނޑުމެންްއެބަްބޭނުންވޭްއިުތރުްފައިސާްހޯދަން.ްއަބަުދް ދެވެމުންްއެްދަނީ.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްދިވެހިްސަރުކާރަްށްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންްދެކޮޅުނުޖެހޭްްބަ ބިލިއަންްރުފިާޔގ18ްްެބިިލައންްރުފިޔާގެްއާމްދަނީްހޯދަިއެގން،11ްްޖެޓެއްްހިފައިގެން

ްއާރާސްތުކުރަްނވެފަ.ް ްޤައުމު ްއޮތީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތް. ްދެނެއް ްތިބެވޭކަށް ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްހަދައިގެން ބަޖެޓެއް

ްއަ ްއިޞްލާުޙކުރަންވެފަ. ްރަނަގޅުކުރަންވެފަ. ްކަންތައްަތއް ްޤައުމުގެ ްައދަދަކީ ްޙަޤީޤީ ނުޑގެ 35ްްުޅގަ ްމި 25ްޑޮލަރު.

ްމަރުޙަލާގަިއް ްކޮމިޓީ ްޭބނުންވަނީ ްގޮވާލަން ްސަރުކާރަށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްއަދަދެއް. ްކުޑަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ޑޮލަރަކީ

ް ްއަދި ްއިތުރަށް 11ްްނަމަވެސް ްލާފައި ްޢިްއޒަތްތ35ްެޑޮލަރު ްޮބޑުކުަރން.ްޝުކުރިްއޔާ ްޓެކްސް ްމި ްހަދާފައި ރިްޑޮލަރަށް

ްރައީސް.ް

ް

ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްބޭފުޅުންނަށްް ްހުރިހާ ްހޮވުނު ްއަލުން ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަ ްހޮވުނު ްއިން ްދާއިރާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްދަންނަވައި ްދަންނަވަިއްމަރުޙަބާ ްމަރުޙަބާ ްވެސް ްއަޙްމަދަށް ްރުކުމާ ރު،

ްހުރިހާް ްހޮވުނު ްވެސް، ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީތަކުގެ ްހުރިހާ ްއެހެން ްމެންބަރުންނާއި ްހުރިހާ ްޕާީޓގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ އަދި

ގަކޮށްލަންްމެންބަރުންނަށްްމަރުޙަބާްދަންނަވަން.ްއާދެ!ްކުރިމަތީަގއިްިމްއޮތްްބިލާްބެހޭްގޮތުންްއަުޅަގނޑުްފުރަތަމަްފާހަ

ްސަރުކާރަްށް ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްކޮންެމގޮތެްއވިޔަްސ ްއެީއ ްއިތުރުކުރުން ްއާމްަދނީ ްދައުލަތުެގ ބޭނުންވަނީ

ް ްމިގޮތުން ްކަމެކޭ. ްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްޓަކައި ްމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ްޕާޓީްނ2118ްްކަންކަން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަަހރު ވަނަ

ްަދއުލަ ްހަވާުލވިއިރު ްވެރިކަމާ ްހުރީ ްއާމްދަނީ 5ްްތުގެ ްމިހާރުެގ3ްްބިލިއަްންރުފިޔާގަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްތެރޭަގއި އަހަރުގެ

ް ްއަކީ ްދައުލަތުގ12ްްެއާމްދަނީ ްޕާޓީން ްތަްމސީލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްރުފިޔާ. ބިލިއަން

ްދިވެހިރާ ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްއަދި ްނާޅާ. ްހުަރހެއް ްއިތުރުކުރުމަށް ްއިތުރުނުވާްއާމްދަނީ ްވެސް ްދުވަހަކު ްތާރީޚުަގއި އްޖޭެގ

ނޑުމެންގެްާޕޓީންްހުށަހެޅިްސިޔާސަތުތަުކެގްސަބަބުންްއާމްދަނީްއިތުރުުކރެވިއްޖެ.ްމިހާރުްކުރިމަތީަގއިް މިންވަރަށްްއަުޅގަ
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ް ްެޓކްސް ްއެއަރޕޯޓް ްއެއީ ްކަެމއް. ްމަރުޙަލާގެ ްއިތުރުކުރުމުގެ ްއާމްދަނީ ްހަމަ ްއޮތީ ްމަތިކޮށްލ25ްުމި ން.ްޑޮލަރަށް

ްގޮތަށް،ް ްފާހަގަކޮށްލެްއވި ްެވސް ްދީދީ ްމާރިޔާ ްބޭނުންވަނީ، ްފާަހގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގިއ ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްދޭންޖެހޭް ްއެބަ ްވަގުތު ްދުރާލައި ްކުރާއިރު ްކަންކަން ްމިކަހަލަ ްގޮތަށް ްފާހަގަކޮށްލެއްވި ްދީދީ ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްިވަޔފާ ްއޮޕަރޭުޓކުރާ ްމިސާލަކަްށްރާއްޖޭަގއި ްއެގޮތުން ްވާތީ. ްކަމަކަްށ ްގުޅޭ ްސީދާ ްީމހުންނާ ްއެ ްއެީއ ރިވެރިންނަށް.

ްިމް ްތެރޭަގއި ްމުއްދަތެްއގެ ްަވކި ްވެސް ްއިން ްދާއިރާ ްޓުައރިޒަމް ްެނގުމުަގއި ްޓެކްސްތައް ްަބއެްއ ްހަނދާންވޭ އަޅުަގނޑު

ްކޮށްފައި ްފެްކޓަރއިން ްތެރެއަށް ްއަހަރުގެ ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްެއއީ ްކުރާށޭ. ްއެހެންްްކަމެއް ްވާތީވެ، ްކަމަށް ްކަންަކން ހުރި

25ްޑޮަލރުގަިއްޮއވެފައިްއަނެްއކ18ްްާކުއްލިުކއްލިްއަށްްެއކަންްނުުކރުން.ްއުސޫލެްއގެްގޮތުންްރަނގަޅުްވާހަަކއެއް.ްެއއީް

ް ްއަރަން، ްވިޔަފާރިކުރ1ްާޑޮލަރަށް ްހެދީމަ ްއެހެން ްތެރޭގައި ްމަސްދުވަހުގެ ްހަތަރު ްދެތިން ްނުވަތަ ްތެރޭގައި ްއަހަރުެގ

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްމީް މީހުންނަށްްދަތިވާނެްއެްބޭފުޅުންގެްފޯކާސްޓުްތަްއޔާރުކުރަން.ްއަނެއްްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް ްެއންމެ ްޤާނޫނެއް. ްުކޑަުކޑަ 3ްްވަރަށް ްޤާނޫނެްއގެ ްއޮތް ްބަދަލ1ްްުމާއްދާ ްމި ްގެންނަން. ްބަދަލު ްމި ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްޢިއްޒަ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްފައިސާްގެންނައިރު ްއެ ްގޮތަކަށްތޯ ްބައްލަވާެނ،ްކޮން ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ތްތެރި

ޑޮލަރުްކޮންެމްބޮލަކަށްްލިބުނީމަްއެްފައިސާ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޕާޓީންްއެަކންްމީގެްކުރިންްހުށަހަޅާފައ25ްްިޚަރަދުވަނީ.ް

ނޑުމެންްއެއަރޕޯޓްްތަރައްީޤކުަރންްބަޔަކަ ށްްއަުއޓްސޯސްކޮށްަފއިްއެްމީހުންގެްމަސަްއކަތާިއްއޮތީްއެކަންްގުުޅވާފަ.ްއަުޅގަ

ް ްމި ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްުގޅުވާފަ.ްމިހާރު ްެއ25ްްއެކަމާ ްނަާގްތަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްުކއްލިައކަށް ޑޮލަރު

ނުޑްްޑޮލަރުންްދެންްވާްގޮތުެގްޔަޤީންކަމެއްްމިއަށްވުރެްބޮޑަށްްޢާއްމުްރައްޔިތުންނަށްްއެނގެންޖެހޭނެްކަމަށ25ްް އަޅުގަ

ްކޮމިޓީގެް ްއަދި ްބަުހސްކުރާއިރު ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބަދަލުތަކުަގއި ްގެންނަ ްިމގޮތަްށ ްއެހެންވީމާ، ދެކެނީ.

ް ްމި ްޤަބޫލުކުާރއިރުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްބަލާއިރު ްމިކަމަށް ްވެސް ްވަދެގެްނގޮްސ25ްްމަރުޙަލާގައި ްގޮތަކަށް ްކޮން ްމީ ޑޮލަރު

ްޚަ ްގޮތަކަށް ްކޮން ްބޮުޑްކޮންތާކުން، ްވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ްނޫންޯތ ްެއއްެޗއްތޯ، ރަދުވާ

ްމިހާރުް ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮުތން. ްތަރައްޤީނުވެ ްފެންވަރަށް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެއަރޕޯޓް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މައްސަލަެއއް،

ްއުޅު ްައއުްޓސޯސްކޮށްފައި ްައޅުަގނޑުމެން ްެއގޮތަށް ްގޮތަކީ ްއޮތް ްމި ްކަމެއްްދިމާވެފައި ްހުރިހާ ްމި ްގުިޅގެން ްކަަމކާ ނު

ްއަނެއްާކް ްއަދަދަކަށް ްޭރންޖުގެ ްެއއް ްއަދަދެކޭ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްހަމަ ްއޭރުވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއޭުރވެސް ހުއްޓި،

ްގޮުތގެް ްހިނގާނުހިނގާ ްިމކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްމައްސަަލެއއް ްއެީއކީ ްގޮތުން ްއުސޫެލްއގެ ްއޮތީ. ްމި އެދިފައި

ްއެ ްއެީއްތަފްސީލު ްނުކުރުން. ްމިކަން ްއަްށ ްކުއްިލކުއްލި ްކުރާއިރު ްމިކަން ްއަދި ްކަމެއް. ްރަނގަޅު ނގުމަކީ

ްވިޔަފާިރވެރިންނަށްްވެސްްަވުގތުްދޭްގޮތަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް
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ޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއަުޅަގނުޑގެްވެސްްމިއަދުގެްއެންމެްއިްސް`.ްއަްއސަލާމްްޢަލައިކުމް.ްޝުކުރިއް

ް ްމަރުޙަބ18ްްާވާޖިބަކީ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުރިހާ ްއިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވި ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުްނގެ ވަނަ

ް ްެއއާެއކީަގއި ްހަމަ ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައިްމަސަްއކ17ްަދެންނެވުން.ްއަދި ްައޅުަގނޑުމެންެގްެއކުެވިރްވަނަ ތްކުރެްއވި

ްރާއްޭޖގަިއް ްމިއަދު ްޭއެގއިތުރުން ްއަދި ްއާދެ! ްޝުކުރުަދންނަވަން. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ހުރިހާ

ްޢަބްދު ްއާދެ! ްސަުރާކރު؛ ްއޮތް ްޓަަކއިްهللاްޤާއިމުކުރެވިަފއި ްތާއީދަށް ްފުރިހަމަ ްދިްނ ްަރއްޔިތުން ްސަރުކާރަށް ޔާމީނުެގ

ްލޮބު ްޤަބޫލުކުރާްދިވެހި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންަނަވން. ްއެީކަގއި ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްވަރަށް ްރަްއިޔތުންނަށް ްހުރިހާ ވެތި

ދިވެހިރާއްޖޭގެްެއއަރޕޯޓަުކންްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްފުރ78/71ްްާގޮތުަގއިްމިއަދުްހުށަހެޅިގެންްމިްއުޅޭްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްނެ ްސާރވިްސޗާޖް ްއެއަރޕޯޓް ްއަތުން ްިއޞްލާޙަކީްފަސިންޖަރުންގެ ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްގެންނަން ްޤާނޫނު ްބެހޭ ގުާމ

ްސަރުކާރުް ްޔާމީންގެ ްރައީސް ްޖެހުނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްއިޞްލާޙެއް. ްބަލައިގަްނނާނެ ްރައްޔިތުން މިއަދު

ް ްކަނ4ްްޤާއިމުކުރެވުނުތާ ްގެންދާ ްކުަރއްވަމުން ްސަރުކާރު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްެވގެންދާއިރު ްދުވަސް ތައްަތއްްމަހެއްާހ

ް ްމަހުގެ ްމި ްބަލަިއގެންފިކަން ްއެކަން ްއަދި ްބައްލަަވއި، ްގާތުން ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންެގ22ްްރައްޔިތުން ްޭބއްވުނު ގައި

ްިމއަދުެގް ްއަޣްލަބިްއޔަތެއް ްތަަނވަްސ ްވަރަށް ްސާބިތުެވގެންޮގއްސަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްއިންތިޚާބުަގއި މަޖިލީހުގެ

ްދެއްވީ ްއެ ްރައްޔިތުން ްގޮތަށްްްސަރުކާރަށް ްފައިދާހުރި ްޤައުމަށް ްމި ްތެޭރގައި ްދުވަސްޮކޅުގެ ްކުޑަ ްވީ ްމި ްޔާމީން ރަީއސް

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްޤަބޫލުކުރެއްވީމަ.ްއެެހންވީމާ،ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުން ްކަމަށް ްކުރަްއވާ ޑޮލަރުެގ25ްްކަންކަން

ް ްމިހާރުވެސް ްމިްއަރަނީ ްހިތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ދަނީްނަގަމުންޭނ.ްއެހެންވީމާ،ްއިތުރުެވގެްންްޑޮލަރުްމ18ްިވާހަކަދަްއކާއިރު

ޑޮލަރޭ.ްއެންމެްއާދަިއގެްފަތުުރވެރިައުކްވެްސ،ްައޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބޭގޮތުަގއިްާރއްޖެްއަްށ7ްްމިްއުޅެނީްއެންމެް

ް ްގާތްަގނަޑކަށް ްމައްޗަށް ްދުވާެލއްެގ ްވެސް ްަފތުރުވެރިައކު ްއާދައިގެ ްއެންމެ ްއ211ްެމިއަންނަ ްޑޮލަރު ަބްވަރަކަށް

ް ްޚަރަދުކުރާއިރު 1ްްޚަރަދުކުރޭ. ްއަދި 7ްްމަސްދުވަހު ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްރާއްޖޭގަިއ8ްްދުވަސް ްވިޔަސް ްކަމަށް ދުަވހު

ް ްެނޭގ ްފުރައިގެންދާއިރު ްކަމަކަްށ7ްްހުރެފައި ްާވވަުރގެ ްމައްަސލައަކަށް ްއެީއކީ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ޑޮލަރަކީ

ްމީ ްފަތުރުވެރިންނަކަށްްނުވާނެ.ްެއއީ،ްއެ ްކުަޑްއެްއޗެްއްމި ްވެސް ްވުރެ ްވަރަށް ްޚަަރދުކުރާ ްކޮފީައކަށް ޑޮލަރަކީ.7ްްހުން

ްއެީއް ްއިޞްލާެޙއް. ްގެންނަންވެއްޖެ ްކޮންމެހެން ްމިހާރު ްއިޞްލާޙަީކ ްމި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްގޮތް ްއިތުރު ްލިބޭނެ ްއާމްަދނީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްސިޔާަސތަކީ ްސަުރކާރުގެ ްދެޭވްމިއަދުގެ ްފަހިކޮށް،ްރަްއޔިތުންނަށް ަތއް

ްދިރިއުޅުމެއްް ްއުފާފާގަތި ްތަޢާރުފުކޮށް،ްދިވެހިރައްޔިތުްނނަށް ްޚިދުމަތްތައް ްއިތުރު ްފެންވަރުްރަނގަޅުޮކށް،ްއަދި ޚިދުމަތުގެ

ްައޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރޭގައި ްބިލުތަކާ ްހުށަހެޅޭ ްގޮތަށް ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްމަގުސަދުގަިއ ްއެ ހަމަްްހޯދައިދިނުން.

ްބުނެފި،ްިމް ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދޭން ްއެްއބާރުލުމެއް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްވިސްނަިއ،ްސަރުކާރަށް ްފުންކޮށް ވަރަށް

ްގޮތުގަިއް ްމަންދޫބުންގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުމޭ. ްއެއްބާރުލުންދޭން ްތިމަންނަމެން ސަރުކާރަށް

ްހު ްސަރުާކރުން ްތިބެގެން ްމިއަަދުކްމިތާނގައި ްއެއީ ްާވހަކަދެއްެކވުން ްއިދިކޮޅަށް ްދޭތެރޭގައި ްބިލުތަކާ ްމިފަދަ ށަހަޅާ
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ނޑުމެންްދުށީމުް ވަނ2118ްްައަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުެރވޭކަށްްއޮތްްޙަޤީޤަތެއްްނޫން.ްއެހެންްދަންނަވަންްމިްޖެހެނީްއަޅުގަ

ްޤާއިމުެވގެން ްސަރުކާރު ްއެ ްއަދި ްތަން. ްޤާއިުމވެެގންދިޔަ ްސަރުކާރެއް ްތެރޭަގއިްއަހަރު ްމަސްދުވަހުގެ ްހައެްއކަ ދިޔަތާ

ް ްސަރުކާރަްށ17ްްބޭއްވުނު ްެއ ްނުބުނި، ްަރއްޔިތުންނެްއ ްދިވެހި ްއިންތިޚާުބގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ވަނަ

އެއްބާރުލުންދޭށެކޭ.ްމީްފެންނަންްއޮތްްޙަޤީޤަތެއް.ްދިވެހިްރައްޔިތުންްބުނީްނޫނެކޭ،ްތިމަންނަމެންްމިްފަހަރުްބޭނުންވަނީް

ްއިދި ްއެހެންނަމަވެސް ްރަނގަޅުކުރާށޭ. ްގޯސްތައް ްހަދާ ްސަރުކާރުން ްމި ްމެޖޯރިޓީދީގެން ްފަރާތްތަކަށް މަހެއްހ3ްްާކޮޅު

ް ްގާތްަގނަޑކަށް ްފެނިގެންދިޔައީ ްމިންވަރު ްއިތުާބރުކުރި ްރައްޔިތުން ްސަރުކާރަށް ްޔާމީންގެ ްތެރޭަގއި ޮގނިޑ،85ްްދުވަހުގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްތެރެއިނ85ްްރައްޔިތުންގެ ނީޑގެ ްރަްއޔިތުންްްގޮ ްއެްއކޮޅަށް ްސަުރކާރާ ްމި ނޑި ްގޮ ްއެތައް ފަސްދޮަޅސް

ްމަންޒަރު.ް ްފެންނަ ްޤާިއމުވީމަ ްސަރުކާެރއް ްއަންނަ ްޚިދުމަތްކުރަން ްރައްޔިތުންނަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ދިންދިނުން.

ް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތިބީ ްމި ްަރއްޔިުތން ްޙަޤީޤަތަކީ ްަޤބޫލުކުރެވޭ ްމިއަދު ބޭނުންވެފަ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްތިބީ ްމި ްރައްޔިތުްނ ްބޭނުންވެފަ. ްއިތުރުުކރަން ްފުދުންތެރިކަން ްޮބޑަށް ްވަރަްށ ްމިތިބީ ރައްޔިތުން

ްއެް ްސާބިތުކޮށްދީފި ްަސރުކާރުން ްޔާމީންގެ ްރައީސް ްަރއްޔިތުްނނަށް ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންވެފަ. ްހަމަޖެހުމަށް ޤައުމުގެ

އަހަރުްާރއްޖ11ްްެއަހަރުްެވގެންދާނ5ްްީޔިތުންްދެއްވާށޭ.ްދެްއވައިިފއްާޔްއެްމަނިކުފާނުގެްމަނިކުފާނަށްްއެއްބާރުލުންްރައްް

ް ްައންނަ ްތަރައްޤީ ްނާންނަވަރުގެ ްހުރިހ5ްްާއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްއެންމެން ްމިއަދު އަހަރަށޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން

ްޤައުމާ ްސަރުކާރުން ްމި ްވީ ްމަަސއްކަްތކޮށްގެން ްގުިޅގެން ްމަޖިލީހަށްްއެންމެން ްކަންކަމުަގއި ްފައިާދހުރި ްަރއްޔިތުންނަށް އި

ހުށަހަޅާްބިލުތަކަށްްއާނބަސްްބުނެ،ްމިްސަރުކާރަށްްފުރުޞަތުދޭން.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްިސާޔސީްފިކުރުްކޮންމެްގޮތަކަްށް

ްއަންނަ ްފިކުަރކަށް ްެއއް ްޚިޔާަލކަށް، ްއެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްހުއްޓަސް ްޚިޔާލުތަފާތުވުންަތެކއް ްކަންކަންްހުއްޓަސް، ންޖެހޭ

ްސިޔާީސް ްކޮންމެ ްަކންކަމުގައި ްކުރެވޭ ްޓަކައި ްއަށް ްަމންފާ ްއާއި ްލާބަ ްރައްޔިތުންގެ ްޤައުމާއި ްމުޅި ްއެއީ ހުންނާނެ.

ްމިް ްތަފާތުވެގެންްނިކުމެގެންްވެސް ްފިކުރު ނޑުމެންްސިޔާސީ ްއެއްބާރުލުންދޭން.ްއަޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްހުއްޓަސް ފިކުރެއްަގއި

ްވާހަކަެއއް. ްެއއް ްއުޅެނީްްދައްކަނީ ްމި ްތިމަންނަމެން ްބުނަނީ ްމި ްނިކުމެ ްވެސް ްޕާޓީއަުކން ްކޮންމެ ނޑުމެން ައޅުގަ

ްއޮަތސް،ް ްސަރުކާރެއް ްޮކންމެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެހެްނކަމަށްވަނީިވއްޔާ ްކުރާށޭ. ްކަންކަން ްފައިާދހުރި ްަޤއުމަށް ރައްޔިތުންނާއި

ްރައްޔިތުންނަ ްޤައުމުެގ ްމުޅި ްރައްޔިތުންނަށް، ްއޮތަސް ްސަރުކާރެއް ްބުނަން.ްކޮންމެ ްއާެއކޭ ްކަންކަމުަގއި ްފައިދާހުރި ށް

ްަރއްޔިތުްނގެް ްެއއީ ްވާހަަކދެއްކުން ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްަރއްޔިތުން ްހުށަހެޅުނީމަ، ްބިލުތަކެއް ްމިކަހަަލ ްހާލެްއަގއި އެްއވެސް

ނޑުމެން އިިދކޮޅުްްމަންދޫބުންގެްގޮތުގައިްަބޔަކުްތިބެގެންްކުރަންްހެޔޮާވވަރުގެްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންްމިްދަންނަވާލީްއަުޅގަ

ްކޮންެމް ްފުރާ ްއެއަރޕޯޓުްނ ްމީ ްކަހަލަ ްހީވާންއުޅޭ ްަފހަރު ްަބއެއް ްގެންދަާވއިރު ްވާހަކަދަްއކަވަުމން ފަރާތްތަކުން

ް ްނަގާ ްއަލަށް ްމީ ްއެްއޗެކޭ.ްނޫނީ ްނަގާ ްއަތުން ްޤަބޫލުކުރ25ްްާފަސިންޖަރެއްގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ،ްއެީއކީ ޑޮލަރޭ.

ް ްއެީކަގއި ްޒިންމާދާރުކަމާ ްމިހާރުްގޮތުަގއި ްނޫން. ްގޮތެއް ްވާހަކަަދއްކަްނޖެހޭ ްވިސްަނއި ްފިކުުރކޮށް، ްދޭތެރޭގައި ކަންކަމާ

ް ްގެންދަނީ ްމި 18ްްވެސް ްިއތުރުވަނީ ްޭއގެތެރެއަްށ ްނަގަމުން. ްއިޝާރާތްކުިރ7ްްޑޮަލރު ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ޑޮލަރު.
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ް ްއެ ްފަހަރ7ްަފަދައިން ްއެންމެ ްފަތުރުެވރިއަކު ްޒިޔާރަތްކުރާ ްއަށް ްާރްއޖެ ްޚަރަދުކުރާްޑޮލަރަކީ ްވެސް ްކޮފީއަކަށް ްބޯލާ ކު

ްދުވަްސވީް ްއުމުރުން ްމުސްކުޅިްނނަށް، ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދަދެްއ. ްކުޑަ ްވުރެ މިންވަރަށް

ް ްނުވަތަ 65ްްމީހުންނަށް ްފުއްދަވައި ްވަޢުދު ްީވ ްޓަކައި ްވަޑަިއގަތުމަށް ްސަރުކާރަށް ްމީހުންނަށް ްމަތީގެ 5111ްއަހަރުން

ްވިދާުޅވިްްރުފިޔާ ްސަލީމު ްމެންބަުރްއަޙްމަދު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުށީ ްދެންމެގައި ްަމންޒަރު. ްގެންދަވާ ދެއްވަމުން

ްލިބޭނެް ްއާމްދަނީ ްެވސް ްދުވަސްަތކަށް ްނުބާނާ ްމަސް ްމަސްވެރިްނނަށް ްތަޢާރުފުކުރަނީ. ްއާސަންަދ ްހުސްނުވާ ފަދައިން

ްމީހު ްއެބައި ނޑުވެރިްނނަށް ްދަ ްރައީސްްމަގުފަހިކޮށްދެނީ. ްމިހާރު ްއަދި ްހަދައިދެނީ. ްގޮތް ްލިބޭނެ ްއިނާޔަތްތަކެއް ންނަށް

ްެއް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވެސް ްތަޢާރުފުކުރަްނ ްއިނާޔަތްތައް ްއެެހން ްއިތުރު ްެވއްޖެްއޔާ ްގޮތުން ްހުރި ްވިސްނުންފުޅު ޔާމީނުގެ

ްރަ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަމުން. ްޚިދުމަތްތައްްގެންދަވަނީ ްމި އްޔިތުންނަށް

ްެއގޮތްަތއްް ްހޯދައިދޭން. ްގޮތްތަކެއް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްސަރުާކރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ްއެއްގޮަތކަށްވެްސް ްދެކޮޅަށް ްއެއާ ްތިބެގެން ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްފެއްޓީމާ ްމަސައްކަތް ްސަރުކާރުން ހޯދައިދޭން

ްފިކުރެްއގެްވާހަކަދަްއކަ ްސިޔާސީ ްކޮންމެ ްއައީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާްނވާނީ ްބޭނުމަކަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ިއގެންނުވާނެ.

ްެވއްޖެްއޔާް ްކަމެއް ްފައިދާހުރި ްަރއްޔިތުންނަށް ްވާންވާނީ ްވިސްނުމަކަްށ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވިަޔސް، ްކަމަށް ތެރެއިން

ްމަ ްރަްއޔިތުންގެ ްޙަޤީޤީ ްެއއްބާރުލުންދިނުން.ްއެއީ ްކަމަށްްއެކަމަށް ްހުންނަންޖެހޭނެްގޮތެއް ްފިކުރު ްވިސްނުމާއި ންދޫބުންގެ

ްމިްޤާނޫނަށްްގެންނަންްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،ްމާވަށުްާދއިރާެގް އަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލަކީްުނވަތަ

ްެއއީް ްއިޞްލާޙަީކ ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފިއ ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްބޮޑަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ނޑު އަުޅގަ

ް ްފުރުޞަުތގަިއ ްމި ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ްއަދި ްދަންނަވަން. ްކަުމަގއި ްއިޞްލާެޙއް ްަރއްޔިތުންެގ18ްްތާއީދުކުރާ ވަނަ

ްބުރަް ްކޮށްދެްއވި ްރައްޔިތުން ްދާއިާރގެ ްއެ ްދެއްވުމުގައި ްައޅުަގނަޑށް ނޑި ްގޮ ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްހައްދުންމަތީ މަޖިލީހުގެ

ްައޅުގަް ްވަރަށްްމަސައްކަތާިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްހަމަ ްދާއިރާެގ ްފޮނަދޫ ްަޓކަިއ ްތާއީދަށް ްެދއްިވ ނޑަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވޯޓުދެއްަވއި، ްައޅުަގނަޑށް ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެީކގަިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްޝުކު ްމި ްބޭފުޅުްނ ްބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި ްއަިދްއިންތިޙާބުކޮށްދެްއވުމުަގއި ްޚާއްަޞކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ުރގައި

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްލޮބުވެިތ ްދާއިާރގެ ްައޅުަގނުޑގެ ްޔަޤީންކަންައރުވަން ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ނުޑ ްއަުޅގަ މީގެއިތުރުން

ްއޮްތް ްކުރިޔަތް ްބޭނުންވަނީ ްއަުރވަން ްޔަޤީންކޮށް ްވިސްނުމާއ5ްްިރައްޔިތުންނަށް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް އަހަރު

ްއެއްް ްދާއިރާެގްފިކުރާ ްފުނަދޫ ްއަބަދުވެސް ނޑަީކ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކޮށްދޭނަމޭ. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ގޮތަށް

ްގޮތަކަްށް ްބޭނުންވާ ްޭބފުޅުންގެ ްއެ ްއެީކގައި ްބޭފުޅުންނާ ްެއ ްބަލަިއގެން ްގޮތް ްހުރި ްފިުކރު ްވިސްނުާމއި ރައްޔިތުންެގ

ްއިރާދަކުރެްއިވއް ްމީހެކޭ. ްެވގެންނުދާނެްމަސައްކަތްކުަރއްވާނެ ްވޯޓަކަށް ްބޭކާރު ްވޯޓަކީ ްދިން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ޔާ

ްކުރިންް ްނިންމާލުމުގެ ްާވހަކަކޮޅު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަރުވަމޭ. ްބޭފުޅުންަނށް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްމިއަދު ްޔަޤީންކަން ކަމުގެ

ްސާިބތުކަ ްދެްއެކވި ްއެ ްހިތްވަރާއި ްކުެރްއވި ްއެ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްވާދަކުެރްއވި ނާޑްއަޅުަގނޑާ ްއަުޅގަ ްޓަކައި މަށް
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ް ްއަނެއް ްާރއްޖޭަގއި،ްމުިޅ2ްްވާދަކުރެްއވި ްއެާއއެީކގައި ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްހަމަ ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްވެސް ކެްނިޑޑޭޓުންނަށް

ަވނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްިއންތިޚާބުގައިްކާިމޔާބުްހޯއްދެވިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްމަރުޙަބ18ްްާރާއްޖޭަގއިްމިްބޭްއވުނުް

ނޑުްވަރަްށްދަންނަ ވާއިރުްމިފަހަރުްކަންްދިމާކުރިްގޮތުންްނާކާމިޔާބާްކުރިމަތިވެވަަޑިއގެންނެވިްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއަުޅގަ

ބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަިއ،ްއެްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްހިތްވަރުދެން.ްއެއީްދުނިޔޭގެްކަންކަންްހިނގާްގޮތުންްކޮންމެްފަހަރަކުް

ްކުރިމައް ްކާމިޔާބީއަާކ ްބޭފުޅުްންއެންމެންނަކަށް ްއެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނުވާނެ. ެޗއް

ްެއކީަގއިް ނޑާ ްއަުޅގަ ްދެރަވޭ ްވަރަށް ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮްތ. ްދިމާވި ްފަހަރު ްމި ްނޫން. މަސައްކަތްނުކުަރއްަވިއގެނެއް

ް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ނޑުމެނ18ްްމަސައްކަތްކުެރއްވި ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގަިއ ްރައްޔިތުންގެ ްއެކުްވަަނ ނާ

ްއޮތްް ްކުރިއަތް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުލިބުނީތީ. ްފަހަރު ްމި ްފުުރޞަތު މަސައްކަތްކުެރއްވުުމގެ

ްއަޅުަގނުޑެގް ްެއއީ ްކަމަށް. ްފަހިެވގެންދާނެ ްފުރުޞަތުތައް ްއިތުރު ްއަދި ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ތާނގައި

ްދަންނަ ްވާހަކަ ްވެސް.ްމި ްބިލަށްްއުއްމީދަކީ ްމި ްފަހަރު ްއެއް ްއަިދެވސް ްނިންމައިލާނީ ްވާހަކަކޮޅު ްައޅުަގނުޑގެ ވައިލާފައި

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވަމުން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްނާޒިމުްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދު

ްރައީސް.ްއާދެ!ްޤާނޫނުް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއިނ78/71ްްްނަންބަރުްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްރާއްޖެ ްއެއަރޕޯޓް ދިވެހިާރްއޖޭގެ

ް ްއަތުން ްމީހުންގެ ްފުރާ ްއިޞްލާޙަށ25ްްްބޭރަށް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްޓަކައި ްނެގުމަށް ްއަށް ްޓެްކްސ ްނަގަން، ޑޮލަރު

ްމިް ްބައްަލވަންވީ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްާތއީދުނުކުރަނީ ްމިއަށް ްއަޅުަގނޑު ްނުކުަރން. ްާތއީދެއް އަުދްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންްމިކަންްކުރަންއުޅުނީމާް ވާހަކަދަްއކަވާްބޭފުޅުންގެްދޫފުޅުތަކުންްއިވެމުންދާްއަޑު.ްއެްމ.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުަގއިްއަުޅގަ

ްިމް ްގެނުވީ ްހާލަތަށް ްކުރާ ްބަޣާވާތެްއގެ ްވެރިކަމެްއ ްއޮްތ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރާއްޭޖގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމައްސަލަިއގައި.ްއެއަރޕޯްޓްެޓކް ްގެނުވަިއ،25ްްސްަގއި ްހަލަބޮލިކަމަށް ްަޤުއމު ްމުޅި ްއަކީ ޑޮލަރުްނަގަންެޖހުނުްމައްސަލަ

ްެދއްެކިވް ްމަސައްކަާތއި ްުކރެއްިވ ްއޭުރގަިއ ްބޭފުޅުްނ ްމި ްގެނުަވއި، ްސަމާލުކަމަށް ްއެކަްނ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭެގ މުޅި

ްހު ްެއބަ ްކަންފަތުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޭޖެގ ްައޑު ްހުރިްވާހަކަފުޅުތަުކގެ ްއެބަ ްރެކޯޑިްނގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ރި.

ްއެް ްބޭނުންވަނީ ްފާަހގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްހިތާމައާ ްމިއަދު ްހުރި. ްއެބަ ްއަރުޝީފުކުެރވިަފއި އެވާހަކަަތއް.

ްއެް ްވެސް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ްއުފާކުރަން ްތަން. ްދައްކަމުންދާ ްޭގގައި ްމިވާހަކަތައް ްގޮތެްއަގއިްބޭފުޅުން އް

ހިފެހެއްޓިފައިްހުރިކަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިތިބީްރައްޔިތުންްއެދޭްގޮތަށް،ްރައްޔިތުްނގެްތަރަްއޤީްބޭނުންވެގެން.ްނަމަވެްސް

ްއިންތިޚާބަާކް ްއައީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތޭ. ްރަނގަޅު ްމީ ްެއއީ ްވާހަކައެއް. ްވިދާޅުެވްއޖެ ްރައްޔިތުން މިއަދު

ްވާހަކަ ްމި ްސީދާްކުރިމަތިލައިގެން ްދާނީ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބުނެފަ. ްގާތުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ތައް

ްަފއިސާެއއްް ްއަތުން ްަރއްިޔތުންގެ ްރާއްޭޖގެ ްގޮތެްއަގއި ްނުސީާދ ްިޑއުޓީން ްއިމްޕޯޓު ްައޅުަގނޑުމެްނ ޓެކްސްައކަށޭ.
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ްޖީ.އެ ްޓެކްސެއް، ްޚިދުމަުތން ްުމވާސަލާތުގެ ްސަރުާކރުގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބިުލްނުނަގާނަމޭ. ްޖީ.އެސް.ޓީ ްަނގަންެވގެން ސް.ޓީ

ްދެއްކީް ްމިތާނަގއި ްެވގެްނދިޔައީ. ްކަންތައްަތއް ްކިހިނެއްތޯ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ތަޢާރުފުކުރީމަ

%ް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއޮތީ ްއެ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަފުެޅއްތޯ. 6ްކޮން ،ް ްއޭޕްރީްލ ްފެށިގެން، ްަމހުން 1ްމިއަންނަ

ްެއކަްންފެށިގެ ްއާދެ! ްގޮތް. ްއެދޭ ްަރއްޔިުތން ްއެއީ ްރަނގަޅު. ްެވސް ްެއގޮތް ްއޮތީ. ްއެ ްބަދަލުގެނުވާފައި ްޤާނޫނަށް ން

އަޅުަގނޑުމެންްވެސްްޤަބޫުލުކރަންޖެހޭނެ،ްރައްޔިތުންެގްތެެރއިންްގިަންބަޔަުކްއެޭދްގޮަތީކްެއއީްައޅުަގނޑުމެންްރުހޭނެް

ް ްޤުރުއާނުްންސާބިތުވެފަ. ްވަނީ ްެއކަން ްهللاގޮތް. ްހާލަތުްގެ ްޤައުެމއްގެ ްއޮތް. ްއެބަ ްއަިއއްސަ ްއެކަން ްަބސްފުޅުގައި ވަޙީ

ބަދަލުނުކުރައްވާނޭްއެްަޤއުމުެގްރައްޔިތުންްެއކަމަށްްއެދިްމަސައްކަތްނުކުރާހާްހިނދެްއގައި.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެްން

ްގޮް ްރަނަގޅު ްރައްޔިތުންނަށް ްައީއ ްބުނަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބީ. ްމި ްތަާބވެގެން ްރައްޔިތުްންއެއަށް ްހޯދައިދޭނަމޭ. ތެއް

ނޑުމެންްދެންް ގާތުަގއިްސަލާންޖެހުންްހުއްުޓަވއިދޭނަމޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިައދުްއެކަންްޤަބޫލުކުރާނެްަބޔަުކްނެތް.ްއަުޅގަ

ްދެްއކީ.ް ްވާހަކަ ްހޯދާނެ ްބޯހިާޔވަހިަކމެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްތިިބ ްއަތޮޅުތެޭރަގއި ްޚާްއޞަކޮށް ްަރއްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ

ްދެއްކީ.ްއަ ްވާހަކަ ްނުކުޅެދޭނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެއްކީ. ްވާަހކަ ްދޭނެ ްއެްއޗެއް ްމައިންނަށް ްެއކަނިވެރި ޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެންްނުކުމެްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްތިބިްފަގީރުންނަށްްނުވަތަްނިކަމެތިްހާލުގައިްތިބިްީމހުންނަށްްއަޅައިލާނެްގޮެތއްް

ް ްދޮގު ްހުސް ްދައްކަނީ ްރަީއސް.ްހޯދައިދިނީ.ްމިއަދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާަހަކ5111ްްވާހަކަ.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ރުފިާޔގެ

ރުފިޔާްދެއްވާނަމޭ.ްމާނަްއަކީްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުނ5111ްްްއެބަްދައްކާ.ްނޫން،ްއެްބޭފުޅުންްވީްވަޢުދަކީްއެްބޭފުޅުންް

ް 2311ްްފެއްޓި ްތެެރއަށް 5111ްްރުފިާޔގެ ްލީމާ، ްއ7311ްްެރުފިާޔ ްދޭންޖެހޭނެ. ްވަޢުދަކީ.ްރުފިޔާ ްވީ ްބޭފުޅުން ްއެ ީއ

އެކަންްވެސްްޮއޅުަވއިލާފައިްުކރިޔަށްްމިްގެންދަނީ.ްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްސާފުވެގެންާދނެ.ްމިްސަރުކާރުންްރާއްޖޭގެް

ްއަދިްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީްއަްށް ރައްޔިތުންނަށްްކުރަމުންދާްައނިޔާްއަށްްއަދިްާޚއްޞަްގޮެތއްަގއިްޖީ.އެސް.ޓީްނެގުމަށްފަހުގައި

ޑެތިްބަދަލުްގެނައުމަށްފަހުަގއިްއަެނއްކާްުޓއަރިޒަްމ،ްއަދިްރާއްޖޭގެްފަތުރުވެރިންްއަދިްާރއްޖެްއަށްްލިބޭްއެންމެްބޮުޑްބޮ

އިންކަމްްލިބޭްއެއްްވަސީލަތްްހުއްޓުވާލުމަށްްޓަަކއި،ްޚަރާބުުކރުމަށްްޓަކައި،ްާރއްޖޭގެްރަްއިޔތުންނަށްްއޮޅުވާލުމަށްްޓަަކއިް

ްމިއީ. ްވާހަކަތަެކއް ްއެީއްްދައްކާ ްކުރީމާ ްކަމެއް ްވަކި ްބަަޔކު ްވަކި ްދެކިގެންނުވާނެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހާލެއްަގއި އެްއވެސް

ްރަނގަޅުް ްއެއީ ްާވހަކަދެއްކުމަކީ ްއުސޫލުން ްޯގސްކަމަށްވާ ްެއއީ ްކުރީމާ ްކަމެއް ްބަޔަކު ްވެފަިއ،ްައނެއް ްކަމަކަށް ރަނގަޅު

ްއަޅުަގނޑު ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސާފުވާނެ ްނޫން. ްމިްްކަމެއް ްއުފުލަނީ ްމި ްއަޑު ްމިައދު ްތަނުގައި މި

މައްސަލަިއގައިްާރއްޖޭަގއިްއޮްތްއިންތިޚާބީްސަރުކާރެއްްބަޣާާވތެއްްކޮށްގެންްވައްޓާލީްމިްމައްސަލަިއގެްފެށުމެއްްކަމަށް.ް

ް ްބ25ްޭއެއަރޕޯޓުން ްއެ ްމައްސަލަެއއް. ްގެނައި ްހުއްޓުަމކަށް ްރާއްޖެ ްމުިޅ ްައކީ ްމައްސަަލ ްނަަގންއުޅުނު ފުޅުްންޑޮލަުރ

ްލަދުގަންނަންޖެހޭ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންބޮުޑވޭ. ްއަޅުަގނޑު ްފެށީމާ ްދަްއކަން ްވާހަކަ ްމި ްނުކުމެގެްނ ްއަިއސް މިއަދު

ްައޅުަގނުޑް ްަވކިެވގެންދިޔައިމާ ްދާއިރާއާ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްައދި ްރައްޔިތުންނަށާ ްލޮބުވެތި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިއަދު އަޅުަގނޑު

ްބުނިން ނޑު ްއަުޅގަ ްމީހުންގެް،ްކުރިމަތިލައިގެން ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްދާއިާރ ްއަޅުަގނުޑގެ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ރާއްޖޭގެ



39 

 

ނޑުް ްގޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދާއިރާެގްރައްޔިތުން ްއެ ްމިހެންނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތީ ްމިކަން ގާތުަގއި

ްދާ ްއެ ްނަމަވެސް. ްދެކޮޅަށް ްހިތާ ްކިތަންމެ ްރުހިެގން ްމިގޮތަށް ްމިހިރީ ްމަހުޖަނެއްގެްވެސް ްބުނީ ްަރްއޔިތުން އިާރގެ

ްއަކީް ްތިމަންނާ ްނުވަތަ ްވިްއކާލަންޖެހޭނޭ. ްވޯޓު ްތިމަންނާގެ ްދިނީމާ ްފައިާސކޮެޅއް ްކުޑަ ްއަިދ ްދުވަންޖެހޭނީ. ފަހަތުގައޭ

ްރަްއޔިތުން ްއަދި ްެއކީަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމީހެކޭ. ްހުންނަންޖެހޭ ްހިފެހެއްޓިފައި ްޖީބުތެރޭގައި ްމަހުޖަނުގެ ނަށްްއަބަދުމެ

ްހުންަން ްނުވެއްޓި ްފަސާދަިއެގްތެރެއަށް ްކޮރަޕްޝަނާއި ްއަދި ްުނވެއްޓި ްޖީބުތެރެއަށް ްމަހުޖަނެއްގެ ްއަދި ޚިދުމަތްކުރުމުގައި

ްކުރަންޖެހޭނެް ްޙައްުޤގައި ްަރއްޔިުތންގެ ްއޭނާ ްގޭަގއޭ. ްހުންނަންޖެހެނީ ްއޭނާ ްއަދަބަކީ ްޙައްޤު ްދޭންޖެހޭ ްއަށް މީހާ

ްއެންމެ ްނޯންނާނޭ. ްވެސް ްއަނިާޔކުރުމޭ.ްްމަސައްކަތެއް ްގެނައުމޭ. ްފަާސދަ ްކޮރަޕްޝަނާއި ްިރޝްވަތާއި ްގޮތަކީ ރަނގަޅު

ްޓަކައިް ްބިރުދެއްކުމަށް ްަރއްޔިުތންނަށް ްގޮތަށް ްއެދޭ ްަރއްޔިތުން ްގިނަ ނުޑްވެްސްމިހިރީ ބިރުދެއްކުމޭ.ްއެހެންވީާމ،ްައުޅގަ

ްވޯޓަކުން ްރައްޔިތުން ްނުރުހުނަސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްރުހިގެން. ްއެކަމަށް ްހަމަްްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްއެ ދަްއކައިފި

ްއަުޅަގނުޑް ްއަްށ ްމުށުތެރެ ްމަހުޖަނެްއގެ ްއަދި ްނުކުރަން. ްމަސައްކަެތއް ްގޮތަކަްށ ްެގއްލުންވާ ްަރއްޔިަތކަށް ޔަޤީނުންވެސް

ްއަހަރު ްފަސް ްގޮުތގައި ްހޮވި ނޑު ްއަުޅގަ ްނޯންނާނެ. ްވިއްަކއިލާަފއެއް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވޯެޓްއ ްއަޅުަގނޑު ގެްނުވެއްޓެން.

ޓަރމްްއަޅުަގނޑުްމިްނިންމާލީ.ްއޭގެްަޙއްޤުްޖަޒާައކަށްްެވެގންދިޔައީ،ްނޫނެކޭްމަހުޖަނެއްެގްފަހަތުގައިްހުންނަންޖެހޭނޭ.ް

ްޝުކުރިއްޔާް ްމަަސްއކަތްކުރަންޖެހޭނޭ. ްަޓކައި ްއޮޅުވާލުމަށް ްަރއްޔިތުންނަްށ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްބިރުދައްކަންޖެހޭނޭ. ވަޒީާފގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްކެވުން:އިސް

ޝުކުރިްއޔާް .وعلى آله وصحبه أجمعين رسول هللا الم علىالة والس  الحود هلل والص   حيمالر   الرحمن هللا بسم

ްރައީސް. ްރަްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރުކާރަކީ ްރައީސް، ްއެއްޗެއްޔިތުންތަކެްޢިއްޒަްތތެރި ްއޮންނަ ްތިބީމަ ްއެހެންކަމުން،ްއް ްއ.

ް ްއެއީ ްހޯއްދެވުަމކީ ްފައިސާ ްހޯްއދަވަންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްޓަކައި ްޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް ްއެކަމާރައްޔިތުންނަށް ްަރއްޔިތުން

ްެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްނެގުމުަގއި ްނަަގންޖެހޭނެ.ްޖީ.އެސް.ޓީ ްޖީ.އެސް.ޓީ ނޑުމެން ްނޫން.ްއަޅުގަ ްކަމެއް ދެކޮޅުހަދާނެ

ްއުުޅްއވާލެ ްއެކަމާނަގަން ްައވަސްަކމުން ްައވަސްއަަރިއގަނެގެްންްމެންައޅުަގނޑުްއް ްސަުރކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ދެކޮޅުހެދިން.

ްލުއި ްެއައށްވުރެ ްެއއީ ްނެގީ. ްރާްޖީ.އެސް.ޓީ ްގޮތްތަެކއް ްކުރެވޭނެ ްއެކަްނ ްެނގުންްް،ހަދައިގެންްއިްވަްގޮތަކަށް ނޫނީ

ްއަލަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްުނވާީތ ްކަމަކަށް ްކަމަކަށްްބުއްދިވެރި ްަރއީސްްކުރެވޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ް.ާވތީވެ.

ްފަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްޚިދުމަތްކުރުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއް ްއަބަދު ްހޯދަންޖެހޭނެ. ްދިރިއުޅުމުގެްހާއިސާ ލަތެއްަގއި

މުގެްފެްނވަރާިއްދިރިއުޅުްހާރާދެކޮޅުހެދިޔަސްްމިހާރުްއޭާރއިްމިްްނޑުމެންްެއކަމާކަންތައްތަެކއްްނޯންނާނެ.ްއޭުރގައިްއަުޅގަ

ް ްމިްމިކަންތައްތައް ްއަނެްއްދުވަހަށް ްުދވަހުން ްތަފާުތަވމުން.ްއެއް ްސަރުކާަރކީްްދަނީ ްޔާމީުނގެ ްކުރިއަށް.ްރައީސް ދަނީ

ްލާބަ ްނެތިއާްރައްޔިތުންނަށް ްހުރަހެއް ްކަހަލަ ްެއއްވެސް ްޓަަކއި ްހޯއްދަވައިދެްއވުމަށް ްަމންފާ ްކަހަަލްް،އި އެްއވެސް
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ް ްނެތި ްއެންމެްސައްކަތްމަހިފެހެއްޓުމެއް ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއޮންނާނީ ްސަރުާކރެއް.ްއެކަން ްގެންދަވާ ކުރަްއވަމުން

111ްް ްތެރޭގައި ްެއބަސާިބތުކުރެވިފަދުވަުހގެ ނޑުމެން ްހިލޭް.ްއަުޅގަ ްއާސަންދަ ްނަމުަގއިްް،ޖެހޭ ްއާސަންދަިއގެ ހުސްނުވާ

ްމި ްތަޢާްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮށްފަރަފުއޮތީ ްަޝއްެކއް. ްއެްްނެތްއެއްވެސް ްއެއީ. ްޙައްޤެއް ްލިބެންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްކުރިން ްުނކޮށްދެވޭނެ.ްީމގެ ްނޫީންއެކަން ްތިެބގެން ްބަޔަކު ްއަދިްކިޑުހޯއްދަވައިެދއްވުުމގަިއްއިޚްާލޞްތެރި ްަބއްޔަށް ީނގެ

ް ްބޭސްކުަރން ްބައްޔަށް ްބަލިްއްޔާވެއްޖެފުއްޕާމޭގެ ްބޭރަށް ްނުކުރެވޭ. ްޚިދުމަތެއް ްދާންާއސަންދަިއެގ އްޔާްޖެހިއްޖެމީހަކު

ްއޭނާ ްއެކަނިްށްއަްހަމައެކަނި ްޓިކެޓު ްނޯވޭ.ްްއޭާނެގ ްޚަރަދެއް ްއެްއވެސް ްއެހީތެރިާޔެގ ްނުވަތަ ްބެލެނިވެރި ލިބޭނީ.

ްއެ ްމިހާރު ްްއެހެންކަމުން، ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެ ްނުވިއޮތީ ްފޮނުވަންޖެހުނުްްހިލޭކޮށްފަ. ްނަރުހަކު ްޑޮކްޓަރަކާިއ ތަނަކަށް

ްޚަްކަމުގައި ްސަރުކާރުވިަޔސްްސަރުކާުރގެ ްގޮތްތައް ްފޮނުވޭނެ ްރަދުގައި ްން ްަހއްދަަވއިދެްއވާފައެ .ްއެހެންކަމުން،ްމިްއޮތީ

ޖެހޭްއާމްދަނީްްގޮތުަގއިްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްޓަކަިއްަސރުކާރަށްްއެބަްހުރިހާްޚިދުމަތްތަކެއްްރައްޔިުތންނަށްްއެންމެްފުރިހަމަ

ްމަސައްކަތްތަްއްކުރަން.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަް ްއިތުރު ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްހޯދަން ްޓަކައި ްލިބުމަށް ްއާމްދަނީ ނޑުމެންނަށް

ް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްއެއަރޕޯޓަްހުޅުވިފަިއވާ ްެއއީ ްދޮރެއް ްއެކީލިބިފައިވާ ްއެއަރޕޯޓުްނ ްއެްް. ްއަތުން ބޭފުޅުންގެ

ރަށްްކުަޑކުޑަްެއއްެޗއް.ްހޭދަކުރައްވާްފައިާސގެްއަދަދަށްްބަލާފައިްވަމިކޮޅަށްްއައިސްްްއަކީްއެއީްއެބޭުފޅުންްނަގާްޓެކްސް

ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްރައްޔިތުންނަްށ ްގޮތުގައިްް،އެހެންކަމުން، ްހުރި ްމަންފާ ްލާބަޔާއި ްގޮުތގަިއްް،އެންެމ ދެމެހެއްޓެނިވި

ްއެބަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޓަކައި ްގޮތްތަްއްްޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްވެްސްރަްއޔިތުންނަށް ްހުރިާހްގޮތަކުން ޖެހޭ

ްކުރި ްހޯދައި ްފައްޓަވަން ްވަީނ ްވެސް ްޚިދުމަތްތަކެއް ްާއ ްއަދި ްއަޅުަގނުޑްކުަރްއވާފަތުގަސްއަރުވަން. ްއެހެންކަމުން، .

ްހޯދަ ްރައްޔިުތންނަށް ްޚިދުމަތްތައް ްއެ ްމިތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިވެހިރާއްޖޭގަްދަންނަވާނީ ްޓަކައި ްމިްްއިއިދިނުމަށް ްމިހާރު

ްސަރުކާރާ ްރައްޔިތުްނގެ ްކަމެއްްްސަރުކާުރގެް،ގުިޅގެންްއޮތް ްހެޔޮ ްކޮންމެ ްހުރިް،އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ްހުރިްް،ލާބަ މަންފާ

ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދާިއރާތަކަށާއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްކޮށްދިނުމަށް ްކަމެއް ްކޮށްދިނުމަށްްްކޮންމެ އަށް

ްމި ްއަތުްްއަޅުަގނޑުމެން ްފުކުރިތިބީ ްމި ްއާދެ، ްވާަހކަދައްކަްޞަރުއޮޅާަލއިގެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިްންްއިތުގައި ނިމުމުގެ

ވަނަްރައްޔިތުްނގ18ްްެއަާދކުަރންްއަޅުަގނުޑގެްދާއިރާގެްަރްއޔިތުންްއެކުްޝުކުރުްލޯތްބާއިްިއޙްތިރާމާއަޅުަގނޑުްވަރަށްް

ްހެޔޮް ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެ ްހޮވުމަްށްޓަކަިއްކުެރއްިވްބުރަްމަސަްއކަތަށް.ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް

އެކުްހުރިްވާހަކަްއަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަުތގައިްދަންނަވަން.ްއަދިްކޯލިޝަްނެގްްދުމަތްކޮށްދިނުމަށްްސާބިތުކަމާގޮތުަގއިްޚި

ްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްމަރުޙަބާްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާޝުކުރިއްޔާ ްއާދެ، ްހިސާމެންބަރު. ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްމިއަދަށް ްބަހުސްކުރުމަށް ްއިބްތިދާއީ 1ްބުން

ްގަިޑއިރުގެްަވގުތުްމިްހަމަވީ.ް
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ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްމިހާރު ްއެޖެންޑާްއަޅުަގނޑު ްްދަނީ 11ްްނަންބަރު ްކަންަކން. ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީތަކުން ްނަންބަރުްް-11.1އަށް. ޤާނޫނު

ްަގވާއިދ2118/6ްު ްްތަކާްޢާއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 1ްްބެހޭ 2ްްއަދި ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްގަާވއިދުަތކަށް މުއްދަތުްގައިވާ

.ްމިްރިޕޯޓަށްްއިޞްލާޙުްިރޕޯޓުގޮތުންްަގާވއިދުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއަވިއްމައްސަލަްނިންމެވިްގޮުތގެްްގުޅޭްއިތުރުކުރުމާ

ް.ްމިްރިޕޯޓަށްްއެްއވެސްްއިޞްލާޙެއްްލިބިފަެއއްްނުވިފަގައިްވާނީްމެންބަރުންނަށްްފ2114ްޮއަރީްފެބްރ27ްުހުށަހެޅުމަށްް

ްރިޕޯޓު ްމި ްމެންބަރުްނުވޭ. ްކޮމިޓީގެ ްަގާވއިދު ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްދާއިާރެގްް،މަޖިލީހަށް ްއުތުރު ުފވައްމުލަކު

ްޙަސަން.ްްޤުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީ

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްކުްއުތުރުްދާއިރާގެފުވައްމުލަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްަގާވއިދުތަކ2118/6ްްާއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ ްްޢާއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 1ްބެހޭ

ް 2ްްއަދި ްމުއްދަތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްަގާވއިދުތަކަްށ ްގަްްގުޅޭްްއިުތރުކުރުމާަގިއވާ ްދިރާސާކުަރއްަވއިްގޮތުން ްކޮމިޓީން ވާއިުދ

1ްބެހޭްޤާނޫނުގެްޖަދުވަލުްްރިޕޯޓަކީްޢާއްމުްގަާވއިދުތަކާްލާނަން.ްއާދެ،ްމިއިދަންނަވަްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޯޕޓުމައްސަލަް

ް 2ްއަދި ްމުއްދަތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްަގާވއިދުތަކަށް ްއޭޕްރ31ްީަގއިާވ ްހަަމވާތ2114ްީލް ްނިޔަލަށް ްުދވަުހގެ މިްް،ވަނަ

ްޤާނޫ ްޖަދުވަލު 1ްްނުގެ ްއެކ2ްިއަދި ްމަޖިލީހުން ްމިހާތަނަށް ްތެރެއިން ްގަާވއިދުަތކުގެ ްހިމެނިފައިވާ ްމަތިންްްގައި ފަހަރު

ްފިޔަވައި ްަގާވއިދުތަްއ ްް،އުނިކުރަްއވާފަިއވާ ްޓަކައި ްލިބިދިނުމަށް ްބާރު ްޤާނޫނީ ްގަާވއިދުތަކަށް ްހުރި ބެހޭްްކަމާދެން

މާއްދާެގްވަނ5ްްައެްޤާނޫނުގެްް،ކަމަށްްފެންނާތީްނޫނީްބާރުްލިބިދޭންޖެހޭނެޤާނޫނުތައްްހެދެންދެންްމިްގަވާއިދުތަކަށްްޤާ

ް)ށ( ްުމއްދަތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްގަާވއިދުަތކަށް ްއެ ްދަށުން ްގަާވއިދުްްއިތުރުކުރުމާގެ ްޓަަކއި ްަކނޑަެއޅުމަށް ްގޮތެްއ މެދު

ވާއިދުްޮކމިޓީގައިްހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވް.ްއާދެ،ްގަްމެިވްގޮުތގެްރިޕޯޓުކޮމިޓީގަިއްމަޝްވަާރކުރުމަށްފަހުްއެްމައްސަލަްނިން

ްޢަބްދުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްއަޙްމަދުްސަމީރު،ްް-2،ްهللاބޭފުޅުންނަކީ،ްއިަހވަންދޫ ްާދއިރާެގްމެންބަރު ް-3ދިއްދޫ

ްދާއި ްޠާރިޤުމަނަދޫ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްރާގެ ްމެންބަރުް-4، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދު،ްނައިފަރު ްއަޙްމަދު

އިސްދޫްާދއިރާެގްމެންބަރުްއަޙްމަދުްަރޝީދުްއިބްރާހީމް،ްފަރެސްމާޮތޑާް،ްއަޙްމަދުްޝަރީފުްދާއިރާގެްމެންބަރުްތިމަރަފުށީ

ފުަވއްމުލަކުްއުތުުރްް،އަދިްަގއްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމްގެްއިތުރުން.ްރާހީމްްމުއްޠަލިބުދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބް

ދެކުނުްްމުފީދު،ްހިތަދޫްކުްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޝިފާޤުއަދިްފުަވއްުމލަް.ޙަސަންްދުްރަފީޤުރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދާއި

ްަލޠީފު ްޙަސަން ްމެންބަރު ްނަންބަުރްް.ދާއިރާގެ ްގަާވއިދުތަކ2118/6ްްާއާދެ،ްޤާނޫނު ްްޢާއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 1ްބެހޭ
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ް ްގުޅ2ްޭއަދި ްަގވާއިދުތަާކ ްަބޔާންކޮށްފަިއާވ ްްަގއި ްމިހާރު ްބިލުތަކާްމަޖިލީހަގޮތުން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށްްްށް އަދި

ްމަސަްއަކތް ްބިލުތަކުގެ ްބެލުމަށްފަހުހިނގާްހުށަނޭޅިވާ ްކޮމިޓީން ްމި ްގޮތް ްޤާނޫނުް،ނުހިނގާ ްތެެރއިން ްގަާވއިދުތަކުގެ ްއެ

ްަގވާއިދުތަކ2118/6ްާްނަންބަރު ްްޢާއްމު ްޤާނޫނުގެ 5ްްބެހޭ ް)ނ(ވަނަ ްަބޔާންމާއްދާގެ ްތިރީގައި ްދަށުްނ ކޮށްފަިއވާްގެ

ް ްަޖދުވަލު ްަގވާއިުދގެ ްއެ ްއުނިެވގެންާދނ1ްެޤާނޫނުތައް ްފިޔަަވއިްއިން ްަގާވިއދުތައް ްމި ްޓަަކއި ްހުރިްް،ކަމަށް ދެން

ް ްއިތުރުކުރުމަށް ްމުއްދަތު ްޢަމަލުކުރުމުެގ ްނިންމެވިގަާވއިދުތަކަށް ްއިތުރުކުރުމަށްްެއވެްކޮިމޓީން ްމުއްދަތު ްެއގޮުތން .

ްގރާމުގެްގަާވއިދާްއަދިްޖަލުގެްަގވާއިދޭ.ްއާެދ،ްމިްދެްގަވާއިދުްއުނިކުރެްއވުމަށްްނިންމެވުމާްނިންމަވާފައިވަނީްޕެރޯލްްޕްރޮ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަގވާއިދުތަކ2118/6ްާއެުކގައި ްްޢާއްމު ްޖަދުވަލުގެ ްޤާނޫނުގެ 1ްްެބހޭ ްގަާވއިދުތަުކެގ2ްްއަދި ގަިއވާ

ް ްމުއްދަތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްަގާވއިުދތަކަށް ްތިރީގަިއވާ 2115ްްތެރެއިން ްއަހަރުެގ ްނިޔަލަށްްއޭޕްރީވަނަ ްމަހުގެ ލް

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ 5ްްއިތުރުކުރުމަށް ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްހަ)ށ(އާ ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޝްވަރާވާލާދީ ްމަޖިލީހަށް 31ްދިނުމަށް

ްދުަވހ2113ްުޑިސެމްބަރް ްްވަނަ ްކޮމިޓީގެ ްމި ްަވޑަިއގެންނެިވ25ްްބޭއްވި ްބައްދަލުވުމަށް ްކޮމިޓީގެ ްބައްދަލުވުމުަގއި ަވނަ

ްއަ ްނިންމަވާފަމެންބަރުންގެ ްވަނީ ްެއގޮތުންޣްލަބިއްޔަތުްނ ްއާދެ، .ްް 1ްްޖަދުވަލު ްހިމެނޭ ްމ32ްިަގއި އޮީތްްަގާވއިދެއް

ްނިންމަވާފަްމުއްދަތު ްއިތުރުކުެރއްވުމަށް ްޖަދުވަލު ްއެގޮތަށް ްހަމަ .2ްް ްހިމެނޭ ްމުއްދަުތ11ްްގަިއ ަގވާއިެދްއގެ

ްއެހެންވީއިތުރުކުރެްއވު ްނިންމަވާފަ. ްވަނީ ްމި ްމާމަށް ްކޮމިޓީގެް، ްމި ްބޭފުޅުން ްއިާދރީ ްކުެރވުނުއިރު ްމަސައްކަތް މި

ްއެހީތެރިކަމަށް ްއެއްބާރުެލއްވުާމއި ްދެްއވި ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަިދްްޓަަކިއްވަރަށްްމަސައްކަތަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ބޮޑަށް

ްޢިްއޒަތްތެްހަމަ ްއެންމެހައި ްހިމެނިަވޑަިއެގންނެވި ްކޮމިޓީގައި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްކޮށްދެއްވިްއެއާެއކު ްމެންބަރުން ރި

ްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްތަށްްެވސްްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރުމަސައްކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަބހުްޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަތްތެރި ްރިޕޯޓަށް ްބޭނުންފުޅުާވްެމންބަރު.ްއާދެ!ްމި ްވިދާުޅވާން ްއެްއޗެއް ްމަރުޙަލާަގއި ސްކުރުމުގެ

ްއެދިމެ ްފުރުަޞތަށް ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސް ްއާދެ! ްބޭނުން. ްބަލައިލަން ްައޅުަގނުޑ ްއިންތޯ ަވޑައިުނގަންނަވާީތްންބަރަކު

ް.މެންބަރުްިއބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނުޑ؛

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއި

ްޢަ ްައއްސަލާމް ނޑުމެންނަ`. ްައޅުގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލަށްްލަިއކުމް، ްމި ށް

ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަނޭޅޭ. ްވަގުުތެގްގޮތުން.ްްއިޞްލާޙެއް ްމިދިޔަ ްގޮތުަގއިެއއީ ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްމަސްްއަުޅގަ ދުވަްސްހަ

ް ްއިތުުރކުއަހަރ1ްުނޫނީ ްހުއްޓާލަންވެދުވަސް ްމިހާރު ްއަބަދުރުން ްއެހެންނޫނީ ްއިތުރުކޮށްކޮްށްއްޖެ. ްމުއްދަތު ްމިއަށް ވެސް

ްމި ނުޑްޤަބޫލުކުރަނީ؛ްތިބެން ްވާނަމަްޖެހެނީ.ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްވަގުެތއް ްހުށަހެޅޭ ްހުށަހެޅުމެއް ްުހށަހަޅަން މިް،ްއަޅުަގނޑު
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ްްޤާނޫނަށް ްއިތުރުކުރުން 2ްްމުއްދަތު ްނޫނީ 3ްްއަހަރު ްއަހަރު ްއިތ3ްުއިތުރުކޮށްލަން. ނުޑްއަހަަރށް ްއަުޅގަ ރުކުރަން

ްއިުރއިރުކޮޅުން ްކަމަށް.ްސަބަބަކީ ްތާީއދުކޮށްދެއްވާނެ ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ްުއއްީމދުކުރަން ނޑު މަހުނ6ްްްް،ހުށަހަޅަން.ްއަޅުގަ

6ްް ްއެހާްމަހުން ްވެސް ްކޮމިީޓެގްމަސައްކަތްތައް ްބޮޑު. ްއެހާ ްވެސް ްމަސައްކަތްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްަސބަބުން އިތުރުކުރުމުގެ

ްބަ ްޭއގެ ްދީފިބޮޑު. ްމުއްދަތެއް ްިދގު ްނުިވސްނަިއ،ްދަލުަގއި ްމިކަންތައްތަކާ ްވާނަމަ ނޑުމެންނަށްްްކަމަށް ްއަުޅގަ ދެން

މިްމިްހުށަހެޅުންްބަލައިގަެނވޭްކަމަށްްވާނަމަ،ްްގެއެީކަގއިްއަޅުަގނޑުްރުޞަތުްއެބަްއޮތް.ްއެހެންކަމާމަސައްކަތްކުރުުމގެްފު

ްކަ ްއެހެންނަމަވެބަލައިނުގަނެވޭެނ ްވިދާޅުވަނީ. ްްސްމަށް ްހިތަށްއެރީ ނުޑ ްޖެހެއޭއަުޅގަ ްއެބަ ްމިހާރުްްމި ބަދަލުކުރަން.

ް ްކޮންމެ ްމިގޮތަށް ްހަ ްްހަމަހަކުން ްނޫނީ ްއ1ްްެމަހަކުން ްވަރުބަލިެވއްޖެ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްއިތުރުކޮށްކޮށް ްއަހަރުން

ްނެގެނޭވެްހިސާބަށް؛ްއެހެންވީމާ ްނިމުމެއް ްގޮތަށް ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްގޮތަށްމި ްމުތަންކޮޅެްނެ ްދިގު އްދަތެއްްއް

ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ

ް

ްްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްނަންބަރުحينالر  ްحونالر  ްهللاްبسن ްޤާނޫނު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ، ްމ2118/6ްްިް. ްަގވާއިދަށް ޢާއްމު

ްގެންނަންޖެހޭ؛ް ްގެންނަނ1ްްޖަދުވަލު ްއިޞްލާޙުތައްއަށް ްއަދިޖެހޭ ނޑުމެނ6ްްްް،މަހުނ6ްްްް،މަހުނ6ްްް. ްއަޅުގަ މަހުން

ނޑުމެންނަށްްމިކަންްމިގޮތަށްްކުރަމުންދަނީ.17ްްމިކަންްކުރަމުންދާތާްވެސްް ވަނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްވެސްްއަުޅގަ

ނުޑްއުއްމީދުކުރަނީްމިހާރުްްހެންނަމަވެސްލަބޮލިކޮށްްޮއތީ.ްއެއޭރުަގއިްކަންްއޮތީްމަޖިލިސްްތެރޭގައިްވަރަށްްހަ 18ްއަޅުގަ

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިކަންްވަނަ ްއެހެންވީާމ، ްއޮތީ. ްއަޣްލަބިްއޔަުތ ްމުޅި ްޯކލިޝަންގެ ްސަުރކާރު ްއޮތީ ްހޮވިފައި ހަށް

ްފަކުރެވެން ްވަރަށް ްޔާމީނަށް ްރައީސް ްމިހާރު ްޖެހޭނެ. 3ްްސޭހަވެގެންދާނެ. ނީޑގަިއ ްމަނިކުފާނު.ގޮ ްއެ ްއިންނެވީ

ްއެް ނޑިޔާުރގޭަގއި ްއެްް.މަނިކުފާނުްފަ ްވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކމުގައި ްވެްސ؛މަނިކުފާނުްއަދި ްމިތަނުގައި މިްް.ްއަދި

ުމްރުްގަާވިއދުްނުހެދިގެންްވެްސ،ްޢާއްމިހާ،ްމަނިކުފާުނގެ.ްއެހެންވީމާްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްވެސްްކޮންޓްރޯލްްއޮތީްއެ

ްއަދި ްވެސް ްލަސްެވގެން ްމުއްދަތަށްްގަާވއިދެްއ ްވާ ްފާޑުވިދާުޅވަމުންްް،ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްބޮޑަށް ްެއންމެ ްމަނިކުފާނު އެ

ް ްމަސަްއކަތްގެންދިޔަީއ ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް ްވާހަކަްމި ްއެ ްމިހާރު ްވާހަކަ. ްޖަވާބުދާީރވާންްނުކުރަމުންދާ ޖެހޭނެ.ްއަށް

ްނިން ްގޮތެއް ްެވގެންރައްޔިތުން ްނަތީޖާއަކަށް ްވާހަކަފުޅުގެ ްދެްއކި ްއެ ްދިޔަްމައިިފ. ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ނިޑ61ްްއީ ގޮ

ވަނަްުދވަހުަގއ28ްްިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސް'ްއާދެ!ްމެއިްވަނ18ްްަ،ްނަށްްއޮތީްރައްޔިތުންްދެއްވާފަ.ްއެހެްނވީމާޝަކޯލި

ްހުވާކުަރްއވާނެ. ްބޭފުޅުން ްބާުރްސްޕީޑެްއގަިއްދާންްއެ ްރާއްޖެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންެގްރަށަށްޖެުކރުމަށްފަހުގައި ްހޭނެ.ްއަދި

ްބާރަށް. ްއަންނާނެ ްތަރައްޤީ ްބަޔަކާްވެސް ްއެްއވެސް ްއޭރުގައި ްމަނިކުފާނުްމަޝްވަާރކުރާްއަދި ްއެ ްަކށްނުޖެހޭނެ.

ްގޮަތކަ ްނިންމަމުންބޭނުންފުޅުވާ ްކަންަތްއތައް ްއެއާްްނިންމަމުންށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުހެްދާނީ. ްވެސް ދޭނެ.ްއިދިކޮެޅއް

ނުދެްއވި.ްްވާހަަކއެްއްވެސް.ްދަްއކާނެްފުރުޞަތެއްްެވސްްސްްެދއްކިްއެްނެތް.ްރައްޔިތުންްުނވެްސްވެްހެދޭނެްހިތްވަރެއް
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ކުރާްކޮންމެްކަމަކަށްްތިމަންނަމެންްމިތިބީްތާއީދުކޮށްގެންނޭ.ްއެކަމަށްްްރައްޔިތުންްބުނަމުންދިޔައީްޔާީމންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ް ްެއއީ ްވާހަކަފުޅެއް. ްވިދާޅުިވ ްރަްއޔިތުން ްެއއީ ްނެޭތ. ްކަެމއް ްެއއްެވސް ްދަކުރާނެ ްަނތީޖާ ްއެހެންވީމާ،ްވޯުޓގެ އްކައިފި.

ވަނަްދުވަުހގަިއްެއކަންްއޮންނަންޖެހޭނީްރަނގަޅުވެފަ.29ްްއާދެ!ްް؛ތުެގްބިލުއަިޖނާޢީްއިޖުރާްހުރިހާްކަމެއްްެވގެންދާނެ.

ްޤާނޫނާ، ްބެހޭ ްހެއްކާ ްއަދި ްއޮންނަންޖެހޭނީ. ްކަމެއްްފާސްވެފައި ްހުރިހާ ްމި ްއޮންނަން، ްނިމިފައި ްޖިނާޢީް.ޖެހޭނެއަދި

ދަނީްގަިއްކަންތައްތައްްުނކުރެވެމުންދިަޔއީ.ްއަދިްޖުޑިޝަރީްތެރޭްވަަރށްްބޮޑަށްްފާޑުވިދާުޅވަމުންްތުގެްބިލަށްްވެސްއައިޖުރާ

ްބިލު ްދެ ްމިދެންނެވި ްއަދި؛ ްޤާނޫނާ ްބެހޭ ްހެއްކާ ްނިންމުމަށްްްއާދެ! ްއެންމެހައިްޝަރީޢަތް ްބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައްްްޓަކައި

ްފަސޭހަކަމާ ްހެދޭްވަރަށް ްރައްޔިެއކީަގއި ްރާއްޖޭެގ ްފުރުޞަތެއް ްހޯއްަދަވއިދެްއވަިއފިނެ ްތުން ްއަދި ްހިނގަމުންާދް. ެއއީ

ނެްކަމަކަށް.ްއަދިްކުެރވޭްލަބިްއޔަތެއްްެދއްަވއިފި.ްހަމަްއަޅުަގނޑުމެންްކުރާނެްއެްއވެސްްކަެމއްްނެތްްމިސަރުކާރަށްްއަޣް

ްއެހެންީވމާ ްނެތް. ްވެސް ްކަމެއް ްމި، ްާވހަކަތައް ްދަްއކާ ްމަނިކުފާނު ްރާއްޖޭެގްް،އޮތީްްއެ ްއަދި ްދިމާވާންޖެހޭނެ. މިހާރު

ްެވވަަޑއިގެންްވަް ްފުއްދުމަށްޢުރައްޔިތުންނަށް ްދީފި.ްއަދިްްދުތައްްވެސް ްފުރުޞަތެއް ްރަްއޔިތުންްރަނަގޅު ްރާއްޖޭގެ ޓަކައި

ްރަށްރަ ނިޑޑޭޓުން ްވެސް؛ކެ ްވާަހކަތައް ްިވދާޅުވި ްފަޭސހަވެގެންދާނެްށުަގއި ްވަރަށް ްވެސް ނޑަށް ްތިް.އަުޅގަ ނަދޫެގްއަދި

ްެއއަރޕޯ ްކާެޑއްދޫ ްއޮްހުރެފައި ްގުޅިފަިއ ްބުރިޖަކުން ްއަދި ްެއްޓަްށ ްދެވޭނީ ްފަސޭހައިން ްެއންމެ ްައޅުަގނޑަށް ންނައިރުގަިއ

ނޑުމެންްފުރޮޅުލީްބޫޓަށްްއަ އެކީަގއިްދެވޭނެ.ްްރަިއގެންްވެސްްހަމަްފަސޭހަކަމާރަށުގައިްއުޅޭްމީހަކަށްްވާތީ.ްއަދިްއަުޅގަ

ްއުޅޭް ްއަވަުށަގއި ްއުތުރު ްކާރުގައިްްއަދި ްއަދި ްފުރުމަށްެޓކްސީގަް،ްމީހުންނަށް ްސީދާ ްހަމަ ްެދވޭްްއި ްއަށް ްކާެޑއްދޫ ޓަކައި

ްފެންނަމުންމަންޒަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަރު ްރަނގަޅު ްތާއީދުކުރާނަންދިއުމަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަރުކާރުންްމެއް. ްއަދި .

ނޑާ،ްދޫްރަށުްބަހުންްނަމަައދިްތިނަދޫގެްއުތުރުްއަވަުށަގއި،ްތިނައެކަންްކޮށްެދއްަވއިފިްނަމަ،ް ޖެހިގެންްއިންނަްްފޫޓިކަ

ް ްފެށިގެން ްހިްއކިގެންބައްތިން ްކޮޅަށް ްއެކަްންއައިްސްިތނަދޫ ްވަރަްށްހިތްގައިުމވާނެ.ްއަދި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ދާއިުރަގއި

ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްތާއީދުވާނަންް،ކޮށްދެއްަވއިފި ްއަބަުދމެ ްއަް.އަޅުަގނޑުމެން ްޝުުކރުވެރިވާނަން. ްތިނަދޫއަދި ްގެދި

ްތިބިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެމް.ީޑ.ޕީގައި ްމަސައްކަތެްއގައި ްކޮްނމެ ްއަންނަ ްއަށް ްެއކަމަށްްތަރައްޤީ ްވިަޔސް ކަމުގައި

ދޭނަން.ްއަދިްރަށުްފެންވަރުގައިްވެސްްއަިދްރަށުގައިްއޮތްްކައުންސިލުންް.ްއަދިްސަރުކާރަށްްއެއްބާރުލުންކުރާނަންސަޕޯޓު

މުޅިްްއްޔަތުްއޮތީްއެމް.ޑީ.ޕީްައތުގަ.ްއެހެންނަމަވެސްލަބިއާދެ!ްމުޅިްައޣް،ްކައުންސިލުގެްއާދެ!ްއެމް.ޑީ.ޕީްް؛ވެސްްއެކަންް

ްއެް ްއަދި ްތަރުީހބުދެއްވާނެ. ްއެކަމަށް ްތިނަދޫްކައުންސިލުން ްއަދި ްުޝކުރުވެިރާވނަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ތަަރއްޤީްްގެކަމަށް

ްއަޅުް ްމަސައްަކތެއްަގއި ްކޮންމެ ްއަންނަ ްއިްޚލާޞްތެރިއަށް ނޑުމެން ްޚާގަ ްރަްއިޔތުންގެ ްއެކީަގއި ްގޮތުަގއިްކަމާ ދިމުންގެ

ްތިބޭނަން. ްނުކުރާނަން.ްްއަބަދުވެސް ްމަސައްކަތެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުއްޓުަވއިލާކަށް ްތަރައްޤީ ްއަންނަ ްއަށް ތިނަދޫ

ްއާދޭހާ ްޔާމީނޭ!ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް ްއެދެނީ ްބޭފުްެއކީަގިއ ްތި ްޓަަކިއްޅާ ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދުތައް ެވވަަޑއިގަތް

ްއަވަ 111ްްްސެވގަންނާށޭ. ްތެރޭގައި ނޑ111ްްުދުަވސް ްމާބަ ްފާހަގަކުރަންޖެހެނީ ްހިތާމަޔާެއކީަގއި ްވީއިުރގައި ކަންތަްއ

ްޚަރާުބވެގެންް ްމުޅިން ްެއކީަގއި ްއެކަނބަލު ްސަބަބުން ްޭލއެުޅމުގެ ްމީހެއްގެ ްހުރި ްއެިއޑްްސޖެހިފައި ްަގޔަށް އަންހެނެއްެގ
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ްގޮތުންްމިްސަރުކާރުންްރަނަގޅުްބަްސފުޅެއްްވިދާޅުވަމުންދާްތަެނއްްްހިތާމައިގަިއްދާތަން.ްއެހެންަނމަވެސް،ްއެކަމާ ބެހޭ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުފެނޭ.ްހިތާމަކުރަން.ްއަދިްއެކަހަލަްަކމެއްްތަކުރާރުނުވާްގޮތަކަށްްެއކަންްވުމަކީްމުހިއްމުްކަެމއް.ް

ްރައްޔި ްއަދި ްމަރާލައި، ްރަްއޔިތުން ްވެސް ްތެރެއިން ްއާސަންދަިއެގ ްހުސްނުވާ ްދައުލަތަކުްންއަދި ްއަށް ްފުރާނަ ތުްނގެ

ްއަދިް ްހުއްޓުވަންޖެހޭނެ. ްކުުރން ްެއކަންތައް ްކަމެއް. ްއެދެިވގެްނވާ ްވަރަށް ްއެއީ ްނުކުރުަމކީ ްކަންތައް ގެއްލުންދޭ

ްވެްސް ްގޮެތއް ްޖަާވބުދާރީކުރެވޭނެ ްސަރުކާރު ްއަދި ްނެތް. ްެވްސ ްގޮެތއް ްދެްއކޭނެ ްވާހަކަ ްއެ ްމަޖިލީހުަގއި ރައްޔިތުންގެ

މެންްމިތިބީްބިރުެވރިކަމެއްެގްތެރޭަގއި.ްއެްއވެްސްމުއައްސަާސއަކަްށްެވސްްނެްތްގުަޑއިލެޭވކަށް.ްއެީއްއެންޓިްނެތް.ްއެން

ްމަޤާމުް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްނިންމާއިރަށް ްހަމަ ްބައްލަވަން ްކަމެްއ ްކޮރަޕްޝަންގެ ްސަރުކާރުގެ ްބޯޑުން ކޮރަޕްޝަން

ްމުައއްސަސާަތއްް ްހުރިހާ ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ްޢިްއޒަތްތެރިްްގެއްިލގެންދާނެ. ްތިއްބަވަނީ. ްމި ްަބގުޑިަބއްދަިއގެން ވެސް

ރައީސްގެްމައްސަލަަތއްްވެސްްްދެންްނުބެލޭނެ.ްއަދިްއެހެންްމައްސަލަތައްްވެސްްއަދިްމިްމަޖިލީހުގައިްއުޅޭްއެއްެވސްް

ބަަލއިފިްކޮންމެްްމީހެއްގެްމައްސަަލއެްއ،ްކޯިލޝަނަށްްތާއީދުކުރާްެއްއވެސްްބޭފުޅެއްގެްވެސްްަމއްސަލަްުނބެލޭނެ.ްއެއީ،

ްނުަރއްކާތެިރް ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްާރއްޖެ ްއެހެންވީމާ، ްގެއްިލގެންދާނެ. ްމަޤާމު ްއޭނާގެ ްގޭގައި. ްހުންނަންޖެހޭނީ މީހަކު

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްހޯދަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްިނޒާމެއް ްކުރެވޭނެ ްިމަކން ްއޮތީ. ްހުއްޓިފަިއްމި ްެއްއކޮށް ްމަސަްއކަތްތައް އިޞްލާޙީ

ނަމަެވސް،ްއަިދްއެހެންްގޮތްގޮތުންްނަމަވެސް.ްވާަހކަދައްާކްކޮންެމްމީހަކަށްްއަނިާޔކުރާނެ.ްއަިދްްއެއީްީމޑިާއގެްތެެރއިން

ނޑުެގްދާިއރާގެްފޮށީގެްތެޭރގައިްވެްސް ވޯޓުލުމުގެްަޙއްޤުްެވސްްައޅުަގނޑުމެންގެްއަތުންްެގއްލިގެްނޮގއްސަްއޮތީ.ްއަުޅގަ

ް ްޯވޓުފ111ްޮއޮތް، ްފާހަގަޖަހާފައި ްއޮްތ ްވޯުޓގަިއ ްވަޒީފާްވަަރކަށް ްއޭަނގެ ްއެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ ްލާފަ. އްޓަށް

ްއޮީތް ްމި ްއަނިޔާވެިރކަން ްއެހެންވީމަ، ްލަނީ. ްޖަލަށް ްެއއްކޮްށ ްއޭނަ ްނަމަ، ްއެހެންނޫންކަމަށްވަނީ ގެއްިލގެންދަނީ.

ނޑުމެން ނޑުެމންްއެބަްޖެހޭްމިކަމުންްސަލާމަތްވުމަށްްދުޢާކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ ނަށްްކުރެވެންްހައްދުފަހަނަޅާފަ.ްއަޅުގަ

ްވަރަްށް ްގޮތް ްހިނގައިދިޔަ ްކަންތައްަތްއ ްވެސް ްވޯޓުަގއި ްމިފަހަރު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްމަސައްކަތްތައް ްހުރިހާ ހުރި

ްސާފުކޮށްްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނނަށްްސާފުވެގެންދާނެ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރި ްއާދެ!ްމި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްއެދިވަަޑއިގެންފައިުނވާތީ ްމެންބަރަކު ްއިތުރު ްބަހުސްކުރުމަށް ޕޯޓަށް

ނޑުްމިްނިންމާލަނީ.ްމިއަދުގެްވޯޓަށްްއެހުމުގެްަވގުތުަގިއްމިްރިޕޯޓަށްްވޯޓަށްްއެހުންް ރިޕޯޓުގެްބަހުސްގެްމަރުޙަލާްައޅުގަ

ްއޮންނާނެ.ް

ިދވެހިރާއްޭޖގ2111/13ްްެނަންަބރުްްށް.ްޤާނޫނުއ11.2ްަނަންބަރުްްއާދެ!ްއަުޅަގނޑުްމިާހރުްމިްދަނީްއެޖެންޑާް-11.2

ްފޮނުްއވިް ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްކަްނތަކާ ްމުައއްސަސާތަުކގެ ްމިިނވަން ްބިލު. ްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ނޑިޔާރުންެގ ފަ

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި 27ްްރިޕޯޓު. ްރިޕޯޓަްށ2114ްފެްބރުއަރީ ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ަގއި
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ްމުއައްަސސާތަުކެގްއެ ްމިނިވަން ްހުށަހަޅައިދެއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯުޓ ްމި ްުނވޭ. ްލިބިފައެއް ްއިޞްލާޙެްއ ްއވެސް

ްކަންތައްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީގެްމުަޤއްރިރު،ްދިއްދޫްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 2111/13ްޝުކުރިއްޔާ ް...ވަަން، ްޤާނޫނަށް ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްގޮުތގެް ްނިންމެވި ްދިރާާސކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްކަންަތއްތަކާ ްމުއަްއސަސާތަުކގެ ްމިިނވަން ްބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްދުވަހ29ްްުއެޕްރީލ2113ްްްރިޕޯޓު.ްމިއީް ްވަނަ ްފުރަތަމަްދައުރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްޖަލްސާަގިއ24ްްއޮތް ވަނަ

ް ްނަންބަރު ްބިލ2111/13ްްުޤާނޫނު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ް...ވަނަ ްޤާނޫނަށް ނިޑާޔރުންގެ ްފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަ ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްުމައއްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްފޮނުވުާމްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ށް

ް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްކޮމިޓީނ78ްްްގުިޅގެން ްމި ްބިލު ްއެ ްމަތީން ްާވގޮުތގެ ް)ހ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމެންބަރުް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްބިލަކީ ްރިޕޯޓު.ްމި ްގޮތުގެ ްފުރިހަމަކުރައްވާަފއިވާ ްމަަސއްކަތް ްބިލުގެ ދިރާސާކުރަްއވައި

ްހުށަހަޅުއް ްލަޠީފު ްޙަސަން ްވަނީ ްއެ ްބުނެފައި ްކަމަށް ްޤާނޫނު ްރިޕޯޓުަގއި ްމި ްބިލެއް. ްބިލަކ2111/13ްީވާަފއިވާ ްމި .

ނޑިޔާރުންެގްތެރެއިންްޤާނޫނ71ްްުވަނަްމާއްާދގެްަދށުންްއުމުރުނ25ްްްޤާނޫނުގެް އަހަރުްެވެގންްމުސްކުޅިކުެރވިފަިއވާްފަ

ް ްފިޔ2119/8ްްަނަންބަރު ްޕެންޝަން ްއަސާީސ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްޕެންޝަެންއްޕެންޝަނާ ްއިތުރު ވަިއ

ް ްޤާނޫނުެގ ްޓަކަިއ ނޑައެޅުމަްށ ްކަ ްުއސޫލެއް ްދިުނމުގެ ްއިނާޔަތްތަެކއް ނިޑާޔރުންނަށް ްފަ ވަނ26ްްަލިބިވަޑައިުނގަންނަާވ

ް ްބިލެއް.ްޤާނޫނުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިތުރުުކރުމަށް ްައކުރެއް ްގޮުތަގއި ް)ނ(ގެ ްމާއްާދގެ ްއެ ްއާއި ްާމއްދާެގ26ްްމާއްދާ ވަނަ

ްދަށުން ްް)ހ(ގެ ްރަްއޔިތުންެގ71ްްއުމުރުން ްއިނާޔަތްތަެކއް ނިޑޔާރުންނަށް ްފަ ްމުސްކުޅިުކރެވިފަިއވާ އަހަުރވުމުން

ނޑައެޅިދާނެްކަަމށްްބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.ްއަދިްޤާނޫނުގެްދަށުންްއެިކއެިކްސަބަބުަތކަށްްޓަަކއިްމުސްކުިޅކުރެޭވް މަޖިލީހުންްކަ

ްބަ ްގޮތް ްހަމަޖައްސަވާނެ ްއިނާޔަތްަތްއ ނޑިޔާރުންނަށް ްރަްއޔިތުންގެްފަ ްބިލެއް ްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްއެ ޔާްނކޮށް

ްެދް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ،ްމި ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމު ްޑރ. ްމެންބަރު،ްއަލްމަރުޙޫމް ްކުީރގެ ްއުނގޫފާރުެގްދާއިާރގެ މަޖިލީހުގެ

ްެއޮގތުން ްމަސައްކަތްކުެރވުނު. ްކޮމިީޓން ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްއެްއކޮށް ްމަސައްކަތް 23ްްްބިލުގެ ަގއ2113ްިޖުލައި

ް ްކޮމިީޓގެ ްދާއިރާެއްއގައ33ްްިބޭއްވުނު ްފުޅާ ްމެދުގައި ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީގެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްބައްދަލުވުމުަގއި ވަނަ

ްމަޝްވަރާކޮށް،ް ްއޮފީހާ ްއެޑްމިނިސްޓްޭރޝަން ްޕެންޝަން ްކޮމިޝަނަާށއި ްސަރވިސް ްޖުީޑޝަލް މަޝްވަރާކުެރވުނު.ްއަދި

ްކޮ ްފަރާތްތަކަކުން ްމިްއެ ްރިޢާޔަތްކުރެވިަފއިވާނެ. ްކޮމިޓީަގިއ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްފޮނުވާފަިއވާ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަމާ ްއަްށ މިޓީ

ް ްނަންބަރު ނޑިޔާރުންނަީކްޤާނޫނު ްފަ ްިތއްބެވި ްހާލަތުގައި ްފާހަަގކޮށްފަިއވާ ްޤާނޫނުގެް،2119/8ްބިލުގައި ްބެހޭ ޕެންޝަނާ

ް ްއުމުރުން ްޢަމަލުކުރަންފެށިއިރު ްއައުމަށްފަހު ްލިބިދ65ްްޭވުޖޫދަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްސަބަބުން ްފުރިހަމަވުމުގެ ައހަރު

ނޑިޔާރުންެގްއުމުރުންް 71ްއަސާސީްޕެންޝަންްިފޔަަވއިްއިތުރުްއިާނޔަތްތައްްނުލިބޭްަފނޑިޔާރުންްކަމަށްްވެަފއި،ްއެްފަ
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ް ްޤާނޫނުެގ ްފުރިގެން 25ްްއަހަރު ްޤާނޫނުެގ ްއެ ްމުްސކުޅިކުެރވުނުއިރު ްދަށުން ްމާއްާދގެ ް)ހ(ެގްްވަނ26ްްަވަނަ މާއްދާެގ

ްނަމަެވސްް ްއޮތް ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަމަށް ްަކނަޑއެޅިދާނެ ްއިނާޔަތްަތކެއް ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ދަށުން

ްރިަޓޔަރމެންޓުް ްއިނާޔަތެއް ްއެއްެވްސ ްއިތުރު ްނެތުމުން ްފާސްކޮށްފައި ްމިހާތަނަށް ްމަޖިލީހުން ްއިނާޔަތްތަެކއް އެފަދަ

ްލި ްގޮތުަގއި ްިމްޕެކޭޖުގެ ްހޯދުމަކީ ްގޮތްތަެކއް ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްއެުކ ްިތއްބެވުމާ ނޑިޔާރުން ްފަ ިބވަަޑިއނުގަންނަވާ

ްޚާއްަޞް ްބޭފުޅުންނަކީ ްޤަބޫލުކުަރން.ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަުބްކަމަށް ނުޑްެއއް ްމައިގަ ްެއންމެ ްހުށަހެޅުމުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ

ް ްބަަލއިގަެނ، ްކޮމިޓީން ްކަމަށް ްބޭފުޅުްނ ްތިއްެބވި ްހަމަޖެއްސުުމގެްހާލަތެއްގަިއ ްިއނާޔަތްތަކެއް ްވަކިން ްބޭފުޅުންނަށް އެ

ްސަރވިްސް ްޖުޑީޝަލް ްއެކު ްމަޝްވަާރއާ ްވުާޒގެ ްބެހޭ ްކަންތައްަތކާ ްމާލީ ްސަރުކާރުގެ ްޓަކަިއ ނޑަެއޅުމަށް ްކަ އުސޫލު

ް ްގޮތަށް ްހަމަޖައްސާ ނޑިޔާރުްނނަށް ްފަ ްއެ ްިއނާޔަތްތަކެއް ނޑައަޅާ ްކަ ްކޮމިޝަނުން ްއެ ްމަތީން ްލަފާގެ ބިލުްކޮމިޝަނުގެ

ނޑިޔާުރް ްފަ ްފަނޑިޔާރުންނަށް، ްމަދު ްތިއްބެވި ްމަތީން ްގޮތުެގ ްމިދެންނެވި ްނިންމެވި. ްކޮމިޓީން އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްމިފަދަް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްދޫކުރައްާވފަ. ްދުނިޔެ ްދޫކޮށްފަ. ްދުނިޔެ ްވަނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްބަެއްއ ްމިއަދު ބޭފުޅުންކޮޅެއް؛

ްދެން ްމި ްވެސް ްއޮތީ ްހަމަނުޖެހުނި ނޑިޔާރުންެގްއިނާޔަތެއް ްފަ ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދު ްޓަކައި. ްސަބަބުތަކަށް ނެވި

ްއުސޫލުތަެކއްް ްވެްސްނުލިބި.ްއަދި ްޕެކޭޖު ްތިއްެބިވްރިޓަޔަރމަންޓު ްއެބަ ްވެސް ްުއޅުްއާވްބޭފުޅުން ްބަލިހާލުަގއި ތެރޭގައި

ްއެހެންކަމު ްިލބިފައިނުވާ. ްއިާނޔަތްތައް ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްޤާއިުމކުރެވިަފއި ްމައްސަަލްވެސް ްމި ްއެދެނީ ނުޑ ން،ްއަުޅގަ

ްއުސޫލުެގް ްމި ްފަރާތްތަކަށް ްތިއްބެވި ްހާލަތުގައި ްމިފަދަ ްފާސްކުަރްއވަިއ ްއަވަހަކަށް ްވީހާެވސް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްމިއާއެުކަގއިް ްހަމަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިިމގެންދިއުން. ްކަންތައްތަކެއް ްުއސޫލުން ްހަމަޖެހިފައިވާ ތެރެއިން

ނޑިޔާރުންނަށާްއަދިްއެނޫންވެސްްފަރާތްތަކާްގުޅޭްގޮތުންްފާހަގަކޮށް ލަންްބޭނުންވޭްމިފަދަްމައްސަލަތަކާްގުޅޭްގޮތުން،ްފަ

ހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަލަަތކެއްްއެބަްހުރިްއިނާޔަތްަތއްްދިނުމާްގުޅޭްގޮތުން.ްއެކަންކަމަށްްަހއްލުތަކެްއްހޯދަންޖެހިފައިްމިް

ްގޮތުން ްުގޅޭ ްެއކަމާ ްއެހެންވީާމ، ްމިްްވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރަްނޖެހޭ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްިއތުރު ައޅުަގނޑުމެން

ްއެިކއެިކް ްގޮތުަގއި ްފާހަގަކުރާ ްއޮފީހުން ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްގޮތެއްަގއި ްޚާއްޞަ ްބޭނުން.ްއަދި ްފާހަގަކޮށްލަން ފުރުޞަތުގައި

ކަމަށްްއެްޭބފުޅުންްދެކެަވޑައިުނގަންނަވާ.ްޕެކޭޖުތައްްެއކިްގޮތްގޮތަްށ،ްެއކިްނަމުަގއިްގެނައުމަކީްއެންެމްރަނގަޅުްގޮެތއްް

އެކަމަށްްހައްލެްއ،ްދާއިމީްހަްއލެއްްހޯދުމަށްްޓަކައިްއެްބޭފުުޅންްބޭނުންފުޅުވާްކަމުގައިްކޮިމޓީގައިްވަނީްފާހަގަކުަރްއވާފަ.ް

ްހުށަހެޅި ްަވުގތު ްމި ްހުރުމާއެކުގައިްވެސް ްމައްސަލަތައް ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންަކމުން،ްމިދެންނެވި ފައިވާ

ްކޮމިީޓގަިއް ްވެސް ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމާފަ. ްވަނީ ްކޮމިޓީން ްމަްއސަލަ ްމި ްއިްސކަންދީގެން އަށް

މިދެންނެވިްމައްސަލަތަކާްގުޅޭްގޮތުންްމަޝްވަރާކުެރވިްއެްަކންކަމަށްްއެދެވޭްހައްލުތަކެއްްޯހދުން.ްރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދީް

ްބަ ްގޮތަށް ްހުރި ްމަޖިލީހުންްހާލަތު ްރައްޔިތުްނގެ ްއުޫސލެއް ްކުެރވޭނެ ްގޮުތގައި ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްމިކަންކަން ލާއިރު

ްގޮެތއްަގއިް ްޚާއްޞަ ްެތރެއިން، ްނިޒާމުގެ ްކުރެވޭނެ ްކަންކަން ްމާލީ ްއަދި ްކަމެއް. ްމުހިްއމު ްވަރަށް ޤާއިމުކުރުމަކީ

ްގޮ ތްތަކަކަށްްޭރިވެގންްކުރިއަށްްދިއުމަކީްވެސްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްގެްމަޝްވަރާގެްމަތީންްމިކަންކަްންކުރެވޭނެ
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ްގޮތެްއް ްމަޖިލީހުން ްމެދުގައި ްރިޕޯޓާ ްމިދެންނެވި ްއެހެންކަމުން، ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ވަރަށް

ްއެް ްތަނަވަސްެވގެންދިއުމަކީ ްމަގު ްލިބޭނެ ްއިނާޔަތް ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްހާލަތުގައި ްމިދެންނެވި ީއްނިންމަވައި

ްއަޅުަގނުޑގެްވަރަށްްބޮޑުްުއްއމީދެއް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއާދެ!ްމިްރިޕޯޓަށްްބަހުސްކުރުމުގެްމަރުޙަލާްއަުޅަގނޑުްމިހާރުްހުޅުވާލަން.ްފުރަތަމަް

ްރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށް.ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްފަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްوصحبهްآلهްوعلىްدهحو  ްدناسي  ްعلىްالموالس  ްالةالص  ް.العالوينްرب  ްهللްالحودް.حينالر  ްحونالر  ްهللاްبسن

ްأجوعين ްިމްްعليكنالم الس  . ްއާދެވިފައި ްއަނެއްާކވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ތިބީްކޮންމެވެސްްދާއިރާެއްއގެްބޭފުޅުންނަށްްޚާއްޞަްއިނާޔަްތތަކެއްްހަމަޖައްސައިދިނުމަށްްަޓކައި.ްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެންް

ްމުއް ްިދގު ްރާއްޖޭގައި ްކަމަީކ ްއެއް ްވަޒީފާެގްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ްނޫނީ ްޕެންޝަން، ްޚިދުމަތްކުރުމަށްފަހުގައި ދަތެްއގައި

ްސަުރކާރުންް ްނުލިބޭކަން.ްސަބަބަީކ،ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްެޕންޝަން ްއެ ްަބޔަކަށް ްއެތައް ްތިބި ްލިބިފައި ްޕެންޝަން ޚިދުމަތުގެ

ސާސީްޕެންޝަްންރުފިޔާްމިހާރުްމިްލިބެނީ.ްއ2311ްަރުިފޔާ.2111ްްމިހާރުްދޭްއަސާސީްޕެންޝަްންގޮުތގަިއްމިްދޭް

ރުފިޔާްއަށްްބޮޑުކުރުމާްގުިޅގެންްއަދިްބޮުޑނުކުރަނީސްްވެސްްދައުލަުތގ5111ްްެއެްލިބޭްމީހުންނަށްްމިއަދުްސަރުކާރުންް

ްގޮުތގައިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުދެއްވާ. ްެއއް ްފައިސާ ްއައި ްލިބެމުން ްގޮުތަގއި ްޕެންޝަންގެ ޚިދުމަތުގެ

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްދިވެިހްޚިދުމަތެއްްކޮށްގެންްަބޔަ ކަށްްިލބެންޖެހޭްޕެންޝަންްއެބަްލިބެންޖެހޭ.ްހަމަްއެއާެއކީަގއިްއަުޅގަ

ް ްއިނާޔަތް ްދޭ ްމީހުންނަށް ްހުންނަ ްނުކުޅެދުންތެިރކަން ްތިބި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްޖެހޭ ްއެބަ ްއިނ2111ްްްސަރުކާރުން ރުފިޔާ

ްދ5111ްާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބޮޑުކުރަްނ.ްއިއްޔެ ްއަށް ްދަރިންްރުފިޔާ ްފެށި ްފާސްވެގެްންޢަމަލުކުރަން ްމިދާކަށްދުވަހު ދި

ް ްމީހަކު ްޮކންމެ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްޚަރަދު ްދަރިންގެ ްނޫނީ ްޚަރަދު، 2111ްްބެލުމުގެ ްދަރިޔަކަށް ްކޮންމެ 2111ްރުިފޔާ،

ރުފިާޔ2111ްްބޭްރުފިޔާްދޭންޖެހުމުން،ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްތިބިްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީހުންނަށްްލި

ްއެބަް ްވިސްނާލަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްހާލަތެއްގައިތޯ ްކޮން ްއުޅޭނީ ްމީހުން ްއެ ްދެން ްދިނީމާ ްބެލުމަށް ްދަރިފުޅު ްމީހުންގެ އެ

ްގެއްލިގެންދާް ްހަމަހަމަކަން ްޢަދާލަތުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްރާއްޖޭގެ ްކަންތައްތަކަކީ ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ޖެހޭ.

ްކަން ްމި ްކަންތައްތަެކްއްކަންތައްތައް. ްމުސްތަޤްބަލުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނަމަ، ްރަނގަޅުުނކުރެިވއްޖެ ަތއްަތއް

ްކަމަށް.ްހަމަް ްރަނަގުޅކުރެިވގެންދާނެ ްކަންތައްަތއް ްމި ނުޑްުއއްމީދުުކރަން ްރައީސް.ްއަުޅގަ ދިމާވެގެންދާނެ.ްޢިްއޒަތްތެރި

ޑެތިްއިނާޔަތްތައްްަކނަޑއެޅުުމންދާއިރުގަިއ،ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްއެާއއެީކގައިްމިފަދަްދާއިރާތަުކގައިްތިއްަބވާްބޭފުޅުންނަށްްބޮ
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އަހަރުްޚިދުމަތްކޮށްފައ51ްްިއަހަުރ،41ްްމިދެންނެވިްފަދައިންްސަރުކާުރގެްވަޒީފާތަްއްއަދާކޮްށގެންްެއތައްްދުވަެހއްަގއި،ް

ރަންޖެހޭްގޮތެއްްކަމަށްްައޅުަގނޑުްތިބިްމީހުންނަށްްލިބެންޖެހޭްޕެންޝަންްއެގޮތަށްްދެމިގެންދާެންގޮތަކަށްްެއއަށްްޢަމަލުކު

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއުަވއެްއނުލާ. ްޤާނޫނު ްގޮތެއް، ްލިބޭނެ ްޕެންޝަން ްޚިދުމަތުގެ ްއޮތް. ްއެބަ ްޤާނޫނު ދެކެން.

ނޑުްސަރުކާރަށްްއިލްތިާމސްކުރަން،ްމިދެންނެވިްގޮތަށްް ޕެންޝަނެއްްއެްފަރާތްތަކަށްްނުދެއްވާ.ްއެހެންކަާމއެީކގައިްައޅުގަ

ްޕެ ްއެްއަސާސީ ްމީހުންނަށް، ްތިބި ްލިބިފައި ްމީހުންނަށް، ްލިބޭ ްޕެންޝަން ްޚިދުމަތުގެ ްނަމަވެސް ްދެްއވި ންޝަން

ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްޕެންޝަން ްޙައްޤު ް ްލިބޭ ްއުއްމީދުކުްދެްއވާށޭ.ހަމަޖައްސަަވއިްފަރާތްތަކަށް ްސަރުކާރުންްައޅުަގނޑު ރަނީ

ްއި ްދެއްވާ ްހިމަނުއްަވއިގެންްމިހާރު ްތެރޭގައި ްނުކުޅެދުންތެރިކަންއްރާް،ނާޔަތްތަކުގެ ްތިބި ްލިބޭްްޖޭަގއި ްމީހުންނަށް ހުންނަ

ް ްރާއްޖޭގަިއ5111ްްއިނާޔަތް ްނަމަވެސް ްލިބުނު ްޕެންޝަން ްއަސާސީ ްޕެންޝަން؛ ްއަދި ްބޮޑުކޮށްދެްއވައި ްއަްށ ރުފިޔާ

ްފަހިކޮށްދެްއވަ ްވެްސ ްމަގު ްލިބޭނެ ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްފައިާސ ްލިބެންޖެހޭ ްއެ ްގޮުތގައި ްޕެންޝަންގެ ން.ްޚިދުމަތުގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ްއަދިް ްގޮތަށް، ްދޭ ްއަނެއްާކވެސް ްޕެންޝަނެއް ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްަބޔަކަށް ްކޮންެމވެސް ްތެރެއިން ްބޭފުޅުްނެގ ްއުޅުްއވި ްތެރެއިްންްކުރީަގއި ްބަދަލުތަކުެގ ްެގނައި ްޤާނޫނަށް ފަހުން

ްިމް ްއޮންނަނީ.ްބިލުަގއި ްޑްރާފްޓުަގިއްމި ްމި ްވާހަކަ ްއިނާަޔތެއްގެ ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ލިބިވަޑައިުނގަންނަާވްބޭފުޅުންނަށް

ްވަ ްކަންތައްތައް ްޖެހޭ ްއެަބ ްހިފަހައްޓަން ްަހމައެްއގައި ްއެއް ްއަބަދުވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ކިްއޮންނަނީ.

މުއައްސަާސއަކަށްްވަކިްގޮތެްއްނަހަދާ.ްއަދިްއެްމުއަްއސަާސއެްއގެްތެރޭަގއިްތިއްަބވާްވަކިްބޭފުޅުންކޮޅަކަށްްަވކިްގޮތެްއް

ްއުސޫލެއްް ްހަމަހަމަ ްއެްނމެންނަށް ްެއއީކީ. ްނޫން ްކަމެއް ްއެދޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްގޮަތީކ ްވަމުންދާ ކަންތައްތައް

ްފަނިޔާރަކަ ްެއއީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިޔަްސްވެްސ.ްއޮންނަން ްބައެއް ްތިބި ްކޮށްފައި ނޑިޔާުރކަން ްފަ ްކުީރގައި ްއަދި ްިވޔަސް ށް

ނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންް އަދިްޢާއްމުްަރއްޔިތަކަްށްިވަޔސްްވެސް.ްމިހާރުްދައުލަތުެގްމުއައްސަސާަތކުެގްތެރެއިންްައޅުގަ

ްަދއު ްމުޅި ްވަމުންައއިސް ްކަންަތްއ ްގޮްތގޮތަށް ްއެިކ ްތަންތަނުަގިއ ްއެކި ްދަނީ ްމުައއްސަސާަތއްްމި ްެއކި ަލތުގެ

ނިޑޔާުރންްއަމިއްލަފުޅަށް،ްއެްބޭފުޅުްންއަމިއްލަްއަށްްކަންަތއްތަްއްފާލުންނެއްޓިގެންދާްތަން.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ެނ،ްފަ

ްތަންް ްކުަރްއވާ ްަކންތައްތައް ްބޭރުން ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނާއި ްވިާދޅުވަމުންދަނީ. ްގޮތްތައް ކުރަްއވާފައި

ްއެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަނީ. ްމި ްނަމެްއްްބޭފުޅުންްފެންނަމުން ްވަުރގަދަ ްނަންނަމުގައި، ްާފޑުފާުޑގެ ިތއްބަަވއިގެން

ްކުރަްނވާް ްކަންތައްަތއް ްއޮވޭ ްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެހެނެއްުނާވނެ. ްނިންމީއޭ. ްމި ްކަމެއް ްމިވެނި ްމިބުނަނީ ކިޔާފައި

ްގޮތު ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއާވ ްއަދި ްޫރހާ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްކަންތަްއްގޮތެއް. ްމުއައްސަސާތައް ްއެންމެހައި ްމަތިން ގެ

ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއަދިްްކުރަްއވަންޖެހޭނީ. ްގޮތާ ްހުންނަ ްޢަމަލުތައް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްއަދި ނޑިޔާުރގެޔާ ްފަ ކަންބޮުޑވޭ
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ްދަރަޖައިް ްއެކި ްތަފާތު ްހުީރ ްހިފެހެއްޓިފައި ނޑުަތއް ްމިްނގަ ްސުލޫކީ ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްއިނާޔަތްަތކާިއ ނޑިޔާރުންެގ ްގަިއ،ފަ

ްގޮތް ްފިޔަަވޅުތައެކި ްެއކި ްއަދި ްއެހެންވީމާ، ްައޅަމުންގޮތަށް. ްކުރުމަކީ،ްދައް ްމިކަން ްއަދި ްގޮްތޮގތަށް. ްއެިކ ްވެސް ނީ

އަޅުަގނުޑްދެޭކގޮތުަގއިްއެއްްގޮތެްއގަިއްހިފެހެއްޓެންޖެހޭނެ.ްއަދިްކުީރގަިއްަވޒީފާްއަދާކޮށްަފއިްއެަތއްްގިނަްުދވަހެްއގަިއް

ްމީހުންނަ ްއިނާޔާތްަތްއްމަސައްކަތްކުރި ްބޮޑެތި ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްއަންނަ ްފަހުން ްައނިޔާއެްއްވެްސްެވގެންނުވާނެ.ްއަދި ށް

ްހިތުގައިް ްބޭފުޅުން ްއެ ްިތބޭއިރު ްގޭަގއި ްވަންދެްންމަސައްކަތްކޮށްފައި ްދުވަެހއް ްއެތައް ްޭގގައި ްބައްލަަވއިގެން ްބޭފުޅުން އެ

ްހަމަެއްއގަ ްއެްއވެސް ްޤާނޫެނއްަގއި، ްއެްއވެސް ްގޮތަށް ްނޫން.ްޖެހޭ ްގޮތެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮެވގެންނުވާނެ. ިއ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްއަބަދުވެސްްމަސައްކަްތުކރަންޖޭހެނީްދައުލަތުގެްމުއައްސަސާތައްްތަމްސީލުކުރަްއވަންް

ްނިޒާ ްކުރެވޭނެ ްކަންކަން ްތެރެއިން ްއުސޫލެްއެގ ްއެއް ްއަދި ްހަމައިން ްއެއް ްބޭފުޅުންނަށް ްޤާނޫނުތައްްތިއްބަވާ ްއަދި މެއް،

ްލިބޭް ްއެ ްބޭފުޅުންކޮޅަކަށް ްމަދު ްއެއީ ްތާއީދުކުރަން. ްޮގތުން ްއުސޫލެްއގެ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ބައްޓަންކުރުން.

ނޑިޔާުރގެްްް ްފަ ްނުވަތަ ްއަދި ްއެތެރޭަގިއ ްޖުޑިޝަރީގެ ްއަދި ްތަހައްމަލްކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ހިތްދަތިކަން

ނޑުްފާހަަގކުރަން.ްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްޓަަކއިް އަުޅަގނޑުމެންްކުރަންޖެހޭްބޮޑެތިްމަސައްކަތްަތއްްހުރިްކަމަށްްެވސްްއަުޅގަ

ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްފާހަގަކުރަނީ ްއުފަާލއެީކގައި ްމުޅިްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްއުޅޭކަމާ ްމަްއސަލަ ނޑިޔާުރގޭަގއި

ްަޤއު ްޮބޑެތި ްދުނިޔޭގެ ްއަދި ްުމޖުތަމަޢުތަކުންނާ ްހުރިހާ ްފާހަަގކުރަމުންދާއިރުްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްއެކަން މުތަކުން

ނިޑޔާރުެގް ްފަ ްތިބޭތީ. ްދީގެން ްެއކަމަށް ްބީރުކަންފަތެއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނުލާ، ްެވސް ްއަަޅއި ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމުސާރަް ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްައދި ްވެސް ްދީގެން ްއިނާޔަތް ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ އިޞްލާޙުކުރަން

ްވެސް ނޑިޔާުރެގްރަނގަޅުކޮްށގެން ްފަ ްނަމަވެސް، ްރަނގަޅުކޮްށެގން ްކަންތައްަތއް ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ްތިބި ްކުރީގައި ްއަިދ .

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނަާޒޙާތްތެރިކަން ނޑިޔާރުގޭގެ ްފަ ްރަނގަޅުކުަރންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑިޔާުރެގ ްފަ ްގޮތެއްަގއި ޖުމްލަ

ނޑިޔާރުގެްައކީްެއއީްމުޅިްމީހެްއގެްހަޔާ ތްްެގއްލުަވއިލާްވަުރގެްޙުުކމްތައްްނެރޭ،ްއަދިްއިސްލާީމްހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ.ްފަ

ޝަރީޢަތުގައިްވާްގޮތްަތކުގެްަމތިންްޙުކުމްްނެރޭވަރުގެްޢިލްމީްގޮތުންނާްއަދިްހުނަރުވެރިކަމާއިްޤާބިލުްމީހުންނަށްްވާންް

ްރާއްޖޭ ްމުޅި ްދަނީ ްމި ްާފހަގަކުރަމުން ްއެކީގައި ްހިތާމަޔާ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްކަންކޮޅުަތކުަގއިްއެބަ ްެއކި ގެ

ްލަދުވެިތވެ،ް ްއަޑުިއވުނީމާ ްވާހަކަަތްއ ްދެކެވޭ ްގޮތުން ްެބހޭ ނޑިޔާުރގެއާ ްފަ ްނުވަތަ ްގޮތުން ްބެހޭ ނޑިޔާރުންނާ ފަ

ްއެންެމް ްސަރުކާުރގެ ްއަދި ްފަރާތުން. ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ. ްއެކަން ްޖެހޭ. ްއެބަ ލަދުގަންނަން

ްހައިސިްއޔަތުން ްފާހަގަކޮށްފައިްނެތުމަީކްްއިސްވެިރާޔގެ ްކަމެއް ްއެފަދަ ްވެސް ްބަޔާނުގައި ްރިާޔސީ ްފަހުންްއިއްވެވި އެންމެ

ްނޫން.ް ްނެތިއެއް ްފާހަގަކުރަމުންދަނީްސަބަބެއް ްއެކަން ްޤައުމުަތކުން ްބޮޑެތި ްދުނިޔޭގެ ްކަމެއް.ްއަދި ްހިތާމަކުރާ އަޅުަގނޑު

ްކޮމަންެވލްތު ްއަދި ްފަދަ ްޔޫރަޕިއަްންޔީނިއަން ްއަދި ްއދ.އާ ްއެކަްންްއަދި ްޖަމުޢިއްޔާތަކުން ްޮބޑެތި ްތަހުޒީބު ްބޮޑެތި ފަދަ

ްއެަތއްް ްުކރަމުންދަނ.ްއަދިްމީގެ ްެއކަން ްެއކަންޏެއްްނޫން ްމިހާަރކު ްހުރީމަ.ްއަދި ްަމްއސަލަތައް ްކުރޭ.ްެއއީ ްއެބަ ފާހަގަ

ްގޮތުންްަވރަށްްބޮޑެތ31ްިޒަމާނެއްްކުީރގަިއ،ްދިުގް ނޑިޔާެރގެއާްބެހޭ ްއެަބްްއަހަރުދުވަސްްތެޭރގައިްވެސްްފަ ރިޕޯޓުތައް
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ްއެއަްށް ްނެރުއްވާފަ. ްހުރި ްއެބަ ްޖަމާޢަތްތަކުން ްއެކިެއކި ްބައިނަލްއަޤްވާީމ ްއަދި ްމުޖުތަމަޢުތަކުން ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ހުރި

ްގޮތްތައްް ްރަނގަޅު ްބަލަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްވިސްނަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ްއި ނުޑްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ނޑިޔާރުންނަށް، ްފަ ްއަދި ޚްތިޔާުރކުަރންޖެހޭނެ.

ްއެް ްހަމަެއއްަގިއްހިފެހެއްޓެންޖެހޭނެ.ްއަދި ްއުސޫލަކުން،ްއެއް ްއެއް ްއެންމެންނަށް ްތާއީުދކުަރން.ްއަދި ްގޮތުން އުސޫލެްއގެ

ނޑު ްެއދޭްކަމެއް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްމީހުންނަށްްދޭންޖެހޭްއިނާޔަތްތައްްލިބިދިނުމަކީްއަުޅގަ

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްލިބުމަީކް ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްއިނާޔަތްތައް ްލިބެންޖެހޭ ްހަމަ ްވެސް ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްާތއީް ްވަރަށް ްހަމަ ްއިޞްލާުޙވާން.ްއަޅުަގނުޑ ްޖެހޭ ްއެބަ ްެވސް ނޑިޔާުރގެތަްއ ްފަ ްހަމައެާއއެްއޮކށް ްކަމެއް. ދުކުރާ

ްކަންތައްތަކަްށް ްޤަބޫލުކުރާ ްމިައދު ްވެސް ްޤައުމުތަކުން ްެއހެން ްދުނިޭޔގެ ްވެސް ްކަްނތައްތަކަކީ ްކުރާ ްއިން ނޑިޔާުރގެ ފަ

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްކަންކަމާ ްމި ްެވސް ނޑިޔާރުން ްފަ ްކަންކަމަކީ ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދޭތެރޭަގިއްވާން ްމިކަމާ ްިވސްނައި ށް

ްލާމެހިފައިވާް ްދަނީ ްމި ްއުޅެމުްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމެއް. ޚިޔާލުކުރަންޖެހޭ

ްވާންް ނޑިޔާރުގެތަަކކަށް ްފަ ްޤަބޫލުކުރާ ްދުނިޔެ ްވެސް ނޑިޔާުރެގތަކަކީ ްފަ ދުނިޔެއެްއގަިއ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުްވެސްްވަރަށްްތާއީދުކުާރ5ްްދޮށީްއުމުރުގެްމީހުންނަށްްއެބަްޖެހޭ.ް ހާސްްރުފިޔާގެްޕެންޝަނެއްްދިނުމަކީްހަމަްއަޅުގަ

ހާސްްރުފިޔާގެްޕެންޝަނެއްްއެކަިނެވރިްމައިންނަށްްވެސްްދެވެން.5ްްކަމެއް.ްހަމައެާއއެްއކޮށްްއަުޅަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭް

ރާތްތަކަށްްވެސްްދެވެން.ްަދއުލަތަށްްގިަންދުވަހުްޚިދުމަތްކުރައްވާަފއިްއަދިްއެާއެއއްކޮށްްޚާްއޞަްއެީހްއަށްްބޭނުންވާްފަ

ްެއއްެޗއް.ް ްކުޑަ ްވަރަށް ްމިއަދު ްވެސް ްއިނާޔަތަކީ ްލިބޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްތިއްބެވި. ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ތިބި

ްދިނު ްއިނާޔަެތއް ްއެކަީށގެންވާ ްދިރިއުެޅވޭނެ ްހަމަ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަްށ ްއެ ްމިއަދުްއެހެންކަމުން، ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަކީ

ްޤައުުމގައިް ްމި ްކަމެއް ްެއްއވެސް ްގޮތަށް ްގެއްލޭ ްޢަދާލަތު ްއިޖުތިމާޢީ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމެއް. ވިސްނަންޖެހޭ

ހިނގައިގެންުނވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްކަންތައްތައްްމިްފެންނަނީްމުޅިންްއަދިްއެންމެްރަނގަުޅް

ްމިއަދުްފާހަގަކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ،ްއެކަނިވެރިްަމއިންެގްްނޫންްކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން

ގޮތުަގއިްހަމަްފިރިްމަރުވެފައިްތިބިްވަރަށްްގިނަްދޮށީްއުމުރުގެްއަންހެންްބޭފުޅުންްވެސްްމިްޤައުމުގައިްއެބަްއުުޅއްވާ.ް

ްއިނާ ްހަމަ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްކަމެއް.ްއެހެންކަމުން، ްބަލަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްދިނުމަކީ ޔަތެްއ

ސަރުކާރުެގ،ްދައުލަުތގެްއެިކްމުއައްސަސާަތކުެގްމެދުގަިއްުމސާރައިެގްނަހަމަކަންްމިއަދުްަވނީްއިންތިހާްއަްށްބޮުޑވެގެންް

ްކަންތައްތަ ްހުރިހާ ްމި ްކަމެއް. ްހައްލުކުރަންޖެހޭނެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްމި ްބަެއްއްގޮއްަސ. ްަހއްލުނުވެ،ްހަމައެކަނި އް

ްކަމެއްް ްގެއްިލގެންދާނެ ްޢަދާލަތު ްއިޖުތިމާޢީ ްއޮންނަންޖެހޭ ްމެދުަގިއ ްރަްއޔިތުންގެ ްިދއުމަކީ ްަހއްލުެވގެން ކަންތައްތައް

ރަްށްކަމުގައިްައޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްޤަބޫލުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެހެންކަމުން،ްމިްކަމަކީްމިއަދުްވަރަށްްފަރުވާތެރިކަމާއިްވަ
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ްިމް ްޤަބޫލުކޮށް، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްމަސައްކަތެއް ްކުރަންޖެހިފައިާވ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއއްކޮށް ވިސްނުންތެރިކަމާ

ްގޮުތަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްައުޅގަ ްކަެމއް. ްތާއީދުކުރާ ްަވރަށް ްއަޅުަގނޑު ްނިންމުމަކީ ްއެްއކޮށް ްމަސައްކަތެއް ހުރިހާ

ް ްެއންމެހައި ްލިބެންޖެހޭ ްެއއްކޮށްްރައްޔިތުންނަށް ްއިންޞާފުވެިރކަމާ ްހަމަހަމަކަމާއި ްލިބުމުަގއި ްޚިދުމަތްަތއް އަސާސީ

ނުޑމެންްހޯދަންްބޭނުންވާްނަތީޖާްފެނިގެންދާނީ.ްއެންމެންނަށްް އަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްޢަމަލުުކރަންޖެހޭނެ.ްއޭރުންްއަޅުގަ

ް ްއެހެންކަމުން ްދިރިުއޭޅނީ. ްއުފަލުގައި ްވެސް ްއެންމެން ްލިބިގެން ްހަމަްހަމަހަމަކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިޞްލާޙަކީ މި

ރުފިޔާްދޮށީްއުމުރުގ5111ްްެތާއީދުކުރާްއިޞްލާެޙއް.ްއެހެންނަމަވެސްްސަރުކާރުންްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނަންްއެބަްޖެހޭް

ް ްހަަމްއެ ްލިބޭއިރުގައި ްބޭފުޅުނ5111ްްްބޭފުޅުންނަށް ްކަމަށް.ްއެ ްދޭންޖެހޭނެ ްހަމަ ްވެސް ްއެކަިނވެިރްމައިންނަށް ރުފިޔާ

ޖެހޭްޚަރަދުްވެސްްވަކިްކުޑަެއއްްނޫން.ްހަމައެާއއެްއކޮްށްޚާއްޞަްއެހީްއަށްްބޭނުންވާްފަރާތްތަކަކީްވެސްްހަމަްއެްކުރަން

ޢާއިލާތަކުންްވަރަށްްބޮޑުްޚަރަދުތައްްމިއަދުްހިނގަމުންދާްފަރާތްތަކެއް.ްއެހެންކަމުން،ްމިްކަމުގައިްމިްއަހަރުގެްތެރޭަގއިް

ް ްސަރުކާރުން ްހަމަޖެއްސުމަކީ ނޑުްމިކަން ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްގޮްސގެން ްވިސްނުމަކަށް ްއިތުރު ހަމަ

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންކަމުން، ްޖެހޭ. ްއެަބ ްކުރަން ްއިުތރަށް ްމަސަްއކަތް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމުަގއި ްމި ްއަދި ދެކެނީ.

ްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ްމިކަމަށްްވެސްްވަރަށްްބޮޑަށްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތް

ް

 ގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިްފުރުޞަތުގައިްައޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްދަންނަވާލަންްއޮތީ،ް

ްމިްތަނަ ްބެހޭްގޮތުން ްޕެންޝަނާ ނިޑޔާރުންނަށްްދެވޭ ްފަ ްބެހޭްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެއއާ ްހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ށްްއިޞްލާޙެއް

ްކަންތައްް ްމި ްެއހެންނަމަވެސް ްތާއީދުކުރަމޭ. ްެވސް ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްމި ްއޮތީ، ްދަންނަަވން ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ނޑުެމންްވިސްނަންްއެބަްޖެހޭްހުރިހާްއެންމެންނަށްްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށް،ްހުރިހާްފަރާތްތަކަކަ ށްްހަމަޖެއްސުމުގައިްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއަބަދުވެސްްމިްދައްކަނީް އެއްްހަމައަާކއިްއެއްްއުސޫލަުކންްޕެންޝަންްލިބިގެންދާނެްގޮތަކާްބެހޭްގޮތުން.ްއަޅުގަ

ްއެހެންް ްއަދި ްވާހަކައާ، ްކޮށްދޭ ްކަންތައް ްއެހެން ނޑިާޔރުންނަށް ްފަ ްާއއި ްވާހަކަ ްބޮޑުކުރާ ްމުސާރަ ނޑިޔާރުންނަށް ފަ

ްކަ ްބާވަުތގެ ްިމ ްވެސް ްަދއްކަމުންދާއިުރގައިްމުއައްސަސާަތކަށް ްމިތާގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކ ްހަމަޖަްއސާ ންަތއް

ނިޑޔާރުންްއުޅޭްގޮާތް ނޑިޔާރުންްކުރާްކަންތަކާ،ްފަ ނޑިޔާުރގެްއިންްކުރާްކަންަތކާއިްފަ އަޅުަގނޑުްހިތާމަކުރަންޖެހެނީްފަ

ްމިދިަޔްރަްއޔި ްނެތީމަ.ްއިްއެޔގައި ްހަމަ ްބޭފުޅަކު ްވާހަކަަދއްަކއިލާނެ ްގޮތުން ްވެސްްބެހޭ ްއިންތިޚާބުަގއި ްމަިޖލީހުގެ ތުންގެ

ްމީހުންް ްއެ ްއެކުަގއި ްއޯޕަންކަމާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަމެއް ްމަނާ ްަގވާއިުދގެ ްޤާނޫނާއި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ނޑައެިޅގެން ްކަ ހަމަ

އެތައްްއިންތިޚާބުަގއިްކެމްޕޭނުކުރަންްނުކުމެވަަޑއިގަތުން.ްއެކަަމކުްިދވެހިރާއްޖޭެގްއެަތއްްރަށެްއަގިއްއެތަްއްޤާޟީންނެއްް

ްމިކަންް ްމީހަކު، ްބަލާނެ ްމިކަން ްމީހަކު، ްދެކޭނެ ްމިކަން ްއެކަމަކު ްހިންގާފަ. ްޢަމަލު ްއެ ްހުރި ްއެބަ މެޖިސްޓްރޭޓުންނެއް

ްކަންތައްތައްް ްމި ްމިއަދު ްނެތީމަ ްފަރާތެއް ްއެހެން ްނުވަތަ ްނެތީމަ، ްކޮމިޝަނެއް ްޖުޑިޝަލް ތަޙުޤީޤުކުރާނެ
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ތިބެފައިްހަމަްމުސާރައޭްނުވަތަްއިނާޔަތޭްނުވަތަްޕެންޝަނޭްކިޔާފަިއްްބޮއްސުންލަިއގެންްދާްތަންްބަލަންްއަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްވެސް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުެމން ްމީ ްނަޒަރުގައި ނުޑެގ ްއަޅުގަ ްމީ ވާހަކަދެްއކުން

ް ްރައްޔަތުންތޯ 11ްްކިތައް 12ްްއަަހރު، ްއ15ްެއަހަރު، ްލަިއެގން ްމައްސަލައެއް ްކޯޓަށް ްނުނިމިގެންްްއަހަުރ މައްސަލަ

ްރައްޔިތުންނަށްތޯް ްކިތައް ްދިވެިހ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްިތބެނީ. ްއެ ްހިނގާލަހިނގައިލާ ްދެކޮަޅށް ްފެންޑާމަތީަގއި ކޯޓުގެ

ްކޮންް ްކާކުތޯ؟ ްހުރީ ްއަޅާލަން ްމިކަމަށް ްދަނީ؟ ްއެ ްގެއްލުްނަވމުން ްދަނީ. ްއެ ްގެްއލިގެން ްރުފިޔާ ްއޮފް މިލިއަންސް

ކުްކެނެރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދުެގްމައްސަލަްއެއްްދިވެހިާރއްޖޭެގްހައިކޯޓަށްްހުށަހެޅިގެންްއެްބޭފުޅެއްތޯްހުންނެވީ.ްއެކަމަ

ްައވަސްކުަރންް ްއެކަން ްވެސް ްފޮނުވަިއެގން ްސިޓީ ްއެކަން؛ްޖޭ.އެސް.ސީން ްކޮމިޝަނުން ްސަރިވސް ްޖުޑިޝަލް ލަސްވާތީ

ުޓްނުހިފައިގެްނ،ްބަްނދުގައިްަބއިތިއްަބިއގެންްއެަތއްްފިޔަވަުޅއެިޅއްޖެ.ްއަދިހަމަްެއާއއެކުމެްބަންދުަގއިްަބއިތިއްަބިއގެންްޗި

ްޗިޓުަގިއް ްފޮނުވީމާ ްފަހަރު ްދިހަބާރަ ްނުހިފައިގެން ްޗިޓެއް ްހާޒިރުކުެރވިއްޖެ.ްެއކަމަކު ްވެސް ްމެދުވެރިކޮށް ްފުލުހުން ބަޔަކު

ް ްވާހަކ، ްޚަސްމުންގެ ްދިވެހި ްރަްއޔިުތންގެ ްދިވެހި ްއުޅޭ ްރައްދުނުުކރެވިގެން ްޗިޓު ްއޭގެްނުހިފައިގެން، ްބޭފުޅުންނަށް އެ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިް ްމި ްމީހަކު ްދެއްކޭެނ ްމީހަކު، ްދައްކައިލާނެ ްވާހަކަ ްގެއްލުުމގެ ްވަމުންދާ ްފަރާތްތަކަްށ ްއަނެއް ސަބަބުން

ނޑުްދިވެހިރާްއޖޭގެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެް ނޑުްމިކަމާްދޭތެރޭްވަރަށްްބޮޑަށްްހިތާމަކުރަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ނެތީމަްއަޅުގަ

ހަމަކުރުމަށްފަހުގައިްއަޅުަގނޑުްމިކަންްދޫކޮށްލާަފިއްމިްދަނީްވަރަށްްއުފަލާްއެުކަގ.ްމިފަދަްތާކުންތާކުންނުޖެހޭްްދެްދައުރު

މަޖިލީހެއްގައިްމަސަްއކަތްކުރަްންއަޅުަގނޑުްބޭނުންްނުވާތީވެްދޫކޮށްލީ.ްއެއީްމިްމަޖިލީހުންްކުރެވޭްެއްއވެސްްކަމެްއ،ްމިް

ނޑަށްްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެވޭްއެްއެވސްްޤާ ނޫނެއް،ްމިްމަޖިލީހުންްކުރާްެއއްވެސްްކަމަކީްދެކޮޅުެޖހޭްކަމެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްބޭފުޅަީކް ްއިންތިޚާބުވި ްއަލަށް ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްދޫކޮށްލާފައި ނޑު ްައޅުގަ ްއުފަލާއެކުގައި ނުފެންނާތީ.

ނޑުްުއއްމީދުކުރާްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަށްވުރެްފުރިހަމަްއަށްްޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅަކަށްްެވގެންދާނެްަކމަށްްއަޅުގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްުޝކުރުއަދާކުރަމުން ްައޅުަގނޑު ްާދއިރާެގްރައްޔިތުންނަށް ްގައްދޫ ނޑު ނޑު.ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން ވާހަކަ

ްމުސްތަޤުބަ ްފާގަތި ްސަބަބުން ްމެންބަރުގެ ްއިންތިޚާުބކުރެވި ްއަލަށް ްބޭުފޅުންނަށް ްއެ ްއޮތީ، ލެއްްދަންނަވަން

ް.ްوبركاته الم عليكن ورحوت هللاالس  وމެދުވެރިކުރަްއވާށިއޭ.ް

ް

 އިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމިކަންް ްއެދި ްލިބުމަށް ްއިނާަޔތްތައް ްފަނިޔާރުންނަށް ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަލްމަރުޙޫމްްއައްޝަހީދުްޑރ.ްއަފްރާޝީމްްޢަލީ.ްކޮމިޓީންްިމްމަޖިލީހަށްްހުށަ ްއަޚް ނޑުމެންގެ ހެޅުއްވިްބޭފުޅަީކްއަުޅގަ

ްބައެއްް ްެއްއގޮތް ނޑިޔާރުންނަކީ ްފަ ްހުރިހާ ްތާއީދުކުރަން. ްފުރިހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްނިންމެވުމަށް ްއޮތް ނިންމާފައި

ނޑި ނޑުްނުދެކެން.ްއެހެންވީމާ،ްހުރިހާްފަ ާޔރުންނަށްްނިސްބަތްކޮށްްކުަޑިއމީސްްބަސްފުޅެއްްވިދާުޅވުމަކީްކަމުގަިއްއަުޅގަ

ްޚިލާފުް ްގަާވއިދާ ްއުޅޭނެ. ްމީހުން ްކުށްކުރާ ްވެސް ްތަނެއްގައި ްކޮންމެ ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮްށގެންވާނެ އަޅުަގނޑުމެން
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ނޑިޔާރުންނަކީްކަންތައްތައްްކުރާްމީހުންްއުެޅފާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްގަާވއިދުންްބޭރުވާްބަޔަކަށްްލިބޭްެއއްެޗއްްނޫންްމީ ކީ.ްފަ

އެްބޭފުޅުން،ްއެހެންްބޭފުޅުންނާްތަފާތުކޮށްްދިރިއުޅުއްވުމުެގްކަންތައްްހުންނަްބައެއް.ްއަދިްއެހެންްބޭފުޅުންނާްތަފާތުކޮށްް

ްއެހެނިހެންް ްގޮތުންނާއި ްިވަޔފާރީގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއެއީ ްތަފާތުވާނޭ. ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްކަމެއްގެ ހުރިހާ

ްބޮޑުްްގޮތްގޮތުން ްޒިންމާ ްވަރަށް ްޒިންމާދާރު، ްވަރަށް ްމުއްދަތެއްގައި ްދިުގ ްބަެއއް. ްމަސައްކަތްނުކުެރވޭ ްހޯދަން އާމްދަނީ

ްސަުރކާުރް ްވެސް ްވާތީވެ.ްެއްބޭފުޅުންނަށް ްކަމުަގއި ްޭބފުޅުން ްގެންދަވާ ްއަދާކުރަްއވަުމން،ްކުަރއްވަމުން މަސައްކަތްތަެކއް

ްއޮްތްއިނާޔަެތްއްެވއްޖެއްާޔް ްދެވެން ްތާއީދުކުރުމުެގްގޮތުްނ،ްތެރޭން ްޖެހޭނެ.ްއެހެންކަމުން،ްމިައށް ްައޅުަގނޑުެމން ދޭން

ނޑުްމިްތެުދވީ.ްމާްިގނަްވާހަކަތަެކއްްަދއްކާކަްށްޫނން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިް ތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވާލަްންއަުޅގަ

ްރައީސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްނަމަ،ްޝުކުރިއްޔާ ްދަތިފުޅު ްއާދެ، ްފަހުމީ. ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ .

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންްއިންނެވުންްއެންމެްރަނގަޅު.

ް

 ފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއިޞް ްހުށަހެޅިފައިާވ ްޤާނޫނަށް ނޑިޔާުރންގެ ްފަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްގޮތުްން`. ްުގޅޭ ލާޙާ

ްއެް ްއަދި ނޑިޔާރުންނާ ްފަ ްރިޓަޔަރކުަރްއވާ ްވެސް ްތަނެއްަގއި ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްޚާްއޞަް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްހަިއސިްއޔަތުން ްަމސްއޫލިްއޔަތުގެ ްމަޤާމާއި ްއަދާކުރަްއވާ ްބޭުފޅުން ްއެ ނޑިޔާރުން ްފަ ނޫނަސް

ް ްހުންނަކަން ްޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާްއިނާޔަތްތަެކއް ްދުނިޔޭަގއި ްމުޅި ްއަދި ްނިޒާމާ ްިމ ްމިއަދުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްކަެމއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްބިުލގައިްއިޞްލާޙުގެެނވިފައިްއޮންނަް އުސޫލުތަކަށްްބަާލއިރުްެއއީްައޅުގަ

ް ްބޭފުޅުނ71ްްގޮތުން ްއެ ނޑިޔާރުންަނކީ ްފަ ްތިބޭ ްގޮއްސަ ްމައްޗަށް ްގޮއްސަ،ްއަހަރުން ްހަމައަށް ްއޭޖާ ްރިޓަޔަރމެންޓު ގެ

ްއެފަދަް ްވާތީ ްަބޔަކަށް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްގޮތަށް ްނުލިބޭ ްވެްސ ްއިނާޔަތްަތއް ްޢާއްމު ްއެހެނިހެން ްލިބެންޖެހޭ އަދި

ްމިް ްވާހަކަދައްާކއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްދިނުމާ ްއިނާޔަތެއް ްއިތުރު ްކަހަލަ ްކޮންމެވެްސ ނޑިޔާރުންނަށް ފަ

ް ްެއްކޮމިޓީގެ ްއެކަްނ، ްމަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު ްގޮތަކީ ްއޮތް ްިނންމަވާފައި ްފާހަގަކުރެވެނީ، ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ރިޕޯޓުން

ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެން ްމަތިކުރުމަށް. ްކޮމިަޝނާ ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްއަނެއްާކވެސް އިނާޔަތްދިނުން

ްމުއައްސަް ްމުސްތަޤިއްލު ްޮކމިޝަނަކީ ްސަރވިސަސް ްޖުޑިޝަލްްޖުޑިޝަލް ްއަދި ނޑަެއޅި، ްކަ ްގޮުތަގއި ސާެއއްގެ

ްބަޔާންކުެރވިފަ.ް ްސާފުކޮށް ްވަަރށް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްވަނީ ްއިޚްތިޞާޞް ްމަސްއޫލިްއޔަތު، ްކޮމިޝަނުެގ ސަރވިސަްސ

ްފަރާތަކަށްް ްހައްލުދޭ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމައްސަލަތަުކގެ ްހުރި ްޖުޑިޝަީރގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްެވސް ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްފުރިހަމަްޖުޑި ްރަނގަޅަށް ްވެސް ްމިހާތަނަށް ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްފަާރތުގެ ްވާންޖެހޭއިރު،ްއެ ްކޮިމޝަން ްސަރވިސަސް ޝަލް

ްކަމެްއް ްއިތުރު ްމިފަދަ ްއަނެއްކާ ްބޭނުންވަނީ، ްަދންނަވާލަން ްފާަހގަކުރަމުން ްއަޅުަގނޑު ްއަދާކުެރވިފައިުނވާކަން އަށް

ްހަވާލުކުރުމަކީ ްދުރުން ްެއހާ ްއިޚްތިޞާޞުން ްސަރވިސަްސްްޤާނޫނުގެ ްޖުޑިޝަލް ްނުވާޭނ. ްކަމަކަްށ ްރަނގަޅު ެއހާ

ްގޮތުްން ްގުޅޭ ނޑިޔާރުންނާ ްފަ ްބެލުމާއި ނޑުަތއް ްމިންގަ ްސުލޫކީ ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްމަސްއޫިލއްޔަތަކީ ްޢާއްމު ކޮމިޝަނުގެ

ްޤާނޫ ްަޢއްޔަންކުރުުމގަިއްޤާނޫނާއި ނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުްންަވކިކުރުމާިއ،ފަ ްބެލުމާިއްފަ ްމައްސަލަތައް ނުެގްދަށުްންހުށަހެޅޭ

ނަޑއެޅުންްުނވަތަްމާލީް ްއިޚްިތޞާޞެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމުސާަރްކަ ހެދޭްގަާވއިދުތަުކގެްމަތިންްެއްފަރާތަށްްދެވޭްޚާއްޞަ

ްނުފޫޒެއްް ްނުސީދާ ްވާނަމަ ްކަަމށް ްބައެއް ްތިބޭ ްދަށުގައި ްބެލެނިވެރިކަުމެގ ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްެއއީ ްދިނުމަކީ އިނާޔަތެއް

ްބޭފު ްއެ ްަމއްޗަށް ނޑިޔާރުންގެ ްމިްފަ ްދެކެނީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްކަެމއް. ްއެކަީށގެންވާ ްފޯރުމަކީ ްފަރާތުން ޅުންގެ

ްކަމަށް.ް ްއިނާޔަތެއް ނޑައަަޅންޖެހޭ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިުތންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮުތން ްއުސޫލެްއގެ އިނާޔަތަކީ

ްކޮމިަޝނު ްސަރވިސަސް ްޖުިޑޝަލް ްމަޝްވަރާކުރެިވގެން ްަވޒީރާިއ ްމާލީ ްއިނާޔަެތއްެގްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑައަޅާ ްކަ ން

ގޮތުަގއިްއޮތީމާްމިދަންނަވާހެންްއޭގެތެރޭަގއިްތިއްބަވާނެްޖުިޑޝަލްްސަރވިސަސްްކޮމިޝަނުގެްކޮމްޕޮޒިޝަންްމިްވަގުތުް

ްއެގޮތަްށް ްކަންތައްތައް ނޑިާޔރުންގެ ްފަ ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްއެ ްއެހެްނވީމާ،ްސީދާ ްިތއްބަވާނެ. ނޑިޔާރުން ްފަ ްގޮތުން އޮތް

ް ްމިނިވަްނކުރުމަށްްހަމަޖައްސަން ްނިޒާމު ްޤާއިމުކުރުމުގެ ްއިންޞާފު ްޢަދުލު ްމި ްެދކޭގޮުތަގއި ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ދިނުމަކީ

ޓަކައިްމިކުރެވޭްމަސަްއކަތަށްްއެޅޭްވަރަށްްބޮޑުްހުރަހަކަށްްވެގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިގޮތަްށްމިކަންްއޮތުމުގެްބަދަލުގައިް

ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްއެދެނީ ްެއއްްްއަޅުަގނުޑ ްޖުިޑޝަރީ ްރޫުޙގައި ްމިދަންނަވާ ްދަންނަވާހެން ްމި ފޮނުަވިއ،

ްއިނާޔަތްތަްއް ްމާލީ ްދައުލަތުން ްދީގެން ްބާރުތަކެއް ްކަހަލަ ްމިދަންނަވާ ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްއަދި ްބޭއްވުާމ، މިނިވަންކޮށް

ތަކަށްްޤާނޫނުްބައްޓަންކުރުމަީކްނެގުމުަގއިްއަމިއްލަފުޅުްނުފޫުޒްފޯރާްކަހަލަްގޮތަކަށްްކަންަތްއތައްްެވގެންްނުދާނެްފަދަްގޮ

ްަލއިގެްން ްއިޞްލާޙުތައް ްައޅުަގނުޑމެން ްބޭނުން ްފާަހގަކޮށްލަން ްމިާއއެީކގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަިދ ްކަެމއް. ްމުހިއްމު ވަރަށް

ް ނިޑާޔރުންނާއި ްފަ ްމިއަދު ްަފނޑިޔާރުންނަްށ71ްްމަޖިލީހުގައި ްތިއްބެވި ްމުސްކުޅިފުުޅެވވަަޑއިގެްނ ްމަްއޗަށް އަހަރުން

ްއެބަްއިނާޔަތް ްކުރިން ްނިންމުމުގެ ްކަންކަން ްމިފަދަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަްއކާއިރު ްވާހަކަ ދިނުމުގެ

ްބޭނުންވޭް ްދަންނަވާލަން ްހާލަތެއްގައިތޯ؟ްއަޅުަގނޑު ްކޮން ްއޮީތ ްވަގުތު ްމި ނޑިޔާރުގެ ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ވިސްނާލަންޖެހޭ

މިއަުދްމިްވަނީްގާތްަގނަޑކަށްްމުްސތަޙީލުްކަމަކަށްްވެފަ.ްމިދިޔަްްދިވެހިރާއްޖޭގެްަފނޑިޔާުރގެްަތކުންްއިންޞާފުްހޯދުން

ްނިންމެީވް ްބަލައި ްމައްސަލައެއް ްގުޅޭ ްއިންތިޚާބާ ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްއިްނތިޚާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްގަިޑއެ ްފަހުގެ ްއެންމެ ްދުވަހުގެ ްބުރާސްފަތި ްދުވަހު، ްފަހު ްެއންމެ ްއޮތް ްބަންދުވާން ްޙުކުމްކުަރއްވާަފިއްސަރުކާރު ްއގަިއ

ްއަދިްސުޕްރީމްްކޯޓަްށްވެސްްުނވަދެވޭްފަދަްގޮަތކަްށ.ްމިދަންނަވާހެންްއިންޞާފުް ްކޯޓަްށްވެސް ދެންްއަޅުަގނޑަށްްހައި

ްޖަރީމާް ްއެބަ ނޑިޔާރުން ްފަ ްފެންވަރަްށ ްވާ ްމުސްތަޙީލަކަށް ްހޯދުމަކީ ްއިންޞާފު ްޮގސް ްލަސްކުރިކުރީނުން ދިނުން

ްމި ްހިންގާ. ްލިބެންވާްްރާވަިއގެން ްމިދަންނަވާހެން ްފޯރާފައިުވމާ، ްނުފޫޒު ްސިޔާސީ ްމައްޗަްށ ްބޭފުޅުންގެ ްމި ކަންަކމަކީ
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ްބައްޓަންކުރުމަށްް ްހާލަތު ްުއޭޅނެ ްދިރިއުޅުން ްއަމިއްލަ ނޑިޔާެރއްގެ ްފަ ްސަބަބުން ްުނލިބުމުގެ ްއިާނޔަތްތައް ްކަހަލަ ބައެއް

ޔަފާރިވެރިންނާއިްިސޔާސީްފަާރތްތަކުގެްޖީބަށްްެވއްޓިަފއިވާްޓަކައިްއެްބޭނުންވާްަފއިސާްަދއުލަތުންްނުދެވޭތީްެއކިެއކިްވިް

ްމިއަދުް ްއެހެންވީާމ، ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރާ ްދުނިޔެ ްުމޅި ްމިއަދު ްކަަމކީ ްއޮތް ްރާއްޭޖަގއި ްެއއް ނޑިޔާުރގެ ފަ

ްޢި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭެގ ްއެދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާއިރު ްއިާނޔަތްދިނުމަށް ނޑިޔާރުންނަށް ްއޒަތްތެިރްފަ

ްނިޒާމުންް ްއެ ްއަލުން ނޑިާޔރުން ްފަ ްކޮރަޕްޓުވެފަިއވާ ްހޯަދން. ްގޮތެއް ްއިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ނޑިޔާރުގެތައް ްފަ މެންބަރުން

ނޑުްމިްބިލަށްްޢާއްުމް ބޭރުކޮށް،ްއެަތއްްސާފުކުރާނެްގޮތެއްްހޯދަންްޤާނޫނުތަކަށްްިއޞްލާޙުްލުންްވަރަށްްމުހިއްމު.ްއަުޅގަ

ްޢާއްމު ްދުނިޭޔގެ ްޖުޑިޝަލްްްގޮތެްއގައި ްދެންނެވިހެން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްތާއީދުކުރަން. ްވީމަ ްކަމެއް ްކުރާ ުއސޫލުން

ްނޫން.ްޝުކުިރއްާޔް ްގޮތެްއ ްއެޭދ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ްމިކަްންމަތިކުރެވިަފއި ްަމއްޗަށް ްކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސަސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ކަދެއްެކުވން:ގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާްވާހަ

ްތާއީދުކޮށްލަން.ްެއީއް ނޑު ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްވާ ްމި ްރައީސް.ްއާދެ،ްހުށަހެޅިފައި ްޢިްއަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިްއޔާ

ްއެް ްބޭފުޅުން ްއެ ްމަސައްކަުތގަިއ، ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑިޔާރުންނަކީ ްފަ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްދި ްފިަޔަވއި ްމަސައްކަތް ްމަސައްަކްތްކުރަްއވާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްނޫން. ްބަެއއް ްކުެރވޭނެ ްމަސަްއކަތެއް ްއެްއވެސް ރިއުޅުމަށް

ްެއް ްވަނީ ްމަނާކުރެވިފައި ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްމަނާ. ްޤާނޫނުން ްކުރުން ްވެސް ްިވޔަފާރިއެއް ްގޮތުން ްއޮންނަ ބީނާވެފައި

ްެޖހިވަޑަިއގަ ްމަަސއްކަްތކުރަްއވަން ްއެ ްެއކު ްއަބުރުވެިރކަމާ ްއެްބޭފުޅުންނަކީ ްބޭފުޅުން ްވާތީވެ.ްއެ ްކަަމށް ންނަާވްބޭފުޅުން

އަހަުރ71ްްއަހަރުްނުވަތ65ްްަކުރަްއވާްމަސަްއކަތުންްެއްލިބިވަަޑއިގަންަނވާްމުސާރަްއިންްއެްބޭފުޅުންގެްއުމުރުފުޅުންް

ްއެްއވެސް ްއިތުރު ްފިޔަަވއި ްމުސާރަ ްލިބިަވޑަިއގަންނަވާ ްއެ ްއިތުރަކަށް ްބޭފުޅުންނަކަށް ްއެ ކަހަލަްްވެގެންާދއިރުަގއި

ްބޭފުޅުންތަކެްއް ްއެފަދަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްބަލާއިރުގައި ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްލިބިފައެއްުނވޭ. އިނާޔަތްތަެކއް

ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑް ްއޮތީ. ްމި ްއައިއްސަ ްމިގޮތަށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަޅުަގނޑަށް މަޙްރޫމުކުރެވިފަިއވާތީ

ހަމަްމިްވަގުތަށްްމުހިއްމުްއިޞްލާޙެއް.ްދެންްމިްކަންކަންްކުރަންޖެހޭްފަރާތްތަކަކީްްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްމިްއިޞްާލޙަކީ

ްބަލަހައްާޓް ްކަންތައްތަްއ ނޑިޔާުރން ްފަ ްކޮމިޝަނަކީ ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްވެްސ ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްބަާލއިރުަގއި ކޮބައިތޯ

ނޑަށްްމުއައްސަާސްކަމަށްްވީހިނދު،ްއެްފަރާތާްެއްކަންކަންްމަތިުކރުމަކީްހަމަްއެން މެްރަނގަުޅްކަމެއްްކަުމގަިއްއަުޅގަ

ްއެންމެްރަނގަޅު.ްދެންް ްހަމަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްގޮތަށްްފާސްކުރުމަށްްއަޅުގަ ްމިްއޮތް ޤަބޫލުކުރެވޭ.ްމިްއިޞްލާޙު

ްއިންތިޚާބުކޮށްެދއް ްއަެނއްާކވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދައުރަކަށް ްދެވަަނ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްީމގެއިތުރުން ިވްއަޅުަގނޑު

ްޝުކުރުދަންނަވަމޭ.ް ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްރަްއޔިުތންނަށް ްއެންމެހައި ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ކަމަށް

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްް
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނ75ްްަނީ.ްގަވާއިުދގެްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުންްމިްރިޕޯޓުގެްބަހުސްްމަރުޙަލާްމިްނިމު

ް ް)ހ(ގެ 3ްްމާއްދާގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމަތިްނ ްގޮތުގެ ްގަިއވާ ް)ށ( ްމާއްާދެގ ްއެ ްދަށުން ްަނންބަރުގެ 2111/13ްވަނަ

ނިޑޔާރުންގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުގެް ވަނަްކިޔުންްިއއްަވން.ްމިއަދުގެްވޯޓަށްްއެހުމުގ3ްްެދިވެހިރާއްޖޭގެްފަ

ްށްްވޯޓަށްްެއހުންްއޮންނާނެ.ްވަގުުތަގއިްމިްބިލަ

ނޑުްމިްދަނީްއެޖެންް-11.3 ދިވެހިްރަްއޔިތުންގެް،94/6ްށް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްއ11.3ްަޑާްއައިޓަމުްއާދެ،ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްދިރާސާކުރަްއވައިް ްކޮމިޓީން ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލު ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްހިމާަޔތްކުރުމުގެ ްއެއްބަިއވަންތަކަން ދީނީ

ް ްނިންމެވި ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްިމ ްރިޕޯޓު. 24ްްގޮތުގެ ްމެންބަރުންނަށ2113ްްްޑިސެމްބަރ ްވާނީ ގައި

ް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްކޮމިޓީގ1ްްެފޮނުވިފަ. ްއިޖުތިމާޢީ ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޯޕޓު ްމި ްލިބިފައިވޭ. ިއޞްލާޙު

ްޙައްމަދު.މެންބަރު،ްވެލިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްމު

ް

 ވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމަޖިލީހަށ18ްްް`. ްރައްޔިތުންެގ ަވނަ

ްމަގޫދޫ ްހޮޅުދޫ، ްމިލަދޫ، ްދާއިރާެގ ްހޮޅުދޫ ްދާއިރާ؛ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްކަމަށް ްއެންމެހަިއްއިންތިޚާބުކޮށްދެްއވި ެގ

ްއިޝާރާތްކުރެްއވިް ްތި ްދެންމެ ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެއަށްަފހުގައި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްޮބޑަްށ ްވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް

ްޤާނޫނުް ްހުށަހަޅަން. ްރިޕޯޓު ްިމ ްައއިސްަފއިވާ ްކުރިމައްޗަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީން ްއިޖުތިާމޢީ ްއަޅުަގނޑު ފަދައިން

ް 94/6ްނަންބަރު ްރައްް، ްބިުލްިދވެހި ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫަނށް ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްެއއްަބއިވަންަތކަން ްދީނީ ޔިތުންގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ، ްރިޕޯޓު. ްޮގތުގެ ްއިޞްލާޙުކުެރްއވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީން 94/6ްއިޖުތިމާޢީ ިދވެހިް،

ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާ ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްއެއްަބިއވަންތަކަން ްދީނީ ްވަީންރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ޙުގެަނއުމުގެ

7ްް 2111ްްޖޫން ްދައުރުެގ ްދެވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮްތ ްބިލ1ްްުގައި ްއެ ްކޮމިޓީން ްިއޖުތިމާޢީ ްޖަލްސާަގއި. ވަނަ

ްވަނަްދައުުރގ3ްެަގއިްއޮތްްމަޖިލީހުގ2112ްްެއޮކްޓޯބަރ15ްްދިރާސާކުރަްއވައިްެބއްލެވުމަށްަފހުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމުންް

ްބިލ7ްްު ްއެ ްއަލީަގއި ްޚިޔާުލފުޅުތަކުގެ ްފާޅުކުރެއްިވ ްމެންބަރުން ްތަޅުމުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްޖަލްާސަގއި ވަނަ

ްނަންބަރުް ްނިންމި.ްޤާނޫނު ްއިން ްޖަލްސާ ްއެ ްފޮނުވުމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ ްއަނބުރާ ްޓަަކއި އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް

ްއެއްަބއ94/6ްި ްީދނީ ްރަްއޔިތުންެގ ްގޮތުންްިދވެހި ްގުޭޅ ްބިލާ ްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްހިމާޔަްތކުރުމުގެ ވަންަތކަން

ވަނަްަބއްދަލުވުުމގައ7ްްިގައިްޭބްއވުނުްކޮިމޓީގ2113ްްެޑިސެމްަބރ24ްްުއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީގަިއްކުެރވުުންމަޝްވަރާަގއިް

ްވަަޑިއގެންނެ ްއަށް ްކޮިމޓީ ްެއކު ްއިޞްލާޙާ ްއިތުރު ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ްބިލުްބިލު ްއިއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ވި
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ނިންމެވި.ްއިޞްލާޙުކުެރވިފަިއާވްބިލާްމެދުްމަޖިލީހުންްގޮތެްއްނިންމުމަށްްޓަކައިްމިްރިޕޯޓު؛ްއިޞްލާޙުކުެރވިފަިއވާްބިލުް

ދީީންްދިވެހިްރައްޔިތުންގ94/6ްެމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމަށްްއެްކޮމިޓީންްވަނީްނިންމަވާފަ.ްއެހެންކަމުން،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއިޖުތިމާޢީް ްމަސައްކަތް ްއިޞްލާޙުކުުރމުގެ ްބިލު ްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެއްަބއިވަންަތކަން

ްމިް ްރިޢާޔަތްކުރެވިފަިއވާނެ. ްޚިޔާލުފުޅުަތކަށް ްފާޅުކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމެވުމުގައި ކޮމިޓީން

ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ ްދަންނަވައިލާނަން.ްކޮމިޓީގަިއ، ްނަންފުޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގައި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު، ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ހެންވޭރު

ްރަޝީދު، ްޢަބްދުްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްމެންބަުރްްޢުޞޫމު،ްވެލިދޫމަهللاްކެލާ ްިޢއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ

ނޑު.ްމަހިބަދޫ ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރުޤިއްޔާްމުޙައްމަުދ،ްގަމުްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްްޢަލީްމުޙައްމަދު؛ްއަުޅގަ

ްއަ ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު،ްމާވަށު ްޔޫސުފް ބޫބަކުރު،ްގެމަނަފުށީްމެންބަރު

ދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު،ް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ްފުވައްމުލަކު ްލަޠީފު، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ހިތަދޫ

ްޢަބްދު ްކަްނކަންްهللا ްމި ްއެހެންކަމުން، ްމެ. ްވެްސ ްމުޤައްރިުރ ްކޮިމޓީގެ ްމި ްއަީކ ްބޭފުޅާ ްއެ ްމުޙައްމަދު. މަސީޙް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއެކު ްޤާނޫނަށ94/6ްްްފާހަގަކުރެްއވުމާ ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްއެއްބައިވަންަތކަން ްދީނީ ްރައްިޔތުންގެ ދިވެހި

ްއިޖުތި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްމެންބަރުންްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްކޮމިޓީ ްބައްދަލުުވންތަކަށް ްބޭއްެވވި ްކޮމިޓީން މާޢީ

ްފޮނުވިފަ.ް ްވާނީ ްެމންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކީ ްރިޕޯޓާ ްމި ްލިޔުމެއް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްނިސްބަތް ވަަޑއިގެން

ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ ްދިޔައީ ްމި ްނިމިގެން ްހުށަހަޅައި ްރިޕޯޓު ްމި ްރައީސް.ްައޅުަގނޑު ްބެހޭްގޮތުންްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލާ ްމި ން

ްޮބޑަށްް ްވަރަށް ްެއކު. ްތަްފސީލަކާ ްކުރު ްގޮތުގެ ްދިޔަ ްއެކަންަތއް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްމަަސއްކަތްތަކާ ކުރެވިފަިއވާ

ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަދައިންްމިްރިޕޯޓަށްްއެއްްއިޞްލާޙުްލިބިފަިއވޭ.ްއެްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްކުރިންވެސްްދެްނނެވިް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަުރވަނީ ްިމ ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙު

ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ް .`ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނަށ94/6ްްްޤާނޫނު ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްއެއްބަިއވަންތަކަްނ ްދީނީ ްރަްއޔިތުންގެ ދިވެހި

ް ްޤާނޫނުގެ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްބިލަށް ްހުށަހެޅި 4ްްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ6ްްވަަނ



59 

 

ް)ނ( ްއިތުުރކުރުމަށް. ްނަންބަރެއް ްފަހަތަށް ްފޮތްތައްްއިސްލާމްް-7ް-ނަންބަރުގެ ްދީންތަކުގެ ްެއހެން ްފިޔަަވއި ދީން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްގެންގުޅުާމއިްއެފަދަްފޮތްތައްްއިޝްތިހާރުކުުރމާއިްދިވެހިންނަށްްދެްއކުމާ،ްެއފަދަްފޮތްތަކުގެްމައުަރޒުތަްއް

ްއިޞްލާޙަ ްމި ްގެންގުޅުން. ްގޮތަށް ްފެންނަ ްޢާއްމުކޮށް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްދިނުމާއި ްވިްއކުމާއި ްޢިއްޒަތްތެރިްބޭއްވުމާއި ށް

ނޑުްުއއްމީދުކުރަން.ް ްމެންބަރަކުްތާއީދުކުރަްއވާނެްަކމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިސްޫދް ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމް.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމް

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ް ްމުއްޠަލިބުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަހު ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުުޅވާލަން.ްޝުކުރިއްާޔ ްއަޅުަގނޑު ްަމރުޙަލާ ސްގެ

ްމިް ްގަސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއްކޮށް ްނެތުމާ ްެމންބަރަކު ްެއއްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ފުރުޞަތަކަށް

ްރިޕޯޓު؛ްއާދެ!ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްއިންް ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލު ްމި ްހުށަހެޅީ ްއިޞްާލޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ނީްނިންމުމަށްފަހުގައިްމިްމަޖިލީހަށްްފޮނުވާފައިވަނިކޮށްްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްބޭރުްޤައުމުތަކުގެްދީންތައްްފެތުރުމަށްްޓަކައިްނޫ

ްއަިއސްް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްބޯޓެްއ ްދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ްަޤއުމުތަަކށް ްދުނިޭޔގެ ްޓަކަިއ ްފެތުރުމަށް ްދީްނ ކުރިސްޓިއަން

ްކުރުމާް ްކަންތައްތައް ްބަހައި، ްއެއްޗިހިތައް ްފޮތްތަކާ ްހިލޭ ްމައުރަޒުން ްއެ ްދިވެހިންނަށް ްބަނދަރުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއުއްމީުދކުރަ ްައޅުަގނޑު ނޑުމެންްގުިޅގެން. ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްވެގެންނުދާެނ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ނީ

ްއޭރުް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްިއޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމާެއީކގަިއ ްކަމަށް. ްފަރުމާކުރެވެންޖެހޭނެ ޤާނޫނުތައް

ް ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙު ްިމ ްއޮތީ. ްހުށަހަޅާފައި ްިއޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިދެންނެިވްއޮތުމުން ްވެސް ހުށަެހޅިއިރުަގއި

ްމާލޭގެް ްހުރި. ްހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ްހުރި. ްއުދާސްތަެކއް ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްދިެވހި ްދޭތެރޭަގއި ކަންތައްތަކާ

ްވިްއކަމުން،ް ްފޮތްތައް ްދީންތަކުގެ ްޣައިރު ްނޫނީ ްދީންތަކުގެ ްބާއްަވއިގެްނ،ްބޭރު ްބޯޓެއް ްބޮޑު ކަސްޓަމްސްްސަރަހައްދުަގއި
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ްކަންތައްތައްްނުވާެންއެް ްބަހާލީ.ްމިފަދަ ްއަށް ްމާލެތެރެ ްޮފތްތައް ްއެ ްބަަޔކަށް ްވިްއކީކީްނޫން.ްހިޭލްދިނީ.ްއެތައް މީހުން

ްފުރުޞަތުެގް ްއޮތް ްލިބިފައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްބިލުގެ ްމި ްޓަކައި ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްމިކަން ގޮތަކަށް،

ނޑުްުއއްމީދުކުރަނީްތެރޭގައިްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހެެޅންޖެހޭްކަމަ ށްްއަޅުަގނޑުްޤަޫބލުކުރާތީްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހެީޅ.ްއަުޅގަ

ްމިް ްތާއީދުކޮށްދެްއވަިއ، ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްފާސްެވގެންާދއިރު ްބިލު ްމި މިއަދު

 ީއސް.ްއިޞްލާޙާެއކީަގއިްމިްބިލުްފާސްެވގެންދާނެްކަމަށް.ްޝުކުިރއްޔާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިް ްއެްއކޮށް ްނެތުމާ ްމެްނބަރަކު ްއިތުރު ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްފުރުޞަތަކަށް ްމިހާރު ްާއދެ! ްޢިްއޒަތްތެރި. ޝުކުރިއްާޔ،

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމާލަނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމަރުޙަލާ ްބަޙުސްެގ 75ްްރިޕޯޓުގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ3ްްަވނަ

ްނަންބަ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމަތީން ްގޮުތގެ ްވާ ްަގއި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްއެ ްދަށުން، ްދީނ94/6ްްީރުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ް ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ްޤާނޫނަށް ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްވޯޓަްށ3ްްއެއްަބއިވަންަތކަން ްމިއަުދގެ ްއިއްވަން. ްކިޔުްނ ވަނަ

ްލާޙަށާއިްމިްބިލަށްްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ްއެހުމުގެްަވގުުތގައިްމިްރިޕޯޓަްށްހުށަހެޅުނުްއިޞް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްނަންބަރު ްއިތ13ްުޑާ ްއެހެްންއަށް. ްއިތުރު ްަމސައްކަތަށް. ްއެހެން ރު

ްގަސް ްކުިރއަށްގެންދަން ްައޅުަގނޑު ްތެރޭަގއި ްމަސައްކަުތގެ ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްއިބްތިދާޢ9.1ްްީުތކުރަނީ ްއޮްތ ްމި ަގއި

ްއަބޫބަކުރުް ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްފަރާތުން، ްސަރުކާުރގެ ްއެއީ ބަޙުސް.

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްފ78/71ްަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްފުރާ ްބޭރަށް ްއިްނ ްާރއްޖެ ްއެއަރޕޯޓަކުން ސިންޖަރުންްިދވެހިރާއްޖޭެގ

ްބަހުސްް ްއިބްތިދާޢީ ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުކުރުުމެގ ްޤާނޫނު ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްނެގުމާ ްސަރވިްސޗާޖު ްެއއަރޕޯޓް އަތުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެރުވުމަށް ްފުރުޞަތު ްއެ ްނަމަ، ްހުރި ްމެންބަރަކު ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްފުރުޞަތަށް ކުރިއަްށގެންދިއުން.

ްއެދިވަަޑއިް ްފުރުޞަތަކަށް ްއާދެ! ްބިލުގެްގަސްތުކުރަން. ްމި ްގަސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކު ްނެތުމާ ްމެންބަރަކު ގަންނަވާ

ްބުނުމުގެް ްފަހުބަސް ްނިންމާލަނީ. ްމި ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާޢީ ްނިންމާލުމަށް. ްމަރުޙަާލ ްބަހުސްގެ އިބްތިދާޢީ

މަ،ްމިއަދުގެްވޯޓަށްްއެހުމުެގްފުރުޞަތުްއަރުވަންްބެލިއިުރ،ްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރުްެވސްްނެތުމާްއެއްކޮްށ؛ްއެހެންވީް

ްވަގުުތަގއިްމިްބިލުްބަލައިގަތުަމށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ް
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ްއެޖެންޑާް-9.2 ްދަނީ ްމިހާުރްމި ްމެންބަރުްއަށް.ްއ9.2ްްެނަންބަރުްްއާދެ!ްައޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްވިލުފުށީ އީ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ2119/11ްްރިޔާޟު ްއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކިޔުްން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްއެހެިނހެން ްއާިއ ްމުސާރަ ނައިބުގެ

ޖަލްސާަގއި.ްްވަނ21ްަވަނަްދައުރުގ3ްްެވަނަްއަހަުރގ2113ްްެަގއިްބޭްއވުނު،2113ްްޑިސެމްަބރ25ްްުއިްއވާފައިްވަނީް

ްބިުލް ްމި ްަގސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކު ްަކއިރިވެަފއިވުމާ ްވަރަށް ްހުސްަވގުުތކޮޅު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިހާރު އާދެ!

ް ްދެންްމަޖިލިސް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށ1ްްްހުށަހެޅުމުގެ ްފަށާއިރުްއެރުވުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްިޢްއޒަތްތެރި 31ްޖަހާއިރު

ނޑުްމިހާރުްއަުރވަން.ްދެންްޖަލްސާްފަށާނީްމިނެޓުގެްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްއަ ްޖަހާއިރު.1ްުޅގަ

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްފަށަނީ. ްމި ްކުރިއަށްގެންދަން ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު އިބްތިދާޢ9ްްީ`.

ް ްދާް-9.2ބަހުސްގައި؛ ްނަންބަރުްވިލުފުށީ ްޤާނޫނު ްހުށަހަުޅއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި އިރާގެ

ްބެހ2119/11ްްޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްެއހެނިހެން ްާއއި ްމުސާރަ ްނައިުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްާއއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހުށަހަޅައިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްމެންބަރުްްޤާނޫނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ވިލުފުށީ

ްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްހޮއްވަަވއިދެްއވީތީެވ18ްް`. ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ވަނަ

ްއަދި ްވިލުފުށި ްބުރުިނ، ްާދއިރާގެ ްޝުކުުރއަދާކުރަން.ްްއަޅުަގނުޑގެ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްރަްއޔިތުންނަށް ްޮލބުވެތި މަޑިފުީށގެ

ްރައްޔިތުންގެް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަދި ްމަސައްކަތަށް. ްކޮށްދެްއވި ްޓަކައި ްހޮްއެވވުމަށް ްއަޅުަގނޑު އެބޭފުޅުން

ްތަމްސީލުކުރަމުން ްމެންބަރުންގެ، ްތަމްސީލުކުރަމުންދާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމެންބަރެއްެގްްމަޖިލީހުގައި ްގެންދާ މި

ް ްއަމާނާތް ްހަވާލުކުރި ނާޑްމި ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުން ްަރއްޔިުތންނަށް ްހިނދެއްގައި ްދެމިއޮތްހާ ނޑަށް ްއަުޅގަ 18ްހައިސިއްޔަތު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަދާކޮށްދިނުންމަތީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެ ްގޮތުަގއި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްެވސް ްމަޖިލީހުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްރައްޔިތުންނަށްްދެމިހުންނާނެކަ ްލޮބުވެތި ްުހރިހާ ްާދއިރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްފަހަުރ ްެއއް ްއަިދވެސް ްއެހެންކަމުން، ން.

ނޑުްމިައދުްހުށަހަޅަންްމިްއޮތީް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ2119/11ްްޝުކުރާއިްމުބާރަކްބާދީްރައްުދކުރަން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ގެްާޤނޫނަށްްގެންނަންްއިޞްލާޙެއް.ްމިްއިޞްލާޙުަގއިްވާްގޮތުްންކޮށްފައިވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްއިނާޔަތާއިްަރއްކާތެިރކަމު
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ް ްއިޞްލާޙުގެ ްދިރިުއޅުްއވަނ4ްްީމި ްބޭފުޅަކު ްކުަރއްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްބަދަލަކީ ްގެންނަ ްމި ްއަށް ްމާްއދާ ވަނަ

ްޚަ ްހިނާގ ްތަނެްއގައި ްއެ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްއުޅުްއވާ ްތަނެއްގައި ްއެހެން ްފިަޔވައި ްރިކަރަންޓުްރަސްމީގެކޮޅު ްއާދެ! ރަދު،

ްއާދެ!ްމިކަންް ްބުނަނީ. ްމި ްބިލުގައި ްމި ްކަމަށް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްދައުލަތުން ްޚަރަދުތައް ްހިނގާ ްދެން ްފިޔަވައި ޚަރަދު

ްފާހަގަކޮށްލަްން ްއަޅުަގނޑު ްގޮތަކީ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްކަމަކީ، ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ކުރަންޖެހޭކަން

ްއެްްބޭނުންވަނީ ްާއއި ްސެކިއުރިޓީ ްގޭގެ ްެއ ްވަންޏާ ްކަމުަގއި ްދިރިއުޅުްއވާ ްގެކޮުޅަގއި ްއަމިއްލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މަނިކުފާނަށްްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭްއެހެންްޚިދުމަތްތައްްފޯރުކޮށްިދނުމުގައިްަދއުލަތުގެްއެހީތެރިަކމަށްްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ްއެއީް

ްގެކޮް ްދިރިުއޅުއްވާ ްމުަވްއޒަފުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުީރގައި ްމިދެންނެވީ ްމުވައްޒަފުންނާ، ްމިހާރުވެްސ ޅަށް

ްބަޖެުޓެގް ްައންނަނީްސަރުކާރުގެ ްވެްސްކޮށްދެްއވަމުން ްކަންތަްއތައް ްކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ްޮގތުން ްއިދާރީ ްއަދި ހަމަޖައްސައިދީ

ްަޢބްދު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިިރއުޅެهللاްތެރެއިން.ްއެހެންނަމަވެްސްމިައދުގެ ްއެްޔާމީން ްެގކޮުޅގައި.ްމިއަދު ްައމިއްލަ ނީ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމުސާރަކޮޅުން. ްއަމިއްލަ ްގެންދަވަީނ ްކުރަްއވަމުން ްޚަރަދުތަކެއް ްހުރިހާ މަނިކުފާނުގެ

ްދައުލަތުގެް ްހުންނަވަންޖެހޭނީ ްނޫން. ްގެކޮަޅކު ްއަމިއްލަ ްވެސް ްހުންނަވަންޖެހޭނީ ްއެމަނިުކފާނު ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ްދެއްވަންޖެހޭނެ.ްޢިމާރާ ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްހިމާޔަތް ްރައްކާތެރިކަާމއި ްއެކަށީގެްނވާ ްބާރުތަކުން ްސަލާަމތީ ްއަދި ތެއްގަިއ،

އަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުގައިްވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްައށްްދަންނަވަންްބޭނުން،ްވީހާެވސްްއަވަހަކަށްްއެްމަނިކުފާނުް

ްސަލާމަތީ ްނުކުމެ، ްގެކޮޅުން ްހުންނެވި ްެއްްމިހާރު ްތަނަކަށް ްރައްކާތެރި ްފަދަ ްފޯރުކޮށްެދވޭ ްސެކިއުރިޓީ ބާރުތަކަށް

ްމިް ްބުނޭ ްއެބަ ް)ރ(ްގައި ްމާއްދާެގ ްމި ްބުނޭ ްއެބަ ްތެރޭގައި ްބަދަލުތަކުގެ ްމިގެންނަ ްއަދި ްވަޑަިއގަންނަވަން. މަނިކުފާނު

ްއާް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތެރޭގައި ްޚަރަދުތަކުގެ ްހަމަޖައްސައިދޭ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްދިރިއުޭޅްމާއްދާގެ ްޢާއިލާ ްއޭނާގެ އި

ްޚަރަެދއްް ްކެޕިޓަލް ްއެްއވެްސ ްއެހެްނ ްއިތުުރ ްފިޔަަވއި ްަޚރަދު ްބޭނުންވާ ްބެލެހެއްޓުމަށް ްކަންަތއްތަްއ ްސަލާމަތީ ތަނުގެ

ނުކުރެވޭނޭ.ްއޭެގްމާނައަީކްެގްމަރާމާތުކުރުން،ްގެްއަށްްޮބޑެތިްބަދަލުތައްްގެނައުން،ްއެފަދަްއެްއވެސްްބަދަެލއްްގެންނަް

ް ްދުވަހުންްކަމަށް ްއެހެންނަމަވެްސ ްކުާރކަެށއް. ްޚަރަެދއް ްއެްއވެސް ްނުޖެހޭ ްދައުލަތުން ްނޫނީ ްސަރުާކރުން ްެވސް ވަންޏާ

ް ްބިލުގެ ްމި ްދެން ްޖެހެނީ. ްމި ްކޮށްދޭްނ ްޚަދަރުަތއް ްބައެއް ްއެެހން ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ް)ނ(11ްްދުވަހަށް ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްބުނަނީ، ްމި ްމީގައި ްޢާއިާލްއިޞްލާޙުކުރަން. ްއޭނާގެ ްނާއިބާއި ްރައީސުލްހުމްހޫރިއްާޔެގ ްއާއި އްޔާ

ްކަމުަގިއް ްތަނެްއގައި ްއެހެން ްފިަޔވަިއ ްރަސްީމގެ ްފޯރުޮކށްދީފައިވާ ްދައުލަތުން ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާެގ ްމި ދިރިއުޅެނީ

ް ްޚަރަދު ްހިނާގ ްތަނުގައި ްއެ ްމުވަްއަޒފުންނާއި ްއަދަދެްއގެ ްެއކަށީގެްނވާ ްބޭނުންވާ ްއެތަނަށް ް)ހ(ގެްވާނަމަ ްމާއްދާގެ މި

ްއެް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުެގ ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްއަްށ ްރަސްމީގެ ްާނއިބުެގ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ދަށުން

ްދައުލަތުްން ްޚަރަދު ްހިނގާ ްތަނަކަށް ްެއ ްުމވަްއޒަފުންނާއި ްއަދަދެްއގެ ްއެަކށީގެންވާ ްބޭނުންވާ ކަންތައްތަްއ

ްމި ްގައި ް)ރ( ްތެޭރގައިްްހަމަޖައްސައިދޭންވާނޭ. ްޚަރަދުތަކުގެ ްހަމަޖައްސައިދޭ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްދާެގ ބުނަނީ

ްޚަދަރުް ްބޭނުންވާ ްެބލެހެއްޓުމަށް ްކަންތައްަތއް ްސަލާމަތީ ްޭގގެ ްދިރިއުޅޭ ްޢާއިލާ ްއޭާނގެ ްާނއިާބއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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މުން،ްމިފަދަްއިޞްލާޙެއްްގެަނއުމަކީްިމްފިޔަވައިްއިތުރުްއެހެންްެއއްެވސްްކެޕިޓަލްްޚަރަދެއްްނުކުރެޭވނޭ.ްއާދެ!ްއެހެންކަ

ްާވނެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްން ްމިހާރުވެސް ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް.ްއެގޮުތން ްމުހިއްމު ްބަދަލެއްްގެނައުމަކީ ްމިފަދަ ޤާނޫނަށް

ްޓަ ްގެަނއުމަށް ްިއޞްލާޙެއް ްކުރިންވެސް ްމީގެ ްާޤނޫނަށް ްަރއްކާތެިރކަމުގެ ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ކަިއްކޮށްފައިވާ

ވަނަްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލިސްްނިމިގެންދާއިރުަގއިްވެްސްއެްބިލުްމިއަދުްވެސްްއޮީތ17ްްހުށަހެޅިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިް

ްނިންމުމަކީް ްއަވަަހކަށް ްވީާހވެސް ްގެަނއިމާ ްއިޞްލާޙުތަްއ ްމިފަދަ ްބިލުތައް ްމިފަދަ ްކޮމިީޓގައި. ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ޤައުމީ

ްމި ްއާދެ! ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްއިނާޔަތާއިްވަރަށް ްދޭންޖެހޭ ްީމހަކަށް ްކޮށްަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ހާރު

ްއެވެްސް ްވެސް، ްެދމުންދާކަން ްއިނާޔަތް ްވެސް ްމީހުންނަށް ްދޭންނުޖެހޭ ްއިނާޔަތް ްއެ ްދަުށން ްޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަުމގެ

ްތަފްސީލު ްވަރަށް ްޤާނޫނަކުން ްއެއީ ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްަލން ްމިއަދު ްކަމަށްްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަ ްލިޔެފައި ކޮށް

ްކުރަންޖެހޭނީ.ްމިހާރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފައިްހު ިރްމީހަކަށްްދޭ،ްމިްޤާނޫނުންްވަންޏާްއެާއއެްއގޮތަށްްެއކަން

ްރައްކާތެރިް ްއިނާޔަތާއި ްއެބަދޭންޖެހޭ ްބުނެފައި ްޤާނޫނުގައި ްއެ ްއިްކަމުގައި ްއެ ްޮއވޭ ްޭދއިރުަގއި ްެއއ5ްްްނާޔަތް އަހަުރގެ

ްް؛އުރުދަ 5ްްދައުަރކީ ްކަމަށް ްއަހަރު ްއެބަވެސް ްްބުނެަފއި ްއ5ްްެއޮތް. ްމިވެިންއަހަުރގެ ްމީހަކަށް ްކޮށްފި ްަދުއރު އް

ްފޯރުކޮށްދޭންއި ްދައުލަތުން ްިމގޮތަށް ްނާޔަތެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހޭނޭ. ްއެންމެ ްމިހާރު ްނަޝީދުފަހުން ގެްރައީސް

ްފުރިހަމަ ްދައުރު ްފޭބީ ްވެރިކަުމން ްނަޝީދު ްވެރިކަމުަގއި ްމިނުކޮށް. ްމަނިކުފާނަށް ްއިޞްލާޙުއެ ްޤާނޫނު ްއޮތް ނުކޮށްްހާރު

ްމީހައިނާޔަތް ްކޮންމެ ްބަލައިލީމަ ްމިހާރު ްމާއްދާ ްމިދެންނެވި ްކަމަށް ްއެނުދެވޭނެ ްއެކަށް ްޤާނޫނުތަކަށްްނގޭނެ. ހެންވީމާ،

ްއިޞްލާޙު ްިއޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ. ްކުރިން ްޤާނޫނުއަުޅަގނޑު ްފޮނުވި ްްމިް؛ކުރަްނ ްކުރިން އިޞްލާޙުކުރަންްޤާނޫނަށް

ްއޮތްް ްްފޮނުވާފައި ްވެސް ްނަޝީދަްށ ްރައީސް ްއޮންނާނެ ްއިހުށަހެޅުމުގަިއ ްމި ްއެހެންނަމަވެސްްނާޔަތް ްއުސޫލެއް. ްެދވޭނެ

ްޤާނޫ ްތަޢާރުޟުވާ ްޤާނޫނާ ްޚިލާފަށް، ްއެގޮަތކަށްނާ ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްދައުލަތުގެ ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ޚަރަދެއްްްގޮތަށް

ްމިައދު ްއެހެންވީމާ، ްއެްނުކުރެވޭނެ. ްބޭނުންވޭ ްޮގވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްޤާނޫުންވާްގެ ްއެ ްިމއަދު ހަކަ.

ވީމާ،ްމިފަދަްމުހިއްމުްނާޔަތެއްްފޯރުކޮށެއްްނުދެވޭނެ.ްއެހެންކަށްްއެްއިކޮްށގެންްނޫންްގޮތަކަށްްރައީސްްނަޝީދައިޞްލާޙު

ްމުހިއް ްގެަނއުމަކީ ްް،މުއިޞްލާޙުތައް ްބޭނުންތެރިކަމެއް. ްފިނޭންސްްއަގެްނނައިރުަގއި ްފަހުން ްމީގެ ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ްކޮށްފައި ްހުންނަްމިނިސްޓަރުކަން ްއޭރުަގއި ްމީހަކަށް،ްނޫންނަމަ ްްހުންނަ ްއޭނަގެްފޭބީމަ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަހުން

ްޚިޔާ ްދަޢުވާމައްޗަށް ްކޮަރޕްޝަންގެ ްނޫނީ ްއެބަނާެތއް ނޑުމެން ްގޮތަްށްއަުޅގަ ނޑުމެންޖެްނުކުރާ ްައޅުގަ ްއްކަންތައްތަްގެހޭ

ްބޭުނންވޭ ްގޮވާލަން ްވެސް ްމިނިސްޓަރަށް ްފިނޭންސް ްގެންދަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްއެޓަރީންް،ކުރިޔަށް ްއޭުރގެ އަދި

ްދީފަ ްލަފައެއް ްއެގޮތަށް ްލަފާްޖެނެރަލް ްލަފަޔަކަށް.ްއެ ްރަނގަޅު ްނުވާނެ ްލަފާ ްއެ ްވީނަމަވެސް ްވީކަމުގައި ްކަމަށް ްއޮތް އި

ޤަބޫެލއްްނުކުރެވޭނެ.ްޤާނޫނުައސާސީަގިއްވަރަށްްސާުފކޮށްްބުނެފަިއްކުރަން.ްއެކަންްދަލުެއްޖެހޭނީްބަް.ކަށްވާނީްނުލަފަޔަ

ޔަތާިއްރައްކާތެރިކަންްދޭންޖެހޭނޭ.ްނާންްކޮށްފައިްހުރިްމީހަކަށްްއިވަނަްމާއްާދގަިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކ128ްައޮތީްްމި

ްތަފްޞީލު ްއޭެގ ްުބނަނީ ްއެ ްޭއަގއި ްމިއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންއޮްކޮށްފަިއ ކޮށްފަިއވާްްންނަނީ
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ްއި ްދޭންޖެހޭ ްއެބަމީހަކަށް ްޤާނޫނަށް ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްތަޢާރުޟުްނާޔަތާއި ްއެއާ ްގެނެއްސަ. ްބަދަލުތަކެއް ްހުރި ގޮތަށްްވާ

ްވެއްޖެ ްކަމަށް ްކުރާ ްކަމެއް ްމަންފާއެއް ްއެއްވެސް ްމާލީ ްއެއިން ްނިންމުމަކީ ްކޮންމެ ްނިންމާ ްއެ ްމީހަްއާޔ ކަށްްއެހެން

ްކަމަށްފޯރު ްެއަކންްކޮށްދޭ ްކޮރަޕްަޝނަށް.ްވިޔަސް ްއެއީ ްއެބަްްވެގެންދާނީ ްއަވަހަކަށްްްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްވީހާވެސް ޖެހޭ

ް 17ްްމި ްކުރީގައި ްނިމުމުގެ ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުްނގެ ްވަނަ ްައވަހަކަށްްނަމަވެސް ްވީހާވެސް ްއިޞްލާޙު ްދެ މިދެންނެވި

ްއެބަ ްއެްފާސްކުރަން ްއަޅުަގނޑަށް ްސަލާމަތާނޖެހޭ. ްޤައުމީ ްިމދެންނެވި ްއަޅުަގނޑު ްމުޤައްރިރަކަށްްްގޭ ްކޮމިޓީގެ ބެހޭ

ްބޭފުެޅއް ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހުންނަވަނީ ްއޮްނނަް.ވެސް ްމެޖޯރިޓީ ްކޮމިީޓގެ ްއެ ްއަށް.ްައދި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ނީ

ްއަްށްއޭރުްމެޖޯރިޓީްއޮވެްއެހެންނަމަވެސް ނުކޮށްްކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާްޙުމެ،ްމިދެންނެވިްޤާނޫނުްއިޞްލާްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްސަ ްމި ްފާއިުތވެދިޔަގޮތަށް ްވެސް ްސަރުކާރެއް ްކޮްނމެ ްްރުކާރުން، ްކޮންމެ ްމިދިޔައީ ްވެސް ްސަރުކާރަކުން ްދިޔަ 3ްމި

ޚިލާފަށްްމިދެންނެވިްގޮތަށްްފާއިސާްދޫކުރަމުން.ްެއހެންވީމާ،ްމިކަންްނިމުމަކަށްްްކާރުްވެސްްމިްދިޔައީްެއްޤާނޫނާސަރު

ްޒިންމާވާންޖެގެންނަންޖެ ްިމްސަރުކާރުެގްމިއަދުެގްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެބަ.ްމިއީ ްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްހޭ ްަކމެއް ްހޭ

ްމި ްނުގެނެސް ްބަދަލު ްދޭއިްމިއަށް ްވެްނާޔަތް ްމިއްޖެްކަމަށް ްެވްސ ްސަރުކާރުން ްމި ްޚިލާފުވޭ.ްްޤާނޫނާްއްޔާ އެބަ

ްމި ް ްޮގވާލަން ްަސރުކާރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަުދެގްްާޤނޫނުތަކާްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްކުރާށޭ. ްކަންތަްއ އެްއގޮތަށް

ްޢަބް ްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤާނޫނާهللا ްބޭނުންފުޅުވެވަަޑއެއްުނގަންނަވާ ްއިޚިލާްްޔާމީން ްއެއްވެސް ާނޔަތެްއްފަށް

ް ްކަމަށް ްހުންނަވާ ްެގކޮޅު ްއަމިއްލަ ްބޭނުންފުޅުވެވަޑަިއަގންނަވަނީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމިްްއްޔާވެއްޖެްހޯއްދަވާކަށް.ްއެހެންެވގެން

ްއިޞްލާޙު ްަޙއްޤެއްްޤާނޫނު ްލިބޭ ްއެ ްތަފާތަކީ.ްްިއނާޔަތެއްްކުަރއްަވއިެގން ްހުރި ްިމއީ ްއެހެންވީމާ، ހޯއްަދވަން.

ނޑުމެންނަށްްއެބަްްއަދުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރިންްފެނުނުްރައީސުންނާއިްމި ހުރިްތަފާތުްއަޅުގަ

ދާނީްޤާނޫނުެގްަތއްތައްްެވގެންދާނީްމިހެން.ްމިްސަރުކާރުްވެގެންވެސްްމިކަންްނުގައިފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްކުރިޔަށްްޮއތްްތަ

ނޑުމެންނަށްްކުރާްސަރުކާރަކަށް.ްައދިްއެކަންްްތައްެއްއގޮތަށްްކަންަތއްްރެއިންްޤާނޫނުައސާީސއާއިްޤާނޫނާއިމުގެްތެ އަުޅގަ

ްސާބިތު ްއެއިްއޔެ ްރައްިޔތުން. ްޤަްކޮށްދީފި ްތިމަންނަމެން ްބުނެފި ްކޯލިޝަންގެްމީހުން ްމި ްއޮތީ ްސިޔާސަތެއް ބޫލުކުރާ

ްތެރޭ ްނަތީޖާގައޭ.ްއެހެންވީާމ،ްއިްއޔެަގއި ްިމްކާމިޔާބުްލިބިގެންިދޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިްއޔެަގއި ްެވގެންކުރި،ްކާމިޔާބުްައކީ

ްމެޖޯރިޓީމި ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްމިްދިޔަ ްއިތުބާރު. ްކުރާ ްސަރުކާރަށް ްމި ްރައްޔިތުން ްރަްއަކީ އްޔިތުންްސަރުކާރަށް

ކަންތައްްމިއަުދްްފަހިވާްގޮތަށްމަދުްބައެއްްކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުްތިބިްވެސްްއެބަްކުރާނީްމިްސަރުކާރުެގްތެރޭގައިއިތުބާރު

ނޑުްގޮވާލަން.ްނޫންނަމަމީހުންްއެްމަޤާމުތަކުންްދުރުްއެކުރާްބައެއް.ް ް،ކުރަންްމިއަދުްރައީސުލްޖްމްހޫރިއްޔާްއަށްްއަުޅގަ

ްމި ްޖެހޭނެ ްއެއަޅުަގނޑުމެން ްތިބެގެން ްއެއްގޮަތކަށްްތާ ްދައްަކން. ްއަުޅގަްވާހަކަ ްއަނގަްވެސް ްނުތިބޭނަން ނޑުމެން

ްެމންދުބަންދުކޮށްގެ ްުދވާލު ްކުރަްރުދަޅައިަގއިނެއް. ްަވްއކަންތައް ްއެބޮޑެިތ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްމުންދާކަން ްނގޭ.

ްމަޤާމުތަމީސް ްމީހުން ްދުރުކުރުވަންޖެހޭނެ. ްއެކުން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމިތާްްނުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ މީހުންގެ

ްދައްކާނަން.
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ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 2119/11ްޝުކުރިއްާޔ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާއިއްްދަށުން

ނޑައެޅިަފއިްނާޔާތްތަްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްާނއިުބގެްއިރަ ފަިއވޭްބާރާތްތަކުންްލިޔެވިވާްޤާނޫނުގައިްވަރަށްްތަފްޞީލީްއިއްްކަ

ްޚަރަދުތަކާ ްކުރެވޭނެ ްއަށް ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުންނަވަންއެްއޗެހި. ޖެހޭނީްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ

ްރިޔާީސަގނޑުް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްހުންނަވަން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެްްއެް.ވަރުަގއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަނެއްގައި ނޫން

ްކަމުގައިް ްޚަރަދުތަކެއް ްުކރެވޭނެ ްހުންނަވައިގެން ްކޮްމަނިކުފާނު ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑު ްމަގުފަހިވާއަޅުގަ ްރަޕްޝަނަށް

ްއަނެއްކާގޮ ްދިމާކުރުމުން ްކުރަން ްޚަރަދުތައް ްމި ްއަތަށް ްނުބައިވެސް ްމިދެވެނީ ްދިމާލަށް.ްްޅުަގނޑުމެންނަށް މިސްރާބަކާ

ްމިް،ންކަމުންއެހެ ްގޮވާލަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތްތަކަށް ްނިސްބަތްވާ ްސަރުާކރަށް ްގެންދިޔުމަށް.ްްބިލުްމިއަދު އަނބުރާ

ް ްަދންނަވާނީ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންމެ ްއަދި ްއަޅުަގނުޑ ނޑުވަުރގެްަވޑަައވަހަށް ްރިޔާީސގަ ިއގަްނނަވާށޭ

ްކޮންމެވެްގޮތުަގއި ނުޑވަރުން ްގަ ްދެ ނޑަެއޅިފަިއވާ ްދިވެހިްކަ ްހުންނަވާށޭ. ްަމނިކުފާނު ްއެ ނުޑވަެރއްަގއި ްގަ ްއެއް ސް

ްރިޔާ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއެްއޗަކީ ްޝައުކަުތްދައްކުަވއިދޭ ްޝާނާއި ނޑުވަރުދައުލަތުގެ ްގަ ނުޑވަރުަތއް.ްއެ ްގަ ްއެްތަްސީ ކުަގއި

ްހުެރގެންް ްގޮތެްއގައި ްއެނޫން ްހުންނަވަންޖެހޭނީ. ްްމަނިކުފާނު ްޚަރަދުތައް ްމި ްެއއްބަހެއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރާކަށް

ްމިް ްއަރިހުން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮރަޕްޝަނަށްްްނުވެވޭނެ. ްކުރުމަކީ ްމިގޮތަށް ްޚަރަދުތައް ްމި ދަންނަވަނީ

ްތަަނވަްސވެގެންދާނޭމަގުފަހި ްމީގެން ްމަގުތައް ްހިންގޭެނ ްޢަމަލުތައް ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކަމެކޭ. ްމިްވާނެ ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާ ްތާއީުދކުރާނެޙުހުށަހެޅިފައިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑވަރުތަކަްށްްތަކަީކ ްގަ ްއެ ްމިއަުދވެސް ްނޫން. އިޞްލާޙުތަކެްއ

ް ްސަބަބުންް،ކުރަމުންދާއިރުްޚަރަދުދައުލަތުގެ ްީމގެ ްޚަރަދު ްއިތުރުެވގެންްދައުލަުތގެ ްގުަނއަކަށް ްއެހެްނވީމާ،ްއެތަްއ ދާނެ.

ްަކމުގައިރި،ްމިފަދަ ްޚަރަދު ްބަިއަވރުްކަރަންޓު ްކުެރިވގެންބޭކާްވިޔަްސްއެަތއް ްޚަރަދުތަކެއް ނުޑވަރަށްްރު ްރިޔާީސގަ ދާނެ

ްިފޔަަވއި ްޚަރަދުތައް ްކުރަންްް،ކުރެވޭ ްޚަރަދުތައް ްހުްނނަވަިއގެން ްބޭުރގައި ނުޑވަރުން ްގަ ްމަނިކުފާނު ްއެ އިތުރަށް

ްއަްދިމާވެއްޖެ ްއެހެންވީާމ، ްތާއީދުނަމަ. ްބިލަކަްށ ްމި ނަޑކަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްުޅގަ ްުޝކުރިއްާޔ ްނެތް. ރައީްސްްކުެރވޭކަށް

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ްއިންތިޚާބެއްްް ްވާދަވެރި ްމެްނބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްުހރިހާ ްދާއިާރގެ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްބައްދަލުަވނީ. ްމި ްމިތާ ްްނިންމާފައި ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްައޅުަގނޑު ވަރަށްްރައްޔިތުންނަށް

ްާތއީދު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން ްމަސައްކަްތކޮށްދެްއވިްް.ކުެރއްވީމަބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްއަދި ްބޭފުޅުންނަށް ުހރިހާ

ްއިޚްލާޞްްޓީމު ްވަރަށް ްވެްސްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންނަށް ްތަކުގެ ްުޝކުރުދަންނަަވން.ްއަދި ްއެކު ްުދވަހުެގ22ްްތެރިކަމާ ވަނަ
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ރަޝީދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްްފަށްްވެސް.ްއާދެ،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެދަތުރުތަކުގައިްދިމާވިްދަތިތަަކށްްޓަކައިްމާ

ްއިޞްލާޙު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް؛ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމުސާރަްއާދެ، ްނާއިބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އާިއްްއާއި

ްއި ްއެހެނިހެން ްވިދާުޅވޭނާޔަތްތަކާ ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްަބއެއް ްއޮތީ. ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްގެނައުަމށް ްއިޞްލާޙެއް ްބިލަށް ްބެހޭ

ްހުންނަަވން ްއޮންނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިކަްނ ްަތންތަނުގައި ްގިނަ ްދެން ްަގނޑުވަުރަގއޭ. ނޑައެޅިަފިއވާ ްކަ ނީްޖެހޭނީ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްމިހެން. ްރަްވެސް ްވިސްނާލަންޖެހެނީ ނޑުމެން ްހުންނެވުމުންތޯްއަުޅގަ ްަގނޑުވަުރަގއި އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހިނގަނީ ްޚަރަދު ްބޮޑަށް ްބަލާއިރު ްގޮތުން ްޚަރަދުގެ ްބަޖެޓަށް ްއޮތްްް.ދައުލަތުގެ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިހާރު ނޫނިއްޔާމު

ްހަމަޖައްސަިއގެ ްގޮތްތަެކއް ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ްގޮުތން ްޤާނޫނީ ްދަށުން ްުއސޫލެއްގެ ްބަލާފައި ްމިގޮތަށް ްޚަރަދުްގޮތަށްތޯ. ން

ްހި ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްހެދުމަކީ ްގޮތެއް ްކަމެއްހެކުޑަވާނެ ްެގއްލުްންހުރި ްމިކަމާއެއްުނވޭ ްއެހެންީވމާ،ްމެންބަރުން މެދުްްނެއް.

ނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ްއާެދ،ްއަިދެވސްްއެއް ދަންނަވަމުންްދެއްވިްުފރުޞަތަށްްޝުކުރުްފަހަރުްތިްވިސްނާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްންާމލަން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނި

ް

ްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުމީދޫްދާ

ް ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއާދެ،ްައޅުަގނޑު ްވަތަޢާލާهللاް`. ްޙަްސުބްާޙނަހޫ އިްމްދާއަށް

ްއެއަޝުކުރު ްދުކުރަން. ްއެިދ ްޞަލަވާތްލެްއވުމަށް ްރަސޫލުށްފަހުަގއި ްއަށް.ްޢަهللاްޞައްލަްهللاްޢާކުރަން ްަވއްސަލަމަ ލައިހި

ްކޯލި ްމި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްްޝަނަށްއެއަށްފަހުަގއި ނަޑށް ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްރަްއޔިތުންގ18ްްެއަދި ވަނަ

ްެއންމެހަ ްދާއިރާގެ ްމީދޫ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުން ްއި ްދެއްވި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދާއިތުާބރަފުރިހަމަ ްމީދޫ ްޓަކައި އިރާެގްށް

ްމުބާރިކުރައްްއެންމެހައި ްުޝކުރާއި ްއެއްކޮށް ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ނޑުމެޔިތުންނަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްދަންނަވަން. ންގެްބާދީ

ްތަރައްޤީ ްޤައުމު ްޓަކަކޯލިޝަނަށް ްއިތުބާރުކުރުމަށް ްފުރިހަމަ ްަރއްޔިތުްނ ްޓަކައިއި، ްކަމަށް ަރއްޔިތުންނަށްްް،ކުރި

ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްހިތުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެް،އެްއކޮށްްއަޅުަގނުޑގެ ްއުޚްތުންނަށްްްޖުމްަލކޮށް ްއަޚުންނާއި އެންމެހައި

ްމުބާރިކު ްޝުކުާރއި ްއެބައަޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތެއް ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ް.އޮތްްބާދީ

ްލިބިގެންއަޅު ްސަރުކާރު ްދިވެަގނޑުމެންނަށް ްދިޔައިުރގައި ްވަނީ ްސަރުކާރު ްދަރާފަްބ5ްިހިާރްއޖޭގެ ްއަށް ްރުފިޔާ .ްލިއަން

ްމުސާރަދެވޭނެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްްރާއްޭޖގެ ްާރއްޖޭެގ ްނެތް. ްއެްއކޮށްްްއްޙީޞިްެފންވަރެއް ްއޮތީ ހާލަތު

ްްބޮއްސުންލާފަ. ްޭބނުންވާްޑޮލަރުްނުލިބި،ްދިރިއުޅުމުަގއިްްޢާރާއްޖޭެގްޢާއްުމްދިރިއުޅުން؛ްއާދެ،ްާރއްޖޭގެ ްޭއގެއްުމކޮށް

ް ްދަތިކަން ްވިހިން ްއަބްލެކުމާކެޓުން ްސަބަބުންފަންސަވީހަށް ްއޮތީ.ްއެކަުމގެ ްދިްރާަފއި ްބޮޑެިތްަރއްޔިުތންނަށް ްވަރަށް ޔައީ

ނޑުގެއްލުންް ްއަުޅގަ ްއެހެންވުާމއެުކ ްއޯގާވަމުން. ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްނިންމީ، ްނިންމެވީމެން ްރަީއސް ްފަގީުރްްތެިރ މިހާ

ްތިރީ ްތިމަންނަ ްއޮތްއިުރަގއި ްަޤއުމު ނުޑވަރުތަކަށްްހާލަތެއްގައި ްގަ ްބޮޑެތި ްހުރި ްދީފައި ްޑޮލަރު ްމިލިއަން ްސާޅީސް ސް،

ްތިބޭކަށްް ްތެޭރަގއި ްަގނޑުވަރު ްއެ ްތިމަންނަ ްތިޭބއިރުަގއި ްހާލަތުގައި ްނިކަމެތި ްރައްޔިތުްނެގ ްތިމަންނަ ގޮސް
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ްއަ ްކަރަންޓާްއަދިްސެކިއުރިޓީއާ ްދާ ްއެަތނަށް ްހުންނަވަިއގެން ނޑުވަުރގައި ްއެްގަ ްހުރިހާްބޭނުންނުވާކަން.ްއަދި ްއެހެން ދި

ްހުރިް ްހަދާފައި ްަގނޑުވަަރކަށް ްރިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންނޫނަސް ްއަދި ްމައްޗަށް. ްވަރަށް ްދަނީ ްވެސް ކަންތައްތައް

ްވެގެންދިޔަީއ.ްދެން،ްދެވަނަް ްޤަބުރުސްތާނަކަށް ްއެތަން ްހިސާބުން ްހައްދަވައިލެްއވީ.ްއެ ްގަބުރުސްތާނަކަށް ްތަން ފުރަތަމަ

ނޑުމެ ރާފުިޅ11111ްްރާފުިޅްއަށްްވުެރ1111ްްންގެްވަިލއްޔުލްއަމުރުްދިިރއުޅުމަށްްދިނީމަްއެްތަނުަގއިްތަނަކަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްއޮތުުމެގ ްކަރާމާތްނަގާލައި ްމުޅި ްތަުނގެ ްއެ ްބަހައްޓައި ްރާފުޅި ްގިނަ ްވުރެ އަށް

ްޖެ ްތަން ްއެ ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްވަންނާކަށް ްތަަނށް ްއެ ްޞަލަވާތްފުުޅްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތާހިރުކުރަން. ްފުރަތަމަ ހެނީ

ް ްގާްތަގނޑަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮކށްފައި ްއެކަްނ ްކިަޔވަން. ްޤުރުއާން ްކިަޔވަން. ްމައުލޫދު ްފަހުނ1ްްްކިަޔވަން. އަހަރު

ްހުރިް ްރައްކާތެރިކަން ްއަހަރުމެންނަށް ްއަދިވެސް ްވަނުމަކީ ްތަނަކަށް ްއެއްެވސް ްމިއިން ްވިސްނާނަން އަޅުަގނޑުމެން

ްވަަޑއެްއނުގަންނަވާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންްތަނެ ްެއްތަނަކަށް ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނޫނިްއޔާ އްތޯ.ްބަލާފައި

ްނުޭވް ްބޭނުމެްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަެއއް. ްއޯގާތެިރ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްިދވެ ްިކޔަާވއިރުަގއި ްދަރިން ނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތިބޭކަށް. ްނުކިަޔވާ ްދަރިން ްރައްޔިތުންެގ ހިރާއްޖޭގެ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްބޭސްފަރުވާުކރާއިރުަގއި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްޙާލަތު ްޞިއްޙީ ްދަރިން ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ބޭނުމެއްނުވޭ

ްނު ްބޭނުމެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްތިޭބކަށެއް. ްގޮއްސަ ްހިސާބަކަށް ްބޭސްފަރުވާނުކުެރޭވނެ ްދިވެިހްރައްޔިތުން ްއެންމެ ވޭ

ްނަާގކަށް.ް ްމުދާތަްއ ްަރްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްެއ ްނުޭވ ްބޭުނމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަިނޔާވެިރވާކަށް. ްެވސް ރައްޔިތަކަްށ

ްިދވެިހް ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްިވއްާކކަށް. ްމުދާތައް ްރަްއޔިތުންެގ ްިދވެހި ްއެ ްނުޭވ ްބޭނުމެްއ އަޅުަގނޑުމެން

ްމާޔޫސްކަމެްއގެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގްްރައްޔިތުން ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުާރ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ ްގެންނާކަށް. ތެރެއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިހާރުްެއްހުންނެވީްދިވެހިރާއްޖޭގެްއާދައިގެްަރއްޔިތަކުްދިިރއުޅޭްގެެއްއްކަހަލަްކުޑަުކޑަްެގއެްއަގއިް

ްދި ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްުއޅުްއވަނީ. ްއައިަމްއެ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއިޤްތިާޞދު ވެހިާރއްޖޭގެ

ްކުރާކަެށއް.ް ްޚަރަދުތަކެއް ްިގނަ ްެއއްކޮށް ްބާންދީންތަކާ ްތަނުަގއި ްއެ ްގޮސް ްަގނޑުވަރަތަކަށް ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ނޫނީ

ްރަސޫލުް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްަޞއްަލއްهللا ްވަަޞއްލަމަްهللا ޢަލައިޙި

ނޑުމެންގެްދައް ްއަޅުގަ ްުއޅެންޖެހޭނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްއުޭޅ ްރައްޔިތުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމަގު. ްއޮތް ކަވާަފއި

ްއެް ްހުންނާކަށް ްބޮޑުވެފައި ްމާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްހަދައިގެން ްއެއްަޗކުން ްނުލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްމަނިކުފާ ްއެ ްނުވޭ. ްބޭނުންފުޅެއް ްއެހެްންމަނިކުފާނު ްއަދި ްދާކަެށއް. ްވެސް ްހަދަިއގެން ްތަން ްއެ ްނުވޭ ްބޭނުންފުޅެްއ ނު

ްއިޤްތިޞާދީް ްއޮތް ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްނުދައްކާ ްމިވާހަކަ ްއެހެންވީމާ ްާދކަށް. ްވެސް ްހަދައިގެން ތަނެއް

ްއަޅުގަ ްލިބުނީމާ ްމުއްސަނދިކަމެއް ްފުރިހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްހައްުލކޮށް ނޑުމެްނގެްކަންތައްތައް

ްރަްއޔިތުން.ް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ްމިކަމަށް ްދާން. ްތަނަށް ްއެ ްޭބނުންފުޅުވަނީ ްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްފައިާސް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްޚަރަދު. ްރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްފާސްކުރީމާ ްބިލު ްމި އަޅުަގނޑުމެން
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ް ްިގނަ ްއެަތއް ްޚަރަދުކުރާ ްސީާދްއިން ްސަލާމަތްކޮށްދެއްވަނީ ްއެކަން ްދަނީ. ްއެ ްސަލާމަތްވެގެން ްއެއް ފައިސާ

ްއެް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވަގުތު ްިމ ްރުފިޔާ. ްަލއްކަ ްއެއް ްމުސާަރފުޅަކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާދެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ް ްއެންމެ ްލ51111ްިނަންގަވަނީ ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެންްރުފިޔާ. ްއަުޅގަ ްމިންވަރަކުން ބޭ

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްަވގުތު ްމި ްއާދެ! ްހާލަތު؛ ްއޮތް ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫނީ ްދިރިއުޅުަމށް. އިޤްތިޞާދުކޮށްގެްނ

ލަްއކަްރުފިޔާްއަށްްދަރައި.ްމިްދަރަިންއެބަްޖެހޭްދިވެހިްރައްޔިތުްނނަށްްޚަލާސްކޮށްދޭންްދިވެހ3ްްިރައްޔިތުންްމިްތިބީް

ްރައްޔިތު ްލައްކަްهللاންނަށް. ްތިން ްމި ްނިމިގެންދާއިރުަގއި ްދައުރު ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްެއއްކޮށް ްވާގިފުޅާ ްރަޙްމަތްފުޅާއި ގެ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެނެސްދޭަނން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްއަރަންޏަށް ްއިރާދަކުރެވިްއޔާ ްދަރަނި ރުފިޔާ

ްފު ްނުދެވޭނެ ްވެސް ްޙައްޖަްށ ްޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ ްއެހެންނަމަވެސް ްީމހަކަށް. ްއޮތް ްދަރަނިވެރިވެފައި هللاްރަތަމައިުނން

ޞުބްޙާނަޙޫްވަތަޢާލާްެއކަންްއެއަްށވުރެްމާްދީލަތިވަންތަ.ްެއއީްއެމީހުންްއަމިއްލަްއަށްްުކރިްކަމެއްްނޫން.ްިދވެހިރާއްެޖް

ްދަރުަވއި ްއަށް ްރުފިޔާ ްލައްކަ ްތިން ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްދިވެިހ ްމީހަކު ްައއި ްއެހެންވީމާ،ްވެރިކަމަށް ްއޮތީ. ްމި ލާފައި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްދަރާކަށެއް. ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްދަރިން، ްދިވެހި ްދަރިން، ްދިވެހި ްނޫން ްބޭނުމެއް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްހާލެއްގައި ްއެްއވެސް ްމީހުންނަކީ ްއެ ްައދި ްހުރެ،ްމުއްސަނދިވެ ްއަތުަގިއްލާރި ްމީހުން ްއެ ަގޑިއިުރަގއ24ްްިބޭނުންވަނީ

ސްްއެްީމހުންނަކީްހަމައިގައިްތިބޭްބަެއއްްކަމުަގއިްލެްއވުން.ްއަދިްެއްމީހުންނަށްްޙައްޖަށްްދިއުމުގެްވެސްްއަދިްއަބަުދވެ

ްއެހެންވީާމ،ް ްއަމާަޒކީ. ްސަރުާކރުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްބޭްއވުން. ްއަތުަގއި ްމީހުންގެ ްއެ ްމިނިވަންކަން ފުރިހަމަ

ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްމިއަދު ްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްފަސާަދްްޤަބޫލުފުޅު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިެވހި ްކުީރގަިއ ްމީެގ ަދއްަކއިފި.

ް ްނަގާލައި، ްއަނބުުރ ްމީހުންގެ ްގޮަވއި ްވަަގށް ްމީހުންނަށް ްޙަރާމްކުރައްވާަފއިާވްهللاްވިްއކަިއގެން، ްވަތަޢާލާ ޞުބްޙާނަޙޫ

ްއިރާ ްވެރިކަން ްހޯދީ.ްއެ ްވެރިކަން ްފަހުން ްއެންމެ ްގޮވަިއގެްނގޮސް ްދިމާލަށް ްމީހުންނާ ްކަމެއް ްތިންްހުރިހާ ދަކުރެްއވިްއޔާ

އަހަރުްހަމަނުވަނީސްްވެއްޓިެގންދިޔައީ.ްވެްއޓުނީްކީއްެވގެްނތޯ.ްރައްޔިތުންނަށްްއަނިޔާވެިރވުމުގެްސަބަބުން.ްރައްޔިތުންެގް

ް ްގޮތުން ްދައްކާ ްރިޕޯޓުން ްއޮޑިޓު ްނޫން. ްއެއްެޗއް ްއޮުޅވައިެލޭވނެ ްމިއީކީ ްސަބަބުން. ްޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ 4.5ްމުދަލަށް

ްރު ްބޭނުންކޮށްފަ.ްބިލިއަން ްގޮތުަގއި ްނުރަނގަޅު ްސަުރކާރުން ްއެ ްސީދާ ްގޮތުގަިއ ްނޫން ްހަމަ ްހަމަ ްއެޮއތީ ްޙަރާމް؛ ފިޔާ

ނޑުމެންްބޭނުމެއްްނުވޭްަރއްޔިތުްންފަގީުރް އެއޮތީްއޮިޑޓުްރިޕޯޓުންްދަްއާކފަ.ްއަދިްއެކަންްކުރިޔަސްްުނކުރިޔަސްްއަުޅގަ

ްގޮ ްމުއްސަނދިންގެ ްައޅުަގނުޑމެން ްތިބެފަިއ ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްހާލުގައި ނޑުަވރުތަކުަގއި ްގަ ްބޮޑެތި ްތިބެގެްނ ތުަގއި

ްއިރާދަކުެރްއވިްއާޔް ްކުރާކަށް. ްއެގޮތަށް ްެއކަން ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްރަީއސެއް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްތިބޭކަށެއް. ރައީސުން

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެްهللا ްދެއްވީމާ ްމުއްސަނދިކަްނ ްގޮތުަގއި ްރަނގަުޅ ްވަތަޢާލާ ްުސބްޙާނަޙޫ

ްވެްސް ްައޅަިއގެން ްަގނޑުވަެރއް ްބޮުޑ ްއެއަްށވުރެ ްއަދި ްހިނަގއިދާނެ. ްެވސް ްަގނޑުވަރަްށ ްބޮުޑ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެންްއެކަންްކުރާކަށްްޭބނުމެއްްނޫން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދެވިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްވަގުތުްއަުޅގަ

ް



69 

 

ްޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:މާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީ

ްވުލުފުށީް ްއޮތީ ްމި ްކުިރމަތީގައި ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. .`

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްާއިއ2119/11ްްދާއިރާގެްިއއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްބިލެއް.ްެއއީްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނައިުބގެްމުސަރަްާއއިްއެހެނިހެންްއިނާޔަތްތަަކކާއިްޤާނޫނަށްްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގްބިލެއް.ްއާެދ!ްރައީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއުޅެނީ ްމި ްފަހަރެއްގައި ްވެދާނެ ްކަމަށް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެނުނީމަ ްނަން މި

ްއި ްއެހެނެއްނޫން ްއަތުލަންެވގެންނޭ. ނެޑއް ްއަށްްލާރިގަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތެރެއިްނ ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްމިއީ ނގޭތޯ.

ްޤަބޫލުކުެރވެނީ.ް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްެއއްެޗއް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްޓަކަިއ ްމަގުފަހިކުރުމަށް ްދިރިއުޅުމަކަްށ ޚަރަދުކުޑަ

ް ްދާއިާރގެ ްމީދޫ ްާވހަކަދެއްެކވި ްއެ ްބުނެފައި،ްދެންމެ ްއޮްތްސީދާ ްއެބަ ްވިާދޅުވިްސަބަބަކީ،ްމީަގއި ްމެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ނޑަައޅާފައިްޮއތްްމުސާރަްއަކީް ލައްަކ1ްްފަދައިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްލިބިވަަޑއިގަންަނވާްމުސާރަްއަކީ،ްހަމަްކަ

ް ްނަންގަވަނީ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްޢާއިލ51ްްާރުފިޔާ ްއަނބިކަނބަލުންނާއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމަނިކުފާނާއި ްއެ ްރުފިޔާ. ހާސް

ްޚަރަދަކާއިްދިރިއުޅު ްހުރިހާ ްކުަރްއވަންޖެހޭ ްއަށް ްގެ ްއެހެންވީމާ، ްގެކޮުޅަގއި. ްއަމިއްލަފުޅު ްމަނިކުފާުނގެ ްއެ ްއވަނީ

ހާސްްރުފިޔާްއިން.51ްްކެއިންބުއިމާ،ްހުރިހާްޚަރަދަކާިއްސެކިއުރިީޓއާްހުރިހާްއެއްޗަަކށްްމިްޚަރަދުކުރައްވަންޖެހެނީްއެް

ޚަރަދުކުރައްާވްކަމަށްްވަންޏާްމާލޭގައިްކަމެއްްކުރެވޭެނވަރު.ްއެހެންވީމާ،ްްހާސްްރުފިޔާްއިނ51ްްބައްލަވާ!ްތިްބޭފުޅުންް

ްޤާނޫނުއަސާސީންް ްަކނޑައަޅާަފއި ްއޮތް ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްބަލަހަްއޓާނެ؛ ްސެިކއުރިޓީ ްތަުނގެ ްއެ ްޚިލާފުނުވެ ޤާނޫނާ

ްކަންތައްތަ ްމި ްބެލެހެއްޓުމާއި ްކަންތައްތައް ްސަލާމަތީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާއްދާގައި،ްލާޒިމްކުރޭ ްމި ްއެހެންވީމާ، އް.

ްތެރޭަގއިް ްޚަރަދުެގ ްހަމަޖައްސައިދޭ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްާމއްާދގެ ްމި ްއޮތީ ްމި ްަގއި ް)ރ( ްބިލުެގ ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ްޚަރަދުް ްބޭނުންވާ ްބެެލހެއްޓުމަށް ްކަންތައްތައް ްސަލާމަތީ ްތަުނެގ ްދިރިއުޅޭ ްޢާއިލާ ްޭއނާގެ ްާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިތުރު ްއެކަނި.ްްފިޔަވައި ްޓަަކއި ްއަށް ްސެިކއުރިޓީ ްމާނަައކީ ްނުކުރެވޭނޭ.ްެއހެންވީމާ،ްއޭގެ ްޚަރަދެއް ްކެިޕޓަލް އެްއވެސް

ްއެތަންް ްޚަރަދުތައް. ްހިނގާ ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްއޮތް ްކަންތައްތަކަށް ްމިކަހަލަ ްބުއިމާ، ްކެއުާމއި ްއާދައިގެ ްމިހިރީ ދެން

ްއެހެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރު ްވަންޏާްމަރާމާތުކުރުމަށް ްކަމަށް ްުއޅުއްވާ ނުޑވަރުޮކޅެްއގައި ްގަ ްނ

ްޚަރަދުތަކެއްް ްފާރުތަކާ،ްހުރިހާ ްއަދި ްފަރުނީޗަރާ ްފިކްސްޗާޖާއި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހިނގާ ްތަނުގެ ްއެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްލާޒިމެއްްނުުކރޭ.ްއެހެންވީ ްމިއަކުން ްުކރުމަށް ްޚަރަދެއް ްެއއްެވސް ްއެކަހަލަ ްވަރަްށްކުރަންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް މާ،ްމީ

ްޤާނޫނުގައި،ް ްނޫޅެއްވޭީތވެ ްދިިރ ްއެްއޗަކުން ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ްއަށް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޚަރަދަކުން ކުޑަުކޑަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްގޮތުން ްދިމާކުރި ްހާލަތު ްއެކަމަކު ްކަމެއް؛ ްލާޒިމްކުރާ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ޤާނޫނުއަސާސީން

ްބިނާކުރަ ްދައުލަތުން ްޖުޑީޝަލްްދިރިއުޅުްއވަން ްއަދި ްކޯޓާ ްސުްޕރީމް ްހައިކޯޓާއި ްމިހާރުވެސް ނުޑވަރަީކ ްގަ ްހުރި ްއވާފައި

ސާރވިސްްކޮމިޝަންްފަދަްތަންތަންްހިންގާްއިމާރާތަށްްވީަމ،ްދެންހުރީްވަރަށްްއިހުޒަމާުނގަިއްހުރި،ްމެހްމާނުސަރާއެްއް

ްވަޑައިް ްތަނަކަށް ްމިއިން ްއެހެންވީމާ، ްއިާމރާތެއް. ްބާ ްބޭނުންކުރައްވާ ްހުރީ.ްގޮތަށް ްނޫން ްހާލަތެއްގަެއއް ްކަހަލަ ގެންނެވޭ
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އެހުރިްތަންތަނަށްްވަޑަިއގެންިފއްޔާްއަދިްއެތައްްގުނަައކަށްްަޚރަދުްބޮޑުވާނެތީވެްއެްއވެސްްިއތުރުްޚަރަދެއްްނުކުރަްއވަިއ،ް

ްގޮ ްއެއްގޮތްވާ ްޚަރަދު،ްޤާނޫނާ ްބޭނުންވާ ްދިއްލުމަށް ްހަމައެކަިންކެއިންބުއިމަށާއި ްޭގގައި ްކުރަންްއަމިއްލަފުޅު ްމަތިން ުތގެ

ްކޮންމެހެންް ްމީ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަްށ ްއޮތީ ްމި ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާފައި ްމި ހުއްދަހޯދަންވެގެން

ްފޮނުއްަވިއގެންް ްކޮމިޓީއަކަށް ްިބލު ްމި ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއް.ްދެން ްލާޒިމްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހިނދަށް މިހިނދުން

ްބޮީޑްްދިރާސާކުރަްއވާއިުރގައިް ްޚަރަުދ ްފަދައިން ްިވދާޅުވި ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ މަތިެވރި

ްކޮމިޓީންް ްގޮތަކަށް ްކުޑަވާ ްަޚރަދު ްބައްަލވާފައި ްގޮތެއްތޯ ްކޮން ްކުޑަވަނީތޯ،ްބޮުޑވަނީ ްޚަރަދު ްހެދީމަ ކޮންގޮތެއްޯތ،ްމިހެން

ް ްކުރައްވަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްމަގުސަދަކީްރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަކީ ްބިލުގެ ްޤަބޫލުުކރަން.ްމި ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްކަަމށް ކަމެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެސްްާއދައިގެްިނކަމެތިްސަލާންޖަހާްމީހެއްގެްފެންވަރަްށްނުެވއްޓި،ްއާދަިއގެްގޮތަކަށްްއުޅުްއވޭނެް

ްައޅުގަް ްކަމަށް ްހަމަޖައްސަިއދެއްވުން ްތެރެއިްނ ްަބޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްނިޒާމެއް ްޚަރަދުްކަހަލަ ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަްށ

ްކޮރަޕްޝަނަށްް ްމީ ްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްދެން ްހެދުން. ްވެސް ްގޮތެއް ްކުޑަވާނެ ްޚަރަުދ ްވަންޏާ ްކަމަށް ބޮޑުވާ

ްބެލެހެއްިޓގެންް ްތެރެއިން ްއިުމގެ ްއެ ްތެެރއިން، ްގަާވއިދުގެ ްޤާނޫނާއި ްޤަބޫލުނުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ. މަގުފަހިވާނެ

ތައްްކުރުމަކީްކޮރަޕްަޝނަށްްމަގުފަހިވާނެްކަމެއްްކަމަކަށެއް.ްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކަންތައްތައްްކުެރވޭްކަމަށްްވަންޏާްކަންތައް

ްބިލުް ްމި ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްތެރެއިން ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްއެހެންވީމާ، ްމަގުފަހިވާނީ. ކޮރަޕްޝަނަށް

ްކަމަށްްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑުްމިްބިލަށްްތާއީުދކުރަން.ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަުޅގަ .ްއެހެންވީމާ،ްއުސޫެލއްެގްގޮތުން

ްބިުލގަިއް ްމި ްއޮތީ ްމި ްނަންބަރެއް ްގެންދަަވއި،ްއެންމެ ްބަލައިގަނެ،ްކޮމިީޓއަަކށް ްަމޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ް ްޤާނޫނުގެ ްބުނެވިދިޔަ ްއިޞްލާޙުކުރަްއވަން. ްފަހަތައ4ްްްކޮމިޓީން ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ްއަކުެރއްްްަވނަ ްގޮތަށް އަންނަނިވި

ް ްއިތުރުކުރަނީ. ްއަކުުރ ްއެ ްދެން ްއެއް.4ްްއިތުރުކުރުން. ް)ރ( ް ްއާއި ް)ނ( ްއިތުރުކުރައްވަީނ ްމި ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ނޑަށްްހީވަނީްގާތްަގނޑަކަށްްހަމަްގަޑިެއއްހާއިރުގެްަމސައްކަތްޕުޅުންްއެްކޮމިީޓގ2ްްެއެހެންވީމާ،ްމިް ނުކުތާްއަށްްއަޅުގަ

ްބޭފުޅު ްބަޖެޓަށްްޤާބިލު ްދައުލަތުގެ ްބިލު ްިމ ްއިޞްލާުޙކުރަްއވަިއގެން ްއެ ްއެހެންވީާމ، ްކަމަށް. ްއިޞްލާޙުކުަރއްވާނެ ން

ްއެދޭް ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްކުރެްއވުަމކީ ްގެންނަަވއި،ްމި ްތަޅުމަށް ްބައްޓަންކުރަްއަވއިގެން ްގޮަތކަށް ްލުިއވާނެ ވީހާވެސް

ނުޑގެްވާހަކަކޮް ނޑުްވެސްްނިންމާލުމުގެްކުރީގައިްކަމެއްްކަމުަގއިްދަންނަވަމުން،ްއަޅުގަ ވަަނ18ްްޅުްނިންމާލަނީ.ްއަޅުގަ

ްދެންް ްދަންނަވަން. ްތަހުނިޔާ ްއިސްކޮށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހޮވިވަަޑއިގެންެނވި ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްވާ ްދަންނަވަން.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ ްތަހުިނޔާ ްގުޅިގެން ްޔަޤީްނވެަވޑަިއގަތުމާ ނޑި ްގޮ ްއަދާކުެރއްވުމަށްފަހުްމެންބަރުކަމުގެ ޖިބު

الم عليكن ورحوت الس  وއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލަނީ.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޓަަކއިްރިޔާސަތަްށްޝުކުުރއަދާކުަރން.ް

ް.وبركاته هللا

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ްރައީސުލްޖުމް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރުަމީކްޝުކުރިއްޔާ ްހުރެގެން ްތެރޭގައި ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ހޫރިއްާޔ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްބާރުއަޅައި ްމަޖިލީހުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއާިއްރައީުސލްޖުމްހޫ ްމުސާރަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްގޮާތއި ްކަންކުަރންވާނެ ްދިރިއުުޅއްވާެންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިއްޔާ

ް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބެެލހެއްޓުމާ ްކަންތައްތައް ްސަލާމަތީ ްޚަރަދާިއ ްތަުނގެ ްއެ ްމަޖިލީހުަގއ16ްިތަނަކާއި ްރައްޔިތުންގެ ވަަނ

ްއާް ްވަޑަިއގެންެނވީމަ ްމިއަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮންނާނެ. ްއެކުަލވައިލާފައި ްޤާނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއަމިއްލަފުޅަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނަުމގަިއ ްުކޑަކުރާ ްޚަރަދު ެވގެން

ްބަދަލުކުރަމުންް ްަގނޑުވަަރކަށް ްގެ ްއަމިއްލަ ްއަޅަމުން، ނޑުަވރު ްގަ ްސަރަހައްދެްއގައި ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅާ ްއެ ވަަޑއިގެން

ްވެިރކަން ްތެރޭަގއި ްއިމުެގ ްޤާނޫނީ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫނޭ.ްގެންދިޔުމަކީ ްކަމެއް ްވަުރގެ ްކުަރންވާ ްމީހުން ކުރާ

ްޤާނޫނަކުންް ްހުރި ްހަދާފައި ްަޓކައި ްދިރިއުޅުމަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮވާލަން ްޔާމީނަްށ ްަރއީސް އަޅުަގނޑު

ްހުންނާނެ.ްކޮންމެހެންް ްަތންތަން ްއެ ްމުލިާއެގއާ ްއާއި ްތީމުގެ ްއޭގެތެޭރގައި ްހުންނާނެ. ނުޑވަރުަތކެއް ްގަ ހަމަޖައްސާފައިވާ

ްރުއްސަވާކަްށ،ްތާ ްއަނބިކަނބަލުން ްކޮންމެހެން ްކުޅިވަރުކުޭޅކަށް ްކުޅުނު ްނޫރުޖަހާނާ ްޝާޙުޖަހާނާއި ްހަދާފައި ޖުމަހަލު

ްޖެހިގެންް ްނުފެނޭ.ްދެން ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްބަދަލުކުރާކަށް ނުޑަވރަކަށް ްގަ ްގެ ްގަލޮުޅގެ ްރުްއސާކަށް ްމީހުން ްޕާޓީގެ ނޫނިއްޔާ

ްމީ ްބަޔަކު ްފާުރވަްއޓާލަިއެގން ްގޭގެ ްއަނެްއާކްހުންނަ ްހައިޖެުކކޮށްގެން ްއަނެްއކާ ްއަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަދެ ހުން

ްއެީއކީ.ްދެންް ްނޫން ްޤަބޫލުކުާރްކަމެއް ނޑު ްވެފަ.ްއެެހންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްފިސާރަ ްހުންނާނީ ްކުރީމަ ްކަންަތއް އަނެއް

ނޑުްއެދެންްެއއްްކަމަކަށްްެއކީެއކަްއޗަކަްށްމިްތަނުގައިްމިްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަނީްޚަރަދެއްްނުދާނޭ.ްޚަރަދުނުދަންޏާްއަޅުގަ

ރުފިޔާްކަމަށްްހަދާފައ5111ްްިޚަރަދުކޮށްލަން.ްޚަރަދުްކުަޑކޮްށލަން.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްމުސާރަްައކީް

ްކީއްކުރަންޯތް ްނޫން. ްކާރަކު ްޓޮޔޯޓާ ްކޮންމެހެން ްތިއްބަވަންޖެހޭނީކީ ްކޮންމެހެން ްވެސް ްވަޒީރުން ހުރިހާ

ްދަޅައިަގއިްރައީސު ްމެންދުރު ްޖިފުޓީގައި ްގޭގެ ްއަމިއްލަ ްނާރާ ްކާަރކަށް ްއުުޅްއވާފައި، ްފައިމަގުަގއި ްއެކަނި ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކޮންމެް ްބައިްސކަލް. ްސްޕީޑު ްފެހި ްހަމަޖައްސަވާ ްަވޒީރުްނނަށް ްހުރިހާ ްިއންނަވަންވީ. ްކަްއކަިއގެން ސައިކުަރއެއް

ްއި ްޗައިނާ ްޖަހައިލާފަ. ްދިދައެްއ ްއެްއޗެްއގަިއ ްބައިސްކަެލއް ްލިބޭނެ ްރަނގަޅަްށ311ްްން ްހަމަ ްޑޮލަރަށް. ވަަރކަށް

ްމަޑިް ްމީހުންނަށް ްބޮޑެތި ްފޫޮކުޅ ްތަންކޮޅެއް ްޖެހޭނީ ްެދން ްަފއިބަިއގެން. ްއަރަިއގެން ްދާނެ ްބެހެްއޓީމަ އޮފުކޮށްލާފައި

ރަންެވގެންްވާހަކަަދއްކަްނީވްބޮޑުކޮށްލަން.ްއެްނޫންްކަެމއްްކުރާނެްކަމެއްްނެތް.ްއެނޫންްގޮތަކަށްްީކއްކުރަންތޯްމިކަންްކު

ްހުރިް ްޚަރަދުކޮށްފައި ްދައުލަތުން ްހަދާފައި ްޓަކައި ނޑަެއޅުމަށް ްކަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަނުގައި. މި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްހުރި ްއެަބ ްކެރިފޯރުންތެރިކަން ްަދއުަލތުގެ ްދިވެހި ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހި ްހުރި. ްއެބަ ނުޑވަރު ގަ

ްޢާ ްއުޅެްންއޭނަގެ ްޤައުމުގައި ްމި ްޮގތަށް ްއެކި ްމީހުން ްއެކި ްކޮްނމެހެން ްބަލަހަްއޓަން. ްއެީކގައި ްސެިކއުރިޓީާއ އިލާ

ްއުޫސލެއްް ްއުޅުމުގެ ްމީހަކު ްއެ ްގޮތަކަށް ްފެންނަ ްއެމީހަކަށް ްއުޅެނީ. ްމި ްޯގސްެވގެްނ ގަސްތުކުރާތީ

ްކަން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްުނގެންގުެޅވޭނެ. ްކަންކުރުމަށްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަންވާނީ
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ްވާހަަކއެްއް ްދަްއކާ ްޖެއްސުމަކަށް ްމަލާމާތަކަށް، ްމީ ްެއްއގޮތަަކށްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަށް. ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ޤާނޫނަކުން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއެީއ ްގެތަަކކީ ްހުރި ްިނންމާފައި ނޑަައޅަން ްކަ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޖޭެގ ްމި އަްށްްނޫން.

ްހަމަޖައްސާް ްގެ ްއެ ްދަމާނެރެފައި ްއެތަނުން ނޑިޔާރުން ްފަ ްއެތިބަ ްކޯޓުގައި ްސުޕްރީމް ްތަންތަން. އުޅެވެންޖެހޭނެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްުއޅޭްެގައކަށް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު...ް) ްަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްމިހާރުްވޯޓުގެްަވގުތުްެޖހުމާްއެކުްއަުޅގަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްދަނީ ްމި ްހިސާބުން ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާްްވޯޓަށ12ްްޑާ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި އެހުމަށް

ޓުންްނިންމާްހިސާބަށްްގޮސްފައިވާްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްމިއަުދްުދވަހުގެްމަަސއްކަުތގެްތެރެއިންްވ12.1ްްޯއައިޓަމުް

ްޖަމާުލް ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްމާަވށު ްވަނީ ްމި ްތެޭރަގއި ްކަންތަްއތަކުގެ ްހުރި ްއެހުމަށް ވޯޓަށް

ް ްނަންބަރު ްާޤނޫނު ްހުށަހެޅުްއވި، ްރ78/71ްާއަބޫބަކުރު ްއެއަރޕޯަޓކުން ްފުރާްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭރަށް ްއިން އްޖެ

ްމަޖިލީހުންް ްބިލު ްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްނެގުާމ ްސާރވިްސޗާޖު ްެއައރޕޯޓް ްއަތުން ފަސިންޖަރުންގެ

ްޤާނޫނުްނަންބަރުް ްވަނީ ްމި ްދެންނެވުން.ްއެއަށްފަހު ްވޯަޓށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބެހ2118/6ްްޭބަލައިގަތުމާ ްގަާވއިދުތަކާ ޢާއްމު

ގަިއވާްަގވާއިދުތަކަްށްޢަމަލުކުރުމުގެްމުއްދަތުްއިތުރުކުރުމާްބެޭހްގޮތުންްގަާވއިދުްކޮމިޓީނ2ްްްްއަދ1ްިޤާނޫނުގެްޖަދުވަލުް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއެއަށްފަހު ްދެންނެވުން. ްވޯޓަށް ްމެދު ްފާސްކުރުމާ ްޮގތަށް ްނިންމެވި 2111/13ްދިރާސާކުރަްއވައި

ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްަފނޑިޔާރުްނެގ ްދެންނެވުން.ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވޯޓަށް ްގޮތަށް ްނިންމެިވ ކޮމިޓީން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށ94/6ްްްއެއަށްފަހު ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްއެއްބަިއވަންތަކަްނ ްދީނީ ްރައްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ބިލަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލުްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްވޯޓަްށްދެންނެވުން.ްއެއަށްފަހު،ްާފސްވާްގޮތަކާްގުިޅގެންް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންަނވާލުމަށްފަހު ްމިގޮތަށް ްވާހަަކތައް ްމި ްދެންނެވުން. ވޯޓަށް

ް ްތިއްބެވީ ްހާޒިރުވެަވޑަިއގެްނ ްއަށް ްޖަލްސާ ްވަގުތު ްމި 24ްްދަންނަވާލަން، ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަަނ87ްްމެންބަރުން.

ްވަނީ،ް ޤާނޫނުއަސާީސގަިއްއެހެންްގޮަތކަށްްބަޔާންކޮށްަފއިްނުާވްނަމަ،ްރަްއޔިތުންެގް)ހ(ްމިްް-87މާއްދާގަިއްބުނެފައި

ްއަޣްލަިބއްޔަތުންނޭ.ް)ށ(ް ްމެންބަރުްނގެ ްަބއިވެިރވި ްވޯޓުަގއި ްހާޒިުރވެ ްޖަލްސާައކަށް ްއެ މަޖިލީހުންްނިންމުމެއްްނިންމޭނީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްަރއްޔ86ްިމި ްިވޔަސް ްކަމުގަިއ ްއޮތް ްއެހެން ްމާއްދާަގއި ްފާސްކުރުމަށް؛ްަވނަ ްމަޖިލީހުން ތުްނެގ
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ްވޯޓަށްް ްޓަކައި ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރުމަށް ްކަމެއްްރައްޔިތުްނގެ ްއެްއވެސް ްލާޒިމްކުރާ ްޢަމަލުކުރުން ްމައްޗަށް ްއެ ރައްޔިތުން

ްނަގާް ްވޯޓު ްއެ ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވުރެ ްއެއްަބޔަށް ްބައިކުޅަ ްދެ ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ އަހަންވާނީ

ްއގައިްހާޒިުރވެްތިބޭްވަގުެތްއގައޭ.ްއެހެންކަމުން،ްިމއަދުްބަހުސްކޮށްްނިމިފައިވާްިބލުްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަތުމަށްްޖަލްސާއެ

ް ްމައްސަލަތަކުގައި ްހުރި ްދެން ްފިޔަަވއި ްދެންނެވުން ްކަމަކަްށ25ްްވޯޓަށް ްދެންނެވޭނެ ްވޯޓަށް ްތިއްބަަވއިގެްނ މެންބަރުން

ްމަޖިލީހު ްނުކުރަްނ. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްބަޔަކީ ްެއއް ްބައިކުޅަ ްދެ ްއަޣްލަބިއްޔަުތގެ ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،39ްގެ .

ްޖަމާލުް ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްމާވަުށ ްއޮީތ ްގެންެދވެން ްކުިރޔަށް ްވޯޓު ްމިއަދު އަޅުަގނުޑ

ް ްހުރިހާ ްެއކަނި. ްަމއްސަަލއިަގއި ްބަލައިގަތުމުގެ ްބިލު ްހުށަހެޅުްއވާފަިއވާ ްވެސްްއަބޫބަކުރު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްސަރުކާުރެގް ްދަންނަވަނީ ްވޯޓަްށްމި ނުޑްމިހާރު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ކާޑުކޮޅުަތއް

ްނަންބަ ްޤާނޫނު ްހުށަހެޅުއްވާަފިއވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ރުްފަރާތުން،ްމާވަށު

ްސާރވިސްޗާޖ78/71ްްް ްއެއަރޕޯޓް ްއަތުން ްފަސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްެއއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްގޮތަށް ްފެނިވަަޑިއަގންނަވާ ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ނެގުމާ

ްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވުންްވޯޓުދެއްް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

24ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުން،ްސަރުކާރުެގ22ްޖުމްލަްް.12.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ22ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްނަންބަރުް ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ފަރާތުން،ްމާވަށު

ްސަރވިސްޗާޖ78/71ްްު ްއެއަރޕޯޓް ްއަތުން ްފަސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްެއއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްއެކުް ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްވެއްޖެ. ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ނެގުމާ

ްމުިޅް ްދަންނަވަން. ްކަމުގައި ްހިނަގއްޖެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބިލު ްމި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ މަޖިލީހުގެ

ްނިމުނީ.12ްހުންްއަޅުަގނޑުްއިޢުާލންކުރާނަން.ްމިްހިސާބުންްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްބާއްވާނެްަވުގތެއްްފަ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްކުިރއަށްްގެންދަންްގަސްތުކުރަނީްއިތުުރްއެ،13ްއައިޓަމުްްއެޖެންޑާ ހެންްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްއަޅުގަ

ްއަ ްއެޖެންޑާ ްޤާނޫނ9.2ްްުިއޓަމު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ަގިއ

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްއާއިްަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެްަނއިބުެގްމުސާރަްާއއިްއެހެނިހެންްއިނާޔަތްަތކ2119/11ްްާނަންބަރުް

ްބަހުްސްމަ ްބިލުގެ ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތަްށްބެހޭ ްހިާސބުން ްގެންދިއުން.ްމި ްކުރިއަށް ރުޙަލާ

ްދަންނަވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް`.ް ްއެދި ްވަަޑއިގަތުން ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ވެލިދޫ

ްފުރުޞަ ްޓަަކިއ ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއަރުވަނީްއަޅުަގނޑު ްމި ތު

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއަށް. ްގަޑި ްވޯުޓގެ ނޑާލީ ްމެދުކަ ްވާހަކަ ްައޅުަގނުޑގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްތަކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްގޮތުން. ްގުޅޭ ްބިލާ ްމި ްއަނެްއކާެވސް ްގެންދާނަން ްކުިރއަށް ުރކޮށް

ޔާމީންްނުވަތަްއެހެްންބޭފުޅެއްގެްނަމަކަށްްއޮންނަްهللاްމަޤާމަކީްދިވެހިްރައްޔިތުންްިއންތިޚާބުކުރެވޭްމަޤާމެއް.ްެއއީްޢަބްދު

ްަޝއުކަތު ްޝާނާއި ްދައުލަތުގެ ްިދވެހި ްއެއީ ްނޫން. ްރައްޔިތުންނަްށްްކަމެއް ްއަދި ްކުިރމަގަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި އަދި

ޓަކައިްމުހިއްމުްމަަސއްކަތްަތެކއްްކުރުމަށްްަޓކައިްޤާނޫުނއަާސސީގެްއިމުގެްތެެރއިންްއަޅުަގނޑުމެންްއިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭް

ްޤާ ްއޮންނާނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަކނަޑއެުޅމަށް ްއުސޫލުތަކެއް ްުކރާނެ ްކަން ްވެރިަޔކު ްއެ ނޑުތަެކްއްމީހެއް. ްއޮނިގަ ނޫނީ

ނޑުވަެރއް،ް ްގަ ްހުންނާނެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްެއހެންވީމާ، ްގޮތަށް. ްދެންނެވި ނޑު ްައޅުގަ ްކުރިންެވސް ނަޑއަޅާފަިއ ކަ

ނޑައެުޅްއވީމަްެއއިންްަރްއޔިތުންނަށްްވަރަށްްޮބޑެތިްއުނދަގޫތަކެްއްކުރިމަތިވާްންއެަބް އެއިެރއްެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްކަ

ނޑުްދަންނަވައިފާނަން،ްމިއަދުްގަލޮޅުގައިްދިރިުއޅޭްރައްޔިތުންްމާލޭގެްވަންވޭްމަެގއްގެްގޮތުަގިއްފަށާ.ްމިސާލަ ކަށްްއަޅުގަ

ްއިންޖީނުެގް ްބާ ްވާއިރުަގއި ްކަމަށް ްމަގު ްހުންނަ ްގެކޮޅު ްއަިމއްލަ ްމަގަީކްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއޮންނަ ްބިޒީކޮށް އެންމެ

ދުްމީހުންނަށްްއުނދަގުލަކަށްްވާްނވެއްޖެ.ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަަޑއިގަންަނވާްމަގުންްލައިގެންްދަތުރުކުރުމަީކްއެއީްމިއަ
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ނޑުްބަންދުކޮށްފައިްބާްއަވއިގެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާް ކޮންމެްގަޑިައކަށްްމަގުްބަންދުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްމުޅިްހިސާބުގަ

ްއުސޫލު ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްއެކަން ްދިޔަޔަސް ްބައްދަލުކުރަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމީހަކު ްކުރީމަ ްއެކަން ން

ްބޮޑެތިް ްވަރަށް ްއެއިން ްރައްޔިތުންަނށް ްއެހެން ްވިޔަސް ްދެކުނުކަުމގައި ްމަިއތިރިކަމުގައި ްނުވަތަ ހިތްތިރިކަމުގައި

ްހޮިވއްޖެްއޔާް ްމީހަކު ްހެންވޭރުން ްހޮިވއްޖެްއޔާ ްއަނެްއކާ ްމީހަކު ްމާފަންނުން ްމާދަމާ ްެޖހޭ. ްއެބަ ްއުފުލަން ތަކުލީފުތައް

ްއެބަްއަ ްކުރަން ްމިކަން ްގޮތަށް ްލުިއާވ ްމާލިއްޔަތަށް ްދައުލަތުގެ ްނަހައްދަވައި، ްއެހެން ްަގނުޑަވރެއް. ްހެންވޭރަށް ނެއްކާ

ްދުއްޕާންތަކެއްް ްފަރާތުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކަމަކީ ްއެއް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަން ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްދެކަމެއް ޖެހޭ.

އަެނއްްކަމަކީްމިއަުދްއަދިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްައށްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްްއުފުލަންޖެހޭްމީހުންނަށްްއެކަންްކުރަން.

ްހިނގާް ްހަމަނުޖެހުމެއް ްތެރޭގައި ްރައްޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްއުފެދި ްރައިޓެއް ްހަމަ ްތިއްބަސް ްފުލުހުންނާ ްސިފައިންނާއި ބާރާއި

ްހި ްމުޅި ްހަޅޭްއލަވަިއ، ްއެްއެވ، ްބަޔަކު ނޑަށް ްހިސާބުގަ ްއެ ްފަހަރަކު ްގޮތަށްްކޮންމެ ްނަގާލެވޭ ްއަމާންކަން ނޑުެގ ސާބުގަ

ްކުުރވޭކަްށް ްކަންކަން ްއެ ްބާރުދީގެން ްއެކަމަށް ްޤާނޫނަކުން ްޓަކަިއ ްދިރއުުޅްއވުމަށް ްގޭަގއި ްއޭާނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކުރަންޖެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްދޭތެރޭގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ ހޭްނެތް.

އިޙްތިރާމަށްްބަލާއިރުަގއިްދިެވހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްގެްހަިއސިްއޔަުތންްއަޅުަގނޑަށްްދެންނެވެްން

ްހަދާފައިް ްމިންވަރަކުން ްހުރި ްފޯރުންތެރިކަން ްދައުލަތަށް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްޓަކައި ްިދރިއުޅުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮތީ

ްއު ނުޑވަރުތަުކގައި ްގަ ްނޫނޭްހުރި ްސަބަބަކުން ްސިހުރެއްގެ ްހުރި ްަވޅުލެވިަފއި ްތަނުގައި ްއެ ްވެސް ްފަހަރެއްަގއި ޅުްއވާށޭ.

ްވެްސްެއް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްނެތޭ. ްކަމެއް ްބިރުގަންނާނެ ްވަަޑިއގަންނަަވން ްއެތަނަށް ްއުެޅނީކީ. ްމި ްޯގސްެވގެން ކަންކަން

ްބޭުނންކުރަ ްބާރުތަާކއި ްއުޅެވެންޖެހޭ ްހަޔާުތގައި ްރިާޔސީ ްބަެއއްްމީހެއްގެ ްސަބަބުން ްަކނޑާލުމުގެ ްއުސޫލުތައް ންޖެހޭ

ނޑިޔާުރގެްއަީކްފަހަރެއްަގއިްވެސްްމިއަދުްަފނޑިޔާުރގެްގޮތުަގއިްހުރިްތަެނއްްނޫން.ް ފަހަރަށްްކަންކަންްކުރިމަތިވަނީ.ްފަ

ްދޫކޮށް ނޑުވަރު ްގަ ްސިޔާސީ ްއޭރުގެ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްއުފެދެންވީމާ ްކޯޓު ްުސޕްރީމް ްރާއްޖޭގެ ލީ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްހަމަް ްބޭނުންވޭ ްއަޅުަގނޑު ްގޮަތށް ްދެންނެވި ްކުރިންވެސް ްައޅުަގނޑު ްއުޅެންޏާ ްބޮޑުެވގެން ްޚަރަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމީހަކުް ްއެއްވެސް ްދީފައި، ްފޯނު ްނޮކިޔާ ްފޯނުވެސް ްމޯބައިލް ްދީފައި، ްބައިސްކަލް ްސްޕީޑް ްފެހި ްވެސް ވަޒީރުންނަށް

ްހަ ްނެތް. ްކަމެއް ްގަންނާނެ ްވެސް ްމިްއައިޕެެޑއް ްާބއްވާަފއި ްކެބިނެޓު ްސުކޫލްތަުކަގއި ްނޫނިއްާޔ ނޑުަގއި ްބޯޅަދަ މަ

ްދޯނިފަހަރަށްް ްރިޔަލު ްދަތުރުކޮށްފަ.ްއާދަިއގެ ްކުލާހުން ްއިޮކނޮމީ ްކަމަކަށްވާނެ. ްހަމަ.ްރަނގަޅު ްއުެޅގަންނަންވީ އުސޫލުން

ންްމިްދައްކަނީ.ްބަެއއްްމެންބަރުންްިމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަާރވަަޑއިގަންަނވައިފި.ްކޮންްވާހަަކއެްއތޯްމިްތަނަށްްވަދެގެ

ްއެންމެް ނަޑިއގެންދާްހިސާބަށްްއެބަްދޭްކަންތައްަތއް.ްޚަރަދުްކުޑަާވއިރުަގއި ނޑުމެންްފިއްކަ ްއިންްއަުޅގަ ދައްކަވާްވާހަކަ

ްތަަނކަ ްއެނގޭ. ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެވސް ްއަދަދު ްަވޒަނުގެ ްަލއްަވއިލާ ްމެަގޒިނަކަށް ްފޯީޓްސެވަްނގެ ްއޭކޭ ށްްކުޑަެވގެން

ްވަަޑއިގަންަނވާްކޮންމެްފަހަރަކުްފަންސާހަކަށްްމީހުންްއޭތިްހިފައިގެންްއެބަްދާންޖެހޭ.ް

ް
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ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްގަލޮޅުްދެކުނު

ނޑުްވެްސްމިއަދުްހަމަްމިްފުރުޞަތުަގއިްެއންމެްފުރަތަމަްވެސް ގަލޮުޅްްއާދެ.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްޓަަކއިް ްކަމަށް ްދެއްވި ްފުރުަޞތު ްދައުރަކަށް ްދެވަނަ ްއިތުބާރުކުރަްއަވިއ ްއަޅުަގނޑަށް ްރަްއޔިތުން ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ނޑާްދޭތެރެްއެްބޭފުޅުންްބެހެއްެޓވިްގާތްް އަޅުަގނޑަށްްވޯޓުެދއްިވްފަރާތްތަކަށާްއަދިްވޯޓުނުދެްއވިްކަުމަގއިްިވޔަސްްއަުޅގަ

ްޝުުކރު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޕާޓީގެްކަމަށް ްޖުމްހޫރީ ްަސޕޯޓަރުންނާއި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއޭގެތެޭރގައި ްހަމަ ްބޭނުން. ދަންނަވަން

ްއެމް.ޑީ.ީޕެގް ްނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަ ްއަދި ްސަޕޯޓަރުންނާ ްޕާޓީގެ ްޢަދާލަތު ސަޕޯޓަރުންނާއި

ްދެ ްއެހީތެރިކަމެްއ ްބޮުޑ ްވަރަށް ްމިކަމުގަިއ ްއަުޅަގނަޑށް ްވެްސ ްވޯޓުދެްއވިކަްންސަޕޯޓަރުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއވައިފި.

ްފަށްފަށުންް ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެެހންކަމަށްވުމާއެކު ްއެނގޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތި ްތަފާތުކުުރމެއް ްތެރޭގައި ްއިްނތިޚާބުގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްތަކުރާރުކޮށް ްއަދި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ރެދޭނެކަމުގެްޔަޤީންކަންްދީފަިއވާްގޮތަްށްއަޅުަގނޑުްހަމަްއެްޔަޤީންަކންްމިއަދުްތަކުރާރުކޮށްލަން.ްމަސައްކަުތގައިްދެމިހު

ްވަރަށްް ްމިތާނގައި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްގުިޅގެން ްމައްސަލައާ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު އާދެ،

ްެވސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރެއްވިހެން ްއެ ްބޭބޭފުޅުން ްއުޅުްއވަންވާނީްްގިނަ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ްެއް ްަރއީސުން ްކަމަށް.ްއެިކއެކި ްެގކޮުޅގައި ްރަސްމީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްގެކޮ ްގެންދެވި ްދިރިއުޅެުމން ްރައީސަކު ްއެ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްއިންތިޚާބުެވވަަޑއިަގންނަވާ ްއެީއްބޭފުޅަކު ޅު

ްޮބޑުްމއްސަަލއެއްހެން.ްދެންމެް ްވަރަށް ްއެއީ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްހަްއދަވައިފި ްކަމަށް ރިޔާސީަގނުޑވަރު

ްވިދާުޅވިހެންް ްއެ ްާވހަކަފުޅުގައި ްމަނިކުގެ ްމޫސާ ްރީކޯ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއަްޚ،ްހުޅުހެންޭވރު އަޅުަގނުޑގެ

ްައޅުަގނޑަ ްވެސް ްެގކޮުޅގަިއްހަމަގައިމު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްެއއީ ްމައްސަލަ ްއެއް ްފާހަގަކުރެޭވ ްމިހާރު ްވެސް ްށ

އުޅުްއާވއިރުަގއިްޙަޤީޤަތުަގއިްވަރަށްްބޮޑަށްްމަގުަގއިްޓްރެިފކުްމައްސަލަްއެބަްދިމާވޭ.ްމުިޅްމަގުގެްދެފަޅީަގއިްމިއަދުްއެް

ްއޭް ްއެއީ ްއިނގޭތޯ. ްއަތުރާަފއި ްރީއްޗަށް ްސައިކަލު ްހަމަ ްދަތިތަކެްއ،ްހުންނަނީ ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމަ ްސަބަބުން ގެ

ނޑުގެްކެމްޕޭނުްއޮފީސްް ނޑަށްްފާހަގަކުރެވޭ.ްައޅުގަ އުނދަގޫތަެކއްްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްދިމާވާްމައްސަލަެއއްކަްންއަޅުގަ

ްއެހެންވީމާ ްގޮތަކަށް. ްކަހަލަ ްޖެހިގެން ްަކއިީރގައި ްގޭގެ ްދިރިއުޅުްއވާ ްމިހާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަ ،ްހުރީ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްހަމަ ްވިދާޅުިވްގޮތަށް ްއެ ްފެނިފަިއވޭ.ްއަިދްދެންމެ ްމަންޒަރު ްދުވަހަުކްއެ ްކޮންމެ އަޅުަގނޑަށް

ްކަްނކަންް ްޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފަހުން ްވިަޔސް ްއޮތްކަމުަގއި ްއަމާންކޮށް ްރީތިކޮށް ްތަންކޮޅެއް ްމިހެން ޤައުމު

ް ްީމގެ ްނޭނގެ. ްގޮތެއް ްޢަބްދުބަދަލުވެގެންދާނެ ްހަމަ ްހުރި ްއެަބ ްފެނިފައި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކުރިްނވެސް ޔާމީންްهللا

ދިރިއުޅުްއވާްގެކޮޅަްށްއޭުރގަިއްސިޔާސީްފަރާތްތަުކގެްދޭތެރޭފައިްހިނގިްހަމަނުޖެހުމުގައިްޮގސްްހަމަލާްދެވުނުްމަންޒަރު.ް

ްކޮންޓް ްއެކަން ްވާނަމަ ްކަމަށް ްހިނގައިފި ްކަމެއް ްއެަފދަ ްވެސް ްމިއަދު ްއުނދަޫގްއެހެންވީމާ، ްދަތި ްއުޅުމަކީ ރޯްލކުަރން

ނޑަށްްޔަޤީނޭްދެންް ްގެކޮޅުްހިމާޔަތްކުރެވުނުްކަމުަގއިްވިޔަްސްއަޅުގަ ކަމަކަށްްވާނެ.ްއަދިްސީދާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ްުއނދަގޫތަކެްއްދިމާވެގެންދާނެ ްއޭެގްދަތި ްވެސް ްަހމަގައިމު ްއެތަްއްބައިވަުރްރަްއޔިތުންނަކަށް ްދިިރއުޅޭ ްހިސާބުަގއި .ްއެ

ްގޮުތގަިއް ްބޭފުޅެއްގެ ްހިތްހެޔޮ ްރަްއޔިތުންނަށް ްވަރަށް ްއަކީ ްތިމަންނާ ްރައްޔިތުންނަށް ްއުުޅއްވަީނ ްގެޮކޅުަގއި މިއަދު

ްެއއީް ްޙަޤީޤަުތގައި ްިވޔަސް ްކަމުަގއި ްވިސްނުންފުުޅގަިއ ްކުަޑކުރެްއުވމުގެ ްޚަރަދު ްވީހާވެސް ްނޫންނަމަ ްކަމަށް، ފެންނަން

ްއަުޅގަ ްކަމަކަްށ ްގޮތް ްރަނގަޅު ްކުރާްއެންމެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްބޭނުންވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްުނކުަރން. ްޤަބޫލެއް ނޑު

ބޭފުޅަކީްހަމަްސީދާްޢިއްޒަާތިއްޤަދަރާްއެކުްއުުޅއްާވްބޭފުޅަަކށްްވާން.ްައޅުަގނޑުްބޭނުްނަވނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަކީް

ްރާ ްއިތުރުކޮށްގެން ްއާމްދަނީ ްމަސައްކަތްކުަރއްަވއިގެްނ، ްފައިާދްއަރާމާއެީކަގއި ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ އްޖޭގެ

ްގޮތުަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއުުޅއްވަމުން ްހާލެއްަގއި ްދަތިްއުނދަގޫ ްގޭަގއި ްވާން.ްައމިއްލަފުޅު ްބޭފުޅަކަށް ކުރުވަިނވި

ްގޮ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑު ްކަމަކަށް ްމަސައްަކތްކުރެވިދާނެ ްރަނގަޅަކަށް ތުަގއިްއެންމެ

ްއެް ްލިބިވަޑަިއގަންަނވަންވާނެ. ްވެސް ްފުލްކޮށް ްހަމަ ްވެސް ްމުސާރަ ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ްެއ ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބޭފުޅަުކް ްވެވަަޑިއގަންނަވާ ްރައީަސކަށް ްއެއީކީ ްނޫން. ްގޮތެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްވެސް އުނިކުރުމަކީ

ް ްަކންތައްތަކެްއ ްމީހެްއެގްކުރަްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ްނުނަާގ ްމުސާރަ ްމީހަކީ ްބޭނުންފުޅުާވ ްއަންނަން ްރަީއސަށް ނޫނޭ.

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްހޯދަންޖެހޭނެ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން ްއަޅުަގނުޑ ްވޯޓު ްދައްަކއިގެން ްރައްޔިތުންނަށް ގޮތުަގއި

ްދިރި ްގޭގައި ްއަމިއްަލ ްބޭފުޅަކީ ްވަޑަިއަގންނަވާ ްކަމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުއޅުްއވަންްޤަބޫލެއްނުކުރަން

ްޤާނޫނުއަސާސީންް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކަންކަމަކީ ްއެ ްކަމަކަށް. ްވާންޖެހޭނެ ްބޭފުޅަކަށް ވަޢުދުެވވަަޑއިގަންަނވާ

ްގެކޮުޅަގއި.ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއުުޅއްވަްނވާނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްަކންކަން. ްހުރި ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި

ްލިބިވަޑަިއގަން ްއަށް ްރައްޔިތުންނަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެކީ ްކަމަކާ ްހުރިހާ ްއެ ްނަންގަވަްނވާނެ. ްމުސާރަ ަނވާ

ްހަމަގައިމުް ްމައްސަލަތަކެއް ްހުރިހާ ްމަސައްކަތްކޮށްދިނީމަ ްއެކީަގިއ ްއަމާނާތްތެރިކަމާ ްއިޚްލާޞްތެިރަކމާއި ތެދުވެރިކަމާއި

ްރައްޔިތުންނަށް ްމިދެންނެވިހެން ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއެެހންނޫން ްހައްލުެވގެންދާނެ. ްދަތިތަކެއްްްވެސް ްއިތުރު ްދިމާވާ އޭެގން

ްވިަޔސްް ްކަމުަގއި ްދިރިއުޅުްއވި ްޭގގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަމެއް.ްމިހާރުވެސް ްެއަކށީގެންވާ ްއައުމަކީ ހަމަގައިމުްވެސް

ްއެބަ ްެވސް ްމުަވއްޒަފުން ްތަނުގައި ްއެ ްދެއްތޯ. ްކުރިއަށްދޭ ްމަަސއްކަތްތަެކްއ ްބައިވަރު ްއެަތއް ްވެސް ްމުލިއާގޭގައި ްހަމަ

ްއެބަް ްވެސް ްޚަރަދު ްކެއުމުގެ ްއޮންނާނެ. ްވެސް ްބިލު ްފެން ްއޮންނާނެ. ްވެސް ްބިލު ްކަރަންޓު ްހަމަ ްތަނުގައި ްއެ ތިބި.

ްއެް ްބޭނުންކުެރވޭ. ްއެބަ ްވެސް ްމިތަން ްބޭނުންކުރެވޭ. ްވެްސްއެބަ ްއެތަން ްހަމަ ްގޮތުން ްއެހެންވީމާ،ްުއސޫލެްއގެ ހިނގާ.

ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ްކަމެއް ްއަްށްްހުރިހާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަަޑއިގެްނ ްއަށް ްތީމުގެ ްައވަހަށް އެދުމަކީ

ްއެހެނިހެންް ްކޯޓަށާއި ްސުްޕރީމް ްދިިރއުުޅއްވުން. ްެގޮކޅުގައި ްރަސްމީ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ކަ

ްައޅުަގނޑު ްމިކަން ްއަދި ްއިމާރާތްކޮށްެދއްުވން. ްައވަހަށް ްތަެނއް ްވަކިން ްވެސް ްޤާނޫނުންްކޯޓުތަކަށް ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ެމން

ހުއްޓުވަން.ްއެހެންނޫންްކަމަށްްވާނަމަ،ްދުވަސްޮކޅަކުންްދިެވހިރާއްޖޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާމަށްް

ްދިޔުމަކީް ްކަންތައްތައް ްހިސާބަށް ްމި ްއިނގޭތޯ. ްހަދަން ްެއވީ ްކުއްލިައކަށް ްގެ ްއެ ްދުވަހު ްވަޑައިގަންަނވާ ްމަނިކު މޫސާ
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ަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްރަނގަޅުްކަމެއްްނޫނޭ.ްއަޅުަގނޑުްހަމަްވަރަށް؛ްއަޅުަގނުޑގެްވަރަށްްބޮޑުްއެދުމެއްްމިްއަޅު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްނުގޮސް ްކުިރއަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިަލއިެގން ްމި ްނިންމައިލައްވާފައި ްރީތިކޮށް ްމިގޮތަށް މައްސަލަ

ްގެކޮޅަށްްވަަޑއިގެންެނވުމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުިރއްޔާ.ްްއަވަހަށްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްރަސްމީ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު

ްއަޙްމަދުް ްބިލަށް،ްމިްއިޞްލާޙަށްްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ްމި ްކުިރން ްރަީއސް.ްއާދެ!ްއަޅުަގނުޑގެ ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްހަމަ ަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްމިްބޭފުޅާްއެްދެއްކެވިްވާހަަކްއަކީްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުާރްްމަޚްލޫފަށްްއަޅުގަ

ނޑުްދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ގޮތުަގއިްމިްބިލާްދޭތެރޭގައިްހަމަްވިދާޅުވާންްއެންމެްޙައްޤުްބަސްފުޅުްކަމަށްްއަޅުގަ

ްބޭް ްހުންަނވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ްބަލަހައްޓަންޖެހޭްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭފުޅަކު ްެއ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ފުޅަކީ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްަކމެއް. ްއޮތް ްއެޅިަފއި ްޒިންމާތަކެއް ްއޮތް ްބޮލުަގއި ފަރާތްތަކެއްގެ

ްޮއތީްސިހުރުްހާހޫރަްޤަބޫލުކޮށް،ްވަރަށްް ނޑުމެންނަށްްފެށިފައިްމި ބޮޑަްށްހިތުތެރޭގަިއްމިއަދުްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއަުޅގަ

ްދިރިނޫޅެވޭނޭް ްތިމާމެންނަށް ްތަެނއްަގއި ްއުުޅއްވި ްކުރިން ްނުަވތަ ްބޭފުޅާ ްއުުޅްއވި ްަރީއސަކަށް ްެއއް ޝައްުކއުފެދިގެން

ކަމުގެްަސގާފަތެއްްމިްޤައުމުަގއިްޤާއިމުވިްހިސާބުންްފެށިގެްނ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމިއީްމިކަމުގައިްހައްެލއްްއަންނާެން

ްނޫން. ްްކަމެއް 5ްްކޮންމެ ްދަނ1ްްީައހަރަކުން ްމި ްިމއަދު ްަގނޑުވަެރއް ްއުުޅއްވާނެ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަހަރު

ްަރއްޔިތުންް ްވާހަކަ. ްޚަރަދުބޮޑުވާ ްދައުލަތުގެ ްދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ބިނާކުރަންޖެހެމުން.

ްވަަޑއިގަންަނވަންެވގެ ްވެިރކަމަށް ްވާހަކަ. ްތިބި ްވަޢުދުތަަކކީްނިކަމެތިކޮށް ްެވވަަޑއިގަންަނވާ ްމިއަދު ްބޭބޭފުޅުން ްސިޔާސި ން

ްަރއީސް.ް ްވަޢުދުތަެކްއްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑެތި ްކުޅަދާނަެވެގންވާވަުރގެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހާލަތަށް ްޤައުމުގެ ްމި މިއަދު

ްތި ްޓަކައި ްދެއްކުމަށް ްހެޔޮމީސްވާކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްއަނެއްކޮޅުން ްހަމަ ްވެިރކަމުަގއިްއެހެންނަމަވެސް ްޤައުމެއްގެ ްއެ ާމ

ްއަާރމުކުރައްަވިއގެންްސިުކނީޑގެް ްފަރިުކޅުއްަވިއގެން،ްރަނގަޅަށް ްއެްއޗިހި ްމީރު ްިޞްއޙަތުގައި ްރަނގަޅު ހުންނަވައިގެން

ްޓަކައިް ްހޯދައިދިނުމަށް ްފުރުޞަތު ްތަރައްޤީގެ ްަރއްޔިުތންނަށް ްބޭނުންކުރައްަވއިގެން ްއަށް ްފުރިހަމަ ރަނގަޅަށް

ްެސކިޔުރިީޓާއްްޤާނޫނުއަސާސީން ްބޭފުޅެްއގެ ްއެ ްއަދި ްގެކޮާޅ ްހުންނަވާ ްޚަަރދާއި ްހުންނެވުމުގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ

ކަންތައްތައްްހަމަޖައްަސވާފައިްއޮްއވާްައޅުަގނޑުމެންެގްތެރެިއންްމިްފެށިގެންްއައިްއާދަކާަދްދެމެހެއްޓުމުގެްސިޔާސަެތްއް

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްއާ ްމިހާރުގެ ނުޑްهللاްދެ!ްޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގެްނގުޅުްއވާކަމީ ްޢަބްދުލްޤަްއޔޫމު ޔާމީން

ހިތާމަކުރާްކަމެއް.ްދެންމެގައިްއަޅުަގނުޑގެްކުރިންްވާހަކަފުުޅްދެއްކެވިްބޭފުޅުންްވިދާުޅވިްފަދައިންްއަޅުަގނޑުްއެދެްނ،ް

ްގެް ްހުރި ްހެދިފައި ްޓަކައި ްމިކަމަށް ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްަވޑަިއގެންނެވުން.ްހަމަ ކޮޅުތަކަށް

ްކަމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްނުޖެހޭނެ. ްސިހުރެއް ްވަޑަިއގެންނެިވޔަސް ްއެތަންތަނަްށ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްހުރިހާް ްމި ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްހައްުލވީ. ްކަންތައް ްމި ްރަނަގޅުވީަމ ްއީމާންތެރިކަން ްބޭބޭފުޅުްނެގ ހޮވިވަަޑިއގަންނަވާ
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ްަރއީަސުކްކަމަ ްއަނެއް ްގެކޮަޅކަށް ްއުޅުްއވާ ްރައީަސކު ްއެްއ ްޝަްއކު. ްއުޭޅ ްުއފެދިގެން ްހިުތގައި ްވެސް ކީ

ނުޑވަރުް ްގަ ްކިތައް ްުއޅުއްވަން ްރައީސުން ްކިަތއް ްބައްލަަވިއލައްވާ. ްތާރީޚަށް ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ވަަޑއިގަންަނވާކަށްުނވޭ.

ްހުރި ްއެބަ ްބިން ްވަރަށް ްބުނާ ްިމ ްމާލޭގައި ްއޮތްތޯ. ްވެސްްއެޅިފައި ްތަންކޮޅެއް ްހިއްކާނެ ްބިން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ތޯ.

ދެނެއްްމިްމާލެއަކުްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަނީްމިހާރުންްމިހާރަށްްމިްބަދަލުގެންނަވާށޭ.ްހަމައެހެންމެް

ްބިލުތަކަކަ ްހުރިހާ ްއޮތް ްލިބެން ްފައިސާ ްސަރުކާރަްށ ްމި ްއަދި ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއާ ްތާއީދުކުރާނަމޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ށް

ް ްއަތުން ްޓުއަރިސްޓެްއގެ ްކޮންމެ ްފުރާ ްެއއަރޕޯުޓން ްހުށަހެޅިގެންދިޔަ ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްކުރިން ްެނގ25ްްޭމީގެ ޑޮލަރު

ްދަންނަވަނީް ްހިތާމަކޮށް ްރައީސް،ްއަުޅަގނޑު ްތާއީދުކުރާނަން.ްއެހެންނަމަވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ބިލަށް

ްއެމް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެރިކަމުަގއި ްއިންތިޤާީލ3ްް.ޑީ.ޕީގެ ްއައި ްފަހުން ްޭއގެ ްއަދި ްދިަޔއީ. ްވެސް ްވެިރކަން އަހަރު

ް ްވެރިކަުމގެ ްބަޣާވާތުގެ ްނަމަ، ްބަހުން ްޢާއްމު ްއާދެ! ްޢަބްދ2ްުމަރުޙަލާގެ؛ ްފަހުން ްއޭގެ ްހަމަ ްދިޔައީ. ްެވސް هللاްއަހަރު

ްވެރިކަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމިހާރުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޔާމީންގެ ްމިހާރު ްގުނެމުންގޮސް ްެވސް ްުމއްދަތުތައް 111ްމުގެ

ނޑުމެންްދައުލަތުގެްފަރާތުން،211ްްއިންް ުދވަހަށްްބަދަލުެވެގންދަނީ.ްހޯރަފުށީގެްނަރުދަމާއެއްްނޭޅޭ.ްހޯރަފުށީގައިްއަުޅގަ

ްޢާ ްޮޑްކޓަރަކާއި ްއެތެރެހަށީގެ ްޑޮކްޓަރަާކއި ްއަންހެނުންގެ ްހުރި ްހަމަޖައްސަވާފައި ްފަރާތުން ްބަލިތަކުގެްސަރުކާރުގެ އްމު

ްމަސައްކަތްް ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ްބަނދަރު ްތުރާކުނުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްހުއްޓިފަ. ްއޮތީ ްދަތުރުފަތުރު ްނެތް. ްމިހާރަކު ޑޮކްޓަރާ

ނޑުހައްދަމުންް ހުއްޓިފަ.ްހަމަްއެހެންމެްއެްރަށްރަށުގެްރައްޔިތުންނަކަށްްފެނެއްްނެތް.ްއުލިގަމުގެްރަްއޔިތުްންކާންބޯންްދަ

ްތަނުގަް ްވެސްްގެންދިޔަ ްބަދަލު ްެއއްޮކޅު،ްރައްޔިތުންނަށް ްރަުށގެ ްމުޅި ްކިޔައި ްޚިދުމަތްދެނީއޭ ްބޭފުޅުްންޓުއަރިސްޓު ްއެ އި

ްދަންނަވަނީް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްިމއީ ްހާލުގައި. ްނިކަމެތި ްެއ ްތިބީ ްއެ ްއަދިެވސް ްަރްއޔިތުން ްއެ ްނަންގަވާފަިއ، ނުދީ

ްނުީދގެންތޯ ްއެއްބާރުލުމެއް ްޮކން ްރަްއޔިތުން ްކައުންސިުލެގްްއަޅުަގނޑުމެން ްރަށު ްކުރަނީ. ްމި ްމިކަން ނޑުމެން އަުޅގަ

މެޖޯރިޓީްލިބިފައިްއޮތީްމިްކޯިލޝަންގެްސަުރކާރަށް.ްހަމަްެއހެންމެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްމެޖޯރިޓީްވެްސްލިބިގެންްިމް

ްެއއްބާ ްަސރުކާރަށް ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުފެނޭ، ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްސަުރކާަރށް. ްކޯލިޝަްނގެ ރުލުންދިނުމަށްްދިޔައީ

ދިުނމަށްްޓަކައިްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްއަދިްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލިސްްބައްލަވާްހުރިހާްއިަފއިސާްހޯދަޓަކައިްރުފިޔާ

ްބުނަމުން.ް ްއާއެކޭ ްމިދަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލަކަށް ްހުރިހާ ްހެކިެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން،

ްަރއްޔިތު ްވަޢުުދވިންނައަދިވެސް ްަކއިރީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް.ކަންތައްތަކެްްށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްނުފެށޭ. ހޯރަފުށީގެްްއް

ްްފެނަކީ ްފަރާތުން، ްދައުލަތުގެ ްމި ްބޭނުންްމިއަދު ްބޯން ްއިންސާނުން ްފަރާުތން ްފެންނުސަރުކާރުގެ ްނަޖިސް ކަމަށްްްކުރާ

ް ްނިމިފައި ނަޑއަަޅއި ްބޮއިއޮތީ.ްމިކަ ްފެން ްނަޖިސް ްހަމަ ްރައީސް.ްމިްއިބޮހާރުވެސް ްހެޔޮްްތިބެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމަކަށް

ް ްނާދޭ. ްރައީސް.ބަދަލެއް ްެއއްބާރުލުންްްޢިއްޒަތްތެިރ ްދޭ ްރައްޔިތުން ްދީގެން. ްޚިދުމަތްތަކެއް ްރަްއޔިތުންނަށް ބަދަލުވާީނ

ްމިްސަރުކާރުން ްބަލައގަްނނަންޖެހޭނެ.ްމިއަދު ްެއއްބާރުލުންދީފަްވެސް ްމިްްއީސް.ރަް.ްޢިއްޒަތްތެރިވަނީްރައްޔިތުން ހަމަ

ް ްައޅުަގނޑު ްވަރަށ18ްްްފުރުޞަތުގައި ްބޭފުޅުންނަށް ްުހރިހާ ްހޮވިވަޑަިއގެންނެވި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ
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ްުޝކުރުދަންނަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްެއއްކޮށް ްއަރިހުއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްހަމަ ްއެދެންްްވަން. ނޑު އަުޅގަ

ްމަސައްކަތްކުރަް ްޙައްުޤަގއި ްމިހާތަރައްޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަސައްކަތްތަކުންްްއވަްއޗޭ. ްހުރި ްކޮށްފައި ްނަށް

ްފޮނިމީރުކަމެއްްރައްޔިތުންނަ ްއޮތް ްލިބިދެވެްނ ްޖެހިވަޑައިނުްްށް ްފަހަށް ްބޭފުުޅން ްތި ެގންްލިބިދިނުމުގައި

ްމާތްމަސައްކަތްކުަރއްަވއްް ްެއޮގތުގައި ްޗޭ. ްهللا ްވަތަޢާލާ، ްސުބްޙާނަޫޙ ްބަރަކާތްލަްهللا އްވާނެ.ްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ

 ވަބަަރކާތުޙޫ.ްهللاްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

ްއިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްވެސް ްފުރަތަމަހަމަ ްރަްއޔިތުންެގ18ްްްއެންމެ ވަނަ

ނުޑްމިހާރުްފުރަމުންއަދިްވަކިންްާޚއްޞަްް.ދަންނަވަންށްްމަރުޙަބާންނަމަޖިލީހަށްްއިންތިޚާބުވިްހުރިހާްމެންބަރު ްކޮށްްއަުޅގަ

ނިޑ،ްްމި ވަރަށްްމަރުޙަބާްދަންނަވަން.ްކޮމަންޑޫްާދއިާރގެްޮގނޑިްކާމިޔާބުކުެރއްިވްައލްފާޟިލްްއޭ.ޑީ.ކޭްނާޝިދަށްްދާްގޮ

ްހުރިާހްބޭފުޅުންނަހަމަ ނޑުމެންެގްދާއިރާެގްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްހަމަްުޝކުރުދަންނަވަންްށްއެއާެއކު،ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންްް،ވެސް އެ

ނުޑގެްދުޢާް،އެްކުރިްބުރަްމަސައްކަތަށް.ްއިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާްއަުޅަގނޑުްއުއްމީދުކުރަނީ ވެސްްްއަކީްނާޝިދުްއަުޅގަ

ް ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްކަމަށް. ްކޮށްެދއްވާނެ ްކަންތައްތަކެއް ްހެޔޮ ްނާޝިދުރަްއޔިތުންނަށް ްމަރުޙަބާ ްބޮޑަްށ ްއާދެ!ވަރަށް .ް

ްބަހުް ްމި ްމިހާރު ްފާހަގަކުެރއްިވްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްކުރިންވެްސްމެންބަރުން ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްބިލަށް ސްކުރަމުންދާ

ްއަޅުަގނޑު ްާތއީދުކުރާނެްފަދައިން ްްކަމެއްްވެސް ްެއއީްކަމެއްްޤަޫބލުކުރެވޭނޫނޭ، ްއަށްްްކީްނޫނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހިތު ްބޭފުޅަކު ްރައީސުލްވަަޑއިގަންަނވާ ްރާއްޭޖަގއި ްއުޅުްއވުމަކީ. ްޚާއްޞަްހުރިތާކު ްއުުޅއްވުމަށް ކުރެވިަފއިާވްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނުޑވަރުްއެބަްހުރި.ްއެއީްއެް ވެސްްފާހަގަކުރެއްިވްްކަމަށްްއެކަށީގެންވާްަގނުޑަވރެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޚްލޫފުްގަ

ްމިހާރުވެް ްއަޅުަގނޑަށް ނުޑވަރުފަދައިން ްގަ ްއެ ްފެންނަނީ ްހުންނައެް،ސް ްޚަރަދުްކަމަށް ްފުދޭވަރަކަށް ްހަމަ ނުޑވަުރ ްގަ

ްބަލަހައްޓަމު ްމުަވއްޒަބޮޑުކޮށް ްަބިއވަރު ްއެތައް ްގޮްސ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާްުފންން ްއެތާ ްަލއިގެން ތަން.ްްވެސް

ްެވސްްްނވާނެނޫން.ްކޮށްގެްކަެމއްްްއިތުރުްގެެއއްަގއިްއުޅުްއވުމަކީްެއއީްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްްކުެރވޭނެ،ްއެހެންވީމާ

ްއެައކުންގިނަްމައްސަލަަތްއްއެބަްހުރި.ްދައުކަމެއްނޫން.ްއެކަމުންްދިމާވެާދނެްވަރަށްް ހަމަްް.ލަތަށްްޚަރަދުކުޑަެއއްނުވާނެ

ެވްއޖެއްޔާްހަމަްކުރިންވެސްްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެއްވިްފަަދއިންްްކަމަށްްދިްެއގޮަތށްްއެކަންްއޮންނަވާނީްޚަރަދުްބޮޑު.ްއަ

ްވަޑަ ްބޭފުެޅއްރަށަކުން ްރަށަށްްިއގަންނަވާ ްއެ ނުޑވަރު.ްކޮންމެްކުރައްވަފާނެވެްސްބަދަލުްވެއްެޖއްޔާ ްގަ ދުވަހަުކްްރިޔާސީ

ނޑު،ްކަންަތއްްއެބަްހުރި.ްއެހެްނވީމަްބައިވަރުްގެންނަންޖެހިދާނެ.ްމިކަހަލަލޯންޗެްއގައިްމާލެް ެވސްްމިްބިލުގަިއްްައޅުގަ

ްަރއީސުލްޖު ްއަކީ، ްވާހަކަ ްއޮތް ްދަންނަވަން ނުޑވަރަްށްހަމަ ްގަ ްހުރި ްހަމަޖެހިފައި ްުއޅުްއވަން މްހޫރިއްޔާ

ްވަކިްބަޖެޓެްއ،ްވަކިްޤާނޫނުތަެކއްްހަދާފައިްްަވކިްބޭފުޅަކަްށް ްއުުޅއްވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްަވޑަިއެގންނެވުން.ްޭގގައި

ނޑުްހަމަް،ްއެހެންވީމާނޫން.ްްކަމެއްްނޫން.ްޤަބޫލުކުރެވޭނެްކަމެއްްގޮތެއްްހެދުމަކީްެއއީްެއްއގޮތަަކށްވެސްްކުެރވޭނެ އަުޅގަ
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ް ްއަރިުހން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމިހާރަށްމި ްމިހާރުން ްމުލިާޔގެވެްއެދެނީ ްަވޑަިއގަންނަވަންްސް ްއެހެންްްއަށް ުނވަތަ

ނުޑވަަރކަށް ްގަ ްްކޮންމެވެސް ްވެސް ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑު ްވަަޑިއގަންނަވަން. ްެވސް ްމިހަމަ ްބޭނުންވޭ ަވގުުތްްފާހަަގކޮށްލަން

ްކޮމަންޑޫއަޅުަގނޑުމެ ްހުރީ.ްމިސާލަކަށް ްހުއްޓިަފއި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަންަތއްތައް ްދާއިާރގެ ްހަމަްްގެން ްބަޖެޓުން ްއެއީ ތޮށި

ްދެ ްބަޖެޓުގައި ްތޮއްޓެއް. ްއެކަމަކުްޖެހެމުންދިޔަ ްހުރި. ްއެބަ ްޚަރަދުވެފައި ްެއއަށް ްފައިސާ ްމަތީން ވެސްްްއަހަެރއްގެ

ްހުއްޓި ްބިއްހިްމިހާރު،ްމަސައްކަތް ްއޮތް ްގިރަްންކިފައި ްދަނީ ްއެ ްސަރުކާރަށްް،ްއެހެންވީމާްމުން.ވެސް ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްއާދޭހާ ްމިްވަރަށް ްލާރިްއެކު ްއެ ްމަސައްކަތްްްއެް،ދަންނަވަނީ ްހުރި ްކޮށްފައި ްމިހާރު ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްފައިސާ

ތައްްނިންމައިދެއްވާށޭ.ްހަމަްއަވަހަްށްކޮމަންޑޫގެްރިވެޓުމަންޓުްކަން،ްވެސްްއަނެްއކާްހަމަްހަލާކުވެގެންދަނީއޭ.ްއެހެންވީމާ

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްފެއްޓޭނެވަރު ްނަރުދަމާ ްފޯކައިދޫގެ ްއޮތް. ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްފަޅު ްފޯކައިދޫގެ ްބަޖެޓުަގިއ ްމިއަހަރުގެ އެގޮތަށް

ްމަރާމާތުކުރެވޭްކޮމަންޑޫ ްބަނދަރު ްެއހެންވީމާގެ ްއޮތް. ްއެބަ ްވަރު ްއެްމި، ްގޮތްްްއަހަރު ްފެށޭނެ ކަންތައްތައް

ްބޮޑަށްްއެދެމޭ.ްހަމަްނިންމާލުމުގެހަމަޖެއްސައިދެއްް ްވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމިްްވަން ްއޮތީ ްދަންނަވަން އޮތްްްކުރިންވެސް

ްާތއީދެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީްއިޞްލާޙަކަށް ްހަމަ ްައޅުަގނުޑ ްޤަބޫލުކުރަނީުނކުރަމޭ. ްއަުޅަގނޑު އަދިްްދުކުރަނީ

ްއެގޮތް ނޑުވަެރއްގަ. ްގަ ްހަމަ ްއުުޅއްަވންވާނީ ްރަނގަޅީްޚަރަދުކުަޑއީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއގޮތް ްވަރަށްްްވެސް. ވެސް.

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްފުރުޞަތުއާދެ!ް ްޖެހެނީްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމޫސާްމަނިކަށް.ްްއަރުވަންްމިއަނެްއކާެވސްްއަުޅގަ

ް

ްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްރަީއސް.ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްކުީރަގއިްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްަކނޑާލިްއަުޅގަ ްިދގުކޮްށްގެންދެވުނީ.ްމައިކު ްތަންކޮޅެއް ްެވސްްވާހަކަ

ްދިގުކޮށްްފަހުން ްފުރުޞަތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހީުކރީ ްައޅުަގނޑު ްހަަމްްވެސް ްައޅުަގނޑު ްއަދިެވސް ްކަމަށް. ްއޮތް ދީފަިއ

ނޑުްކުީރގައިްދެްއކިްވާހަކަްހަމަްހުރިހާްބޭފުޅުންނެކޭްއެްއގޮތަށް.ްމިްތަކުރާރުކޮށް ްމިހާްހަކަްވާްދަންނަވައިލާނަން.ްއަޅުގަ

ް ްމި ްމީގެތަކުރާރުކޮށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުދައްކަނީ ްރައްޔިތުންނަށްްނން ްމާލޭގެ ްްަދގޫތަެކއް ކުތިމަތިވަމުންދާތީވެ.ްވެސް

އުލެއްްގޮުތގަިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހުންނަާވްަގނުޑވަުރްށްްރަްއކާތެރިްްމާޙަްމްހޫރިއްޔާްއަކޮށްްަރއީސުލްޖުއަދިްޚާއްޞަް

ްއަޅުގަްްހުންނަންޖެހޭނެް ްފެންނާތީ. ްދެކިފަކަމަށް ްއެރަހަ ްތިބީ ްމި ްމަންޒަރުނޑުމެން ްއެ ްދެކިފަް. .ްވެސް

ްއްކާތެިރވެްހުރެވޭނެްގޮތަކަށްްރަްްކިއުރިީޓއާްެއކީަގއިްސަލާމަތްކަމާެއކީަގއިސެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއޭނާގެްަގނޑުވަުރަގއިް

ްސިފައިްނނާއި ްދިވެހި ްްފަސޭހައިން ްަބޣާވާތެއް ްތެރޭަގއި ްަރއްާކވެވޭނެފުލުހުންގެ ްފިަލއިގެން ްކަހަލަްްއުފެދޭއިރުަގއި

ްތަޖުރިބާކުެރވިފަިއވާމާޙަ ްހުރުމަކީ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވައްޓަފާީޅގެްއުލެއްަގއި ްވެރިކަުމގެ ްމިހާރުްްދިވެހި ތެެރއިން
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ނޑަށްްކަމަށްްޤީޤަތެއްޙަނޑުމެންްދެނެގަންނަންޖެހޭްއަޅުގަް އެކަންްެއގޮތަްށް،ްހަމަްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްއެހެންވީމާްވެސްްއަޅުގަ

ްަރީއސްްޔާމީ ްައޅުަގނޑު ްކިަބއިންކުރެްއވުމަކީ ްއެދޭްންގެ ްބޮޑަށް ްމިްކަެމއް.ްވަރަށް ްއެްއްރައީަސކު ްކަމަށްްކޮންެމެވސް

ްއަންނަނީ ްކުެރވެން ްމިކަން ްއަުޅަގނޑުއިސްނަަގިއގެން ްދެން .ްް ްދެންމެގަވެސް ްދަންނަވާަލން ތަނުަގއިްްމިްއިހަމަ

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަް،ޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްސިޔާމުމީދޫ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްވިދާުޅވިްތްތެރި ްޤަބުރުސްތާނަކަށްްްއެ ްގޮތަށް

ްކުރީ ްމީހަކު ްބަދަލެއް ްޤަްކީތަނެއް ްމީހެއްގެ ްހުރި ްކޮށްފައި ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނޫން. ްއެީއްްއެތާގައިބުރު ޭބއްވުމަކީ

ްފަހަރެއްގަ ްއެިއ ްކުެރވޭްވެްސ ްބަދަލުކުރުމެއްްް،މީަހކަށް ްަޤބުރުސްތާނަކަށް ްތަން ްވަރަްށްްމުޅި ނުޑ ްއަުޅގަ ނޫން.

ންދިަޔއިރުަގިއްވާހަކަދައްކަމުންްގެްނެފަިއްވަރަށްްގިނަފަހަރުްސިޔާމުސުބްޙާނަޙޫްވަތަޢާލާގެްނަންފުޅުްގަهللاްހިތާމަކުރަންް

ްއަދިްކޮށްަފއިވެރިކަންްޖޭަގއިދިވެހިރާއް ްަމރުވުމަށްފަހުގަްއޮތަސް ްއެްއިނެތަސް ނޑުމެންްމީހަްވެސް ްއަުޅގަ ްއެއީ ކީ

ްއިންާސނެއްއިޙްތިރާމު ްެއހެންވީމާްވަނީްކަމަށްްކުރަންޖެހޭނެ ްިވއްޔާ. ްއޮތްް، ްމަރުވެފަިއ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ނޑުމެން އަުޅގަ

ްއެ ްވެގެން ްތަނަކަށް ްވެއްދި ްތަނަށް ްއެ ްއެްމީހަކު ނުޑްތަން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެއްކީމަ ްހަދައިގެން ްޤަބުރުސްތާނަކަށް ީއ

އީްމީހަކަށްްބަދުބަސްބުނުމަކީްއެްއެް،ކަމުގައިްދެކިްސާބުންްނިމިގެންދާްމީހެއްހިްއެއީްއެްމީހާދަންނަވާނީްއެއީްމަރުވާް

ނޫނޭ.ްްކަމެއްްވާނެތެރިކޮށްްހިތުމަކީްއެއީްކޮށްގެންބުރަކަްށްއިހާނާތްއެްއވެސްްމައްޔިަތކާްދިމާލަށްްނުވަތަްމުރުވެފައިވާްޤަ

ްނޭނގޭ ްމިތިބިްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމިއަދު ްހަްތަނަކީްއަޅުަގނޑުމެން ްވަޅުވެސް ްމީހުން ްމަރުވެފައި ްމީހުން ލާފަިއްމަ

ްތަނަކަށް ްފަަހރެއްގަްްހުރި ްއެއީްވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ްވެދާނެ. ްއެްއި ްކިަބއިން ްައޅުަގނޑުމެްނގެ މީހުންްްކީ

ްއެނެތި ްއިހާނެތިކޮްދިއުމަށްފަހުގައި ްެއގޮތަށް ްދޭތެރޭގައި ްވާަހކަދެއްިކގެްނވާމީހުންނާ ްއަދިްްކަެމއްްނެށް ނޫން.

ްސުުމއް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަން ްވުލްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނާޞިއަލްއަމީރު ްއިބްރާހީމް ްޤަބުރުފުޅުްމަރުޙޫމް ރުގެ

ްެއއަށްވުރެްމާްހުތުރުް؛މަކީްެއއީްކޮށްގެްނވާނެތަނެއްަގއިްބޭްއވުއިްހުރިްުތގަްރާއްޖޭގެްރިާޔސީްަގނޑުވަެރއްްގޮއަދިްދިވެހި

ްކޮށްފަ ްފިރިހެންްއިކަންތައް ްވައްތަަރކަށް ްަވކި ްހުރި. ްއެބަ ނޑުވަރުަތއް ްގަ ްފާުޑގެްްހުރި ްއެކި ްވައްަދއިގެން ކުދިން

ނޑުވަރުަތއް ޭއގެްްރީީޚްޙަީޤޤަތެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްތާއެއީްވެސްްމިްާރއްޖޭަގިއްއެބަްހުރި.ްްނާޗަރަންގީްކުޅެފައިްހުރިްގަ

ްމައުމޫނުްްމާނަ ްރައީސް ްތަނަްއަކީ ްނާޞިއުޅުްއވި ްއިބްރާީހމް ްރަީއސްްކަށް ްެއއީ ްވައްދަިއގެން ްގެނެސް ްޤަބުރު ރުގެ

ްޖެއްސުމެއްނަޝީދުކުރައް ްއޮތް ްބައްލަވާްވާަފއި ްކަމަށް ްފަޅުތަނެއްގެ ްެއތަން ްފައި ްކޮށްގެްނވާނެގޮތުަގއި ްެއއީ ްހެއްދެވުމަކީ

ްްކަމެއް ްބޮޑުނޫން. ްޚަރަދަކާއި ްބޮޑު ްތީމުގެްދައުލަތުން ްހަދާފައިވާ ްކޮށްފައި ްެއްއގޮތަކަްށވެްސްްހޭދައެއް އަކީ

ނޑިޔާރުންްއަތުުނގަިއްތިބުމުންް ނޑުމެންގެްާރއްޖޭގެްަރއްިޔތުންްދެކިގެންނުވާނެ.ްއެްފަ ނޑިޔާުރގެެއއްެގްގޮުތގަިއްައޅުގަ ފަ

ްއެބަްމީހުންނަށްްއެ ްއޮޅިގެން ްއެކަްނ ނޑުވަެރއްްވެސް ްގަ ްހުރި ްހަދާފައި ްއިމާރާތްކޮށް ްރަނގަޅަށް ްނުލާހިކު ް.ދޭ.

ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނޫޅުްއިވ ްޚަރަދުަތއް ްއެ ްކަމަކު ްމިހާރު ްއެބަ ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން މިސާލަކަށް،ްްއެނގޭ.އަުޅގަ

ްޢިއް ްދައުލަތެއްގެ ްބޭރު ްއަިއސްގެން ްބާއްވަންޖެހިްބެންކުއެެޓއްްޒަތްތެިރޔަކު ްކުރަންޖެހޭްްމިް،އެއްެޗއް ްކުރުމަކީ ްކަންކަން

ްހުރިްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުމެންްކޮންެމްމީހަކުްކޮންމެްވާހަކަެއއްްދެްއކިޔަސްްއެކަންކަންްހިނގާ.ްެއހެންވެއްޖެްއޔާްހަދާފައިް
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ްއެ ނުޑވަެރއްަގއި ްބޭްއވުްގަ ްެއއްެޗއް ްކެއުމެއް ްައގުްމަށްތަނުގައި ްއެިކއެކި ްރާއްޖޭގެ ްހިފައިގެވުރެ ްރިސޯޓުތައް ންްޮބޑެތި

ްމާލިއްޔާ ްްދައުލަތުގެ ްޚަރަދުކޮށްގެން ްފޮރިނ51ް،61ްްއިން ްއޮފީހުެގްްލޯންޗުަގއި ްރައީސް ްމުވަްއޒަފުންނާއި ރުޒގެ އެފެއަ

ްމެންބަރުންނާްރައްޔިތުްނގެްްއިފުންނާމުވަްއޒަ ްއުފުަލއިްދައުލަްއިމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުން ްކޮންމެްްތުގެ ްއެއިން ނިމޭއިރުގައި

ްަލއްކަ ްއެަތއް ްދޭ ްއެބަ ްެއއްްްކެއުމަކަށް ްޓަކަިއ ްހުންނެވުމަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރަނގަޅު ްާމ ްއެއަްށވުރެ ޑޮލަެރއް.

ްބައްދަލުވު ްރަްސމީ ްަގނުޑވަރަކީ ްއަނެއް ްދިިރއުޅުްއވާފަިއ ނުޑވަުރގައި ްގަ ްހެދޭނެ ްކުރުމަށް ްކަްނަކން ްތަނެއްްންތަކާއި

ްމީހަކަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްމާ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްކޮންމެހެން ްވިއްޔާ. ްފަހަތްކޮޅުްވެގެންްކަމަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއުޅެނީ.

ްްއެްއިއިުރގަބަލައިލާ ްޚަރަދު ްމީހެއްެގ ްހަމަ ްރައްްއިހެސްކިޔާފައޮންނަނީ ްނިކުމެްކޮށްފަ. ްކުރިމައްޗަށް ިޔތުން

ްވާހަކަވަޢުދުވާް ްީރއްަޗށް ްވަރަށް ްފައިވާނަށްއިރުަގއި ްއުޅޭނަމޭ ްައޅުަގނޑު ްގޭގެްދަްއކާ. ްކޮންމެރެއަކު ްާނރާ. ްއަށްްްވެސް

ްދާނަ ނޑުމެންނަށްވެސް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު، ްްމޭ. ްޑޯްވާްްމިވެސް ްރަގޮތަކީ ްއެނގެނީ. ްމި ްހަދާލީމަ ްޑޯ އްޔިތުްނެގްޓު

ްމެންބަރުް ްގޭގެްމަޖިލީހުގެ ްްވެސް ްއަށް ްއެބަނުގޮސްގެން ްހަމަވާހަކަްމީހުން ްރޭ ްްއަށްްދަްއކާ.ްތިން ްގިނައިންްތަންކޮޅެއް

ް ްފިރިހެންގެައކަށް ްގޭ ްއަްވަންނައިރަށް ްރުޅިއަންނާނެ. ްއަމީހާ ްވަދެއްޖެްއޔާ ްމެންބަރު ްރުޅިއަންނާނެ.ްންހެން ނބިމީހާ

ްނޯވޭ.ްޑޯޓުްއެކަމަކު ްެދވޭކަށް ްްބަރާބަރަށް ްތަންޮކޅެއް ްހަދަން ްގަިޑެއއްގަްޑޯ ްްއިދަންވަރު ްވަންަނއިރަށް ްގެެދގެައކަށް ްއެ

ްހަޅޭ ްނުޮގސްގެންްަލވަިއގަންނަނީއްއިން ްއަންނަނީ. ްތި ްރަްވެސްްީކްއކުރަންހޭ ްޖެހޭ. ްއެަބ ްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމައްސަލަ

ްލަފާދެްއވަންްވެސް ްއަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަދި ްނިންމަވަނީ. ްކުަރއްވަްނ ްަކންތައް ްެއ ްއެގޮތަްށ ްއަރިުހގައިްްމިހާރު

ްޮބޑުެވގެން ްތަންކޮޅެއް ްިމހާރު ްކަންތަްއ ްމީހުންެގ ްއެހެްނވީމާްތިއްބަވާ ްހީވަނީ. ްމި ްުއޅޭހެން ްއެކަންް، ެއްއގޮތަކަށްެވސް

ްކަ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކުރަްއވާނެ ްޮއތްްމެްއ. ްއަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤަދަރުަގއި.ްްއުުޅއްާވ ޢިއްޒަާތއި

ްމި ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަކު ްމަޤާމުަގއިްތަްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމަ ްނެގީ ނުން

ްހަ ްހޯދަންވެގެންދައުލަތުގެ ްކަރާމަްތ ްގޮއިބަތާއި ްއެނޫން ްއެއީް. ްފެނިއްޖެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސަކު ްއުޅުނު ތަަކށް

ކަމެއްްނެތް.ްް.ްހިތްވެސްްތިރިވާނެކަމެއްްހަރާންްއެކީްުއޅުނީމަްވީްމާމަޑުމައިތިރިކަްއިއެންމެންގެްތެރޭގައިްހިތްތިރިަކމާ

ްދޭންވީ.ް ްމީހަކަށް ްއަދަބުދޭންޖެހޭ ްމުދަލަށާްތަޅައިހަމަ ްދައުލަތުގެ ްބަޔަކު ްޚިޔާނާޔްތެރިެވްރޯނާކުރަންޖެހޭ ްއަށް ްފައިސާ އި

ްްމީހުންނަށް ްރައީސް ްނިންމާލަމުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރަންވީ. ްުހރިއްޔާ ްއަނިޔާކޮށްފައި ްއޮތްްޔާީމނަށް ްއެބަ ދަންނަވާލަން

ްތެރެއިް ްަރއްޔިތުންެގ ްިދރިއުޅޭ ްހުޅުމާލޭގަިއ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދައުލަތުންްމެސެޖެއް. ްފްލެޓުތަކަށް ން

ްޖޫރި ނޑުމެމަނާކޮށްފައި ްއަުޅގަ ނޑާލަެދއްވަން. ްކަ ްފައިާސ ްއެކަމަކަށްހުރި ްނެްތ ްެއއް ްމެޖޯރިޓީ .ްަވކާލާތުކުރަންްންގެ

ދިރިއުޅުމަށްްޓަަކއިްގޯިތގެދޮރުްދޫކޮށްފައިްހުރިްމިކަންްކޮްށލަދެއްވަހަރޭ.ްއަޅުަގނޑަށްްއަޅުަގނޑުްއެދޭްއެުދމަކީްްއެކަމަކު

ްހުޅުމާލޭގަްކޮންމެ ްްއަށ211ްްްއިމީހަކު ްމީވުރެ ްތިބިގިނަ ްެއބަ ްޫޖރިްހުން ްއަނެްއާކްްގެމަނާޖޫރިމަނާކޮށްފަ.ްއެ އިތުރަށް

ްއެ ްދޭ. ްއެަބ ްއަރަމުން ްްއިންޓްރެސްޓު ްތިބެނީ ްއެ ްމިހާރު ްެއްްހިތްހުއްޓޭމީހުން ްނަހައްދަވާށޭ. ްއެހެން ހިސާބުގައި.

ްއެ ްގެދޮރުން ްނަންގަވާފަިއ ްހަމައެކަިނ ްކުލި ްނުނެރޭްދައްކަންޖެހޭ ްއެްީމހުން ްހައްަދާވށޭ. ްއަތްދަށުންްްޗ.ޑީ.ސީްގޮތަށް ގެ
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ދަުށގައިްހިނގާްުމނިސިޕަލްްޚިދުމަތްދެވޭްތަނެއްްްގެއަކީްމާލެްސިޓީްަކއުންސިލްްހުޅުމާލެް،ހުޅުމާލެްސަލާމަތްކޮށްދެއްވައިް

ްހައްަދވަ ްކުގޮތުަގއި ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްއިެދއްވާށޭ. ްމުޅި ްަޓކައި ްހޭދަކުރަންރުމަށް ްދުވަހެއް ްމިހުރިހާ ްކަމަށްްޖެހުނަސް

ްވަކާލާތުކުަރންްއަޅުަގނޑު ނޑުއެބަ ްއަޅުގަ ްއަުޅގަްމިްމެންޖެހޭ. ްވަކާލާތުކުރާނަން. ްސަރުކާރުްންކަމަށް ްއެދެނީ ނޑު

ްވާހަަކއަކަްށްްމިއަޑުއަަހއި ްބުނާ ނޑު ްައޅުގަ ްުނވަތަ ްވަޢުދަކަށް ްއަުޅަގނޑުގެ ްކޮންމެހެން ްެއއީ ްކޮށްލަދެްއވުން. މިކަން

ްޙަޤީޤަތުގަްވެގެެނއް ްަހމަ ނޑު ްނޫން.ްއަުޅގަ ްމިއި ްއިޤްތިޞާދީްްވެސް ްކޮށްދޭން ްރައްޔިުތންނަށް ްސަރުކާރުން ދަންނަވަނީ

ްެއއްބާރުލުން ްޕާޓީންްކަންކަމުަގއި ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްދޭނަން.ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސްްްެވސް ްުކރާނަން.ްދެން ްއެކަން ވެސް

ނުޑގެްއެދުމެކޭ.ްްމި ްދެންނެވިްއުސޫލުންްކަންަކންްކޮށްލަދެއްވުމަކީްއަުޅގަ

ް

ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާހިސާބުންޝުކުރިއްާޔ ްްމެންބަރު. ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްބިލަށް ްއެދިަވޑަިއގެންެނިވްމި ފުރުޞަތަށް

ްމި ްެތރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްހޯލްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަަވގުތު ްތިއްެބވި ްވަަޑިއގެން ްމެންބަރުންނަށްްތެރޭގައި ތްތެރި

ްެއްދިޔައީްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްމިނިމިގެން ްެޖހޭނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްިއއްވުންް. ްިއއްވުމަށް؛ްފަހުބަސް ްފަހުބަސް ްބިލުގެ

ްމި ްއެުރވުމުެގްއޮްހަމަޖެހިފައި ްފުރުޞަތު ްމި ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހުށަހަޅުއްާވ ންނަނީ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްެއއަށްފަހު ްކުޑައިރުކޮެޅއް. ްބަލައިލާަނން ްއަޅުަގނޑު ްނިންމައިގެްންބިލުްދެންކުރިން ްގޮތަކަށް ްކަންތައް ގެ

ްބަހުސްކުރި ްދާނީ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ްއާދެ،ްބިލަށް ްޢިއްޒަތްތެރިޔަށް ްއެދިަވޑަިއގެންނެިވްހުރިހާ މެންބަރުންނަށްްްކުަރން

ް ްއެ ްނިމިގެން ްމިފުރުޞަތުއަރުަވއި ްދެން ްޖެހޭނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްމިބިލުްދިޔައީ. ްބަހުސް ްހިސާބުންްްގެ

ްދާއިރާ ްވިލުފުށީ ްއާދެ، ްރިޔާޟުނިންމާލަން. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނަންބަރުްްގެ ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ރަޝީދު

ްމުސާރ2119/11ްަ ްނާއިުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްާއއި ްއިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއހެނިހެން ްބެހޭްާއއި ނާޔަތްތަކާ

ްބިލު؛ ްދިަޔއީބިލަްމިްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްއެ ްމަރުޙަލާްނިމިގެން ްބަހުސްކުރުމުގެ ްމިް.ށް ްއޮންނާނީ ްބިލުްްދެން

ްވޯޓު ްނެގޭ ްޓަަކއި ްޖަބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮންނާނީ ްނެގުްނ ްވޯޓު ްއެ ްވޯޓުނެގުން. ްދެން ެނގުމަށްްލްސާގައި

ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްގަިޑއެްއަގއި. ނަޑއެިޅގެންދާ ްމަރުްކަ ްބަހުސްގެ ްކަމަށްްބިލުގެ ްނިމުނީ ޙަލާ

ްކުރަން.ްއިޢުލާން

ް

ްނިންމުންް

ް

ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ
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ްނެތް.ް ްކަމެއް ްގެންދެވޭނެ ްކުރިަޔށް ްދެން ްއެޖެންޑާގައި ްބަލައިލާިއރު ްއަށް ްއެޖެންޑާ ްމިައދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ މިހާހިސާބުން
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