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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.ްމެްނބަރ23ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/16މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ްކަތެްއްނެތް.ގެްދަށުންްމަސައްއުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަމުްޔަް-3.2ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް-3.2

ް

ްންގާްއެންގުން.ރިޔާސަތުންްއަް.4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާަސތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްް-4ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްބައްދަލުވުންތައްްް-4.1 ްކޮމިޓީތަުކގެ ްގޮތް:ްމިއަދުެގ ްަހމަޖެހިފައިވާ ްކޮމިޓ9:31ްްީްބޭްއވުމަށް ްކޮމިޓީ، ްގަާވއިދު ަގއި

ް 3ްްކޮޓަރި ްކ11:15ްްޮަގއި. ްކޮމިޓީ، ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްަގިއ ްކޮޓަރި 3ްްމިޓީ 14:11ްްގައި. ްހާގައި ލުގައިްސުނާމީަގއި

ްޝަކުވާ ްމީހުންގެ ްހަޖެހުނު ްމައްސަލަތަކަށް ްގެދޮރުގެ ްތަކާިއ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްހޮއްެވވި ްހޯދައިދެްއވުމަށް 2ްއްލެއް

ްގައި.

ް
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ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއކަތެއްްނެތް.ށުންްމަސަގެްދަލު.ްމިްއައިޓަމުސުވާް-5ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމަޖިލީހުްް-6ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

6.1-ްް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ް)ހ(129ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާއްދާގެ ްވަޒީވަނަ ްދަށުން ްމަޖިލީހަށްްގެ ރުންގެ

ް ްޢަްއޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ ްއިއްވ6ްްަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްނަންފުޅު ދިވެހިރާއްޖޭެގްޖުމްހޫރިއްާޔގެްއި،ްބޭފުޅެްއގެ

ް ްގޮުތގ129ްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ރ(ްގަިއވާ ްމާއްދާގެ ްހޯދުމަށްްްވަނަ ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްެއްްމަތީން ޓަކައި

ްރައްްމަ ްގަްއްސަލަ ްމަޖިލީހުގެ ްޔިތުންެގ ް)ށ(171ްާވއިދުެގ ްމާއްދާގެ ްގޮތެއްްްގެވަނަ ްދިރާސާކުރަްއަވއި ްަމްއސަލަ ދަށުން

ގުޅޭްދާއިމީްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވުމުގެްމައްސަލަ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުއްވާފަިއވާްސިޓީފުުޅްްނިންމެވުމަށްްމައްސަލައާ

ނުޑްއެދެން.ްމުްއަރިށްްއިއްވައިެދއްވުމަށްްައމީންޢާއްމަޖިލީހަ ްހުންްއަޅުގަ

ް

 ްވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއވެް

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެްްޝާހިދަށް.هللاްރައްޔިތުންެގ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަމާލަށްފަހު ވެދުން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ 129ްްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންެގ ްދަށުން ް)ހ(ެގ ްމާއްާދގެ ްވަނަ 19ްގޮތުަގއި

ް 2113ްްނޮވެމްބަރު ްއަޅުަގނުޑްޢައްޔަްނޮކށްފައިވާ ްނަންުފޅ6ްުީވްއަްނގާަރްދުވަހު 129ްޤާނޫނުއަާސސީެގްް،ބޭފުޅުްނގެ

ޅަމެވެ.ްޓަކައިްތިޔަްމަޖިލީހަށްްހުށަހަްމަތީންްރަްއޔިތުންގެްމަިޖލީހުގެްރުހުންްހޯދުމަށްްވަނަްމާއްާދގެް)ރ(ްަގއިާވްޮގތުގެ

ރޒްްމިނިސްޓަރްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެްޢަލީްސަޢީދު،ްގއ.މާމެންދޫ/ްސަޢީދުްމަންޒިލް؛ްޑރ.މުޙައްމަދުްޝަހީމުްް-1 ފެއަ

މުޙައްމަުދްްޑރ.ް-3އޮފްްހޯމްއެފެައރޒްްކަމަށް.ްްޞީރު،ްހ.ދޮންޖޭމުގެ؛ްިމނިސްޓަރމަރުްނައަލްފާޟިލްްޢުް-2ކަމަށް.ް

ްކަމަްޯރޒްބީމް؛ްހ.ްޝައިނީ، ްެއގްރިކަލްޗަރ ްެއންޑް ްފިޝަރީޒް ްއޮފް ްިމނިސްޓަރ ްމުޙައްމަދުްް-4ށް. އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދުްމުޢިއްޒު،ްްޑރ.ް-5މިނިސްޓަރްއޮފްްއިކޮޮނމިކްްޑިވެލޮޕްމަންޓްްކަމަށް.ްްވިނަެރސް؛ް/ސަޢީދު،ްހއ.ތުރާކުނު

/ްއަލްފާޟިލްްޠާރިޤުްއިބްރާހީމްް-6ސްޓްރަކްޗަރްކަމަށް.ްފްްހައުންސިންްއެންޑްްއިންްފރާމިނިސްޓަރްއޮްދިމްޔާތު؛ްމ.
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ްއެްޔާ؛ނޫމަރާހިްގ. ްއެްނވަރމަންޓް ްކަމަށް.ްއިޙްތިރާމުމިނިސްޓަރްއޮފް ްއެދެމެެވ.ްްންްޑްެއނަރޖީ 21ްޤަޫބލުކުރެްއވުން

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްهللاްދިމްކުމް،ްޢަްބދު.ްޚ2113ާނޮވެްމބަރ1435ް.25ްްުމުޙައްރަމްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮުތގެ ްަގވާިއދުގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމަްސއޫލިްއޔަތުްްޝުކުރިއްާޔ. ްސަރުކާރުގެ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްމައްސަލަ ްމި މަތީން

ްމަށްްނިންމަން.އަދާކުރާްމިންވަރުްބަލާްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވިއްޖެްކަ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއްކަތެއްްނެތް.ގެްދަށުންްމަސަބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުޖެހޭްކުރަންލީހަށްްތަޢާރަފުމަޖިް-7ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކޮށްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ެތްއްއްކަގެްދަށުންްމަސަށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމިްއަިއޓަމުކުރެވިފަިއވާްބިލެއްގެްކުްތަޢާރަފުްކުރިންް-8އަިއޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައއިޓަމު ްބަހުް-9ްއެޖެންޑާ ްއިބްިތދާޢީ ްފަހުމީްް-9.1ސް. ްއިމްތިޔާުޒ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ްއުތުރު މާފަންނު

ގެނައުުމގެްބިލު.ްައށްްއިޞްލާޙ3ްުޤޫބާތުގެްޗެޕްޓަރްދިވެހިރާއްޖޭގެްާޤނޫނުލްޢ66/1ްުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް ްވަނީ ްއިއްވާަފއި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްބޭްއވުނ2113ްުޮއކްޓޫބަރ29ްްމި 2113ްްް،ގައި ްއަހަުރގެ ވަނ3ްްަވަނަ

ް ްޖަލްާސގ8ްަދައުރުގެ ްމިވަނަ ްހުށަހަޅުއްަވއިް. ްމަޖިލީހަށް ްިޢއްޒަތްތެރިްބިލު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ދެްއވުމަށް

ްއަުރަވން.ްފަހުމީްއަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްޔާޒުމެންބަރުްއިމްތި



4 

 

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ

ޤޫބާތުގެްޗެޕްޓަރްދިވެހިރާއްޭޖެގްޤާނޫނުލްޢ66/1ްުޤާނޫނުްނަންބަރުް.ްعليكنްالمس  لاޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

3ްް ްއިޞްލާޙުްއަށް ްގެނަ...ވަނަ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްބިލު ހިާރއްޖޭެގްދިވ66/1ްެއުުމގެ

ްޗެޕްޓަރްޤާނޫނުލްޢު 3ްްޤޫބާތު ްގެނައުމަށް. ްއިޞްލާޙުަތްއ ްއަންނަނިވި ްް-1އަށް ްޤާނޫނުގެ މާއްދާްްވަނ75ްަބުނެވިދިޔަ

ްއާދެ!ްގަސްތުް ްދަޢުާވުކރުން. ްނޫން ްަޙއްޤު ްގޮތުަގއި ްސުރުީޚގެ ްއަރިމަތީ ްއުވާލުން. ްއުނަދގުލެއް،ްދެރަެއއްްގައި މީަހކަށް

ރުފިޔާްއަށ211ްްްމެދުްޙައްަޤކާުނލައިްދަޢުވާެއއްްކޮށްފިްމީހެްއެގްއަދަބަކީްްޓަކައިްއަނެކަކާްނުވަތަްެގއްލުމެއްްދިނުމަށް

ްޖޫރިމަނާްވުރެ ްއަދަދެއްގެ ްނޫން ްގިނަ ްް-2ކުރުން. ްޤާނޫނުގެ ްސުރުޚީްވަނ88ްަބުނެވިދިޔަ ްއަރިމަތީ ްއުވާލުން. :ްމާއްދާ

ްމުަވއްޒަދައު ްލަތުގެ ްހިފުމާއި ްމީހުން ްކުށްކުާރ ްބާރަކުން ްލިބިފައިވާ ްއެްއވެްސްަފކަށް ްދައުލަތުގެ ހައްޔަރުކުރުން.

ް ްނުވަތަ ްލިބޭ ްގޮތުން ްޤާނޫީނ ްއަށް ްއޭނާ ްަމޤާމުން ްހުރި ްއޭނާ ްމީހުންްމުވަްއޒަފަކު ްބާރަކުން ިލބިފައިވާ

މިފަދަްްހަްއޔަރުކުރުމަކީްކުށެެކވެ.ާރްމީހަކުްގަސްުތގަިއްހިފައިފުްގޮތަކަށްްކުށްްނުކުޚިލާްހިފައިހައްޔަރުކުރުުމގައިްޤާނޫނާް

ް ްގިަނެވެގން ްއަދަބަކީ 3ްްކުށްވެރިާޔގެ ްއަުރވާލުން،ްުނވަތަ ްޖަލަށްލުން،ްނުވަތަ ްދުވަހަށް ްއަްށވުރ2111ްްެއަހަރު ރުފިޔާ

އަރިމަތީްސުރުޚީ؛ްޝަރުޢީްވަނަްމާއްދާްއުވާލުން.87ްްބުނެވިދިޔަްޤާނޫނުގެްް-3ގިނަްނޫންްއަދަދަކުންްޖޫރިނަކާކުރުން.ް

ޝަރުޢީްނުވަތަްޤާނޫނީްހަމަތަކުގެްމަތީންްް-ގެް)ހ(87ނުވަތަްޤާނޫނީްގޮތުންްބާރުްލިބިފައިވާްމީހަކަށްްއެހީވެނުދިުނން.ް

ްމީހެްއެގް ްއެހީވެނުދިން ްމަޤާމެއްަގއި ްއެހީވެދޭންޖެހޭ ްއަދާުކރުމުގައި ްވާޖިބު ްޖެހިފައިވާ ްއަދާުކރަން ްުމވަްއޒަފަކު ދައުލަތުގެ

ްއަދަ ްގިަނެވގެން 6ްްބަކީ ްުނވަތަ ްއަރުވާލުން، ްނުވަތަ ްޖަލަށްލުން، ްނޫނ511ްްްމަްސދުވަހަށް ްގިނަ ްވުރެ ްއަށް ުރފިޔާ

ް)ށ( ްޖުރިމަނާކުރުން. ްެއއްވުެމއްްް-އަދަދަކަށް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްނުވަަތ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިްނޞާފާ ްައކީ ްއެހީ މިފަދަ

ހެއްުޓމަށްްޓަކައިްަދއުލަތުގެްފަރާުތންްނެރުއްވާްަގވާއިަދކާްނުވަަތްމަނާކުރުމަށް،ްރޫޅާލުމަށްްނުަވތަްއަމަންއަމާންކަންްދެމެ

ްމީހެްއގެް ްއެހީވެނުދިން ްއެ ްނަމަ، ްެވއްޖެ ްއެހީއަކަްށ ްެއދުނު ްއޭނާ ްވެދިނުމަށް ްމުަވްއޒަފަކަށް ްއެ ްއެްއގޮތަށް އަމުރަކާ

ް ްގިނަެވގެން 2ްްއަދަބަކީ ްނުވަތަ ްަޖލަށްލުން، ްނުވަތަ ްއަރުވާލުްނ، 1111ްްއަަހރަށް ްނޫންްުރފިޔާ ްގިނަ ްވުރެ އަށް

ް ްޖޫރިމަނާކުރުން. ްޤާނޫނުގެްް-4އަދަދަކަށް ްއެ ްގުިޅގެން ްމާއްދާތަކާ ްއުނިކުރާ ްޤާނޫނުން ްބުނެވިދިޔަ ްޤާނޫނުން މި

ް ްތަރުތީބުކުރުން. ްނަންބަރު ްބަަޔކަށްްް-5މާއްދާތަކުގެ ްމާއްދާެއއްގެ ްވަކި ްނުވަަތ ްމާއްާދއަކަށް ްވަކި ްޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ

ްތަންތަ ްހަވާލާދީފައިވާ ްބަދަލުކުރުން. ްގުިޅގެން ްއިޞްލާޙުަތކާ ްގެންނަ ްޤާނޫނުން ްމި ްޢަމަލުކުރަންްް-6ން ްޤާނޫނަށް މި

ްމިގޮތަްށް ްފެށިގެން. ްދުވަހުން ްާޝއިޢުކުރާ ްެގޒެުޓގައި ްސަރުާކރުގެ ްދިވެހި ްތަޞްދީޤުކޮށް، ްފާސްވެ، ްޤާނޫނު ްމި ފަށާނީ

ްފާހަގަޮކށްލަން ްގޮތުން ްދަންނަވާލުމުގެ ްސަބަބު ްހުށަހަޅާ ްނަޒަރެއްްއަޅުަގނޑު ްތަހުލީލީ ްހަޔާތަށް ްޤާނޫނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ .

ްވެިރކަންް ްމަްއޗަށް ްއެަބއިމީހުންގެ ްއޮބަހައްޓަިއ، ްރައްޔިތުން ްޤާނޫނުތަކަކީ ްގިނަ ްހުރި ްހެދިފަިއ ްއިހަށް ހިންގާއިރު،

ްފާހަގަކުރެ ްއަހުރެްނނަށް ްޤާނޫނުތަކެއްކަން ްުހރި ްހެދިފައި ްގޮތަށް ްފަހިވާ ްމީހުންނަށް ްބަޔަކު ްހިނދު،ްހިންގުމަށް ޭވ



5 

 

ް ްއައިސް،ްމީާލދުން ްވަމުން ްކަން ްެއގޮތްިމގޮތަށް ްތާރީޚުގައި ްހަޔާތުެގްދިގު ްޤާނޫނީ ްދިވެިހ2118ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހަރު

ްތަހްޒީބުް ްބަޔާންކުރުމާ، ްޙައްުޤތައް ްދޫކޮށްލައި ްބޮޑަށް ްުވރެ ްމަނާކުރުމަށް ްއަކީ ްޤާނޫނުައސާސީ ްލިބިގަތް ރައްޔިތުން

ްފައިހަމަ ްއެކު ްތެރޭގަިއްމުޖްތަމަޢުތަކާ ްނިޒާމުގެ ްޤާނޫނީ ްވީހިނދު،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބާބަކަށް ްައއު ްހުޅުވައިލެވުނު ކުރުމަށް

ްލާބަް ްފުރިހަމަ ްލިބެންޖެހޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމިހާރުގެ ްމާއްދާަތކަކީ ްބައެއް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްކަމު ްމާއްދާތަެކއް ްހުރަސްއެޅޭ ްލިބިދިނުމަށް ްޢަމަލުކުރަމުންދާްރައްޔިތުންނަށް ްހިނދު، ްފެނުނު ްއަހުރެންނަށް ގަިއ

ްހާސިލުކުރަންް ްޤާޫނނުއަސާސީން ްިދއުމާ، ްނިކަމެތިވެގެން ްނިކަމެތީްނ ްސަބަބުން ްމާްއދާތަކުގެ ްބައެއް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ

ހަގަކުެރވުނުްފަދަްބޭނުންވިްނަތީޖާްއަށްްހުރަްސއެޅި،ްމުޖްތަމަޢުގެްހަމަޖެހުމަށްްލޮޅުންްއަންނަކަންްފާހަަގކުެރވޭއިުރ،ްފާ

ްދާއިރާް ްޤާނޫނީ ްނުާވއިރު،ްެއއީ ްތަރައްޤީއަކަށް ްއަންނަ ްއަށް ްދާއިރާ ްޤާނޫނީ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގަިއްހިމެނުމަކީ މާއްދާތައް

ްވޭތުކޮށް،ް ްހަޔާތެއް ްއުފަންވުމަށްފަހު ްފެނުނުްހިނދު،ްޤާނޫނަކީްވެސް ްއަހުރެންނަށް ްކަމުގައި ްހުރަހެއް ްއޮތް ކުރިއެރުމަށް

87ްއަދ75ް،81ްްިނެްެއއްެޗއްްކަމުަގއިްއަހުރެންްދެކޭްހިނދު،ްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްމަރުވެގެންދާ

ވަނަްާމއްދާްުއވާލުމަށްްައޅުަގނޑަށ75ްްްވަނަްމާއްދާްތިީރގަިއްބަޔާންުކރެވިފަިއވާްސަބަބުތަކަށްްުއވާުލމަށްްހުށަހަޅަން.ް

ެއއްްދިނުމަށްްޓަކަިއްޙައްޤަާކްނުލައިްއޭާނގެްމަްއޗަށްްދަޢުާވކުރުމަކީްއެްފެންނަްސަބަބު؛ްގަސްުތގަިއްއަނެކާްއަށްްދެރަ

ް ްެއވެ.ްމ211ްްިދަޢުވާއެްއްކުިރްމީހަކު ްބަޔާްނކޮށްފަިއވެ ްާމއްދާަގއި ްމި ްޖޫރިމަނާކުެރވޭޭންކަމެްއްކަމުަގއި ްއިން ރުފިޔާ

ނޑައަޅާފަިއްވަނީްޖިނާޢީްކުށެ އްްކަމުގަިއްދޭހަވެްއެވެ.ްއެހެންނަމަވެްސްމާއްދާގެްއިބާރާތަށްްބަލާއިރުްމިްމާއްދާްއިންްކަ

ްމަްއސަތަެކވެ.ްޖިނާޢީް ްބާވަތުގެ ްދަޢުވާކުރެވޭ ްހޯދުމަށް ްހައްލު ްމަދަނީ ްމައްސަލަތަކަކީ ްމިފަދަ ްމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ތަހުޒިބީ

ްޢާ ްާވއިރު، ްކަމުގައި ްޖެނެަރލް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްފަރާތަކީ ްދަޢުާވކުރާ ްޕްރޮސިކިކުށްތަކުަގއި ްފަރާތަކުން އުޓަރްއްުމ

ްދަށުންް ްމާއްދާގެ ްމި ްއަްނނާނެތީ ްފުށުއެރުންތަކެއް ްނަމަ، ްހުށަހަޅައިިފ ްކުރަން ްދަޢުވާއެްއ ްމިފަދަ ްމައްޗަށް ޖެނެރަލްގެ

ްުނވަަތް ްމާއްދާަގއި ްމި ްއަިދ ްއެެވ. ްފެނެ ްގެނައުން ްނިމުމަކަށް ްއޮންނައޮތުން ްދަޢުާވކުރެވެްނ ްކުށުގެ ޖިނާޢީ

ްއަނެ ްަގސްތުގައި ްވެސް ްމަްއޗަްށްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްއޭނާގެ ްނުލައި ްޙައްަޤކާ ްޓަަކއި ްދިނުމަށް ްދެަރއެއް ްއަށް ކާ

ްމީހެްއެގް ްއޮތްއިރު،ްމީހަކު ްމިހެން ްކަން ްެއވެ. ްބަޔާންޮކށްފައިނުވެ ްކިހިނެތްކަން ނޑައަޅާނީ ްކަ ްކޮަބއިކަން ދަޢުވާކުރުމަކީ

ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްމި ްުގޅިގެން ްދަޢުވާައކާ ްއުފުލާ ްދަޢުވާކުރުަމކީްްމައްޗަށް ްމައްޗަށް އޭނާގެ

ްޙުއްޖަތްް ްވެސް ްގޮތުން ްާޤނޫނީ ްއަދި ްޚިލާފަށް، ްއުސޫލާ ްހިނގަމުންާދ ްކަން ްމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ްތަހުޒީބީ ކުރިއަރާފަިއވާ

ް ްއެވެ. ްފެނެ ްއުވާލުމަށް ްމާއްދާ ްމި ްނުވާީތ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްފެންނ81ްްަދެއްކެން ްއަޅުަގނޑަށް ްއުވާލުމަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްްބައެއް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްވަނީ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްހިމަނާފަ.81ްްސަބަބު. ްމާއްދާއެއް ްނަފީކުރާ ްބާރު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްާމއްދާަގއިްބަޔާްނކޮށްފައިްވަނީްޤާނޫނާްޚިލާފަށް،ްނުވަތަްޤާޫނނީްބާރެއްްނެތިްމީހަކުްހިފައ58ްްިޤާނޫނުއަސާސީެގް

ްމީހަ ްއެ ްބަދަލު ްެއކަމުެގ ްނަމަ، ްހިފައިްހައްޔަރުކޮށްފި ްމީހަކު ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްއޮތީ ްމި ްކަމަށް. ްލިބިދޭންވާނޭ ކަށް

ްއައުމަށްފަހުް ްވުޖޫދަށް ްޤާނޫނުައސާސީ ްބަޔާންކޮށްފަ. ްފަރުވާ ްޤާނޫނީ ްލިބެންޖެހޭ ްއެަކމަކަށް ްނަމަ، ހައްޔަރުކުެރވިއްޖެ
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ްމަ ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްޯކޓަކުން ްޝަރުޢީ ްކަމަށް ްހައްަޔރުކުރެވުނު ްހިފައި ްޚިލާފަށް ްޢަމަލުކޮށްފައިްޤާނޫނާ ްއސަލަތަކުަގއި

ް ްނަންބަރު؛ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފާހަގަކުރަން. ްދަށުންކަން ްމާއްދާގެ ްމި ްވެސް  SC-A/20/2010 ވަނީ

ްޢަބްދުް ްމއ.ކިނބިގަސްދޮށުގޭ ްގަޒިްއޔާަގއި ްނަންބަރު ްކަމަށްްهللا ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްވަީނ ްހައްޔަރުކޮށްފައި ޔާމީން

ްސިވި ްއޭނާ ނަޑއެޅުމުން، ްކަ ްނަންބަރު ްކޯޓުގެ ްއެ ްހުށަހެޅި، ްކޯޓަށް CV-C/2010ް/1143ްލ ،(21112167/MC/ް)

ްލިބިދޭންޖެހޭނެް ްބަދަލު ްެއކަމުގެ ްއަށް ްއޭާނ ްވާތީ ްހައްަޔރުކޮށްފައި ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްވަނީ ނޑަައޅާފައި ްކަ ޤަޟިއްާޔގަިއ

ގައިްިހމެނޭްޖިނާޢީްކުށުގެްޢަމަލަކާްކަމަށް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްީރމްްކޯޓުންްވެސްްއަދިްސިވިްލްކޯޓުންްވެސްްމިްކަމު

ްދިވެހިާރއްޖޭގެް ްމީގެއިތުރުން ްސާުފވޭ. ްގޮތް ްދެކޭ ްމެދު ްާމއްދާާއ ްމި ްވެސް ްޯކޓުތަކުން ްވާހަކަދައްކާަފއިނުވާތީ މެދު

ްއެް ްެވސް ްމައްސަލަތަކުަގއި ނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްކަމަށް ްބަންދުކުރި ްމީހުން ްފުލުހުން ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ހައިކޯޓުން

ްޖިނާޢީްްކަންކަން ްމައްސަލަތަކުަގއި ްއެަފދަ ްދަޢުވާކޮށްފައިުނވާކަމާ، ްތަޙްޤީޤުހިންގަިއ ްޖިނާޢީ ްަމއްޗަށް ްފުލުހުންގެ ކުރި

ްބަޔާންކުެރވުނުް ްމި ްއިސްވެ ްފާހަގަކުރަން. ްއަންަގާވފައިނުވާކަން ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްކުރުމަށް ތަޙުޤީޤެއް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްވަނީ ްޢަމަލުކޮށްފަިއ ްމައްސަލަިއގައި ްދަށުން.58ްްގެ ްއުސޫުލގެ ނޑަައޅާފައިވާ ްކަ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ81ްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްމިހާރު ްާހލަތަކީ ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްމާއްދާގައި ްދަށުނ58ްްްވަނަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްވާތީ، ްމައްސަލައަކަށް ްދީފަިއާވ ްފަރުވާއެއް ްނ81ްަޤާނޫނީ ްބާރު ްމާއްދާގެ ފީެވގެންދޭ.ްވަނަ

ް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 81ްްއެހެންކަމުން، ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް ްައކީ ްމާއްދާ ްހައްލ58ްްުވަނަ ްޤާނޫނީ ްއިން ްމާއްދާ ވަނަ

ްއަީކް ްމާއްދާ ްމި ްއިތުރުން ްމީެގ ްމާއްދާެއއް. ްބާޠިލު ްޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ްއިތުރަށް ްަމއްޗަށް ްއެ ްވާތީ ބަޔާންކޮށްދީފައި

ްމާއްދާއެއް ްޢަމަލުކުރެވޭ ްދައުުރަގިއްްރާއްޖޭަގއި ްރަން ްއަލްއަޒުހަރީގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، ްމައުމޫނު ްއަލްއުސްާތޛު ނޫން.

ްމިް ްއޭރު ްނިދާފަ. ްަހމަޖެހިލައި ްއޮތީ ްމާއްދާ ްމި ްހަްއޔަރުކުެރވުނުއިރު، ްހިފައި ްބަަޔކު ްއެަތއް ްބޭރުން ްއިުމގެ ޤާނޫނުގެ

ްދަޢުވާ ްއުުފލާ ްފަހުން ްަދޢުވާކޮށްފައިުނވާތީ ްަމއްސަލަތަުކގަިއ، ްއެީއްދަޢުވާގެ ްގޮތެްއގަިއ؛ ްިއންތިޤާޢީ ްެވގެންދިޔަީއ ތައް

ްޢަމަލުކުެރވޭް ްމުޖުަތމަޢުތަކުގައި ްތަހުޒީބު ްުކރިއަރާފަިއވާ ްދަޢުވާތަަކކަށް. ްކުރެޭވ ްޕްރޮސިިކއުޝަން، ސެލެކްޓިްވ

ްމިސާލަކަށް ްމިގޮތުން ްބަލައިުނގަނޭ. ްކޯޓުން ްމައްސަލަތައް ްޕްރޮސިިކއުޝަްނގެ ްސެެލކްޓިވް ްބަލާއިރު ްއުސޫލުތަކަށް

ްނިންމާފައިވާ،ްޔުނައިެޓޑްް ްކޯުޓން ްސުޕްރީމް ްއެމެރިކާގެ ްޮއފް ްސްޓޭޓްސް ްޔުަނއިޓެޑް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއެއް ފާހަގަކުރެވޭ

ް ްއެީއ ްާއމްސްޓްރޯންގ؛ ްއެެގއިންސްޓް ްމިް U.S.4566991.517 ސްޓޭޓްސް ްަމއްސަލަެއއް. ްއަހަރުގެ ވަަނ

ްޕްރޮިސކިުއޝަނާ ްނިންމުމުގަިއްެސލެކްޓިވް ްކަުމގަިއްބުނުމަކީްްމެދުްމައްސަލަިއގެ ްަދޢުވާެއއް ްވަީންއިންތިޤާޢީ ބުނެފައި

ްމަނާކުރާް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްދަޢުވާކުރުަމށް ްމެދު ްނަމަެވސް،ްއޭނާއާ ްނުވި ްދިފާޢަކަށް ްމަުއޟޫއީ ްދަޢުވާގެ ްކުށުގެ ޖިނާޢީ

 ހާލަތެއްްއޮތްްކަމަށްްދެއްކުމަްށްމުއްތަޙަމަށްްލިބޭްފުރުޞަތެއްްކަމުގަ.ް

ް

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް
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ް ްއޮތީ ްމި ްބަުހސްކުރުމަށް ްބިލަށް ްމި ްއެދިަވޑަިއގަންނަާވ3ްްޝުކުރިއްާޔ. ްފުރުޞަތަށް ނަޑއެޅިފަ. ްކަ ްަވގުތު ގަިޑއިރުެގ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާެގ ްުއތުރު ްމަްއޗަންގޮީޅ ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަުރވަމުން ްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް.މެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ

ް

ްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

އަށްް...ވަނ3ްްަދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްޗެޕްޓަރ66/1ްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއިމްތިޔާ ްއިޞްލާޙުތަްއ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްބިލަށް ްމެންބަުރްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްފަހުމީ، ޒު

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާލީ ްމި ްމިހެން ްތާއީުދކުރަން.ްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުަތަކށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ް ްބަލައިލާއިރު،75ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަށް ްމާއްދާ ްާވހަކަތައް؛75ްްވަނަ ްދެކެވޭ ްއެ ްމާއްދާަގއި ްއިނ211ްްްވަނަ ރުފިޔާ

ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެކަންްގަސްުތަގއިްމީހަކަށްްގެއްލުމެއްްދީ،ްިމކަހަލަްކަންކަންްކޮށްފިްނަމަ.ްއެއީްމިހާރުްޒަމާނާްއެކަށޭނަް

ްސާފުކޮށް،ްވަރަްށް ްވާހަަކްވަރަށް ްޤާނޫުނގެ ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްއެއީ ްގޮތް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކަްނކަން ްއެ ްނޫން. އަދަދެއް

ްމަޖިލީހު ްފަހަރު ްފުރަތަމައިނުންްގިނަ ްއެންމެ ްހުށަހެޅޭިއރު، ްމައްސަަލއެއް ްޙަޤީޤަތުގައި ްދޭ. ްއެބަ ްދައްކަމުން ގައި

ްެއް ްބަލަިއ، ްކުެށއްތޯ ްސާބިތުުކރެވޭނެ ްކުށަީކ ްމިފަދަ ްތެެރއިންލާފައި ްޤާނޫނުގެ ްާބއްަވއި، ްހިޔަރިންއެއް ޕްރިލިމިނަރީ

ްވެކް ްނުވަތަ ްކަމަށް ްނޫން ްކުށެއް ްގެންދެވޭެނ ްކުރިޔަށް ްމީހަކަށްްހިސާބުން ްގަސްުތގައި ްނުވަތަ ްލިިޓގޭޝަން ޝޭސިސް

ްއޮންނަނީް ްގޮތަށް ްބާތިލުވެގެންދާނެ ްއެ ްހިނދު، ްާސބިތުކުރެވޭ ްކަމަށް ްދަޢުާވއެއް ްހުށަހަާޅފައިވާ ްދޭްނވެގެން ގެއްލުމެއް

ް ްއިޞ2118ްްހުށަހެޅިފަ. ްގެނައި ްގަވާިއދުތަކަށް ްޤާނޫނު، ްޢާއްމު ްމިތަނުން ްައިއއިރު ްކައިރިެވގެން ްއަަހރު ލާޙުެގްވަނަ

ްެއއަށްް ްވަނީ ްކޯޓުން ްދިަޔއިމަ ްހިސާބަށް ްކޯޓާ ްފާސްކުރެިވެގންގޮސް ްގަާވއިދުތަެކއް ްއިޖުރާއަތުެގ ްޖިނާޢީ ތެރެއިން

ްހެދިގެންދިޔަ.ް ްއޭރު ްގަާވއިދުތައް ްޤާނޫނުތަްއ، ްނަމަވެސް ްހުއްަޓއިލާަފ. ްޢަމަލުކުރުން ްއެ ްބުނެ، ްދަތިކަމަށް ޢަމަލުކުރަން

ްހުއްޓާލު ްޢަމަލުކުރުން ްއިލްތިމާސަކީްއެގޮތަށް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގެންގޮއްަސ. ްއަނބުރާ ްކަންކަން ްމި ްވަނީ ްގުޅިގެން މާ

ވަނަްމާއްދ75ްްާވީހާވެސްްައވަހަކަށްްއެްގެެނސްގެންްނަމަވެސްްމިްކަންކަންްރަނގަޅުކުރުމަށްްމަސައްކަތްުކރުން.ްއަދިް

ް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްފެނިގެންދަނ81ްީއުވާލުން. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމާއްދާ ްވެްސްްވަނަ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ނޫ

ް ްޤާނޫުނައސާސީގެ ްއެ ްވަނީ ްމީހަކ15ްްުބުނެފައި ްެއްއވެސް ްަބންދުކުރެވޭ ްތުހުމަތުަގއި ްކުެށއްގެ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ް ްމެނުވީ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްބަޔާްނެވގެންވާ ްބަންދުކޮށްފަިއ7ްްޤާނޫނުގައި ްމުއްދަތަކަށް ްދިގު ްވުެރ ދުވަހަށް

ްޤާނޫ ްބަހައްޓަިއގެންނުވާނޭ. ްުނވާއިުރ ްއިތުރަށް ްހެދިފައި ްދޭތެރޭަގިއ ްިމއާ ްަގާވއިދެއް ްކިތަންެމ7ްްނެްއ، ްވުެރ ުދވަހަށް

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްބަންދުކުރެވިފައި ްމީހުން ްވަންދެން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގ2118ްެދުވަހެއް ްމައުމޫން ްކުރިން ގެ

އްޗަށްްދަޢުާވކުރެވިަފއެއްުނވޭ.ްއަދިްއޭެގއިތުރަްށްވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްއެއްެވސްްމީހަކަށްްމަުއމޫނުގެްމ81ްަދައުރުަގއިް

ްމަތިނ16ްްް ްގޮުތގެ ްޚިލާފުނުވާ ްޝަރީަޢތާ ްއިސްލާމީ ްަބރީޢަވުމަށް ްތުހުމަތުގައި ްކުށެއްެގ ްުބނަނީ ްމި ްަގއި ްމާއްާދ ވަނަ
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ްބޭ ްއެހީތެރިކަން ްވަކީލެްއެގ ްޤާނޫނީ ްމިގޮތުން ްލިބިގެންވެއޭ. ްމީހަކަށްމެ ްޮކންމެ ްޙައްޤު ނުންވެއްޖެްމަސައްކަތްކުރުުމގެ

ްއޮންނައިރު،ްިމް ްދޭންވާނޭ.ްމިހެން ްމީހަކަށް ްއެ ްވެސް ްފުުރޞަތު ްލިބިގަތުމުގެ ްހޯދައި ްެއހީ ްއެފަދަ ްހިނދެއްގައި ކޮންމެ

ް ްބޭނުންކުރެިވގެން ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްބަޔަކު ްކިތަންމެ ްމަޙުރޫމްވެ ްހާލަތުގަިއ81ްްޙައްޤުން ްދަޢުވާކުރެވޭ ްއިން ްމާއްދާ ވަނަ

ްކިތަންމެ ްްދަޢުވާނުކުރެވި ްވެސް ްއަިއއިރު ްމިހާހިސާބަށް ްއޮތްއިރު، ްވަނ81ްްީބަޔަަކށް ްބޭނުންކުރެވިފައި ްމާއްދާ ވަނަ

ހަމައެކަނިްސިޔާސީްސަބަބަށް،ްވަކިްގޮތްގޮަތކަށް،ްވަކިްބަަޔކަށްްދަޢުވާކުރުމަށް.ްވަރަށްްަރނގަޅަށްްހުރިހާްއެންމެންނަށްް

ރުއަރީަގއިްމިްމަޖިލީހުގެްއެތައްްމެންބަރުންނެއްްވަީންފެބ8ްްވެސްްމިްފަހަކަށްްައއިސްްެވސްްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ،ް

ްއަިނޔާކޮްށ،ް ްގެންގޮްސގެން ްނުކުރަނީސް ްކުށެއް ްޚިލާފަށް ްަގާވއިދާ ްެއވެސް ްބައިިތއްބާފަ. ްދޫނިދޫަގއި ގެންގޮސް

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްހާދިސާއެއް. ްވީ ްކަމަކަްށ81ްްހައްޔަރުކޮށްފައި ްއެްއވެސް ްމިއިން ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ކުރެވިަފއެއްްުނވޭ.ްެއެވސްްހަމަްލިބިފައިވާްބާރުގެްދަށުން.ްއޭރުްވެރިކަމާްހަވާުލވިްބާޣީްމުޙައްމަދުްވަޙީދު؛ްހަމަްދަޢުވާ

ްއެް ްގޮތުން ްކޮށްފައިާވްޢަމަލެއް.ްއެހެންވިަޔސްްޣައިރުްޤާނޫނީ ސީދާްއޭރުްމިނިސްޓަެރއްްެވސް،ްއެްއވެސްްމީހަުކްނެތި

ްވެސް ްހައްޔަރުކުރުަމށް ްއަދިްްހައްޔަރުކުެރވުނު ްވެސް ްއަށް ްކުިރްއަނިޔާ ްވެސް،ްއެ ްއަށް ްއޭނަ ްއައިިއރު ްދުވަހަށް މިހާ

ްނުޭވ.ް ްދަޢުވާކުރެވިަފއެއް ްވިަޔސް ްބެހެއްޓުނުކަމުަގއި ްމުއްދަތަކަށް ްކުޑަ ްކިތަންމެ ްއަދި ްބެހެއްޓިފައިާވ، ްފަހުން އޭގެ

ނޑަށްްތާް ްއަުޅގަ ްބޭްއުވމަކީ ްމާއްދާ ްަކންކަމާ،ްމިގޮތަށް ްހިނގާ އީދުކުެރޭވްކަމެއްްނޫން.ްމީެގއިތުރުންްއެހެންވީމާ،ްމިހެން

އްާދގެްދަށުންްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްހައްޔަރުކުރަނީްފުލުހުން.ްފުލުހުންގެްެއކަހަލަްހައްޔަރުކުރުމަްށްވަނަްމ87ްާރަށްްގިނަްފަހަ

ްކުޑަް ްއޮންނަ ްއެތާ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްމައްޗަށް ްފުލުހުންގެ ްފޮނުވީމަ، ްބަލާފައި ްކޮމިަޝނުން ްއިންޓެގްރިޓީ ޕޮލިސް

ްޕޮލިސްްކޮ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްަވނީ. ްނިންމައިލާފައި ްކަންކަން ްކޮށްލާފައި ްޖޫރިމަނާއެއް ްުކަޑ ްބަލާފައި މިޓީއަކުން

ްޢަބްދު ްހުންނެވި ްކޮމިޝަނަރަކަށް ްކޮށްލަިއްهللا ްޖޫރިމަނާއެއް ްކުޑަ ްބަލައި، ްއެހެން ްމީހުން ްެއ ްވެސް ރިާޔޒަށް

ް ްވަނީ. ްހާލަްތތަކ81ްުނިންމައިލާފައި ްއަްށްހިނގާ ްމާއްދާ ްަވނަ ްވެސް ްދަޢުާވކޮށްފައެްއ81ްްަގއި ްދަށުން ްމާްއދާގެ ވަނަ

ް ްއަމުރަްށ87ްްނުވޭ. ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްޮއވޭ، ްލިޔެަފއި ްތަނެއްަގއި ްދެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިހާރު ްފުށުއަރާ ްާމއްދާ ވަނަ

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮވޭ. ްފުރުޞަތުދީފައި ްއެ ްތަބާނުވުމަށް. ްއޮތުމ87ްުކިޔަމަންނުވުމަށް، ްމިހެން ްާމއްދާ ްއެްވަނަ ން،

ނޑަށްްތާއީދުކުެރވޭ.87ްްޤާނޫނުއަސާސީންްދީފައިވާްޙަްއޤަށްްފުށުއަރާްކަމަށްްދެކޭތީް ވަނަްމާއްދާްވެސްްުއވާލަންްއަޅުގަ

ްނޫންް ްއެކަށޭނަ ްޒަމާނާ ްޢަމަލުކުރުމާ، ްދޭތެރޭ ްމީހުންނާ ްެއކި ްގޮްތގޮތަށް ްެއކި ްޓަކައި ްސަބަބުތަަކށް ްދެންނެވި ްމި ވީމާ

ްލިޔެަފއިވުް ްމީަގއި ްދަންނަަވިއްއަދަބުތަކެްއ ްައވަސްކުރުމަށް ްބިލުތަްއ ްއިޖުރާއަުތގެ ްމަދަނީ ްއަިދ ްއިޖުރާއަތާ ްޖިނާޢީ މުން

ްއަޅުަގނުޑް ްދަންނަވަމުން، ްވާހަަކ ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއުވާލަން ްވެސް ްމާއްދާތައް ްދެންހުރި ްއޭެގއިތުރަށް އަދި

ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި
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ްނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުުކރިއްޔާ ްޢަލައިކުމް. އައްސަލާމް

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްމި ްޤާނޫނުލްުޢޤޫބާތަށް ްވާ، ްމި ްހުށަަހޅުއްވާަފއި ްމެންބަރަކު ްައޅުަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު އިޞްލާޙާ

ްއޮންނަތާް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޤާނޫނު ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްސަބަބަކީ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމިކަން ްއާދެ! ްކަންބޮޑުޭވ. ވަރަށް

ް ްއާދެ! ްހިނގައްޖެ. ްެވގެން ްޒަމާެނއް 16ްްއެތައް ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްއަހަުރ4ްްަރއްޔިުތންގެ ްގިނަ ްވުރެ އަހަރަށް

5ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައިްމިްިބލުްއޮންނަތާްެވސްްމިހާރ17ްްުމަޖިލިސްްނިމިގެންްައއިސް،ްމިްއޮތުމަށްފަހުގައިްއެް

ް ްދަނީ. ްމި ްެވގެން 4ްްއަހަރު ްދެން ްވީ. ްމި ްދުވަްސކޮެޅއް ްއާދެ!ްިމ5ްްއަހަރާ ްއުޅެނީ. ްަމގުމަތީގަިއްމި ްވުުމގެ އަހަރު

ްނިސްބަތްވެވަް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހުންނަނީ ްމުޤައްރިރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްކޮމިޓީގެ ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްބޭފުެޅއް. ޑަިއގަންނަވާ

ނަޑެއޅިގެންްަގސްތުަގއިްޝަރުީޢް މެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.ްޙަމްޒާްމިްމަސައްކަތްްކުރަމުންްެގންދަވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްކަ

ްއަށްް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމީހުންނަކީ ްކުރާ ްމިކަން ްފާޑުކިަޔއި ްނިޒާމަށް ްޝަރުޢީ ްއަިދ ްގޮންޖަހައި ްނިޒާމަށް

ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާްމީުހން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްނިޒާމުްރަނގަޅުކުރުމަށްްޓަަކއި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.هللاްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްާމފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްރައީސްް ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުުޅދައްކާތީ ްގޮތަށް ްއޮޅުންއަރާ ްމަސަްއކަތްތަކަްށ ްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖެނެރަ ްެއޓަރނީ ްބިލު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްހުއްުޓވަންޖެހޭނެ ްފޮނުވައި،ްއެކަން ލަށް

ްދޭންޖެހޭް ްއެއަށް ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ ްވާީތ، ްނުފޮނުވާ ްމަޖިލީހަށް ްއަނބުރާ ްބިލު ްއެ ްޖެނެރަލް އެޓަރނީ

ްއެއްބާރުލުންނުލިބޭތީވެްއެކަންްނުވެފަިއވާކަންްައޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުގައި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުް ވިލުފުށީްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރގެްވާހަކަފުޅުްކުިރޔަށްްގެންދިޔުމަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްނޫްނ.ްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި
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ނޑުްމިތާްބަހުސްކުރާއިުރގައިްއަދިްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްމިްކޮމިޓީ ގައިްޮއްއވާްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްމިކަމާްބެޭހްގޮތުންްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްކުށްތަކުން ްހުިރ ްކޮށްފައި ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްެވވަަޑއިގަްނނަވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއިޞްލާޙުނުކޮްށ، އެ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމީ ްހުށަހެޅުމަކީ ްއުިނކުރުމަށް ްމާއްދާތައް ްހުރި ްމިހާރު ްޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތުގައި ްޓަކައި ބަރީޢަކުރުމަށް

ބޭފުޅުންނަށްްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ،ްައޑުއަހާްމީހުންނަށްްއެނގޭނެ،ްޔޫރިންްނުދިނީމަްއެްކަންބޮޑުވާްކަމެއް.ްއަދިްތިޔަް

ް ްގޮތުން ްބުނާ 12ްްޤާނޫނުގައި ްވެސް، ްޙުކުމް ްޖަލަށްލުމުގެ 15ްްމަސްދުވަހަށް ްނޫނީ ްގޭބަންދުކޮށްލަން 15ްދުވަހަށް

ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ްކުޑަކުރުަމށް ްއަދަބު ްއެ ްމަސައްކަތްކުރަްއވާފަ.ްދުވަހަށް ްވަނީ ްބޭފުުޅން ންނަވާ

ްކޮށްަފއިާވް ްކުށްތަކަކުން، ްހުރި ްކޮށްފައި ްޚިލާފަށް ްާޤނޫނާ ްބަޔަކު ްަވކި ްަކނޑައެިޅގެން ްގަސްތުގައި ްހަމަ މީ

ްއިބާރާތުންް ްހަރުކަށި ްމިކަން ްބަދަލުތަކެއް. ްގެންނަ ްޤާނޫނުތަކަށް ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްމީހުން ްއެ ކަންތައްތަކަކުން

ްނޭނގެނީތޯް ްއެންމެންނަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްކުަރންޖެހޭ ްމިކަން ްކުްށވެިރކުރަންޖެހޭ.ްއަދި ްިމއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްޢަބްދުް ްވެރިކަުމގައި ްނަޝީދުެގ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާއި ްތެރެއިންްهللا ްއޮޅުެމއްެގ ްޢުޤޫބާތުގެ ްމި ްހައްޔަރުކުިރކަން. ާޤޟީ

7ްވަނަްާމއްދާ،11ްްމަކުންްސަލާމަެތއްްނުވޭ.ްޓެރަިރޒަމާްބެހޭްޤާނޫނުގެްނަމަވެސްްއަދިްމިކަންްކުރުމަުކންްއޭނަްއެްކަ

ް ްމީހަކަށް ްކޮށްފި ްކަމެއް ްެއފަދަ ްހުރި ްއެބަ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްމާއްދާތަކުން ްމާއްދާ؛ްމި 15ްްވަނަ 7ްްއަހަރާއި 3ްއަހަރާއި

ރުމަކުްންއޭނަްއަދިްސަލާމަތެއްނުޭވ.ްއަހަރާްދެމެދުގެްމުއްދަުތގައިްއެބަްހުރިްޖަލަށްްލެވުމުެގްބާރުްއެބަްއޮްތ.ްމިކަންްކު

އެފަދަްކަމެއްްކޮށްފިްމީހާ.ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވަންްމިްއުޅެނީްއޭނަްނުކުރޭްހެއްޔޭްއެްކަންތައް؟ްއެހެންވީމާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީް

ކުރެްއވިްއަށްްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަނާވްބޭފުޅުންްއެމް.ޑީ.ޕީގެްރިޔާީސްކެންޑިޑޭޓެްއގެްގޮތުަގއިްއެްނމެްފަހުންްމަސައްކަތް

ނަޝީދުްކޮށްފައިްހުރިްކުށްތަކުންްއޭނަްސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކައިްޤާނޫނުތަކަށްްމިްގެންނަްއިޞްލާޙުތަކަީކ،ްމިްގެންނަް

ްޓެރަރިޒަމަށްް ްމީހުންނަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމީ. ްކަމެއް ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްމިއަދު ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްމީ ބަދަލުތަކަކީ

ްާޤނޫ ްމީހުންނަކީ ްމި ނޑުމެންނަށްްގޮވާަލއި، ްއަުޅގަ ްބައެއް. ްތިިބ ްކޮށްަފއި ްކަންތައްތަެކއް ްަބއިވަުރ ްއެތައް ްޚިލާފު ނާ

ނޑާލަންްކޮށްފައިްހުރިްމަސައްކަތް.ްއަމިއްލަްއަށްްމަގުމަތީގަިއްކޯޓުްހެއްދެވީ.ްއެކަންކަންް ނޭނގޭތޯްޝަރުޢީްނިޒާމުްފު

ް ްސަލާމަهللاކާމިޔާބުނުވީ. ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްޤައުމު ްމި ްރަޙްމަތްފުޅުން ްޤައުމުްގެ ްމި ްއަތްމަްއޗަށް ްމީހުންގެ ްއެ ތްވެފަ.

ްމާތް ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކަމުންދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭރުވެސް ްޤައުމަީކްهللاްނުދިޔައީ، ްމި ްސަާލމަތްކުރައްވާނޭ. ްޤައުމު މި

ްއިސްލާމްދީންް ްމާތްވެގެންވާ ްއޮްތ ްޤައުމުަގއި ްމި ްަޤއުމެކޭ. ްލިިބގެންވާ ްޚާއްޞަކަމެއް ްރައްކާތެިރކަމަކާއި ޚާއްޞަ

ނޑާލައި،ްމިްޤައުުމގެްތަރިަކ،ްމިްޤައުމުގެްމުދާްވިްއކުމުެގްފުރުޞަތެއްްއެްއވެސްްބަަޔަކށްްދެނެއްްނުލިބޭނޭ.ްއެކަންް ފު

ނޑުމެންްވެސްްކުރަންހުރިްމަސައްކަތްކުރާނަމޭ.ްއާދެ!ް ެގްهللاކުރުމުގެްފުރުޞަތުްއަޅުަގނުޑމެންްވެސްްނުދޭނަމޭ.ްއަޅުގަ

ްއޮ ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެކު ްމިްރަޙްމަތްފުޅާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަިނޔާވެިރަކމުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްކާމިޔާބުކޮށްފަ. ްމިކަން ތީ

ްވެިރކަމަކަށްް ްއެމް.ޑީ.ީޕްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެނެއް ްވެސް ްވެްސ،ްދުވަހަކު ްވެސް،ްުދވަހަކު ޤައުމުްސަލާމަތްކޮށްފަ.ްދުވަހަކު

ްވެ ްދުވަހަކު ްވާަހކަެއްއ. ްދަންަނވާ ްއެކު ްސާބިތުކަމާ ްވަރަށް ްމީ ްއެްނާންނާނެ. ްމުޖުތަމަޢުން ްމި ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ސް
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ްކީްއެވގެންތޯ؟ް ްއެއީ ްފިލުަވިއލާނަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްކުލަ ްރީދޫ ްފިލުވައިލާނަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ މީހުން

ްޤައުމަށްް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކުރަނީ. ްެއކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްއިސްލާމްދީނަށް ްމާތްވެގެްނާވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގޮތްގޮތަށްްްޓަކައި ްތަފާތު ްއާދެ! ްދެމިތިބޭނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަުމަގއި ްއެ ްއެއީ. ްމަސައްކަތެއް ްކުރާ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމިވެނިް ްއިޞްލާަޙކީ ްމި ްއޮުޅވާަލން، ްކަންކަން ްފިތުނަފަސާަދއުފައްދަން، ްތެރޭަގއި ްަރއްިޔތުންގެ ްތެރޭަގއި އޮޅުވާލުެމއްެގ

ްބުނިކަމު ްއިޞްލާޙެކޭ ްހުށަހަޅާ ްހެދި ްއޭނަްސަބަބަކާ ްވެރިކަުމގައި ްނަޝީދުގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއަސްލު ްމީގެ ްވީނަމަެވސް ގައި

ްއެހެންނަމަެވްސް ްބިލެއް. ްޮއތް ްލާފަިއ ްަސލާމަތްކުރަންވެގެން ްއޭނަ ްކަންތައްތަކުން ްހުރި ްކޮށްފައި ްޚިލާފަށް ޤާނޫނާ

ްބަދަލުކުރުމަކު ްމާއްދާ ްމި ްއިޞްލާޙުކުރުމަުކން، ްމިކަން ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވަން ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްއަޅުަގނޑު ންނެއް،

ްނުދޭނަން.ް ނޑުމެެނއް ްއަުޅގަ ްކުިރޔަަކވެްސ ްމިކަން ްއަދި ްސަލާމަެތއްނުވާޭނ. ްއެކަމަކުން ްއޭނަ ްުއވާލުމަކުންނެއް މާއްދާ

ްމިް ްވީނަމަެވސް ްކަުމގައި ްެދްއކި ްވާހަަކއެއް ްކޮންމެ ްެއކުަގއި ްސަރުކާރާ ްމި ްޓަކައި ްފިުލމަށް ްކޯޓުތަކަށް ްއަދި މިކަން،

ް ްނޫން.ްސަރުކާރަކީ ްފަރާތެއް ްހުއްޓުވާނެ ްކަްނކަްނ ްއެ ްއަތްބާނަިއގެން ްވަެދ، ްތެރެއަށް ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްގޮުތަގއި ސީދާ

ްރޯކުރިް ްތަންތަން ްކުރިަމތިލާންޖެހޭނެ. ްކަްނކަމާ ްއެ ްކުިރއަށްދާނެ. ްމަްއސަލަތައް ްހުރި ްޯކޓުތަުކގައި އެހެންވީމާ،ްޝަރުޢީ

ްވެރިކަމުް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްވެްސްމީހުންނާއި ްކަންތައްތަކާ ްހުރި ްކޮްށފައި ްދުވަސްތަުކގައި ްއެނޫން ްއަދި ގަޔާ

ްދަންަނވަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްހުރި ްެވސް ްަޝއްެކއް ްއެއީ ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އެބައިމީހުން

ްނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަންތައްތަެކކޭ ްާނތަހުޒީބީ ްވަރަށް ްމިއީ ްމިކަްންްބޭނުންވަނީ ބޭފުޅުން

ްމިް ްއުފެދެމުން. ްހަމަނުޖެހުން ްދަނީ ްއިތުރަށް ްތެރޭަގއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކަންކަމުން ްމިފަދަ ކުރަްއވަނީ.

ްކަްނކަމާް ްމި ްނިޒާމު؛ ްޢަދުލުއިންސާފު،ްޝަރުޢީ ްައކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފެިނގެންދަނީ ްމި ްހައްތަާހވެސް ްސަބަބުން ކަންކަމުގެ

ްރާްބަެއްއގެްގޮުތގަ.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑު...ދެކޮޅަށްްމަސައްކަްތކު

ް

ް:ވާހަކަދެްއކެވުންްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ދިވެހިރާއްޭޖެގްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްޗެޕްޓަރ66/1ްްްު`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްމަޖ3ްި ްމި ްބިލު ްއިޞްލާުޙގެަނއުމުގެ ްވަރަށްްއަްށް...ވަނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަހުސްކުރަމުންދާިއރުގައި ްހުށަހެޅިގެން ލީހަށް

ްޤާނޫނުތަަކކީް ްޤަބޫލުކުރޭ، ްވެްސ ްއެންމެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއާދެ، ްދޭތެރޭގަ. ްބިލާ ްމި ްފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭ ބޮޑަށް

ްޤާނޫނު ްއެހެންނަމަވެްސ ްކަމަށް. ްއެއްޗެއް ްގެންނަންޖެހޭނެ ްއިޞްލާޙުުކރަމުން ްމިފަދަްފުރިހަމަކުރަމުން، ލްޢުޤޫބާތަށް

ްކަމުަގިއް ްއެއްެޗއް ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާވއިރު، ްހުށަހެޅިފައި ްގެންނަން އިޞްލާޙެއް

ްމާނަވީް ްއަދި ްވެސް ްކަމަށް ްއެ ްއައިސް ްބަލަމުން ްދުވަުހްކުރެވޭތޯ ްގިނަ ްވަރަށް ްަމސައްކަތް ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ދެކެ،ްއެ

ް ްނުނިންމި ްދޭތެރޭްކަމެއް ްއެކަމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަންނަންފެށީމާ ްއިްޞލާޙުތައް ްކުދިކުދި ްއެހެން އޮއްާވ،

ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ.ްއާދެ،ްބިުލްހުށަހަޅުއްވަމުންްމާފަނުންްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްވިދާުޅީވ،ް
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ްކަމަށް ްބިލެއް ްމުހިއްމު ްމުޖުތަމަޢަށް ްތަހުޒީބީ ްމި ްބިލަކީ ްމުޖުތަމަޢެއްްމިފަދަ ްތަހުޒީބީ ްޤަބޫލުުކރަން. ްއަޅުަގނޑު .

ްތަހުޒީީބް ްމަސައްކަތުން ްކުރި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސް ްމުހިއްމު. ްބިލެއް ްމިފަދަ އަންނައިރެްއަގއި

ްމުޖުތަމަޢު ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއަދި ްއެހެންވީމާ، ްނުދެވޭ. ްފޯރުކޮެށއް ްހަމައަކަށް ްރައްޔިތުންނާ ްއޮތީ،ްްމުޖުތަމަޢެއް މި

ްނުބެެލވޭ.ް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމުަގިއ ްކަމެއް ްއައިސްދާނެ ްހަމަޖެހުމެއް ްގެނެްސގެން ްބަދަލުތަކެއް ްމިފަދަ ޤާނޫނަށް

ވަނަްމާއްާދގައިްމިްއޮންަނނީ،ްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގަިއ19ްްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެްފަހުންްބަލައިގަތްްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްމަ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްރައްޔިތަކަްށްނުވަތަ ްކޮންމެ ްމިނިވަންކަން ްކުރުމުގެ ްކަމެއް ްކޮްނމެ ނާކޮށްފައިނުވާ

ްވިޔަްސް ްއެކަމަކު ްހަމަ ްަކމަކަށް ްއެްއވެސް ްކުރާ ްމީހަކު ްއެްއެވސް ްމެނުވީ ްހުއްދަލިބިގެން ްޤާނޫނަކުން ލިބިގެންެވއޭ.ްއަދި

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްހުއްުޓަވއިގެންުނވާނޭ. ްއަޅުަގނ19ްހުރަސްއަޅައި ްމާއްދާ ްމިްވަނަ ްމީހުންނަށް ްއެއްބައި ޑުެމން

ްކަމެއްް ްކޮންމެ ްކުރަންވީ ްތިމަންނާ ްލިބިފައޭ. ްމިނިވަންކަން ްފްރީޑަމްލިބިފައޭ. ްއޮތީ ްމި ްއަށް ްތިމަންނާ މާނަކުރެވެނީ

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިް ްައޅުަގނޑުމެން ްއޮތްއިރެއްަގއި ްމިހެން ްހިނދަކު. ްމަނާނުކުރާހާ ްަކމެއް ްއެ ްޤާނޫނަކުން ކުރަންވިއޭ

ްއެންމެްލިޔެފައި ްލިބިގެންދާނެ. ްހަމަނުޖެމެއް ްމުޖުތަމަޢަށް ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްުއަވއިލީމާ ްާމއްދާތައް ްކުދިކުދި ްމިހެން ވާ

ް ްމާއްދާ؛ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްދެރަެއްއ75ްްފުރަތަމަ ްުނވަތަ ްުއނދަގުލެއް ްމީހަކަށް ްގަސްތުކުާރ ްުއާވލަން. ްާމއްދާ ވަނަ

ްއަނެކަކާ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްެގއްލުމެއް ްވާހަކަ.ްްނުވަތަ ްލިބޭ ްއަދަބު ްމީހަކަށް ްދަުޢވާކޮށްފި ްަޙއްޤަކާނުލައި މެދު

ްކަންތަްއް ްއޮތް ްގޮތުަގއި ްކުށެއްގެ ްޖިނާޢީ ްބެހުމަކީ ްވާީންއަބުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ްމި

ްއިޞްާލޙެ ްގެަނއި ްޤާނޫނަށް ްޓަަކއި ްދިއުމަށް ްކުރިއަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްމިއަދުްބަދަލުކޮށްފަ. ްއެހެންނަމަވެްސ އް.

ްފަދަް ްރާއްޖެ ްދަޢުާވކުރެވިދާެނ.ްއެހެންެވގެން ްނެތި ްކުށެއް ްމީހުންނަށް ްގޮތްގޮތުން ްއެކި ްހަމަ ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެނަށް

ްކުދިކުދިް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ްބެކެއް ްޓަރނިން ްދެން ްގެއްލުމަށްފަހުގައި ްއަުބރު ްމީހެއްގެ ްތަނެއްަގއި ކުޑަ

ްްޤާނޫނުން ްދެން ްއާދެ، ްކަމެއް. ްމުހިއްުމ ްގެނައުމަކީ ްަބދަލުތަކެއް ްމިކަހަލަ ްގެންނަނ81ްްްވެސް ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙަށްްދަޢުލަތުގެްމުވަްއޒަފަކަށްްލިބިަފއިވާްބާަރކުންްކުށްްުނކުރާްީމހުންްހިފައިްހައްޔަރުކުރުން.ް

ް މިްވާްބަދަލުދިނުމަކުންްކުށްނުކުރާްމީހަކުްހައްޔަރުކުރުމުންްއޭނަްއަްށްްވަނަްމާއްދާަގއިްބުނެފައ58ްިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޑިމޮކްރަީސއެްއގެް ްޒަމާނީ ްމުޖުތަމަޢުގަިއ ްތަހުޒީބީ ްުއޅުމަކީ ްެއކު ްމިނިވަންކަމާ ްކުްށނުކޮށް ްނުފުދޭ. ްގެއްލުމެްއ ލިބޭ

ވެސްްހައްޔަރުކޮށްލުމުގެްފުރުޞަތުްއަސާސް.ްއިހުްޒަމާނުަގއިްރަސްރަސްކަލުންްޢަމަލުކުރާްފަދައިންްކުށްނުކުރާްމީހުންް

ް ްއާދެ،ްދެން ްޤަބޫލެްއްނުކުރެވޭ. ްއަޅުަގނޑަކަށް ްކަމަކަށް ްދަތުރުކުރުން ްދިމާލަށް ްމުޖުތަމަޢާ ްތަހުޒީބީ ްއެއީ 87ްލިބުމަކީ

ްވަނަްމާއްދާްއަށްްގެންނަންްހުށަހަޅުއްވާަފއިްމިްވާްއިޞްލާަޙކީްޝަރުޢީްނުވަަތްޤާނޫނީްޮގތުންްބާރުލިބިފައިވާްމީހަކަށްް

ްގިަން ްވަރަށް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުވާލުމަކީ ްމާއްދާ ްމި ްއާދެ، ްއުވާލުން. ްމާއްދާ ްމި އެހީވެނުދިނުން.

މުއައްސަސާަތކުގެްކޮމާންޑްްެއންޑްްކޮންޓްރޯލްްގެއްލޭނެްކަމެއް.ްޚާއްޞަކޮށްްސަލާމަތީްބާރުތަކުަގއިްއެްބޭފުޅުންގެްަވިކް

ްވީނަމަ ްކަުމގަިއ ްހެދިފަވީ ްކޮންޓްރޯްލްޤާނޫނުތަކެއް ްއެންްޑ ްކޮމާންޑް ްުއވާލައިިފއްޔާ ްމާއްދާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ވެްސ،
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ްއަނެއްް ްމުއައްސަާސއަކުން ްެއްއ ްކުިރޔަސް، ްއަމުރެއް ްކަމަކަށް ްމީހަކު ްެގއްލޭނެ. ްމުއައްަސސާތަކަށް އެފަދަ

ްއެހެ ްލިބިގެންދާނެ. ްވެސް ްފުރުޞަތު ްއެހީވެނުދިނުމުގެ ްއެދުނަސް، ްއެހީައކަށް ްއަޅުަގނުޑްމުއައްސަާސއަކަށް ންވީމާ،

ްމިް ްއަދި ްމުޖުތަމަޢަށް ްިމއަދުގެ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްއިްޞލާޙުތަކެއް ްމުހިއްމު ްިއޞްލާޙުތަކަކީ ްމި ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެންގެްރަްއޔިތުންނަށްްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްތަހުޒީބުްމުޖުތަމަޢެއްް ނޑުމެންްބޭނުމެއްނުވޭ.ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުތަކެއްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްސޮަސއިޓީްއެަވރަށްްކުރިއަުރވައިެދވުނުްދުވަަހކުން،ްމިފަދަްއިޞްލާޙުތަްއްފޯރުކޮށްދެވުނުްދު ވަހަކުން،ްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމެސްް ްޖެހޭނެ. ްވެސް ްއަންނަން ްބައްޓަންވެގެން ްއިޞްލާޙުތައް ްމި ްމިގޮތަށް ްމުހިއްމުވާނެ. ކޮންމެހެންވެސް

ްއިޞްލާ ްމި ްއަދި ްހިނދަށް ްމި ްމިއަަދށް، ްދަންނަވާނީ ްނޫނޭ.ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމުހިއްމު ްއެހާ ޙުތަކަކީ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާއި

އަށ3ްްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތުްޗެޕްޓަރ66/1ްްު`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްވާހަކަުފޅަށްްއިޞްލާޙުގެަނއު ްވިދާޅުިވ ްއެ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްހުށަހަޅަމުން ްއިޞްލާޙު ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ން.

ްެއއީް ްއޮތުމަީކ ްިއޞްލާޙުނުވެ ްޤާނޫނު ްއެ ްޮއވެ، ްކޮމިީޓއެްއގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނެއް ްއާެދ، ްާތއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްހިނދަށްް ްމި ްހިނދުން ްމި ްބަދަެލއް ްމާއްދާއަކަށް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްްޤާނޫނެއްގެ ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްކަމެއް ނުގެނެވޭނެ

ް ްދަްއކަނީ ްއެީއ4ްްއަޅުަގނުޑްމި ްއޮންނަތާ. ްޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތު ްކޮމިޓީއެްއަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްެވއްޖޭ ްުދވަހެްއ ްއެތައް ައހަރާ

ނޑުމެންނަށްްައޑުިއވޭްއެބަްއެހާްދުވަސްްއެްކޮމިީޓގައިްާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުްނުހެދިްއޮވެއްޖެއްޔާްއެއީްމަްއސަލަެއއް.ްައުޅގަ

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުް ްެއއްބާރުލުންނުލިބިގެން ްނައިބުގެ ްބަންޑާރަ ްވިދާޅުވި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްމިތަނުން ހަމަ

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށްް ްހުށަހެޅުއްިވ ްފަހުމީ ްއިމްތިާޔޒު ްސަބަބު. ްެއއް ްލަސްިވ ްއެީއ ްއެހެންވީމާ، ްއޮްތކަން. މަޑުކުރެވިަފއި

ްްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިސާލަކަށް ްއެބ58ްްަހުށަހަޅަމުން، ްތަފްސީލުކޮށް ްވަރަށް ްބަދަލުދިނުން. ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްޢާއްމުް ްމީހަކަށް، ްޢާއްމު ްބެިހފަ. ްއޮންނަނީ ްމި ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްދަޢުވާކުރުން ްޖިނާޢީ ްދަޢުވާކުރުާމއި ްމަދަނީ އޮތް.

ްދަޢުވާއެ ްޖިނާޢީ ްނުުކރެވޭ ްދަޢުާވއެއް ްޤާނޫނުއަސާސީްރައްޔިތަކަށް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްދަޢުވާކުރެވެނީ. ްމަދަނީ އް.

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީް ްއަިލއަުޅާވލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކަްށ ްިއސްވެދެންނެވި ްގޮތުން ްއޮތް ތަރުތީބުވެފައި

ނޫނުއަސާީސގައިްވެސްްިލޔެފައިްވަރަށްްކުީރއްސުރެްހެދިފައިްޮއތްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްކަންްއެަބްއެނގޭ.ްއަދިްކުީރަގއިްޤާ

ްޖެހޭް ްއެބަ ްހަނދާންކޮށްލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނޭގ. ްއެބަ ްހުރިކަން ްނުލިބިފައި ްރައްޔިުތންނަށް ްކަމެއް ްކިތަންމެ ހުރި

ނަޑއެިޅގެންް ްކަ ްލިބޭނެކަން ްއެހީތެރިަކން ްވަކީލެްއގެ ްޤާނޫނީ ްމަރުޙަލާަގއި ްތަޙުޤީޤުގެ ްެވސް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ކުރީގެ

ްެއްލިޔެ،ްބަޔާ ްތިބީްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނވެފަިއްއޮްތއިރުްެވސްްކިތަްއްސަތޭަކްމީހުންތޯްދަޢުވާކުރެިވ،ްޖަލަށްްެލވިފައި

ބުނާްޤާނޫނީްވާކީެލއްެގްއެހީެތރިކަންްނުލިބި.ްއެހެންނަމަވެްސްރާއްޖޭެގްރަްއޔިތުންގެްތެެރިއންްގިނަްބަަޔކުްނިކުެމ،ްެއް
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ްހޯ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްމެންބަރުްރިޔާުޟްޙައްޤު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންބޮޑުެވއްޖެ ްވަރަށް ދާފަ.ްއަޅުަގނޑު

ް ްދަންނަވަންތޯ ްފޮހެލާނަމޭ. ްއިން ްރާއްޖެ ްމި ްފިކުރު ްފިކުރު،ްރީނދޫ ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްވިދާޅުވެއްޖެ ްމަދ2118ްުރަޝީދު ގައި

ްވާަހކަ ްާބވަުތގެ ްއެ ްވެސް ްނިކުތްިއރު ްބަދަލުކުރަން ްެވރިކަން ްާރއްޖޭގެ ްެއއްކޮށް ްއޭުރގަިއްްބަޔަކާ ދައްކަމުންދިަޔއީ

ސަރުކާރުަގއިްިތއްބެިވްބޭފުޅުން.ްބިރުވެރިކަެމއްެގްގޮުތަގއިްެވރިކަންްބަދަލުކުރަންްނިކުންނަްނިކުތުމަކީްެއއީްވަރަށްްބޮުޑް

ްރާއްޖެް ްބޭފުޅުން، ްތިބި ްބޭނުންެވފައި ްބަދަލަކަށް ްއޭރު ްއެހެންނަމަެވސް ްިވްސނައިދެމުންދިޔައީ. ްއޭރު ްގޮުތގައި ކަމެއްގެ

ްމައުމޫނުގެް ްބޭފުޅުން ްތިބި ްބޭނުންވެފަިއ ްގެނައުމަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްއަދި ްބޭފުޅުން، ްތިބި ްބޭނުންވެފައި ްއަށް ތަރައްޤީ

ްއާދެ،ް ްއޮތް. ްބާރެއް ްހުރިހާ ްނެތީ؟ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްބާެރއްތޯ ްކޮން ްއޭރު ްއަުތަގއި ްަމއުމޫނުގެ ްބަދަލުކުރީ. ވެރިކަން

ްބޭނުންވީ ްބަދަލުކުރުމަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްދުރަށްްމިއަދު ްއަނިޔާވެރިކަމާ ްގެނަުއމަށް ްޑިމޮކްރެސީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ .

ހާްސްވޯޓުްވަނީްދެްއވާފަ.ްޑީ.އާރު.ޕީންްއަޅުަގނޑުމެންނާްުގޅިަވަޑއިގެންެނވިްބޭފުޅުންނާ،ްއަިދ5ްްލަްއކ1ްްަގެނައުމަށްް

ާނއިްހުރިހާްކުދިްޕާޓީްާއއިްބޮުޑްހާްސްވޯުޓްދިންއިރުަގއިްވިޔަފާރިވެރިނ5ްްަލއްކ1ްްައެމް.ޑީ.ޕީެގްލަޝްކަރާްއެީކަގިއް

ްއަޅުަގނޑުމެން،ް ްއާދެ، ްބަލިކުރެވުނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވޯޓުން ްހާހެއްހާ ްތިން ްެއކީަގއި ްކޯޓާ ްސޭޓާއި ްއާއި ޕާޓީ

ްއެކީަގިއް ްގެނައުމާ ްމީހުން ްހާސް ްރަީއސް،ްތިރީހަކަށް،ްސާޅީހަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރަށް ްފިކުރަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްކޯޓާ ްމިއަދުްސޭޓާއި ްޙަޤީޤަަތކީ ްއެއް ްއެނގޭ ްޤާއިމުކުރާނަން. ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްވެރިކަން ްާރއްޖޭަގއި ްމި ނުލަިއ

ްއެއްް ްއޮތް ްފެންނަން ްދާކަން.ްއެްނމެންނަށް ްއެބަ ްގެއްިލގެން ްޙައްެޤއް ްއެަތއް ްބައެއްގެ ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބަތު

31ްދަލުކުުރމުގައިްވެސްްއަދިްމީެގްކުީރަގއިްމައުމޫނުެގްވެިރކަންްގެްވެރިކަންްބ2118ަޙަޤީޤަތަކީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ް

ް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްއިބްރާހީމަކީ. ްޤާސިމް ްެއއީ ްސޭޓެއް ްޖިޒީދައްކަމުންދިޔަ ްވެސް ްދެމިއޮތުމުގައި ަގިއ2118ްއަހަރު

ސިމުގެްދައުރުްއެހާމެްބޮޑު.ްއެމް.ޑީ.ޕީްވެިރކަންްފުރޮޅާލުމުގަިއ،ްއޭރުްސަރުކާރުްވެިރކަްންފުރޮޅާލުމުގައިްވެސްްހަމަްޤާ

ްއެާހް ްހަމަ ްއެހީތެރިކަން ްވެްސްޤާސިމުގެ ްބަދަލުކުރުމުގައި ްއެީކގަިއ ްވަޙީދާ ްވެރިކަން ްބަޣާވާތަުކން ްއެހެންމެ ްހަމަ އަދި

ބޮޑު.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްމިއަދު،ްމިްވެރިކަންްބަދަލުކުރުމުގައިްވެސްްއޭަނގެްފަންސާހަކަށްްހާސްްވޯޓުގެްއެހީތެރިކަންް

ްއޮ ްވެސް،ްއެބަ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ތް.

ްެއް ްދޫކޮްށގެން ްއަތްމަްއޗަށް ްބަެއްއގެ ްކުރާ ްވެިރކަން ްޮގތެއްަގއި ްޚުދުމުޚްތާރު ޤާނޫނުއަސާސީެއއްްެވސް،ްާޤނޫނެއްްވެސް

ްހިފެހެއް ްޤާނޫނެއް ްޯނންނާނެ. ްވިސްނުމެއް ްމާއްދާައކަށްްބަދަލުކުރުމުގެ ްބަދަލުގެނައުން. ްޤާނޫނަކަށް ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ޓުމާއި

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްއެހެންްގޮތަކަްށްވިސްނަން.ް ބަދަލުގެނައުމަށްްައޅުަގނޑުމެްންފަސްޖެހޭްކަމަށްްވަންޏާްެއަކންްއަުޅގަ

ނޫންތޯ.ްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްްމިއަދުްތިމަންނާމެންްމިވެނިްކަމެއްްކުރާނަމޭ،ްކީްއވެތޯްމިަކންްނުކޮށްްމިްތިބީ؟ްކުރަންވީ

ްގެންދަްނީވް ްދަޢުވާކުރަމުން ްގޮަތށް ްދަޢުާވކުރާ ްމިހާރުވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްނޫންތޯ. ްލާންީވ ްޖަލަށް ވެސް

ނޫންތޯ.ްހަމަްވަޙީދުގެްވެރިކަުމގައިްވެސްްހަމަްތެޅީ.ްމައުޫމނުގެްވެިރކަމުގައިްވެސްްތެޅީ.ްއެހެންްވެރިކަމެްއަގއިްވެްސް

ްރައްޔިތުްނެގްއަނިޔާ ްގޮތަށް ްެގންދަވާ ްތިޔަ ްހަމަ ްތަރުތީބުވެަވޑަިއގެން ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްއެހެންީވމާ، ކުރަމުންދިަޔއީ.



15 

 

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްވެސް،ްމިްާރއްޖޭގެްގިނަްއަދަދެއްެގްރަްއޔިތުންނަށްްވެްސްައދިްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށްްވެްސް

ްރަނަގޅަ ްކަްނތައްތައް ްއުުޅްއވާ ްކުރަްއވަން ްނޫޅުއްވަނީ؟ްތިޔަ ްތިޔަ ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްކެރިަވޑަިއގެން ްކީއްވެ ްކުރަްއވާ. ށް

ްދީނާއިްޤައުމަށްްޓަކައިްފަހަިއެވރިްގޮަވއިގެންްނިކުެމ،ްދެންްތިމަންނަމެންްމިކަންްމިްކުރީްމިވެނި...

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްޢިްއޒަ ްޝުކުރިއްޔާ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. 66/1ްތްތެރި ްޤާނޫނ1966ްްު، ްފާސްކުރެވުނު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ގައި

ްގޮުތަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއިޞްލާަޙކީ ްގެނެވޭ ްމި ްތިނަަކށް ްޗެޕްޓަރު ްޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަމުގަިއވާ

ްއިޞްލާ ްގެންނަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެްސ ްޓަކައި ްޒަމާނަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި އަހަރ47ްްުޙެއް.

ްހުށަހަޅާފައިނުާވް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްދެންނެވި ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްެވސް ވެގެންދިަޔއިުރގައި

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީްއެީއްއަނިޔާވެިރކަންްއިންތިހާްދަރަޖަްއަށްްގެންދިޔުމަށް ޓަކަިއްްސަބަބަކަށްްބަލައިލާއިުރގައިްައޅުގަ

ްކޮންމެް ްދަޢުވާކުރަންެވގެން ްގޮތަކަްށ ްވަކި ްމަްއޗަށް ްަބެއއްގެ ްވަކި ްއަނިޔާވެިރކަމަކީ ްެއ ްޤާނޫނެކޭ. ްއޮތް ބާއްވާަފއި

ް ްޓައްކިޔާފައި ްފެންނައިރަށް ްހާލަތެއް ްފަދަ ްދަޢުވާނުކުެރވޭނެ ްވެސް 81ްްދިމާލަކުން ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ވަނ87ްްަވަަނ

ް ް)ހ(، ް)ހ(،88ްމާއްދާގެ ްމާއްދާގެ ްަރއީްސ85ްްްވަނަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްކިަޔއިގެން ްމިގޮތަށް ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމުޖުތަމަޢުގެް ްއާއި ްޑިމޮކްރަސީ ްޒަމާނީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރީމާ ްއެކަން ދަޢުވާކުރަނީ.

ނޑުމެންްމިްަދނީްމާްބޮޑަށްްފަހަތަށް.ް ރުވީްޤާނޫނެއްްމިތާނަގއިްައހ47ްަވިސްނުންްހުރިްގޮތްަތކަށްްބަާލއިރުަގއިްއަުޅގަ

ްޤާނޫނަށްް ްމި ްނުވޭ ްއަދި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްވާހަަކދައްކާއިުރަގއި އިޞްލާޙުކުރަންެވގެން

ްސިުކނީޑގަިއް ްބޭފުޅުންެގ ްއެ ްއަިދވެސް ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްކެރެންޖެހުނީ ްވިދާުޅވާން ްއެހެްނ އިޞްލާޙުގެންނާކަށް.

ްއަ ްދަރަޖަ ްއިންތިހާ ްވިސްނުންހުންނާތީވެ.ްއަނިާޔވެރިކަން ްބައްޓަންުކރަން ްނިޒާމު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބޮޑުކުރަންެވގެން ށް

ވަނަްއަހަރުްމިްރާއްޭޖގަިއ2118ްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދަނީްޑިމޮްކރަސީއާްދިމާލަށް.ްައޅުަގނޑުެމންްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއް

ް ްއިތުރު ްޕޮޕިޔުލޭޝަނަށް 35ްްވޯޓިން ްއެ ްއަންނާނެ. ްގުޅިގެން ްރައްޔިތުން ްއެއްކޮްށ35ްްހާސް ްރައްޔިތުންނާ ހާސް

ްޖީުލް ްޒުވާން ްދެންނެވި ްމި ްބަިލކުރާނީ ްސޭޓު ްކޯޓާއި ނުޑމެން ްބަލިކުރާނަން.ްއަުޅގަ ްސޭޓު ްޯކޓާއި ްނިކުމެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްޖީލު ްުޒާވން ްއެ ްނެރެގެން. ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ.ްކުރިއަށް ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްނެރުމަށް ކުރިއަށް

މިްޒުވާންްޖީަލށްްރައްކާތެރިްމާޙައުލެއްްޤާއިުމކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިްމިްޤާނޫނުތަކުަގއިްމިްބުނާްމާއްދާތައްްްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަމަށް ްނުގެނެސްދެިވއްޖެ ްރަްއކާތެރިކަްނ ްޖީލަށް ްުޒވާން ްމި ްޖެހެނީ. ްމި ނޑުމެްނގެްްއުވާލަން ްއަުޅގަ ވަންޏާމުން

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްްޑިމޮކްރަސީަގއި ްފަހަތަށް. ްއަނގަމަތީަގއިްފަނިންމާްސްކޫލުދާނީ ްައނެއްކާެވސް ްކުއްޖާ ްނުކުންނަ އި

ްޕުޓޭ ްޓޭޕުއަޅަންޖެހޭނީ. ްެއގޮތަށް ްނުތިބެވޭނެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްބިަރކުންއަުޅވަިއގެންނެއް ވެސްްްޯކޓުތަކެއް

ް ްދެން ްޒަިތބެވޭއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއެ ްހިނގައްޖެ. ްޒަމާން ްއުޅުން ްބަޔަކު ްބިުރން ްެދކެ ްކޯޓު ްނެތް. ްފަހަތަށްްކަށް މާން
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ް ްކަށަވަުރކަމެއް. ްއެއީ ްރައީސް.ލާނެކަން ްރާއްއަުޅަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމެން ްޖެ ްމިނިވަންވިތާ، ވެްސްމިނިވަންވުުމގެ

1965ްްް،ކުރިން ްމަހުގެ ްޖުލައި ްއަހަުރގެ 26ްްވަނަ ްމިނިވަންވުމުގެ ްދުވަހު ްވަަނ ްމިވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިން

ްެގނައިން ްވާހަކަ ްޤާނޫނުގެ ްދެންނެވި .ް ްއަޅުގަމާފުކުރައްަވއްޗޭ. ްޤާނޫނަކަށް ްއައި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފަހުން ނޑުމެންްޭއެގ

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތް ްމިނިވަންކަމުގެނައީ ްއޭުރ ްވާހަކަދައްކަންް. ްްގެ ްއޭރުގެ ްހަޖަމުފެށީމާ ްކުރެވުނީނުވެރިންނަށް ކަމަުކ،ްއެ.

ްދިވެ ްވިސްނުމަކީ ްއޭރުެގްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްްރާްއޖެހިރައްޔިތުންގެ ްއެބަްދުލާއިއަށް ްދޭން ްމިނިވަންކަން ްޖެހެއޭ.ްގަލަމުގެ

ރާއްޖޭަގއިްްވަނަްއަހަރުްމ1972ްި.ްއެްމިނިވަންކަްންއަޅުަގނޑުމެންްދިނީމާްއެކަންްނުދީްދިވެހިރާއްޖެްކުިރއަކަށްނުދާނޭ

ބޮާޑވެފަިއްްއަރިްސޓުންްއައިްސގެންދުްއެއްްމިލިއަންްޓުްއްްވެްސްހުޅުވުނީ.ްއަދިްޭއގެްފަހުންްމިއަސްޓުްރިސޯޓުތަްޓުއަރި

ްް،ރުަގއިތިބިއި ްރާއްޖެ ްލިބުނީ ްއަތުން ްމީހުންގެ ްމިއައައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިުރގައި ްފައިދާެއއްތޯ ްކޮން ްށް

ްފައިދާއެއްް ްލިބުނު ްއަށް ްލޯްރާއްޖެ ްޚަޒާނާގައި ްލާރިއެއްްނެތް.ްްލާރިއެއްނެތް.ްދައުލަތުގެ ްއެތެރެކުރާނެ ވެސްްނެތް.ްތެޔޮ

ް ންމިކާޑަށް ްބަ ްޖެހެނީ. ްހިސާބުގައި ްޖެހޭ ްވާންޖެހުނީމަޑަށް ްއެހެން ްއޮތީ. ްމި ްދައުލަތް ްރައީސް،ްޢިއްޒަތްތެްމުޅި ރި

ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވާހަކަދައްކާެލވިދާނޭްއަޅުަގނޑު ްރީތިކޮށް ްކޮންމެހެން. ްއަޅުަގނޑުމެން

ްަމއް ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްިކޔާފަސަނޫޅެމޭ ްނޫނިްއާޔމުންލަެއކޭ ްކިޔާަފއިްއެހެންްއި ްދަޢުވާކުރާތީއޭ ްޤާނޫނުްްމީހަކަށް މި

ނޑުއިއުވަް ްއަުޅގަ ްއެލާކަށް. ްކުރީމެންނަށް ްދަޢުނގޭ ްމައްޗަްށ ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްސީެގ ްހަމަ ސިޔާީސްްދާވާުކރަނީ

ޕްރޮސިިކއުޓަރްއެްތަނަށްްކޯޓެްއްގެނަިއްގޮާތ،ްބަބަކީ،ްސަްޔާސީްދަޢުާވއެްއކަންްއެނގޭްދަޢުވާއެްއކަންްމިހާރު.ްެއއީްސި

ްގެންގޮސްޖެ ްްފައިނެރަލް ްލީކޯޓަކަހުޅުމާލެ ްމައްސަލަ ްްގޮތާްށް ްއަދި ްއެްހުޅުއެ ނޑިޔާރުންނަކީ ްފަ ްތިބި ްކޯޓުގައި މާލެ

ްކުފޫ ނިޑޔާރުންތަނުގައި ްފަ ްއެްްހަމަނުވާ ްބަލާފައި ްއެހެގެްމީހުންްކަމަށް ްތާކަނެސް ްފަހުންްން ްއެންމެ ްލާފައި ށް

ް ްަރއީސް، ްަގޑުޢިއްޒަތްތެރި ްތެޭރގަިއ ްނިޒާމުގެ ްއުޅެއުފައްަބޑުމުިޅ ނޑުދަން ްއަުޅގަ ްޫނންތޯ ްމިކަްންނިކޮށް މެން

ްފަޅާއަރުވާ ްހަޖަމުނުފަޅާްމިކަންލީ. ްއެކަން ްއެއަުރވާލީމަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހުން ްއެންމެ ބޭފުޅުންްްކުރެިވގެން

ްކާިމޔާބުމަ ްކަންތައް ްސައްކަތްކުރި ްނޫންތޯ. ްްގުދިނުވީ ްޖަލަށް ްނަޝީދު ްރައީސް ްނުލެވުންމުްއދަތަކަށް ލެވޭނެްތޯ.

ް ްމުއްދަތަކަށް. ްދިގު ްލާކަށް ްޖަލަށް ްނަޝީދު ްރައީސް ްނޫން ްލާހިކެްއ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނައިބުއަދި ްއެހެރަ ްމިހާރު

ްބާރަ ްކިތަންމެ ްރައީސް ްށް ްހަޅޭއްަލވާފަިއ ްކުރިން ްއޮތަސްްީމެގ ްމިް،ބުނެފައި ްދަންނަވަނީ ްމި ނުޑ ރާއްޭޖެގްްއަުޅގަ

ްއްތަލަށްްވަންނަންްތިބޭނީ.ްެއވަރަށްްޖަލުޖައެްއކޮށްނޭްއަޅުަގނޑުމެންްްންނާަލއްކަްފަްސްހާސްްމީހުްރައްޔިތުންެގްެއއް

ް ްނެހެދޭނެ. ްއެވަރަކަށް ްޖަލަށް. ްދާނަމޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަހަދާލީމަ ްއެ ްވެސް ްފުރުޞަތެއް ްނުލިބޭނެ.ްއެ ކަށް

ްއަޅު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ްކުްރުޞަތުފުަގނޑަްށ ްމަޑުަޑކޮދީގެން ްކަށް ްތިބޭތީ ްމިއަދުމަޑުން ްްންނޭނގެ ަޤއުމީްވެސް

ްފުލުްސިފައިންނާއި ްޤައުމީ ްހުން ްއެވާޒީފާ ްަވކިކުރަމުްނ ްްއިން ްއެކަން ްދަނީ. ްކުަޑކުަޑކޮށްްކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަހުސްއަޅުަގނޑު ްމިތާނގައި ްރައީސްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްކަންނޭނގެ. ްޤަބޫލުކުާރްްނުކުރާތީ ނޑު އަޅުގަ

ްޖެޭހްދުވާލަކުްދެއިރަށްްބާްއވަން.ްްގެންްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްއެބަގޮތުަގއިްމިއަދުންްފެށި
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ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެ ްމިޝުކުރިއްާޔ ްަބޔާންކޮށްފައި ްތެރޭގައި ްސަބަބުެގ ްހުށަހެޅި ްބިލު ްަރީއސް. ްޤާނޫނީްްރި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަނީ

ްއިހުތަްތަށްހަޔާ ްހިންގާއިރު ްނަޒަރެއް ްޓަކަހަލީލީ ްާލބަޔަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުތަކަކީ ްހުރި ްހެދިފައި ްއެބައިމީހުންެގްށް އި

ްވެރި ްހިންގުމައްޗަށް ްކަން ްހުރި ްހެދިފައި ްގޮތަށް ްފަހިވާ ްމީހުންނަށް ްބަޔަކު އަހަރެމެންނަށްްްނޫނުތަކެއްކަންޤާްމަްށ

ްމީހުންްއެްބަޔަކުަވނީ.ްމާނަޔަކީްްމިތަްއްމީގައިްަބޔާންކޮށްފައިްދާގަިއްމާއްަބޔާންކޮްށފައިްދެންްތިރީް،ނދުހިފާހަގަކުރެވޭް

ްވެރިކަން ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްބޭނުންވާމީހުން ްއެަބއިމީހުން ްޓަކައި ްމޮޑެްކުރުމަށް ްހަދައި، ްޤާނޫނުތަކެއްްގޮތަށް ްހުރި ްފައި

ް ްކަމަށް. ްއެހެންވީމާ، ްޤާނޫނުތަކަކީ ްމުއްދަތެއްްވުރެްއަހަރަށ47ްްމި ްހުރިވެފަްގިނަ ްއި ްހުރިްޖެހިކުރަންބާޠިލު، ފައި

ނޑުްކަމަށްްވުމާްއްޤާނޫނުތަ ނޑުމެންްމެންްވީހާެވސްްއަވަހަށްްމިްކަންަތއްތަްއްއެއެްއޮކށްްއަުޅގަ ްގެަބްކުރަންޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ްމަސްއޫލިް ްެއއް ްއެންެމްބޮޑު ްއްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްޢަޔަަތކީ ްދުލުވެރިރައްޔިތުންނަށް ތްތެރިްހޯދައިދިނުން.ްޢިއްޒަކަން

ނޑުމެންްކު ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހަށްްއަިއއިރުަގއިްވެސްްދިވެހިާރއްޖޭެގްރަންޖެހޭްމަސައްކަތަރައީސް،ްއެއީްއަުޅގަ ކީ.ްއަުޅގަ

އަހަރުްވެއްޖެ.ްްކެއްތަްަގއިްވެސްްޮގވާތާްއެކަމަށްްބޭރުގެްފަރާތްތަކުންްއޭރުްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމުްރަނަގޅުކުރަންޖެހޭނެ

ް ްަޝރީޢަތްކުރުމާްމާއިޢުވާކުރުދަރާއްޖޭަގއި ްތަޙުޤީޤުކުރުމާ، ްނިއި ްހިނގާމުޅި ްތެރޭގައި ްކަންތައްތައްްޒާމުގެ ެއްް،ހުރިހާ

ްހިން ްތެރޭަގއި ްނިޒާމުގެ ްކަންތައްތަކެްއ. ްބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްވެސް ްކޮރަޕްޝަންތަކަކީ ްއެންިޓްއެހަމަގާ ކަނި

ްކޮމިޝަނު ްމުކޮރަޕްޝަން ްމީހުންގެ ްއެހެނިން ްނުވަތަ ްކޮރަޕްޝަންދަލާއި ްހިންގާ ްއެއީ ްެއީއްްހެން ްވެސް ްދެކުމަކީ ކަމަށް

ް ްދެކޭގޮތުަގއި ްމިހާރު ްރައްޔިތުްނ ްނުވަތަ ްނަޒަރުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހަމައެކަނި ްމުދަލާއި އިންްްފައިސާހަމައެަކނި

ްކޮ ްނުހިންނޫނިއްޔާ ްއެހެންނަމަވެސްރަޕްޝަެނއް ްމުއަްްގާ. ްޢަައޅުަގނޑުް؛ސަސާތައްްއްފުލުުހންގެ ްނިޒާުމްދުލުމެން ގެ

ްކަމަށް ްެވއްޖެ ްތަޙުްރަނގަޅުކުރަން ްފުލުހުންގެ ްފުރަތަމަ ްވަންޏާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާ ޖެހޭ.ްރަނގަޅުކުރަންޤީޤީ

އެްަމސްތުވާތަކެތިްފުލުސްްއޮފީުހގެްް،އެތެރެވާްަމސްތުވާތަކެތިްާރއްޖޭގެްއެިކއެިކްދޮރުތަކުންްއެތެރެވެްްއަށްްދިވެހިރާއްޖެ

ްނެރެވަލުދޮރޯށި ްިވއްަކއި،މިަތނުއެތަން،ްން ްްގައި ްކުދިންނަކީްކަްނކަނުމާޭލގެ ްތިަބްމީސްމީހުންނަކީ ްއެ ގަިއްބިއްޖެހިފައި

ްމި ްހާރުވެސް ްޔޫޓަްޓައްޕުވެސް ްއްުޕން ްނަގައިފިއްޔާ ްތާނގިރިން ްްންތާނގިމުިޅ ްވަރަްށްޓެސްޓުކުްޔޫރިންފުރޭވަރަށް ރާ

ްނަގާފައިްޔޫރިން ްޔޫރިން ްބައެްއގެ ްް،ހުންނާނެ.ްވަކި ްބައެްއގެ ްޔޫަވކި ްރިން ްނުނަގާކަށް ްކަންމަތީގައިްެވސް ނުޖެހޭ.ްމާލޭ

ބަެއއްެގްވަކިްަބޔަކަށްްވަިކްްމިްަދއްާކ؛ްައޅުަގނޑުމިއީްޓެސްޓުކުރީމަްހަމަްޮޕޒިޓިްވވާނެްޔޫރިންަތއްްފެންނަން.ްއެްއޮީތް

ްދަޢު ްދަޢުް،ާވކޮށްމައްޗަށް ްމަްއޗަށް ްަބއެްއގެ ްއެކަިނވެރިުނވަްްސަރވަންޓެއްްސިވިލްް،ވާނުކޮށްްވަކި ްުނވަތަްތަ މައެއް

ްސަމްސަލެ ްކޮފީ ްއަންހެނަކު ްތިންނިކަމެތި ްމަްއޗަށް ްއޭނާގެ ްނެގީމާ ްދަްހަތަރުއް ްގެނެއްަސ، ްޙުުކމެއް ްއުލަތުގެްއަހަރުގެ

ްމިލިއަ ްމީހަކު ްމަޤާމެްއގަިއްހުރި ްއަށްއިސް ްޭއނާ ްަވއްކަންކުރީމާ ްޢަްނުން ްިމއީ ްނޫން.ްދުޕްރޮމޯޝަންދީފައި ލުވެިރވުމެއް

ްޝަ ްމަރުހަމައެކަނި ްމީޙަލާރުޢީ ްެއ ްއިަގއި ްތަޙުހުންނަކަށް ްހޯދަެއއްނުދެވޭނެ. ްމަރުޙަލާަގއިންސާެފއް ގެްހާމީްއެްޤީުޤގެ
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ފޮނުވާފައިްކޯޓުގެްޤާޟީްލަްއވާްކަށްްހެކިތަކާްނަގާފައިްޝަރުޢީްކޯޓަުގްބަޔާންތަކާއި،ްދޮގުްޤުކޮށްފައި،ްދޮމައްޗަށްްތަޙުޤީ

ްބިރު ްނުފޫޒުދައްކަިއގެން ްނިޒާމަށް ްފޯރުވަިއގެންޝަރުޢީ ްނުފޫޒު، ްމައްޗަސިޔާސީ ްމީހުންގެ ްޙުކުމްއިްއވާްފޯރުަވއިގެން ށް

ްޢަ ްއެއީ ްމައްސަލަމުޖުތަމަޢަކީ ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ ްނުކިޔާނެ. ްމުޖުތަމަޢަކަށް .ްއަކީްދުލުވެރި

މަސްތުވާަތކެތިްއެތެެރކުރާްްތަޙުޤީޤުގެްމަރުޙަލާތަުކަގއިވަންނަްހުރިހާްެއއްަޗކީްްށްއަްގެްަމރުޙަލާޝަރީޢަތުްގެއްޖޭރާދިވެހި

ްބޮޑެތިް ުލސްްއޮފީހުންްބައްޓަންކޮށްފަިއްތަކަށްްފުަބޔާންްބޭނުންވާްގޮނަގާްތަޙުޤީޤުަގއިްރުންނާްވާހަކަދެއްިކ،ްޑީލަޑްރަގު

ފީހުގަިއްހުންްސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކައިްފުލުސްްއޮބޮޑެތިްޑްރަގުްޑީލަރުންްއެްމީއިންްރުފިޔާްދީގެންްްލައްކައެބަްހުރި.ް

ްތަޙުޤީޤުތަކާ،ހިން ްއޮްއެްގާ ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްދިފީހިާސބުން ްޕްރޮސިިކއުޓަރްޔަްހަށް ްއޮފީހުްންނެރަޖެއިމަ ލްގެ

ްކުއް ްޤާބިލްދާ ްއެކަމަށް ްުނވޭ.ްޖަކީ ްކަުމގައި ްމަްކުއްޖެއް ްނުފޫޒުްރުޙަލާަޝރުޢީ ްއަށް ްއެަބްއެފޯރުވަިއގެން ްކަމެއް ަތއް

ް ްޝަރުޢީ ްފެންނަނީ ްމި ްމިހާރުވެސް ްނުފޫޒުފޯރުވައިްހިންގާ. ްކޯޓުތަކަށް ްމަތީ ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމަރުޙަލާގެ ގެން

ްބަޔާންކޮށްަފއި ްފަހަނައަޅައި،ދުސްތޫރުގައި ްއިމުން ްްާވ ްދިޔައިރުގަްއެ ްވެމުއްދަތު ްއިްއި ްނުބޭއްވިސް ބޭނުންވާްް،ންތިޚާބު

ް ްކަންކަން ްގޮތަކަށް ްއެްއކިބާވެްފުއިްނސާކޮްށ، ްނިންމިް،ން ްައޅުްކަްނކަން ްމިއީ ްިވސްނަންޖެހޭްތަން. ްމިއަދު ަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުް ްކަމެއް.ްވަިކަވކިން ްމައްސަލަތައްމެންގެ ްހުރި ްޢުޤޫބާތުގައި ްސަމުސަް.މި ްއަށްްކޮފީ ްމީހާ ްއަންހެން ްނަގާ ލެއް

ްއަް ްޙުކުމެއް ްއަހަރުގެ ްވެރިޔަކުްދައުލަުތގެް،ިއސްފައިތިން ްމަތީ ްއެންމެ ްހުންނަ ނޑިޔާރުްއިސްކޮްށ ްފަ ނުވަަތްްނުވަތަ

ްކޮ ނޑު ްއަށްއްބަ ްްޓި ްނުވަތަ ްއަްނހެނަކަށް ްއޭނާއޭނަ ްކުރީމާ ްގޯނާެއއް ްޖިންސީ ްޖިސްމާނީްނުވަތަ ްމީހަކަށް އަށްްްއެހެން

އްްނޫން.ްދިވެހިްދައުލަތުގެްބަންޑާރަްރިްކަމެވެދުލުކީްޢަޅުމަކީްއެއީްވަޒީާފްއިންްވަކިނުކުރަންްއުއޭނަްް،ދީފައިޕްރޮމޯޝަން

ްހު ްންނައިބަކަށް ްފަރާތަކަށް ްރައްޔިސްނެންޖެހޭވިނަ ްދިވެހި ްދަުޢވާނެ ްއެކު ްޢަދުލުެވރިކަމާ ްމައްޗަްށ އުފުލުން.ްތުންެގ

ްލި ްިއންސާފު ްނޫން ްކޯޓުތަކަކުން ްލިބެނީކީ.ްޝަރުޢީ ްއިންސާފު ްހަމައެކަނި ްނޫން ްނިޒާމަކުން އިންސާފުްނީކީ.ްބެޝަރުޢީ

ްދަޢުވާ ްދައުލަތުން ްގޮްތގޮތަށްއުފުލިބެނީ ްއެކި ްަނންް،ލަނީ ްހުް.ނަމުގައެކި ްކައިީރގަިއްއަނިޔާނުކޮށް ްމީހާ،ްބެރިކޭޑު ންނަ

ްަވޒީާފް ްއޭަނގެ ްގެންގޮސް ްޭއނަ ްކިޔާަފއި ްހުރަސްއެޅީއޭ ްކުށްވެިރވެފައޭ.ްވާޖިބަށް ްތިހުރީ ްމިހާރު ްމީހާ؛ްއޭ!ްކަލޭ ހުންނަ

ް ްކަމަށ15ްްްގެއްުލވައިލާަފއި، ްއޮތް ްރެކޯޑު ްކްރިިމނަލް ްދޫކޮށްލާފައި، ްމަގުމައްޗަށް ްބަހައްޓާފައި ްވަންދެން ދުވަްސ

ްވަޒީާފއެއްްނުލިބޭ.ްއިންޓަރ ްއެްހިސާބުްންއޭނަގެ ްއަށް ްބަހަްއޓަނީ.ްއޭނަ ްއަޕްލޯްޑކޮށްލާފައި ްވެބްސަިއޓަކަށް ނެޓްްނުވަތަ

ްތިބިް ްއެބަ ްވަންދެން ްައހަރު ްތިންހަތަރު ްނިމިގެންދާއިުރގައި ްމަރުޙަލާތައް ްޝަރްޢީ ްާއިއ ްމަރުޙަލާ ްތަޙުޤީޤު މިއީ

މިހާރުްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްސަރުކާުރންްއަރަިއްެއްބުނަނީްމިހާރުްވަޒީފާނުލިބިފައިްތިިބްއެަތއްްސަތޭކަްުޒވާނުން.ް

ްތެރެއަށް،ް ްމަރުޙަލާގައި ްތަޙުޤީޤު ްކަމެއްަގއި ްއެހެން ްނުވަތަ ްޔޫރިން ްހިފަހައްޓާފައި ްކުށްކުށުގައި ްކުދިކުދި ތިމަންނަމެން

ްއަ ްފޮނުވާފައި ްއޮފީހަށް ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްނިންމާފައި ްމަރުޙަލާ ްއެތައްްތަޙުޤީޤު ްހުރި ްނުފޮނުވާ ްކޯޓުތަކަށް ދި

ްސަތޭކަްކުދިންގެްއެްއޗެހިތައްްތިމަންނަމެންްނަގާނަމޭ...

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޑަވެލިްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު،ްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލެްއވީ.ްއެހެންީވމާ،ްމިްަވގުތުްފުރުޞަތަްށް

ް ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމި ްނިމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ެގ9.1ްހުރިހާ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްފުރުޞަތަކަށް ްވަނަ ްއަޅުަގނުޑ؛ްދެ ްވިދާޅުވުމަށް ްފަހުބަސް ްނިމުނީ. ބަހުސް

ްޢަބްދުއްރަޙީމުްއެދިވަަޑއިގެންފި.هللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހު

ް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްސަބަބަކީ، ްއެދެންޖެހުނު ްފުރުޞަތަކަށް ްެދވަނަ ްމާއްދ81ްްާއަޅުަގނޑު ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލައިލަން ްައޅުަގނޑުމެން ްމާއްދާގައ58ްިއުވާލަންޖެހޭއިުރގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާްްވަަނ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޯޓުނ58ްްްބަޔާންކުރުން. ްސުޕްރީމް ްރިޢާޔަތްކޮށް ްމައްޗަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޤާނޫނުތަކަށްް ްޓަކައި. ްގެންިދުއމަށް ްކުރިއަށް ްކަންތައްތައް ްބަދަލުދިނުމުގެ ްމަދަނީ ްވަނީ ްމި ްއިްއވާފައި ޙުކުމެއް

ްވެސް ްބަދަލުތައް ްމެންބަރުންގެްްގެންނަންޖެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވެ، ްގެންނަންޖެހޭނެ. ްހިސާބުން ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއުވާަލއިގެން ްއުވާލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު ްމި ްގެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ސަމާލުކަމަށް

ްޤާނޫނުގަް ްއިޖުރާއަތު ްޖިނާޢީ ްތެެރއިން، ްޤާނޫނުތަކުގެ ްދާ ްމި ްހަދަމުން ްކަހަލަްމިހާރު ްއެހެން ްބަޔާންކުރާނޭ ްދެން އި

ްކޯޓުްން ްސުޕްރީމް ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްމައްސަލަތަކުގެ ްހުރި ްދެން ްވާަހކަ. ކަންތައްތަުކގެ

ްބުނީމާް ްބަދަލުކުރަން ްޤާނޫނުތައް ްމަތީން ްގޮތުގެ ްެއްއގޮތްވާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްނޫިނއްޔާމު ްހަދަންވެގެން، ޤާނޫނެއް

އްޖޭަގއިްއޮތްްސަރުކާަރކުންްއެކަމަށްްއިޖާބަނުދީ،ްަސރުކާރުންްއެކަމުގެްއިސްްފިަޔަވޅުްނާޅައި،ްައޅުަގނޑުމެންްދިވެހިރާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްގެންދަންޖެހުނީމާ ްކުިރއަށް ްފިަޔވަުޅއަޅަިއގެން ްއިސް ްއެ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްމަޖިލީ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެއީ ްގޮތުަގއި ްވުރެްޤަބޫލުކުރާ ްސަރުކާރަށް ްމިތިބީ ްމަޖިލިސް ްކުރިއެރުމެއް.ްރައްޔިތުްނގެ ްލިބޭ ހަށް

ްެވސްް ްފާރަވެިރވާން ްަސރުކާރަށް ްއަިދ ްކުރަމުން. ްމަސައްކަތްތަކެްއ ްދަނީ ްމި ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްޖެހިފަ. ކުރިއަށް

ނޑުމެންްހަދައިްނިމުނީމާްމިްސަ ރުާކރުންްއެްތަޞްދީޤުކުަރއްވަްންއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭނެ.ްއަދިްމިްޤާނޫނުްއަުޅގަ

ްކެލާް ްއެދެން ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް ްއެނގޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްއުސޫލު ގެންގުޅޭ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިީއްهللا ްއެނގޭ ްއެބަ ްބަލައިލީމަ ްރަނގަޅަށް ްމި ްއަރިހުން މަޢުޞޫމު

ްނުގެްމާއްދާތަކެއްކަން.ްުޝކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ބާޠިލުކުރަންޖެހޭްޤާނޫ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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އާދެ!ްފަހުބަސްްވިދާުޅވުމަށްްއަޅުަގނޑުްބިލުްހުށަހެޅުްއވިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމާފަންނުްއުުތރުް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:އުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްްންނުމާފަ

ްމިއަށްް ްބޭބޭފުޅުން ްގިނަ ްމާ ްމަޖިލީހުގައި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްގިނަ ްމީގެެތރެއިން ްތާއީދުކުަރއްާވކަން. ްބިލަްށ ްމި ްސަބަބަކީ ްއެިދވަަޑއިނުގެން ބޭބޭފުޅުްނެގްބަހުސްކުރައްވަްނ

ްތާއީދުކުރަްއވާަފއިވޭ.ް ްބިލަށް ްވެްސ ްވާހަކަފުޅުަގއި ްބޭުފޅުންގެ ްހުރިހާ ްގޮތެްއގައި ްުޖމްލަ ްވަނީ، ްމި ވާހަކަފުުޅގައި

ކޮންމެހެންްމިހާރުްއޮންނަންޖެހޭްބިލެއްްނޫންްކަމަށް.ްބިލާްެމދުްޚިޔާލުްތަފާތުވިްަބއެްއްބޭބޭފުޅުންގެްބަސްފުޅުންްވެްސް

ްބި ްމި ްމެދުަގއިްއެނިގގެންދިޔައީ ްމިއާ ްއަދި ްއެއްބަސްެވަވަޑއިގެން. ްކަމަށް ްޤާނޫނެއް ްބާޠިލުކުރަންޖެހިފައިވާ ްމިހާރު ލަކީ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއިއްތިފާޤުެވަވޑަިއގެން ްކަމަށް ްމި ްވެސް ްބޭބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްހަމަ ްބޭބޭފުޅުން، ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި

ްވަރަ ްމިއީ ްމިގޮތަށްްފާހަގަކުރެވުނީ.ްއާދެ!ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްޤާނޫނު ްމި ނޑުެމންނަށް ްޤާނޫނެއް.ްއަޅުގަ ްަޒމާންވީ ށް

އޮތްއިުރގައިްމިްވަނީްޭއގެްމާްފަހުންްޤާނޫނުއަސާސީ،ްމުޅިްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާުޙކުރެިވފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޒަމާނަްށް

ް ްއެންމެ ްމިކަމުގެ ްއިޞްލާޙުކުެރވެން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްހެއްަކކީްފެތޭ ްެއއް ބޮޑު

ްމަޖިލީހުެގް ްބިލެއް ްބޮުޑ ްޓަަކއި ްއިޞްލާުޙކުރުމަށް ްއެުކއެީކގަިއ ްމުޅި ްޓަކައި، ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ކޮމިޓީގައިްމިހާރުވެސްްމަސަްއކަތްކުރަމުންދަނީްސަރުކާރުންްހުށަހަޅުއްވަިއގެން.ްއެހެންވީާމ،ްމިފަދަްބިލެއްގެްމަސައްކަްތް

އެުކގައިްމިްބިލުގަިއްމިްއުވާލެވޭ،ްައޅުަގނޑުްމިްހުށަހެޅިްއުވާލެވޭްމާއްދާތަްއްއެބަްދޭ.ްއަދިްހަމައެއާްވެސްްކުެރވެމުން

ްއަދިް ްސޮަސއިޓީ ްވިދާޅުވީ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރުަގިއ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ނުހިމެނޭކަން

ްއުވާލުމަށް ްމި ްއަވަހަށް ްއެހާ ްއެހެންނަމަވެސްްްތައްޔާުރވެފައިނުވާީތވެ ްކަމަށް. ްނުކުރެްއވޭ ްތާއީދެއް ްބޮޑަށް މާ

ްއޮތްް ްގޮތަށް ްފުށުއަރާ ްމާއްދާތަކާ ްމިދެންނެވި ްމިހާރު ްައކީ، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއަުޅގަ ްބަްއޓަންކުރުމަކީ ްޤާނޫނުތައް ްއެްއގޮތްތަށް ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްއެ ްއެހެްނީވމާ، ނޑުމެންްޤާނޫނުއަސާސީެއއް.

ްމަޖިލީހުންް ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަކަށް. ްއެނބުރޭ ްޤާނޫނު ްވެސް ްއެނބުރޭނީ ްކަމެއް.ްސޮސަިއޓީ ކުރަންޖެހޭނެ

ނޑަށްްއެނގޭްައޅުަގނޑުމެންް މިކަންްމިގޮތަށްްކުރުމަށްްއަޅުަގނޑުްއެދޭްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއަދިްހަމައެއާެއކުަގއިްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްސަރުކާުރގަިއްަގނޑުމެންގެްސަރުކާުރގަިއ؛ްބަެއއްްބޭބޭފުޅުންްވިދާޅުވެއްޖެ،ްމިްމާއްދާތައްްއުވާލީމާްއަޅު ައޅުގަ

ްމާއްދާތަްއް ްމި ްނޫން. ްއެެހންނެއް ްކަމަށް. ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްޓަަކއި ްސަލާމަތްވުމަށް ްކަންތައްަތކުން ްަބއެްއ ކުރެވިފަިއވާ

ްުވރެ ްސަުރކާރަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ްއޮތީމާ ްކުީރެގްްމިގޮތަށް ްވުރެ ްސަރުކާރަށް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ކުރީަގއި،

ސަރުކާރުތަކާްއަދިްއޭގެްފަހުްންބަޣާވާތާްއެުކގައިްއައިްސަުރކާރުންްހިންގާފައިވާްޢަމަލުތަަކށްްފިޔަވަުޅއެޅުމަށްްމާްބޮޑަށްް

ްހި ްމީހަކު ްކިތަންމެ ްތެރެއިން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްމިސާލެއްގެ ްއެނގޭ. ްެއްމަގުފަހިވެގެންދާކަން ްހައްޔަުރކޮށް، ފައި
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ްދޫކޮށްލިްސަބަބުްވެސްްނާންގާވޭ.ްއެހެްނވީމާ،ް ްދޫކޮށްލާއިރު ްހަމައެާއއެުކގައި ްއަދި ހައްޔަރުކުރިްސަބަބުްވެސްްނާންގައި

ްިފޔަވަުޅއެޅޭނެ.ްއެހެންނަމަވެްސް ްވެލސް ްަހއްޔަރުަތއް.ްމިާއްމެދުަގއި ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްވެްސްހައްތަހާެވސް ްހުންނަނީ އެ

ްކަންތައްތަ ްެއްއގޮަތށްްމި ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްބޭނުންވަނީ ްިމ ްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިގޮތަށް ްއ

ްވެރިކަމުަގއިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރީަގއި ްއެނގޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭނުމުގަ. ްެއނބުރުމުގެ ްޤާނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮ ްގޮުތގައި ްުކށްްއެއީްޖިނާޢީްކުެށއްގެ ްއަބުރުގެ ްވާނެ ތްއޮތުންްވެސްްބާޠިލުޮކށްފަ.ްއެއީްިޚޔާލުފާޅުކުރުމުެގްއޮތްއިުރގައި

ްކުރީަގއި،ް ްެއއްޗަކުން ްލިޔާ ްނޫސްވެިރޔަުކ ްގޮތަށް. ްުބނެފައިވާ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް މިނިވަންކަން

ށްްދާންޖެހުނީ.ްއޭގެްވަރަށްްކުރީްޒަމާނުަގއިްހިނަގއިދިޔައީްމީހުންްޖަލަށްްދާންޖެހުނީ،ްދައްކާްކޮންމެްވާހަކަައުކންްޖަލަ

ްޮގާވް ްޓަަކއި ްއިޞްލާޙަށް ްަޤއުމު ްނޫނިއްޔާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްަޤއުމު ްެވގެންދިޔައީ. ްގޮތަށް ްޚިޔާލުފާޅުނުކުރެވޭެނ ސަބަބަކީ

ނޑުމެންްފުރަތަމަްވެސްްކުރިްކަމަކީްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްމިނިވަންކަމަށްް ވާހަކަތައްްހުއްޓޭްގޮތްްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނުމަށްްޓަކައިްޤާނޫނުއަސާީސއާްއެްއގޮތަށްްފަހިކޮްށދިނުމަށްްޓަކައިްއެއީްޖިނާޢީްކުށެްއގެްގޮުތގައިްއޮތްއޮތުން؛ްފަހިކޮށްދި

ނޑުމެންްއެް ޑެފަމޭޝަންްއަޅުަގނޑުމެންްުއވާލަިއ،ްެއއީްމަދަނީްކުށެްއގެްގޮތުަގއި،ްމަދަނީްޙައްޤުްހޯދޭެންގޮތަށްްއަުޅގަ

ްއަ ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތަށްްބައްޓަންކޮށްގެންިދޔައީ. ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނޑު ްމިގޮތަްށ ްބިލު ްމި ްދިގުނުކޮށް ްވާހަަކ ނުޑ ުޅގަ

ނޑުގެްވާހަކަްކުރުކޮށްލާނަން.ް  .الم عليكنوالس  ފާސްވެގެންދާނެްކަމަށްްުއއްމީދުކުރަމުން،ްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމުނީ.9.1ްްޝުކުރިއްާޔ.ްއެޖެންޑާްއައިޓަުމް

ްއައިޓަމުއެޖެންް-9.2 ްޢިްއޒަތްތެުރްއިބްތ9.2ްިްޑާ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއޮތީ ްމި ްދެން ްމިހާރު ްބަހުސްގައި ދާއީ

4ްދިވެހިރާއްެޖްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްޗެޕްޓަރުް،68/11ްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްުހށަހަޅުއްވާަފއިްވާްޤާނޫނުްނަްނބަރުް

ްއި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްގެނައުުމގެ ްއިޞްލާޙު ްއަށް ްވަނީ ްބޭްއވުުނ2113ްްއޮްކޓޯބަރ29ްްއްވާަފއި ގައި

2113ްް ްއަހަރުގެ 3ްްވަނަ ްދައުރުގެ ްމާފަންނ8ްްުަވނަ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް، ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްއަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރަވން.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްމާފަންނުްއުތުރު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 68/11ްޝުކުރިއްޔާ ،ް ްޗެޕްޓަރ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އަްށ4ްްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ނުޑްހުށަހަޅަން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް ބާތުގެްޗެޕްޓަރްިދވެހިރާއްޭޖެގްޤާނޫނުލްޢުޤޫ،68/11ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިުލްއަުޅގަ

4ްް ްއިޞްާލޙުގެނައުން. ްއަންނަނިވި ްް-1އަށް ްޤާނޫނުގެ ްސުރުޚީ.125ްްބުނެވިދިޔަ ްއަރިމަތީ ްއުވާލުން. ްމާއްާދ ވަނަ

ްވާހަަކއެްއް ްިއވުނު ްނުވަތަ ްނަމަ، ްދައްަކއިފި ްވާހަކަެއއް ްހަދައިެގން ްދެއްކުން. ްވާހަކަ ްސާބިތުނުހިފޭ ްނުވަތަ ހަދައިގެން



22 

 

ްސާބިތުކޮށްނު ްމީހަކު ްދެއްކި ްމަުދވެގެން ްއަދަބަކީ ްމީހެއްގެ ްއެ ްނަމަ، ްދައްަކއިފި ްގޮުތަގއި 1ްްެދވޭ 6ްމަސްދުވަާހއި

ް ްނުވަތަ ްބަންދުކުރުން ްގޭަގއި ްމުއްދަތަކަށް ްދެމެދުގެ 25ްްމަސްދުވަހާ ްާއއި ްޖޫރިމަނާއެްއ211ްްރުފިޔާ ްދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

ްމީގެތެރޭގަް ްދިނުން ްރިޕޯޓެްއ ްފަރާތަކަށް ްބެޭހ ްކަމާ ްދައުލަުތގެ ްކުރުން. ްެއވެ. ްނުހިމެނޭނެ ްޤާނޫނުްންް-2އި ބުނެވިދިޔަ

ް ްތަރުތީބުކުރުން. ްނަންބަރު ްމާއްދާތަުކގެ ްޤާނޫނުެގ ްއެ ްގުޅިގެްނ ްމާއްދާަތކާ ްވަިކްް-3އުނިކުރާ ްޤާނޫުނގެ ބުނެވިދިޔަ

ްގުޅިް ްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެންނަ ްޤާނޫނަށް ްމި ްތަންތަން ްހަވާލާދީފަިއވާ ްބަޔަކަށް ްމާްއދާއެްއގެ ްވަކި ްނުވަތަ ގެންްމާއްދާއަކަށް

މިްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާނީްމިްޤާނޫނުްފާސްވެ،ްތަޞްދީޤުކޮށް،ްދިވެހިްސަރުކާުރގެްެގޒެޓުަގިއްް-4ބަދަލުކުރުން.ް

ްދަންނަވާލަން.ް ްގޮތުަގއި ްސަބަެބްއގެ ްހުށަހަޅާ ްބިލު ްޤާނޫުނގެ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްފެށިެގން. ްުދވަހުން ޝާއިޢުކުރާ

ް ްބ125ްްަޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްމާއްދާގައި ްކަުމގަ.ްަވނަ ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްވާހަކަދެއްުކމަކީ ްސާބިތުނުހިފޭ ޔާންކުރަީނ

ްރަްއޔިތުންެގް ްމާއްދާތައް ްގުޅޭ ްކުށާ ްބެހުމުގެ ްއަބުރާ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގަިއްހުރި ްކަމަކީ ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް

ްވަނީްއަުބރާްބެހުމަކީްޖިނާޢީްކުށެއްގެްމަޖިލީހުންްއުވާލާފައިވާކަން.ްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމިްމާއްދާތައްްއުަވއިލާފަ އި

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއެަކށައެޅުމަށް. ްގޮުތގައި ްމައްސަލަތަކެްއގެ ްމަދަނީ ްބެހުމަކީ ްއަބުރާ ްބަދަލުޮކށް، ްއޮންނައޮތުން ގޮތުަގއި

ް ްހާސ125ްިޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްނަތީޖާ ްއުއްީމދުކުރި ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ްއޮތުމުން ްެއގޮުތގައި ލެއްނުވޭ.ްވަަންމާއްދާ

ސާބިތުނުހިފޭްވާހަކަދެއްކުމުގެްނަތީޖާއަކަށްްވާނީްއެްވާހަަކިއގެްސަބަބުންްކޮންމެވެސްްމީހެއްގެްނުވަތަްބަެއްއގެްއަބުރަށްް

ްމައްސަލަތަްއް ްެއޅުން.ްއަބުރާބެހުމުގެ ްބޮލުގައި ްކަމެއްެގްއިލްތިޒާމު ްޒިންމާނަގަންނުޖެހޭ ްބަަޔކު ްއެ ގެއްލުްނވުން،ްނުވަތަ

ްއަސާސަް ްއެކަަށއެޭޅްބިނާކުރާ ްކުެށއް ްތަފާތު ްަވކި ްމައްސަލަތަކާ ްައބުރާބެހުމުގެ ްމިއީ ްއެހެންކަމުން، ްމިއީ. ްވެސް ކީ

ްލިޭބް ްއެކަނި ްހައްލު ްމަދަނީ ްއަބުރާބެހުމަކީ ްހިމެނިފައިވުމަކީ، ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްމާއްދާ ްމި ްުނވާއިުރ، މާއްދާއަކަށް

ރިްމަސައްކަތަށްްހުރަސްެއޅޭނެްކަެމއްްކަމުަގއިްައޅުަގނޑުްދެކޭީތްމައްސަލަެއއްގެްގޮތުަގއިްހަމަޖެއްސުމަށްްމަޖިލީހުންްކު

ްމިްބިލުްމިގޮތަށްްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްްބިލަށް ްއަރުވ3ްަޝުކުރިއްާޔ.ްމި ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޮއތީ.ްއަޅުަގނޑު ްމި ނީ؛ްަގޑިއިރު

ނޑުްފުުރޞަތުްމިްއަރުވަނީްމަަޑވެލީް ފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑިއގަތުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްހުުޅވާަލން.ްއެއަށްފަހުްއަުޅގަ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލީްދާއި

ްޢިްއަޒތްތެ ް`ްޝުކުރިްއޔާ ްނަންބަރު ްޤަޫނނު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގ68/11ްްެރި ދިވެިހރާއްޖޭގެ

ް ްމ4ްްިޗެޕްޓަރ ްހުށަހެޅުނު ްކުރީަގއި ްބިލުގެ ްމި ްމީގެކުރީގައި ްއަދި ްހުށަހެޅިގެންދާއިރުގަިއ ްއިޞްލާޙުެގނައުމަށް އަށް
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ްއި ްއެ ްއަދި ްއިޞްލާޙެއް. ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިޞްލާޙަކީ ްއަެނއް ްވެސްްބާވަތުގެ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ޞްާލޙާއި

ްމާފަންނުް ްހުށަހަޅުއްވަމުން، ްބިުލ ްފާހަގަކޮށްލަނީ ްމިކަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްާތއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްމިް ްވަނީ ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުންގެ ްފާހަގަކުރެއްީވ، ްއެ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ އުތުރު

ް ްނުެވްސްމާއްދާތައް ްއޮންނާކަށް ްމާއްދާ ްމި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްއެހެންީވމާ، ްބަދަލުކުެރވިފަ. ްދަޢުާވއަކަށް ްމަދަނީ އަދި

ްބާބުަގއި؛ްއާދެ!ް ްމިނިވަންކަުމގެ ްަޙއްޤުތަކާއި ްއަސާސީ ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްއޭގެއިތުރަށް ްއަދި ްމާއްދާަގިއ28ްްޖެހޭ. ވަނަ

ގަތުން.ްއަދިްއެްމީހެއްގެްބުއްދިްއަށްްފެންނަްވާހަކަެއއްްއިސްލާމްދީނުެގްއެބަްޮއވޭްމަޢުލޫމާތުްހޯދުމާއިްމަޢުލޫމާތުްލިބި

ްިމް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްާހމަކުރެވިދާނެ ްމީހަކަށް ްއެ ްގަލަމުން ްޚިލާފުނުާވްގޮތަްށްދުލާއި އަސްލަކާ

ތުނުހިފޭްާވހަކައެްއްދައްަކިއގެންްއޭާނެގްދެންނެވިްމާއްދާަގއިްހުރަްސއެޭޅްކަމެއްްޤާނޫނުލްޢުޤުބާތުަގއިްމިްވާްގޮތުންްސާބި

ްނެްތް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްޭވ. ްއެބަ ްތަޢާރުޟު ްޤާނޫނުައސާސީއާ ްނަމަ، ްވަނީ ްަކމަށް ްއަންނަ ްޙުކުމް މައްޗަށް

ްޚިލާނުވާް ްއޭާނގެ؛ްިއސްާލމްދީނުގެްއަސްލަކާ ްާވހަކައެއް.ްއެއީ ްއެންމެ ްހަމަ ްއޮތީ ްތެރޭގައި ްމިނިވަންކަުމގެ ޚިޔާލުފާޅުމުގެ

ްދާނީ.ްްގޮތަށް ްއެނިގގެން ްއެކަން ްބެލީަމ، ްއެކަން ްވާހަކަެއއްތޯ ްހިފޭ ްވާހަކައެއްޯތ، ްސާބިތުނުހިފޭ ްެއއީ ވާހަކަެދއްކުން.

ްއެހެންނަމަވެްސް ްަކންތައްތަކެއް. ްމަނާކުރަްއވާފަިއވާ ްއެީއ ްފަސާދައުފެއްދުން ްދޮގުހެދުމާއި ްވަނީ ްެވސް އިސްލާމްދީނުގައި

ްތަހުޒީބުވެ ފައިްމިްއޮތްްމުޖްތަމަޢުގެްތެރެއިންްސާބިތުހިފޭ،ްނުހިފޭްވާހަކަތައްްވެސްްއެބަްއެކަންްއެއީްައޅުަގނޑުމެންގެ

ްމުޖްތަމަޢުތަކުގަިއް ްތަހްޒީބު ްކަށަވަުރކޮށްދެނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްބަަލން. ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ޖެހޭ

ްބިނާކުރު ްމުޖްތަމަޢެއް ްދިރިއުެޅވޭނެ ްމަތީގައި ްއަޚްލާޤުގެ ްރިވެތި ްހައްލަކަްށްއިސްލާމީ ްކަމެއްގެ ްހުރިހާ ްމި ްއޭރުން ން.

ް ްމީހަކު، ްބިރުގަންނަ ްދެކެ ްއިސްލާމްދީން ްކިޔަމަްނވެްهللاްވެގެންދާނީ. ްބޯލަނބައި ްއަށް ްނަބިްއާޔ ްއެކަލާނގެ ްއަދި އަށް

ްހުރިް ްލިބިފައި ްއަށް ްއޭނާ ްއަދި ްވާހަކަދަްއކަމުންނުދާނެ. ްކަހަލަ ްސާބިތުނުހިފޭ ްއަދި ްދޮގުހަދައި ްމީހަކު ހުންނަ

މާތެއްގެްމައްޗަށް،ްއަދިްމިނިވަންކަމާްބެހޭްބާބުގައިްއެބަްހިމެނޭ؛ްއެނގިވަޑަިއގަންަނވާނެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމަޢުލޫ

ްއިމްތިޔާާޒއިް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަމަށް ްހިފެެހއްޓިގެންދިަޔ ްމިނިވަންކަން ްނޫްސވެރިކަމުެގ ްޤާނޫނެއްަގއި ފާސްކުރި

ްއެ ްެވސް ްޤާނޫނުތެރޭަގއި ްމައްސަަލއިެގްބާރުތަކުގެ ްޖައްސަމުންދިޔައީ ްމައްސަލަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދިަޔއީ.ްނޫސްވެިރން ކަން

ްޤާނޫނުއަާސސީެއއްެގް ްއޮތް ްމިހެްނ ްއެހެންވީމާ، ްނެތޭ. ްކިޔައިދެވޭަކށް ްތިމަންނަމެންނަށް ްމަސްދަރު ްއެކަުމގެ އަސްލު،

ްފު ްސާބިތުކުރުވަން ްމީހާ ްސާބިތުހިފޭ ްކިހިނެއްތޯ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނެތް.ްތެރެއިން ްވެސް ްއެނގޭކަށް ްމަސްދަރު ރަތަމަ

ްއޮތީ.ް ްމި ްގޮތުގައި ްނޫން ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްއެއީ ްހާމަކުރުމަކީ ްމަސްދަރު ްޮއޭވ ްއެބަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްގޮތަްށ؛ްިއސްލާމީް ްދެންނެވި ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްޯބލެނބެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤާނޫނުައސާީސްއަށް އެހެންވީމާ،ްމި

ްއު ްޖެހޭ.ްރިވެތި ްއެބަ ްގެންނަން ްމަންހަޖެއް ްތަޢުލީމީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއަަށގަންނަވަްނ ްސްކޫލުތަކުަގއި ްފުރަތަމަ ސޫލުތައް

ް ްޖެހޭ. ްއެަބ ްބިުރގަްނނަވަން ްދެކެ ްއިސްލާމްދީން ްކިޔަމަްނގަތުމަކީ،ްهللا ްބޯލަނބައި ްެދކެ ްނަިބއްޔާ ްއެކަލާނގެ ާއިއ

ްއަދި ްކިޔަމަްނގަތުމާ ްގޮތަށް ްއުޅުްއވި ްނަިބއްޔާ ްސާބިތުނުހިފޭްهللاްްއެކަލާނގެ ްދޮގުަނހަދައި،ްއަދި ްކިޔަމަންގަތުަމކީ އަށް
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ްއަުޅަގނޑުމެންް ްގޮތަށް ްނުކާ ްމުޅަމަސް ްމީހާގެ ްއޮންނަ ްމަރުވެަފިއ ްއަދި ްމުޅަމަސް ްމީހާގެ ްމަޢުޞޫމު ްނެތް ކުށެއް

ްމި ްއަދި ްއަދަބުތައް ްހަރުކަށި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްމިއަދު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބައްޓަންކުރުން. ޤާނޫނުއަާސސީާއްްމުޖްތަމަޢު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްހަްއލެއްނުކުރެވޭނެ. ްއެކަެމއް ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްއޮތުަމކުން ްއެކަން ްއަދި ްލިޔުއްވުމަކުން ްއަދި ޚިލާފަށް

ްއޭެގް ްބޯލަނބަންޏާ ްއަށް ްޤާނޫނުައސާސީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަހައްޓަންޖެހޭނީ ްވިސްނުންފުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ހުރިހާ

ްހުރިް ްހެދިފައި ްްދަށުން ްނަކަލަކަށ1969ްްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްއޮްތްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިސްރުަގއި ްއަހަރު؛ްއޭރުަގއި ވަނަ

ްއެތައްް ްމީގެ ްދަންނަވަނީ ްއޮތީ.ްމި ްމި ްއޮްތްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ްއަިއއްސަ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްތެޅިފޮޅެމުން ބައްލަިއގެން

ްއޮ ްހިނގާފައި ްކުީރގައި ްއަހަރަްށވުރެ ްެއްޒަމާނެއް،ްާސޅީހަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް.ްކިހިނެއްތޯ ތް

ްމިކަންް ްފާސްނުވެގެން ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްމިއަދު ްތިމަންނާމެންގެ ްައކީ ްވާހަކަ ްދައްކަމުންދާ ްމި ްދެން ްތިބޭނީ. ބަލައިގެން

ކީްދިރޭްތަނަކަށްްވާންްއެބަްކުރީ.ްއެހެނެއްނޫން.ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްކޮންމެްތަނެއްގައިްއޮތަސްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހަް

ްނެތެއްނޫންތޯ.ް ްއެއް ްމާނަ ްބޭތިއްބުމުެގ ްމިތާނގައި ްމުސާރަދީފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދުވަހަކަށް ްއެ ްޤާނޫނަކީ ޖެހޭ.

ްެއއީް ްއުފަންކުރުވަންޖެހޭނެ. ްޤާނޫނު ްބޭނުންވާ ްމާދަމާ ްުއވާލަންޖެހޭނެ. ްޤާނޫނު ްޭބނުންވާ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމަޖި ްމަސައްކަތްްޤާނޫނުހަދާ ްކުރާ ްމި ްވެސް ްއެންމެން ްއަކީ ްދުޢާ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުމަކީ. ލީހުގެ

ްގޮތަކަްށް ްބިނާކުރެވޭނެ ްޤައުމަށް ްމި ްއުއްމަތެއް ްރިވެިތްމުސްލިމު ނޑުމެން ްކުރުން.ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްހެޔޮ އަޅުަގނޑުމެން

ްނައިދިނުން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުތައްްބަްއޓަންކޮށް،ްއަދިްއެްމީހުންނަށްްވިސް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަތީން ްޮގތުގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި މިނެޓުގ31ްްެޝުކުރިއްާޔ.

ްހުސްވަތުކޮެޅއްްއަުޅަގނޑުްއަުރވަން.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއުތުރުް ްމާފަންނު ްބަހުސް. ްއިބްތިދާޢީ ްފަށަނީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްގެންދަން `.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްޖަލްސާކުރިއަށް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޖޭެގްދިވެހިާރއ68/11ްްދާއިރާގެ

ް ްޗެޕްޓަރު ްދާންދ4ްްޫޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ އަށް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަށް.ް

ް
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ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްރައީ ްޢިއްޒަްތތެރި ްނަންބަރުް`ްޝުކުރިްއޔާ 68/11ްްސް.ްޤާނޫނު ްޗެޕްޓަރު ްާޤނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 4ްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށްް ްއިޞްލާޙެއް.ްމިއަދު ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްރައީސް ްއިޞްލާޙުގެަނއުން.ްޢިއްަޒތްތެރި އަށް

ް ްކުރިން ްއަހަރެއް ްެއތައް ްމީގެ ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްބަހުސްކުރަމުންދާ ްއެްހުށަހެޅިގެން ްހެދި، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް

ްއޮތްް ްދެވިފައި ްއަނިޔާތަެކއް ްބޮޑެތި ްލާއިންސާނީ ްރައްިޔތުންނަށް ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްދަށުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ

ްއެްއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްޓަކައި، ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރެއް ްޓަކައި، ްހިންގުމަށް ްދައުލަތެއް ްއާދެ! ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް.

ްމި ްހަދަހަދަިއގެްންހަތިޔާރަކީ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި، ްމި ްއާދެ! ްޤާނޫނުތައް. ްހުރި ްހެދިފައި ްތަރުތީބުވެފައި ގޮތަށް

ްޙަޤީޤަތަީކ،ް ްއެއް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްއުާވލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްމާއްދާ ްމި ްއަބުރާބެހުމުެގ ވާހަކަދެްއކުން،

ްޙަޤީ ްއެއް ްއޮތް ްފެންނަށް ްލިޔެިކޔުމުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަމޝްހޫރު ްކުރީަގއި ްމީގެ ްހެދ17ްްިޤަތަކީ އަހަރުން

ްއެބަް ްމެންބަރުންނެއް ްިކތަންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްހަދަމުންދިޔައިރުަގިއ،ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާޫނނުއަސާސީ ްއެ ްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްލެވިފަ.ްމީ ްޖަލަށް ްދަޢުާވކޮށް ްވާަހކަދެއްކުުމގެ ްހަދަހަދައިގެން ްުނވަތަ ްދަުޢވާ ްއަބުރާބެހުމުގެ ްދަންނަްްތިބިްއޭރު އެއްމެން

ްިތއްބަވާް ްވެރިކަމުަގއި ްޤާނޫުނތަކަކީ ްމިފަދަ ްޓަަކއި، ްހިްނގުމަށް ްސަރުކާެރއް ްޓަކަިއ، ްހިންގުަމށް ްދައުލަެތއް ޙަޤީޤަތެއް.

ްއެަބް ްރައްޔިތުން ްބިުރެވރިކަމުން ްއެ ްއާދެ! ްޤާޫނނުތައް. ްގެންދިޔަ ްފައިދާނަގަމުން ްނާޖާިއޒު ްއޭގެ ބޭފުޅުން

ްޤާނޫނުއަ ްެއއްެވއުޅުުމގެްސަލާމަތްވާންޖެހޭ. ްމިނިވަންކަމާއި ްފާޅުކުރުުމގެ ްޚިޔާލު ްެއީކގައި ްމިނިވަންކަމާ ސާސީގެ

ްމިއަދުް ްމަސައްކަތްކުެރވެންޖެހޭކަން. ްއެބަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެއް ްއެނޭގ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިައދު ްތެރެއިން މިނިވަންކަމުގެ

ނުޑމެންް ބައްޓަންވެ،ްމިްޤައުމާްޭދތެރޭގައިްމަަސއްކަތްކުރަންޏާްތަހުޒީބުވެފަިއވާ،ްތަަރއްޤީވެަފިއވާްމުޖުތަމަޢެއްގައިްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެަބްޖެހޭްޚިޔާލުފާޅުކުރެވެން.ްެއއްެވއުެޅެވން.ްއެީއްމިއަދުްައޅުަގނޑުެމންްބޭނުންވެގެންްއުޅޭްއެންމެް

ްނޫން.ްމީެގްކުރީގަް ްމިގޮަތކަށެއް ްެވގެންދިަޔއީކީ ްކަްނކަން ްމި ްުކރީގައި ްއަސާސް.ްީމގެ ްއެއް ނޑުމެންނަށްްބޮޑު ްއަުޅގަ އި

ްއޭރުް ްބޭފުޅުން ްތިއްަބވާ ްތެރޭަގއި ްނުފޫުޒގެ ްސަރުކާރުގެ ްއެއިުރެގ ްގޮތަކުން ްވާހަކަދަްއކާ ްނުވަތަ ްގޮތަކުްނ، މާނަކުރެވޭ

ްއަނިޔާަތއް.ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދެމުްނދިޔަ ްބޭނުންހިފައިގެން ްޤާނޫުނތަކުގެ ްމިދެންނެވި ްައނިޔާތަކަކީ ްދެމުންދިޔަ ރައްޔިތުންނަށް

ްއެންމެްފަހުްފަސްްއަހަރުގެްތެރޭގައިްވެސްްއަބުރާބެހުމުގެްދަޢުާވްރައީސް.ް ައޅުަގނޑުްހަނދާންާވްގޮތުަގއިްމައުމޫނުގެ

ނުވަތަްހަދަހަދައިގެންްވާހަކަެދއްކުމުެގްމިްދަޢުވާކޮށްްހަްއޔަުރކުރެވިފަިއްއެބަްހުރިްތިންްހާހަށްްވުރެްގިނަްމީހުން.ްއަދިް

ްތާރީޚުތަކަ ްއެހެން ްޭއގެ ްކުރިއަްށ، ްއޭގެ ްއަށް ްއިންތިހާ ްވަނީ ްމިއަދަދު ްޖެހިލާއިރުގަިއ 6ްްށް ްއަްށ، ްއަށ8ްްްގުނަ ގުނަ

ބޮޑުވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމީްވަަރށްްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްމާްކުރީއްސުރެްމިްޤާނޫނުތަކުގެްމިްމާއްދާތަކެއްްބަދަލުވެއްޖެ.ް

ްގޮތަ ްކޮން ްއޮތީ ްހެދިފައި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްއެނގޭ ްއެބަ ްެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤާނޫނު ްޓެރަރިޒަމްެގ ްައދި ްކަމާ، ކަްށ

ްއަނިާޔކުރެވެމުންދިަޔ،ް ްއޭރު ްދަށުްނ ްޤާނޫނުގެ ްޓެރަރިޒަމްގެ ްއެ ްހަދައި، ްގެނެސް ްެތރޭގައި ްވަގުުތކޮޅެްއގެ ްކުރު ވަރަށް

އާެދ،ްްޖަލަށްްލެވެމުންްގޮއްސަްތިބީްވެރިކަންްދެމެހެއްޓުމަށްްޓަަކއި.ްއެކަންްކުެރވިފަިއވާްއޮތްްގޮްތްވެސްްއެބަްއެނގޭ.
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ްކަުމގަިއް ްމާއްދާއެއް ްއުވާަލންޖެހޭ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްއަކީ ްމާއްދާ ްދެންނެވި ްމި ްއިސްެވ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އެހެންވީމަ

ނޑުމެންްމިްޤައުމުގައިްަތސައްވުުރކުރަމުންްމިްދާްޤާނޫނުއަސާސީގެްަމއްދާތަކާްވެސްް ވިސްނަންޖެހޭ.ްއެއީްމިއަދުްައޅުގަ

ްެއހެ ްވާތީ. ްޤާނޫނަކަށް ްއެންމެްޚިލާފު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއވާލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްާމއްާދ ްއެ ްމިއަދު ންވީމާ،

ްވެިރކަމުަގިއް ްދެންނެވިހެން ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިްސވެ ްހަމަ ްދަށުން ްޤާނޫނުެގ ްމި ްސަބަބަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްބޭނުންވާ ްބޭނުންފުޅުކުރައްވަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެކަްންތިއްބަވާ ްބޭނުންކޮށްގެން ްނިޒާމު ޝަރުޢީ

ްިބރުވެރި.ްެއއީް ްއެކަން ްކުީރގައި ްމީގެ ްމިހާރަށްްވުރެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށ2118ްްްކުރަމުންދަނީ.ްއަދި ްކުިރން ގެ

ނޑިޔާރުންްޢަްއޔަންކުރުމަކީް އެީއްހުންނަވާްބޭފުޅަކަށްްޤާނޫނުައސާސީގެްތެެރއިންްވަރަްށްބޮެޑތިްބާރުތަކެއްްއެބަްލިބޭ.ްފަ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ް ްވެސް ްފަރާތަކީ ްބުނާ ްފަހުބަސް ްެއންމެ ްނިޒާމުަގއި ްޝަރުޢީ ްޒިންާމއެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

އަދިްހަމައެހެންމެްސިފައިންެގްވެރިޔާ،ްފުލުހުންގެްވެރިޔާްއަީކްވެްސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްިސވިލްް

ްސިވި ްއެ ްނެތްއިުރގަިއ، ްވެސްްސާރވިސް ްބާރު ްވަކިކުރުމުގެ ްއިްނ ްވަޒީފާ ްމީހުން ްއެ ނަޑައޅައި، ްކަ ްމުވަްއޒަފުން ލް

އޮންނަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހެންްަދއުލަތެއްްބާރުތަެކއްްޮއވެ،ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަތްޕުުޅގައިް

ްލިބިފަ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބާރު ްޤާނޫނުތަކެއްގެ ްމިފަދަ ްކަމެއް.ްއޮެވ، ްބިރުވެރިވާންޖެހޭ ްއެއީ ްއޮންނައޮތުމަކީ އި

ްއެންޓިް ްފަދަ، ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްދިޔަ ްމަަސއްކަތްކުރަމުން ްއޭރު ްގޮުތަގއި ްމުއަްއސަސާަތކެްއގެ ްމިނިވަން އަދި

ްލިބިގެންވޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަ ްވެސް ްބާރު ްޢައްޔަންކޮށް،ްވަިކކުރުމުގެ ްބޭފުޅުން ްފަދަ،ްއެފަދަ ްކޮމިޝަން ދުްކޮރަޕްޝަން

ނޑުމެންނަށްްޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފުްޤާނޫުނތައްްއެަބްބާޠިލުކުރަންޖެހޭ.ް ޤާނޫނުއަސާސީްބެހިފައިްމިްޮއތްްގޮތުންްއަުޅގަ

ްސަލާމަތްވެ،ް ްރައްޔިތުން ްބިރުވެރިކަުމން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްލިޔެފައި ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްވާހަކަތައް ްއެފަދަ އަދި

ްތަ ްގޮުތަގއި ްަޤއުމެްއގެ ްއެ ްދޭތެރޭގަިއްޤައުމެއް ްޤައުމާ ްޚިޔާލުފާޅުނުކުރަީނހެން.ްއެ ްޤައުާމްދޭތެރޭގައި ްއެ ރައްީޤވެނުދާނެ

ްއެްއް ްކުރިން ްގަިޑއެއްާހއިރު ްމީެގ ްައޑުިއވެނީ ްމިއަދު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ފާޑުނުކިޔަނީސް.

ްބަލަންޖެ ްއެބަ ްގެަނއީ. ްޗާޕުކޮްށގެން ްރުފިޔާ ްޓަނު ްއަށް ްފާލަމަށް ްގެެނވުނީްނަންބަރު ްޗާޕުކޮްށގެން ްރުފިޔާ ްޓަނު ްއަށް ހޭ

ކީއްކުރަންތޯ.ްއަނެްއކާވެސްްަދއުލަތުގެްމާލިްއޔަތަށްްބުރަްބޮޑުެވގެންދާއިުރގަިއ،ްމިްތަނުެގްއިޤްތިޞާދުްހަލާކުެވގެންްމިް

ްއެހެންވީމާ ްބަލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްދޭންތޯ، ްމުސާރަ ްމަހުގެ ްމި ްގެނައީ ްމި ްރުފިޔާ ްޓަނު ްއަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. މިް،

ްނޫންތޯް ްހަޔާްތކުަޑވީމަ ްތަްނކޮޅެއް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަނީ. ްކަ ްސިފައިން ްައނެއްކާ ްމަޖިލީހުން؛ ްމި ވާހަކަތައް

ނޑާލަނީ.ްެއހެންވީމާ،ްމީްތަންކޮޅެއްްބޮުޑަވރުހެން... ްޑީމޯޓުކޮށްފައިްަކނޑާލަނީ.ްަވީޒފާްދަށްކޮށްފައިްކަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއްޠަލިބުމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

 .وعلى آله وصحبه أجوعينالم على رسول هللا  الة والس  والص   العالوين رب   هلل الحود .حينحون الر  بسن هللا الر  

ްއަދިް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި
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ްނޫނަ ްޤަބޫލުކުރެވޭނެްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހުންނަށް ްިވސްނާ ްކަންތައްަތކަށް ްހެޔޮ ްހެޔޮހިތުން ްރައްޔިތުން ްާޢްއމު ސް

ްެތރޭގަިއްތިއްެބވީމަ،ްއެކަމުންް ްމަޖިލީހުގެ ްޓަކައި،ްމި ްސަލާމަތްުވމަށް ްކުށުން ްނޫން.ްކުްށްޮކށްފައި،ްއެ ކަންތައްތަެކއް

ްޤާނޫނުއިޞްލާ ްބަދަލުގެނެސް، ްޤާޫނނަށް ްޓަކައި، ްއެމް.ޑީ.ީޕްސަލާމަތްވުމަށް ްމިއަދު ްސަލާމަތްވާން. ްެއކަމުން ޙުކޮށްގެން

ްމިފަދަް ްއިންެނވީމަ، ްޭބފުޅުންގެ ްއެ ްރައީސެއް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތުމާ، ްމަޖިލީހުގައި ްމެޖޯރިޓީ ްބޭފުޅުްނގެ ްނިސްބަތްވާ އަށް

ރޭގައިްއަޅުަގނޑުމެންްކަންތައްތައްްމަޖިލީސްްތެރެއިންްކުރުމަކީްޤާނޫނީްއިމުގެްތެރެއިންްކުރެވޭްކަންތައްތަެކއްްަކމާްދޭތެ

ސުވާލުްއުފައްަދއިްއަދިްޭއެގިއތުރަށްްރައްޔިތުންްވެސްްުސާވލުއުފައްދާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްކުށެއްްނުކޮށްްހުރިްމީހަކުް

ްކުެށއްް ްނާންގާނެ. ްވެސް ްގެންދާަކށް ްކޯޓަށް ްހައްޔަރުކޮްށގެން ްމީހަކު ްހުރި ްނުކޮށް ްކުށެއް ްނުގެންދާނެ. ްެވސް ކޯޓަކަށް

މީހަކުްއެއްވެްސްހާލެއްގައިްެއއްވެސްްތަަނކަްށްނުގެންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިހެންްކަންްޮއއްާވ،ްްނުކޮށްްހުންނަ

ްމިހެންްއޮއްވާްޤާނޫނުއަސާީސ...ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނަޝީދު.ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޮނޅިވަރަމުްދާއިާރގެ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމު

ްޝަރީޢަތަށްް ްކުރިކަން ްުކށެއް ްބުނަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހި ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްކަފުޅެްއ...ްްސާބިތުނުވާހާްހިނދަކުްއެްމީހަކީްކުށްވެިރއެއްްނޫނޭ.ްއެހެންީވމާ،ްއެގޮތަށްްވާހަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫްނ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދައްަކވާްވާހަކަފުޅާްގުޅޭްގޮތުންްނިާޒމީްމައްސަލައެއްްނޭުރވޭނެ.ްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ނޑުްމިްދެންނެވީކީްކުެށއްްސާބިތުވާްވާހަަކއެއްްނޫން.ްުކށްްސާބިތުނުވާކަންްއެނގޭނީްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމީ އަުޅގަ

ްކޯޓަށްް ްކުރީމަ ްކުށް ްނުކުރަމޭ. ްކުށެއް ްތިމަންނަ ްނޫންތޯ ްސާބިތުކޮށްދޭންީވ ްއަށް ްައމިއްލަ ްތިމަންނަ ްގޮސް ްކޯޓަށް އެ

ްފިލަ ްކުށަށް ްނުގެންދާނެ. ްކޯޓަށް ްނުކުރަންޏާ ްކުށް ްމިހާރުްގެންދަންޖެހެނީ. ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫޅެވޭނެ އިގެނެއް

ްއަޅާނުަލިއް ްެއއަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުރާއިުރަގއި ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްއަކީ ްމައްސަލަ އަޅުަގނުޑގެ

ސްްމީްތިންްވަނަްތިބުމަކީްނޫނީްމިއާްދެކޮޅަށްްވާހަކަނުދައްަކއިްތިބުމަކީްކާކުްޤަބޫލުކުރާނެްކަމެއްތޯ؟ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީ
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ނުޑްވާަހކަދައްކަންް ބިލުްމިގޮތަށްްއަންނަ.ްމީްތިްންވަނަްބިލު.ްމީެގްކުރިންްމަިޖލީހުގައިްބަހުސްކުެރވުނުްބިލަްށްއަުޅގަ

ްމިގޮތަށްް ްހަމަ ްެއވެސް ްއެއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއނީމަ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީއެްއަގއި ްމަޖިލީހުގެ ފުރުޞަތުނުލިބުނީ

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުންްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްއަދަބު ްެދވޭ ްކުށަށް ްއެ ްކޮށްގެން ްކުށެއް ްމީހަކު ްކޮށްގެން،ްނޫނީ ްުކށެއް ބަޔަކު

ްެއް ްކުށްކުރީމަ، ްވެސް ްބިލަކީ ްކުރެވޭ ްމި ްބަހުސް ްމިހާރު ްމިއަުދ ްހަމައެއާއެކީ ްބިލެއް. ްހުށަހެޅޭ ްޓަކަިއ، އުނިކުރުމަށް

ްހުށަހެ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްގޮތަށް ްނުލިބޭނެ ްއަދަބު ްމިްކުށަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލެއް. ްއޮތް ޅިފައި

ްމިފަދަް ްހަޔާތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަންތައްތަްއ. ްވިޔާނުދާ ްއެންމެ ްކުރެވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަޔާތުގައި މަޖިލީހުގެ

ްމަޖި ްމުޅިްނ ްެވއްޓި، ްައގު ްމަޖިލީހުގެ ްމުިޅ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެދން ްކުރުމުން ްބަދުނާމުވެގެންދާކަމީްކަންކަންތައްަތއް ލީސް

ްއަދިް ްެދއްކިަޔސް ްވާހަކަ ްިމ ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްނުނެރެވޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްް ްނަތީޖާއެއް ްމީގެ ްމިއަދު ްދެއްކިަޔސް ްވާހަކަ ްމި ްމެންބަރުން ްތާއީދުކުރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަ ްނަތީޖާ ްފެށުން.ްމީގެ ްކުށްކުރަން ްނުކުމެ ްފާޅުގައި ްމީހުން ްއެ ްހިމާޔަތްލިބި، ްމީހުންނަށް ްކުށްކުރާ ްޤައުމުަގއި ްމި ކީ

ްބަަޔކަްށް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްކަެމއް ްބަލައިގަންނާނެ ްރަްއޔިތުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއީ ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމެއް ްފަދަ ްކޮންމެ ްއޮީތމާ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްތެރެއިން.ްްމަޖިލީހުގެ ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްއޮްތ ްއެބަ ްފުރުޞަތު ކުރުމުގެ

ްއަިދް ްކަމަކަށް. ްތަޞްީދޤުކުރަްއވާނެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބިލުތައް ްމި ްނުކުރަން ްަޤބޫލެއް ްައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް

ް ްބިލުަތއް ްމި ްފޮުނވައިިފއްޔާ ްތަސްދީޤުނުކުރަްއވައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޔަޤީނުންވެސް ްފާސްކުރުުމެގްވ39ްޯހަމަ ޓުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއޮތް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ބާރެއް

ްއެކީް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްަވރަށް ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްހިތާމަކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް.

ް ްމިާއްމަސައްކަތްކުަރއްާވކަން ްތާއީދުކުަރްއވަިއ، ްބިލުތަކަށް ްމި ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްނޮިޅވަރަމު ދަްއަކވާ

ްމިް ްެދކޮޅަށްްވާހަކަަދއްކާތީ.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑު ްދަްއކާްވާހަކަަތކާ ނޑު ްވާަހކަދައްަކވާތީ.ްައޅުގަ އެްއކޮޅަށް

ްނުކުތާއެ ްނިޒާމީ ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްކީ؛ ްމި ްެދކޮޅަްށްވާހަކަ ްވާހަކަތަކާ ްއަުޅަގނޑުގެ ްވެސް ްނަަގއިގެން އް

ްބަދަލުގެނައުމަީކް ްމާއްދާތަކަށް ްމި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްބުނަން، ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއުޅެނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަދެްއކީ.

ްބިލެ ްއެތައް ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްފައިދާހުރި ްއެހާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމ74ްްިއް؛ ބިލު

ްމާް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްނިންމުމަކީ ްބިލުތައް ްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްއެބަ ްކޮމިޓީތަުކގައި ްއެކިއެކި މަޖިލީހުގެ

ްދިވެހިް ްގެންދިއުމަކީ ްގެންދާ ްމި ްހުށަހަޅައިގެން ްބިލުތައް ްމިފަދަ ްބަހައްޓާފައި ްނުނިންމާ ްބިލުތައް ްއެ ްކަމެއް. މުހިއްމު

ް ްކަެމއްްރައްޔިތުންނަށް ްކުރެވޭ ްޓަކައި ްިލބުމަށް ްފައިދާއެއް ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށް ްޓަކައިްނޫނީ ްޮކށްދިނުމަށް ްކަމެއް ހެޔޮ

ްއަޅުަގނުޑް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންނެވީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްދަތި ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑަށް ކަމަކަށް

ނޑުްއުއްމީދުކުރަނީްމިްބިލުަތއްްިމްމަޖިލީހުންްބަލައިްވެްސްނުގަް ންނާނެްކަމަށް.ްެއއީްައޅުަގނޑުްކުރާްުއއްމީދު.ްއަުޅގަ

ްބަލައިގަންނަންް ްމަޖިލީހަށް ްބިލުތައް ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއިޚްލާޞްތެރި ްތިބި ްމަޖިލީހުގެ ްމި އެދެނީ
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ްކަންތަ ްމިފަދަ ްއަދި ްޢަމަލުކޮށްދެއްވުން. ްގޮތަކަށް ްބޭރުކުރެވޭނެ ްމަޖިލީހުން ްބިލުތައް ްމި އްތައްްވޯޓުނުދެްއވަިއ،

ްެއް ްމަސައްކަތްނުކުެރްއވުން. ްމެންބަރަުކ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްކުރަްއވަން ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމި މުސްތަޤްބަލުގައި

ްިމް ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެަބ ްވެސް ްޤަދަރު ްޢިއްޒަތާއި ްއޮތް. ްއެބަ ްބާރު ްއިޚްތިޔާރާއި ްއޮތް ްލިބިފައި ބޭފުޅުންނަށް

ްމުޖުތަމަޢު ްމުޅި ްުނކުރެްއވުން.ްްކަންތައްތަކަީކ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްވާތީ ްކަންތައްތަކަށް ްހިނގައިދާނެ ފަސާދަވެ

އަޅުަގނުޑގެްއިލްތިމާސްްއަކީްމިފަދަްކަންތައްތައްްކުރެއްވުްންއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްދޫކޮށްލެއްވުން.ްޝުކުިރއްާޔ،ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައިވާްއާދެ!ްމިހާހިސާ ްަގޑިއިުރގެްވަގުތުްހަަމވީ.1ްްބުންްއިބްތިދާޢީްބަހުސަށްްމިއަދުްކަ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެ ްދަނީ ްިމ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްނަންބަރު ްކޮމިޓީތ11ްަޖެންޑާ ްހުށަހަޅާްއަށް. ްކޮމިޓީތަކުްނ ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ކުން

ްްފުރަތަމަ ްއޮތީ ްމި ްލޯނުތަކުެގ2113ްްް-11.1ކަމަކަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނެންގެވުމަށް ްދިވެހިްސަރުކާރުން ްއަހަރު ވަނަ

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްބޭނުންވާ ްޤާއިމުކުރުމަށް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާ ްފެނާއި ްފުވައްމުލަކުަގއި ްޏ. ްހިމެނޭ މިލިއަްނ15ްްތެރޭގައި

ހުށަހެޅިފައިވާްގޮތަށްްލޯނުްކަންތައްަތއްްކުިރއަށްްގެންދިއުމަށްްމާލިްއޔަުތްޔޫ.އެސްްޑޮލަރަށްްޖެހޭްކުވޭތުްދީނާރުގެްލޯނު؛ް

ކޮމިޓީންްހުއްދަދެއްވާފަިއވަނިޮކށް،ްލޯނުގެްމަޢުލޫމާތުްފުރަތަމަްފޮނުއްވާފަިއވާއިރުްފޮނުްއވިްމަޢުލޫމާތުްބަދަލުވެފައިްވާތީ،ް

ގޮުތގެްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުން.ްމިްރިޕޯޓުްޢިއްޒަތްެތިރްްއެްމައްސަލަްމާިލއްޔަތުްކޮމިޓީންްބަލައިްދިރާސާކުަރއްަވއިްނިންމެވި

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްފޮނުއްވުމަށްފަހު،ްއިޞްލާޙު 21ްްމެންބަރުންނަށް ްދެންނެވުނު.2113ްްޮއކްޓޫބަރު ްމެންބަރުންނަށް ަގއި

ްމާލި ްހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްިރޕޯޓު ްމި ްލިބިފަެއއްނުވޭ. ްއިްޞލާޙެއް ްެއއްވެްސ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީެގްމި ްއޔަތު

ްމެންބަރު،ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު

ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓުގަިއ؛ ްވިދާޅުވި ްތިޔަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ، މެންްއާދެ!

ްރިޕޯޓަކީް ްމި ްަދންނަވައިލާނަން. ްގޮތަކަށް ްކުރު ްރިޕޯޓު ްތައްޔާރުކުރެވިަފިއވާ ްދިރާާސކުރުމަށްފަހު ްކޮމިޓީަގއި މާލިއްޔަތު

ްފެނާއ2113ްްި ްފުވައްމުލަކުަގއި ްހިމެޭންޏ. ްލޯނުތަުކގައި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްނެގުމަށް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްއަހަރު ވަނަ
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މިލިއަންްޔޫ.ެއސްްޑޮލަރަްށްޖެހޭްކުވޭތުްދީނާުރގެްލޯުނ15ްްަމށްްބޭނުންވާްގާތްަގނޑަކަްށްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްޤާއިމުކުރު

ްހުއްދަދެއްވާފަިއވަނިކޮްށ،ްލޯނުެގް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްގެންދިުއމަށް ްކުރިއަށް ްކަންތައްތައް ްލޯނުގެ ްގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ްމަޢުލޫ ްަބއެއް ްފޮނުވާފައިާވއިރު، ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމަޖިލީހުެގްފުރިހަމަ ްރައްޔިތުްނގެ ްމަްއސަލަ ްެއ ްވާތީ ްބަދަލުވެފައި މާތު

ގެްދަށުންްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވ8ްިވަަންމާއްދާގެް)ހ(ގ111ްްެވަނަްއަހަރުގެްަގވާއިުދގ2111ްްެގަާވއިދުެގ؛ްެއއީް

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީގައި ްމި ްދެން ްރިޕޯެޓއް. ްއެކުަލވައިލާފަިއވާ ްނަންފުޅުތައްްގޮތް ންބަރުންގެ

ްމިާއއެްއޮކށްް ްވެސް ްލިޔުންތައް ްބެލި ްކަމުގައި ްމި ްކޮމިޓީން ްމި ްހިމެނިފައިވާނެ. ްރިޕޯޓުަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްގޮތް؛ ްދިޔަ ްކުރިއަްށ ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީގެ ްހުންނާނެ. ްސަރުކާރުްނ2113ްްއެޓޭުޗކުރެވިަފއި ްދިވެހި ްއަހަރު ވަަނ

ްހުށަހަޅުްއވާފައިް ްޤާއިުމކުރުމަށްްނެންގެވުމަށް ްނިޒާމު ްނަރުަދމާގެ ްފެނާއި ްފުވައްމުލަުކގެ ްޏ. ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުަގއި ާވ

ނޑުމެންްތަފްސީލުތައްްލިބިފައިްވަނީް ަގއި.ްރަްއޔިތުންެގ2112ްްނޮވެމްބަުރ29ްްބޭނުންވާްމިްލޯނާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ

ްވާތީ ްބަދަލުައއިސްފައި ްތަފްސީލުތައް ްލޯނުގެ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްކުރިއަށްްްމަޖިލީހަށް ްދިރާސާކުރުމަށް ްމައްސަލަ މި

ް ްތެރޭަގއި ްކަްނތައްތަުކގެ ނޑު ްމަިއގަ ްމަޝްވަރާކުެރވުނު ްކޮމިޓީން 52ްްގެންދެވިފަިއވޭ. 14ްވަަންބައްދަލުވުމުަގއި؛ްެއއީ

ް ްހިމެނިފައިވާނެ.2113ްްއޯގަްސޓް ްޖަދުވަލުަގއި ްމި ްސިޓީ ްފޮނުވާފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްުދވަހު ވަނަ

ްބަޔާންކޮށްފަ ނަޑކަށް ްާގތްގަ ްބޭނުންވާ ްޤާއިމުކުރުމަށް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ްފުަވއްމުލަުކގެ މިލިއަނ15ްްްިއވާ،

ް ްތަފްސީލުތައް ްބަދަލުވެަފއިވާ ްތެރެއިން ްތަފްސީލުތަކުގެ ްލޯނުގެ ްކުވޭުތްދީނާރުގެ ްޖެހޭ ްޑޮލަރަށް ޮނވެމްބަރ29ްްުޔޫ.އެސް

ްފޮނުވާފަިއވ2112ްާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްުދވަހު ްްވަނަ ްޖަދުވަލު ްތަފްސީލުތަާކ2ްިސޓީ ްވަނީ.ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގަިއްއެ

ްތިް ްބަދަލުތައް ްދެންނެވި ްމި ްމަްޝވަރާކުރިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބަދަލުތަކާ ްައއިސްފަިއާވ އަޅާިކޔާއިުރގައި

ް ްރިޕޯޓުގެ ްއަިދްއ4ްެބޭފުޅުންގެ ްެއްވަނީ. ްަބޔާންކުރެވިަފއި ްތާވަުލަގއި ްވާ ްނަންބަރުގައި ްގޮތުންްްވަނަ ްބެހޭ ބަދަލުތަކާ

ް ްރިޕޯޓުެގ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނުކުތާތަްއ ނުޑ ްމަިއގަ ްފާހަގަކުެރވުނު ްސަފުހާަގިއ5ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނަ

ނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުެރވުނީް ނުކުާތ4ްްނުކުތާެއއް.ްއ4ްްެބަޔާންކުރެވިަފއިްއެްވަނީ.ްމީަގއިްމައިަގނޑުްގޮެތއްަގއިްއަުޅގަ

ްމަޢު ްގުޅޭ ްލޯނާ ްމި ްވަީންއަކީ ްބަޔާންކޮށްަފއި ްގޮތުަގއި ްއަދަދުގެ ްހުށަހެޅުނުއިރު،ްލޯނުގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ލޫމާތު

ވަަނ2113ްްޯއގަސްޓ14ްްްމިލިއަންްޫޔ.އެސްްޑޮލަރަށްްޖެހޭްުކވޭތުްދީނާރު.ްއެހެންކަމަށްވީނަމަވެސ15ްްްގާތްަގނޑަކަށްް

ތުްންކުވޭތުގެްފަންޑުންްމިްމަޝްރޫޢަށްްފައިނޭންސްކުރުމުގަިއްދުވަހުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުވާފަިއވާްސިޓީަގއިްވާްގޮ

މިލިއަންްުކވޭތުްދީނާރުގެްލޯނެްއްމިްމަޝްރޫޢަށްްދެއްވުމަށްްެއްފަރާތުންްނިންމެވިްކަމަށާ،3.2ްްބައިވެިރވުމުގެްގޮތުންް

ް ްބަޔާންކޮށްަފިއްވާނީ ްގޮުތަގއި ްައދަދުގެ ްލޯނުގެ ްމިހާރު ްދ3.2ްީއެހެންކަމުން ްުކވޭތު ްއެއީްމިލިއަން ނަޑކަށް ނާރު؛ްގާްތގަ

11ްް 2ްްމިލިއަން ްއަދަދަްށ27ްްލައްކަ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްުކރިން ްމީގެ ްފާހަގަކުރެވިަފއިޭވ.ްއަދި ްޑޮލަުރކަން ްޔޫ.އެސް ހާސް

ްގޮތުްން ްގުޅޭ ްލޯނާ ްގޮތުަގއި ްކަެމއްގެ ްވަނަ ްދެ ްފާހަގަކުެރވިފަިއވޭ. ްކޮމިޓީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދަދެއްކަން ްމަދު ވުރެ

ްރައްޔިތުން ްދެއްކުމަށް ްއަނބުރާ ްލޯނު ްބަލާއިރު ްމަޢުލޫމާތަށް ްހުށަހެޅުއްިވއިރު، ްމަޖިލީހަށް ްމުއްދަެތއް،25ްްގެ އަހަރުގެ
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ް ްގޮތުގައި ްޕީރިައޑްގެ ްގްރޭސް ްލޯނުެގ7ްްއެއީ ްވީނަމަެވސް ްބަޔާންކުރަްއވާފައި ްވިޔަްސ؛ ްކަމުގައި ްހިމަނައިގެން އަހަރު

ްދެ ްއަނބުރާ ްލޯނު ްބަދަލަކީ ްއައިސްަފިއވާ ްއަދަދަށް ްމުއްދަތު ްވެސ24ްްްއްކުުމެގ ްކަެމއްކަން ްުކޑަވެފަިއވާ އަހަރަށް

މިލިއަން.ްއެްއަދަދުްކުަޑވީމާ،ްރީޕޭމަންޓުގެްމުއްދަތ15ްްުއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުެރޭވ.ްމިްދެންނެވީްކުރީގައިްވަނީް

ްއަަދދަށް ްލޯނުގެ ްމި ްފާހަގަކުރީ. ްިމ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ،ްެއކަން ްނޫންތޯ. ްުކޑަވާނެ ްއައިސްފަިއވުމުންްްވެސް ބަލަދު

ްފުރަތަމަް ްެއގޮތުން ްފާހަގަކުެރވުނު. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުޑަވެފަިއާވކަން ްޚަރަދު ްޖުމްލަ ްދާނެ ްސަރވިްސކުރުމަށް ލޯނުގެ

ްގާތްަގނޑަކަްށް ްވަނީ ްގޮުތގަިއްބަޔާންޮކށްފައި ްޚަރަދުގެ ްޖުމްލަ ްދާނެ ްސަރވިްސކުރުމަށް ްލޯނު ްހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި ލޯނު

އަންްޔޫ.ެއސްްޑޮަލރު.ްއެީއްުކވޭތުްދީނާރުންްބަަލންޏާްހަތަރުްމިލިއަންްތިންްލައްކަްސަތާަރްހާސްްުކވޭތުްމިލ15.42ްި

ް ްއަދަދު ްއެ ްއެކު ްބަދަލާ ްގެނެވިފަިއވާ ްނަމަވެސް 3ްްދީނާރު. 9ްްމިލިއަން 51ްްލައްކަ ްދީނާރަށ721ްްްހާސް ކުވޭތު

ްމީ ްފާހަގަކުރެވިފަ. ްވަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހިމެޭންކުޑަވެަފިއވާކަން ްަބއިތަުކގައި ނޑު ްމައިގަ ްލޯނުގެ ގެއިތުރުން

ްއައިސްފައިުނވާކަްން ްބަދަލު ްބޭނުމަށް ްކުރާ ްލޯނުނަގަިއގެން ްފަރާތާއި ްފަންޑުކުރާ ްމަޝްޫރޢަށް ްރޭޓާއި އިންޓްރެސްޓް

ނޑު މިދެންނެވި،ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުެރޭވ.ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްމިހާރުވެްސްބޭނުންކުރެވޭނީްފުވައްމުލަުކަގއިްއަުޅގަ

ްމާލިއްޔަތުް ްނިންމެވީ ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު ްކޮމިޓީން ްއެހެންކަމުން ްފާހަގަކުެރވޭ. ްކަމުގައި ްކަންތައްތަކަްށ އިސްވެދެންެނވި

ް ްއަހަރުގެ ްމި ްހާޒިރުވެވަަޑއިގެންެނވ52ްްިކޮމިޓީގެ ްދިރާސާކުރެއްވުަމށްފަހު ްމައްސަލަ ްމި ްބައްދަލުވުމުަގއި ވަނަ

ްއިއްތިފާޤުން ްްމެންބަރުންގެ ްބޭނުންވާ ްާޤއިމުކުރުމަށް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ްފުަވއްމުލަކުަގއި ްޏ. 3.2ްިނންމެވީ

ް ްެއއީ. ްގާތްަގނޑަކަށް ްދީނާރު ްކުވޭތު 11ްްމިލިއަން ްލައްކަ ްދެ ްލޯނ27ްްުމިލިއަން ްބޭނުންވާ ްޑޮލަރަށް ްއެމެރިކާ ހާސް

ް ްައހަރުގެ ްމި ްކޮމިީޓގެ ްހުއްދަދެްއވ22ްާމާލިއްޔަތު ްބައްދަުލވުމުަގއި ްފަހުންްވަނަ ްޭއގެ ްއަދި ފަިއވުުމންނާ،

ްބަދަލުވެފަިއް ްމަޢުލޫމާތު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިުރ،ްބައެއް ްމަޢުލޫމާތު ްފުރިހަމަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްލޯނާ ްމި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްލޯނުްދިވެހިްސަރުކާރަ ްއެުކްމި ްުކޑަވެަފއިވުމާ ްއިލްތިޒާމު ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްގުިޅގެންްސަރުކާރުން ްލޯނާ ްމި ްށްވީނަމަވެސް

ްގޮތަކަށްް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމައްސަލަ ްމި ްވީމާ، ްަކމަށް. ްެއއްބަސްވާ ްގޮތުން ްއުޫސލެއްގެ ްކޮމިޓީން ްމެދު ނެގުމާ

ްލޯނުތަްއް ްއެދޭ ްމިގޮތަށް ްސަބަބަކީ ްއެދޭ ްމި ްމިހެން ްއެދެނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމަވައިދެްއވުމަށް މަޖިލީހުން

ނޑުމެންްަރއްޔިތުންނަށްްގެއްިލގެންްއެބަްއަޅުަގނޑުމެންްނުނަގާްގިނަްދުވަސްވުުމގެްސަބަބު ންްއެްލޯނުގެްފައިދާްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްޯލނުތަކަކީ ްވެވޭ ްޤައުމުތަކާ ްއެކުވެރި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްކަހަލަ ްލޯނުތަކަކީ،ްކުވޭތު ްމިފަދަ ްއަދި ދޭ.

ްއަ ްވެްސ ްތެރޭަގއި ްދުވަސްތަުކގެ ްދަތި ްބަޖެޓުގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއޭެގްރީޝެޑިއުލްކުެރިވގެން ޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޭފުޅުންް ްބަހުސްަގއި ްކޮިމޓީގެ ްމާލިްއޔަތު ްކަމަށް ްލޯނުތަެކއް ްގެންެދވިދާނެ ްކުިރއަށް ްގޮތަކަށް ފައިދާލިބިދޭނޭ

ްތާއީދުކޮށްދެއްވަިއް ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިަޔ ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ.

މުލަކުގައިްފެނާއިްނަރުދަމާްޤާއިމުކުރެވޭނެްގޮތަކަށްްމިއަދުގެްވޯޓުްގަީޑގަިއްކަންތައްތައްްކޮށްދެްއވާެންލޯނުްލިބި،ްފުވައް

ްކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅި ްބަހުސްކުރުމަށްްކަ ްމެންބަރު.ްއާދެ!ްކޮމިީޓްރިޕޯޓުތަަކށް ްިމ1ްްަފއިާވްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާރު ަގޑިއިރު

ްފެށުނީ.ްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްދާންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަށް.

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާއި

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްހުށަހެޅުއްީވ.ްް`. ްެއ ްރިޕޯޓު ކޮމިީޓގެ

ްނިޒާމުް ްނަރުދަމާގެ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްަވގުތު ްމި ްހަލާކުވެ، ްނިޒާމު ްފެނުގެ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްހަމަ ްފުވައްމުލަަކކީ އާދެ!

ްދޭންް ްހާލަތެއް ްއޮތް،ްޚާްއޞަ ްއެކަހެިރވެފައި ްއަދި ްެއްއފަދައިން ްރަށްތަެކކޭ ްއެހެން ްރަެށއް.ްާރއްޖޭގެ ްއޮތް ބޭނުންވެފައި

ްނަރުދަމާގެްމަޖް ްހަމަ ްދަތިކަން، ްފެނުގެ ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްރަށެއްހެން ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްއާދެ! ްރަށެއް. ްއޮތް ބޫރުވެފައި

ްމިް ްައޅުަގނޑަށް ްއިއްތިފާޤުން ްރޭ ްފާސްކުރި ްުނވަތަ ްއެޕްޫރވްކުރި ްލޯނު ްރައީސް.ްމި ްބޭނުންވެފަ.ްޢިްއޒަްތތެރި ނިޒާމެއް

ްފާހަގަް ްއަުޅަގނޑަށް ްވަެދވުނު. ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތިއްެބވީ ްކޮިމޓީގަިއ ްއެ ްޢަލީ،3ްްކުރެވުީނ ްވިސާމު މެންބަރުން.

ް ްބޭފުޅުން؛ްޖުމްލަ ްދެ ްއާދެ!ްނަޝީދު. ްކާނަލް. ްމެމްބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމއަދުގ5ްްެދެންމެ ްެއކަމަކު ްތިއްބެީވ. ބޭފުޅުްނ

ްިމް ްއަްށްެއްރެޔަުކްވަަޑއެއްުނގަންނަވާ ްކޮމިޓީ ްބޭފުޅަުކްއެ ްރޭގަ.ްައޅުަގނޑަށްްސަރުކާރުެގްެއއްެވސް ްފާސްކުރި ލޯނު

ްކޮމިޓީތަކުގަިއް ްމި ްސަރުކާރުން ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެރަކަމެއް ްބައިވެިރެވވުނީ. އިއްތިފާޤުން

ްަބއިވެިރވުންތަްއް ްމިއަދުގެ ްޚިދުމަތްދިނުމުގަިއ ްގާތުން ްަރއްޔިތުންނަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްިމައދު މަސްއޫލިއްޔަުތއަދާކުރަން.

ކާއިްމިްމަޖިލީހުގައިްޮއންނަން.ްފުވައްމުލަކަށްްއެބަްޖެހޭްމިއަދުްނަރުދަމާްޚިދުމަތްްދޭން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކޮމިޓީތަ

ް ްފާހަގަކުެރްއވިހެން 15ްްއެ ްބަދަލުަގއި ްޑޮލަރުެގ ްައޅުަގނޑ11ްްުިމލިއަން ްއޮތީ. ްކުޑަވެަފއި ްމިއަދު ްޑޮލަރަށް މިލިއަން

ްއެެހންނަމަވެ ްފާސްކުރަން. ްޖެހޭްތާއީދުކުރަން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި ްތާނގައި ްއޮްތ ްކުިރއަށް ސް

މިކަމާްދޭތެރޭގައިްވިސްނަން.ްމީގެްކުރީަގއިްބަނދަރުހަދަމުންްއައިްގޮާތ،ްރަށްރަށްްހިއްކަމުންްއައިްގޮތާ،ްމީގެްކުީރަގއިް

އަހަރުްނ11ްްއިންްގެްނގޮްސގެންްރަނަގޅުްނަރުދަމާއަޅަމުންްއަިއްގޮްތްމިްވަނީްބަދަލުވެފަ.ްެއއަރޕޯޓެްއްއަޅަންޏާްސިފަް

ްހަް ްައޅަމުންދިޔައީ ްއެއަރޕޯޓް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދީފައި ްފަުޅރަށް ްވެރިކަުމގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެޅެމުންދިަޔއީ. އެއަރޕޯެޓއް

ރޕޯޓް.ްމަހުން،ްއަށްްމަހުން.ްއޭގެްރަނގަޅު،ްދިރިހުރިްމިސާލެއްްކޫއްޫޑގައިްއޮތްްެއއަރޕޯޓް.ްފުަވއްމުލަކުަގއިްއޮތްްެއއަ

ްކުރަން.ް ްމިކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަށުން ްޕާޓްނަރޝިޕްގެ ްޕްރައިވެޓް ްޖެހޭ ްއެބަ ްެއއަރޕޯޓުތައް.ްމިކަން ްއެނޫންވެސް އަދި

ްވެިރކަމުެގް ްސަރުކާުރގެ ްުކރީގެ ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްވެސް ްއޭުރގަިއ ްވެސް ްފަޅުރަށްތަކަކީ ްގިނަ ްޮބޑެތި ްއޮތް ރާއްޖޭގެ

ްބޭފުުޅންނަށް ްނުފޫޒުގަދަ ްއެ ްއަްށްްތެރޭގައި ްެއްގރިކަލްޗަރްމިނިސްޓްރީ ްހަމައެކަނި ްތަނަށް ްއެ ްރަށްތައް. ްހުރި ދެވިފައި

ްބޭނުންް ްފަޅުރަށުގެ ްއެ ްބަދަލުކޮށް،ްމިއަދު ްއެކަން ްއައީ.ްއެހެްނނަމަވެސް ްކުރަމުން ްއެކަން ްދައްަކއިގެން ްވަރުވާެއއް މަދު
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ނޑުްމިްދަންނަވާްއެްއޗަކީ ގއ.ްަގއިްއޮތްްދިގުރަށެއްްދީފައި،ްކޫއްޭޑެގްްއެންމެްހެޔޮގޮތުަގއިްއެްބަޖެހޭްކުރަން.ްއަޅުގަ

ް ްމިއަދު ްއަާޅފައޭ. ްއޮތީ ްއެ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތީ ްއެ ްއެަބ999ްްއެއަރޕޯެޓއް ްދަތުރުކުރެވޭ. ްއެބަ ްައށް ރުފިޔާ

ްއެބަް ްފެން ްއެޅެންޖެހޭ. ްނަރުަދމާ ްދީފައި ްފަޅުރަށް ްޮގތަށް ްބޮޑުުނވާ ްބުރަ ްގޮތަށް، ްބަރޯސާުނާވ ްަދއުލަތަށް އެނގޭ

ޅެންޖެހޭ.ްބަނދަރުްއެބަްހަދަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރަށްރަށްްހިއްކަން؛ްއެްރަށެއްްހިއްކަންްނުވަތަްބަނދަރެއްްއެ

ްތިާމވެށިް ްމުޅި ްވީރާާނވެ، ްހަލާުކެވ، ްޮއވެ ްއެތާ ްކޮންނަބޯޓު ްގެންދާ ްތަނަށް ްއެ ްކޮންނަން ްބަނދަރެއް ްނުވަތަ ހިއްކަން

ރަެށއްްނުހިްއކޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުަގއިްޮބޑެތިްބިަޔްްއަހަރުްދާއިރުަގއ15ްިހަލާކުވެ،ްރަނގަޅުް

އަހަުރްވެރިކަމުަގއިްނުހިއްކާހާްބިނ31ްްްދުވަހުން.ްމައުމޫނުގ3ްްެދުވަހުން،4ްްދުވަހުން،6ްްރަށްތައްްހިއްކަމުންދިޔައީް

ްވިސްާނވަަޑއިގެންަބއް ްނިކަން ްހިއްކާފަ. ްއޮތީ ްއެ ްސަރުކާުރަގއި ްޮބޑުްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތް ްއެ ްފޭދޫގައި ްައތޮޅު ްައއްޑު ލަވާ!

ނޑުްމިްދަންނަވ6ްްާމަސްދުވަހުންްހަނދާފައިްއެްއޮތީ.6ްްބަނދަރުް މަސްދުވަުހންްހަދާފައިްއެްއޮތީ.ްއެހެްނީވމާ،ްއަުޅގަ

ްބޮޑެ ްހުރި ްރާއްޖޭަގއި ްހިނގާށޭ ްބަދަލުގައި ްކުރުމުގެ ްމިކަން ްލާރިދީގެން،ްލޯނުނަގަިއގެން ްދައުލަތުން ްއަކީ ްބިޔަްވާހަކަ ތި

ްހުރިހާް ްބޭނުންވާ ްރަށެއްގައި ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްއަޅަން. ްެވސް ްއެއަރޕޯޓް ްދީފައި ްބަޔަކަށް ްކުެރވޭ ްއެކަން ފަޅުރަށްތައް

ރަށެއްަގއިްނަރުދަމާއަޅަން.ްއަިދްހަމައެއާެއކީަގއިްސާފުްބޯފެންްދޭން.ްމިއަދުްދައުލަތަށްްބުރަްބޮޑުވާްގޮތަށްްލޯނުދިނުމަކީް

ް ްލޯނުނަގަިއގެން ްއެީއ، ްވިދާޅުވެއްެޖ ްމިނިސްޓަރު ްނޫން. ްކަމެއް ްފަސޭހަ ްއެހާ ްއެބ31ްްަކަންކުުރމަކީ ްދަރަނި ބިލިއަން

ްޗާޕުކުެރވިދާނެ.ް ްރުފިޔާ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްވިސްނަންެޖހޭ. ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްއެހެންވީމާ، އޮތޭ.

ޤްބަލުްފަނާވެ،ްހަލާުކކޮށްލަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދުްމާީލްހޭދަކުރެވިދާނެ.ްެއކަމަކުްއެއީްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދަރިންގެްުމސްތަ

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްހުއްޓައިލާ. ްޕްރޮޖެކްޓު ްމަދުކުރޭ. ްމުަވއްޒަފުން ްކުޑަކުރޭ. ްމުސާރަ ްބުނަނީ ްމި ްދިޔައިމަ އިދާރާތަކަށް

ްއަ ްކަމަކީ ްެއްއވެްސ ްމިއިން ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްދަނީ. ްމި ްކުރެވެން ްކަންކަން ްކޮށްގެން ނޑުމެންނަށްްކަންކަން ުޅގަ

ްދީފައިް ްވަސީލަތްތައް ްގުދުރަތީ ްހުރި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ފަސޭހައިން

ްބަޖެޓްް ްއަބަދުވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުރީގައި ްމީގެ ްގެންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޕްރޮގްރާމު ްތަރައްޤީގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްިވދާޅުވާނެ ްބޭފުޅުން ްއެހެންނަމަވެސްްްހުށަހަޅާއިރުގައި ްޤައުމެކޭ. ްމަދު ްވަސީލަތްތައް ްގުދުރަތީ ްއަކީ ދިވެހިރާއްޖެ

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމަންފާ ްނަފާ، ްއޭގެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަސީލަތް ްގުދުރަތީ ްއޮތް ްމި ރާއްޖޭަގއި

ްކުރަން ްއެބަ ްބީދައިން ްދެންނެވި ްިމ ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްަވނީ. ްހޯދައިދީފައި ނޑުމެންްސަރުކާރުން ްއަޅުގަ ޖެހޭ.

ްއަޅަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްނަރުދަމާ ްފުަވއްމުލަކުެގ ްފާސްކޮށް، ްއެޕްރޫވްކޮށް، ްމަޖިލީހުން ްލޯނު ްމި އަވަްސެވގަންނަން

ްައވަހަށްް ްާބއްަވއިގެންުނވާނެ. ްމި ްއަނެއްކާ ްފާސްކުރުމަށްފަހު ްލޯނު ްމި ްއަޅަންޖެހޭ. ްއެބަ ްފެން ފުވައްމުލަުކގައި

ްޓެންޑަރކު ްމިހާރު ްއެހެންްއިޢުލާންކޮށް، ްހުރި ްރާއްޖޭގައި ްއަދި ްހައްލުކުރަންވީ. ްމިކަން ްައވަހަްށ ްކޮށްގެން ރަންވީ.

ްައޅުަގނުޑް ްލިބޭނީ. ްލުޔެއް ްކަމުގަިއ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއޭރުން ްޤާއިމުކުރަންވީ. ްމިނިާޒމު ްހަމަ ްވެސް ރަށްތަކަށް
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ްދޫ ްފަޅުރަށްތައް ްރާއްޖޭެގ ްހިނގާށޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްހިންގަން.ްދަންނަވާލަން ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްބޮޑެތި ކޮށް،

ްއޭރުންްސަރުކާރަށްްވަރަށްްބޮުޑްލުޔެއްްލިބިގެންދާނެ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްބަރުްރިޔާޟުފުށީްދާއިރާގެްމެންލުވި

ްއަ ްގޮތުްނ ްގުޭޅ ްރިޕޯޓާ ްކޮިމޓީގެ ްމާލިްއޔަތު ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތޔްތެރި ްމިއަަދީކްޝުކުރިއްާޔ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ުޅގަ

ްމިް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަުދ ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވގެންދާނެ. ްދުވަހަކަށް ްއުފާވެިރ ްވަރަށް ފުވައްމުލަކަށް

ްމަޝްރޫޢުް ްމި ްއަވަހަކަްށ ްވީހާވެްސ ްފާސްކުރެިވގެން، ްކުރުމަށް ްމަަސއްކަތް ްއެ ްއިން ްަފއިާސ ްމި ްމައްސަލަ؛ ލޯނުގެ

ނޑުމެންްޤަބޫުލކުރަންޖެހޭްހަޤީޤަތަކީްމިއަދުްދިވެހިރާއްޖޭެގްތަރައްީޤވަމުންްފުވައްމުލަކުް ގަިއްފެށިގެންދިއުން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

މިްދާއިރުަގއިްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހުންްވަރަށްްބޮޑެތިްވަރަށްްބޮޑުްޒިންމާެއއްްއެބަްއޮތްްަސރުކާރުްހިންގާްމަޝްރޫޢުތަްއް

ްއެހީތެރިކަން ްގެންދިއުުމގައި ްލޯނަކީްްކުރިއަށް ްކޮންމެ ްނަގަންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްމިއަދު ްއެގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ނޑަެއޅިަފ.ްއެހެންކަމުން،ްރަްއޔިތުންގެް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންޖެހޭްލޯނެއްގެްގޮުތަގއިްމިްލޯނުްމިްވަނީްކަ

ޢުތަކަާކްުގުޅންހުރިްލޯނުތަކެއްްއެަބްހުރިްމަޖިލީހުގެްމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓގަިއްމިހާރުވެސްްާރއްޖެތެރޭގެްވަަރށްްގިނަްމަޝްރޫ

ްކޮމިީޓެގް ްއެ ްސަބަބަކީ ްވާންޖެހޭ ްމިކަން ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުާވންޖެހޭ ްމިއީ ހިފެހެއްޓިފަ.

ްވަީން ްދަތިތަކާ ްބޮޑު ްަވރަށް ްމީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގުިޅގެން ްއޮތުމާ ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްމިއަދު އަޣްލަބިއްޔަތު

ްދާއިރާެގްކުރިމަ ްމެންބަރުންގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބޭނުން، ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްއަދި ތިލާންޖެހިފަ.

ް ްމިސާލަކަްށ، ްވޭ. ްމީގެތެޭރަގއި ްެވސް ްމާލިއްޔަުތ22ްްރަށްތައް ްއޮީތ ްވެްސ ްިމކަން ްމައްސަލަ. ްބަނދަރުެގ ރަށެްއގެ

ް ްމިނޫނަސް ްއަދި ްވެސް. ްހަމަައށް ްމިއަދާ ްއޮީތ ްހަަމ7ްްކޮމިޓީގަިއ ްވެސް ްެއއްބަސްވުެމއް ްލޯނު ްމަގުހެދުމުެގ ރަށެްއގެ

ްކޮމިޓީންް ްމާިލއްޔަތު ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިހެން ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްޕާުކކުެރވިފައި ްކޮމިޓީަގއި މާލިއްޔަތު

ް ްއާދެ!ްއޭރު ްނުފެށިފަ. ްވަނީ ްމިހާރުވެސް ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްގިނަ ްސަބަބުން ްހުރުމުގެ ްރައީސްްނިންމައިނުދީ ްކުރީ އެކަން

ްމިް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮުތން. ްދަތިކުރުމުގެ ްސަރުކާރަށް ްއެ ްވެިރކަމުަގއި ވަޙީދުގެ

ްއަދިް ްކަމަށް. ްެއއްބާރުލުންލިބޭނެ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްޓަަކއި ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްމަޝްރޫޢު ސަރުކާރު

ްޚަބަ ްއުާފވެރި ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭްއެއްބާރުލުންދެްއވާނެކަުމގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްހަމަެއއާެއުކގައި ްދެއްވާފަ. ްވަނީ ްވެސް ރު

މިއަދުްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްެވސްްމިދެންނެވިްއުސޫުލގެްމަިތންްމިްކަންތައްތަްއްތަންކޮެޅްއްސްޕީޑުްއަވަްސކޮށްްކުިރއަށްް

ްެވސް.ްކުރައްވާނެ ްކުރަްއވާކަން ްމަސައްކަތް ްއެ ްިވސްނުމެއްަގއި ްވެްސްއުއްމީދުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްްގެންދިއުމުގެ ކަމަށް

ްކޮމިޓީގެްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީގައިްހުރިްމިްދެންނެވިް އަޅުަގނޑުްމިއަދުްމާލިއްޔަތު

ްފޮނުވަން ްއަށް ްފްލޯ ްނޫނީ ްފޮނުވައިގެްނ، ްއަށް ްފްލޯ ްމި ްހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ްގޮެތއް ްއެޕްރޫވްކުެރވޭނެ ނުޖެހޭްލޯނުތައް

ްމަޝްރޫޢުތައްް ްއެ ްފޮނުވައިގެްނ، ްފަރާތްތަކަށް ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްފާސްކުރުމަށްފަހު ްކޮމިޓީން ްމާލިްއޔަތު އެްއޗެއް
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ް ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބާރުއަޅުްއވައިެދްއާވށޭ.ްއެހެންނޫންނަމަ ްމަޝްރޫޢުތަކަށ2114ްްްފެއްޓުމަށް ްހުރި ްފަށަން ްވެސް ަގއި

ްައއު ްޑިލޭތަެކއް ްބޮޑެތި ްވެސްްވަރަށް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއެލޯނުތައް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްކަމެއް. ްއެކަީށގެްނވާ ނަކީ

ްބޭނުންވާް ްކަމަށް ްއެ ްހުރީ ްހުރި.ްބޭންކުތަކުން ްއެބަ ްމައްސަލަތައް ްއެހެން ްދިމާވާ ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ އެޕްރޫްވކުރެވިަފއި

ްރިާޒވް ްފަިއސާ ްއެ ްބޭންކުތަަކކަށް ްަކނަޑއަޅާފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއަްށްފައިސާ ްިވޔަފާރި ްބޭންކުތަކުގެ ްބަހަްއޓަިއގެން ަގއި

ހުރަސްއެޅޭްގޮަތކަށެއްްސަުރާކރުންްނަގާނެހާްދުވަހަކުްނަގާަކށެއްްއެްފައިާސއެއްްެއވެއިލަަބލްއެއްުނވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިް

ް ްދެންނެވި ްމި ްެއގޮތުން ްއޮތް. ްެއބަ ްމިހާރު ްެވސް ްފައ7ްިބިރުވެރިކަން ްަމޝްރޫޢުގެ ްމަގުހެދުމުގެ ްމިހާރުްރަުށގެ ސާ

ބޭންކުންްދެންްއެްލިބޭނެކަމާްދޭތެރޭގައިްވަރަށްްޝަްއކުއުެފދޭްމިންވަރަށްްމިކަންްވަނީްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްޑިޭލކޮށްފަ.ް

ްިމކަންް ްއެކު ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ މިއީ

ްމާލިްއޔަތު ްމުޙައްމަދުްްކޮށްދެއްވުމަށް ްއިބްރާހީމް ްގްރޫޕުެގްލީޑަރު ްޕާލިމެންޓް ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްއަށް ކޮމިޓީ

ްމިތިބަް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރަނީ ްމިކަން ްެއއީ ްއެދެން. ްއަުޅަގނޑު ްއަރިހުަގއި ޞާލިޙުގެ

ްމަޝްވަ ްޮބޑެިތ ްވަރަށް ްހުރި ްއެބަ ްެވސް ްދާއިރާތަުކގަިއ ްދާއިާރގަިއްމެންބަރުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެްނވީމާ، ރާތައް.

ްއެީއް ްއަދާކުރުމަކީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ްއަދާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަންތައްތައް، ކުރަންޖެހޭ

ް ްބޮޑ2114ްްުއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަްށ ްެވސް ްމެންބަރުންގެ ްހޮވެންޖެހޭ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްއަހަރުަގއި ވަނަ

އޫލިއްޔަެތއް.ްއަދިްއެްބޭުފޅުންްހޮވުމުަގއިްވެސްްމިްދެްނނެވިްކަންަތއްތަކާްަރއްޔިތުންްރިޢާޔަތްކުރާނެ.ްހަމައެހެންމެްމަސް

ް ނުޑގެްދާއިާރގަިއ؛ްމި ްއަުޅގަ ރަުށ22ްްއަޅުަގނޑުްިމއަދުްސަރުކާރަްށްގޮވާލަންްބޭނުްނވޭްމިްމަްޝރޫޢުތަކުގެްތެރޭަގއި

ްބުރުނީ ްދާއިާރގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ،ް ްއަިދ2ްްމަޑިފުށި، ްއޮތް. ްއެބަ ްވެސް ްމަސަްއކަްތ ްބަނދަރުގެ ރަށުގެ

ް ްމަޑިފުށި، ްިދޔަމިގިލި، ްބުރުނީ، ްވެސް ްތެރޭގައި ްނަރުދަމާ ްމަގުހެދުމުެގ3ްްހަމައެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްޮއތް. ްއެަބ ރަށް

ްމިކަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްވިިލފުށި ްދާއިާރގެ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްއަޮތޅު ްތ. ްތެރޭަގއި ްވަރަށްްމަޝްރޫޢުގެ ްސަބަބުން މުގެ

ްކުރިއަށްް ްއޮތުމުގެްސަބަބުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަން ްމަޝްރޫޢުްހުއްޓިފައި ްކުރިމަތިވަމުން،ްމި ްދަނީ ްމި ްދަތިތަކެއް ބޮޑެތި

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްއަދި ްއެއްބާރުލުްނދޭން. ްއެހީތެރިކަމާއި ްބޮޑު ްވަރަށް ްޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްޓަކައި ގެންދިއުމަށް

ްބޭނުންވޭ.ްްއަޅުަގނޑު ްސަރުކާރަްށްގޮވާލަން ްމަޑިފުށީގ2118ްްެދިވެހި ްވެސް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

ްއެކަންް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއެހެންނަމަެވސް ްއެއްެޗއް. ްައންނަ ްހިމެނެމުން ްބަޖެޓުގައި ްމަޝްރޫޢަީކ ްހިއްކުމުގެ ބިން

ްސަުރކާރު ްމި ްމިހާރުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްމަނިކުފާނުެގްކުރެވިފަެއއް ްވަނީ ްވިާދޅުވެފައި ްރައީްސ ްަނއިބު ގެ

ްއެހެްނވީމާ،ް ްއޮތީ. ްަވޢުދުވެފައި ްހިއްކައިދޭނެކަމުގެ ްބިން ްމަޑިފުށީެގ ްތެރޭަގއި ްއަހަރުދުވަހުގެ ްފުރަތަމަ ވެރިކަމެްއގެ

ްކަންބޮުޑވުމަ ްއެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޑިފުށީގެ ްހިމެނިެގން ްބަޖެޓުގައި ްއަންނަ ްިމ ްއުއްމީދުކުރަން ްމިްއަޅުަގނޑު ްހައްލެއް ށް

ސަރުކާރުންްގެނެސްދެްއވާނެްކަމަށް.ްއަދިްހަމައެއާެއކުަގއިްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ،ްދިޔަމިގިްއޔާްއަދިްބުރުންޏާ؛ްމިްދެް
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ް ްމި ްމަޑިފުށީ ްަސބަބުން؛ ްނެތުމުގެ ްނަރުދަމާ ްބޮޑެތ3ްްިރަށަކީ ްވަރަްށ ްސަބަބުން ްނެތުމުެގ ްނަރުދަމާ ްވެްސ ރަުށގަިއ

ްއަދުްއެްމީހުންނަށްްއުފުލަންޖެހިފަ.ްއެހެންވީމާ...ތަކްލީފުތަކެއްްވަނީްމިް

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ް ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވ2113ްްާޝުކުރިއްާޔ ްނެންގެވުމަށް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްައހަރު ވަނަ

ްފުވައްމުލަކު ްޏ. ްހިމެނޭ ްލޯނުތައް ްގާތްަގނޑަކަށް ްބޭނުންވާ ްޤާއިމުކުރުމަށް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ވަރަަކްށ15ްްގެ

ްކުިރއަްށް ްކަންތައްަތއް ްލޯނުގެ ްގޮތަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްލޯނު؛ ްދީނާރުެގ ްކުވޭތު ްޖެހޭ ްޑޮލަރަްށ ްޔޫ.ެއސް މިލިއަން

ްމަ ްފުރިހަމަ ްލޯނު ްހުއްދަދެއްވާފަިއވަނިކޮްށ، ްކޮިމޓީން ްމާލިއްޔަތު ްބަެއއްްގެންދިއުމަށް ްފޮނުވާފަިއވާއިުރ، ޢުލޫމާތުތައް

ްގޮުތގެް ްނިންމެިވ ްދިރާާސކުރަްއވައި ްބަލައި، ްއަލުން ްކޮިމޓީން ްމާލިްއޔަތު ްމައްސަލަ ްއެ ްވާތީ ްބަދަލުވެފައި މަޢުލޫމާތު

ގޮސްްްރިޕޯޓް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްލޯނަކަށްްއެދިފައިްވަނީްއޭުރަގއިްބަޣާވާުތގެްސަރުކާރުންްކެްމޕެއިނަށްްފުވައްމުލަކަށް

ވަރަކަްށ15ްްއުޅުނުްުދވަސްވަެރްއގަ.ްއެްުދވަްސވަރުަގއިްުފވައްމުލަުކްރަްއޔިތުންގެްލޮުލގަިއްއަދުނެްއްެއޅުވުމުެގްގޮތުންް

ްފޮުނވާފަިއާވް ްއޮުޅވާލަިއގެން ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްކަމަްށްބުނެ ްއަޅަން ްނިޒާމެއް ްަނރުދަމާ ްރުފިޔާެގްލޯނެއް މިލިއަން

ނަޑއެިޅގެންްދޮގެްއކަން.ްެއއީްހަމަޖެހިފައިވާްްރިޕޯޓެއް.ްއޭުރވެސްްއެ ރިޕޯުޓންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާހަގަީވްއެއީްހަމަްކަ

ވެސްްލޯނެއްްނޫންކަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެއީްމީިޑޔާަގއިްހެްޑލައިންްހަދައިގެންްފުވައްމުލަަކށްްނަރުދަމާްނިޒާމެއްްއަޅާް

ް ްމި ްއަނެއްާކވެސް ްމިހާރު ްދެން ްދެްއކީކަން. 15ްްވާހަކަ ްބަދަލުވަީނ ްމި ްޑޮލަރު 3ްްިމލިއަން ްޑޮލަރަށް. 15ްމިލިއަން

ްމިންވަރަކަށް.ް ްމަދު ްއެއަްށވުރެ ްބަދަލުވަނީ ްމި ްއަނެއްާކވެސް ްފައިސާ ްދީނާރުގެ ްކުވޭތު ްެޖހޭ ްޑޮލަރަށް ްޔޫ.އެސް މިލިއަން

ްކުރީގައި ްކަންތައްކަން. ްކުރާ ްހީލަތުން ްމަކަާރިއ ްމިއީ ްއެނގޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑަޖަހަމުންްްއެހެންވީމާ، ކަ

ްހުށަހަޅާފައިް ްހުށަހުށަޅަނީ. ްއެިދ ްލޯނަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްކަމަކީ ްކުރާ ްމި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ގެންދިޔައީ.

ްެއް ްއޭުރވެސް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްަވގުތުން ްއެހެންނަމަވެސް ްއުެޅނީ. ްމި ްނުލިބިގެންނޭ ްއެްޕރޫވަލް ްލޯނު ްނުލިބުނޭ، ލޯނެއް

ްކޮ ްވަނީ ްއެ ްއަސާސީްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްަރްއޔިތުންނަށް ްރަށެްއގެ ްއެްއވެސް ށްީދފަ.

ްވޯޓުް ްހީލަތުން ްމަކަރާއި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޯންނާނެ. ްައޅާފަެއއް ްއިެރްއގައި ްއެްއވެސް ްހުރަހެއްނާޅާނެ. ޙައްޤުތަކަށް

ްބަޣާވާތެ ްހީލަުތން ްމަކަާރއި ްނުވަތަ ްއަންަނން، ްވެރިކަމަށް ްބާަލއިގެންްހޯދައިގެން ްދުލި ްބަޣާވާތުގެ ްއެ ްކޮށްފައި އް

ްފޮނުވަިއގެންް ްތަނަށް ްމި ްަބޔަކު ްތިބި ްބަާޣވާތުަގއި ްއެ ްބުނެ،ްއަނެްއާކވެސް ްނޫނޭ ްބާޣީންނެއް ްމިހާރު ތިމަންނަމެންނަކީ

ްފު ްމިހާރުވެސް ްސަރުާކރަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްޔާީމން ްނޫން. ްކަމެއް ްޮކށްގެންވާނެ ްއެއީ ްއުޅުމަކީ ރުޞަތުްރުހުންހޯދަން

ް ްިމ ްޮގސް، ްދުރަށް ްބަޣާވާާތ ްއެ ްފޮނުަވއިގެން ްއަލުން ްތަނަށް ްމި ްބަަޔކު ްސާފު ްއޮްތ ްވެރިކަެމްއ5ްްއެބަ ްހެޔޮ އަހަރު

ްދުލިް ްބަޣާވާތުގެ ްއެ ްބަޔަކީ ްތިބި ްނަގާފައި ްކެބިނެޓަށް ްމިހާރުެވސް ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްލިބިފައި ްފުރުޞަތު ކުރުމުގެ

ްވާނީ ްހަމަ ްއެ ްބައެއް. ްތިބި ްހީލަތްްްބާލާފައި ްމަކަރާއި ްމިހަކަ ްއެހެންވީމާ، ްވާނީ. ްހަމަ ްބާޣީންނަށް ްބޭލިޔަސް ދުލި
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ް ްއަނެްއކާވެސް ްބުނ2ްްެހަދައިގެން ްނަގަނިއްޔޭ ްލޯނު ްއެޕްރޫވްކުރަނިްއޔޭ، ްލޯނު ްރަށްރަށުގައި ްފަހަރަށް ވަނަ

ްިއބް ްގޮތަށް؛ްޤާސިމް ްގަތް ްވޯޓު ްދައްކަިއގެން،ްއެ ްސޫރަ ްނިޒާމުގެ ްގަނެލިްއޮޅުވާަލިއގެން،ްނަރުދަމާ ްވޯޓު ްވެސް ރާހީމު

ްބޮޑެތިް ްހިންގަނީ ްހަމަ ްމި ްޮއޅުވާަލއިގެްނ ްއަނެްއކާެވސް ްގޮތަްށ ްފޭރިގަތް ްަޙއްޤު ްއޮތް ްއަުތަގިއ ްަރއްޔިތުްނގެ ގޮތަށް،

ްވެރިކަމަށްް ްެވސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްޔާމީން ްަޤބޫލެއްނުކުރެވޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްނޫން. ްނަާގަކށް ްލޯނެއް ްމިއީ ޖަރީމާ.

ްއެ ްއޮީތްްއަރާަވޑަިއގެން ްއެ ްއެސް.ޓީ.ޯއ ްޤަބޫލެއްނުކުާރނެ ްއިންސާނަކު ްއެްއވެްސ ނަޑކަށް؛ ްއަުޅގަ ވިދާުޅވީ،

ދަރަނިވެރިވެފަޭއ،ްއެސް.ޓީ.އޯްދެރިއްޔޭ.ްބުިނއިރުަގއިްއެސް.ީޓ.އޯެގްއެންމެްޮބޑުްހިއްސާދާަރކީްެވސްްސަުރކާރު.ްދިވެިހް

ް ްއޮތް ްނަގާފައި ްސަުރކާރުން ްޮއވެ،ްމިްްބިލިއަނަްށްވުރ1.4ްެދައުލަތް.ްދިވެހި ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްނުދަްއކާ ްރުފިޔާ ގިނަ

ބުނަނީްއެސް.ޓީ.އޯްއޮތީްދަރާފައޭ.ްކާކުތޯްޤަބޫލުކުރާނީ؟ްއެްސ.ޓީ.ޯއގައިްހުރިްހުރިހާްމުދަލެއްްދަރަންޏަށްްނެގިްމީހާްމިް

ް ްއޮތް ްދަރާފައި ްއަށް ްއެސް.ޓީ.އޯ ްދަރާފައޭ. ްއޮތީ ްއެސް.ޓީ.އޯ 1.4ްްބުނަނީ ްރުފިޔާ ްގިނަ ްވުެރ ސްޓެލްކޯގެްބިލިއަނަށް

ްބަދަލުވާނެ.ް ްއަދިވެްސ ްކުންފުްނޏަކަށް ްަފއިދާވަިނވި ްާޒތުގައި ްޭއގެ ްައކީ ްއެސް.ޓީ.އޯ ްދެްއކީމަ ްއެްއޗިހި ފައިސާއާ

ްއެސް.ޓީ.އޯް ްއެހެންވީމާ، ްމިިހރީ. ްވެސް ްބިންތައް ްގިނަ ްއެންމެ ްހުރި ްމާލޭގައި ްނުވަތަ ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއ އެސް.ޓީ.އޯަގއި

ްދަރަ ްސަރުކާރު ްނޫން. ްވަީންދަރާފައެއް ްަބޔާންކޮށްފައި ްރިޯޕޓުގައި ްައއި.އެމް.އެފްގެ ްދަރަނިވެރިވީ. ްަދއުލަތް ނިވެރިވީ.

%ް ްނިސްބަތް ްއުފެއްދުންތެރިކަުމގެ ްބޮލަކަށް ްކޮންމެ ްއާބާދީ 81ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފާއިތުވި ްދަރާފަ. އަހަރުުދވަހުގ2ްްެއޮތީ

ް ްފާސްކުރި ްައޅުަގނޑުމެން 2ްްތެރޭގައި ްވީނުވީެއއް ްބަޖެަޓށް ްވެސްްއަހަރުގެ ްއަދި ްތަފުސީލެއް ްޭއެގ ނޭނގޭ.

އަޅުަގނޑުމެނަކަްށްނުލިބޭ.ްެއއާެއއްކޮށްްފިނޭންސްްމިނިސްްޓރީގެްބަޖެޓުްބޭނުންްގޮތަކަށްްހޭދަކޮށްފައިްވަނީ.ްހިތަށްއެިރް

ްބަޖެޓުގަިއް ްޚިދުމަތްދޭން ްަބަޔކަށް ްތިބި ްއެތާ ްމުައއްސަސާތަްއ ްސިފައިްނގެ ްނުވަތަ ްފުލުހުންނާ ްކެމްޕޭނަށް. ގޮތަކަށް

ްސްޓޭޝަންަތއްްއަ ްޓީ.ވީ ްނޯންނާނެ، ްބަޖެޓުގައި ްބުނެފަ. ްއިތުުރކުރާށެޭކ ްވަޒީފާ ްިއތުރަށް ްނޯންނާނެ ޅުަގނޑުމެން

ްއަްށ،ް ްދުނިޔެ ްމުިޅ ްއޮުޅާވލައިގެން. ްއަށް ްދުނިޔެ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްބުނެފަ. ްކުރާށެކޭ ްކަްނކަން ްއަެނއްާކވެސް ހަދައިގެން

ްއަ ްއޮޅުވާަލިއގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްކިޔާފައިްމުޅި ްހިންގާށޭ ްމަޝްރޫޢުތައް ްނުވަތަ ްނިޒާމާ ްނަރުދަމާ ނެްއކާެވސް

ްހުވަފެނެއްް ްއެއީ ްނޫން. ްޙަޤީޤަތެްއ ްއެއީ ްނޫން. ްކަުރދާހެއް ްައސްލު ްއެއީ ްފޮނުވިޔަސް ްތަނަށް ްމި ކަރުދާސްތަކެއް

ްަނގަ ްޮގނޑިތައް ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ނިޑތައް، ްގޮ ްކައުންސިލްގެ ްލޯކަލް ްއަެނއްާކވެސް ްމިްދައްކަިއގެން ންެވގެން

މަސައްކަތްކުރަނީ.ްމިވެސްްހަމަްހުވަފެނެއް.ްއެއްެވސްްތާކުންްދިވެހިރާއްޖެއަކަށް،ްރާއްޭޖގެްކޮރަޕްޝަނާއިްފަސާދަްއާިއް

ްނުދޭނެް ްލޯނެއް ްއެްއވެސް ްހިނދެއްގައި ްހަރުދަނާނުކުރާހާ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްކޯޓުތަކުގެ ްމި ްކޯޓާ، ސުޕްރީމް

ްއެްއޗެއް ްއެްއވެސް ްފާސްކޮށްފައިްްދިވެހިރާއްޖެއަކަްށ. ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއޮތީ ްއެ ްމިހާރު ްދޭނީ؟ ްކޯއްެޗއްތޯ ނުދޭނެ.

ްހިނދެއްަގިއް ްސަުރކާުރްބޭނުންވެއްޖެ ްދިވެހި ްވަނީ ްއެ ްފާްސކޮށްފައި ްމަހުގައި ްއަހަރުެގްއޭޕްރީލް ްމަހުގަިއ،ްމި އޭޕްރީލް

ްކަމަށް،ްނިގުޅަ ްހުރިްބޭނުންްއެއްެޗއްްނެގޭނެ ްމިތާ ްދިވެހިރާއްޖެްބޭރުގެްއިންވެސްޓްމަންޓުތަތް ިއގަނެވޭެންކަމަށް.ްކާކުތޯ
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ބިލިއަނަށްްވުރެްގިނައިްނ1.4ްްއަށްްއިންެވސްޓުކުރާނީ؟ްމަރުަކޒީްބޭންކުންްއެްބުނަނީްތިމަންމެންްޗާޕުކުރީމޭްފައިސާ،ް

 ތިމަންނަމެންްއޮންނާނީްޗާޕުކޮށްފައޭ.ްމަޖިލީހުގެްހުއްދައެއްްެނތް...ް

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއްމަދުްރަފީޤުމުޙަފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުް

`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްކުވޭތުްފަންޑުންްފުވައްމުލަުކގެްފެނާިއްނަރުދަމާްއަށްްމިްނަންަގާވް

ްމާީޒަގިއ11.2ްް ްއަހަރުގެ ްހައެއްކަ ްގާްތނަޑކަށް ްދިުގ؛ ްޭވތުވެދިޔަ ްހަމަޖެހިގެންދިޔައީ ްމި ްޯލނު ްޑޮލަރުގެ މިލިއަން

ނޑުމެންްކު ްއަުޅގަ ްކުރިންވެސް ްފުަވއްމުލަކަީކ ްއެނގިަވޑަިއގެންނަވާނެ ްއާެދ، ްގޮތުން. ްނަތީޖާއެްއގެ ްމަަސއްކަުތގެ ރެވުނު

ްއޮންނަް ްއުފެދިފައި ްރަށް ްއެ ްވާއިުރަގއި ްރަށަށް ްއެއް ްބޮޑު ްއާބާދީ ްއެންމެ ްރާއްޖޭގެ ްފަދައިން ްގެންދިޔަ ދަންނަވަމުން

ްބޮޑު ްމަްއސަލަތަްއްއެހާ ްތިމާވެށީގެ ްފެންްްގޮތުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްގޮތުން ްއޮންނަ ްފަށަލަ ްފެން ްރަށުގައި ރަށަކަށްެވ،ްއަދި

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްފެން ްރަށުގެ ްއެ ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްނިޒާމެްއ ްނަރުދަމާ ްެއަކށީގެންވާ ްކުީރގައި ތަޣައްޔަރުެވ،

ް ްތަކުރާރުވަމުންދަނިކޮށް ްމިހެން ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. 2112ްްތަޣައްޔަރުވެަފއި ްޚިލާފަށްްވަަނ ްއާދަޔާ އަހަރު

ް ްމިދިޔަ ްއާދ71ްްެގާތްަގޑަކަށް ްހާދިސާ؛ ްފެންބޮޑުވުމުގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިމާވި ްުފވައްުމލަކަށް ްތެރޭގައި ްއަހަރު ވަަރކަށް

ްެވގެންްގޮސްފައިްވަނީ.ްއާެދ،ް ފުރާނަތަކެއްްގެއްިލގެންނުދިޔަުކގައިްިވޔަސްްރަށަށްްވަރަށްްބޮޑެތިްމާއްދީްގެއްލުންތަކެއް

ްވަގުތު ްއަރިހުގަިއްްއެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޭޖގެ ްދައުލަތުގައި، ްދިވެހި ްގުޅިގެން ްހާދިސާއާ ްެއ ައޅުަގނޑުމެން

ްމަސަްއކަތްޕުާޅް ްކުރެއްވި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްދެން ްގޮތް. ްއޮްތ ްވެފައި ްމިކަން ްސީރިޔަސްކަމާއި ްކަމުގެ ްމި ދެންނެވީމު

ްނިޒާމަށް ްދެންނެިވްނަރުދަމާގެ ްމި ްއިތުރަށް ްބޮޑަްށް؛ްގުިޅގެން ްވަރަށް ްނިޒާމަށްްސަރުކާރުން ްނަރުދަމާގެ އާެދ،ްބޯފެނާއި

ްމިް ްފެނިގެން ްމިއަދު ްައޅުަގނުޑމެނަށް ްއިރާދަކުރެްއވީތީ ްނަީތޖާ ްމަސަްއކަތުގެ ްކުރެްއވި ްދެްއަވއިގެްނ އަހައްމިްއޔަތުކަން

ްގާ ްބޭނުންފުޅުވާ ްއޭރުން ްޕްރޮޖެކްޓަށް ްމުޅި ްބޭނުންފުޅުވި ްއޭރު ްސަރުކާރުން ްއާދެ، ްދަނީ. މިލިއަނ15ްްްތްަގނޑަކަށް

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްއައިރު ްނިމިގެން ްފަހުން ްވިޔަްސ،ްއެންމެ ްމ11.2ްްިހަމަނުޖެހުނުކަމުގައި ްހަމަޖެހިފައި ްޑޮލަރު މިިލއަން

ނުޑް ްމައިގަ ްބޭނުންވާ ްހިންގަން ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްބޮޑު ްމުހިއްމު ްމިކަހަލަ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްައޅުަގނަޑށް ްއެހެންވީމާ، އޮތީ.

ްލިބުނީ ްގޮތަކަްށްފައިސާ ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްފަިއސާ ްބޭނުންވާ ްބާކީ ްދެން ްނިންމާލުމަށް ްޕްރޮޖެކްޓު ްމި ްދެން މަ،

ްޙަޤީޤަުތގަިއް ްއާދެ، ްކަމަށް. ްނިމިގެންދާެނ ްތެރޭަގއި ްއަހަރުތަކެްއގެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްޕްޮރޖެކްޓު ްމުޅި ްގޮސް، ހަމަޖެހިގެން

ައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްހުިރހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންް،ްމިއަދަކީްފުަވއްމުލަކަށްްވަރަށްްމުހިއްމުްދުވަހެއް.ްއާދެް

ްުފވައްމުލަކަށްް ްއެއީ ްއާދެ، ްވޯޓުދެްއވާނެ. ްފާސްކޮށްދެްއވަން ްރިޕޯޓް ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްލޯނަށް ްމި ވެސް

އްސަލަތައް.ްއެހެްނވީމާ،ްވަަޑއިގަންަނވާްހުރިހާްބޭފުޅުްނނަށްްވެސްްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެްެއްރަށުަގއިްފެުނގަިއްހުރިްމަ

ްފުރިހަމަް ްހަމަ ްމިއަށް ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކީ މި

ް ްރާއްޖޭގެ ްގޮތުން ްއާބާީދެގ ްފުަވއްމުލަކަކީ ްއާދެ، ްކަމަށް. ްެއ3ްްއެއްބާރުލުންދެްއވާނެ ްވާއިރުަގއި ްކަމަށް ްރަށް ވަނަ
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ްަރއްޔިތު ްދިިރއުޅޭ ްފުަވއްމުލަުކގެްރަށުގައި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްނޫްނ، ްއެކަންޏެއް ްނިޒާމު ްފުިރހަމަ ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ްނނަށް

މަގުތައްްވެސްްހެދިގެންދިއުމަީކްއެްރަށަށްްވަަޑިއގަންނަވާްޭބފުޅުންނަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެްއެްރަށަށްްކިހާްމުހިއްމުް

ްއާ ްކަމެްއަކން. ްއޮތް ްބޭނުންވެފައި ްބޮޑަށް ްކިހާ ްޕްރޮޖެކްޓުްކަމެއްކަން. ްމި ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ދެ،

ްދަތިވަމުންދާް ްބޮޑަްށ ްއެންމެ ްބޭނުންާވ ްއަްށ ްތަރައްީޤ ްދެްނނެވި ްމި ްފުވައްމުލަުކަގއި ްުގޅިެގން ްއެާއ ނިމިގެންދާއިރުަގއި

ްމުސްތަޤްބަ ްކައިރި ްގޮތްތަކަކަށް ްހެދިގެންދާނެ ްެވސް ްމަގުަތއް ްޕޭލްކުރެވި، ްމަުގތައް ްއާދެ، ްމައްސަލަ. ލެއްގަިއްއަނެއް

ްއޮތްް ްމި ްކުރަްއވާފައި ްޮގތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްކޮމިޓީން ްމާލިްއަޔތު ްމި ްކޮންމެައކަސް ްއާދެ، ްކަމަށް. ހަމެޖެހިގެންދާނެ

މަސައްކަތްޕުޅަށްްމާިލއްޔަތުްޮކމިޓީގެްއެންމެހަިއްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށާްއަދިްެއްކޮިމޓީގެްމުޤައްރިރަްށްޚާއްަޞކޮށްް

ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްިޢއްޒަތްތެިރްްއަޅުަގނޑު ްޝުކުރިއްޔާ ްނިންމައިލާނަން. ްވާހަކަޮކޅު ްައޅުަގނޑުގެ ޝުކުރުދަންނަވަމުން،

ްރައީސް.ް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްކަންތައްަތްއް ްމާލިއްޔަތު ްދައުލަތުެގ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްައޅުަގނޑުމެނަށް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްގޮތުްންކު ްނަތީޖާެއއްގެ ްުނކުރުމުގެ ްކަންކަން ްމަތިން ްގޮުތގެ ްއެްއގޮްތވާ ްޤާނޫނާ ްއުސޫލުތަާކއި ްހަމެޖެހިފައިވާ ރިއަށްދާއިރު

ނޑުްފާހަގަކުރަންްބޭނުން،ް 2113ްއިތުރުްއުނަދގޫތަާކއިްތަކްލީުފތައްްލިބިގެންްއަންނަްތަން.ްާޚއްޞަްގޮތެްއގަިއްއަުޅގަ

ްމަަސއްކަތް ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުގެ ްކޮމިޓީްންްވަނަ ްމާލިއްޔަތު ްލިބިގެންދިޔައިރު ްއެޕްރޫވަލް ްބަޖެޓް ްއަިދ ކުިރއަށްދިޔައިުރ،

ްއެް ްއަލީަގއި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްދީފައިވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަތިން،ްއަިދްމާލިއްޔަތު ްގޮތުގެ ްެއއްގޮްތވާ ްނިންމުންތަކާ ނިންމާފައިވާ

ްއެޕްރޫވްދީފަިއަވނިކޮށް، ްނިންމައި ްގެންިދއުމަށް ްކުިރއަށް ްއެހެްންްކަންކަން ްކަްނކަން ްއެ ްދީަފއިަވނިކޮށް އެޕްުރވަލެއް

ނޑުްޤަބޫލުުކރަން.ްމިގޮތުންްފުވައްމުލަކަށްް ގޮތަކަށްްބަދަލުވާްހިސާބަށްްމިްދަނީްމަޢުލޫމާތުތައްްފުރިހަމަނުވާތީކަންްއަުޅގަ

ްހަމަޖެހިފައިވ15ްަ ްފަރާތުން ްފަންޑުގެ ްުކވޭތު ްގޮުތގައި ްޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ްޑޮލަުރގެ ްޔޫ.އެސް ްއެްމިލިއަން ްމިހާރު ނިކޮށް،

ދިމާވެފައިވަނީްްްމިިލއަނަށްްބަދަލުވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިޮގތަށްްމިްބަދަލުވެގެންދާއިރުްމިްކަންކަނ11.2ްްއަދަދުްމިްއޮތީް

ްގެނެްސގެްން ްގޮުތަގއި ްރަނގަޅު ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއަދި ްބަަލއިލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިހުމާލުންތޯ ްފަރާތެއްގެ ކޮން

ްކަ ްމި ްފުރުޞަތުގަިއްމެނުވީ ްމި ްމިއާެއކުަގއި ްހަމަ ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަަމކަށް ްކުރެވޭނެ ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ންކަން

ްކަންކަްން ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްފުވައްމުލަުކގެ ްނިންމައި، ްައވަހަށް ްމަސައްކަތް ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑުްދެކެން.ްަހމަްމިއާއެކުަގއިްވޭުތވެދިޔަްއަވަހަށްްޚިދުމަތްލިބޭނެްގޮތެއްްވުމަކީްވަރަށްްމުހިއް މުްކަމެއްްކަމުގައިްއަުޅގަ

2ްް ްސަރުކާުރގެ ްކުީރގެ ްނުވަތަ ްތެރޭަގއި، ްދުވަހުގެ ްވާީނ3ްްއަހަރެއްހާ ްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތެރޭގަިއ އަހަރުދުވަުހގެ

ްނި ްފެނުގެ ްދިއްދޫގެ ްވަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްދަށުން ްދަށުން،ްޕްރޮގްރާމެްއގެ ޒާުމްޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް.ްއެކަމާްޔޫ.އެސް.އެިއްޑގެ

ްމިް ްއަދި ްވެސް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްނިންމާފައި ްކޮށް، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްތަކެއް ްހުރިހާ ގުޅޭ
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ްެއް ްބޭފުޅުން ްއެ ްފަރުޖައްސާލަިއގެން ްކަންކަންްނުކޮށް ްމި ްތެެރއިންްެވސް ވޭތުވެިދޔަްދުވަސްަތކުަގއިްެވސްްސަރުކާރުގެ

ްހުރިްތިއްބެ ްނިމިފައި ްމިހާރު ްކަންކަން ްމި ްސަރުކާރަށް ްމިއަދުގެ ްގޮވާލަްނ، ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ްއެހެންވީާމ، ވީ.

ްކޮބައިޯތއޭ.ް ްބޭނުމަކީ ްބެހެއްުޓމުގެ ްތިހެން ްނުކޮށް ްމަަސއްކަތްަތއް ްމި ްއިމްޕްލިމެންޓުޮކށްދެއްވާށޭ. ކަންތައްތައް

ް ްއެހީގެ ްލޯނު ްއާއި ްއެހީ ްހިލޭ ްލިބޭ ްެއްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްަވގުތުތަުކގައި ްލިބެންވާ ްއެ ނޑުމެނަށް ްއަޅުގަ ބޭުނންހިފުމަށް

ްގެއްިލގެންދާނެ. ްެއއްޗެހިތައް ްއެ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްނުކޮށްފިއްޔާމުން ްއެބަްްކަންކަން ްރައީސް.ްފާހަގަކޮށްލަން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެޕްރޫވަލްދީފަިއވަ ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަކޮްށ ްއަދި ްޮކމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްދައުލަތުގެ ްއޮފްްޖެހޭ ްބޭންުކ ްޚިލާފަށް ްއެއާ ނިކޮްށ

ް ްވެސް ްއިން ްބޭނުންކޮށްފައިވ311ްްާމޯލްޑިވްސް ްމިނިސްޓަރްއޮްފްފިނޭންސް ްނަންގަަވއިގެން ްލޯނެއް ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ްޖެނެރަލްް ްއޮޑިޓަރ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްއެހެންނަމަެވސް ްބައްލަވާފަ. ްވަނީ ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ މައްސަލަ

ްއޮިޑޓެްއްޖަވާބުދެއް ްހައްދަވާ ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނިޔަލަށް ްމަހުގެ ްސެޕްޓެމްބަރ ްމިދިޔަ ްއޮްތ ްއެބަ ވާަފއި

ްހަމައަްށް ްމިއަދާ ްއަކީ ްިހތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްއަްނގަަވއިދެްއވާެނ ްސާފުކޮށް ްއެކަްނކަން ހެއްދެވުމަށްފަހުގައި

ް ްވެފައިުނާވކަން. ްޚަބަރެއް ްގޮތުން ްގުޭޅ ްއެކަމާ ްވެސް ްކަންކަންްއަިއއިރު ްއެ ްބޭނުން، ްދަންނަވަން އެހެންނަމަވެސް

ވީހާވެސްްައވަހަކަށްްކުަރއްަވިއްސަރުކާރުތައްްބަދަުލވެގެންާދއިރުްދައުލަުތގެްމާލިއްޔަތުްަބދަލުވެފައިްހުރިްގޮތްަތކާްއަިދް

ް ްމަޢުލޫމާތުތައް ްގޮތްތަުކގެ ްހުރި ްކުެރިވފައި ްޚަރަދުބަރަދުތައް ްއޭެގ ްނަތީޖާތަާކިއ ްއަންނަ ްއަވަހަކަްށްއެކަމަށް ވީާހވެސް

ްިޢއްޒަތްތެިރްް،ކުެރވިްއޮޑިޓު ްދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއެނގުމަކީ ްއެކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް

ްެއއްްަސރުކާރުްނިމިދާއިރު ްތިބިްް،ރައީސް.ްއަބަުދވެސް ްކުީރގެްސަރުކާުރގައި ްއައުމަށްފަހުަގއި މީހުންްއަނެއްްސަރުކާރު

ްކޮ ްަދއްކަނީ.ްއެހެންވީމާކަންތައްތައް ްވާހަކަ ްބަނދުނާމުވާ ްފަރާްތތަކުގެ ނޑު،ްށްފަިއވާ ްއަުޅގަ ްެވސް ްބަޖެާޓްިމއަދު މެންގެ

ްޢަމަލު ްމިއެްއގޮތަށް ްނިމިޮގއްސަ ްސަރުކާރެއް ްއެއާްްނުކޮށްފައިވާ ްއަދި ްމިއޮތީ. ްސަުރކާރުަގއި ްއައި ްއަަލށް ްއެުކގައި

ްއެްްމަސައްކަތްތަކާ ްވަްަހވާލުާވއިރު ްވެފަިއވާ ްުނކުރެވޭެންް،ޢުދުތައްްބޭފުޅުން ްމިއަދު ްމަސަްއކަތްތައް ްބުނެފަިއވާ ކޮށްދޭން

ްނުް ްވިދާުޅވެ ްފަްސޖައްސަކަމަށް ްގެންދާވަތަ ްމިްމުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްތަން ްއެްފެންނަނީ. ވިދާޅުވަީންްބޭފުޅުން

ްބަޖެޓު ްދަށޭ. ްހާލަތު ްދަންނަވާްބަޖެޓުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްވާނީ. ްފާސްކޮށްދިނީމައޭ ްމިއަދުްމަޖިލީހުން ްބަޖެޓަކީ ްއޮތީ ލަން

ްމި ްހުަށހަޅާފަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަރުކާުރގައި ްކުރީގެ ްބަޖެޓޭއޮތީ ްއޮތް ްމިއި ްއަދި ްބަޖެޓުް. ެގްސަރުކާރުގެ

ްމަޖިލީހާމަޢުލޫމާތުތަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްައއިއްސަްްކެއް ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަނީްްއެއްްހަމައަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް ނުވޭ.

ްލޯނުގެބަްމި ްޮގތުގަޔާްޖެޓުން ްޯހއްދަަވއިގެްން،ްއެީހގެ ްްފައިސާ ްގޮތުގަިއްވެްސްބޭރުެގްފަރާތްތަުކން ްއެީހގެ އަިދްހިލޭ

ްވަރަށްްް،ވިޔަސްް ްއެކަމަށް ްސަުރކާރުްްދެން ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެއީ ްއަޅުަގނޑު ްމަަސއްކަތްތަެކްއްކުރަންޖެހޭކަން ްގުނަ ގިނަ

ްއޮތު ްތެރޭަގއި ްބަޣާވާތެްއގެ ްހާލަތުން ްކުީރގަިއްއޮތް ްމިމީގެ ްދުނިޔޭެގްެއއްެވްސްޤައުމަކުން އަްށްްާރއްޖެްމުެގްސަބަބުން

ްއައިްއސަ ްނިމުމަކަށް ްެއކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްނުދޭ. ްފޯރުކޮެށއް ްއެް،އެހީތެރިކަމެއް ްހިސާބަކުން ކަންކަްންްކޮންެމެވސް

ްދެކެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއިްނތިޚާބުކުރެިވގެންދާނެ ްއުސޫލުން ްޑިމޮކްރެޓިކު ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްވެިރކަމެްއް. ްއޮތް ވެފައި
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ް ްމިއޮތުމާ ްދެްއެކުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމަގުފަހިވެގެންދާނެ ްމިއާމަގަށް ްހަމަ ްމިކެނީ. ްމިގޮތަށްްްއެުކގައި ކަންކަން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެްއޮގތަކަށްްބަދަލުވެގެންދާއިރު ްބޭނުން ްާރއްދަންނަވަން ްވަޢުވެސް ްވެފައިވާ ްަރއްޔިުތންނަށް ދުތައްްޖޭގެ

ްއެްފުއްދައިދިނުމުގެ ްޓަކައި ްނުފުއްދައިދިނުމަށް ްުނވަތަ ްކަުމގައި ްީރޒަނެްސަބަބެއް ްބޭނުންުކރައްވާ ްގޮުތގަިއްބޭފުޅުން ްއގެ

ްނެތް ްފޯރުންތެރިކަން ްބަޖެޓުަގއި ްނުދެކެޭމްދައުލަތުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްފުރުޞަތެއް ްދެންނެވޭނެ ްވާހަކަ ކަމުގެ

ްމިއާ ްހަމަ ްރައީސް. ްފާހަގަކޮޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެުކަގއި ްއަނެއް ނޑުްށްލަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްދައުލަތަކަްށްއަކީ މެންނަށް

ނޑުމެންނަށްްދައުއަންަނއިރުްެވސްްއަދިްކެމްޕޭނުހަވާުލވުމަށްްްސަރުކާރާ ލަތުގެްމާލީްހާލަތުްކުރަމުންދާއިރުްވެސްްއަުޅގަ

ވެރިކަމަށްް،ްންޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާތިބިްބަޔަކުްމިްމަސައްކަތްކުރަްފުދިފައިގެންޖެހޭނެ.ްއެަވރުގެްތަސައްރަފުނހުރިްގޮތްްއެ

ްގޮތާއަ ްއޮތް ްހާލަތު ްމާލީ ްންނައިރު ްއެ، ްައުއމަށްފަހުގައި ްވެރިކަމަށް ްބޭނުންްއަދި ްހާލަތު ްދުޅަހެޮޔްމާލީ ކުރައްަވއިގެން

ްއެް ްވާްގޮތެްއގަިއ ްގޮތުެގ ްކުަރްއވާނެ ްހިއްސާކަންކަްނ ްަރއްިޔތުންނަށް ްއެބަހަކަަތއް ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަން ވަނީްްޖެހޭ.

ްހަދައި،ބަ ްއެްްޖެޓު ްހަދަިއގެން ްނިޔާްހިސާބު ްަތޤުދީރު ްކޮށްފަ. ްފުރުޞަުތްކަންތަްއ ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުން ކުރި

ޭޖގެްަރއްޔިތުންނަށްްވެަފިއވާްސަރުކާރުންްާރއްްނުވާނެ.ްމިސްްރާްއޖޭގެްރަްއޔިތުންްނިކަމެތިެވގެންްނުލިބުނީ.ްއެހެންނަމަވެ

ްއަޅުަގނޑުްދެކެނީ.ްްހިނދަށްްވެސްްއެްނދުންްމިހިްދުތައްްފުއްދައިދޭންޖެހޭނެ.ްމިވަޢު ކަންކަންްކުރަންޖެހޭނެްކަމުގައި

ްމި ްވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްފުވައްމުަލކުގެ ްއެދެނީ ްލިބިްއަޅުަގނޑު ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ތްތެރިްޢިއްޒަްމިް،ޚިދުމަތް

ްީއސްްދެްއިވްފުރުޞަތަށް.ްބޮޑަށްްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަްދެއްވުން.ްވަރަށްމަޖިލީހުންްއެކަންްނިންމައި

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްތަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

 .د وعلى آله وصحبه أجوعيننا هحو   سيد  الم على الة والس  الص   .العالوين رب   هلل الحود .حينحون الر  بسن هللا الر  

ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްރައީްސ. ްރިޕޯޓުގެް،ޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްެވގެންަސބަްމި ްރިޕޯޓު ްމި ްފުބުން، ވައްމުލަުކެގްދިޔުމުން

ްހިތް ްވާްރައްޔިތުންނަށް ްރިޕޯޓަކަށް ްލިބިގެންދާނެ ްތާއީދުހަމަޖެހުން ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސްްތީ ކުރަން.

ްމި ްހުށަހެޅިްހިތާމައަކީ ްމިކަން ްއަހަރުގެްނޮވެމްބަރުގައި ްމިދިޔަ ްއަދި ބަށްްލަސްވެގެްންހިސާްމިް،އަހަރުގެްމެއިްމަހުގައި

ްމަދުވެގެން ްފައިސާ ްއޮތް ްލިބެން ްއައުމުން ްސަރުކާރުންްއިންޓްރެސްޓ2ްު%ދިޔަކަން. ްޓަކައި ްނެގުމަށް ްލޯނު ްމި ަގއި

ދިޔައީްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީގެްސަބަބުންްަކމަށްްދަންނަވަންޖެހޭ.ްކޮންމެްހިސާބަށްްމަޑުޖެހިގެންްކުރަމުންްއައިްމަސައްކަތްްމި

ފޮނުވުނުްރިޕޯުޓްކޮމިޓީންްދިރާސާ؛ްފޮނުވުނުްވަނަްދުވަހ14ްްުމަުހގެްްއަހަރުގެްޮއގަސްޓުްސްްމިވިސްނުމެްއގައިްނަމަވެް

ްމިްސިޓީއާ ްދިރާސާކުރަްއވައިްުގޅިގެން ްކޮމިޓީން ްްިނންމާފައިްރިޕޯޓް ްޢިއްޒަތްތެރ2113ްްިނޮވެމްބަރ19ްްވަނީ ަގއި.

ްމިް،އެހެންކަމުންް.ރައީސް ްނަގާްމިއަުދ ްއަލުން ްރޭޓުއަނެއްކާް،ްނަމަްލޯނު ްއިންޓްރެސްްޓ ްހުރުމަކީްްވެސް ބަދަލުވެފައި

ްލޯ ްބޮޑު ްމިހާ ްއިންޓްރެސްެޓއްަގއި ްކުަޑކުޑަ ްކަމެއް.ްމިހާ ްހުރަސްއެކަީށގެންވާ ްމިއަށް ްވެސް ްދިނީމަ ްޓަކައިްނެއް އެޅުމަށް

ްމަސައްކަތް ްހިތާމަޔާ،ްކުރި ްއަުޅަގނޑުމެން ްފާހަެއއީ ްކަމެއް.ްހަމައެއާއެއެކީ ްއަގަުކރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެންެގްޅުްީކަގއި ގަ
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ްބޭްނކު ްޓަކައި ްބަނދަރުހެދުމަށް ްހުިރްރަށްރަށުގެ ްނެހެދި ްބަނދަރު ްއެމް.ީޓ.ސީ.ސީއޮފްްސިްރާއްޖޭގެ ްނެގުމަށް ްންލޯނުން

ްލޯނުްލިބިގެންްހިނގައިދާނެކަމާްނުދިނުމުގެްސަބަބުންްމިއަދުްއެމިލިއަްންޑޮލަރުްއަދިވެސްްހުއްދ31ްަހަމަޖައްސާފައިވާް

ނޑުމެންްދޭތެރޭްއަ ނޑުމެންނަްށްޔަޤީންކަމެއްްނެތްްިމއަދުްޭބންކުކުރަަޝއްކުްުޅގަ ލޯނުްްއޮފްްސިލޯނުންްއެްންޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ް ްކަމަކަށް. ްހިނގައިދާނެ ްލިބިގެން ްއިންޓްރެސްޓ8ްު%ދެން ްލިބޭނީ ްދެން ްލޯނު ްއޮްތ ްހަމަޖައްސާފައި ްދޭން 12ް%ަގއި

ނޑުްޮގވާލަނޫންްކަެމްއްވެސްްނޭނގެ.ްމިފަދަްކަންތައްތައްްއަޅުްްއިންޓްރެސްޓުަގއި ންްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްހުއްޓާަލއި،ްގަ

ްމުސްަތޤް ްކޮމިީޓގަިއ ްދިވެހިމާލިއްޔަތު ްވެްސ ްލޯުނތަކާްބަލުގައި ްމިފަދަ ްފޮނުވާ ްާރއްޖޭގެްްަސރުކާރުން ްއިތުރަށް އަދި

ްގޮތަށްްތަރައްޤީ ްހުރަސްނޭޅޭ ްް،އަށް ްމާލިތަރައްޤީްރާއްޖޭގެ ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްލޯނުތައް ްހުށަހަޅާ އްޔަތުްކުުރމަށް

ްއެންމެް ްއޮތް ްލިބެން ްމަންފާ ްއެކަމުގެ ްވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަދި ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްފާސްކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޓީން

ްމިހާ ްނެގުން ްލޯނު ްިމ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަެމއް. ްލިިބގެންދާނެ ްްރަނގަޅަށް ްސަބަބުން ްލަސްވުމުެގ 4.3ްބޮޑަްށ

ް ްނޫނީ ްޑޮލަރު ްދީނ4ްާމިލިއަން ްކުވޭތު ްއޮތ15ްްްރު؛މިލިއަން ްލިބެން ްޑޮލަރު ްމިްމިިލއަން ްމިއަދު ްްތަން 11.22ްވަނީ

ްިމލިއަންްކުވޭތުްދީނާރު.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިްބަދަލުްމ3.2ްްި.ްއެއީްުކވޭތުްދީނާރުގެްމިލިއަންްޑޮލަރަށްްބަދަލުވެފަ

އަޅުަގނޑުްުއއްމީދުކުރަނީްްގެްސަބަބުން.ްއެހެންކަމާެއކީބަދަލުވުމުްައށްްއިންޓްރެސްޓްްރޭޓ3.57ްުްްއިނ3.51ްްްއައީް

ފުަވއްމުލަކުގެްމަަސއްކަތްްވީހާވެްސްްމިްލޯނުްނަގަިއގެންް،ވެސްްލަސްނުކޮށްްމިްލޯުންނެގޭނެްގޮތްްހަމަޖައްަސއިދީދެން

ތައްްވެސްްވީހާްއަވަހަކަށްްއެކީްމާލިއްޔަތުްކޮިމޓީގައިްމިހާރުްހުރިްއިތުރުްލޯނުއަވަހަކަށްްފެށިގެންދިޔުން.ްއަިދްހަމައެއާ

ްލޯނުްމައި،ނިން ްއެ ްކުރިން ްނިމުމުގެ ްކަމަށްްމިއަހަރު ްފަހިކޮށްދޭނެ ްކޮމިޓީން ްމާލިްއޔަތު ްގޮތެއް ްނެގޭނެ ްވެްސ ތައް

ނޑުްވާހަކަްނިންމައިލާނީްމިްމަޖިލީހުއަޅުަގނޑުްުއއްމީދު ކޮމިޓީންްވީހާވެސްްއަވަހަކަށްްއެްްގެްމާލިއްޔަތުކުރަން.ްައޅުގަ

ްނިން ްހުްްއެްމައި،ލޯނުތައް ްނެގުމުގެ ްމިްއްދަލޯނުތައް ްރިޕޯޓުްދިނުމަށް ްކޮމިޓީގެ ްޮގވާލަމުން.ްމަޖިލީހަށް ްފޮނުވާލުމަށް ތައް

 .ޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް. الم عليكنالس  و

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ނޑުމެންނަށްްއެބަްފެޭންކޮމިޓީެގްރިޕޯޓްްބަލައިކޮމިޓީްރިޕޯުޓ؛ްމާލިއްޔަުތްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް ލީމަްައޅުގަ

ްޖެހޭވަރ15ްަ ްޑޮލަަރށް ްޔޫ.އެސް ްއޮތްމިލިއަން ްނަގަންްށް ްލޯނެއް ްީދނާރުގެ ްނިންމާފައިވާކަން.ްކުވޭތު ްކޮމިޓީން ެވގެން

ްޮކމިޓީ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް. ްހުށަހެޅިްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ްފުރަތަމަ ްމައްސަލަްއަށް އިރުގަިއ

މައްސަލަްހުށަހަޅާފައިްއޮތީ.ްއެހެންްމިްދަންނަވާލަނީްލޯނުގެްޕްރިންސިޕަލްްްނިމިގެންްއޮތްްގޮަތކަށްްނޫންްމިހާރުްރިޕޯޓު

ްހައިވެއްޖެ.ްމިް ްިއމްޕްލިކޭޝަން ްފައިނޭންޝަލް ްބަދަލުވެއްޖެ.ްއަދި ްރޭޓު ްއިންޓްރެސްޓު ްބަދަލުވެއްޖެ.ްލޯނުގެ އެމައުންޓު

ްރިް ްކަމަށް ްބޮޑަްށްތިން ްވެސް ްވުރެ ްމަސައްކަތަށް ްކޮމިީޓގެ ްއެއީ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ޢާޔަތްކުރާއިރުަގއި

ްސަބަބުންް ްނެތުމުގެ ްާޤބިލުކަން ްދައުލަުތގެ ްމި ްބަދަލެއް. ްައއިސްފަިއވާ ްމެދުަގިއްސުވާލުއުފެދޭީތވެ ްޤާބިލުކަމާ ދައުލަތުގެ
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ްޤަބޫ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްބަދަލެއް ްފާސްކުރަންވެގެންްއައިސްަފއިވާ ްލޯނު ްމި ްމިއަުދ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ލުކުެރވެނީ.

ްކުީރަގއިް ްއަހަރު ްެއއް ްމީގެ ްގެންނަންޖެހެނީ ްހަނދާނަށް ްހަަމ ްައޅުަގނޑު ްޯވޓުލާއިރުަގއި ްމިތާނަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްވެގެން ްމެންބަރުން ްތިން ްމެންބަރުންތައް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްއެޅުމަށްްްމިލިއަނ151ްްފުވައްމުލަކު ްގޯތި ޑޮލަރުގެ

ޓަކައި،ްޗައިނާްސަރުކާރުންްދިންްލޯނުްބޭރުކޮށްލިްމައްސަލަ.ްއެްބޭފުޅުންްއެކަންްބޭރުކޮށްލީްކީއްެވގެންތޯ؟ްއެްބޭފުޅުންް

ގެްުއނިކޮށްފައި،ްމާލޭގައިްއެްބައ41ްްިއެކަންްބޭރުކޮށްލީްފުވައްމުލަުކގައިްހުރިްގެތަުކގެްއަދަދުްމަދުވެގެންނޭްކިޔާަފއިް

ްއަޅަ ްއެއީ ްބޭރުކޮށްލީ. ްއޭތި ްބޭފުޅުން ްއެ ްނިންމީމާ ްމ151ްްިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްލޯނެއް. ްޑޮލަރުގެ މިލިއަން

ް ްމިއަދ11ްްުދައްކަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްަޓކައި ްަރއްޔިތުންނަށް ްުފަވއްމުލަކުގެ ްހަމައެކަނި ްލޯނެއް ްޑޮަލރުގެ މިލިއަން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްުނކުރާނަން. ްބޭެރއް ްމިއެއް ްބޭރެއްްނުކުމެފައި ްމިެއއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްރޫޙެއް. ްބަދަލުހިފުމުގެ ްނެތް ގެ

ްގޮތުަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްރަްއޔިތުންނަކީ؛ްައޅުގަ ްފުވައްމުލަކުގެ ްމީތިްފާސްކޮށްދޭނަން.ްއެއީ ނޑުމެން ނުކުރާނަން.ްއަޅުގަ

ްއެ ްރައްޔިތެއް. ްލިބެންޖެހޭނެ ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްހަމަ ްވެސް ްރައްޔިތަކީ ްކޮންމެ ްއަހަރުްރާއްޖޭގެ ްެއއް ްމީގެ ކަމަކު

ް ްޓަަކއި ްބޯހިޔާވަހިކަމަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްމާލޭގެ 211ްްކުރިން ްެއ ްޚާްއޞަކުެރވުނީމާ، ްލޯނ151ްްުގެ ްޑޮލަުރގެ މިލިއަން

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްކޮމިޓީގައި ްއަދި ްބޭރުކޮށްލީ. ްވޯޓުލައިެގން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ފުވައްމުލަުކގެ

ްޮކމިޓީ ްއޮތީްވަކާލާތުކުރަމުންދިަޔއިރުަގއި ްމަސައްކަތަކަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފުަވއްމުލަުކ ްތިއްެބވި ގައި

ްކައިރިންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްމިއަދު ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްދުވަހުގަިއ ްއެ ްެއއީ ްބޭރުކޮށްލުން. އެ

ްނޫން.ްމާލޭ ްބަދަލުހިފާކަށް ްއުޅެނީ ްމި ްނުލިބުނީމާްފިލާވަޅުނަގަންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޯހިޔާވަހިކަން ްރައްޔިތުންނަށް ގެ

ނުޑމެންްމަސައްކަތެއްްނުކުރާނަްންފުވައްމުލަުކގެްރައްޔިތުންްިކބައިންނެއް.ްެއކަމަކު،ްއެއީްއެް އޭގެްބަދަލުހިފާކަށްްއަުޅގަ

ްކަމެ ްއެއްވެސް ްކުާރނެ ްރައްޔިތުން ްެއއީ ްމައްސަލައެއް. ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެ ްއީގޯ. ްނޫން.ްބޭފުޅުންގެ އް

ްއަންނަނީްްއެހެންވީމާ، ްކުރިމަތިވަމުން ްވިސްނާށޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރަްއޔިތުން ްފުވައްމުލަކުގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު އަުޅގަ

ްރަށަށްް ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްމިހާރު ްއިންތިޚާބޭ. ްކައުންިސލުތަކުގެ ްލޯކަލް ްިއންތިޚާބޭ. ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ސެކޭްހުންނެވީ.ްކޮންްކަމެއްތޯްކޮށްެދވުނީ؟ްކޮންްކަެމއްތޯްކުިރއަށްްއޮތްްތާނގައިްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާްަނިއބުްރައީ

ް ްއޮތީ؟ްމި ްއެޅޭކަށް.ްވަރަްށ11.2ްްކުރަން ްނެތޭ ްނަރުދަމާއެޅޭނެތޯ؟ްނަރުދަމާ ްލޯނުން ްނަގާ ްޑޮލަރަށް ްޔޫ.ެއސް މިިލއަން

ްބަ ްސްޕެސިފިކޭޝަނަކަށް ްެއއްެވސް ްމަސައްކަތުގެ ްއޮތް. ްއެބަ ްފެންނަން ްލިބޭްސާފުކޮށް ްލޯނަށް ްހަމައެކަނި ްނާދޭ. ދަލެއް

ްކުީރގައިް ްއަޅާނީ. ްނޫންތޯ ްއެއްަބެއއް ްބައިކުޅަ ްދެ ްނަރުދަމާގެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްލާރި ްިމ ްދެން ްކުޑަވީ. ްމި އަދަދު

ނޑުމެންްބަލައިލާއިުރގަިއް އަޅުަގނޑުމެންްބެލިންްއެްްސޕެސިފިކޭޝަންތަކާއިްމަަސއްަކތުގެްައގަށްްދާވަރު.ްމިހާރުްައޅުގަ

ްރައީްސ.ްމިހާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޮޑު. ްައގު ްވެސް ްހޮޅި ްނުވިތާކަށް ްނުލިބޭ. ްހިލައެްއ ްބޮޑު ްޮބުޑވެްއޖެ. ްއަގު ްތަކެތީގެ ރު

ް ްާމ11.2ްްކިހިނެއްތޯ ްަރއްޔިތުންނަށް ްފުަވއްމުލަކުގެ ްނޭޅުނީމާ ްނަރުދަމާއަޅާނީ.ްއެ ްއެތާނަގއި ްމިއަދު ްޮޑލަރަށް މިލިއަން

ްއެކަ ްމެދުވެިރވެގެްނދާނީ. ްގޮތްތަކެއް ްމަޖިލީހުގެްދެރަ ްރައްޔިތުްނގެ ްއިންތިޚާބަާށއި ްކައުންސިލް ްލޯކަލް ްއުޅެނީ ްމި މަކު
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އިންތިޚާބަށާްއަދިްއެްބޭފުޅުންްނައިބުްރައީެސއްްހޯދައިދިނީމަްތިމަންނާމެންްމިހާރުްފާސްކޮށްފީމޭްއެހެންްބުނެލަންވެގެން.ް

ްޕީ.ޕީ.އެމެއް ްފާސްކުީރ. ްެއކަން ްމަސައްކަތުންނޭ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްޕީ.ޕީ.އެމެްއްްތިމަންނާމެން ްހަމަވެފައެއް. ްިމތާ ްމިއަދު ނެތް

ނޫންްމިތާްއޮތީކީ.ްމިތާްތިބީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމެންބަރުން.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމެންބަރުންނެއްްދެކޮެޅއްނަހަދާނެްމިކަހަލަްކަމަކަށް.ް

ްމަ ްކުރާ ްއެްމ.ޑީ.ޕީން ްހޯދައިދިނުމަކީ ްޙައްޤު ްއަާސީސ ްވާތީ. ްޚިދުމަތަކަށް ްއަސާސީ ްކީްއެވގެންތޯ ސަްއކަތް.ްއެއީ

ްހަމައެއާެއއްކޮށްް ްދެން ްކޮްށދީފި. ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްަމސައްކަތް ްއެ ްޯވޓު. ްޙައްޤަކީ ްއަާސސީ ްއެންމެ ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭްއެހެނިހެންްއަސާސީްކަންތައްތަްއ،ްތަރައްޤީގެްއަސާސީްކަންަތްއތައްްވެސްްއެއީްއެމް.ޑީ.ޕީންް

ްމަސައްކަތަީކ.ްފެނާިއްނަރު ްައއީްކޮށްދޭނެ ްއެނިގގެން ްަރްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއަސާީސްޚިދުމަތްތައްކަން ްނިޒާމަކީ ދަމާގެ

ްއެނގުީން ްކުރިން ްއޭެގ ްނޭނގެ. ްކުިރއަކުްނ ްޭއގެ ްިހސާބުން. ްައއި ްތަޢާރަުފވެގެން ްމިރާްއޖޭގައި ްވިސްނުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ްއު ްދެކިގެްނ ްބަނދަރުކަމަށް ްއަީކ ްތަރައްޤީ ްާވހަކަ. ްބަނދަރުގެ ްހިލަޖެހި ްފުަވއްމުލަުކެގްބޮޑު ްވާހަކަ. ްބަެއއްެގ ޅުުނ

ް ްނިންމުން. ްވަުރގަދަ ްއެންމެ ްސަރުކާުރގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނިންމުމެއް. ްަސރުކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ މަހުނ4ްްްއެއަރޕޯަޓކީ

ނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމަަސއްކަތްތަަކކީްދިވެހިރާއް ޖޭެގްއަޅައިދިންްެއއަރޕޯޓެްއ،ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

ްފާސްކޮށްދިނުން.ް ްގޮތްތަެކއް ްެދވޭނެ ްކުރިއަށް ްތަރައްޤީަގއި ްފޯރުކޮށްދިނުން.ްއަދި ްޚިދުަމތްތަކެއް ްއަސާސީ ރައްޔިތުންނަށް

ްޕީ.ޕީ.އެްމް ްމެންބަރުންނާއި ްފުަވއްމުލަކު ްިތއްބާ، ްފޫގަޅާފައި ްވޯޓުލާންެވގެން ްމެންބަރުން ްމާލޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެކަމަކު

ނޑުްެވސްްހަމަްއެްދުވަހުްމަޖިލީހުގެްރައީސަްށްމެންބަރުންނާްއެްދުވަހުްގު ޅިެގންްމިްދެންނެވިްބިލުްބޭރުކޮށްލީމާްއަޅުގަ

ވެސްްވަރަށްްއިހާނެތިކޮށްްަބސްތައްްބުނެވުނު.ްއެހެންްބުނެވެންޖެހުނުްސަބަބަކީްެއއީްމާލޭގެްރަްއޔިތުންގެްއެންމެްބޮުޑް

 މިލިއަން...151ްްއަސާސީްޚިދުމަތަކީްބޯހިޔާވަިހަކން.ްއެް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:އްމަދުްނާޒިމުްލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙަވެޑަމަ

ްުފވައްމުލަުކެގް ްފޮނުވާފައިވާ ްމިއަދު ްކޮމިޓީން ްާމލިއްޔަތު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ް ްނަަގންޖެހޭ ްޓަކައި ްނ15ްެނަރުދަމާއެޅުމަށް ްޑޮލަރު ްއަދި ްފައިސާ ްއެއަްށވާ ްއަދި ްޑޮލަރުގެ؛ ްޔޫ.އެްސ ގުމަްށްމިލިއަން

ްވަކާލާތުކުރަމުންދިޔައީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަބަދުވެސް ްތާއީުދުކރަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޯލނަށް ްމި ްހަމަޖެހިފައިވާ ޓަކައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށް،ްއަދިްޚާއްަޞކޮށްްފެނާއިްަނރުދަމާގެްޚިދުމަތްތަކަކީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާުރގެްވަރަށްްބޮުޑް

ްސަރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްާރއްޖޭެގްވަޢުދެއް. ްނިމޭއިރުގައި ްއަހަރު ްފަސް ްމިދިޔަ ްނިމިގެން ްމި ްާރއްޖޭަގއި ްތަޞަްއވުރަކީ ކާުރގެ

ކޮންމެްރަށެއްގައިމެްނަރުދަމާްއޮންނަންޖެހެނީްއެޅިފައޭ.ްއަދިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސަރުކާރުްރަނގަޅުްގޮުތގައިްބަޣާވާެތއްެގް

ްނަުރދަ ްފެާނއި ްނަމަ،ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްނުގޮްސްނިމުން ްއަދިްތެރެއަށް ްނޯންނާނެ. ްފިޔަަވއި ްރަށެްއ ްމަދު ްއޮްތ ްނުލެވި މާ

ް ްއެންމެ ްވާނީ ްނެހެދި ްއަދ9ްްިބަނދަރު ްހިމެނިފައިވޭ. ްއެކަން ްތެރޭގަިއ ްސިޔާސަތުތަުކގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ރަށުގައޭ.

ްސަ ްތިން ްސަރުކާރުަގއި ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއަދި ްުކރަނީ، ްމި ްފާހަގަ ްމިއަދު ްއެީކގައި ްހިތާމަޔާ ްއަޅުަގނޑު ތޭކަްމިކަން
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ްނަގަްން ްއަތޮޅުގައި ްހަތަރު ްދެކުުނގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްނަގައި، ްބޭންކުން ްއެްގޒިމް ްޗައނާގެ ްޑޮލަރު މިލިއަން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިއަދު ްމަިނކުފާނު ްއަދި ްކޮމިޓީން، ްމާިލއްޔަތު ްއަދި ްތާށިެވ، ްއެ ްމިހާހިސާބަށް ްލޯނު ހަމަޖެހިފައިވާ

ްމުޚާޠަބުކުރަން ްއަުޅަގނޑާ ްގޮުތގައި ްކޮމިޓީގެްްރައީސެްއގެ ްއެ ްފާހަގަކޮށްލަނީ ްއެކީ ްހިތާމަޔާ ްހިނދު، ކުރިމަތިލާ

ްމިއަދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކީ ްހަމަނުޖެހި ްލޯނުތައް ްއެ ްއަިދ ްކޮށްފައި، ްވަންދެން ްދުވަެހްއ ްގިނަ މުޤައްރިރުކަން

ްއޭގެ ްޯހޑެއްޫދގައި ްމަަޑވެލި، ްއަދި ްިނސްބަތްވާ؛ ްާދއިރާައކަށް ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ. ްމިްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ތެެރއިން،

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެ ްވަނީ ްިމއަދު ްސަބަބުން ްއޮތުމުގެ ްނުވެ ްެއކަްނ ްތެރެއިން ްޑޮލަރުގެ ްމިލިއަން ްސަތޭކަ ްތިން ދެންނެވި

ލިބެންޖެހޭްބޯހިޔާވަހިކަންްގެްއލިފަ.ްއަދިްތިނަދޫގައިްއަޅަންެޖހޭްދުއިސައްތަެއއްހާްފްލެޓުްނުވަތަްހައުސިންްޔުނިޓުްވަނީް

ްއަތުން ްއަޅަންޖެހޭްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރަށަކަށް ްކޮންމެ ްހޯޑެއްޫދގަިއ ްމަޑަވެއްާޔއި ްައދި ްގޮްއސަ. ްގެއްިލގެން ް ބީެވ،

ް ްހިތާމަޔ75ްްާމީގެތެރެއިން ްމިއަދު ްހަމަ ްއަދި ްގޮއްސަ. ްގެއްލިގެން ްއަތުން ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްވަނީ ްޔުނިޓު ހައުސިން

ބަބުންްއަދިްތިނަދޫގަިއްކުރަންޖެހިފައިްހުރިްބޮޑެތިްއެީކގައިްފާހަަގކުރަންޖެހެނީްމިްދެންނެވިްކަންތައްތައްްނުކުުރމުގެްސަ

ްގިަން ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްނޭޅި، ްނަރުދަމާ ްތިނަދޫގެ ްއަދި ްނެހެދި، ްމަގު ްތިނަދޫގެ ްއަދި ްހުއްޓި، މަޝްރޫޢުތައް

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމަުކރަން. ްައޅުަގނޑު ްތަހައްމަލުކުރަންޖެހިފައިވާތީ ްއަިނާޔވެރިކަން ްމި .ްރައްޔިތުންތަކަކަށް

މިކަހަލަްރާއްޖޭގައިްހިންގަންެޖހޭްބޮޑެތިްމެގަްޕްރޮޖެކްޓުތައްްހިންގުމުގައިްަރއްޔިތުންގެްމަިޖލީހުންްއެއްބާރުލުމާއިްރުހުންް

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްފަރާތަކީ ްމަގުފަހިކުރުވި ްހޯދައިދީ، ްލޯނުތައް ްިމ ްއަެގއްަގއި ްކުޑަ ްރައްިޔތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ލިބެންޖެހޭނެ.

ްއެމް.ޑީ. ްއާދެ، ްައއިސް،ްސަރުކާރު. ްސަރުކާރު ްބަޣާވާތުގެ ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ްކުރަން ްސަރުކާރުން ޕީ

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްވެސް ްތާީރޚުގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެގއްލިގެްނދިޔަކަމީ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްކަންތައްަތއް ްއެ އަދި

ްއިންފްރާ ްއަދި ްއަށް، ްތަރައްޤީ ްުޢމްރާނީ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަށް ްއަދިްތަރައްޤީ ްއިމާރާތްކޮްށ، ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ސްޓްރަކްޗަރ،

ްެއކަމުެގް ްދަމަހައްޓާްސަރުކާރުން ްބަޣާވާތް ްއޮތް ްމިހާރު ްސަުރކާރުން،ްައދި ްމިއަދުގެ ްކަންތަްއތައް ްގިނަ ްހުރި ނެހެދިފައި

ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަރުކާރުން؛ ްމި ްފާހަގަކުރަނީ ްއެީކަގއި ްހިތާމަޔާ ްއެވާހަކަ ނުޑ ްއަޅުގަ ހީކޮށްގެްންްޒިންމާނަގަންޖެހޭނެ.

ްނެއްޓިަފއިާވް ްބަޣާވާތުން ްފެނިގެންދާނީ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްސަރުކާުރގައި ްިއންތިޚާބުކުރި ްަރއްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ތިބީ

ްބޮޑުްސިނާޢަތްް ްއެންމެ ްއޮތް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްމިއަދު ްހިތާމަކުރަން ްދެަރވެ ްވަރަށް ނޑު ްކަމުގަ.ްައޅުގަ މިނިސްޓަރުންތަކެއް

ްސިނާ ްޓޫރިޒަމް ްމަްސވެރިކަމުެގްކަމުގަިއވާ ްެއއީ ްސިާނޢަތަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްައށް ްދެވަނަ ްނެގުމަށްފަހުގަިއ ޢަްތ

ްޓަނަކުްން ްމަސް ްއިވިގެންދިަޔއީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރޭގައި ްހިތާމަކުރަނީ ްދެރަވެ ނޑު ްައޅުގަ ސިނާޢަތް.ްއެހެންނަމަވެސް

ްއ16ްެރުފިޔާ،15ްްއާދެ،ް ްތަން.ްއަދި ްެވއްިޓގެންދިޔަ ްއަގު ްރުފިާޔްއަދި ްސަރުކާުރގައި ްއޮްތ32ްްމް.ޑީ.ޕީ ްއަށް ރުފިޔާ

ް ްދިޔައީ ްއެ ްެވއްޓިގެްނ ްމިއަދު ްކިލޯ 16ްްމަސް ްޓަނަކުން ްއަދި ްއަށް. ްވާހަަކ15ްްރުފިޔާ ްމަދުވެގެންދިޔަ ްރުފިޔާ ހާސް

ްގޮުތގަިއް ްރަނގަުޅ ްފައިސާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްމިއީ ްދަްއކަނީ. ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްފައިާސްސަރުކާރު ްފެކްޓްރީތަކަށް ްމަހުޖަނެއްގެ ްމުއްސަންޖެއްގެ، ްއަހުލުވެިރން ްބަޣާވާތުގެ ްމިއަދު ްދެމުންދަނިކޮށް، ން
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ްމުއްސަނދިް ްބުނަމުންދިޔައިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްގާތުަގއި ްރަްއޔިުތން ްަވއްަޓއިލާފަ. ްއޮތީ ްައުގ ްމަހުގެ ްގޮތަށް ވަންނާނެ

ް ްމީހާގެ ްފައިސ3ްްާމަހުޖަނު ްއެއީ ްފިކުރަކީ ްވަނަ ްމައުމޫނުްގެ ްއެއީ ްފިކުރޭ. ްދެ ްއޮތީ ްރާއްޖޭގައި ްމި ފިކުރޭ.

ްޑިމޮކްެރޓިކު،ްޯއގާތެރިްސަރުކާުރެގް ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރގެ ްއަދި ްފިކުރާ ްއަނިާޔވެރިަކމުގެްސަގާފަތުގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ

ްފިކު ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެއީ ްފިކުރޭ. ްފައިާސގެ ްވަނީ ްމެދަށް ްތެރެއަށް ްފިކުރުގެ ްދެ ްމި ްެއީއްވިސްނުމޭ. ްނޫން. ެރއް

ނަޑއެިޅގެންްރިޝްވަާތއިްފަސާދައިގެްފިކުެރއްްެއއީ.ްއެެހންވީމާ،ްމިްފިކުރުގައިްޖެހިެގންް 1111ްރުފިޔާްއަށް،511ްްކަ

ް ްދިޔަީއ ްެއ ްެގއްލިގެން ްބޭނީމާ ްމިއަދު ްއަތުން ްމަސްވެރިމީހާ ްވިްއކާލީމާ ނޑު ްވޯުޓގަ ްއަށް ްރުިފާޔ15ްްރުފިޔާ ހާސް

32ްހާސްްރުިފޔާ.16ްްލިގެންްއެްދިަޔއީ.ްއެންމެްަޓނަކުންްެގއްލިގެންްއެްދިަޔއީ؛ްއަދިްހާހެއްްނޫންްެގއ11ްްޓަނަކުން.ް

ހާސްްރުފިޔާ.ްއެހެންވީމާ،16ްްހާސްްރުފިޔާްލިބެންޖެހޭްޓަނަކުންްމިއަދުްލިބެނ32ްްީރުފިޔާްއަށްްއޮތްްމަސްކިލޯައުކންް

ް ްގެއްލުނީ ްތިބ15ްްީބޭނީމާ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްޓަނަކުން.ްނުބޭނީމާ ްރުފިޔާ ްހިތާމަކުރަން.ްްހާސް ނޑު ްޖެހިފަ.ްއަޅުގަ ހާލުގައި

ްމުއްދަތަކަްށް ްދިގު ްއަދި ްލާރިއާ ްލިބޭ ްމައިންނަށް ްެއކަނިެވރި ްއަދި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންް ބޭސްކުރަންޖެހޭްމީހުންނަށްްލިބޭްފައިސާްާއއިްމިްކަންަތއްަތއްްރަނގަުޅްގޮުތަގއިްކުރަމުްނދާނެްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ްޢިްއޒަތްތެރިްއެއަ ްލާަނން.ްޝުކުރިްއޔާ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއަދި ްެވސް ްބަޖެޓަށް ނޑުމެން ްއެއްބާރުލުންދޭްނ.ްއަުޅގަ ްމިތިބީ ށް

ްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ.ްޢަބް

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށިްއު

ްކޮމިޓީްނ،ްް ްމާލިއްޔަތު ްއަބަދުވެސް ްލޯނުތައް ްނަގަންޖެހޭ ްގޮތުަގއި ްސަޕޯރޓުގެ ްރަީއސް.ްބަޖެޓު ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަ ްވަރަކަްށ ްހުށަހެޅެމުންދިޔަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަންނަނީ.ްމާލިއްޔަތު ްއެޕްރޫވަލްދެމުން ްލޯނުތަކަްށ ްއެ ްކޮމިޓީން ނުޑމެން ުޅގަ

ްއެޕްރޫވަލަށްް ްލޯނުތައް ްނަގަްނޖެހޭ ްވެސް ްއަހަރު ްމި ްދިޔައިރުަގއި ްމިހާތަނަށް ްައދިވެސް ްޙަޤީޤަތަކީ އެހެންނަމަވެސް

ް ްއެޕްޫރވްކުރުުމގަިއ ްލޯނުތަްއ ްއެ ްސަރުކާރުްނ ްހުންނަކަން. ްހުށަާނޅާ ްއަށް ްކޮމިީޓ ްމަސައްކަތްަތއްްމާލިއްޔަތު ކުރަންޖެހޭ

އެކަީށގެންވާްގޮުތގައިްނުކުރުުމގެްސަބަބުންްއެްލޯނުތައްްމިއަދާްހަމައަށްްއައިއިރުްވެސްްެއޕްރޫވްވަމުންްނުގޮްއސަްވަނީ.ް

ްޓަކައިް ްނިންމުމަށް ްލޯނުތައް ްއެ ްސަރުކާރުން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްލަސްވަނީކީ ްމަޖިލީހުގަިއ ްލޯނު އެހެންވީމާ،

ްމަ ްމިްކުރަންޖެހޭ ްހުރުމުން ްނުކުެރވި ްކަްނތައް ްއެ ްހަމަ ްވެސް ްެޖހެންދެން ްަވގުތާ ްފަހު ްއެންމެ ްުނކޮށް، ސައްކަތްތަްއ

ްފުރަތަމަް ްދިމާވަނީ.ްިމްއަހަރުެގްެވސް ްމިހެން ްދިަޔއިުރގަިއްވެްސްމާލިއްޔަުތްކޮމިޓ7ްްީކަންތައް ްހިސާބަށް ްމަހާ ވަނަ
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ްހުށަހެޅިފައެއްނުް ްއެޕްރޫްވކުރާކަށް ްލޯނެއް ްއެްއވެސް ްއެިކްއަށް ްހިންގަންޖެހޭ ްވެސް ްއަހަރު ްމި ވޭ.ްެއހެންވުމުގެްސަބަބުން

ްިމް ްއެހެންވީމާ، ްސަބަބުން. ްދޯދިޔާކަމުެގ ްސަރުކާރުެގ ްަވނީ ްނުކުޅެދިފަިއ ްސަރުކާރުން ްހިންގުުމގައި ޕްރޮޖެކްޓުތައް

ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭނެްކަންކަމެއްްނޫން.ްމިްކަންކަންްނުވެ،ްއާޚިރުަގއިް ނިމޭއިރުގައިްމިްބުނަނީްކަންކަމަކީްއަުޅގަ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިީއކީ ްނުވީއޭ. ްކަންކަން ްމި ްއެޕްރޫވްނުެވގެން ްލޯނު ްކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

ްކޮމިީޓް ްއަވަހަކަށް ްވީހާ ްޓަަކއި ްއެޕްޫރވްކުރުމަށް ްލޯނެއް ްއެ ްއަންނައިރަށް ްހަމަ ްޯލނެއް ްއަބަުދވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮ ްއެ ްުކަޑްބައްދަލުވެ، ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ްލޯނުތަކަކީ ްމި ްހަމަ ްގެންދަނީ. ްކުރަމުން ްމަސައްކަތްތައް ްެއ މިޓީން

ްގެނެވިަފއިާވް ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެޕްރޫވްކޮްށގެން ްކޮމިޓީން ްހުށަހެޅި، ްކޮމިޓީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި މުއްދަތެއްގެ

ހަށްްކަންތައްްކޮްށދޭންްބޭނުންވަންޏާްރައްޔިތުންނަށްްވީހާްއަވަހަކަށްްލޯނުތައްްލޯނުތަކެއް.ްއެހެންވީމާ،ްސަުރކާރުންްއަވަ

ްގެނެސްް ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެޕްރޫްވކޮށް ްއަވަހަށް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްފޮނުވަިއގެން، ްއަށް ްކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު

ްޙަޤީޤަތަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްކަންތައްތައް. ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްއަްށްފާސްކުރުމަކީ ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްހުށަހެޅިފައިވާ ކީ

ްމީގެް ްހުންނަނީ. ްއަންނައިރު ްއެޕްޫރވަލަށް ްލޯނުތަކުގެ ްނޫންކަން ްެއްއގޮތަށް ްއުސޫލާ ްފާްސކުރާ ްބަޖެޓު ހުށަހެޅޭއިރުގައި

ހެނީ.ްސަބަބުންްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީްައށްްއެްލޯނުތަކަްށްއެޕްޫރވަލްްެދވެންްނޯންނާތީވެްމަޖިލީހުެގްަތޅުމަށްްގެންނަންްމިްޖެ

ްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްއަބަދުެވްސްބަލަނީްވީހާ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިޓީް ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްހަމަވީ. ްމިހާހިސާބުން ްަވގުތު ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ ްބަހުސްގައި ްމި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ އާދެ،

ްވަް ްއެހުމުގެ ްވޯޓަްށ ްމިއަދުގެ ްނިމުނީ. ްމި ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްއެހުންްރިޕޯޓުގެ ްވޯޓަށް ްރިޕޯޓަށް ްޮކމިޓީ ްމި ގުތުަގއި

ްދަންނަވައިލާނަން.ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްއެންގުމެއް ްއަންގާ ްރިޔާަސތުން ނޑު ްދަށުނ241ްްްއޮންނާނެ.ްއަޅުގަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްފަރާ ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ްއެލަަޔންސް ްިޑވެލޮޕްމަންޓް ްމޯލްޑިވްސް ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ތުންްއުފައްދަންޖެހޭ

ްިޑވެލޮޕްމަންްޓް ްމޯލްޑިވްސް ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ްއިޢުލާނުކުރުން. ްމެންބަރެއް ތަމްސީލުކުރާނެ

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމީދޫ ްމެންބަރަކީ ްތަމްސީލުކުރައްވާނެ ްަފރާތުން ްއެމް.ޑީ.އޭގެ އެލަޔަންސް،

ްއަންަގވަ ްކަމުަގއި ްމުޙައްމަދު ްވާތީްސިޔާމު ްފޮނުްއވާފައި ްސިޓީ ްީލަޑރު ްގުރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޭއެގ ްމިއަދު ިއ

ްމިކަންްއިޢުލާންކުރަން.ް

ްއެޖެންް-11.2 ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްނަންބަރު ްތަޢުލީމުގެްްއަށް.11.2ްޑާ ްފަށާ ްތަޢުލީީމްނިޒާމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކީރި ްމަރުޙަލާގައި ްތަޢުލީމު ްސާނަިވ ްމަންހަޖުަގއިްމަރުޙަލާގަޔާިއ ްޤައުމީ ްކަމަށް ްމާއްދާެއްއ ްމަޖުބޫރު ްއެީއ ްޤުުރާއން ތި

ްގޮތުެގް ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީ ްަޤުއމީ ްޤަރާރު؛ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްގޮތުން ްުގޅޭ ނަޑއެޅުމާ ކަ

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި 18ްްރިޕޯޓު. ްފޮނ2113ްުނޮވެމްބަރ ްމެންބަރުންނަށް ްރިޕޯޓަށްްގައި ްމި ވުނު.
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އެްއވެސްްއިޞްލާެޙއްްލިބިފައެއްނުވޭ.ްމިްރިޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީްޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރު،ް

ްޙަމީދު.ްهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދުް

ް

ްދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަމީهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްހަމްދޫންްޢަބްދު

ްމިް ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ3ްް/ރ2113ދެންނެވިްޤަރާރުްދިރާސާކުރަްއވާފައިްހުށަހަޅުްއވާފައިްއޮތްްިރޕޯޓު.ްރިޕޯޓުގެްނަންބަރަކީްގތކ/

ްތަޢު ްފަށާ ްނިޒާމުގެ ްމަޖުބޫރުްތަޢުލީމީ ްެއއީ ްޤުރުއާނު ްކީިރތި ްމަރުޙަލާގައި ްތަޢުލީމު ްސާނަވީ ްމަރުޙަލާގަްއޔާއި ލީމުގެ

މާއްދާއެއްްކަމަށްްޤައުމީްމަންހަޖުގައިްަކނަޑއެޅުމާްުގޅޭްޮގތުންްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤަރާރު.ްތަޢާރަފުގައިްައޅުަގނޑުމެްން

ފަށާްތަޢުލީމުްމަރުޙަލާގަޔާއިްސާނަވީްތަޢުލީމުގެްމަރުޙަލާގައިްްފާހަގަކޮށްލާފައިްމިްވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްތަޢުލީމީްނިޒާމުގެ

ނޑަެއޅުމާްގުޅޭްޮގތުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް ކީރިތިްޤުރުއާންްއެއީްމަޖުބޫރުްމާއްދާއެއްްކަމަށްްޤައުމީްމަންޙަޖުގައިްކަ

ށުްންހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤަރާރަކީްވަނަްމާއްާދގެްދ144ްަވަނަްމާއްދާްއަށްްރިޢާޔަތްކޮށް،ްއެްގަާވއިުދގ142ްްެގަާވއިދުގެް

ްމިް ްޤަރާރެކޭ. ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްޢަލީ ްޑރ.އަފްރާޝީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްކީރިިތް ްމަރުޙަލާގައި ްަތޢުލީމީ ްސަނަވީ ްމަރުޙަލާގަްއޔާއި ްތަޢުލީމުެގ ްފަށާ ްނިޒާމުގެ ްތަޢުީލމީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ރިޕޯޓަކީ

ްޤުރު ްޤަރާރު ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްގޮތުން ްގުޅޭ ނޑަެއޅުމާ ްކަ ްމަންހަޖުގައި ްަޤއުމީ ްކަމަށް ްމާއްާދއެއް ްމަޖުބޫރު ްއެއީ 21ްއާން

ވަނަްޖަލްސާަގއިްަޤއުީމ22ްްވަނަްަދއުރުެގ2ްްވަަންއަހަރުެގ2111ްްގަިއްއޮތްްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގ2111ްެޖުލައިް

ްކޮމިޓީ ްއެ ްފޮނުުވމުން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްގޮތުެގްތަރައްޤީ ްނިންމެވި ްއިޞްލާުޙކުރަްއވައި ްދިރާސާކުރަްއވަިއ، ްޤަރާުރ ްއެ ން

ްސަނަީވް ްމަރުޙަލާގަޔާިއ ްތަުޢލީމީ ްފަށާ ްނިޒާމުގެ ްތަޢުލީމީ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްގޮަތކީ، ްެގންދެވި ްމަސައްކަްތކުރިއަްށ ރިޕޯޓޭ.

ް ްޤައުމީ ްކަމަށް ްމާއްާދއެއް ްމަޖުބޫރު ްއެއީ ްޤުރުއާން ްކީރިތި ްމަރުޙަލާގައި ްގޮތުންްތަޢުލީމު ްގުޅޭ ނޑައެޅުމާ ްކަ މަންހަޖުަގއި

ގައިްއޭރ2112ްުޖޫނ13ްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤަރާރުްޤަުއމީްތަރައްޤީްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރެއްވުުމގެްމަސައްކަތްްފެއްެޓީވް

ް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްއޮފ5ްްްއޮތް ްމިނިސްޓްރީ ނަޑއެޅުްއވީ ްކަ ްކޮމިޓީން ްަބްއދަލުވުމުގައި ްއެ ްެއވެ. ްބައްދަލުވުމުގަ ވަނަ

ްގޮތުންްއެޑިް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްހޯއްދެވުމަށޭ. ްޚިޔާލު ްޤަރާރަށް ްމި ްމަރުކަުޒން ްކުރިއަރުވާ ްތަޢުލީމު ްދިވެހިާރއްޖޭެގ އުކޭޝަނާއި

ގަިއްފޮނުްއވާފައިްއޮތ2112ްްްސެޕްޓެމްބަރ12ްްުމިނިސްޓްރީްއޮފްްެއޑިުއކޭަޝނަށްްލިޔުމާްގުިޅގެންްއެްމިނިސްޓްރީންް

އަށްްމަޖްބޫރުްބަެއްއގ12ްްެްނ1ްްއާނުެގްޢިލްމުްޤަުއމީްމަންހަޖުގައިްގްރޭުޑްސިޓީަގއިްލިުޔއްވާަފއިްވަީނ،ްކީރިތިްޤުރު

ްވަކިް ްދަސްކޮށްދިނުން ްކިަޔވަން ްމަގަށް ްތަޖްވީދު ްުޤރުއާން ްކީރިތި ްއަދި ްކަމަށޭ. ްހިމެނިފައިވާ ްމިހާރުވެސް ގޮތުަގއި

ް ްގްރޭުޑ ްހިމަަނއިގެން ްގޮތުަގއި 1ްްމާއްދާއެްއގެ ްކިަޔވައިެދއ5ްްްން ްމިހާރުވެސް ްއަލުންްއަށް ްއަިދ ްކަމަެށވެ. ވާ

ް ްގްރޭޑު ްވެސް ްމަންހަޖުގައި ްޤައުމީ 1ްްއެކުަލވައިލަމުންގެންދާ ްމަޖްބޫރ12ްްުން ްވަނީ ްޢިލްމު ްޤުރުއާންގެ ްކީރިތި އަށް

ް ްގްރޭޑު ްއަދި ްކަމަށާ ްހިމަނާފައި ްގޮުތަގއި 1ްްބައެްއގެ ްކިަޔވަނ8ްްްން ްތަޖުވީދުމަގަށް ްޤުުރާއން ްކީރިތި އަށް
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ްމަޖްބޫރުް ްކުިރއަރުާވްދަސްކޮށްދިނުން ްތަޢުލީމު ްކަމަށެވެ.ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްހިމެނުމަށްްނިންމަވާފައިވާ ްގޮުތަގއި މާއްދާއެްއގެ

ގައިްފޮނުވާަފއިްއޮތްްސިީޓަގިއްލިޔުއްވާަފއިްވަނީްމިހާރުްްސކޫލުތަކުަގއިްޢަމަލުކުރަމުންދ2112ްްާޖޫނ18ްްްމަރުކަޒުންް

ްކިް ްޤުުރއާން ްކީރިތި ްތަޖްވީދުަމގަށް ްމަންހަޖުގައި ްގްރޭުޑްޤައުމީ ްގޮތުަގއި ްމާއްދާއެްއގެ ްމަޖްބޫރު ްދަސްކޮށްދިނުން ޔަަވން

ގެްނިޔަލަށްްހިމެނިފައިވާްަކމަށާއިްއަލަށްްލިޔެްތައްޔާރުުކރަމުންދާްޤައުމީްމަންހަޖުގައިްކީރިތިްޤުރުއާންްތަޖްވީދުމަގަށ5ްް

އަށްްއިޚްތިޔާީރ12ްްނ9ްްްދިްގްރޭުޑްގެްނިޔަލަށް،ްއ8ަކިަޔވަންްދަސްކޮށްދިނުންްމަޖްބޫރުްމާއްދާއެްއގެްގޮުތގައިްގްޭރޑުް

ްބޭއްވިްކޮމިީޓގ2113ްެޖުލައ25ްްިމާއްދާއެްއގެްގޮުތގައިްހިމަނާފައިވާްކަމަެށވެ.ްކޮމިޓީގެްހުށަހެޅުމަކީް ވަަނ2113ްްގައި

ލީމުްވަނަްބައްދަުލވުމުަގއިްނިންމެވީ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްތަޢުލީމުގެްނިޒާމުގެްފަށާްތަޢުލީމާއިްމެދުމަދްރަސީްތަޢ8ްުއަހަރުގެް

ްމަރުޙަލާަގިއް ްސާނަވީ ްިކޔަަވއިދިނުމަށާއި ްހިމަނައިގެން ްގޮތުަގއި ްމާއްދާއެއްގެ ްމަޖްބޫރު ްޤުރުއާްނ ްކީރިތި މަރުޙާލާގައި

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއޮތުމަކީ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްގޮުތގައި ްބައެްއގެ ްމަޖްބޫރު ްޢިލްމު ްޤުރުއާނުގެ ކީރިތި

ނޑަ ްކަ ްކަމަށް ްގޮތް ްފެންނަ ްހުށަހެޅުމަށޭ.ްއެއަށްފަހު ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްއެދި ްފާްސކޮށްދިނުމަށް 13ްއަަޅއި،ްއެގޮތަށް

ް 2113ްްއޮގަްސޓު ްއެކުަލވައިުލމަށްފަހު ްއަލުން ްކޮމިޓީ ްުދވަުހ 31ްްވަނަ ްެއ2113ްްއޮކްޓޯބަރު ްޭބއްިވ ްދުވަހު ވަނަ

ް 19ްްކޮމިޓީގެ ްބައްދަލުވުމުަގއި 25ްްވަނަ ްނ2113ިޖުލައި ްކޮމިީޓަގއި ްކޮމިޓީގަިއްގައި ްމި ްނިންމެވުމަށް ންމެވި

ްއަްށް ްކޮމިޓީ ްހުށަހެޅުމަށް ްރިޢާޔަތްކުރެއްވުަމށް ްމަޖިލީހުން ްރިޕޯުޓ ްމި ްތާއީދުކުަރއްަވއި ްމެންބަުރން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ެއކުްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްިތއްބެވިްެމންބަރުންގެްއިއްތިފާޤުންްނިންމިްއެވެ.ްވީމާ،ްމިްޤަރާރުްކޮިމޓީންްގެންނަްއިޞްލާޙާ

ްކޮމިީޓް ްބައްދަލުވުންތަކަށް ްދިރާސާ ްޤަރާރުގެ ްމި ްހުށަހެޅީމެވެ. ްރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ްމަޖިލީހުން ްޤަރާރު ްރިޕޯޓާއި މި

ް ްހުށަހެޅީމެވެ. ްއެކު ްރިޕޯޓާ ްމި ްލިޔުމެއް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްނިސްބަތް ްވަޑައިގެންެނވި އޮކްޓޯަބުރ31ްްމެންބަރުން

ްފުރ2113ު ްހަމަ ްދަންނަވާލަން.ްއަޅުަގނުޑްދެން ްއިބާރާތް ްޤަާރރުގެ ްމި ްކުުރްގޮަތކަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްނަގާނަން .ްޞަތެއް

ްއަޅުގަް ްދޫކޮށްލާފައި ްޤަރާރު؛ްދެންފަހެ،ްދީބާޖާ ްދަންނަވަިއލާނަން. ްގޮތް ްއިބާރާތްކުރެވިފަިއވާ ްއޮތް ްޤަރާރު ްމި ްހަމަ ނުޑ

ްދީނަކީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ނަޑއެިޅގެްންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަ ްކަމަށް އިސްލާމްދީން

ްވީހިނދު،ް ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަމަށް ްނުހެދޭނެ ްޤާނޫނެއް ްއެއްެވސް ްޚިލާފު ްޝަރީޢަތާ ްިއްސލާމީ ްވީހިނދު، ބަޔާންކޮށްފައި

އްްއިސްލާމްދީންްހިމާޔަތްތެރިކޮށް،ްރައްކާތެރިކޮށްްދެމެހެއްޓުަމީކްމިްދިވެހިްސިސްލާމީްމުޖްތަމަޢުގެްމައްޗަށްްާލޒިމުްކަމެ

ްމަސްދަރުް ްދީނުގެ ްޢަމަލުކުރެވޭނީ ްމީހުންނަށް ްމަގަށް ްދީނުގެ ްކުރިއަުރވަިއ، ްހިމާޔަތްތެރިކޮށް، ްދީން ްވީހިނދު، ކަމަށް

ްކީރިތިް ްއަސްލަކީ ްފުރަތަމަ ްއިސްލާމްދީނުެގ ްމާތްވެގެންވާ ްވީހިނދު، ްކަމަށް ްއަުހލުވެރިެވގެން ްމަްއޗަށް ްޭއގެ ދެނެގަނެ،

ްޤު ްީކރިތި ްވީހިނދު، ްކަމަށް ްޤުުރއާނުެގްޤުރުއާން ްފަތުރައި ްމުޖްތަމަޢުގައި ްޢިލްމު ްޤުރުއާނުގެ ްއަހުލުވެިރވެ، ރުއާނަށް

ްމިކަންް ްމަގަށް ްމި ްވީހިނދު، ްކަމަކަށް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްތަރުބިއްޔަތުކުރުމަކީ ްހާނުވައި ްޅަކުދިން ފަންނަށް

ްދިވެ ްވީހިނދު، ްަކމަށް ްއަހުލިވެރިކުރެިވގެން ްކަމަށް ްމި ްކިަޔވާކުދިން ްފަށާްކުރެވޭނީ ްނިޒާމުގެ ްތަޢުލީމީ ހިރާއްޖޭެގ

ްހިމަނައިގެންް ްގޮުތގަިއ ްމާއްދާެއއްގެ ްމަޖްބޫރު ްޤުރުއާން ްކީތިިރ ްމަރުޙަލާގައި ްތަޢުލީމުގެ ްމަދްރަސީ ްމެދު ތަޢުލީމާއި
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ްމަންހަޖުގަިއް ްަޤއުމީ ްޮގތުގައި ްބައެއްގެ ްމަޖްބޫރު ްޢިލްމު ްޤުުރއާންގެ ްކީރިތި ްމަރުހަލާގައި ްސާަނވީ ކިަޔވައިދިނުމާއި

ނޑަް ްރައްޔިތުންެގްކަ ނޑައަޅަިއދިނުމަށް.ްއެއީ ްކަ ްކަމަށް ްފެންނަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ އެޅިފައި

ް ްގަވާއިުދގެ 142ްްމަޖިލީހުގެ ްގަާވއިދުގެ ްއެ ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްއަށް ްމާއްދާ ްޤަރާރ144ްްުަވނަ ްމި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްށްްބޮޑަށްްުޝކުިރއްޔާ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަމެވެ.ްވަރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަޑިއިުރގެްފުރުޞަތުްމިހާރުންްފެށިގެނ1ްްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްވެްސްބަހުސްކުރުމަށްްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމި

ރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަޅުަގނޑުްހުުޅވާލަން.ްއަުޅަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމަަޑވެލީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެ

ްނާޒިމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލީްދާއި

`ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއަޅުަގނުޑްމިްޤަރާރަށްްފުރިހަމަްއަށްްތާއީދުކުރަން.ްމާފުކުރަްއވާތި!ް

ްތާއީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްރިޕޯޓަށް؛ ްއެްްމި ްމެންބަރު، ްކޮމިޓީގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވިދާޅުވެެދްއވީ.

ްޑ ްައލްމަރުޙޫމް ްއާދެ! ްފަރާތެއްކަމުަގއިާވ؛ ްގެންދިޔަ ްަމސައްކަތްކޮށްދެމުން ްއަފްރާޝީމުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކުަގއި ރ.

ްބަދަލުވެގެންދާން.ް ްޤާނޫނަކަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލު ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްޛިކުރާަގއި ޢަލީގެ

ްކަންބޮޑުާވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީަގިއ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަަލއިގަންަނން. ް ްއިްޙތިރާމާއެކީަގއި ްވަރަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްހުރިް ްއެބަ ްވެސް ްޑރ.ްކަންތައްތަެކއް ްމެންބަރު؛ްއާދެ!ްއަލްމަރުޙޫމު ްދާއިާރެގްކުރީެގްޢިްއޒަތްތެރި .ްމީގަިއްއުނގޫފާރު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްމި ްއެހެްނީވމާ، ްދަނީ. ްމި ްެވގެން ްމިަކން ްގޮުތގަިއ ްއިޞްލާޙެްއގެ ްހުށަހެޅުއްިވ ްޢަލީ އަފްރާޝީމް

ްއައިސްް ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްއާދެ! ްހާމަޮކށްލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތް ްމަންހަޖަށްްދެކޭ ްމި ްބޮޑަށް ްަވރަށް ގެން

ބަދަލުގެނައުމަށްްވަރަށްްބޮޑަްށްމަސައްކަތްކުެރވުނު.ްއޭުރގަިއްއަޅުަގނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުގެްވިސްނުމަކަށްްައއީް

ްމުދައްރިސުްން ްރަނގަޅު ްކުެރޭވނީ ްއެކަން ްއަދި ްުއގެންނެންޖެހޭނެކަމާ، ްރަނގަޅަްށ ްއަދި ްޢިލްމު ްޤުުރއާނުެގ ޅަފަތުގައި

ްއެނގޭ؛ްއަދިް ްޙަދީޘް،ްއާދެ!ްރަނގަޅަށް ްޤުރުއާނާއި ްއަދި ްއެނގޭ ްޢިލްމު ްއެހެންވީމާ،ްފިޤުހު ްކަމަށް. ތަމްރީނުކޮށްގެން

ްމުދައްރިސުްން ްތިއްބަވާ ްކިަޔަވއިެގން ްޤުރުއާން ްތަޖްވީދުމަގަށް ްއެނގޭ ްރަނގަޅަށް ްއަދި ްޢިލްމު ްތަފްސީލީ ޤުރުއާނުގެ

ނޑުމެންނަ ނޑުމެންްތަމްރީނުކޮށްގެންްނޫނިއްާޔްއަުޅގަ ށްްމީަގއިްއެދެޭވްހައްލެއްްނުނިކުންނާނެ.ްކިތަްނމެްވަރަކަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްކިހިނެއްތޯްއެްކަންތައްަތއްްކުރާނީ.ް މަޖްބޫރުކޮށްގެންްތިއްބަސްްރަނގަޅުްމުދައްރިސުންަތކެއްްނެީތސްްއަުޅގަ

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްގޮަތކ31ްީމަޖްބޫރުކޮށްލެވިދާނެ. ްވާ ްހިނގާފައި ްކަން ްތިއްަބވާްްއަހަރުގައި ްވުޒާރާތަުކގައި ތަޢުލީމީ
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ްއެީއް ްމުދައްރިސުންނަކީ ްޤުރުއާން ްސާފުެވގެންދާނެ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ބޭފުޅުންނަށް

ްރަނގަޅުް ްތަމްރީނެއް، ްރަނގަޅު ްފެންނަމުންދިޔައީ. ްޮގތުގައި ްމުދައްރިސުްނގެ ްތިބި ްދަރަޖައިގެ ްދަށު ްނިކަމެތި، އެންމެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްަބއްޓަންކުެރވިފައެްއްނެތް.ްމަޢުހަދުލްްދިރާސާތުލްްއިސްލާމިއްާޔްއިންްއަދިްވަރަށްްއާަދއިގެްްގޮތަކަށް

ްގޮުތަގިއްް ްމުދައްރިސުންގެ ްޤުރުއާން ްއަދި ްމީހުން ްއަދި ްކުިދން؛ ްތިއްަބވާ ްކޯސްތަކުަގއި ްތިބޭ ްނިންމަިއގެން ގޮތެްއގައި

ްމި ްމީހުންނަކީ ްތިބީ.ްއެ ްތެރޭގަިއްްފާހަގަކުރެވިަފއި ްމުޖުތަމަޢެއްގެ ްއޮންނަ ްމި ްތަހްޒީބުވެފައި ްފެންވަރަށް،ްއަދި ޒަމާނުގެ

ްއެކަލާނގެް ްއަދި ްއަސްުލކަމުގަިއވާ، ްެއއް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމާތްެވގެންވާ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް،

ްބަ ްތިބި ްުއގެނިފައި ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްއުގަންނައިދިނުމުަގިއ،ްއަދި ްފުރިހަމަްކަލާންފުޅު ްއެންމެ ްވާންޖެހޭނެ.ްއޭގެ ޔަކަށް

ްނެތްކަން.ް ްފަރާތްތައް ްދެންނެވި ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްހިތާމަކުރަން ްވާންޖެހޭ.ްމިއަދު ްވެސް ްބަަޔކަށް ްކުރެވޭނެ ްެއކަން ގޮތުަގއި

ނެ،ްއަދިްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނޑުމެްނގެްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސަރުކާުރަގއިްއަލަށްްައޅުަގނޑުމެންްއުެފއްިދްމެނިފެސްޓޯގަިއްވާ

ް ްމުދައްރިސުން، ްއަހަރުދުވަހުަގިއ211ްްޤުރުއާން ްފުރަތަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމުޅި މުދައްރިސުން

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމުދައްރިސުން ްޤުރުއާން ްތިބި ްފެންވަރުަގއި ްިޑގްރީ ްއެއީ ްތަމްރީނުކުރަން. ްެއކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއުގަން ްއަދި ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ްމިއަދުްތަމްރީނުކޮށްދޭނަމޭ. ްގެނެސްދޭނަމޭ. ްހަމައަށް ްކުދިންނާ ްޓަކައި ނައިިދނުމަށް

ނޑުމެންނަށްްޤާނޫނެއްްފާސްކުރެވިދާނެ.ްއެީއކީްއޭގެްނަތީޖ12ްްާނ1ްްްދިމާވެގެންްމިްއުޅޭްމައްސަލަްއަކީް އަށްްއަުޅގަ

ްރަ ްމަގުން ްދެންނެވި ްމި ްހާސިލުވެގެންދާނީ ްނަތީޖާ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނޫން ްކަމެއް ްބަަޔކުްހާސިލުވާނެ ނގަޅު

ްބައްޓަންކޮށްދިނީމަ.ް ްސަރުާކރުތަކުން ްގޮތެއް ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްއެީކގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްކުދިންނަށް ްއެ ތަމްރީނުކޮށް،

އެހެންނޫނިއްޔާްައޅުަގނޑުމެްނނަށްްމިއަދުްވެސްްމިކަންްކުެރވިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްހަމަްއަޅުަގނޑުްހަމަްތަކުރާުރކޮށްް

ްބޭނުން ްނޫނޭ.ްދަންނަވާލަން ްަކމެއް ްހާސިލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނަތީޖާއެއް ްއެީއްރަނގަޅު ްފެށިގެނ1ްްްވަނީ ން

ާއްހަމައަށްްއަންަނިއރުގަިއްރަނގަުޅްފެންވަރަށްްުޤރުއާންްއަދިްހިތުދަްސވާްކުދިންނަށްްއެްފުރުޞަތުްއޮންނ11ްަގްރޭޑުް

ްބަލަ ްޖެހޭ.ްއަދި ްއެބަ ްއޮންނަން ްވެސް ްފުރުޞަތު ްއެ ްޤުރުއާްންކުދިންނަށް ްތަޖުވީދުމަގަށް ްރަނގަޅު ްކިެޔވުމުަގއި އިގެން

ނޑުމެންްހޯދައިދޭންޖެހޭނެ.ްއެއީްސްކޫލުތަކުންްކުރަންޖެހޭްކަެމްއ.ްއަދިްޤާނޫނެްއްހަދައިގެްން ކިެޔވުމުގެްފުރުޞަތުްއަުޅގަ

ްމުސްލިމު ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްކަމެއް. ްުކރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް ްނަހަދާ ްޤާނޫނު ްއަދި އުއްމަތެްއގެްްވެސް

ްތާއީދުކުރަން.ް ްމިއަށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއެއީ. ްމަޖްބޫރުކަމެއް ްކުރަން ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މައްޗަށް

ްައޅުަގނޑުމެްން ްގޮތެްއަގއި ްހަރުަދނާ ްހަމަޖެހި،ްރަނގަޅު ްއުސޫލުތަެކއް ްރަނގަޅު ްުކރުމުގައި ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސްމިކަން

ްރަނަގޅު ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްައޅުަގނުޑްްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްތަމްރީނުކުރެވެން މުދައްރިސުން

ްވެސްް ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްމިކަހަލަ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ްވެސް ނިންމާލަމުން

ްކު ްެއކަން ްހެދިގެން ްޤާނޫނެއް ްގޮެތއް، ްރަނގަުޅ ްއެީއ ްާތއީދުކުރާނަމޭ. ްެވްސްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނަށް ރެވެންޏާ

ްވެސްް ްއެކަމަށް ްނަމަ، ްވަނީ ްކަމަށް ްއޮތް ްކުރެވެން ްއެކަން ްގޮތަކުން ްއެހެން ްއަދި ްތާއީދުކުރާނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން
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ްަރއްޔިތުންެގްލޮލުަގިއްއަދުންނާޅުާވްގޮތަްށ،ްެއއީް ްޮގތެއްަގއި ްމައުަނވީ ްއެހެންނަމަވެސް ްާތއީދުކުރާނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެއްްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވެސް ްމިއީ ްކަމެއް. ްމުހިއްުމ ްވަރަްށ ްަބްއޓަންކުރުމަކީ ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްުކރެވޭނެ އެީކގަިއ

ނޑުްމިްދެންނެވިްގޮތަށްްހާސިލުެވގެންދާނީް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރެވުނުްަކމަކަށްްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެްސްނަތީޖާްއަޅުގަ

ްސްކޫލުަތކުެގްމަ ްގޮތުަގއި،ްއަދި ްރަނގަޅު ްލަިއ،ްއަދިްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަން ްރަނގަުޅްގޮތަށް ްވެސް ްތެރޭަގއި ންހަޖުގެ

ްތަމްރީނުކޮްށގެްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމުދައްރިސުން ްރަނގަޅު ްތިބެނީ ްމި ްއެޅިަފއި ްޒިންމާ ްބޮުޑ ްއެންމެ ްކުުރވުމުެގ އެކަން

ް ްމި ްއަދި ްބިލަްށ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްވާހަކައާ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްެވގެންނުދާނެ. ްއެކަން ްރިޕޯޓަށްްނޫނިއްޔާ ކޮމިޓީ

ްތާއީދުކުާރް ްޤަރާރަށް ްވާަހކަ.ްމާފުކުރަްއާވތި!ްމި ްތާއީދުކުރާ ްޤަރާރަށް ްދަްއކަމުން؛ްޤަރާރު.ްއާދެ!ްމި ްވާަހކަ ތާއީދުކުރާ

ނޑުެގްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު ްްވަބަރަކާތުހޫ.هللاްވާހަކަްދަްއކަމުން،ްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްވަޙީދުްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރު

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމަޑަވެިލްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްދެްއކިްވާހަކަަތކާްއަދިްެއްބޭފުޅާެގް

ްިމް ްޤަރާރު ްމި ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަދި ްކަމެއް. ްުމހިއްމު ްވަރަށް ްކަމަކީ ްމި ްތާއީުދކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

ްމަރުޙޫމަށްްމަ ްއެ ްއާކޮްށ، ްިޛކުރާ ްޢަލީގެ ްޮޑކްޓަރްއަފްރާޝީމު ްމަރުޙޫމު ްއަޚް، ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހުށަހެޅުއްވި ޖިލީހަށް

ްވެްސްވަރަށްް ްޙަޤީޤަތުގައި ްދުޢާކުރަން.ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުެމން ްއެދި ްާދއިމީްނިޢުމަތްލެއްވުން ސުވަުރގޭގެ

ނީ.ްއަޅުަގނޑުްމިކަމުަގއިްމިްޤަރާރުްއިތުރަށްްވަރުގަދަވާނެްކަންކަމަށްްވެސްްމިްމުހިންމުްޤަރާރެއްގެްވާހަކަްމިްދައްކަ

ްހަމަޖައްސާއިރުް ްގޮތުަގއި ްބައެއްެގ ްމަޖުބޫރު ްޢިލްމު ްޤުުރއާުނގެ ްކީރިތި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެދެން. ްހިމަނަން ކަމުގައި

ްދޫކޮށް ްބައި ްކިެޔވުމުގެ ްޤުރުއާން ްކީރިތި ްެއްހިސާބުން ްުސވާލުއުފެދޭ ްހަަމްއަޅުަގނޑަށް ްވެގެންނުވާނެ. ްއެހެން ލަނީބާއޭ.

ްިދގުދެމިގެންދިއުމަީކް ްހަޔާތުގައި ްތަޢުލީމީ ްއޮތްއޮތުން ްމަޖުބޫރުކޮށްފައި ްކިެޔވުން ްޤުުރއާން ްކީރިތި ކުޑައިުރއްސުރެ

ްއަޅުަގނޑުްއެދޭްގޮތަކީ.ްއެީއްވަކިްހިސާބުންްޢިލްމޭްިކޔާފަިއްދެންްކީރިތިްޤުރުއާންްިކޔުުމގެްއާދަްޫދކޮށްލާްތަންްއެބަ

ްޖާަގް ްދިއުމުގެ ްދުރަށް ްއީމާންތެރިކަމާ ްއާއި ްޢަޤީދާ ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްައޅުަގނޑުމެންނާއި ްއެހެންވަނީނަމަ އާދޭ.

ކުޑަކުދިންނަށްްއެްހުުޅިވގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްޤަރާރުގެްފުަރތަމަްބައިްވަރަށްްފުރިހަމަ.ްފަށާްތަޢުލީމާއިްމެދުްމަދަރުސީް

ްމަޖުބޫ ްކީރިިތްޤުރުއާން ްޤުުރއާންެގްތަޢުލީމުގައި ްކީރިތި ްަމރުޙަލާގައި ްގޮތުަގިއްޮއވެ،ްެއއަށްފަހުްސާނަވީ ްމާއްދާއެްއގެ ރު

ޢިލްމޭްބުނެ،ްކީރިތިްޤުރުއާންގެްބައިްއެބަްޫދކޮށްލާ.ްއެހެންްއެގޮތަކަށްްއޮތުމަކީްައޅުަގނޑަކަށްްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތެްއް

ނުޑްއެދެނީްހަަމްތަޢުލީމީްހަޔާތުގައިްކީރިތިްުޤރުއާނަ ކީްހަމަްހިމެނޭްބައެްއެގްގޮުތގައިްކުރިއަްށްގެންދަން.ްނޫން.ްއަުޅގަ

ްޑޮކްޓަުރް ްރަޝިޔާ ްކުރެވޭނެ. ްކުެރވޭނެބާއޭ. ްމިކަން ްކިަޔާވއިރު، ްމާއްދާތައް ްއެހެން ްހީެވދާނެ ްފަރާތްތަކަށް ްބައެއް ދެން

ްމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިނގޭތޯ. ްކިަޔވަނީ ްބަސް ްރަޝިޔާ ްއަހަރު ްދެތިން ްފުރަތަމަ ްމީހަކު ްކިަޔވަންދާ ލޭޝިާޔގެްކަން

ްއެހެންވީމާ،ް ްހަދަންޖެހޭ. ްޓެސްޓު ްދަންދެން ްބަހަށް ްމެލޭ ްފުރަތަަމ ްުކއްޖަކު ްކިަޔވަންދާ ްއަްށ ްޔުނިވަރސިީޓ އިސްލާމިކު
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ްރަީއސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުލިބޭނެ ްސަލާމަތެއް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫނިއްާޔ ްހިފައިގެން ްައޅުަގނޑުމެން ޤުރުއާންަގއި

ްހުށަ ްއެދެްނ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިތުުރވާންްއެހެންވީމާ، ްބަިއގަިއ ްިޢލްމުގެ ްސާަނވީ ްއެދެން، ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅެންޏާ ހެޅުމެއް

ްކީރިތިް ްހިސާބުން ްކުއްޖެްއގެ ްުކޑަ ްފަށާ ްެއއީ ްދޫކޮށްަލިއެގންނުވާނެ. ްކިެޔވުން ްުޤރުއާން ްބައި. ްޢިލްމުެގ ޤުރުއާންގެ

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްހިސާބުން ްސާނަީވއާ ްއޮވެފަިއ، ްމާއްދާއަކަށް ްމަޖުބޫރު ްއެްޤުރުއާން ްބުނެފަ. ްޢިލްމޭ ްޤުރުއާންގެ ކީރިތި

ްޮޗއިަސކަށްް ްއެ ްހެދޭ. ްޗޮިއސަކަށް ްުނވަތަ ްއިްސތިސްނާކުރެވޭ، ްއެބަ ްވާހަކަ ްކިެޔވުމުގެ ްޤުރުއާން ްކީރިތި ހިސާބުން

ްޭއގެް ްޤުރުއާނާއި ްކީރިތި ްކުދިްނނަށް ްކިަޔވާ ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްއަދި ްގޮތް. ްއެދޭ ްއަޅުަގނޑު ނަހަދައި،ްހިމެނިގެންދިޔުމަކީ

ްމާަންތަރު ްއާޔަތްތަުކގެ ްމޫރިތި ްކީރިތި ްޤުރުއާުނގެ ްކީރިތި ްއެީއ ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްަވރަށް ްކިޔަަވއިދިނުމަކީ ޖަމާ

ްވަރަްށް ްބިނާކުރުމުަގއި ްޖީލެއް ްރަނގަުޅ ްބިންވަޅުނެގުަމކީ ްުކޑައިުރއްސުެރ ްއެ ްހިތްތަކަށް ްޅަދަރިންގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމުހި ްއެންމެ ްކަމެއް.ްެއއީ،ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުަގއިްމުހިއްމު ްހުށަހެޅުމެްއގެ ްއެއީ ްއެދޭއެދުމަކީ.ްއަދި ްކަމެްއެގްގޮތުަގއި އްމު

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްއޮތީްވަރަށްްހިތާމަވެރިްވާހަކައެއް.ްެއއީ،ް ނޑުްހުށަހަޅަން.ްދެންްއަޅުގަ ހުށަހެޅެންޏާްއެގޮތަށްްއަޅުގަ

މިނެޓުަގއިްއަޕްޑޭުޓވެފައ14:12ްްިވީުރްނޫހުގެްމިފަދަްޤަރާރަކާްގުޅުންހުރި،ްޚަބަރަކާްުގޅުންހުރިްވާހަަކއެްއ.ްިއއްެޔގެްހަ

ްިމް ްއޭަގއި ްހީވޭ. ްކަމަށް ްލިބޭ ްއިންސާފު ްހިތްހަމަޖެހޭ ްވަަރށް ްބަލައިލީމާ ްސުރުޚީ ްއޮްނނަނީ ްމި ްޚަބަރެްއގައި އޮންނަ

ްޙުކުމްކޮ ްަތޢުޒީރުކުރުމަށް ްއެކު، ްއަރުވާލުމާ ްތަޢުފީޤު ްޤާރީ ްކުށުަގއި ްހިންގުމުގެ ްޢަމަލު ްބަދުއަޚްލާޤީ ށްފި.ްއޮންނަނީ

ްެއއްކޮްށް ްކުޑަކުދިންތަކަކާ ްއަދަދެްއެގ ްގިނަ ްވަރަށް ްދިޔައީ. ްމި ްލިބިގެންނޭ ްއިންސާފު ްހަމަ ްހިތަށްއެރީ އަޅުަގނޑު

ްމަޤުބޫލުް ްއެންމެ ްރާއްޖޭގެ ްކިޔަނީ ްމި ްސުރުޚީ. ްއެއީ ްޤާރީެއއް. ްނިމިގެންދިޔަ ްސާބިތުވެގެން ްކުށް ްޢަމަލުގެ ބަދުއަޚްލާޤީ

ްމީ ްސުރުޚީގައި ްނޫހުގެ ްބޮޑު ނަޑީކްއެންމެ ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްހިތާމަކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްގޮތް. ްއޮތް ްސްޕިންކޮށްފައި ތި

ްމިގޮތަށްްމިްސުރުޚީް ްމީހެއް.ްއެހެންަނމަވެސް ްބަލަިއގަެނ،ްތާއީދުކުރާ ްގޮުތގައި ްޒިންމާދާުރްނޫހެއްގެ ްވަރަށް ހަވީރުނޫސް

ްހި ްައޅުަގނޑު ްޮއޅުވާލީތީ ްަބއި ްއޮތް ްފަހަތުގައި ްއޭެގ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެކަްންހަދައި، ްއަޅުަގނޑު ތާމަުކރަން.

ްކުރީްއަރުވާލަން،ް ްމި ްޙުކުމް ްވިޔަްސ،ްއަދި ްކަމުގައި ްޙުކުމްކުރި ްއޮންނަނީްމިގޮތަށް ްބައިަގިއްމި ކުށްވެރިކުރަން.ްފަހަތު

ްގޮުތަގއ6ްިމަހަށް.ްއެންމ6ްްެ ްޤާރީއެްއގެ ްިކޔަަވިއދިނުމުގެ ްޤުރުއާން ްކީރިތި ްެއްއކޮށް ްުކޑަކުދިންތަަކކާ ްމަހަށް.ްބައިވަރު

ްްކޮށްފަިއް ްއެތަކެްއްދުވަހެއް ްއަންނަނީ ްޙުކުމް ްމި ްއަށް ްޭއނާ ްކުރުމަށްފަހު ްއެކަން ްެއއްކޮށް ްކުދިންނާ ްއެ ްމީހެއް އުޅުނު

ް ްފަހުން ްހަދާންނެތޭ ްޕަބްލިކު 6ްްއެކަން ްވެސް ްޙުކުމް ްއެ ްނޫން. ްނިމުނީކީ ްއެަވރަކުން ްއަދި އަހަރަްށ3ްްމަހަށް.

ް ްއެ ްއިތ3ްުފަސްކުރަން. ްއޭނާ ްތެރޭގައި ްމިއީްއަހަރު ްނުޖެހޭ. ްވެސް ްތަންފީުޛކުރާކަށް ްޙުކުމް ްނުކުރަންޏާ ްކަެމްއ ރު

ނޑިޔާުރގެއާްދިމާލަށްްފާޑުކިޔެނީ.ްމިްދައްކަނީކީްސިޔާސީްމީހެްއގެް މިހެންވީމާްޞަދޫމޭްކިޔެނީްމިްތަނަށް.ްމިހެންވީމާްފަ

ްނޫން.ްމި ްވާަހކަެއއް ްދެންނެވީްސިޔާސީްޝަރީޢަތެއްގެ ްނޫން.ްމި ްވާހަަކެއއް ްހިތާމަކޮށް،ްދަޢުވާއެްއގެ ްއަޅުަގނޑުމެން އީ

ްބެހޭް ްކަމާ ްކޮމިޝަނަށް، ްރައިްޓސް ްހިއުމަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޮގވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންކަން. ްފަދަ ލަދުގަންނަންޖެހޭ

ްރައްޔިތުްނގެް ްޚަބަރުތަކާ، ްހިންގިއިރުަގިއ ްމިކަން ްއެްއކޮށް ްކުޑަކުދިންތަކަކާ ްމިފަދަ ްުދވަހު ްއެ ްކޮބައިތޯ ފަރާތްތަކަށް،
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ކަންްއޮްތއިރުްނަމަ،ްމިއަދުްއަރަިއގަންނާނެްކޯޓުތަަކށްްރައްޔިތުން.ްމިއަދުްމިކަންްވެސްްހަނދާންނެތޭްފަހުން،ްރުޅިވެރި

ްޮބޑެތިް ްވަރަށް ްމިއީ ްިއނގޭތޯ. ްކަންތައް ްހިތްދަތި ްމިއީ ްަރއީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި ްބައްލަވާ. ްޙުކުމް ްކޮށްލާ ްފަހުން މާ

ްސަ ްދިވެހި ްކަންކަން ްމިފަދަ ްކަންކަން. ްކަންކަންްހިތާމަހުރި ްމި ްފާހަގަކުަރންޖެހޭނެ. ްވެސް ރުކާރުން

ްކަުމަގިއް ްމި ްއެދެން ްައޅުަގނޑު ްއިނގޭތޯ. ްދަނީ ްމި ްހަލާކަށް ްހަލާކުން ްދިވެހިރާއްޖެ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ.

ްވަރަްށް ްމިއީ ްވާހަކަދަްއކަން. ްާތއީދުކޮށް، ްއަޅުަގނޑަށް ްވެސް ްމުއްޠަލިބު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްލަުދގަްނނަންޖެހޭްފަދަްޙުކުމްތައްްމީ.ްސީރި ޔަސްްއިޝޫސްަތއް.ްމިީއްޑާޓީްއިޝޫސްަތއްްއިނގޭތޯ.ްމިއީްއަުޅގަ

ް ްބެހުނީމާ ްކުަޑކުދިންނަާކ ްަބއިވަރު ްފަހުން،3ްްއެތައް 6ްްއަހަރު ްއަދި ްކޯްއޗެއްތޯ. ްެއީއ ްޙުކުމްކުރީމާ އަހަރ3ްްުމަހަށް

ް ްެވސް ްތަންފީުޛކުރާކަށް ްޙުކުމް ްއޭނާ ްތިބިްތެރޭގައި ނޑިޔާުރގޭަގއި ްފަ ްތިބި ްޤައުމުގައި ްމި ްލަދުަގންނަންޖެހޭނެ ނުޖެހޭ.

ްނެތްް ްއިންސާފެްއ ްމިއީ ްދަްއަކނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިަކމާ ްނޫން. ނޑިޔާރުންނެއް ްފަ ްހުރިހާ ނޑިޔާރުން. ްފަ ބައެއް

 ރާނެްކަމެއްްނެތް.ޤައުމެކޭ.ްމިއީްޞަދޫމޭްބުނަނީްމިހެންވީމާ.ްދެންްމިހެންްބުނާްމީހާްގެންގޮސްގެންްޝަރީޢަްތކު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ނޑުްވެސްްހަމަްތާއީުދކުރާްޤަރާރެއް.ްދިވެހިރާއްޖެްއިސްލާމީް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްހުށަހެިޅފައިްމިްވާްޤަރާރަކީްއަުޅގަ

ްޓަކަިއްރާއްޖޭ ްބޭްއވުމަށް ްމަތީަގއި ްރިވެތިްއުސޫުލގެ ްގްރޭޑް ްމަންހަޖުގައި ްރިވެިތ12ްްްނ1ްްެގްތަޢުލީމީ ްއިސްލާމީ އަށް

ްވަރަްށް ްހަމަ ްއޮތުމަކީ ްގޮުތގައި ްމާއްދާެއއްގެ ްމަޖުބޫރު ްެއއީ ްޤުރުއާްނ، ްކީރިތި ްޓަކައި ްގެންދިއުމަްށ ްދަށުން އުސޫލުގެ

ްފާހަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްބޭނުންތެރި ްމުހިއްމު، ްވަރަށް ްމިްރަނގަޅު، ްޖެހޭ ްއެބަ ގަކޮށްލަން

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްއެނގޭްމާލޭަގއިްއެބަްހުިރް ތަޢުލީމީްނިޒާމުގައިްމިކަންްޮއތުމަކުންްހަމަްމިވަރުންްނުފުދޭކަން.ްއަުޅގަ

ްވިއްަސކަްށް ްހިންގާތާ ްާމލޭގައި ްވެސް ްމަދަރުސާއެއް ްދެ ްކިަޔވަިއދޭ ްމީޑިއަމަށް ްއަރަބި ްައދި ްމަރުކަޒެއް. ްބެހޭ ޤުރުއާނާ

ްވެ ްއަކީްއަހަރު ްވެއްޖެ.ްމާލެ ްއަހަރު ްވިއްސަަކށް ްމިހާރު ްހުންނަތާ ްމާލޭަގއި ްވެސް ްމަރުކަޒެއް ްޤުރުއާާންބެހޭ އްޖެ.ްއަދި

ްާރއްޖޭަގއިް ްއޮްތ.ްކުޅުދުއްުފއްޓަކީ ްއެބަ ްއެިކްސަރަހައްދުތަކުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްއާބާދީ ްރާއްޖޭގެ ްނޫން.ްހަމަ ްރާއްޖެއެއް މުޅި

ްބަހުން ްައރަބި ްއާބާދީ. ްބޮޑު ްއެންމެ ްބެހޭްްއޮތް ްޤުރުއާނާ ްއަދި ްނެތް. ްއެތާުކ ްވެސް ްމަދަރުސާއެއް ްއެންެމ ކިޔަވައިދޭ

ްހިމަނައިގެންް ްކަންކަން ްމި ްމަންހަޖުގައި ްތަޢުލީމީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއެތާކު ްހަމަ ްެވސް މަރުކަޒެއް

ްެއން ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްގޮތަށް، ްހިއްސާެވޭވ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމުޅި ްކަންކަމަކީ ްމި ްމީގެންްދާއިރުަގއި ްފަރުދުންނަށް މެހައި

ްވެސްް ްރޯދަމަހު ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާްނ ްކަންތައްތަކަށް ްއެކަށައެޅިގެންދާ ްގޮތަށް މަންފާލިބޭ

ްވެސްް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަންނަކަން. ްޤައުމަށް ްމި ްބޭފުޅުން ްވިދާުޅވާ ްވަޢުޟު ޤާރީންނާއި

ްާމލޭގަ ްއެަބްހުރިްމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދަނީ ްޤައުމުތަކުން ްައރަބި ްއެާއއެްއކޮށް،ްއެުކވެރި ްައދި ްމިސްކިތްތަުކގަ. ްމާލޭ .

މިްޤާރީންްފޮނުވާފައިްމާލޭގަިއްހުރިްމަދަރުސާތަކަށްްވެސް.ްއެހެންނަމަވެސްްތަޢުލީްމަންހަޖުގައިްމިކަންްހިމަނާއިުރގައިް



55 

 

ްއެްއވެސްް ްާރއްޖޭގެ ްހާލެްއގައި ްއެްއވެްސ ްޤާރީން ްއަރަބި ްިކަޔވައިދިނުމަްށްްމިހާތަނަށް ްޤުރުއާން ރަށެްއގަިއ

ްޤަރާުރް ްލިެޔގެން، ްކަރުދާހުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއަދުގެ ްެއއީ މަސައްކަތްކުރަމުންނުދާކަން

ްދެކެ ްއެ ްބަލާއިރުގައި ްހަމަތަކަށް ްއުސޫލީ ްއެެހންނަމަވެސް ްދެކެވެމުންދެވިދާނެ. ްާވހަކަ ްތަނުގައި ްމި ޭވްފާސްކޮށްގެން

ްޢަމަލުތައްް ްވެސް ްފަރާތްތަކުގެ ްތިބި ްހިންގަން ްކަންކަން ްމި ްއަދި ްވެްސ، ްސަރުކާރުަގއި ްނޫން ްެއއްގޮަތކަށް ވާހަކަތަކާ

ްކުެރވެނޭް ްމިކަން ްއެއްކޮށް ްހަމަހަމަކަމާ ްއެންމެންނަށް ްކަންތަުކަގއި ްކުރެވޭ ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްދީނާ ްހުރީކީ. މިއަދު

ްއެ ްކުރަން ްމިކަން ްތެރެއިން ްފެށިގެންްނިޒާމެއްގެ ްނިޒާމެއް ްއަރަބި ްމާލޭގަިއ ްވާއިރުަގއި ްއަހަރު ްވިއްސަަކށް ްޖެހޭ. ބަ

ްމިއަުދް ްވެސް ްވަސް ްމި ްިމކަމުގެ ްތަެނއްަގއި ްެއއްވެސް ްއޮްތއިރުަގއި،ްިމއިން ްދެކުނު ްއުތުރާއި ދިޔައިރުަގއި،ްާރއްޖޭަގއި

ްޤު ްދާއިރާތަކުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިައދުގެ ްއެއީ ްނެތްކަން ްތަމްސީލުކުރާެންފެންނަން ްުމބާރާތްތަކުގަިއ ރުއާން

އެކަީށގެންވާްކުދިންްނުލިބެނީްދައުލަތުގެްފަރާތުންްމިްކަންަކންްކުރުމަށްްޓަކައިްއެްކަންަކމުގައިްދޭންޖެހޭްއެހީތެރިކަންް

ް ްގޮުތަގއި ްމާއްދާެއއްގެ ްހަމައެކަނި ްއެހެންވީމާ، 11ްްލިބެމުންނުދާތީ. ްޤުުރއ12ްާއިން ްކީރިތި ްައނެއްކާެވސް ންްއަށް

ްލިބެއެކޭް ްފައިދާ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްޭއގެ ްެގންދިއުމަކުން ްކުިރއަށް ްއެކަން ްހިމަަނއިގެން ްމަންހަޖުގައި ރާއްޖޭގެ

އަޅުަގނަޑކަށްްނުދެންނެވޭނެ.ްއެގޮތަށްްއެކަްނކަންްކުރިއެުރުވމަށްްޓަކައިްޤުުރއާނާްބެހޭްމަރުކަޒެްއްހަމަްކުޅުދުއްފުީށގަިއް

ްއި ްއޭގެ ްއަދި ްހުޅުވަންޖެހޭނެ. ްހުޅުވިަފއިްވެސް ްހަމަ ްވެސް ްމަދުރަސާަތއް ްކިޔަަވއިދެވޭ ްމީިޑައމަށް ްއަރަބި ތުރަށް

ްމަގުފަހިެވގެންދާނީ.ް ްކުރުމުގެ ްމިކަން ްއެއްކޮށް ްހަމަހަމަކަމާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮށްގެން ްއެކަންކަން ހުންނަންޖެހޭނެ.

ށްްޖަމާކޮްށފައިްއެކަންްކުރަންްބޭނުންާވްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްފެންނަމުންްމިްދަނީްމިްހުރިހާްކަމެއްްގެނެސްްމާލެްއަ

ްކަމަީކް ްމަންޒަރު.ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްހަދަންޖެހޭ ްކޯސްތައް ްއެ ްއިން ްއައިސް،ްމާލެ ްމޭލެ ްއަނެއްކާެވސް ްކުދިން ރަށްރަށުގެ

ްދައުލަތުންްމަސައްކަތްކުރާްނަމަ،ްރާއް ްމިކަާމްދޭތެރޭގައި ްއެއްކޮށް ްކަމެއް.ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްބަދަލުވާންޖެހޭ ޭޖަގިއްމުޅި

މިހިރަްބޮޑެތިްރަށްރަށުގައިްޤުރުއާނާްބެހޭްމަރުކަޒުތައްްއެެޅންޖެހޭނެ.ްއަދިްއަރަބިްމީޑިއަމަށްްކިޔަަވއިދޭްތަންތަންްވެްސް

ްޤުރުއާނުގެް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެނިގގެން ްރަނގަޅަށް ްބަސް ްއަރަބި ހުޅުވެންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެްންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްޭއގެ ްއާއި ްމާނަ ްއެހެންވީާމ،ްްފުރިހަމަ ްއެނިގގެންދާނެ. ްއެކަންކަން ްގޮތަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންފަހުމްވާ ްއެްއކޮށް ތަްފސީލާ

ްިކޔަަވއިދޭނެް ްބަހުން ްވެްސްއަރަބި ްސިޓީތަުކަގއި ްބޮޑެތި ްމިހިރަ ްއަްއޑޫއާ، ްުކޅުދުއްފުއްާޓއި ްހަމަ ްެވސް ރާއްޖޭތެރޭގަިއ

ްކުރަްނޖެ ްިމއަދު ްއެޅުމަކީ ްފަާރތުން ްދައުލަތުެގ ްއެހެންނަމަވެސްްމަދުރަސާތައް ްަމސައްކަެތއް. ްބޮޑު ްވަރަްށ ހިފައިވާ

ްއެއީް ްނެތްކަން ްފެންނަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކޮޅުމަެގއް ްކަމެްއެގ ްއެްއވެސް ްމިއިން ްވެްސ ްދިޔައިރުގައި މިހާތަނަށް

ްއެ ްވާން. ްބަޔަކަށް ްދިމާވާ ްޢަމަލާ ްބަހާއި ްއާިއ ްވާހަަކ ްދެއްކޭ ްޖެހޭ ްއެބަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތް. ހެްނވީމާ،ްމިއަދުގެ

ހަމައެކަނިްމަންހަޖުގައިްހިމެނުމުގެްބަދަލުގައިްމިކަމާްބެހޭްގޮތުންްރަނގަޅުްފެންވަރެއްގައިްމިްކަންކަންްކުރުމަށްްޓަކައިް

ްބޭފުޅުންގެް ްއެ ްތަމްރީނުކޮށް،ްެއްބޭފުޅުންނަކީ ްކަްނކޮޅުތަުކގައި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްއެ ްމުދައްރިސުން ްޤުރުއާން އެކަީށގެންވާ

ްއެއްވަރުގެ ނޑުމެންނަށް،ްއަޅުަގނޑުމެްންްމަޤާމާ ްއަޅުގަ ްމެނުވީ ްހަދައިގެން ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރި ްޤާބިލުކަން ޢިލްމީ
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މިްފާސްކުރާްޤަރާރުތަުކގެްފުިރހަމަްބޭނުންްރާއްޖޭގެްހުރިހާްކަންކޮޅުތަކަްށްއެންމެްފުރިހަމަްގޮުތގަިއްލިބިގެންނުދާނެކަންް

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތް. ްމިއަުދގެ ްައއްޫޑާއްްއެއީ ްއަދި ްކުޅުދުއްފުްއޓާ ްރާއްޖޭަގއި ްހަމަ ްގޮވާލަން، ސަރުކާރަްށ

މިފަދަްބޮޑެތިްރަށްރަށުގައިްއިުތރުްއަރަބިްމަދުރަސާތައްްއެޅުމަށާ،ްޤުރުއާނާްބެހޭްމަރުކަޒުތައްްވީހާްއަވަހަކަށްްހުޅުވަން.ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުއިފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާ

ނުޑްދެޭކގޮތުަގއިްވަަރށްްއުފާވެރިްުދވަހެއް.ްއާދެ،ް `.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމިއަދަީކްއަުޅގަ

ްމު ްިއްސލާމީ ްދެމެހެއްޓުމަށް، ްރައްކާެތރިކޮށް، ްހިމާޔަތްތެރިކޮށް، ްއިސްލާމްދީން ްމައްޗަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޖުތަމަޢުގެ

ްފަތުރައި،ް ްމުޖުތަމަޢުގައި ްޢިލްމު ްޤުރުއާްނގެ ްއަހުލުވެިރވެ، ްޤުރުއާނަށް ްކީރިތި ްވާތީ، ްލަްއވާފަިއ ްކަމަށް ލާޒިމުކަމެއް

ްދެެކވަަޑިއގެންް ްކަމަށް ްަކމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްތަރުބިއްޔަުތކުރުމަީކ ްހާނުވަިއ ްަޅކުދިން ްފަންނަށް ޤުރުއާންގެ

ނޑަކަްށްއަޅުަގނޑުމެ ްގާތްގަ ްމީގެ ްއަފްރާޝީމު ްޑޮކްޓަރު ްމެންބަރު؛ްއާދެ،ްއަލްމަރުޙޫމް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނގެ

ްބަހުްސކޮށް،ްކޮމިޓީންްނިންމަވާފަިއް ްމެުދގައި ްޤަރާރާ ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކުރިން ްއަހަރަށްްވުރެ ދެ

ްއާ ްހަމައަށް؛ ނޑުެމންނާ ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްމި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ،ްމިއަދު ްއާދެ! ްއައިްއސަ. ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ދެ،

ްެއް ްއާެދ، ްފާހަގަކުރެްއވީ. ްެއ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދެްއެކވި ްކުރިން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދެންމެ ރާއްޖޭަގއި،

ްފެ ްޤުރުއާން ްތައުލީމު،ްކީރިތި ްއަރަބި ްރާއްޖޭގައި ްމުޅި ްބޭނުންފުޅަކީ ްވެސް ތުރިގެންދިއުން.ްއެހެންނަމަވެްސްމަނިކުފާނުގެ

ްކުރިންް ްއަހަރުގެ ްވިހިަފންސަވީސް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްމީގެ ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްގޮަތކަްށ ްވިދާޅުވި ްއެ މުޅިން

ްމީހުންް ްދަންނަ ްކިަޔވަން ްޤުރުއާްނ ްތަޖުވީދުަމގުން ްރަނގަޅަށް ްކިަޔަވއިދޭ، ްޤުރުއާން ްގޮތަަކށް ްެއކަށީގެްނވާ ރާއްޖޭަގއި

ްމަދު. ްްވަރަށް ްގާތްަގނޑަކަށް ްހުރިހ1988ްްާއެހެންނަމަވެްސ ްރާއްޭޖގައި ްއަިއއިރުަގއި ްމިހާތަނަށް ްފެށިގެން ްތަނުން ހާ

އަތޮޅެްއަގއިހެން،ްޚާއްޞަކޮށްްމާލޭގައިްވަނީްވަރަށްްގިނަްޯކސްތައްްހިންގަަވއި،ްވަރަށްްިގނަްޤާރީންްތަމްރީނުކުރެވިފަ.ް

ނޑުމެންގެްއަ ިމއްލަްރަށްްފުވައްމުލަކަކީ.ްއާދެ!ްއެްރަށުގައިްައޅުަގނޑަށްްއެނޭގްއާދެ!ްއޭގެތެެރއިންްއެއްްރަށް،ްއަޅުގަ

ގޮތުަގއިްމިހާރުވެސްްއެބަްތިިބްހަމަްމާލޭގައިްެއކަންޏެއްްޫނން،ްރަށުަގއިްތިއްަބވަިއގެންްެވސްްޤާރީްކޯސް،ްއެްޑވާންސްް

ްޭއގެތެރެ ްތިބި. ްއެބަ ްދަިރަވރުން ްިކޔަވަމުންދާ ްެފންވަރަށް ްޑިޕްލޮމާ ްއަދި ްވަނީްސެޓްފިކެޓް ްދަރިވަރުންނަށް ްއެތަްއ އިްނ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްއައިއިރު ްމިހާތަނަށް ްއާދެ! ްލިބިަވޑަިއގެންފަ. ްސެޓްފިކެޓް ްޭއގެ ްފުރިހަމަކޮށް، ްކޯސްތައް ްއެ މިހާރު

ް ްގްރޭޑް ްގޮތުން ްޮއތް ްމި ްމުޤައްރަރުގައި 1ްްތަޢުލީމީ ްގޮތަކަށްްމ5ްްިން ްއާަދއިގެ ްގޮަތކަްށްވަރަށް ްއާދަިއގެ ްވަރަށް އަށް

6ްއަްށްކީރިތިްޤުރުއާން.ްއަދ5ްްިނ1ްްްނަނީ.ްހަމައެކަނިްހަފްތާއަުކްދެްޕީރިއަޑްްަނގާްގޮތަށްްމިްއޮންނަނީްގްރޭްޑްއޮން

ް ްވަރަކަްށ7ްއިން ްކުޑަކުޑަ،ްކޮންެމވެސް ްވަރަށް ްއޮންނަ ްހިމެނިފައި ްމުޤައްރަރުގައި ްއިސްލާމު ްއޮންނަނީ ްމި ްހަމައަށް އާ

ސްކުރަންްމިްއޮންނަނީ.ްޙަޤީޤަތަކީްއަމިއްލަްޝައުޤުވެރިކަންްހުރެގެންްކީރިތިްބައެއްްާއޔަތްތައްްޭއގައިްހިމެނޭްގޮތަށްްދަ
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ޤުރުއާނުގެްޢިލްމުްބޮޑަށްްއުނގަންނައިދެްއވަންްބޭނުންފުޅުާވްބެލެނިވެރިންގެްުތއްޕުޅުބޭފުޅުްންފިޔަަވއިްއެހެންްކުދިންނަކީް

ް ްއެހާ ްއަހުުލވެރި، ްބޮޑަްށ ްއެހާ ްުޤރުއާނަށް ްކީރިތި ްގޮތެްއަގއި ްނުވޭ.ްޢާއްމު ްކުދިންނަކަށް ްތިބޭ ްވަދެވެަފިއ ބޮޑަށް

ްޤުރުއާްން ްކުދިން ްގިނަ ްަވރަށް ްއައިްސ ްފަހަކަށް ްެދންނެވީ ްމި ްކުިރއަށްވުެރ ްއެނޭގ ްއަޅުަގނޑަްށ އެހެންނަމަވެސް

ްއިސްލާމީް ްކަހަލަ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްައކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްމި ނުޑްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ކިަޔވަމުންދާކަން.ްއެހެންނަމަެވސް

ްއާދެ،ްމު ްނުދެެވއޭ. ްމިހާރަކުވެސް ްއަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ްދެވެންޖެހޭ ްޤުރުއާނަށް ްކީރިތި ްބޮަޑށް ްއެންމެ ޖުތަމަޢެއްގައި

ްމިް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއޭރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަޤބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްހައްލުކުެރއްވުމަށް އެހެންވީމާ،ްެއކަން

ްނިމިފައި ްނިމެންދެންްްްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ްތަޢުލީމު ްފެށިގެންގޮސްްސެކަންޑަރީ ްތަޢުލީމުން ްޕްރައިމަރީ ްގޮތުން އޮތް

ްިމް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްވެގެން ްގޮތަށް ްމާއްދާއެއްގެ ްމަޖުބޫރު ްގޮތުން ްބުނާ ްޤަރާރު ްމި ްއޮތީ މި

ްއަ ްކަމަށް. ްފާސްުކރައްވާނެ ްމި ްވޯޓުދެްއވަިއގެން ްވެްސ ްމެންބަރުން ނޑުމެންނަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްއަލީަގއި ްމީގެ ދި

ްކިޔަވަްން ްރަނގަޅަށް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހި ްއެންމެ ްޤުރުއާަނކީ ްކީރިތި ްވެސް ްރާއްޖޭގައި ްމުޅި ްބޮޑަށް މިހާރަށްވުރެ

ްކިޔަވައިް ްޤުރުއާން ްސަމާލުކަންދީ ްބޮޑަށް ްޤުރުއާނަށް ްީކރިތި ްމާތްވެގެންވާ ްއަދި ްއެނޭގ، ްލިޔަން ްރަނގަޅަށް އެނޭގ،

ނުޑގެްްރަނގަޅު ްއަުޅގަ ްއުއްމީދުަގއި ްމި ްއާދެ! ްކަމަށް. ްއުފެދިގެންދާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްޭއގެ މުޖުތަމަޢެއް

ްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްމިއަ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެނެސްދީފަިއާވްޝުކުރިއްާޔ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީެގ ްަޤއުމީ ދު

ްއަުޅަގނޑުމެންެގް ްާފހަގަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްރިޕޯޓެއްގެ ްމުހިއްމު ްއަށް ްރާއްޖޭ ްމި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ރިޕޯޓަކީ

ްޤަރާަރކީް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްކުރިން ްދުވަެހއް ްއެަތއް ްމީގެ ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމް ްޑޮކްޓަރު ްޤަބޫލުކުރާްްއަޚް، ނޑުމެން އަުޅގަ

ގޮތުަގއިްވެއްެޖއްޔާްާރއްޖެްައށްްމުހިއްމުްބައެްއގެްގޮތުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަން.ްފަށާްތަޢުލީމާއިްމެދުމަދުރަސީް

ްއަދިްކީރިތިްޤުރުއާނަ ްށްތަޢުލީމުގައިްދިވެހިރާއްޭޖގައިްއިސްލާމްދީނާްގާތްކުރުމަށްްޓަަކއިްއަދިްރަްއޓެހިކުރުވުމަށްްަޓކައި

ްގޮުތގައިް ްމާއްދާއެްއގެ ްމުޖުބޫރީ ްޤުރުއާަނކީ ްކީރިތި ްޓަކައި ްއަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ްތުްއތުދަރީން ްދަރިން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤަބޫލުކުެރޭވް ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮތަްށ ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނުވަތަ ްއޮތުމަކީ ްއޮންނަންޖެހޭ އޮންނައޮތުމަކީ،

ް ްއެީއ ްވެއްޖެްއޔާ، ްމިއަދާްގޮތުަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ޮކންމެހެން

ްމިހާރުވެްސް ްމަދުރަސާއެްއގައި ްކިތަންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއައިއިުރގައި ހިސާބަށް

ްއެކަމަށް ްތިބި ްއެބަ ްބަެއއް ްއެަތއް ްނެްތކަން. ްމުދައްރިސުން ްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްްޤުރުއާން ްއިންިތޒާރުކުރާ. ަޓކައި

ްނުލިބި.ް ްމުދައްރިސުން ްބޭުނންވާ ްޓަކައި ްކިަޔވައިދިނުމަށް ްޤުރުއާން ްރަށްރަށުަގއި ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ކަންކޮޅުތަުކގައި

ދެވިފަ.ްސްކޫލުތަކުަގއިްރަނގަޅުްފެންަވރުގައިްޤުުރއާންްކިަޔަވއިދެވޭެންގޮތްތަށްްނެތިގެންްެވސްްއެަބްހުރިްއެކަންްނުކޮށް
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ްބޭނުންވާް ްމަދުރަސާތަކަށް ްއެ ްމަދުރަސާތަކުަގއި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއެީކގައި ްސަރުކާރާ ްއާ ްއެދެޭނ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްއޮތްް ްކުރިއަށް ްއޮތް، ްމި ްކުރިމަީތ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހަމަކޮށްދެއްަވއި، ްއަވަހަކަށް ްއެންމެ ްވީ ްމުދައްރިސުން ޤުރުއާން

ްފެށޭ ްކިެޔވުން ްއަހަރުަގއި ްޤަބޫލުކުާރްދިރާސީ ްކަމަށް ްފާސްކުރާ؛ްފާްސވެގެންދާނެ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމި އިރުަގއި

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިް ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެީކަގއި، ްކަމަށް. ްކޮށްެދްއވާނެ ްއެކަން ޤަރާރާއެީކގައި

ް ްއިސްލާމީ ްވެސް ްމަދުރަސާތަކުން ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްއާދެ، ްޖެހޭ؛ ްސިފަްއެބަ ްމާތް ްއުސޫލުތަާކއި ްިރވެިތ އަޚްލާުޤގެ

ްދަސްކޮށްދިނުމަކުްން ްޤުރުއާން ްނުވަތަ ްކިަޔވާދިނުމަކުން ްޤުރުާއން ްހަމައެކަނި ްހަމަޖެހިގެންދާން. ްގޮތްތަެކއް ދަސްކޮށްދޭނެ

ްވެ ްިކޔަަވއިދިނުމަކުން ްގޮތުަގއި ްމާއްދާއެްއގެ ްމަޖުބޫރީ ްހިމަނަިއގެން، ްޮގތުގައި ްމާއްާދއެްއގެ ްއެއީ، ްނުފުދޭ.ްނުފުދޭ. ސް

ްރީތިް ްމިސާލުތަކެއް، ްރީތި ްއަޚްލާޤުެގ ްދުރޫސުލް ްިއސްލާމްދީނުގައި ްމާތްވެގެންވާ ްހުރި ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބައްޓަންކުރެވިގެްން ްތުްއތުދަރީން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއްގޮތަށް ްނަމޫނާތަކާ ްދައްކައިެދއްވާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ނަމޫނާތަކެއް

ްއަް ްވެސް ްގޮތްތަކެއް ްމިސާލަކަށް،ްއަންނާނެ ްހަމައެކަނި ްތެރޭގައި ްއަޚްލާޤުގެ ްރީތި ްިއސްލާމީ ްގެންގުޅެން. ނޑުމެން ޅުގަ

ކަމެއްްކޮށްދޭްމީހަކަށްްޝުކުިރއްާޔއޭްބުނުމުަގއިްއާދަްވެސްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި،ްނުވަތަްއެްުކއްޖަކަށްްމަންފާވާނެްކަމެްއް

ޅުންގެްފަރާތުންްވިޔަްސ،ްބޮޑުބޭބެްއގެްފަރާތުންްވިޔަްސ،ްއެްކުއްެޖއްގެްަމއިންބަފައިންެގްފަރާތުން،ްނުވަތަްޢާއިލާގެްޭބފު

ްއިސްލާމީް ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާއިރުަގއި ްކަމެްއ ްއެކަހަލަ ްވިޔަސް ްފަރާތުން ްމީހެއްގެ ްދުރު ނުވަތަ

ްކަންތައްތަކުގެ ްުހރި ްދަސްކުރެވިފައި ްގޮތުން ްދީނީ ްކާބަފައިންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރެއިން ތެެރއިންްްއަޚްލާޤުގެ

މިއަދުްދިވެހިްމުޖުތަމަޢުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެކަހެރިވަމުންދާްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްޤުރުއާނާްއެީކަގިއ،ްމިްމާއްދާއާްއެީކގައިްމިް

ނޑުމެންްކުރީަގއިްޮއވޭްދުރޫސުްލް ްއަުޅގަ މާއްދާްއަީކްމަޖުބޫރީްމާއްދާައކަށްްެވގެންދާއިުރގަިއްއިސްލާީމްއަޚްލާޤުްނުވަތަ

ްއަޚްލާޤުގެްއަޚްލާޤު؛ްއަުޅގަ ްއިސްލާމީ ްފޮތުގަިއްހުރޭ ްފޮތެއް.ްއެ ްކިޔާ ްއަްޚލާޤު ްދުރޫސުލް ްއޮވޭ ްކިެޔވިއިުރގައި ނޑުމެން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއާދަކާދަތައް ްއެ ްހުރި. ްއެބަ ްބުނެދީފައި ްނުވަަތ ްދަސްކޮށްދީފައި ްއާދަާކދަތައް ްރީތި ްވަރަށް ތެރެއިން

ްއަޅުގަް ްއެހެންނަމަވެސް ްކިެޔވީުމ. ްއޭރުަގއި ްދުރުހެލިްދަސްކުރީމު، ްެއއަށްވުރެ ްތަންކޮޅެއް ްމިހާރު ްފެންނަނީ ނުޑމެންނަށް

ްއަޚްލާޤުް ްމި ްެވއްޖެްއޔާ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރެޭވ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަން. ްއަންނަ ްއަަށގަންނަމުން އާދަކާދަތަެކއް

އްޖޭގެްކަންތައްަތއްްގޮއްސަްއޮތްްމާއްދާްވެސްްމާއްާދއެްއގެްގޮުތގައިްމަދުރަސާތަުކަގއިްކިަޔަވިއދޭންޖެހޭްހާލަތަށްްދިވެހިރާ

ްއިސްލާމީް ްވެގެންދާއިުރަގއި ްމާއްދާއަކަށް ްމަޖުބޫރު ްުޤރުއާން ްކީރިތި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ކަމަށް

ްގޮެތއްް ްއަންނާނެ ްކިަޔަވއިދެިވގެން ްމަދުރަސާތަުކގަިއ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްމާއްދާ ްައޚްލާޤުގެ ްނުވަތަ ްއަޚްލާުޤ ރިވެތި

ްދެންްހަމަޖެ ްނުވަތަ ްއަންަންމުޖުތަމަޢުގައި ްބޮޑުވަމުން ްދެން ްެވއްޖެއްޔާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދިއުމަކީ ހިގެން

ްއެް ްފެންނާތީވެ، ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްކޮށްފާނެ ްއަސަރުތަެކއް ްރަނަގުޅ ްސަބަބުން ްއެކަމުގެ ްޖީލުތަކަްށ ްއަންނަ އުފެދިގެން

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވާލަން. ްބޮޑަށްްވާހަކަ ްވަރަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްނުވަތަ ްޤަރާރަށް ްމި ްތާއީދުުކރަން ށް

ނޑުމެންނަށްްމިކަމުގެްފޮނިމީރުކަންްކުރިއަށްް ތާއީދުކުރަން.ްހަމަްމިހާރުންްމިހާރަށްްފާސްކޮށްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ،ްއަުޅގަ
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ް ްމަދުރަސާތަކުގަިއްކިަޔވުންތ2114ްައޮތް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަހަރު ްިދރާސީ ްއަހަރުގެ ްޤުުރއާްންވަނަ ްއްފެށިގެންދާއިރުަގއި

ްއެީކގަިއް ްދުރޫސްތަކާ ްއަްޚލާޤުގެ ްރީތި ްެވއްޖެއްޔާ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަދި ްހަމަވެ، މުދަރިއްސުން

ްފުރުޞަތަށްް ްދެްއވި ްޝުކުރިއްޔާ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހަމަޖެހިގެންދާނެ ްއުސޫލުތަެކްއ ދަސްކޮށްދެވޭނެ

ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުން ްަވގުތުޮކޅެްއ31ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްހުސް މިނެޓުގެ

ްއަޅުަގނޑުްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސްަވގުތުކޮ ްގެންދާނީް`. ްކުިރއަށް ނޑު ްައޅުގަ ްފަށަނީ. ްމި ްުކރިއަށްގެންދަން ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނޑު ަޅކަްށފަހު،

ްތައުލީމީްނިޒާމުގެްފަށާް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްމި ްބަހުސްކުރެވެމުން ްަވގުތު ްމައްސަލަތައް.ްމި ްހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުން

ްމަރުޙަލާގަް ްތައުލީުމގެ ްަސނާވީ ްމަރުޙަލާގަްއޔާއި ްކަމަށް،ްޤައުމީްތަޢުލީމުގެ ްމާއްދާެއއް ްއެީއްމަޖުބޫރު ްޤުރުއާން ްކީރިތި އި

ްއަރުވަނީ،ް ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަަތމަ ްއަޅުަގނޑު ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްގޮތުން ްުގޅޭ ނަޑއެޅުމާ ްކަ މަންހަޖުގައި

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްންބަރުްއިބްރާޙިމްްމުއްޠަލިބުމެްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

الم د وعلى آله وصحبه أجوعين. الس  نا هحو   الم على سيد  الة والس  العالوين. الص   بسن هللا الرحون الرحين. الحود هلل رب  

ްއަުޅގަންعليكن. ްފާސްވެގެންދިއުމަކީ ްޤަރާރު ްމި ްމިައދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްމިްޢިްއޒަތްތެރި ޑުމެްނގެ

ްޤަރާރުް ްމި ްހަމައެއާއެުކ، ްކަމެއް. ްލިބިގެންދާނެ ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިުތންނަށް ްޤައުމުގެ މުސްލިމު

هللاްހުށަހެޅުއްވިްޝަހީދު،ްމަރުޙޫމްްޑޮކްޓަރުްއަފްރާޝީމްްޢަލީގެްފުރާނަފުޅަށްްސުވަރުޭގގެްދާއިީމްނިޢުމަތްލެއްވުންްއެދިް

ްޙަޟްރަް ްވަތަޢާލާ ްސުބްޙާނަހޫ ްއޮީތ، ްހުަށހަޅުއްވާަފއި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޤަރާރު ްިމ ްދަންަނވަން. ްދުޢާ ޖޫނ31ްްްތުގައި

2111ް ްދޫކުރެއްީވ، ްދުނިޔެ ްމި ްގޮުތަގއި ްަޝހީދެއްގެ ްދޫކުރައްަވއި ްދުނިޔެ ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ އޮކްޓޯބަުރ1ްްަގއި.

ްޚ2111ި ްައގުހުރި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤަރާރުްަގއި. ްމި ްތެރެއިން ދުމަތްތަކުގެ

ްޤަރާރަކަށް.ް ްފޭވިގެންދާނެ ްކުލަގަދަޮކށް ްއިތުރަށް ްނަންފުޅު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްތާރީޚުގައި ްއަިދ ްފާހަގަކުެރވޭ، ވެގެންދާނީ
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ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްފާސްވެގެންދާއިރުަގއި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްމިއަދު ްޤަރާރު ްމި ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަޢުލީމުގައިްލިބިގެން ްމެދުމަދުރަސީ ްތަޢުލީމާއި ްފަށާ ްރާއްޖޭގެ ްދިވެހި ްފާސްވުމަށްފަހުގައި ްޤަރާރު ްމި ްހިތްހަމަޖެހުމަކީ ދާ

ްޭއގެއިތުރަްށް ްިހމެނިގެންދިއުން. ްގޮުތގައި ްމާއްދާއެްއގެ ްމަޖުބޫރު ްއަކީ ްމާއްދާ ްދެ ްމި ްިއސްލާމް ްޤުރުއާނާއި ކީރިތި

ް ްގްރޭްޑ ްތަޢުލީމަކީ 11ްޤުރުއާންގެ ،12ްް ްމީްގައި ްހިމެނިގެންދިއުން. ްގޮުތަގއި ްމާއްދާއެއްގެ ްމަޖުބޫރު ވެސް

ްއުފަލެއް.ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބިެގންދާނެ ްހިތްހަމަޖެހުމެއް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބިގެންާދނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދިރާސާކު ްޤަާރރު ްމި ްވެސްއެހެންކަމާއެީކގަިއ، ްމަސަްއކަަތށް ްކޮށްދެްއވި ްމި ްކޮމިޓީްނ ުޝކުރުދަންނަވަން.ްްރެްއވި

ް ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްަދންނަވަން.ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްޤަރާރަށް ްމި ްރަޙްމަތާްهللاއަޅުަގނޑު ްހެޔޮ ގެ

ްމިް ްފާްސވެގެންިދއުން. ްވޯޓުދެއްަވއިގެން ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްވަޑައިގަންަނާވ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޤަރާރު ްމި ްިމއަދު އެީކގައި

ްއަ ްސަބަބުން ްނިންމައިލާނީްޤަރާރުގެ ްވާހަކަ ނޑު ްައުޅގަ ްއޭރުން. ްއިތުރުެވގެންދާނީ ްހިތްހަމަޖެހުން ްލިބޭ ނުޑމެންނަށް ުޅގަ

ްގޮވާލަމުން.ް ްވޯޓުދިނުމަށް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްޤަރާރަށް ްމި ްފަހަރު ްއެއް އަދިވެސް

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 މެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްމާވަށުްދާއިރާގެ

.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްތަޢުލީމީްނިޒާމުގެްފަށާްތަޢުލީމުގެްالم عليكن ورحوت هللا و بركاتهالس  `.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ް

އްްކަމުގައިްަޤއުމީްމަންހަޖުގަިއްމަރުޙަލާގައްާޔއިްސާނަބީްތަޢުލީމުގެްމަރުޙަލާގައިްކީރިތިްޤުުރއާންްެއއީްމަޖުބޫރުްމާއްދާއެ

ްއަޅުަގނުޑް ްގޮތުން ްބެހޭ ްަޤރާރާ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޢަލީ ްއަފްރާީޝމު ްޑޮކްޓަރ ްޝަހީދު، ްގޮތުން ްުގޅޭ ނަޑއެޅުމާ ކަ

ްހުށަހެޅުމުގައިް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޤަރާރު ްމި ްއުފާކުރަން ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްމަނިކުފާނުެގްއެހީތެރިވެދެވި ްއެ ްތަޢުރީފުކޮށް، ނޑު ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތަށް ްމި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްވާތީ. ަފއި

ްއިސްލާމީް ްޔަޤީން ނޑަށް ްައޅުގަ ްޤަރާރަށް ްދުާޢކުރަން.ްއާދެ،ްމި ްއެދި ްނިޢުމަތްލެއްވުން ްދާިއމީ ފުރާނަފުޅަށްްސުވަރުޭގގެ

ްތާއީދުކުރައްް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއުއްމަުތގެ ްދިވެހި ްފާހަަގކޮށްލެވުުންމި ްއަޅުަގނޑަށް ްވެސް ްކަަމށް.ްތާއީދުކުރަްއާވއިރު ވާނެ

ްޑޮކްޓަރް ްޤަރާރު،ްމަރުޙޫމު ްވެްސްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްގިނަ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވްހަމަ ްާތއީދުުކރައްަވއި ްޤަރާރަށް ކަމަކީ،ްމި

ްތަފާތަށް ްމި ްގޮތާ، ްއޮތް ްނިންމާފަިއ ްކޮމިޓީން ްގޮތާއި ްހުށަހެޅުއްިވ ްޢަލީ ްކަމަށްްްއަފްރާޝީމު ިވސްނާވަަޑއިނުގަންަނވާ

ްވެސްް ްކަމެއް ްހިތާމަކުރާ ްއެހެންނަމަެވސް ްތާއީދުކުރާނަން. ްޤަރާރަށް ްމި ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑު ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްިމް ްއޮތްކަން. ްފާސްކުރަްއވާފައި ްކޮމިޓީން ްޤަރާރު ްޚިލާފަށް ްމަޤްޞަދާ ްހުށަހެޅުއްވި ްޤަރާރު ްމި ްސަބަަބކީ ްއޮތް. އެބަ

އިްހުށަހަުޅއްވާަފއިްިމްއޮތީްސުރުީޚަގއިްެވސްްއޮތްްފަދައިން،ްފަށާްތަޢުލީމުްމަރުޙަލާގަްއޔާއިްސާނަވީްތަޢުލީުމްޤަރާރުގަ

ްއޮތްއޮތުމަށްް ްަބދަލުގެންނަވާފައި ްކޮމިޓީން ްއެހެންނަމަވެސް ްހެދުމަށް. ްމާއްދާއަކަށް ްމަޖުޫބރު ްޤުރުއާން މަރުޙަލާގައި

ްހިާތމަކުރަން.ްކޮ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތަޢުލީމުގަ.ްދެންްއަޅުަގނޑު ްމެދުމަދްރަސީ ްތަޢުލީމާއި ްފަށާ ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްމި މިޓީން
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ްމިް ްއަސްުލގައި ްދެރަކަމެއް. ްވަރަްށ ްއެއީ ްނެތް. ްޤަރާރަކު ްގޮތަކަެށއް ްކިަޔވައިދޭ ްޤުުރއާން ްމަރުޙަލާއެއްަގއި އެހެން

ނާޑްމަޝްވަާރކުރެިވގެން،ްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިްއޮތީ؛ްއެްހުށަހެޅުއްވިްމަޤްޞަދުްވެސްްއަޅުަގނޑަށްްއެނގޭ.ް ެއއީްއަުޅގަ

ްއެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤުުރއާނަކީ ްކީރިތި ްފަދައިން ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ްމަސަްއކަތްުކރެވުނީމަ. ްގާތުން ވަރަށް

ްކުެރް ްދޭތިން ްއަންަގވާފަިއވާ ްރަސޫލާ ްކަމަށް ްގެްއލިގެންނުދާނެ ްމަގު ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމަ، ްހިފަހައްޓައިފި ދޭއްެޗއްަގއި

ްފު ްހިފަހައްޓައިގެްންއެންމެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދޭތީގައި ްއެ ްއެކަޭލގެފާނުެގްސުންނަތަކީ ްޤުރުއާނާއި ްއަސާސް.ްކީރިތި ރަތަމަ

ްމަސްދަރު.ް ްެދ ްއަސްލު. ްދެ ްއަްނގަވާަފއިާވ ްެގއްިލގެންނުދާނެކަން ްމަގު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހިނދަކު ތިބިހާ

ްހުއްް ްކިޔެވުން ްޤުރުއާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީާމ،ްއެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި ްމަރުޙަލާއެއް ްއެއްވެސް ޓާލަންޖެހޭ

ްޤުރުއާުނެގް ްދޫކޮށްލާފަިއ ްަބއި ްިކެޔވުމުގެ ްޤުރުއާނު ްދެން ްިކަޔވާފައި، ްޤުރުއާން ްހަމައަށް ްހަތަކާ ްގްރޭުޑ އަޅުަގނޑުމެން

ްދެކެނީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްގޮތެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއޮތުން ްގޮތަށް ްކިޔަވާ ްއެކަނި ްޤަރާރުްްޢިލްމު ްމި ހަމަ

ްކަމަށް.ް ްމަތިން ްެއްއގޮތްާވްގޮުތގެ ްރޫޙާ ްހުށަހެޅުއްިވްމަޤުޞަދާއި ްއެ ްޑޮކްޓަރްއަފްރާޝީމް ްއަންނަންޖެހޭނީ ފާސްވެގެން

ްމިއަށްް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާތީ ްކަމަށް ްކަމެއް ްފެންނަ ްމަޖިލީހަށް ްވެސް ްކިޔަަވއިދިނުމަކީ ްހިސާބަށް ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްއިސްލާމީ،ްއަިދްްވޯޓުދޭނަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތާމަާއއެުކގަ.ްސަބަބަކީ ްދޭނީ ްވޯޓު އަޅުަގނޑު

ްމަރުޙަލާއެްއް ްއެއްވެްސ ްދޫކޮށްލަްނޖެހޭ ްކިެޔވުން ްޤުރުއާން ްޤައުެމއްަގއި ްއިސްލާމީ ްަސއްތަ ްއިން ްަސއްތަ ޚާއްޞަކޮށް

ްސާނަވީް ްމަތީ ްތައުލީމުން، ްސާނަީވ ްފެށިގެން ްތައުލީމުން ްފަށާ ްޔުނިވަރސިީޓްްނޯންނާނެ. ްއަދި ްފެށިގެން ތައުލީމުން،

ްޤުރުއާްން ްބަިއކަމުަގއި ްއެއް ްދިރިއުޅުުމގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަބަބަކީ ްކިޔަވަންޖެހޭނެ! ްޤުރުއާްނ ްވެސް ތަޢުލީމުގައި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްވާތީވެ ްކަމަށް ްކަމެއް ްލިބޭ ްސަވާެބއް ްެއތައް ްވެސް ްކިޔުަމކީ ްއަކުރެއް ްކޮންމެ ހަދަންޖެހޭނެ!ްޤުރުއާނުގެ

ްބަިއް ްޢިލްމުގެ ްެއއްެޗްއ.ްޤުރުއާނުގެ ްމުހިއްމު ްވެސް ްިޢލްމަކީ ްޤުރުއާނުގެ ްނޯންނާނެ.ްއަނެއްޮކޅުން ްދޫކޮށްލެޭވކަށް އެކަން

ްދަންނަވަން.ް ްވެސް ްތަހުނިޔާ ްަޓކައި ްއެކަމަށް ްުއފާކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާީތ ްހިމަނުއްވާަފއި ްތަޢުލީމުގަިއ ސާނަވީ

ނޑުް ވެސްްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްމިްޤަރާރުްމިގޮތަށްްފާސްވިްކަމަށްްވިޔަްސ،ްމިއަދުްއެހެންނަމަވެސްްއެާއއެުކަގއިްައޅުގަ

ް ްޮއތީ ްއެ ނޑަައޅުްއވާފައި ްކަ ްމަގުޗާުޓަގއި ްމިހާރު ްގޮތަްށ، ްއިސްކަންދެްއވާ ްއެ ްތެރޭަގިއ111ްްސަރުކާރުން ދުވަުހގެ

ްހަމަޖައްސައިެދއްވާެންކަމަށް،ް ްމުދައްރިެސއް ްސްކޫލަކަްށްޤުރުއާން ްކޮންމެ ްއިޢުލާނުކުރަްއވާފަ.ްރާއްޖޭގެ ަނއިުބްރައީސް

އެއީްއެްބޭފުޅުންގެްމެނިފެސްޯޓގައިްވާްގޮުތގެްމަތިން.ްއެހެްނވީމާ،ްެއއީްމިްޤަރާރަށްްވެްސްލިބޭްއިތުރުްބާރަކަށްްވާނެ.ް

ްދާއިރާގަިއް ްމި ްއެޑިއުކޭޝަްނގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއަދި ްވެސް، ްސަރުކާރަށް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް އެާއއެުކގައި

ްޤުރުއާނަީކްމަސައްކަތް ްއިޞްލާޙުކުރަްއވާއިުރގަިއ ްއަލުން ްމަންހަޖު ްަޤއުީމ ްދަންނަވަން. ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ކުަރއްާވ

މަޖުބޫރުްމާއްދާއެއްގެްގޮުތގަިއްހުރިހާްމަރުޙަލާއެއްގައިްވެްސްއޮންނަންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެން.ްމިްޤަރާރުަގިއް

ްހުށަހެޅުއްވީ،ްފަ ްއޮތީ،ްޑޮކްޓަރްއަފްރާީޝމު ްޤުރުއާްންމި ްމަރުޙަލާގައި ްަތޢުލީމު ްސާނަވީ ްމަރުޙަލާގަްއޔާއި ްތަޢުލީމު ށާ

މަޖުބޫރުްމާއްދާއެއްްކަމުަގއިްެހދުމަށްްކަމަށްްވިޔަްސ،ްކޮމިޓީންްވިސްނާަވޑަިއގެންފަިއްމިްޮއތީްހަމައެކަނިްގްޭރޑުްހަތަާކް
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ްއެ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްގޮތަށް. ްމަޖުބޫރުކުރާ ްހުށަހެޅުއްިވްްހަމައަށް ްމަނިކުފާނު ްއެ ގޮތަށް

ްނުވާނެ.ް ްެވސް ްކުރެިވގެން ްެއކަން ްދެޭކގޮތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއީ؛ ްއޮްތއޮތުން ްބަދަލުގެންނަާވފައި ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްބިލެއްް ްއެ ްވާީތވެ؛ްބިެލްއްހުށަހަޅާއިރުގައި ްކަމަށް ްއުސޫލު ްބިލުގެ ްހިނގާނީ ްވެްސ،ްޤަރާރަށް ްބިލެއް ސަބަބަކީ،ްމީހަކު

ްބަދަލުގެނެވޭނީ.ްހުށަ ްޖުމްލަތަކަށް ްޭއގެ ްނުގެެނވޭނެ. ްިއޞްލާޙެއް ްގޮތަކަށް ްބަދަލުއަންނަ ްޫރޙަށް ްއޭެގ ްމަޤްޞަދާއި ހެޅި

ްނުވަަތް ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަން ްފެނިވަޑަނުގަންނަވަންޏާ ްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއެަކން ްނޫން ްއިޚްތިޔާެރއް ްއޮންނަ އެީއކީ

ްނުަގންނަވާ ްއަްށްްފެނިވަޑައިުނގަންނަވަންޏާ ްކޮމިޓީ ްގޮތަށް ްގެއްލޭ ްމަޤްޞަދު ްއެ ްއެއަށް ްވިދާުޅވާންޖެހޭނީ. ވާހަކަ

ްވެްސް ްހިސާބަށް ްމި ްކޮންމެގޮތެްއިވޔަސް ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ބަދަލުގެނެވޭނެ

ްއަޅުް ްޓަަކއި ްކަމެއް.ްއެކަމަށް ްދެންްރަނގަޅު ްއެއީ ްއާދެވިަފއިްއޮތްކަން ްވޯޓުދޭނެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤަރާރަށް ްމި ަގނޑު

ވާހަކަްދަންނަވަން.ްމިްޤަރާރުގައިްމިްއޮތީ،ްކޮމިޓީްއަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްކަމަށްްމިްއޮތީްގްރޭޑުްއެަކކުންްފެށިގެން.ް

ްަކނަޑއެޅުމަށްް ްކަމުަގއި ްމާއްދާެއއް ްމަޖުބޫރު ްޤުރުއާން ްމަރުޙަލާގަިއ ްތަޢުލީމުގެ ްމެދުމަދަރުސީ ްތަޢުލީމާއި ްފަށާ އެއީ

ްހިމަނުއްވުމަށްްފެނިވަ ްޤުރުއާން ްޢިލްމު،ްއާދެ،ްޢުލޫމުލް ްބެހޭ ްޤުރުާއނާ ްއެއީ ްމަރުޙަލާގައި ްކަމަށާ،ްާސނަވީ ޑަިއގަންނަވާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮތީ. ްމި ްލިޔުްއވާފައި ްރިޕޯޓުގައި ްކޮމިޓީން ްޤަރާރުގައި، ްމި ްފާސްކުރަްއވަން ްކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްވަ ްކޮންމެވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑުްއެވެސް ްެއއަށް ްވާތީެވ، ްކަމަްށ ްކަމެއް ްލިބޭ ްކުިރެއރުމެއް ެރްއގެ

ްމިނިސްޓަރް ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއެިޑއުކޭޝަން ްބޭނުންވޭ ްޮގވާލަން ތާއީދުކުރަން.ްއަޅުަގނުޑްއަިދވެސް

ނޑުމެންގެްދިރިއުޅުުމގެްމައިަގނޑުްއެއްްމަސްދަރަީކ،އެންމެްުމހި އްމުްމަސްދަރަކީްޤުރުއާންްއޮފްްއެިޑއުކޭޝަނަށް.ްއަުޅގަ

ްގޮުތގަިއް ްހެޔޮ ްކަމެއް ްެއއްވެްސ ްދިރިއުޅުމުގެ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއެއާނުލާ ްޤުުރާއނަކީ ްއަދި ްވާތީ، ކަމަށް

ްވެސްް ްމަރުޙަލާއެއްަގއި ްޮކންމެ ްނިޒާމުގެ ްތަޢުލީމީ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާީތވެ، ްކަމަށް ްއަސާެސްއ ބައްޓަންނުކުރެވޭނެ

ްއޭް ްރާގުަގއި ްރީތި ްއެއްަޗކަށްްޤުރުއާނަކީ ްދަސްކޮށްދެވޭ ްކިަޔން ްއެނގޭ، ްކިޔަން ްމަތިން ްގޮތުެގ ްއެއްގޮްތވާ ްމަޚްރަޖާ ގެ

ްަބއިް ްޤުުރއާނުގެ ްވެސް ްމަރުޙަލާގަިއ ްތަޢުލީމުގެ ްަމތީ ްއެފަދައިން ްއަދިހަމަ ްބާރުއަޅުއްަވއިދެްއވުަމށް. ހެދުމަށް

ްރާ ްގޮތަށް ްއޮންނަ ްކޯސްަތކުަގިއ ްއިސްލާމިއްާޔގެ ްދިރާސާތުލް ްހުރިހާްކުއްލިްއޔަތުއް ްތަޢުލީމުގެ ްމަތީ އްޖޭަގިއ

ްހުރިހާް ްދާއިރާގެ ްތަޢުލީމީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބާރުއެޅުްއވުމަށް ްާބއްަވއިދިނުމަށް ްއެގޮތަށް ްިމކަން ްވެސް މުއައްސަާސއެްއަގއި

ދުވަުހގެްތެޭރގަިއްހުރިހާްސްކޫލަކަށްްޤުުރއާންްމުދައްިރސުންްހަމަޖައްސައިދެްއވުމަްށ111ްްފަރާތްތަކަށްްޮގވާލަން.ްއަިދް

ްރަށްރަށަށްްކަ ްމުދަްއރިސަކުންްނުފުދޭ ްހާލުަގއި،ްއެންމެ ްދަްނނަވާ ްތަހުނިޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަުގާޗޓަށް ްއޮތް ނަޑއަުޅއްވާަފއި

ނޑުްއެދޭްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއަދިް އެކަީށގެންވާްމުއްދަތެްއގައިްިއތުރުްމުދައްރިސުންްވެސްްހަމަޖައްސައިދެްއވަންްއަުޅގަ

ްއުާފކުރަން،ްޤުރު ްވަރަށް ްގޮފިތަްއްއަޅުަގނޑު ްމަރުކަޒުގެ ްބެހޭ ްޤުރުާއނާ ްކަންކޮޅުަތކުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްމަރުކަޒުން ްބެހޭ އާނާ

ްތަރުހީބުދެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަްށ ްކުަރއްާވ ްފެތުުރްއވުމަށް ްފުޅާކުރަްއވައި ްިޢލްމު ްޤުރުއާުނގެ ފުޅާކުރަްއވަިއ،

ްގޮތް ްމީގެ ްވެްސ ްމާވަުށަގއި ްދާއިރާގެ ްނިސްބަތްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތެްއަގިއްއެގޮތުން ްއެކަށީގެްނވާ ްމިހާރު ްހުޅުވި، ޕެއް
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ނޑުްތާއީދުކޮށް،ް ނޑުްއުފާކުރާްވާހަކަްަދންނަވަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤަރާރަށްްއަޅުގަ ކޯސްތައްްހިންގަވަމުްނގެންދާތީްއަޅުގަ

ްތާއީދުކުރަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްތާއީދުކުރަނީ. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތީތީ ްވެސް ްމިގޮތަށް ްޤަރާރު ްމި

ްހިތާމަކުރާް ްއެކަމާ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްއޮތީމަ، ްކުަޑކޮށް ްވުރެ ްގޮތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއަްފރާޝީމު ްސަބަބަކީ ހިތާމައާއެުކގަ.

ްގްރޭޑުް ްބޭނުންފުޅަކީ، ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމަޤްޞަދަކީ، ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަަވން ްތަކުރާރުކޮށް ވާހަކަ

މެންދެންްކޮންމެްކްލާހެއްގައިްވެސްްޤުރުއާނުްކިެޔވުންްއޮންނަންޖެހޭނެްގޮތަށްްއެކަކުންްފެށިގެންްހަމަްސްކޫލުްދައުރުްނި

ްއެް ްދެންނެވީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްއެނގޭތީ ްއޮތީ.ްއަޅުަގނޑަށް ްރޫޙު ްމަޤްޞަދާއި ްޤަރާރުގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްމަނިކުފާނު އެ

ްމި ްމި ްއެެހންނަމަވެސް ްހިތާމަކުރަމުން، ްއެކަމާ ްއޮތީަމ ްކުަޑކުރަްއވާފައި ްމާއްދާެއއްެގްބައި ްމަޖުބޫރު ްވެސް ންވަރަށް

ްވާހަަކް ްވޯޓުދޭނެ ނޑު ްރިޕޯޓަްށްއަުޅގަ ްޤަރާރަށް،ްމި ްއުފާކުރަމުން،ްމި ްޓަަކއި ްކަމަށް ްޮއތް ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްކަ ގޮތުަގއި

ްހިތްތައްް ްއެންމެންގެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްރައްޔިތުންނަކީ ްއެންމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެެދނީ ނޑު ްއަޅުގަ ދަންނަވަން.

ްގޮުތގެްޤުރުއާ ްއެއްގޮްތވާ ްޤުރުއާނުގެްއުސޫލުަތކާިއްހަމަތަކާ ްލޯބިކުާރ،ްއަދި ްޤުރުއާނަށް ްއަލިެވގެްނވާ،ްއަދި ނުގެްނޫރުން

ނޑުމެންނަްށްهللاްމަތިންްދިރިއުޅުންްބައްޓަންކުާރްބައެްއްކަުމގައިް ސުބުޙާނަހޫްވަޠަޢާލާްލެްއވުން.ްއަދިްުޤރުއާނަކީްއަުޅގަ

ްމަގު ްނަމަ، ްތިެބއްޖެ ްހިފަިއގެން ްެއްްއޭގެ ްވީހިނދު، ްއަންަގވާފައި ްރަސޫލާ ްކަމުަގއި ްއެްއޗެއް ގެއްިލގެންނުދާނެ

ްތައުފީޤުް ްހެޔޮ ްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްލިބިގަތުމަށް ްޘަވާބު ްލިބޭ ްކިަޔވަިއގެން ްހިފަހައްޓައި،ްޤުރުއާން ްގަދަޔަށް ޤުރުއާންަގއި

ްވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހާލު ްދުޢާކުރާ ްއެދި ްދެްއވުން ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްބޮޑަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްނިންމާލަން. ހަކަޮކުޅ

ް.وبركاته الم عليكن ورحوت هللاالس  وޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 މަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްފަށާއިރުް ްބަހުސްކުރަން ްރިޯޕޓަށް ްކޮމިޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްފުރަ ްމެންބަރުްއެންމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްމަރުޙޫމު ްއަންނަނީ، ްހަނދާނަށް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްވެސް ތަމަ

ްމިއަުދް ްބަހުސް ްރިޕޯޓެްއގެ ްކޮމިޓީ ްގުިޅގެން ްޤަރާރަާކ ްހުށަހެޅުްއވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހަނާދން. ްއަފްރާޝީމްގެ ޑޮކްޓަރ

ްމަރުޙޫ ްެއ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެވެމުންދާއިރު ްއެދި ްދެއްވުން ްިނޢުމަތް ްާދއިމީ ްސުވަރުޭގގެ ެގްهللاމަށް

ްބަހުސްގައިް ްމި ްބަހުސެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބަހުސަކީ ްިމކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްދުޢާ ހަޟްރަތުގައި

ްގޮތުް ްދައުލަެތއްެގ ްަވރުގަދަ ްއިސްލާމީ ްައކީ ްރާއްޖެ ްމި ްއަކީ ނޑި ްަލނޑުދަ ްއުޅޭ ްމި ްހާސިލުކުރަްނ ަގއިްއަޅުަގނޑުމެން

ްތަޢުލީމާއިް ްފަށާ ްނިޒާމުގެ ްތަޢުލީމީ ްވާހަކަ. ްބައްޓަންކުރާ ްނިޒާމު ްތަޢުލީމީ ްއާދެ، ނޑި. ނޑުދަ ްލަ އުފެއްދުމުގެ

ްފެންނަކަމަށްް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްަކނަޑއަޅަްނ ްގޮތުަގއި ްމާއްާދއެްއގެ ްމަޖުބޫރު ްެއއީ ްޤުރުއާނު ްތަޢުލީމުގައި މެދުމަދަރުސީ

ް ްރިޕޯޓު. ްވާަހކަ؛ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްވޭތުކުރަމުންދާްދެއްކޭ ްމި ްހަނދާންކުރަންޖެހެނީ،ްއަޅުަގނޑުމެްންމިއަދު ނޑުމެން އަުޅގަ

ް ްީމގެ 61ްްދުވަސްތަކަކީ ްނޫނީ ްއެދުރުދައިތ1951ްައަަހރު، ްގޮސް، ްއެދުރުެގތަކަށް ްނޫން. ްދުވަސްތަެކއް ްތެރޭގެ ގެ
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ްދުނި ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫންކަން. ްޒަމާން ްކިެޔވި ްޤުރުއާން ްގޮސް ްހުޅުވިފަ.ްކައިިރއަށް ްއަށް ޔެ

ްއޭގެް ްކަމާ،ްޤުރުއާން ްޢިލްމެއް ްކިހާވަެރްއގެ ްވެސް ްވެސް،ްޤުރުއާނަކީ ްޢިލްމަކީ ްޤުރުއާން ްއެނގޭ ްއެބަ އަޅުގަނމެންނަށް

ްއެހެްނވީމާ،ް ްއެއްެޗއްކަން. ްކިަޔވަންޖެހޭ ްހަމައެްއަގއި ްވަކި ްގޮްތ ްއެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްއަކުުރތައް ްރަނގަޅަށް މަޚްރަޖުން

ނޑުމެންްހެއްެދވިްފަރާތުންްފޮނުއްވާފަިއވާްކަލާމްފުޅުްިކޔެުވމުގައިްމަޑުމައިތިިރކަމާ،ްިމްއަޅުަގނޑުމެްނގެް މައްޗަށްްއަުޅގަ

ްޅަދަރިންނަށްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރޭން ްޢިލްމުގެ ްޤުރުއާންގެ ްކަންތައްތަެކއްކަން ްކިހާވަެރްއގެ ްވެސް ކަންކަމަކީ

ް ްއެބަ ްފިލާވަޅުަތކެއް ްބަިއވަރު ްއެތައް ްމިްދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ްއެމް.ީޑ.ޕީން ްވެސް ްހަމަަގިއމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހުރި.

ޤަބޫލުކުރަނީްމިްރިޕޯޓަށްްތާީއދުކުރަން.ްމިްރިޕޯޓަށްްތާއީދުުކރަންޖެހޭްރިޕޯޓެއްގެްގޮތުގަ.ްެއއީްމިްރާއްޖެްއަކީްވަުރގަދަް

ްކަ ްއަމާޒު ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްއެްމ.ޑީ.ޕީގެ ްެއއީ ްހެދުން، ްާރއްޖެއަކަށް ްއޮތް ްދައުލަތެއް ްއާދެ،ްއިސްލާމީ ްވާތީވެ. މަށް

ްއެް ްދެންމެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްާތއީދުކުަރން ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑު ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން،

ފާހަގަކުރެްއވިްނުކުތާތަކަށް.ްަވކިްހިސާބަކުންްތަޢުލީމީްނިޒާމުގެްތެރޭންްޤުރުއާންްމަޖުބޫރުްމާއްދާއެްއގެްގޮތުަގއިްނެތި،ް

ްގޮތަ ްދާ ނޑުްއުނިެވގެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފާހަގަކުރަން. ްެވސް ްއަުޅަގނޑު ްއައިސްަފއިާވކަން ްިރޕޯޓު ކަށް

ފާހަގަކުރަންްބޭނުންވާްނުކުތާްއަކީ،ްސާނަވީްތަޢުލީމުެގްމަރުޙަލާގައިްޤުުރއާނުގެްޢިލްމުްެއބަްއޮތްްމަޖުބޫރުްމާއްދާެއއްެގް

ްައޅުގަް ްއެހެންނަމަވެސް ްަކނަޑއެޅިފަ. ްރިޕޯޓުގައި ްމި ްއެންެމްގޮތުަގއި ްކުޑަ، ްއެންމެ ްވަކާލާތުކުރަމުންދަނީ ްމި ނޑުމެން

ްމަތީް ްއެންމެ ްއޭގެ ްޢިލްމު ްޤުރުއާުނގެ ްއައިސް، ްކިަޔވަމުން ްގޮުތގައި ްމާއްދާއެއްގެ ްމަޖުބޫރު ްޤުރުއާން ތުއްތުއިުރއްސުރެ

ށް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްދަރަޖައާްހިސާބަށްްކިެޔވޭނެްޮގތަކަށްްމިްރާއްޭޖގެްތަޢުލީމީްނިޒާމުްބައްޓަންެވގެންދާންޖެހޭނެްކަމަ

އެބަްއެނގޭްސާަނވީްތަޢުލީމާިއްމަތީްސާނަވީްއަށްްވެސްްުޤރުއާންްޢިލްމުްމުހިއްމުކަން.ްެއންމެްއާދަިއގެްނިކަމެތިމީހާެގް

ްުކއްޖަކަށްް ްތަޢުލީމަށްްދާއިރު،ްއޭނައަީކްޤުރުޢާނުެގްޢިލްމުްރަނގަޅަށްްދަސްވެަފިއވާ،ްކިަޔވާފަިއވާ ްމަތީ ދަރިފުޅުްވެސް

ްބިންާގްއެިޅގެން.ްއެްްވުން؛ްއެއީ ްއެ ްކުަޑއިރުއްުސރެ ްައޅުަގނޑުމެންަނށްްވާސިުލވެވޭނީ ްއަމާޒަށް ްއަމާަޒކީ.ްއެ މުހިއްމު

ްއަކީް ްރާއްޖެ ްމި ްއަޅަނީ ްމި ްބިންގާ ްދައްކަނީ.ްއެ ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމަސައްކަުތގެ ްކުރާ ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ބިންގާ

ްރާއްޖެައކަ ްއޮތް ްދައުލަތެްއ ްއިސްލާމީ ނޑުތަްއްވަރުގަދަ ްއޮނިގަ ްތަޢުލީމީ ްޒަމާނުގެ ްމި ްއާދެ، ްޓަކައި. ްހެދުމަށް ށް

ްހިސާބަށްް ްފާސްތަކާ ްމަތީ ްއެންމެ ްޒާމާނުގެ ްމި ްވެސް ްލާފައި ްތެރޭން ްޢިލްމުގެ ްޤުރުއާނުގެ ްގޮތުން ްއޮންނަ ހަމަޖެހިފައި

ްމަރުޙަލާ ްތަޢުލީމުގެ ްމަތީ ްޤައުމުތަކުން ްއިސްލާމީ ްދުނިޔޭގެ ްހުޅުވިފަ. ްވަނީ ްދޮރު ްޕީ.ެއޗް.ީޑާއްވާސިލުެވވޭނެ ތަކުގައި

ްއިސްލާމީް ްސަތޭކަ ްއިން ްސަޭތކަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެނގޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދާކަން ްޢިލްމުްނ ްޤުރުއާނުގެ ހިސާބަށް

ްއެންެމް ްޢިލްމުން ްޤުރުއާނުގެ ްާރއްޖޭން ްމި ްމަގަްށްގެންދިއުމަށް. ްއެ ްވާންޖެހޭނީ ްައމާޒަކަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުަގއި

ްހާސި ްތައުލީމު ްމާޒީންްމަތީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބައްޓަްނކުރަން. ްއޮތްތާ ްުކރިއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްމަގަކަށް ލުކުރެޭވނެ

އަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްބަލަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްފަށާފައިްޮއތީްކިހާްހިސާބަކުންކަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގެންްއެބަް

ްއަކީ ްވާހަަކ ްދައްކާ ްއަބަދުވެސް ްއެހެންީވމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ނޑޭ.ް، ްލޯގަ ްމޫނުބަލާ ްމުސްތަުޤބަލުގެ ްއަކީ މާޒީ
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ނޑުމެންނަށްް އަޅުަގނޑުމެނަށްްއެނގޭްއެދުުރގެތަކަށްްކުދިންްފޮނުވަިއގެންްކުދިންްތަރުބިއްޔަތުކުރަމުންްައއިްގޮތް.ްއަުޅގަ

ް ްއަދި ްތަޢުލީމާ ްމަތީ ްޓަަކއި ްބައްޓަންކުރުމަށް ްާރއްޖެ ްމި ްޓަކައި ްޖީލުތަކަށް ްއޮތް ްއަންނަން ްއެނގޭ އެނޫންވެްސްއެބަ

ްޤުުރއާނުގެް ްމުހިއްމުކަން. ްތަޢުލީުމގެ ްުމހިއްމުކަން.ްއިސްލާމީ ްމަރުޙަލާއެްއގަިއްވެްސްއިސްލާމްދީނުެގ ްހުރިހާ ތަޢުލީމުގެ

ްރާއްޖެް ްމި ްގޮތަކަށް ްގެންދެވޭނެ ްރާއްޖެ ްމި ްމަގަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމުހިއްމުކަން. ްޢިލްމުގެ ްޤުރުއާނު މުހިއްމުކަން.

ްޓަކައި ްވާހަކަްްބައްޓަންކުރުމަށް ްއޮންނާނެ ްެއއްބާރުލުން ްފުރިހަމަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމަސައްކަެތްއގަިއ ްކޮންމެ ކުެރވޭ

 .عليكن والسالم الحود هللوދަންނަވަން.ް

ް

 ނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްހިތާމަކުރަ ްވަރަށް ްަހމަ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމަޤްޞަދުތަްއްއާދެ، ްބަެއއް ްސިޔާސީ ން

ްއުުޅްއވާތީވެ.ް ްކުުޅއްވަްނ ްމިތާނގަިއ ްޕޮލިިޓކްސް ްކިޔަިއގެން ްޤުުރއާނޭ ްކީރިތި ްބޭފުޅުން ްބަެއްއ ްޓަކަިއ ހާސިލުކުރުމަށް

ްފަދަް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްކަަހލަ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްމާވަށު ޚާއްޞަކޮށް،

ްދަންނަވަނީ،ްބޭފުޅުން ްމި ްއެނގިަވޑައިުނގަންަނވާ!ްއެހެން ްާވހަކަފުޅުދައްަކވަނީ.ްޙަޤީޤަތުގަިއްވާނުވާ ްނޭނގި ްވާނުވާ ނަށް

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯް ްރަީއސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން ްހުރި ްއިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ްާރްއޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ މިއަދު

ް ްޤުރ211ްުރާއްޖޭގެ ްއުޅޭ. ްއެބަ ްމީހުން ްރައީްސްރަުށގައި ްދަތިކަމެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްދަތިކަމަކީ ްހޯދުމުގެ ްޓީޗަރުން އާން

ދުވަހުްކޮންމެްސްކޫލަކަްށްޤުރުއާންްީޓޗަރެްއްދެްއވާނަމޭްވިދާުޅވިޔަްސްމީްވުމަްށވުެރ111ްްޔާމީންެގްފުރަތަމަްهللاްޢަބްދު

ންތޯ؟ްޤުރުއާންްޓީޗަރުންނެއްްނެްތްދުވަްސާވއިރު.ްނުދެވޭނެ.ްއެްީކއްެވގ111ްެނުވުންްގާތްްކަމެްއ.ްބައްަލވަންްތިއްބަވާް

އަޅުަގނޑުމެންްތެެރއަކު.ްދެންްޤުރުއާންްީޓޗަރުންްރާއްޖޭންްބޭރުންްގެނެޭވކަށްްވެސްްނެތްްބައިވަުރްސަބަބުތަކަާކްހެދި.ް

ްމުޢުޖިޒާތެއްގެް ްއެއީ ްފޮތެއް. ްފަސޭހަ ްދަސްކުރަން ްޤުރުއާނަކީ ްކީރިތި ްއެހެން ްދެންހަމަ ްހުިރ. ްއެބަ ްސަބަބުތަކެއް އެތައް

ް ްުއމުރުން ްދަރިފުޅު ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްކުިދން، ްތުއްތުުތއްތު ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްކަެމއް. ްހިމެނޭ އަހަުރވީއިުރގަިއ5ްްތެރޭގައި

ްދައިތައިންާނިއް ްއެދުރު ްއެދުރުޭގގައި ްޭގގޭަގއި، ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްޚަތިމުކޮށްފި. ްޤުރުއާން ކީރިތި

ްގޭެގްއަްށްޓީޗަރުން ްއަދި ްކިަޔަވއޭ.ްްއެދުރުބެއިންނާ ްޤުރުއާން ްތެރޭްންކުދިން ްކްލާސްތަުކގެ ްޤުރުއާން ގެްނގޮްސގެންނާއި

ްރާއްޖޭަގއިް ްމި ްހަދައިގެން، ްިޑގްީރ ްހަަދއިން ްއޭލެވެލް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއުޅުނުއިުރގަިއ ްްސކޫލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްކީރިތިްޤުރުއާނެއްްނުކިަޔވަންްމިްމަ ރުޙަލާތަކުގެްތެރެއަުކ.ްއެކަމަކުްއަޅުަގނޑުްމާސްޓަރސްްވެްސްހެދީ.ްއަޅުގަ

ްމައިންބަފައިންް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެއީ ްކީއްެވގެންތޯ؟ ްއެ ްމިހިރީ. ްއެނގިފައި ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޢިލްމު ޤުރުއާނުގެ

ްސްކޫލްތަާކިއް ްހުރިހާ ްސަރުކާރުގެ ްފެށިގެން ްއިން ްމާދަމާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކުިރްކަމެއް.ްމިއަދު ްތެރޭން ސަގާތަފަތްތަުކގެ

ްެއްޔުނިވަ ްއިނގޭތޯ. ްނޫނޭ ްކަމެއް ްވާނެ ްމީ ްބުނީމާ ްކިަޔވައިދޭށޭ ްޤުރުއާން ްތަނަކަށް ްހުރިހާ ްކޮލެޖުތަކާ، ރސިޓީަތކާއި

ްއެންމެް ްނިންމަވަނީ ްމި ްކޮމިޓީން ްގޮތުން ްފަށައިގަތުުމގެ ްއެހެންވީާމ، ްނެތް. ްތެރެައކު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ވަސީލަތްތަެކއް
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ްކީ ްމަރުޙަލާގައި ްތަޢުލީމުގެ ްފަށާ ްދެންްފުރަތަމައިނުން ްހަދަން. ްކަމުގައި ްމާއްދާއެްއ ްމަޖުބޫރު ްުޤރުއާނަކީ ރިތި

ް ނޑަކަްށ ްގާތްގަ ްއުމުރުން ްއަޅުަގނޑުެމން ްޤުރުއާން ްީކރިތި ްއަހަރަްށ11ްްވިސްނާަވޑަިއގެންބައްަލވާ! ވަރަކަށް

ްމަހެއް ްރަމަޟާން ްކޮންމެ ްދެން ްޚަތިމްކޮށްފަ. ްފަހަރަކު ްއެތައް ްއޮންނަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގައިްއަންނައިރުަގއި

ނޑުމެންްދިވެހިރާއްޭޖގަިއް އަޅުަގނޑުމެންްޤުރުއާންްމުރާަޖޢާކުރަމުންްމިްގެންދަނީ.ްދެންްސިޔާސީްބޭނުމަށްްޓަަކއިްައޅުގަ

ްކަމަކަްށް ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއެއީ ްހެދުން ްގޮތަށް ްހިތުދަސްކުރަންޖެހޭ ްޤުރުއާން ްވެސް ްކުއްޖާ ްހަދާ ޕީ.އެޗް.ޑީ

ްބޭ ްމި ްޤަބޫެލއްނުކުރަން. ްޮޕއިންޓެއްްއަޅުަގނޑު ްސިޔާސީ ްހަމަެއކަނި ްދައްަކވަނީ ްމި ްވާހަަކފުޅު ްމި ފުޅުން

ހާސިލްކުރެއްވުމަށްްޓަަކއި.ްަތރައްޤީގެްވިސްނުމަކުންްމިްބޭފުޅުންްވިސްނަވާްނަމަ،ްއަުޅަގނޑުމެންްއެްއވެސްްހާލެްއގަިއް

ް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްކުމަކީ ްވާހަކަ ްމި ްކިޔަަވއިނުދޭށޭ. ްޤުރުއާން ްކީރިތި ްާރގުްނުދަންނަވަން ްރޫޙާއި ްވާހަކަިއގެ ދައްކާ

ްކެރިހުރެގެންް ްހަމަ ްއެހެްނނަމަވެސް ްމެ. ްވެސް ްކަމެއް ްސްޕިންކުރާެނ ްގޮތަކަށް ްެއހެން ްޕޮލިިޓކަލީ ްގޮތަށް އުޅޭނޭ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްބޭފުޅުންނަކަށްްއެނގިަވޑަެއއްނުގަންނަވާ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ ްކިަޔއިގެން ްުޤރުއާނޭ ްދަންނަވަނީ ްމި އަޅުަގނޑު

މިްއުޅުްއވަނީްީކްއކަމެއް.ްައޅުަގނޑުްވެސްްހަމަްބޭނުންވޭްއެންމެްފުރަތަމަްހަރުދަނާްބިންގަލެއްގެްމަތީަގިއްްކުރަްއވަން

ްއަށްް ްކުއްޖާ ްއެޅުނީމާ ްބިންގާ ްއެ ްދަސްކޮށްދިނީމާ، ްކުިދންނަށް ްކިޔަވަން ްތަޖުވީދުމަގުން ްޤުރުއާން ްކީރިތި ރަނގަޅަށް

ްހުންނާނީ.ްދެންްއެްކުއްޖާގެްއާްހަމައަށްްއަްނނަންވާއިރަށްްކީރ4ް،5ިގްރޭޑްް ްއެްއކޮށްްކިަޔވައިދީްނިމިފައި ތިްޤުރުއާނާ

ްޤުރުއާންް ްކީރިތި ްލިބިގެންދާނެ. ްފުރުޞަތު ްމުރާޖަޢާކުރުމުގެ ްވަރަކަށް ްބޭނުންވާ ްމުރާަޖޢާކުރަން ްެއއީ، ްކަމެއް އަމިއްލަ

ް ްކިެޔވިޔަސް ްބަހާލަިއގެްނ ްގޮތުން ްުއސޫލެއްގެ ްޢާއްމުކޮްށ ްތ7ްްެއަޅުަގނޑުމެން ްކުެރވޭނެ.ްުދވަސް ްޚަތިެމއް ރޭގައި

ްޤުުރއާުނެގް ްދޭތެރެއަށް ްކޯހެއްގެ ްކޮންމެ ްއޮންނަ ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިުރގައި ްއުސޫލުން އެހެންވީމާ،ްމި

ްހަމައެހެންމެް ްދެން ްނުހިންގޭނެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްކޯސްަތއް ްމިދެންނެވި ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްލީމަ ްމޮޑިޔުލެއް މާއްދާ،

ް ްކުދިންްމިއާއެކު ްއެ ްކިަޔވަނީ ްކުދިން ްއެ ްގެންދާއިުރގައި ްހާިސލްކުރަމުން ްތަޢުލީމު ްދަރިވަރުން ްއަުޅަގނޑުމެްނގެ ިމއަދު

ްހާސްް ްއެތަްއ ްދުނިޔޭގެ ްހަދާ ްއެެޑކްސެލް ްޮކމްޕީޓުކުރަނީ ްކުދިން ްއެ ްލެވަލެްއގަ. ްބައިނަލްއަްޤވާީމ ކޮމްޕީޓުކުރަނީ

ްހޯދު ްސްލޮޓުތަްއ ްޔުިނަވރސިޓީ ްކުދިން ްެއ ްހަދާްކުދިންނަކާ. ްެލވެލް ްއޭ ްދުނިޔޭގެ ްޖެހެީނ ްމި ްވާދަކުރަން ްޓަކައި މަށް

ްކުދިްން ްގިނަ ްވަރަށް ްާރއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިައދު ްވާދަކުާރއިރު ްކުދިންނަކާ ްކުދިންނަކާ. ްމިލިއަން އެތައް

ް ްމަޖުބޫރު ްވެސް ްމާއްދާ ްދެ ްިކޔަވާ.ްމި ްއެބަ ްމާއްދާެއއް ްކުދިްންއިސްލާމް ްިކޔަވާ.ްއެ ްއެބަ ްގޮުތގަިއްދިވެހި މާއްދާއެްއގެ

ަގއިްމަޖުބޫރުްމާއްދާއެްއެގ12ްއާއ11ްްިމިްއޮންނަނީ.ްއަޅުަގނޑުްތާީއދުކުރާްކަމެއްްނޫންްދިވެްއސާިއްއިސްލާމްްގްރޭޑްް

ްތާއީދުކުރަން،ްގްރޭްޑް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ ްުނކުރަން.ްއެެހންނަމަވެސް ްާތއީދެއް ްެއއީ.ްއަުޅަގނޑު ްއޮތުން އިްނ1ްްގޮތުަގއި

ްއިްސލާމްްވެސްްިކޔަަވއިދޭންވީ.11ްްފެށީގެންްގްޭރޑް އާްހަމައަްށްރަނގަޅުްިދވެހިްވެްސްކިަޔަވއިދެްއވަންވީ.ްރަނގަޅަށް

ްފުރުޞަތުް ްމަރުޙަލާގެ ްަތުއލީމުގެ ްޔުނިވަރސިޓީ ްއެައށްފަހުގައި ްއަަޅއިދެްއވަންީވ. ްރަނގަޅަށް ްފަންޑަމަންޓަލްސް އޭގެ

ްއަ ްމަދު ްވަރަށް ްތެރެއިން ްކިޔަވާކުދިްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްދިވެހިާރއްޖޭެގްލިބެނީ ްގާތްަގނޑަކަށް ްކުދިންނަށް. ދަދެއްގެ
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%ް ްތެެރއިން ްމެންޑޭޓްރ5ްްީކިަޔވާކުދިންގެ ްކުދިންނަށް ްހުިރހާ ްާރއްޖޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބޭ. ްވެސް ކުދިންނަކަށް

އެހެންވީމާ،ްްތަޢުލީމެއްގެްގޮތުަގއިްފަށާްތަުޢލީމުގެްމަރުޙަލާްާއއިްސާަނވީްތަޢުލީމުގެްމަރުޙަލާްހިމެނިފައިްމިްއޮންނަނީ.

ްހިނަިއް ްޙުކުމްތަކާއި ްއިސްލާްމދީނުގެ ްއުނގަންނައިދޭންޖެހޭ ްކުދިންނަށް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްމަރުޙަލާގެ އެ

ތާހިރުވާންވީްގޮތާ،ްއަެނކުންނަށްްއިޙްތިރާމުއަދާކުރާނެްގޮތާ،ްމައިންބަފައިންނަށްްކަމޭހިތަންވީްގޮތާ،ްނަމާދުކުރާނެްގޮތާ،ް

ްކަންތައްތަކެ ްހުރިހާ ްއެްމި ްދެންނެވި ްމި ްދަސްކޮށްދޭންވީ ްބުނެދޭންވީ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކުދިންނަށް ްއެ ނޑުމެން ްައުޅގަ އް

ްވާްން ްއިންޖީނިއަރަކަށް ްުކއްޖާ، ްމަސަްއކަތްކުރާ ްވާްނވެގެން ްޑޮކްޓަރަކަށް ްކުދިން ްއެ ްެއއަށްފަހުގައި މަރުޙަލާގައޭ.

ނޑުމެންްއެބަްދޭންޖެހޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްމަސައްކަތްކުރާްުކއްޖާްއަށްްެއްދާއިރާތަކުންްކުރިއަށްްދިއުމުގެ ފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ް ްތަޢުލީމުގ24ްްެކުއްޖާައކަށް ްމަތީްސާނަވީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިއަދު ްނުލިބޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއިތުރަކަށް ްުވރެ ަގޑިއިރަށް

ްއަށްްކޮންސެން ްދެްމާއްދާ ްކިޔަވަންޖެހޭ.ްއެ ްއެބަ ްދެްމާއްދާ ްިއތުރު ްކިަޔވާްކުއްޖާ ްޖެހޭ.ްމަރުޙަލާގައި ްއެބަ ޓްރޭޓުކުރަން

އެްދެްމާއްދާްއަށްްވަގުތުްއެބަްދޭންޖެހޭ.ްއެއްކަލަްކުއްޖާްނިދަންްވެސްްޖެހޭ.ްކާންބޯންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްއެްކުދިންގެް

ާމއްދާްއަްށްކޮންސެންޓެޭރޓުކޮށްގެންްދުނިޭޔގެްއެހެނ4ްްްއެހެނިހެންްމުނިފީހިފިލުވުމުގެްކަންތައްތަްއްކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ް

ްއޮފްްޤައުމުތަ ްޕޮއިންޓު ްގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްއެ ްނެރެމުން ްކުދިން ްއެ ްވެސް ްމިއަދު ްނަތީޖާ ްނެރޭ ްއެ ްކުދިން ކުގެ

ްވިސްނަންޖެހޭް ްމިއަދު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްިވސްނައިލެްއވީ.ްމިއީ ްބޭފުޅުންޯތއޭ ްކިތައް ްެތރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއިން ވިޔު

ް ްފަސޭހަވާނެ. ްވަރަށް ްކުޅެން ްޕޮލިޓިކްސް ްމީހަކަށްްކަމެއް. ްހިތުދަސް ްޤުރުއާން ްކީރިތި ްރައްޔިތަކީ ްކޮންމެ ރާއްޖޭެގ

ްދީްން ްގޮތަކީ. ްއޮތް ްމިކަން ްނޫން ްެއއެްއ ްއެެހންނަމަވެސް ްބުނެވިދާނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ހަދަންޖެހޭނޭ

ްކަން ްދީނުގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަށް ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ. ްމަޖުބޫރެްއ ތައްަތއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެވއްދޭނެ.ް ްނުވެސް ނޑުެމންނަކަށް ްއަުޅގަ ްދީނަކަށް ްމަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ްގެންދާނީ. ްފުރިހަމަކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިގޮތަށްް ްމަޖުބޫރުކޮށްފައި، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކިޔަވަން ްޤުރުއާްނ ްމަޖުބޫރުކޮށްފައި، ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ނަމާދުކުރަން

ްމިއީް ްނުކުރިޔަކަސް، ްނަމާދުކުރާނެ.ްްމަޖުބޫރު ްމީހުން ްނަމާދުކުރާ ްޤައުމެއް. ްމުސްލިމު ްސައްތަ ްސައްތައިން ފުރިހަމަ

ްޭގޭގގަިއް ްާރއްޖޭެގ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމަހުގައި ްރަމަޟާން ްނުކުރާނެ. ްއޮތަސް ްމަޖުބޫރުކޮށްފައި ްނުކުރޭ. ްމީހުން ނުކުރާ

ފައިްއޮތްްމުޖުތަމަޢެއްްރަނގަުޅކުރުމަށްްޓަކަިއްމިއަދުްކަްއކަިއގެންްަކއި،ްުދާވލުްގަީޑގަ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްހާލަތަށްްގޮސް

ްކިޔާފައިް ްލިޔުނޭ ްޤާނޫނުގައި ްމަޖުބޫރުކޮށްފައި ްކަންކަން ްވިސްނައިދޭން. ްމީހުންނަށް ްއެ ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްކެރިހުރެގެން ްވަރަށް ްޮގތްތަކެއްްނެތޭ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީާމ،ްހަމަ ްތަންފީޛުކުެރވޭނެ ނުޑްއެކަންކަން ުޅގަ

ްވިސްނަަވއިގެްނ،ް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްކުރަްއވާފައި ްމިކަން ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރެްއވި ްބިލު ްމި ްދަންނަވަނީ މި

ްހަމަް ނޑު ްއެނިގވަަޑއިގެން.ްއަުޅގަ ްީކއްކަން ްކުރަްއވަނީ ްމި ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްހަމަ އެނިގވަަޑއިގެން.ްެއްބޭފުޅުންނަށް

ްމި ްތަޢުރީފުކުރަން ްބޮޑަށް ްޯވޓުދޭނަން.ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްްވަރަށް ްވެްސ.ްައޅުަގނޑު ްމުަޤއްރިރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ
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ްވެގެންދާނެ.ް ްފެށުމަކަށް ްމިއީ ްވާނެ. ްމާއްދާއަކަށް ްމަޖުބޫރު ްޤުރުއާނަކީ ްކީރިތި ްމަުރޙަލާގައި ްތައުލީމުގެ ްފަށާ ރާއްޖޭގެ

ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:އަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްައއްދައްތޫރު،ްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްއަޚް، ްލޮބުވެތި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިްއޔާ،

ން.ްއައްޝަހީދު،ްއަލްމަރުޙޫމްްޑރ.ްއަފްރާޝީމްްހުށަހަޅުއްވާަފިއްމިްއޮތްްޤަރާރަށްްއަުޅަގނުޑްފުރިހަމަްއަށްްތާއީދުކުރަ

ްގޮތުަގއިް ްމާއްދާއެއްގެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްނަމަ، ްވަނީ ްކަުމގައި ްދިވެހިން ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްޝަްއކެއްނެްތ، އެްއވެސް

ްއެފަދައިންް ްހަމަ ްއަދި ްިކަޔވައިދޭންެޖހޭނެ. ްހުނަރު ްއޭގެ ްޢިލްމާިއ ްޭއގެ ްދިވެހިބަސް ްމާދަރީބަސް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަ ްކަމުަގއި ްމުސްލިމުްނ ނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްފޮތް، ްމުޤައްަދސް ްއެންމެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނަމަ، ނީ

هللاްއަސާސް،ްއެްފޮތްްއަޅުަގނުޑމެންްކިޔަަވއިދޭންޖެހޭނެ.ްތައުލީމުގެްތެރެއިންްއެންމެްފުރަތަމަްއުނގަންނައިދޭންޖެހޭނީް

ްހިްތތަ ްކުދިންގެ ްކިެޔވުމަށް ްޤުުރާއން ްކީރިތި ްލޯބިވުމާިއ ްެދކެ ްނަިބއްޔާ ްކަލާމްފުޅު. ްޖެއްސުމަީކްގެ ްލޯބި ކުަގއި

ް ްނަބިއްޔާ ްމާތް ްކުރަން ްެތރޭން ްތަރުބިއްޔަތު ްޤުރުއާްންްوسلنްعليهްهللاްصلىއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. އަްނގަވާަފއިވާ

ްސަބަބުންް ްޭއގެ ްކިޔަވައިދިނުމަކީ ްނިމެންދެން ްމަރުޙަލާ ްތަޢުލީމީ ްކުދިންގެ ްއެ ްަޅއިރުއްުސރެ ކިަޔވައިދިނުމަކީ،

ްތަޖުރިބާކުރެް ްއަންަންއަޅުަގނޑަށް ްބަދަލުތަކެއް ްހެޔޮ ްވަރަްށ ްއަޚްާލޤު،ްކުދިންެގްސުލޫކަށް ްކުދިްނގެ ްގޮތުން ވިފަިއްހުރި

ްއެއީް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްހިތުދަސްުކރުމަކީ ްބައެއް ްޤުރުއާނުން ްއެ ްއެހެންމެ، ްއަދި ކަމެއް.

ްކުދިންނަ ްއެ ްދުވަހު، ްއުޅެންޖެހޭ ްެއކަނި ްކުދިން ްއެ ްނުވަތަްއަޅުަގނޑުމެން ްސޫރަތްތަކެއް ްހިތުން ްތެރޭގަިއ ްނަމާދުގެ ށް

އާޔަތްތަެކއްްއެނގުމަކީްއެއީްުމސްލިމަކަށްްވެގެންްހުރެްހަމަްވާޖިބުްކަމެއްްއެއީ.ްއެހެންކަމުން،ްމިްޤަރާރަށްްއަޅުަގނުޑް

ް ްކުޑަކުޑަ ްމިކަހަލަ ްހުރި. ްއެބަ ްވާހަކަތައް ްޢިލްމީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްތާއީދުކުރަން. ްއަށް ވަގުުތކޮޅެްއަގިއްފުރިހަމަ

ްވާތީެވ،ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްކަމުަގއި ްމުސްލިމުން ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްނުެދއްކޭނެ.ްކޮންމެގޮތެްއިވޔަސް ްވާހަކަެއއް މިއަކަށް

ްޤަރާރުް ްމި ްއަކީ، ްމައްސަލަ ްދިމާވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަެވސް ްކިޔަަވއިދޭ. ްޤުރުާއން ްއަބަދުވެސް ޤައުމުަގއި

ްއަންނަންޖެ ްކުރުްންމިގޮތަށް ްކަންތައްތައް ްމި ްސަބަބުްނ ްވެރިކަެމއްގެ ްބަދަލުވާ ްދޭތެރެއިން ްދޭތެރެ ްސަބަބަކީ ހުނު

ހުއްޓުަވއިލާްކަހަލަްގޮތަކަްށްެއބަްދިމާވޭްބަެއއްްފަހަރު،ްުނަވތަްމިކަމަށްްޝައުުޤވެރިކަންްނުބަހައްޓާްވާހަކަ.ްައޅުަގނުޑް

ލަފްޒަށް.ްމިްތަނުގައިްމަޖުބޫރޭްއަޅުަގނޑުްމާނަކުރަނީްއެއީްްދެންްއެއްެޗއްްދަންނަވާލަންްޭބނުންވަނީްމަޖުބޫރުްއެްބުނާ

ްކުރަންއުޭޅް ްގަދަބާރުން ްޤަބޫލުކުެރވޭނީ ްއެކަން ްބުނެފިއްޔާ ްމާނައިަގިއ ްއަސްލު ްމަޖުބޫރުގެ ްގޮުތގަ. ްމާއްދާއެްއގެ މުހިއްމު

ްދޫކޮށްނުލާ ްކިޔަަވއިނުދީ ްގޮުތަގިއ، ްމާއްދާއެއްގެ ްމުހިއްމު ްއެހެންވީާމ، ްގޮތުގަ. ްނުވަތަްްކަމެއްގެ ްގޮތުަގއި ްމާއްދާގެ ދެ

ްރަނގަޅުް ްއެންމެ ްފެންނަ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްއޮތުން ްެއކަން ްގޮތުަގއި ްމާއްދާތަކެްއގެ ްމުހިްއމު ްގޮތުަގއި، މާއްދާތަކެްއގެ

ްެއކަންް ްކުރަންެވއްޖެްއޔާ ްމަނަިއަގއި ްއެ ްކުރުްނ، ްކަންތައްތައް ްމަޖުބޫރުކޮްށގެން ްދީުނގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ގޮތް.
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އެްކުދިންގެްހިތްތަުކގަިއްލޯބިްނުޖެހޭްކަމަކަށްްވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްދަރިވަރުްނގެްިހތްތަކުަގއިްލޯބިޖެހޭނެްކަހަލަްްއޮންނާނީ

ްެއގޮތަށްް ްގޮތުަގއި ްމާއްދާަތކެްއގެ ްނުވަތަ ްގޮތުގައި ްމާއްދާގެ ްދެ ްމަތިވެރި ްމާއްދާެއއް، ްމުހިއްމު ގޮތަކަށް،

ްއަޅު ްވަންޏާ ްކަމުގައި ްއޮެވއްޖެ ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްއަިދްކަ ްވާނޭ. ްވެސް ްކިޔަވާހިތް ްވެސް ްކުދިން ްދަންނަވާނީ ަގނޑު

ްކަހަލަް ްޝައުޤުވެިރވާ ްެއކަމަށް ްކުދިންނަށް ްގޮތަކަށް، ްލޯިބޖެހޭ ްކުދިން ްދޭތެރޭގައި ްކުިދންނާ ްއެ ްވެސް މުދައްރިސުން

ްކިޔަ ްކުދިްނ ްއެ ްިކޔަަވއިދެްއވައިިފއްޔާ ްބޭނުންކޮށްގެން ްއެއްޗެހި ްތަޖުރިބާތަާކ ްގޮތްތަކާއި ްމާއްދާަތކަށްްޒަމާނީ ވާހިތްވާ

ްވެގެންދާނެކަމާްމެދަކުްައޅުަގނޑުްޝައްެކއްނުކުރަން.ްުޝކުިރއްޔާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައިލާނަންް ްމެދުކަ ްއަޅުަގނޑު ްބަހުސް ްރިޕޯޓުގެ ްކޮމިޓީ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްނަ ްއެޖެންޑާ ްވެސ12ްްްންބަރު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުރިހާ ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްޓަކައި. ްދިއުމަށް އަްށ

ނޑުްދަންަނވާލަން.ް ްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުވަުހގެްމަސައްކަުތގެްތެރެއިންްވޯޓުްނ12.1ްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްވޯޓަްށް،12ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ް ްއެހުން ްޥޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްގޮސްފައިާވ ްހިސާބަށް ނިންމާ

ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްޗެކުކޮށްލެްއވުމަށް ްކާޑުކޮޅުަތްއ ްއޮތީްއިށީނދެވަަޑިއގެން ްމި ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްމިއަދު އަރުވަން.

ް ްައއިޓަމު ްދާއިާރެގ12.1ްްއެޖެންޑާ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއޮީތ ްމި ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްމައްސަލަެއއް. ްދެ ްދަށުން ެގ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިާޔޒު ްމެންބަރު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތ66/1ްްުޢިއްޒަތްތެރި ިދެވހިރާއްޖޭގެ

ް ްއޮީތ3ްްޗެޕްޓަރު ްއަށް ްވަނަ ްދެ ްވޯޓު. ްއޮތް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިޞްލާުޙެގނައުމުގެ އަށް

ް ްއެއީ ްދެްނނެވުން. ްވޯޓަށް ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްކޮމިޓީން ްސަރުކާރުނ2113ްްްމާލިއްޔަތު ްދިވެހި ްއަހަރު ވަަނ

ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުަގއި ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްބޭނުންވާްްނެންގެވުމަށް ްޤާއިމުކުރުމަށް ްިނާޒމު ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ފުވައްުމލަކު

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ްއޮތީ. ްދެންނެވުން ްވޯޓަށް ްކަންތަކަށް ްދެ ްމި ްމައްސަލަ. ލޯނެއްގެ

ްމާފަން ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްިމހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްޗެުކކޮށްލެްއވުމަްށ ްދާއިރާގެްކާޑުކޮޅުަތއް ްއުތުރު ނު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިާޔޒު ްމެންބަރު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތ66/1ްްުޢިއްޒަތްތެރި ިދެވހިރާއްޖޭގެ
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އަށްްިއޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިަގތުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވ3ްްާޗެޕްޓަރުް

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ްްގޮތަކަށް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 53ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 27ް.ްފާސްވުމަށް .ްއެހެންކަމުން،ްމާފަންނ53ްު.ްޖުމްލަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދިވެހިާރއްޖޭެގ66/1ްްއުތުރު

ްޤާނޫނުލް ްޗެޕްޓަރު ްފާްސވުމ3ްްާޢުޤޫބާތު ްފާސްވެއްޖެ.ްމިގޮތަށް ްބަލައިގަތުމަށް ްބިުލްމަޖިލީހުން ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ އަށް

ްބިުލް ްމި ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންތަާކ ްމުއައްަސސާތަުކގެ ްމިނިވަްނ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގއިާވ ްމަޖިލީހުގެ ގުިޅގެން

ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމަން. ްކަމަށް ްްފޮނުވިއްޖެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްސަރުކާރުނ2113ްްްވޯޓަށް ްދިވެހި ްއަހަރު ވަނަ

ްޤާއިމުކުރުމަްށް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްފެާނއި ްފުވައްމުލަުކގައި ްޏ. ްހިމެނޭ، ްލޯނުތަކުގަިއ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ނެންގެވުމަށް

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްހުށަހެޅ15ްިބޭނުންވާ ްލޯނު ްދީނާރުގެ ްކުވޭތު ްޖެހޭ ްޑޮލަރަށް ްޔޫ.އެސް ްލޯނުެގްމިލިއަން ްގޮތަށް ފައިވާ

ްމަޢުލޫމާތުތައްް ްފުރަތަމަ ްލޯނުެގ ްހުއްދަދެްއވާފަިއވަނިކޮށް، ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްގެންދިޔުަމށް ްކުރިޔަށް ކަންތައް

ފޮނުއްވާފަިއވާއިުރްބަެއއްްމަުޢލޫމާތުްބަދަލުވެފައިްވީނަމަވެްސްމިްލޯނާްުގޅިގެންްސަރުކާުރންްއަދާކުރަންޖެހޭްއިލްިތޒާމުް

ްކަމަށްްކުޑަވެަފިއވު ްެއއްބަްސވާ ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ ްކޮމިޓީން ްމެދު ްނެންގެވުމާ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްލޯނު ްމި ްއެކު މާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމެދު ްފާސްުކރެއްވުމާ ްގޮތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ކޮމިޓީން

ްވުމަށް.ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަށްްވޯޓުދެއްް
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

58ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްފާސްވުމަށ57ްވޯޓުަގއި .ްް ްއަދަދު 29ްބޭނުންވާ ްޖުމްލަ .57ް ްއެހެންކަމުން، .2113ް

ްފެނާއިް ްފުވައްމުލަކުަގއި ްޏ. ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުަގއި ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްނެންގެވުމަށް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްއަހަރު ވަނަ

ދީނާުރގެްލޯުންްމިލިއަންްޔޫ.ެއސްްޑޮލަރަްށްޖެހޭްކުވޭތ15ްުނަރުދަމާގެްނިޒާމުްޤާއިމުކުރުަމށްްބޭނުންވާްގާތްަގނޑަކަްށް

ްލޯނުެގް ްހުއްދަދެްއވާފަިއވަނިކޮށް، ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްގެންދިުޔމަށް ްކުރިޔަށް ްކަންތައް ްލޯނުެގ ްގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ްސަރުކާރުްން ްގުޅިގެން ްލޯނާ ްމި ްވީނަމަވެސް ްބަދަލުވެފައި ްމަޢުލޫމާތު ްފޮނުއްވާފަިއވާއިުރ،ްބައެއް ްމަޢުލޫމާތުތައް ފުރަތަމަ

ްއުސޫލެްއެގްްއަދާކުރަންޖެހޭ ްކޮމިޓީން ްމެދު ްނެންެގވުާމ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްލޯނު ްމި ްެއކު ްކުަޑވެފަިއވުމާ އިލްތިޒާމު

ްގޮތަށްް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީން ްކަމަށް ްއެއްބަްސވާ ގޮތުން

ްނިމުނީ.12ްްއައިޓަމުްފާސްކުރުމަށްްމަޖިލީހުންްފާސްވެއްޖެ.ްމިްހިސާބުންްއެޖެންާޑް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދާީންްއިތުުރްއެހެން،13ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ ނޑުްކުރިޔަށް ްއެހެންްމަސައްކަުތގެްދަށުންްއަޅުގަ މަސައްކަތް.ްއިތުރު

ް ްފުރަތަމަ ްތަޢުލ11.1ްްީއެންމެ ްފަށާ ްނިޒާމުގެ ްތަޢުލީމީ ްތަޢުލީމުެގްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްސާނަވީ ްމަރުޙަލާގައްާޔއި މުގެ

ްގޮތުންް ްގުޭޅ ނޑައެޅުާމ ްކަ ްމަންހަޖުގަިއ ްޤައުީމ ްކަމަށް ްމާއްދާެއްއ ްމަޖުބޫރު ްެއއީ ްޤުރުއާްނ ްކީރިތި މަރުޙަލާގައި
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ްއެންމެް ްބަހުސް. ްރިޕޯޓުގެ ްގޮުތެގ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްޤަރާރު. ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްފު ްރަތަމަްއަޅުގަ

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ؟ްޝުކުރިއްޔާ ްމިނެޓުތޯ ްކިތައް ްރައީސް ްޤައުމީްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑު

ްކަމަށް.ް ްޤަރާރެއް ްުހށަހަޅާފައިވާ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްނުވަތަ ްނިޔަތެްއގަިއ ްހެޔޮ ްއިޞްލާޙަކީ ްގެންނަ ްމި މަންހަޖަށް

ްއޭރުް ްޤަބޫލުކުރަން ްއަުޅަގނޑު ްމާތް. ްވަރަށް ްމަްޤޞަދު ްހުށަހެޅުއްވި ްައފްރާޝީމް ްޮޑކްޓަރ އެހެންނަމަވެސް

ްރަނ ްއޮތީ ްސިޔާސީްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމީގެން ްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ްފަރާތުން ްބައެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ގަަޅށް

ްރަނގަޅުކުރާއިުރަގއިް ްަމންހަޖު ްަޤއުމީ ްމި ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކުރޭ. ްހާސިލުކުރަން މަޤްޞަދެއް

ލް،ްޕްރައިމަރީ،ްސެކަންޑަރީްއެޑިުޔކޭޝަންްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްގިނަްަކންތައްތައްްއެބަްރަނގަޅުކުރަްނޖެހޭ.ްޕްރީސްކޫ

ްޓީޗަަރކަށްް ްޕްރީސްކޫލް ްއަކީ ްމުސާރަ ްޖެހޭ ްމި ްޓީޗަރަކަށް ްއާދައިގެ ްމިހާރު ްތެރޭަގއި ްނިޒާުމގެ ްކިޔަވައިދިނުމުގެ މިހާރު

ލު.ްރުފިޔާްދީފައިްއެްކުއްޖާްއަިމއްލަްއަތުންްޚަރަދުކޮށްގެންްުކދިންނަށްްކިޔަވައިދޭްއުސ2111ްޫރުފިޔާ.ްނުވަތ1511ްްަ

ްުކަޑް ްވުރެ ްއަށް ްމުސާރަ ްލިބޭ ްފުލުހަކަށް ްޕްރަިއވެޓް ްއާދައިގެ ްދެމުންދަނީ ްމި ްމިހާރު ްޓީޗަރަކަށް ްޕްރައިމަރީ އަދި

ނެޑއްްނުދެކެންްރަނގަޅުުކރަންްމަސައްކަތްކުރާްކަމަކަށް.ް މުސާރައެއް.ްއެހެންވީމާ،ްެހޮޔްނިޔަތެްއގައިްމިްިނޒާމުްއަުޅގަ

ްކްލާސްރޫމުތަ ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްކްލާސްރޫމެއްަގއި ްއޮއްވާ. ްފުރިފައި 31ްްއް 34ްކުިދން، ްވެްސ41ްް، ކުދިން

ްޤަބޫލެްއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްއުނގަންނައިެދވޭނެ ްކުދިްނނަށް ްޓީޗަރުންނަށް ްމާހައުލެއްަގއި ްއެފަދަ ކިަޔވަމުންދަނީ.

ްދަރިވަރުންނަށްްކިަޔވަ އިނުެދޭވނެ.ްބެލެނިވެރިންގެްތެޭރގަިއްނުކުރެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްނިާޒމުްރަނގަޅުކޮްށގެންްނޫނިއްޔާ

ްވެްސް ްދަރިފުޅު ްމަންމަގެ ްއެ ްމަންމަ. ްބޭނުންކުރާ ްމަސްތުވާތަކެތި ްފެނޭ. ްއެބަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްބައެއް ްެއއް ްތިބެނީ ވެސް

ްޯގސްް ްއަޚްލާޤަކީ ްކުއްޖާގެ ްެއ ްޕޭރަންޓެއް. ްބޭޑް ްއަކީ ްމަންމަ ްއެ ްގެންދާއިުރގައި ްދަރިައކު. ްގެންދޭ ްކިޔަވަން ހަމަ

ްތަންތަނުގައިްއަޚްލާ ްމާލޭ ނޑުމީހުން ްމާބަ ްބޭނުންކުރާ ްމަސްތުވާތަކެތި ްމައިމީހާ ޤެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެފަަދްކުދިން،ްނުވަތަ

މަސްތުވާތަކެތިްބޯންްއެބަްތިިބ.ްއެހެންވީމާ،ްިމކަންތައްްރަނގަޅުކޮްށގެންްނޫނިްއޔާްައޅުަގނޑުމެންނަށްްދަރިވަރުންނެއް،ް

ްނު ްވެށި، ްުނވަަތ ްސްކޫލް ްފުލުހުންނާއިްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްބިނާނުކުރެވޭނެ ްޤައުުމގަިއ ްމި ްސްލޫކެްއ ްއަޚްލާެޤއް، ވަަތ

ނޑަށް.ްޓީޗަުރންް ރުފިޔާްމުސާރަްއަށް،5ްްސިފައިންނަށްްޤައުމަށްްލިބޭްހުރިހާްފައިސާއެއްްޚަރަުދކޮށްފަިއ،ްޓީޗަރުންްބަ

ްމުދައްރިސު ްފުރަތަމަ ްބިނާނުކުެރޭވނެ. ްޤައުމެއް ްގޮތަށް ްމަސައްކަްތކުރާ ްއަށް ްހުރިހާްއުޖޫރަ ްމި ްޓީޗަރުންނާ، ންނާއި

ްނޫީން ްމުސާރަދީގެން ްވެސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްމިންވަރަކަށް ްއެްއ ްއުޖޫރައާ ްއެ ްއާއި ްމުސާރަ ްދޭ ްފުލުހުންނަށް ގިންތިތައް

ްނުކުރެވޭނެ.ްމީްހެޔޮްނިޔަތެްއަގއިްކުރާްކަމެއްްނޫން.ްފުލުހުންނަށްްހުރިހާްއެއްޗެއްް...

ް
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ްމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްސަދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ްޤަރާރަށްް ްމި ްުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމު ްޮޑކްޓަރ ްއަލްމަރުޙޫމް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ްޤަރާރުަގއިް ްމި ްފަދައިން، ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްބަެއއް ްޤަރާރުގަިއ ްިމ ްތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނުޑ

ް ްފަރާތުން ްވެދާނެ.ްކޮމިޓީގެ ްކަމަށް ްބަދަލުތައް ްބޭނުންާވ ްަވގުތަށް ްމި ްބަދަުލތަކަކީ ްގެނެސްފަިއވާ ްއެ ގެންނެިވިއރު

ްތަޢުލީމީް ްރާއްޭޖގެ ްޤުރުއާނަކީ ްކީރިތި ްެވސް ްހުރިާހްހާލަތެއްަގއި ްރާއްޖޭގެ ްއެންެމްފުރިހަމަވާނީ ްޭއަގއި އެހެންނަމަވެސް

ާވންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްެދކެނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްނިޒާމުގެްތެޭރގަިއްއުނގަންނަިއދޭްގޮތަށްްއޮންނަްގޮަތކަށްް

ްޢަރަބި،ް ްރާއްޖޭަގއި ްއޮެވގެން ްގޮތުގައި ްމާލޭގެ ްހަމައެކަނި ްރަށަކީ ްލިބޭ ްތައުލީމު ްޢަރަބި،ްއިސްލާމީ ްމަންހަޖަށް ތަޢުލީމީ

ްތިބެް ްމާލޭގައި ްހަމައެކަނި ްހަމައެއާއެުކގައި ްއަދި ްކުރިއަރައިގެންނުދާނެ. ްތަޢުލީމު ްޢިލްމެއްްއިސްލާމީ ްމިފަދަ ްމެނުވީ ގެން

ްއުފާކުރަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމަކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްކަމަށް ްނެތް ްގޮތެއް ލިބޭނެ

ދިއްދޫގެްޖަމުޢިްއޔާައކުން،ްޭޗނުްޖަމުޢިއްޔާްއިްންއިސްަނަގއިގެންްޤުުރއާންްކްލާހެއްްކުިރޔަށްގެންދާތީ.ްުތއްތުކުދިންނަށްް

ްކުރިޔަްށްހިތުދަ ްއެބަ ްމަސައްކަތް ްދަސްކޮށްދިނުމުގެ ްޤުރުއާން ްބޮޑެތިމީހުންނަށް ްއަދި ްހިންގާ. ްއެބަ ްކްލާހެއް ސްކޮށްދޭ

ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް.ްއަދިް ްފަރާތްަތކަށް ްއެފަދަ ްދައުލަތުްންއެހީތެރިކަން ްއެދެނީ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ގެންދޭ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްފާހަގަކޮށްލަ ނުޑ ްއަުޅގަ ނޑުމެންްހަމަމިއާއެކުަގއި ްއަުޅގަ ްވެސް ްހާލަތުގައި ްޕްރީސްކޫްލގެ ްނުވަތަ ްނާސަރީ ްބޭނުން ން

ްހަމައެާއއެުކގަިއް ްދަސްކޮށްދޭ. ްއެބަ ްއަކުރުތަްއ ްހިސާބު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްޖެހޭ. ްެއބަ ްދަސްކޮށްދޭން އަލްފަބެޓިކު

ްައޅުަގނޑުމެ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ، ްދަސްކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ްވެްސ ްއަލިފުބާ ްރަނގަޅަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކަން ްމި ންަނށް

ްއުުޅްއވާް ްމަސައްކަތުަގއި ްވީނަމަވެްސ،ްމި ްހިމެނިފައިްނެތްކަމުގައި ްމީގެތެރޭަގއި ްބައި ްދެޭކގޮތުަގިއްމި ދާނީ.ްއަޅުަގނޑު

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުަރނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްދޭނެ ްގެންގޮްސ ްކުރިޔަށް ްަމތިން ްެއގޮތުގެ ްއެކަން ފަރާތްތައް

ްއަޅު ްއިތުރު ްކައު ްޤަބޫލުކުރަންާވނެ، ްމާނަިއގަިއޭވްهحود صلى هللا عليه وسلنަގނޑުމެން ްބަސްފުޅެއްގެ ްހަދީޘް ގެ

ނޑުމެންް މީސްތަކުންްކުރެްއެންމެްރަނގަޅުްބޭފުޅަކީްކީރިތިްޤުރުއާްންއުނގަންނައިދޭްމީހާއޭ.ްއެެހންކަމަށްވާނަމަ،ްއަުޅގަ

ްރަނގަ ްއެންމެ ްއެކަން ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމުސްލިމު ްމަގުތަަކްށްމި ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުެރވޭނީ ްގޮުތގައި ޅު

ްއަދިް ްމުދައްރިސުންނާ ްިއސްލާމީ ްސްކޫލްތަުކަގއި ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހައްޓަިއގެން. ކަންތައްތަްއ

ްފަ.ްހަމައެއާެއކުަގއި...އިސްލާމީްމުދައްރިސުްންއަޅުަގނޑުމެންްވަނީްތަމްރީުނކޮށ311ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސަރުކާުރގަިއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީް އެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްއޮތްްަވގުތުްހަމަވީ.ްޕީ.ޕީ.އެމަށްްވެސްްވަނީްވަގުތުްހަމަވެފަ.ްއަުޅގަ

ްމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދަށް.

ްް
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ްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަ

ްއަކީްަސއްތަްއިންްަސއްތަްމުސްލިމުްهللاް`.ްައއްސަލާމްްޢަލައިުކމްްވަރަޙްމަތު ވަބަރަކާތުހޫ.ްއާދެ!ްދިވެހިރާއްޖެ

ކީރިިތްްއަަހރަށްްވުރެްގިނަްުދވަްސވެގެންްމިްދިޔައީ.ްައޅުަގނޑުމެންްރާްއޖޭގައިްޒަމާނުއްސުރ811ްެޤައުމެްއގެްގޮުތގައިް

ްއަޅައިދެމުން.ް ްއަލިފުބާ ްއަޅައިދެުމން، ްވޮށިފިލާ ްއައީ. ްއަންނަމުން ްދެމުން، ްއަހަމިއްޔަތުކަން ްބޮޑެތި ްވަރަށް ޤުރުއާނަށް

ްއޮީތް ްލާފަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤުުރއާން ްތެރެއަށް ްކަްނތައްތަުކގެ ްަތއުލީމީ ްކުރީގެ ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މިހެންގޮސް

ންވާްއިސްލާމްދީނަށް،ްއަދިްއެއަށްްއަޅުަގނޑުމެންްހުރުމަތްތެރިކޮްށްހިތައި،ްެއއަށްްތަާބވެްތިބިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމާތްެވގެ

ްهللا ްކަލާމްފުޅު، ްއަދިްهللاގެ ްކިަޔއިދޭން. ްަރނގަޅަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްެޖހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަީޙފުޅު ގެ

ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަަކއި ްަޖއްސައިދިނުމަށް ްލޯބި ްޭއގެ ްއެބަްރައްޔިތުންނަށް ްމަސަްއކަތެއް ްބޮޑު ްވަރަްށ ނޑިނޭޅި ކެ

ްޤުރުއާްން ްނޫނިއްޔާ ްމަދަރުސާއެއް ްޚަރަދުކުރާ ްދައުލަތުން ްއަިދ ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްހަމައެއާއެުކ ްއަދި ކުރަންޖެހޭ.

ްކަ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްޤައުމަަކށް ްމިފަދަ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫުލކުރާ ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ްުހރުމަކީ ްރަެށއްަގއި ްކޮންމެ މެއް.ްކްލާހެއް

ްައްށް ްއޭނަ ްރަސްގެފާނު؛ ްބުރޫާނއީެގ ްޤައުެމއް، ްކުޑަުކޑަ ްވަރަށް ްކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަދައިްނ އެނގިަލއްވާނޭ

ްެއް ްީކއްވެޯތއޭ؟ ްމުއްސަނދިެވގެންދިޔަީއ ްތިހާ ްރަށް ްތި ްމަނިކުފާނުއޭ، ްއަހަނީ ްމީހަކު ްަކއިީރ ްއޭނަ އިންޓަިވއުެއްއގައި

ްމު ްމިހާ ްރަށް ްމި ްވިދާޅުވަނީ ްތިީބްމަނިކުފާނު ްމި ްޮގއްސަ ްމައްޗަށް ްމިހާ ްއުާފވެރިކަން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އްސަނދިވެގެން

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމއީهللا ްވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާ! ްބޮޑުކަމުންނޭ. ްއަހައްިމއްޔަތެްއެގ ްދޭ ްުޤރުއާނަށް ްهللاރަސޫލުްކީރިތި

ރުއާންްއުގަންނައިދިނުމަށްްޓަަކިއްގެްވެްސްޙަދީޘްފުޅުްބަސް.ްއެކަލޭގެފާުނންްމުޅިްއުއްމަތަށްްމިްޤުهللا عليه وسلن صلى

އޭރުަގއިްެވސްްެއކިްޤައުމުތަަކށްްއަޞްޙާބުްބޭކަލުންނާއިްިގނަްބޭފުޅުންްރަސޫލުންގެްގޮތުަގއިްެއކަލޭގެފާނުްފޮނުްއވަމުންް

ްދެކޭގޮުތަގއިް ނޑު ްއަުޅގަ ްޤައުމުގައި ްމި ްމިހާރު ްވެސް،ްއަދި ްއިން ްޚަލީފާ ްއައި ްޭއެގްފަހުން ްހަމަެއއާެއއްކޮށް ްގެންދެވި.

ްިކޔަަވއިދިނުމާް ްއަހައްމިްއޔަުތދީ،ްޤުރުއާން ނޑުމެން ްބޮޑަްށްޤުރުއާނަްށްއަުޅގަ ްއަހައްމިއްޔަތުކަމަށްްވުރެ ްދޭންޖެހޭ މިހާރު

ްތިބިް ްރަށްށުގައި ްހައްދަވަިއ، ްކަމުގައި ްކްލާހެއް ްޤުރުއާން ްމިސްކިތަީކ ްރަށެއްގެ ްކޮންމެ ްރާއްޖޭެގ ްމިސްކިތްތަކުަގއި އަދި

ްޤުރު ްކުޑަކުދިންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންްހުރިހާ ްދެކޭގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ްތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ްމަގެއް ްހުރިހާ ްކިޔެވޭނެ އާން

ްބަހައްަޓއި،ް ްއަހައްމިްއޔަތުކަން ްކަންތައްތަކުަގއި ްޮގވާަލން،ްމިފަދަ ްސަުރކާރަށް ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާއެއް. ްމަޖުބޫރު ކުރަން

ްމާތްވެ ްައޅުަގނޑުމެން ްޤުރުއާނަށާއި ްކީރިތި ްގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޙުުރމަތްތެރިކޮށްހިތުމުގެ ްއިސްލާމްދީނަށް ގެްނވާ

ްވަބަރަާކތުހޫ.ްهللاްމިކަންްކުރުމަށް.ްއައްސަލާމްަޢލައިކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ހ(ގ75ްްެގެްބަުހސްްނިމުނީ.ްގަާވއިދުގ11.2ްެޝުކުރިއްާޔ.ްމިްހިސާބުންްެއޖެންޑާްއައިޓަމުް ވަނ3ްްަވަނަްމާއްދާގެ

ްތަޢުލީމުގެްނަ ްފަށާ ްނިޒާމުގެ ްތަޢުލީމީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ް)ށ(ގައި ްމާއްދާގެ ްއެ ްދަށުން، ންބަރުގެ
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މަރުޙަލާގައްާޔއިްސާަނވީްތަޢުީލމުގެްމަރުޙަލާަގއިްކީރިިތްޤުުރއާންްެއއީްމަޖުބޫރުްމާއްާދއެްއްކަމަށްްޤައުމީްމަންހަޖުަގއިް

ނަޑއެޅުމާްުގޅޭްގޮތުންްހުށަހަޅާފައި ނޑުްއިްއވަން.3ްްވާްޤަރާރުގެްކަ ްވަނަްިކޔުންްއަުޅގަ

11.3-ްް ްއެޖެންޑާ ްްއަށ11.3ްްައއިޓަމު ްައއިޓަމު ްާދނީ،،ްއެޖެންޑާ ްމިހާރު ްނަންބަރ13ްުައޅުަގނޑު ެގްދަށުން.ްޤާނޫނު

ްދިރާސާކުރައްވ2119/5ްަ ްކޮމިޓީން ްތަރައްީޤ ްޤައުމީ ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްދަތުރުފަތުރުގެ ްއެްއގަމު އިް.

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްރިޕޯޓް.ްމި ްގޮތުގެ ްފޮނުވުނު.ްމ2113ްިނޮވެމްބަރ18ްްނިންމެވި ްމެންބަރުންނަށް ަގއި

ްކޮމިޓީގެް ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްލިބިފައެއްނުވޭ. ްއިޞްލާެޙްއ ްއެއްެވސް ރިޕޯޓަށް

ްޙަމީދު.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްަޙމްދޫންްޢަބްދުްމުޤައްރިރު،ްއިނގުރައިދޫްދާިއރާގެ

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅައިދެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އެްއގަމ2119/5ްްު`.

ްއިޞްލާޙުގެނައުމު ްޤާނޫނަށް ްަތއްޔާރުކުުރްއވާފަިއވާްދަތުރުފަތުރުގެ ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްަތރައްޤީ ްޤައުމީ ްބިލު ގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްތަޢާރަފުގައި ްޤާނޫނަށ2119/5ްްްރިޕޯޓު. ްދަތުރުފަތުރުގެ އެްއަގމު

ްމެންބަ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަޫދ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްބިލަކީ ްމަޖިލީހަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްލަޠީފު ްޙަސަން ރު

ެއއްގަމުްދަތުރުފަތުރުގެްާޤނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގ2119/5ްްެހުށަހެޅުއްވިްޤަރާރެެކވެ.ްމިްރިޕޯޓަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުް

2113ްޖޫނ5ްްްބިލު،ް ްމަޖިލީހުގެ 2113ްްގަިއްއޮްތްރައްޔިތުްނގެ ްއަހަރުގެ ްަދއުރުެގ2ްްވަނަ ވަަންޖަލްސާަގިއ3ްްވަނަ

ޤީްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވުމުންްއެްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވަިއ،ްނިންމެވިްގޮތުެގްރިޕޯޓު.ްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްޤައުމީްތަރައް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްގޮތް؛ ްގޮތުްނ2119/5ްްގެންދެވި ްގުޅޭ ްބިލާ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނުނަށް ްދަތުރުފަތުރުގެ އެްއގަމު

ވަނަްއަހަރުގެްތެރޭަގއިްބޭްއިވ2113ްްަވނަްދުވަހުްއެވެ.ްެއއ2113ްްީޖޫނ19ްްްއެންމެްފުރަތަމަްބައްދަލުވުންްބޭއްވުނީް

2ްް ްދައުރުގެ ްބަހުސްގައ7ްްިވަނަ ްޢާއްމު ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުަތާކއި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްބިލަށް ްމި ްބައްދަލުވުމެވެ. ވަނަ

ްބެއްލެވުމަށްފަހު،ް ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ްފާޅުކުރައްވާފަިއވާ ްމެންބަރުން ްތަޅުމުގައި ްަވީންމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބިލުން މި

ރޯޑްްވާދިނަސް.ްް-1ާދއިރާްއިންްާޤނޫނަށްްއިޞްލާޙެއްްގެަނއުމަށްްކަމަށްްކޮމިޓީންްފާހަގަކުރެްއވިްެއވެ.3ްްތިރީގަިއވާް

2-ްް ްއިންޝުއަެރންސް. ްޕާޓީ ރޑް ްބިލުަގިއްް-3ތާ ްމި ްމަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންކަމާ ްމި ހެލްމެޓުއެޅުން.

ްކޮމިީޓެގްހުށަހަޅު ްފެނިވަޑައިނުގަެތވެ. ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުމަށް ްޤާނޫނަށް ްގޮތަށް އްވާފަިއވާ

ް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްފެނިވަޑައިގަީތ ްގޮތ2119/5ްްްމެންބަރުންނަށް ްއޮތް ްމިހާރު ްާޤނޫނުގައި ްދަތުރުފަތުރުގެ ެއއްގަމު

ްތަފުސީ ްއިތުރު ްަކންކަމުގެ ްަބެއއް ްކަމަށާއި ްކަންތައްތަަކީކްރަނގަޅު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްބިލުަގއި ްމި ްގޮތުަގއި ެލއްެގ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދަތުރުފަތުރުގެ ްހިމެނުއްވިދާެނ2119/5ްއެްއގަމު ްގަވާއިދުތަުކަގއި ްހަދާފައިވާ ްލިބިގެން ްބާރު ްދަށުން ގެ

11ްވަނަްއަހަުރގ2113ްްެމިީޓގެްަގއިްބޭްއވިްކ2113ޮޖުލައ3ްްިކަންތައްތަެކއްްކަމުގަްެއވެ.ްޮކމިޓީގެްހުށަހެޅުއްވުމަީކ،ް
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ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްބައްދަލުވުުމގަިއ ްބެހ2119/5ްްޭވަނަ ްބިލާ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްދަތުރުފަތުރުގެ އެްއގަުމ

ގޮތުންްޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިޓީގެްބައްދަުލވުމަށްްހާޒިރުެވ،ްޯވޓުދެއްވިްމެންބަރުންގެްއިއްތިާފޤުންްނިންމަވާފައިްވަނީ،ްެއް

ްްބިލު ްއެއަށްފަހު ްކަމަެށވެ. ްފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށް ްއިތުރަށް ޯއގަސްޓ13ްްްމަޖިލީހުން

2113ްް ްއެކުލަަވއިލެްއވުމަށްފަހު ްައލުން ްކޮމިޓީ ްުދވަހު 2113ްްއޮކްޓޯބަރ31ްްވަނަ ްކޮމިީޓގެ ްބޭއްިވ ްދުވަހު 19ްވަނަ

ް ްބައްދަލުވުމުަގއި 3ްްވަނަ ްއ2113ޭޖުލައި ްކޮމިޓީންްަގއި ްމި ްނިންމެވުމަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްއޮތް ރުަގިއ

ްކޮމިޓީް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްރިޢާޔަތްކުރެއްުވމަށް ްމަޖިލީހުން ްރިޕޯޓް ްމި ްތާއީދުކުރައްަވއި، ްމެންބަރުން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ް ްމެދު ްބިލާ ްމި ްވީމާ ްއެވެ. ްިނންމި ްއިއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންނެިވ ްމަޖިލީހަށްްއަށް ރައްޔިތުންެގ

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވްގޮެތއްްނިްނމަވައިދެްއވުމަށްްއެދިްމިްރިޕޯުޓްހުށަހެޅީމެވެ.ްއަދިްމިްބިުލެގްދިރާސާްބައްދަލުވުންަތކަށްް

ް ްހުށަހެޅީމެވެ. ްއެކު ްރިޕޯޓާ ްމި ްވެސް ްލިުޔމެއް ްއެނގޭނެ ްނިސްބަތް ްވަޑަިއގެްނނެވި ްމެންބަރުން ޮއކްޓޯބަރ31ްްކޮމިޓީގެ

ްމަޖިލީހުގައިް.ްއ2113ަ ްބޭނުންވޭ،ްމި ްއިލްތިމާސްކުަރން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާއިރު ްމިހެން ނޑު ުޅގަ

ްމިް ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްބަހުސްކުރައްާވއިުރ ްގޮތުން ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްކޮމިޓީ ްވަަޑއިަގންނަވާއިރު، ްއަށް ްމަރުޙަލާ ޑިބޭޓް

ްަބއްލަަވއިލައްް ްރަނގަޅަށް ްކަންކަން ްބަހުސްަގިއްރިޕޯޓުގަިއވާ ްގޮތަްށ ްނޯޅޭ ްމަޢުލޫމާތު ްޢާއްމުންނަށް ވާފަިއ

ްވަރަްށް ްވެސް ްބަހުސްަގއި ްނިމިގެންދިޔަ ްދެންމެ ްޖެހުނީ ްމި ްދަންނަވަން ްމިހެން ނޑު ްައޅުގަ ްެއއީ ބައިވެިރވަަޑއިގަތުން.

ްދަންނަ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްޫނނޭ ްގޮތަކުނެއް ްސިޔާސީ ްމެންބަރުން؛ ްބައެއް ްގޮތަކަށް ްހަމަްދެރަ ވާނީ

ްހުރިް ްިވސްނުންފުޅު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްެވސް ްޕާޓީތަކުގެ؛ްގައިމު ްސިޔާސީ ްހުރީ.ްެއއީ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާފައި ްގޮތުންނޭ ފަރުދީ

ްހިތާމަކުރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަމާ ްވާހަކަދަްއަކވާފަިއވަނީ. ްބޭުފޅުން ްަބއެއް ްނޫން ްގޮތަކަށް ްުހރި ްވިސްނުން ްނޫން، ގޮތަކަށް

ްކޮމި ްދަންނަވަން. ްރަނގަޅަްށްވާހަކަ ްގޮތަށް ްހިނާގފައިވާ ްމަސައްކަތް ްއެ ްހުށަހެޅިގެންދާިއރު ްރިޕޯޓެއް ީޓ

ްފަރާތްތަކުެގް ްެއ ްމަޝްވަާރކުރުްއވަިއ، ްފަރާތްތަކާ ްބެހޭ ްަކމާ ްތަފާތު ްއެކިެއކި ްފަރާތުން ްކޮމިީޓގެ ރިޢާޔަތްކުރުްއވަިއ،

ްބޭފުޅު ްވަނީ.ހުރިހާ ްއިޞްލާޙުކުރުްއވާފައި ްދަށުްނކަން ްއިރުޝާދުގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެތީ،ްލަފަޔާއި ްވެސް ންނަށް

ްމުހި ްވަރަށް ްގެންދެވުމަކީ ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްނޯޅޭ ްޢާއްމުންނަށް ްބަހައްަޓވަިއ، ްވިސްނުމުަގއި އްުމްއެކަން

ް.ން.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާވާހަކަްނިންމާލަްކަމެއްްކަމުަގއިްދަންނަވަމުން،

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޕޯޓަްށްޝު ްމި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްއަދި ްމުޤައްރިަރށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްައޅުަގނޑު ކުރިއްާޔ.

ް ްމެންބަރ1ްްުބަހުސްކުރުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުްދާއިރާގެ ްހުޅުވާލަން.ްހިތަދޫ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއޮތީ.ްއަޅުގަ ްމި ގަޑިއިރު

ްޙަސަންްލަޠީފު.ް

ް
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ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުދާއިރާގެްްހިތަދޫްދެކުނު

ްވަރަޙްމަތު ްއަްއސަލާމްޢަލައިުކމް `ް ްهللا ްނަންބަރ ްޤާނޫނު 2119/5ްވަބަރަކާތުޫހ. ްދަތުރުފަތުރުގެް، ެއްއގަމު

ްރިޕޯުޓް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުަރއްަވއި ްކޮމިޓީން ްތަަރއްޤީ ްޤައުމީ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަާޅފައިވާ ްއަޅުަގނޑު ޤާނޫނަށް

ނޑުްއެްއޗެްއްދަންނަވާލަންްމިްފުރުޞަތުގެްބޭނުންްިމްދެންމެްއިވިް ވަަޑއިގެންެނވީ.ްުނވަތަްހުށަހެޅުްއވުމާްގުޅިގެްންައޅުގަ

ނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީްމިހާްގިނަްދުވަސްވެފަިއވާްމިްބިލުގެްރިޕޯޓުްއަޅުަގނޑުމެންނާް ކުރަނީ.ްޙަޤީޤަތުގައިްއަުޅގަ

ްއެްކޮމިޓީްންލަފާދެއްވާފަ ްމަޖިލީހުންްމިްބިލާްދޭތެރޭގައިްއިތުރަށްްރިޢާޔަތްކުަރްއވަންްހަމައަށްްއަިއއިރު ިއްމިްއޮންނަނީ

ްޕޮއިންޓުތަކާް ނޑު ްމަިއގަ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްައޅުަގނޑު ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ

ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ްރިޢާޔަތްކުރަްއވަްނ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްކަންަތއްތަެކއް.ްްދޭތެރޭގައި ްކަންބޮޑުވާ ެއީއ

ްވެްސް ްރާއްޖޭގައޭ ްމުޅި ްބަަޔކު، ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރޭގައި ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޤައުުމގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްޚާއްަޞކޮށްް ްވަކިން ްގިނަ. ްހާދިސާތައް ްދަތުރުފަތުރުގެ ްެއްއގަމު ްއެހާވަރަށް ްޮދގަކަށްުނވާނެ. ްދެންނެވުމަކީ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުްހިތާމަޔާްއެކުްފާހަގަކޮށްލަން.ްއެހެންވީމާ،ްރައްކާތެރިކަްންއަްއޑޫްއަތޮ ޅުަގއިްމިކަންްއިތުރަށްްބޮޑުވެފައިާވކަންްއަުޅގަ

ނޑުްއެްޤާނޫނުެގް އެއީްވަރަށްްމުހިއްމުްއެްއޗެއް.ްއެއީްދުވެީލގެްރަްއކާތެރިކަާމއިްދުވެލީގެްމިންވަރާްބެހޭްޮގތުންްއަޅުގަ

8ްް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއަށް ްމާއްދާ ނޑައެޅިަފިއާވްވަނަ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްދަތުރުފަތުރުގެ ްއެްއގަމު ްމިސާލަކަށް އިޞްލާުޙ؛ްެއއީ

ނޑަށްްވަކިްގޮތަކަށްްެހލްމެޓުްއަޅަިއގެންްދުްއވުމާ،ްަވކިްކަހަލަްމަގުތަެކއްްަކނަޑއެުޅމަށްފަހުްގަވާއިެދއްގެްދަށުންް މިންގަ

ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްޭއެގއިތުރަށް ްކަންތައްތައް. ްދިނުމުގެ ްސްީޕޑު ނޑުމެންްއޭގެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލަން މިހާރުވެސް

އަޅުަގނޑުްޤާނޫނަށްްގެންނަންްބޭނުންވިްއިޞްލާޙަކީ،ްޙަޤީޤަތުގައިްއިތުރަށްްމިހާރުވެސްްަބޖެޓުގެްދަތިކަމުންްނޫންނަމަް

ސްްކަހަލަްވަރަށްްގިނަްމަގުތަކެއްްހެދިެގންދާނެ.ްމިހާރުވެސްްއައްޑޫްައތޮޅުގެްހިތަދޫގެްމައިމަގުްއެްޮއތީްހަދާފަ.ްއެއްވެ

ްއެތަްއް ްގެއްލުންތައް ްވެްސްދިމާވާ ްސަބަބުން ްހުޅުވައިލާފަ.ްޭއގެ ްދަތުރުފަތުރަށް ްޢާއްމު ްޮއތީ ްނެތި،ްއެ ރައްކާތެރިކަެމއް

ްހިނގައްޖެ.ް ްދޫކޮށްފައި ްުދނިޔެ ްބަޔަކު ްއެތައް ްދޭ. ްއެބަ ްވެގެްނ ްމީހުންނަށް ްނުކުޅެދުންތެރި ްގޮތުން ްޖިސްމާނީ ބަޔަކު

ނޑުެމންގެްރައްޔިތުންނަށްްޓަކައިްިމގޮތަށްްމިްހުށަހެޅޭްއިޞްލާޙާްއެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާްއަް ޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްއަޅުގަ

ނޑުް ދޭތެރޭގައިްވަރަށްްފުންކޮށްްިވސްނާވަަޑއިގެންްމިއާްދޭތެރޭަގއިްހައްލެއްްހޯދައިދެއްވޭތޯްަމސައްކަތްކުެރްއވުން.ްއަުޅގަ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްދާއިރާެއއްަގިއްޤަބޫލެއްނުކުރަން ްފުޅާ ްަވރަށް ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްދޭތެރޭގައި އާ

ްނުވަަތް ްނުފެނެއޭ. ްއިޞްލާޙުުކރައްވަން ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްބިލު ްމި ްނޫނީ ްކުެރްއވުމަށްފަހު ްދިރާސާަތކެްއ ވިސްނައި

ްކަ ްދޫކޮށްލަްއވަންޖެހޭނެ ްވިދާޅުވެފަިއ ްއެހެން ްކުެރވިދާނޭ، ްިމކަންތަްއތައް ްދަށުން ްމިސާލަކަްށ،ްދެްންގަާވއިދެްއގެ މަކަށް.

ްޚިޔާުލްތަފާތުވެދާނެ.ް ްކަންަތއްަތކުަގއި ްއަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްފަިއްއޮްތްރޯޑުވާދިނަްސ؛ްއެ ްނެތް،ްމީަގއި ްެއއް މައްސަލަ

ްެވްސް ްވިދާޅުވެވިދާނެ.ްޭއގެތެރޭަގއި ްކަމަށް ްހަދަންޖެހޭ ްރޯުޑވާދިނަސް ްވެސް ްއުޅަނދެއް ްވެސް،ްކޮންމެ ްއެްއޗެއް ކޮންމެ

ްރޯްޑވާދިނަްސްއަޅުަގނޑުް ްއެްއޗެހިތައް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްނިޒާުމގެ ްދަތުރުފަތުރުގެ ްާޢއްމު ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަންޮބޑުވުމަީކ ގެ
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ްގޮްތގޮތުންް ްއަމިއްލަ ްއޭެގއިތުރަށް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްކުރަންވީ. ްވެސް ްއިންުޝއަެރންސް ްއަދި ހައްދަންވީ.

ލްތަްއ،ްޭއގެްޯރޑްވާދިނަސްްހެއްދުމުގެްއެހާްބޭނުންތެރިކަމެއްްއޮތްްކަމަކަްށްއަމިއްލަްބޭނުމަށްްޓަކައިްދުްއވާްމަދުްވެހިކަ

ްގޮަތކީް ްަރއްޓެހި ްތިމާެވއްޓާ ްެއއީ ްގޮތުްނވެސް ްދުނިޭޔގަިއްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްެއއީ އަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭ.ްއެހެްނނަމަވެސް

ްމައްސަލަް ްމަރުޙަާލަގއި ްކުެރްއވުމުގެ ްއެކަން ްެއގޮތަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއިންުޝއަރެންސްކުރުުމގެްއެއީ އެްއްނެތް.ްެއކަމަކު

ކަންތައްތަުކގައިްައޅުަގނޑުްަދންނަވަންްބޭނުންވަނީ،ްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްޢާއްމުްދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމުގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭް

ްއެްއޗެހީ ްއަމިއްލަ ްއެކަމަކު ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހަމަ ްއެއީ ްއިންޝުއަރެންްސކުރެްއވުން ްެއގޮތަްށްއެްއޗެހިތައް ަގއި

ްވިޔަްސ،ް ްއެކްސިޑެންެޓއް ްދަނީ.ްއެއްގޮތަކަްށެވސް ްމި ްލާރިތަކެއް ްބޭކާރު ްހަމަ ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްކުރުމުގެްސަބަބުން އެކަން

ްބޭކާރުް ްއަތުން ްހަމަ ްނާދޭ. ްުދވަހެްއ ްލިބޭ ްއެްއޗެއް ްެއއްެވސް ްހަލާކުކޮށްލިަޔސް ްަބޔަކު ްިވޔަސް، ްެގއްލުމެއް އަދި

އެްއވެސްްފައިދާެއއްްއޮތްްކަމެއްްކަމަކަށްްއަޅުަގނޑަށްްއަިދްމިހާތަނަށްްފެނިފައެއްްނެތް.ްްލާރިތަކެއްްދާދިޔުންްފިޔަވައި

ްގިނަް ްއެދުނު ްހުަށހަޅައިދިނުމަށް ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅައިދިނުމަށް،ްމި ްބަެއއް ްބިލުތައް ްމި ނަޑށް ްދިާމވި،ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑާ

ްއަތު ްމީހުން ްެއ ްއޮތީ ްކަންބޮޑުވުން ްހަމަ ްވެސް ްކަންބޮުޑވުން.ްފަރާތްތަކަކުން ްދާދިޔުމުގެ ްފަިއސާތަެކއް ްބޭކާރު ން

ނޑުް ްހުށަހެޅީ.ްއަޅުގަ ްިއޞްލާޙު ްމި ްައޅުަގނޑު ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްހައްލު ްމަްއސަލަތަކަށް ްދެންނެވި އެހެންވީމާ،ްމި

ް ްއިތުރަށް ްވިްސނާވަަޑއިގެން، ްކޮމިޓީން ްއިތުރަށް ްއަދި ްދޭތެރޭގައި ްިއޞްލާޙުތަކާ ްމި ްގޮތުަގއި ފުޅާްޤަބޫލުކުރާ

ްފުންކޮށްް ްދޭތެރޭގައި ްޮގތަކާ ްމަދުކުރެވޭނެ ްއެކްސިޑެންޓުތައް ްދިމާވާ ްމި ްވިސްާނވަަޑިއގެން ދާއިރާެއއްަގއި

ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށްފަހުްނޫނީްބިލުްދޫކޮށްލެއްވުންްެއއީްަރނގަޅުްކަމެއްްކަމަށްްނުފެންނާތީ،ްއަދިްއިތުރަށްްމަޖިލީހުގެް

ް ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްމެންބަރުން ްނިންމާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ސަމާލުކަންދެއްުވމަށް

ްهللا.ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ް ްނަންބަރ ްޤާނޫނު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 2119/5ްޝުކުރިއްާޔ ްހުށަހެ، ްޤާނޫނަށް ްދަތުރުފަުތރުގެ ޅުްއވިްއެްއގަމު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން ްެއއްެޗްއ ްމެދުގައި ްރިޕޯޓާ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްމި އިޞްލާޙުަގއި

ްހޯދަންޖެހިފައިވާް ްހައްލެއް ްދެޭކގޮުތަގއި ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފުރުޞަތަށް ލިބުނު

ްއެހެން ްައކީ. ްމައްސަލަ ްމެންބަރު؛ްމައްސަލަެއއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. ްމި ްދޫކޮށްލަްއވާފައި ްހަމައެކަނި ްކޮމިޓީން ނަމަވެސް

ްފުރާނަތަެކއް،ް ްހާދިސާތަކެއް، ްއެކްިސޑެންޓުތަެކއް، ްއޮތް ްއެަބ ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްވި

ް ްކަމަށާ، ްދިމާާވ ްކަންތައްތަކެއް ްފަދަ ްެގއްލިގެްނދާ ްފުރާނަެއއް ްކަމަށް.ްއެތައް ްހޯދައިދޭންޖެހޭ ްހަްއލެއް ްކަންކަމަށް އެ

ްވާހަކަތަުކގެް ްިއންޝުއަރެންސްގެ ްއަދި ްރޯޑުވާދިނަސްއާ ްައދި ްހެލްމެޓާ ްދިރާސާކުރެްއވިއިރު ްބިލު ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްދިވެހިރާއްޖެ ްދެކެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެާއއެުކގައި ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮްތއޮތުމަށް ްދޫކޮށްލަްއވާަފއި އަްށްްމައްޗަށް
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ހޯސްޕަވަުރގެްސްީޕޑުަގއިްދުްއވޭްތަކެތިްާރއްޖެްައށްްއެތެރެކުރުމުގެްމާަނއެްއ211ް،311ްްމިހާރުްއެތެރެކުރާްެއއްޗެހި،ް

ްހަމަޖައްސަވަން.ް ްޖެހޭ ްއެބަ ްނިޒާމެއް ްކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ްތަކެތީގެ ްއެފަދަ ްނަމަ ްއެތެރެކުރެވޭ ްތަކެތި ްއެފަދަ ނެތޭ.

ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީްޭއގަިއވާްކެޕޭސިޓީއާްކުެޅވޭނެްގޮެތއްްިމތާނގެްތެރޭަގއިްހަމަޖެހިގެން.ްއަޅުަގނޑުްެދކޭގޮުތަގއިްެއކަންް

ް ްއެ ްަމއްޗަށް ްވުރެ ްްސޕީޑަށް ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްޤާނޫނު ްިމ ްދަންނަވަނީ ްމި ްހުރިކަމުގައ311ްްިއަޅުަގނުޑ ހޯސްޕަވަުރ

ްސީލްކޮށް،ްެއްކަންތައްތަ ްސްޕީުޑގައި ްގޮތަކަްށްއެ ްނުެނގޭނެ ްކަންތައްަތއްްވީނަމަވެސް ްނިޒާމަކަށް ްކޮންޓްރޯލްކުެރޭވނެ އް

ްބަެއްއް ްއުޅެންޖެހޭ ްކަމެްއްކުރާކަން ްއަލަށް ނޑުމެން ްދެކެނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ހަމަޖައްސައިގެނޭ

ްޕޮލި ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްވެސް ްދުނިޔޭަގއި ްމުޅި ްއަކީ ްޕޮލިސީ ްދެކޭގޮުތަގިއްއިންޝުއަރެންސްގެ ނޑު ްއަޅުގަ ސީއެއް.ްނޫން.

ރޑްް ްތާ ްމިހާރުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު ްގޮތަށް ްހުރި ްކަންތައްތައް ްހާލަތާއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްދިމާވިޔަްސް ްއެކަންކަްންއެކްސިޑެންެޓއް ްވާީތ،ްނުވަތަ ްނެތްކަުމގައި ްއެއްޗެއް ްލިބޭ ްތެރެއިން ްއިންޝުއަރެންްސގެ ޕާޓީގެ

އިްނެތްކަމީްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމުޅިްދުނިޔޭގައިްވެސްްއެކަްންވެސްްލިބޭނެްއުސޫެލއްްހަމަޖެހިފަ

ްއެްއޗަކަށްް ްއެ ްއަދި ްގެަނއުމާ، ްއުފުަލއިގެން ްއެއްެޗއް ްެއ ްނަމަ، ްހިނަގއިފި ްހާިދސާއެއް ްއެކަމުގެ ްއުސޫލަކީ ކުރާ

ް ްހިނގާަފއިނުވާ ްއެކަން ްޚިލާފުެވގެން ްގަާވއިދާ ްީސދާ ްމީހަކު ްއެ ްެއްކުރަންޖެހޭ؛ ްއަށް ްއޭނަ ްވާނަމަ ކަމަށް

ްެއކްސިޑެންެޓއްް ްދިމާވި ްސަބަބުން ްއޭނަގެ ްެއއީ ްޭއެގއިތުރުން ްއަދި ްހައްުލކުރުމާ ްއެކަން ްތެެރއިން އިންޝުއަރެންްސގެ

ްލިބޭނެް ްފަރާތުން ްއިންޝުައރެންސްގެ ްޚަރަދުތަކެއް ްދާ ްަވުގތު ްއެ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްވެިހކަލް ްއެ ްނަަމވެސް ކަމުގަިއވީ

ްހަމަޖެހި ްއޮްނނައޮތުމާ؛ްއެހެްނވީމާ،ްމިހިރަް،ްމަގެއް ްއުސޫލެްއްހަމަޖެހިފައި ްދެްއކޭނެ ްއަނބުރާ ްއެކަން ްފަާރތުން އޭާނގެ

ްދެކެނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަންތައްތަކެއް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްެވސް ްތެރޭަގއި ްޤާނޫނު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ކަންތައްތަކަީކ

ް ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްހަމަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްހުރިްއެހެންނަމަވެސް ްކަންތައްތައް ްހާލަތާއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވަގުތު ްމި ޖެހޭ

ްއޮންނަް ނަޑއަޅާަފއި ްކަ ްޓްރާންސްޯޕޓުން ްވެސް ްަނަގންޖެހެނީ ްއިންުޝއަރެންސެއް ްާޕޓީ ރްޑ ްތާ ްބަލާއިުރ ގޮތަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްސްިޓކާ ްދެއްކި ްފައިސާ ްއެ ްޗެކުކުރާތީވެ ްފުލުހުން ްޮއންނާތީވެ، ްތެރެއިންލާފައި މެްނގެްގަާވއިދެްއގެ

ްއެހެންް ްބޭނުމެއް، ްއެހެން ްނޫން ްއެ ްބޭނުމުގަ. ްއިނުމުގެ ްހަމަެއކަިނ ްތެޭރގައި ްވެހިކަލްގެ ްދުްއވާ ްުނވަތަ ސައިކަުލގައި

ްވެްސް ްދުނިޔޭަގއި ްމުޅި ްލިބިގެނެއްްނުދޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަކަށް ްއެ ްޚިދުމަތެއް ްއެްއވެްސްކަހަލަ ފަސޭހައެއް،ްއެހެން

ްުއސޫ ްއެ ްކުރަމުންދަނީކީ ްނުވަތަްއެކަން ްފަރާތަކަށް ްއިންުޝއަެރންސްކުރާ ްނަމަ،ްއެ ްނޫން.ްއިންުޝއަރެްނސްކުރާ ލަކަށް

ްެއކަމުގަިއްއިންުޝއަރެންސްެގް ްދިމާވީމާ ްކަމެއް ްހިނގީަމ،ްނުވަތަ ްހާދިސާއެއް ްފަރާތަކަށް ްބޭނުންކުރާ އިންޝުއަރެންސް

ްދެންނެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްލިބޭނެ. ްމަދަދު ްއަދި ްލިބޭނެ. ްއެހީތެރިކަން ްބިލުްފަރާތުން ްމި ްބަލާއިރު ްގޮތަށް ވި

ްހަމަް ްއަދި ްދެކެން. ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކުރަންޖެހޭ ްމަަސއްކަތްަތްއ ްއިތުރު ްއަދި ްަމގުން ްއެ ދިރާސާކުރެްއވިއިރު

ްމިް ްރާއްޭޖގައި ްވިޔަްސ، ްކަަމށް ްކަންތައް ްކުރަންޖެހޭ ްގޮުތން ްަރއްކާތެިރކަމުގެ ްކަންތައްތަކަކީ ްމިހިރަ ހެލްމެޓުއެޅުމާ،

އެންމެްއެކަީށގެންާވްގޮތެއްަގއިްހިނގާްކަންތައްަތއްްނުވާތީެވ،ްމިްބިލުގައިްކޮމިޓީގެްފަރާތުންްއެްކަންކަމަށްްްކަންކަމަކީ
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ްއަޅަންޖެހޭް ްފަހަރުގަ.ްނޫންނަމަ،ްހެލްމެޓު ްވެދާނެ ްވެސް ްކަމަށް ްގޮތްތައް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްގޮތްތަަކކީ ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ

ްއޮތް ްހެލްމެޓުއެުޅމަށް ްނަމަ ްޢިއްޒަތްތެރިްހާލަތެއްގައި ްެދކެން. ނޑު ްައުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްހަަމ ްވެސް އޮތުމަކީ

ްއަތޮުޅގެް ްއަްއޑު ްގޮެތއްަގއި ްާޚއްަޞ ްބިުލގައި ްމި ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ރައީސް.

ްފާހަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްމި ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްފަދައިން،ްައއްޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރެއްވި ްއެ ގަ

އަތޮޅަކީްމިްމައްސަލަްއެންމެްބޮޑަށްްހިނގާްއެއްްއަޮތޅު.ްމާދަމާްމުސްތަޤުބަލުގައިްރާއްޖޭެގްއެހެންްރަށްރަށަށްްވެސް،ް

ލެްއްބޮޑެތިްއާބާދީތަކުަގއި،ްޮބޑެތިްމަގުތަކުަގއިްމިްހާދިސާތައްްހިނގުމަކީްހަމަްއެކަށީގެްނވާްަކމެއް.ްއަދިްމިްކަމަށްްހައް

ްެއް ްވާއިުރ، ްރަށަކަށް ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްވެސް ްހުޅުމާލޭގައި ްފެންނަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނަމަ ނުހޯދިއްޖެ

ރަށުގައިްވެސްްހަމަްބާރުްސްީޕޑުަގއިްދުްއވާލުމަށްްޓަަކއިްބޮެޑތިްސައިކަާލއިްކާާރއިްއެހެނިެހންްވެހިކަލްްގެންަދވަިއގެންް

ންދާްތަންްއެބަްފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްހާދިސާތައްްވީހާެވސްްމަދުކުރުމަށްްޓަކައި،ްމިްރޭސްޖަހައިްކަންތައްތައްްކުރަމުް

ްކުެރވޭނެް ްއެކަން ްސިްލކުރެިވގެން ްކަންކަން ްއެ ްގޮތްތަކަކަށް ްކަހަލަ ްކޮންޓްރޯލްކުެރވޭނެ ްސްީޕޑް ްމަތިން ްގޮތުގެ ދެންނެވި

ްއެހެންނޫން ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ. ްެއބަ ްއިންތިޒާމު ްއެ ްމަތަކުރެވޭނެ،ްގޮތްތަކަކަށް ްމީހާ ްދާ ްދުއްވާފައި ްބާރަށް ކަމަށްވާނަމަ

ނޑުމެންްހިތާމަކުރާނެ.ްމީހަކަށްް މައިތިރިކުރެވޭނެްހަމަްއެްއގޮެތއްްވެސްްރަީއސްްނޯންނާނެ.ްއެކްިސޑެންޓެއްްވީމަްއަުޅގަ

ްފުރާނަ ްއެ ްއަނބުާރ ްެގއްލުނީމަ ްފުރާނައެއް ްއެކަމަކު، ްހިތާމަކުރާނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތެއްްްގެއްލުްނވީމަ، ލިބޭނެ

ްނޯންނާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަށް.ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ.ްމިްހިސާބުންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންގޮސްދެްއވުމަށްްވެލިދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް

ްރިޔާސަތަށް ްކުރިމަތީަގއިްްމުޙައްމަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް`. ްދަންނަވަން. ވަަޑިއގެންދެްއވުމަށް

ެއްއގަމުްދަތުރުފަތުރުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލުްޤައުމީްތަރައްޤ2119/15ްްީމިހާރުްމިްވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްވާހަަކދެއް ްރިޕޯޓަްށ ްގޮުތގެ ްިނންމެވި ްދިރާސާކުރަްއަވއި ްހިތަދޫްކޮމިޓީން ްއަުރވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ްމިހާރު ްޓަަކއި ކުމަށް

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުހިތަދޫް

ްވާހަަކއިގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެދުނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަދި ްފުރުޞަތަކަށް ްއިތުރު ްއަޅުަގނަޑްށްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ތެޭރގައި

ްދަތުރުފަތުރުގެް ްެއްއގަމު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޓަަކއި. ްދަންނަވާލުމަށް ްެއއްެޗއް ްދޫކޮށްލެވުނު ނުދެންނެވުނު،

ނޑުމެންްވާހަކަަދއްކަމުންް ޤާނޫނަށްްމިްހުށަހެޅުނުްއިްޞލާޙުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުަރއްަވިއްމިހާރުްފޮނުއްވިްރިޕޯޓަްށްއަުޅގަ

ނޑުްހުށަހަޅަންްއިތުރަށްްދިރާސާކުރުމަށްްޓަކައިްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވުމަށްްފެންނަްމިްދަނީ .ްއެހެންވީމާ،ްމިްރިޕޯޓުްއަޅުގަ
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ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްހުށަހެޅުމަށް ްމި ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްހީކުރަން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ކަމަށް.

ްދޭތެރޭގަ ްބިލާ ްމި ނުޑމެންގެ ްވިސްނަަވއި،ްތާއީދުކޮށްދެްއވަިއ،ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްފުޅާދާއިރާެއއްަގއި އި

ްއިތުރުްހައްލުތަކެއްްހޯދޭނެްފަދަްގޮތަކަށްްމަސަްއކަތްކޮށްދެްއާވނެްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްޢިްއޒަތްތެ ްޝުކުރިއްޔާ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްހުށަހަޅާފައިވ2119/15ްްާރި ްޤާނޫނަށް ްދަތުރުފަތުރުގެ އެްއގަމު

ްެވގެންް ްދަންނަވާލަން ްއެްއޗެއް ްހަމަ ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްކޮމިޓީ ްމި ްއަދި ްގޮތުން ްގުޅޭ އިޞްލާޙާ

ްއިޞްލާ ްބާވަތުގެ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްނެީގ. ްމި ްބޭނުން ްގެންނަމުންދާއިރު،ްފުރުޞަތުގެ ްާޤނޫނަށް ޙުތައް

ްނުވޭ.ް ްފުރިހަމަޔަކަށް ްެއންމެ ްތަންފީޛު ްކަންކަން ްމި ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއެުކ ްހިތާމަޔާ ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްލާޒިމްކަމެއް.ް ްމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިއީ ްއިންޝުއަރެންސްކުރުމަކީ ްތަކެިތ ްދުއްވާ އެްއގަމުަގއި

ްކޮށްް ްކަުމގައިްއިންޝުއަރެންސް ްއެ ްނުވަތަ ްނުވޭ ްގޮތެއް ްދުއްވޭ ްމިހާރު ނޑުމެންނަކަްށ ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާ ގެން

ްެއް ްއިންޝުއަރެންްސކޮށްގެން ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްެވސް ްގޮތެއް ްސަލާމަތްވޭނެ ްކުށްވެރިުނވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަމަކަ ްލިބޭ ްގޮުތގައި ްއެެދވޭ ްއެންމެ ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްމަންފާ ްޙަޤީޤީ ްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭ.ްލިބެންވާ ްހަމަ ްއަުޅަގނަޑކަށް ށް

ްޙަޤީޤީް ްކަމުގެ ްމި ްުފރިހަމަޔަށް ްވީނަމަވެްސ،ްއެންމެ ްކަމެްއްަކމުގައި ްރަނގަޅު ްކުރުްންކިތަންމެ ްކަމަކީ އެހެންވީމާ،ްމި

ްމިފަދަ ްއެހެންކަމުން، ްނުދެންނެޭވނެ. ްހަމަ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްކަމަކަްށ ްކަމެއް ްލިބޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފޮނިމީރުކަން

ްކަމެއްް ްމުހިއްމު ްހަމަ ްވެސް ްހަދާލުމަކީ ްދިރާާސއެއް ްަވރެއްގެ ްކޮންމެވެސް ނޑުމެންްާފސްކުރާއިުރގައި ްއަުޅގަ އިޞްލާޙެއް

ްއޮތީް ްފަސޭހަ ްއުނދަގުލާއި ްމީގެ ްފަރާތަށް ްލިބެމުންދާ ްޚިދުމަތް ްމި ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްއަދި ްދެކެން. ްައޅުަގނޑު ކަމުގައި

ްއަުޅަގނޑުމެން ްދަންނަވަނީްކަމަށްްްކިހާވަރަކަްށކަންްވެސް ްޕާސަނަލްްވިސްނުމުން ްއަމިއްލަ ނޑު ްބަލަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ އެބަ

ނޑުްދަންނަވާނީ،ްއެްއގަމުްދުްއވާްަސއިކަލްްިއންޝުއަރެންސެއްްނުކޮްށްވާަނމަ،ްއެްނުކޮށްްވާނެްގޮތެްއް ވަންޏާްއަުޅގަ

ންޝުއަރެންސުންްގިނަްފަހަރުްއެްބަދަލުްމާްރަނގަޅޭ.ްސައިކަލުްހަލާކުވިޔަސްްއަދިްސަިއކަލަށްްގެްއލުމެއްްލިބުނަސްްއި

ްދަންނަވާީން ނޑު ްއެތަްއްބަެއއްެގްޝަުކވާތަްއްިއވެމުންދޭ.ްއެހެންކަމަށްވާަނމަ،ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ނުލިބޭ

ްއެހެންވީާމ،ްމިް ްނެތޭ. ްގޮތްަތކެއް ްބެލެވޭނެ ްކަންކަން ްދާއިރުަގިއްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންުޝއަރެންަސކަށް ްޕާޓީ ރޑް ްތާ

ްމަޤްޞަދުް ްއެ ްނިޔަތެްއގަ. ްއިޚްލާޞްެތރި ްވަރަށް ްއޮތީ ްވެްސްހުށަހަޅުއްާވފައި ްޔަޤީނުން ްހަަމ ްބޭފުޅާ ްހުށަހެޅުއްވި ބިލު

ްަވނީްވިދާޅުވެފަ.ްައޅުަގނޑަކީް ހާސިލުކުރުމަށްްޓަކައިްއެްބޭުފޅާްއަލުންްއަނބުރާްއެްކޮމިީޓްއަށްްފޮނުވުމަށްްވެސްްއެ

ނޑުމެންްކުރިްމަަސއްކަތްްނިންމާފައިްމިހާރުްމިްޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިޓީަގއިްަމސައްކަ ތްކުާރްމެންބަރަކަށްްވާީތވެްއަުޅގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްގޮތަީކ ްކޮންމެ ްނިންމާ ްހަމަ ްތަޅުމުން ްަމޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްެދން ްފޮނުވާފަ. ްތަނަށް ްމި އޮތީ

ންވެސްްއިޙްތިރާމުކުރާްގޮތެްއގެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއެހެންނަމަވެސް ޑުްހަމަްއަދިެވސްްދަންނަވާލަންްމިްބާވަތުގެްއަުޅގަ
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ނުޑމެންްތަންކޮޅެއްްފުންްދިރާސާއެއްްކުެރިވގެންްމިކަންްކުރެިވއްޖެްކަމަށްްވާނަމަ،ްޝަުކވާް ކަންކަންްކުރުމުަގއިްއަުޅގަ

ްތަންކޮޅެއްްުކޑަވާނެ.ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއަދިްޢިއްޒަތްތެ ްމައްސަލަ، ްތަކެތީގެ ްދުްއާވ ްމާލޭގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލައެއް. ްބޮޑު ްަވރަށް ްރައީްސ،ްމިއީ ރި

ްއޮންނަނީ.ް ްމި ްވެފައި ްމައްސަލައަަކށް ްދަތި ްހައްލުކުރަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަމއްސަލަތަަކކީ އެކްިސޑެންޓުގެ

ްމި ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމައްސަލަްްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްހިސާބަކުންކަން. ްކިހާ ްއައީ މައްސަލަ

ހައްލުނުވެގެންްއުޅެނީްކޮންްސަބަބަކާްހެދިކަން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްމާލެްާއއިްހުޅުާމލެ،ްވިލިނގިލިްމިއީްހަމަްެއއްް

ްވެހި ްހުރިހާ ްބޭނުންކުާރ ްވިލިނގިީލގަިއ ްރަުށަގއި؛ ްދެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްމިހާރު. ްގޮުތގަިއ ްމާޭލގަ.ްދާއިރާެއއްގެ ކަލެއް

ހުޅުމާލޭގައިްބޭނުންކުރާްހުރިާހްވެހިކަލެްއްމާލޭގަ.ްމާލެްމިްޮއންނަނީްމިހާރުްއެްދެްރަށުގެްގަރާޖަކަށްްވެފަ.ްމުޅިްމާލޭގެް

އެކިްތަންތާނގައިްމިްއޮންނަީންޓެކްސީތަކާއިްނުވަތަްޕިކަޕްަތކާއިްލޮރީ،ްގަރާޖަކަށްްވެފަ.ްއަދިްމާލެްއަކީްބަނދަރުމަތީް

ްިމްއޮންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްިމްރަށެއް.ްއަރަް ްވެފައި ްރަށަކަށް ްއެއް ްައންނަ ްބަލައި ްމުދާ ްރަްއޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ްމުޅި އިފުރާ

ްއަންނަީން ްމައްސަލަެއއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްމީގެ ްރާަވއިގެން. ްވިސްަނއި ްދުރާލައި ްހައްލުކުެރވޭނީ ްކަންތައްަތއް ްމާލޭގެ ރަށުގެ

ްތަ ްފާހަގަކުރެްއވިހެން ްއެ ްވެސް ްއާމިރު ްޤާނޫނުތަްއްމެންބަރު ްކޮަބއިތޯ؟ްސަރުކާރު.ްމި ްބާަރކީ ްބާެރއް؛ްތަންފީޛީ ންފީޛީ

ތަންފީޛުކުރަންްފުލުހުންނާއިްސަރުކާރާްހަވާލުކުރީމާްޓްރާްނސްޕޯޓުްމިނިސްޓްރީންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއެބަްހުރިްެއއްް

ްގަރާޖަ ްެއއް ްހުރި، ްއެބަ ްވަްއކަންކުރަންެވގެްނ ްމަތިމައްޗަށް ްވަްއކަންކޮށް، ްއަްށްގަރާޖަކަށް ްލޮރީ ްފަންސާސް ަކށް

ޕިކަޕަށްްހުއްދަދީފަ.25ްްހުއްދަދީފަ.ްއެްގަރާޖުގައިްރަޖިސްޓްރީކުރީމަްލޮރީްއެތެރެކުރެވެނީ.ްހަމަްއެްގަރާޖަށްްއެބަްހުރިް

ް ްހުރި ްއެބަ ްގަރާޖަށް ްއެ 25ްްހަމަ ްއަްށ، 25ްްެޓކްސީ ްވައްދާ ްގަރާޖަކަށް ްއެއް ްހުއްދަ؛ ްެއްއ151ްްކާަރށް ވެހިކަލް،

ްއެބަ ްްގަރާޖަށް ްމީހާހުއްދަދޭ. ްހުއްދަދޭ ްގަރާޖު ްްއެ ްދިނީމ2111ްައަށް ްރުފިޔާ ްހުއްދަދެނީ.ްް،ވަރަކަށް ްގަރާޖުގެ އޭނަ

ްމި ްނޫންތޯ ްަބލަންވެއްޖެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާލޭގައި ްއެހެންވީމާ، ްގަރާޖަށް. ްއެއް ްރަޖިސްޓްރީކޮށްލަިއގެްނ ތިބަްްގަރާޖު

ްމިކަންް؛ވެހިކަލް ްހުރިތޯ. ްގަރާޖެއް ްވެހިކަލަަކށް ްމިނިސްޓްރީންްްކޮންމެ ްޓްރާންސްޕޯޓް ްފުލުހުން. ބަލާނީ

ްމި ްވައްކަންކޮްށކޮށްްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. ްފަތިފައްޗަށް ްމިހެން ްވަގުންނަށްް،ކަންތައްތައް ްއެންމެން ވެފަ.ްްހުރިހާ

ް ްބުނީމަޙުސަރުކާރުގެ ްފަހައެއްް،ކޫމަތޭ ްރައްޔިތުން ްހަމައެކަނި ްފުލުހުން ްބަލަހައްޓަންޖެހޭ. ްދުވާްސަރުކާރުން ނީ.ްނޫން

ްވަްއކަމާ ްއެް،ކުރާ ްމަގުމަތި ނޑުމީހުންްްމާލޭގެ ްމާބަ ްފުނިޖެހިފަ. ްމަސްތުވާތަކެތިން ްއެްއޮތީ ްބޮއިްވެސް ގެްނ.ްތިބެނީ

ްރަީއސް ްދިޔައިރުް.ޢިއްޒަތްތެރި ްއަްށ ްއޭ.ޑީ.ކޭ ްއިހަށްރޭ ްއަންހެެންއްް،ައޅުަގނޑު ނޑު ްމާބަ ްކުރިމަތީގައި އޭ.ޑީ.ކޭ

ްބޮއިް ްއޭަންމަސްތުވާތަކެތި 51ްްގެން ްމިރުފިޔާ ްިހުއމަންްދޭށޭ ްކޮމިޝަނާއިްްބުނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާރުން ރައިޓްސް

ްއާް ްއެސް.ޓީ.އޯ ްފެއިލްވެފައޭ. ްނެތޭ. ްސަރުކާރެއް ްނެތޭ. ްޙުކޫމަތެއް ްބަލަންޖެހޭނެ. ްދެރީޭއްްއިތަންތަނުން ްއެއްޗެއް ހުރިހާ
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ްމިއޮތީް،ބުނާއިރު ްދެން ްާކލައިގެން. ްއެްއޗެހި ްބަޖެޓާ ްފައިާސްނަގާނަގާ ްމިްސަރުކާރުން ްއިތުރަށް އޮތީްްޓްރާންސްޕޯޓް.

ްމައްސަލަ.ްދެ ްއެްކސީޑެްނޓުްއިންޝުއަރެންސް ްއެއްަޗކާ ްއެހެން ްުނވަތަ ްޓެކްީސއަކާ އެކަންތައްަތްއްް،ވަނީ.ްވީމައެއްެޗއް

ްކިހިނެއްޯތްތަޙްޤީ ްބާއްވާ. ްވަންދެން ްދުވަސް ްއަހަރު ްނުނިންމާ ްމައްސަލަ ްތަޙްޤީޤު ްއަންނަންޖެހޭ. ްފުލުހުން ޤުކުރަން

ތަނެއް.ްްރެންސުންްފައިސާްޭދނީ.ްދެންްއޮތީްއިންޝުއަރެްނސްްކުންފުނިްއެއީްއެސް.ޓީ.ޯއްސަރުކާރުްހިއްާސވާއިންޝުއަ

ްނަަގއިގެްން ްފައިސާ ްބޭންކުން ްނަންނަމުގައި ްއުޅަނދުތަުކގެ ްއޮންނަ ްފެތިފައި ނޑަށް ްކަ ްއިންޝުއަރެންްސކޮށްގެްނ ވަގު

ްލޫޓު ްއެއިވަބޭންކު ްޒިންމާއޮްްލާފައި ްސަރުކާރު ްއެއީ ްއެމް.އެމް.އޭްްހޭވާންޖެތީ. ައޅުަގނުޑްް؛ަގވަރުނަރުްގެކަމެއް.

ްބުނަން ްއެބަ ްލޯންޑްް،ފެށުނީއްސުރެ ްލޯންޑްްއިއާްރިންމަނީ ްމަނީ ްއެންޓި ްބެހޭ ްއިންޝުއަރެންްސްއެއާ ްއެކްޓަާކއި ރިން

ްގެންްމިް،އެކްޓާ ްއެްއޗެްއ ްވާހަކަދަްއކާއިރަްނަން.ހުރިހާ ްހަަމ ްއަންނަނީްށްައޅުަގނޑު ްމާދަން މާދަންްް.އޭބުނާނެ

ްއެންމެއޭއަންނަނީ ްދޮގުނުހަދަް. ްކިހިނެއްހޭވީްށްތެދަްއިފަހުން ްޗާޕ1.7ްުް،ބުނީމަް؟ބުނާށޭ ްބުނީ.ްބިލިއަން ކުިރއްޔޭ

ްައޅުަގނޑުްމިްވީމާ،އެހެން ްކިހިނެއްތޯ ްމެން؛ަޤއުމުަގއި ްމިނިސްޓްރީންް ްއޮންނާެންް،ޓްރާންސްޕޯޓް އަުޅަގނޑުމެން

ްހެލްމެޓުް ްފާސްކޮށްފަ. ްޤާނޫނެއް ްމިއެޅުމާއި ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްފާސްކުރިންްްސީޓްބެލްޓާ ްކާފިއު ްނައިޓް ްފާސްކުރީ. ތަނުން

ްބޭރުަގއި ްުކޑަކުދީން ނޑު ްޭރގަ ްފާސްކޮށްފަްުއޅޭނެތީއާ،ްއަޅުަގނޑުމެން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮންނާނެ ް.ހަމައެއާެއއްކޮށް

ކިތައްްދަރިންތޯްް؟ފަޅަިއގެންދިޔައީކިތައްްމީހުންގެްބޯތޯްް؟ކީްއވެގެންތޯްޓްރާންސްޕޯޓްްިމނިސްޓްރީންްގަާވއިދުްނުހަދަނީ

ްމަރުވަނީ ް؟ ްމިތާް؟ކޫމަތަކީްޙުކޮބައިތޯ ްނެތޭ ްސަރުކާެރއް ްދުލިްނކޮބައިތޯ ްމިހާރު ްއޮތީ ްމިތާ ްރަީއސް. ްޢިޒަތްތެރި ގައި

ް،ބާޣީންނެއްްނޫނެކޭްބުނެްމީްބާލާފައިްއޮތްްބަާޣވާތެއް.ްބަާޣވާތެއްްކޮށްގެްންއަެނއްާކވެސްްދުލިްބާލައިގެންްތިމަންނަމެން

ނޑުްމިތާްތިބީ.ްނުކުރާނެ.ްދިވެހިާރއްޖެްލޫޓުްހަމަްއެ ލޮރީްާއިއ51ްްަވންްތިބިްބަެއއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްގަރާޖުންްބަިއގަ

51ްް ްއޮތީ.ްއެންޓ51ްިޕިކަާޕއި ްމިނިސްޓްރީއެއް ްޓްރާންސްޕޯޓް ްހުްއދަދޭ ްކިހިނެއްތޯްްކާރަށް ްބަލަންވެއްޖެ ކޮރަޕްަޝނުން

ްއެންޓި ްކޮމިޝަނުންްހަދަނީ. ްދިވެހިރާއްޖެްކޮރަޕްޝަްނ ްފުލުހުންގެްްއަށްްްބަލަންވެއްެޖ ްމަސްތުވާތަކެތި އެތެެރކުާރ

ްނައްތަ ްގޮސް ްހަމަޖައްސައިް،ލާތޯއިމުއައްސަސާަތކަށް ްކަމެއް ްމިހުރިހާ ނޑަށް ްައޅުގަ އަިދްްގެން،ިވއްކަނީތޯ.

ްމާލެ ްމިހާރު ްއަިއޑެންޓިްމިް،ހުޅުމާލެއާްްއާއިްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްވެހިކަލްތައް ްތަނެއްގެ ްމާލެްހުރިހާ ފައިކުެރވެންޖެހޭނެ.

ް ްހަމައެކަނި ްކާރުްްއިްހުޅުމާލޭގަްެއއީ ްބެޓްރި ްރަްއޔިތުން ްުއޅޭ ްވިލިގިީލގަިއ ްނުހެދޭނެ. ްގަރާަޖަކށް ްމީހުންެގ ދިރިއުޅޭ

ްމި ްހަދާފަިއ ްމާލެ ްގަރާޖަކަށް ްވެހިަކލް ްަރއްޔިތުްނގެ ްިވލިގިލީގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޢިއްޒަތްތެރިްްދުއްވަނީ. އޮންނަނީ.

ނޑުްނޑުމެންނަކީްއަުޅގަް.ރައީސް މުޅިްްވެސް؛ވެްސްމިނިވަންކަމެއްްމެންނަށްްެވސްްމާލޭގަިއްދިރިއުޭޅްރަްއޔިުތން.ްއަުޅގަ

ްނުތިބެވޭނެ.ްބަލަ ްާބއްަވއިެގން ްގަރާޖެއްހެން ްމާލޭއިގޭދޮށް ްވެހިކަލް ްހުޅުމާލޭ ްވެިހކަްލްގަލާއިރު ްަރއްޔިތުްނގެ .ްވިިލގިލީގެ

އޮތީްތޮއްޖެހިފަ.ްމުޅިްބަނދަރުމަތިްތޮއްޖެހިފަ.ްކޮންމެވެސްްްމާފަންނުކޮޅުްއެމީހުންގެްލޮރީތައްްމާލޭގަ.ްމުޅިްްމާލޭގަ.ްއެ

ްމި ްއެެހންވީމާ، ްވެހިކަލްަތކެއް. ްެރިގއުލޭޓުްބަޔަކުެގ ްމި ްައއިޑެންޓިފަިއކުރުމާއި ްސަުރކާރުގެްވެހިކަލްަތއް ކުރުމަކީ

ްފައިސާްއޫމަސް ްއިންުޝއަރެންސްކުރީމަ ްއުޅެނީ ްއިންޝުއަެރންސްނުކުރަން ްއެލިއްޔަެތއް. ްނުލިބޭ ްއެްްއެއް ްމީހުންނަކަށް.
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ްހަލާކުވިްްންފަރާތްތަކު ްސްޔަްދޮރެއް ްޖައްސާ، ްމީހަކު ްދިޔަަފއި ްއެއިފުާޑލާފައި ްދާނެްމަ ްހޯދަން ްނޯވޭ.ްްފަިއސާ ތަނެއް

ްނުކުރެވޭނޭ ްތަޙްޤީޤެއް ްބުނަނީ ްފުލުހުން ްބެރިޭކޑެއްް. ްއެބަްގައިްނިމުނީއޭ. ްމެންބަްއަތްަލއިގެްނ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ .ްރަކުުއޅެއޭ

ްނަންގަންޖެހެްހެންވީމާ،ްއެއެ ްމައްސަލަެއްއްނުބެލޭނޭ.ްޔޫރިން ްަބލަނީ.ްކަލޭމެންގެ ްމާލޭްބުނިއިރު،ް.ްއޭަމއްސަލައޭ މުޅި

ްމި ްމީހުންނޭ ްނަގަންޖެހޭ ްޔޫރިން ްބޮއިްކަންކަންމަތީ ްތިބީ ްދަންދެން ްމާބަނޑުމީހުންނަށް ްމާލޭަގިއްއޮތީ. ްމުޅި ގެން.

 ..ް.ކީްމަސްތުވާފުނިފުންޏަށްްވިއްކަނީ.ްއިންިތޚާބުގައިްވިއްް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޟާނިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރި

ްފެންވަުރަގއިް ްެއއް ްަޤއުމުތަކާ ްހުންނަ ްކުރިއަރާފައި ްއެްނމެ ްދުނިޭޔގެ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްެހދެމުންދާތަން ްޤާނޫނުތައް ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދުނިޔޭގެ ްކުރިފެންނަނީ. ްހުރިްއައެންމެ ރާފައި

ވެސްްްާޔްއެްޤައުުމގެްހުރިހާްސިޓީެއްއގައިްހުރިހާްމަގުތަެކއްއްްގޮތުަގއިްެވއްޖެްޤައުމުތަކުަގއިްައޅުަގނޑަށްްަޤބޫލުކުރެވޭ

ްއެ ްއަދި ްހަދާފަ. ްޭބނުންވާގުމަްހުންނާނީ ްރޯްޑވާދިނަސް ްތަކުަގއި ްކޮންޓްރޯްލކުރުމަށް، ްބޭނުންާވްްޓްރެފިކް ޓަކައި

ްބެރިްލައިޓްތަކާއިް ްބަންޕަރުތަކާްކޭޑުްބޭނުންާވ ްއަދި ްރޮްމިް،ތަކާ ްޖެހިފަ. ްހުންނާީނ ްއެއްޗެިހވެސް ހުންނާނީްްނގުހުރިހާ

ްމި ްމިއަދުްވިސްނާލަން ްައޅުަގނޑުެމން ްމިްދެމިފަ.ްއެކަމަކު ްދިވެހިރާއްޖެ ްހަދާއިރުގަިއްްޖެހެނީ ްިމހެންތޯ.ްޤާނޫނެއް އޮތީ

ްމަގަކަށް ްެއންމެ ްހަމައެކަނި ްޤާނޫނުަގއި ްޤާނޫއެންް،އެ ްމަގަަކށް ްފަރުމާކުރެވެމުންދިޔަްމެ ްޤާނޫނުތައް ްގޮތަށް މަްއިނުހަދާ

ްމި ްހިތަްށއަރަނީ ްމިްއަޅުަގނޑު ްވިސްނަންޖެހޭްމައްސަލައޭ ްއެބަ ްލިާޔިއރުގައި ްޤާނޫނެއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ް،ދިމާވަނީ.

ްބޭފުޅާ ްލިޔާ ްޤާނޫނު ްހިތުން ްހާލަތުްއަޅުަގނުޑ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްިދރާސާކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ްކިހިނެއްތޯ.ްްވެސް އޮީތ

ްބެރި ްިކހާވަރަކަށް ްަމގުތަުކގައި ްޖެހޭތޯދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބަް.ްކޭޑް ްގޮތް ްކުރެހޭނެ ްލައިޓުްްިކހާވަރަކަށް ްހުރިތޯ.ްކިހާވަރަކަށް

ްއެބަ ްޕަސެންޓުްޖެހިފައި ްކިތައް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްތާރުއެޅިްހުރިތޯ. ްޕަސެންޓުފަމަގުތޯ ްިކތައް ްއޮތީ. ްާގްްއި މަގުަގއިތޯ

ްމިްއެޅިފައި ްރިޢާޔަތްކޮށްކަްހުރިހާްއޮތީ. ްޤާނޫނެްއްްފައިމަކަށް ްމިގޮތަށް ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ނޫނިއްޔާ

ްމިްހެދިދާނެ ްއެބަްކަމަކަށް. ްޤާނޫުނގައި ްއޮތް ްކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްްްހުށަހެޅިފައި ްމިންވަރު ްދުވެީލގެ ްރައްކާތެރިކަާމއި ޮއތް

ްމި ްލިޔެފަ. ްމާއްދާެއއް ްނިްބޭނުންވާ ްމިްމާއްދާ ްމިްންމާލަމުން ްނުވަތަ ްނިޒާމަުކން ްމިފަދަ ސޫލުތަކުންްއުްްއޮންނަނީ

ްދުްއވުމަކީްްޓްރެފިކުް،ަލއިޓްޖެހިފައިްް،ޖެހިފައިބެރިކޭޑު ްެއއްޗެހި ްަމގުތަުކގަިއްދުއްވާ ްނެތް ްއުސޫލުތައް ްެދވޭނެ ިސގްނަލް

ްިދވެހިކޭމަނާކަމެ ްމަގުަތކުަގއި ްާރއްޭޖގެ ްކިހިނެއްތޯ ްެއއްޗެް. ްދުއްވާ ްުދއްވާނީްރަްއިޔތުން ްހީވަނީްދެންްހި ނޑަށް ްއަުޅގަ .

ްަކންނޭ ްހުއްޓާަލިއގެން ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްތިބެންޖެހޭނީ ްރައްޔިތުން ްހިނދަކު ްނުހެދޭހާ ްމިާހްނމިގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ގެ.

ްމިްޒިންމާދާރުކަންްކުޑަް ްއެްގޮެތއްަގިއްޤާނޫނުތަކާްެއއްޗެހިްލާަފއި ށްްކަމަްަވރުްތަންކޮޅެްދެަރވަރުްތަނަށްްއެތެރެކުރީމަ

ްއޮްތް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްނޫން. ްމާލެއެއް ްރަށަކީ ްހަމައެކަނި ްއޮްތ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްހަމައެާއއެކީ ްޤަބޫލުކުރީ. އަޅުަގނޑަށް

ްމާލެ ްރަށަކީ ްވާްހަމައެކަނި ްހަދަންއުޅޭތީވެ ްޤާޫނނު ްހަމައެކަނި ްތެރެއަށް ްބައުންޑްރީގެ ްމާލޭގެ ްމި ްބަލާފައި ްގޮތްްކަމަށް



85 

 

ްއެބަ ްރަުށގަްދިވެހިރާއްް.އޮތްްވެސް ްކިތައް ްރާއްޖެތެރޭގެ ްބޭފުޅުންްއިޭޖގެ ްހުރިހާ ްމީހުން. ްދުްއވާހިްތވާ ްސައިކަލް ްތިބީ ްތޯ

211ްދެންް%ް،ވެސްްބޭުނންވޭްކާުރްދުްއވަން.ްއެކަމަކުްމާލެްފުރުނީމަްބޭފުޅުންްވެސްްބޭނުންޭވްަސއިކަލްްުދްއވަން.ްއެ

%ް ްމ311ްަޑިއުޓީ. ްތަންކޮޅެއް ްހުންނަ ްރާއްޖެތެރޭގައި ްދެން ްހަމަްެޓކްސް. ްނެތް ްމީހަކަށް ްލިބޭ ްލާރި ދުން

ްކާރެއް ްބޮޑުްްެޑއްނބައިްސަކލްގަް،ެވސްްވެސް،ްސައިކަލެއްްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްބޮޑުވަރު.ްމިވަރު ްގެެނވޭކަށް.ްމިއީ ވެސް

ްސިޓީ ްމާލޭ ްވާހަކަ. ްދަްއކާ ްއަބަދުވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްތަންކޮޅެއް. ްމާރަންދޫާއް؛ ްއާއި ްތަކަންދޫ ްއާއި ްސިޓީ ކެޕިޓަލް

ފަރަގުްކުޑަކުރުުމގެްިވސްނުންްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްްޖެހޭ.ްމިްަފރަގުްކުަޑކުރަންްއެބަް،ގައިްއޮންނަްތަފާތުދޭތެރޭ

ްމީހާް ްހުންނަ ްކަޅައިޫދގައި ްނުވަަތ ްތަކަންދޫަގއި ްހިތަށްއަރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިނދަކު ްނާންނަހާ ްބޮލަށް މެންބަރުންގެ

ރުފިޔާ.ްއޭަނގ7111ްްެއަށްްިލބެނީްްގެނެވޭކަށް.ްޭއކަގެްމުސާރަތާްނެތްްވެސްްނާރާ.ްއޭނައަކަށްްހުންނަންވީްސައިކަލަށް

ްްމުސާރަ 7111ްްއަށް ްމަސައްކަތްކުަރނީ. ްދުވަްސވަންދެން ްއަހަރު ްއެއް ްލިބުނީމަ ްވަންދެްނ5ްްރުފިާޔ އަހަރު

ްް،މަސައްކަތްކުރީމަ ްހުންނަ ްސިޓީގައި ްކެޕިޓަލް ްނުވި. ްވަރެއް ްގަންނަ ްއެޕާޓްމ2ްެަސއިކަލެްއ ްކުއްޔަްށްކޮޓަރީގެ ންޓް

ްްއޭނަް،ދިނީމަ ްމަހަކު ްވެިހކަލް.3ްްއަށް ްމާލެަގއި ްކާރު. ްމާލޭގެ ްތޮއްޖެހޭނެ. ްމާލެ ްހަމަ ްދެން ްގަނެވޭ. ަސއިކަލް

ޑިުއޓީ.ްއަށ511ްްްހާތަާކްެއއްޗެހިްިލޔެފައިް%ފުރާރުަތކާިއްޤާނޫނުތަކާއިްސަޤައަށްްބާރުބޮުޑްވާީތވެ،ްްއެހެންވީމާ،ްމާލެ

ް،ވީމަްދެރަވަރުްލުަގއިްއުެޅންވީ.ްމިވަރުޔަވެސްްނުއުުފލާ.ްއޭނަްދަމާގާޑިްަގއިްއެްއޗެހިޕިކަޕުރާއްޖެތެރޭްމީހާްހުންނަންވީް

ްހުރިހާ ްހުރި ްކުރިއަާރފައި ްދުނިޔޭަގއި ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. މިދާކަށްދުވަހުްްދާދިްޤައުމެއްގަިއ؛ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްފާސްކުރިްއޔޯ ްގަވާއިދެއްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިނިސްޓް،ްތަނުން ްފާސްކުރީ.ކޮންމެ ްކޮންޓްރޯލްކުރަނީ.ްްރިއަކުން ދުންފަތް

ތޯްއިކެފޭތަުކގައިްދުންފަތުގެްއިސްތިޢުމާލުުކރުންްމަނާ.ްކިތައްްކެފޭގަްް،ތަންްކޮންޓްރޯލްކުރަނީ.ްހޮޓާްދުންފަތުގެްޢަމަލުކުރާ

ްކިތަް ްެބހެއްޓުނީ. ނޑި ްއަިޅކެ ްތާނގައިޯތ ްކިަތްއ ްއިސްތިޢުމާލުކުރުން. ްދުންފަތުެގ ްމަގުްކޮންޓްރޯލްކުރެވުނީ ޯތްގައިއް

ްއޭް ްއަޅުަގނޑު ްތިސާފުކުރެވުނީ. ްދެންނެވިން ްއުޅޭްރުވެސް ްކެފޭތަުކގައިްްކުަރން ްހުރިްރެސްޓޯރަންޓުް،ކަމަކީ ތަކުަގއި

މުޅިްހޮޓާތެރޭގައިް؟ްއަީކްމިއަދުްއުޅެނީ.ްކޮބައިތޯްނަތީޖާްއަޅިެކނޑިަތއްްމަގުމަތީަގއިްޮއންނަްކާނަށްްބަންޑުންޖަހާށޭްތިް

ްފިލްޓަރު.ްމުސިނގި ްތެރޭގައިްސިނގިރޭޓް ްެކފޭ ްފިްލޓަޅި ްަވިކްް،މާ.ްއެހެންވީރުރޭޓް ްަވއްދަިއގެން ްޤާނޫނުތައް ިމގޮތަކަށް

މަގެްއގައިްމާލޭގެްމަޖީދީމަގުަގއިްއެްއޗެހިްދުއްވޭނީްހެލްމެޓާިއްކޯޓުފަޓްލޫނުގައޭ.ްދެންްމަޖީދީމަގުަގއިްއެްއޗެހިްދުއްވަްނވީް

ްޢާ ްލައިގެން.ްމުޅި ްފަޓްލޫން ްކޯޓު ްހުރިހާމުއްހެލްމެޓާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހާލަތަށްްއެް،ތަނަކަށްްކޮށް ކިހާވަރަކަށްތޯްް،ޮއތް

ކުރަން.ްްތިބިތޯްއެކަންްހުރިތޯ.ްފުލުހުންްއެބަްފެންވަރުްއެބަްއެއްޗެހިްބެލެނީ.ްއެްކުރުމުގައިްމިޛުމިްޤާނުނުތައްްތަންފީ

ްކައުންސިލް ްއަދާކުރޭތޯ. ްވާޖިބުތައް ްއަދާކުރޭފުލުހުންގެ ްޒިންމާތައް ްމި ްމިތަކުން ްނޫނީްހުްތޯ. ްބަލާފައި ްކަމަކަށް ރިހާ

ްހެދީމަ ްބައިސްަކލްގަް،މިގޮތަށް ްހުންނަންވީ ްމީހާ ްއޭނަްނރާއްޖެތެރޭ ްވީލްބަރޯއެްއގައި ްނޫނީ ްދުްއވާލަދުްއވާލާ. ެޑއް

ްމި ްއަދި ްބަލިމީހާ. ްހަަމނުވެގެން.ްގެންދަންވީ ްއެމްބިއުލާންސް ްނުވަތަްްއުޅެނީ ްހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ްުހރި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި

ްގެންދާެން ްލައިގެން ްަބލިމީހާ ްނުލިބިގެން. ނެޑއް ްޭވންގަ ްއުޅެނީ ްމި ްެސބްޓަރުތަކަށް ްހެލްތު ކުލިނިކުތަކަށް،
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އެމްބިއުލާންސެއްްނުލިބިގެންްމިްއުޅެނީ.ްއަދިވެސްްދުނިޔޭެގ،ްއިނގިރޭިސވިލާތުަގއިްއޮންަންމަގެއްަގއިްހުންނަްޓްރެފިކުް

ްދައްކާ ްޓްރެފިކު ްއެާތ ްޖޭމާއި ްޓްރެިފކު ްޤާނޫނުތަްއްލައިޓާއި ްފެންވަރަށް ްޮއންނަ ްކަމެއްަގއި ްހުރިހާ ްމި ްފުލުހުންނާ، ނެ

ް ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްެއްއގޮަތކަށްވެސް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަމަކުނުދޭ، ްމީތި ވަނ66ްްައައިމަ

ްމާއްދާގައި...

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްް ްދަންނަވާލަންްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްރިޕޯޓާ ްކޮމިޓީ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު ްރަީއސް. ޒަތްތެރި

ްއެތިކޮޅުްން ްކުދިކުދި ްމިފަދަ ްފޮނުވާލަން. ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަވަހަކަށް ްެއންމެ ްވީ ްރިޕޯޓު ްމި ބޭނުންވަނީ

އެްއެވސްްކަމެއްްހައްލެއްުނވާނެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމިލަންދޫްތަންތަންކޮޅަށްްބަދަލުގެންނަންްއުޅެގެންްިދވެހިރާއްޖޭގެް

ނޑުްުފރިހަމަްއަށްްތާއީދުކުރަން.ްއެް ދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޢަލީްރިޟާްއެްފާހަަގކުރެްއިވްޝުޢޫރުތަކަށްްއަުޅގަ

ްޖުމް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްރާއްޖޭގެ ްިމ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްވާހަަކއެްއ ްސަމާސާ ްމިްދައްކަނީކީ ްމަޢުނަވީކޮށް ލަކޮށް،

ްރާއްޖޭެގް ްނެތީ ްމިކަން ްޙަޤީޤަތުގައި ްނެތީމަ. ްރާއްޖޭގައި ްމި ްވިސްނުމެއް ްފަދަ ްބަދަލުުކރެވޭނެ ްއިޤްތިޞާދު ރާއްޖޭގެ

ވާދަވެރިްސިޔާސީްޕާޓީަތކުގެްއެންމެްކުރީގަ.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްތަޞައްވުެރއްްއެބަްއޮންނަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންެގްކޮަބއިޯތް

ްތަޞ2121ަ ްެއްގެ ްއޮިޒޝަނާއި ްޤައުމެއްގެ ްެއ ްއޮވޭ ްމިސްރާބުޖެހުމުގައި ްދިމާލަށް ްތަރައްޤީއާ ްޤައުމެއް ްކޮންމެ ްއވުރު.

ްސައިކަލުެގް ްއެތިކޮޅުން ްކުދިުކދި ްވާހަކަ. ްަކންތައްތަކެްއގެ ްއެއްބަސްެވވޭ ްވެސް ްމީހުން ްވެިރކަންކުރާ ޤައުމެްއގައި

ނޑުމެންގެްހެލްމެޓާއިްކާރުްގެންނާނެްއަަދދަކާއިްިޑއުޓީްަނގާނެވަރަް ކާ،ްިމކަހަލަްކުދިކުދިްބޭކާރުްވާހަކަަދއްަކއިގެންްއަުޅގަ

ް ްގަރާޖަކަށް ްއެއް ްމާލޭގައި ްމި ްނަގާލަނީ. ްމި ްއިމާރާތްތައ1111ްްްވަގުތު ްމާލޭގައި ްރަޖިސްޓްރީޮކށްފަ. ްއޮތް ްއެބަ ކާރު

ްމިައދު ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްވިސްުނމެއް ްގޮތަކަށް ްހަދައިލާ ްސްލޮެޓއް ްޕާކިން ްބޭނުންވަނީްްއަޅަމުންދާއިރު ދައްކާލަން

ްރިޕޯޓުގަ.ް ްކޮމިޓީގެ ްމި ްޮގތުން ްގުޅޭ ްބަދަލުތަކާ ްގެންނަންޖެހޭ ްމި ްއަށް ްރާއްޖެ ްޖުމްލަކޮށް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުރިހާް ްރާއްޖޭގެ ްބަދަލުތަކަކަށް ްބޮޑެތި ްއެއްކޮށް ްވިސްނުންތެރިކަމާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާ ްވެރިން ްސިޔާސީ ްބުނަން.ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއޮތްއިުރ،31ްްެއކޭ ްސަރަވންޓުން ްިސވިލް ްގިނަ ްވުރެ ހާސ15ްްްހާަހށް

ްުކއްަޔީކ15ްްމީހުންނަށްްވެސްްނުލިބޭް ްކޮޓަރި ްނުލިބޭ.ްމާލޭގެ ްރުފިޔާ.ްދެކޮޅުޖެހޭވަރު 15111ްރުފިޔާ،11111ްްހާސް

ް ްވޯކްފޯސް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަުތގަިއްރުފިޔާ. ްބޮޑުކޮށް. ްމުސާރަ މަދުކުރަްނ،

އަޅުަގނޑުމެންްއަބަދުވެސްްަދއްކަނީްމަޖިލިސްްމެންބަރާއިްަފނޑިޔާާރ،ްމިްމީހުންގެްމުސާަރއާްކުޅޭްވާހަކަ.ްއެްމީހުންގެް

ނޑުމެ ްިވޔަސް،ްއަުޅގަ ްކުޑަކޮށްަފއި ްުކޑަކޮށް ްއަދި ްހިސާބުގަިއްބަހައްޓާފަިއްނުވަތަ ްހުރި ްމީހުން ްބޮުޑ؛ްއެ ްއެަބްކުޑަ ން

ރުފިޔާްއަށްްދިރިއުޅޭނީ؟11111ް،15111ްްޖެހޭްވަޒީފާްއަދާކުރާްއެހެންްމުވަްއޒަފުންގެްމުސާރަްހިއްލަން.ްކިހިނެއްތޯް

ް ްއަދަދު ްސަރވިްސގެ ނޑ31111ްްުސިވިލް ްއަުޅގަ ްވަޒީފާތަެކއް. ްމަދުކުެރވިާދނެ ްތަނުަގއި ްއެ ްހުރި ްއެބަ ްއޮތްއިރު ަގއި
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ްރާއްޖޭ ްޓަަކއި ްރިކޯޑަށް ްމިދަންނަވަނީ ްފޯސްގެ ްމަސަްއކަތު 15111ްްގެ ްުނލިބެއޭ ްވެސް ްއަްށ15111ްްމީހުންނަށް ރުފިޔާ

21ް،25ްވުރެްބޮޑުްމުސާރަެއއް.ްއެހެްނވީމާ،ްެއގޮތްތޯްރަނގަޅީ؟ްއެައށްވުރެްމީހުންްމަދުކޮށްފައިްއެްމީހުންގެްމުސާރަް

ނޑުމެންްބް ރެއިްނސްޓޯމުކޮށް،ްސިޔާސީްޒުވާުބްހާހަށްްހިއްލުންތޯްބޮޑީ.ްމިއީްއަޅުަގނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭ.ްމިއީްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއަރަނިްއެއްޗަކަށްްހެދުމަށްްޓަކަިއްވާހަކަދައްކަންޖެހޭްކަންތައް.ް ހިންގައި،ްައޅުަގނޑުމެންގެްިއޤްތިޞާދުްއަޅުގަ

ްއަެނއްާކް ްސެކްޓަރަގއި ްޕްރަިއވެޓު ްގޮަތކީ ްވާ ްމި ްބޮޑުކުރީމަ ްމުސާރަ ްމަދުކޮށް، ްުމވަްއަޒފުން ްސަރވިސްގެ ސިވިލް

ހާހަށްްވުރެްމައްޗަށްްއެރީމާްޢާއްމ15ް،21ްްުިރކަންްއުފެދެނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްދައުލަތުެގ،ްަގވަމަންޓުގެްމުސާރަްވާދަވެ

ްބަދަލުގެނައުން،ްމިް ްބޮޑު ްިމ ްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމަޖުބޫރުވޭ. ްވެސް ްހިއްލަން ްމުާސރަ ްމީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ

ްއެ ްކެރުންތެރިކަން ްރޫޅާލުމުގެ ްސިސްޓަމު ްފަރާތްތަކަށް.ްއޮތް ްއިދިކޮޅު ްާރއްޖޭގެ ްސަރުކާރަާށއި ްރާއްޖޭގެ ްލިބެންޖެހޭ ބަ

ްަރއީްސ.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިމާާވނެ. ްއަބަާދއިއަބަދު ްދަތިތައް ްދިމާވާ ްމި ްހިނގުމުގަިއ ްމި ްރާއްޖެ ްމި އެހެންނޫންނަމަ

ފާހަގަކުެރއްވިހެން،ްރާއްޖެތެޭރގަިއްތާކުންތާކުނުޖެހޭްކިތައްްކަންތައްތޯްހަދާފައިްއޮތީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާް

ްއޮްނނަް ްމާލޭގަިއ ްޖަމާވަނީ ްެވސް ްއެއާ ްމީތި. ްއޭތި ްއާިއ ްީފ ްވެހިކަލްތަކަށް ްއޭނަގެ ްދައްކަންޖެހޭ ްއެބަ ްމީހާ ހުންނަ

ްއެކަމަުކް ްކާރުުދްއވަނީ. ްަރށުގައި ނޑަން. ނިޑގު ްއަ ްއޮންނަނީ ްރަށުގައި ްނެހެދޭ. ްމަގެއް ްއޮްނނަ ްރަށުަގއި އެަކއުންޓަކަށް.

ށްްދައްކަންޖެހޭްހުރިހާްައހަރީްފީއަކާްއެްއޗެހިްދަްއކަނީްމާލެްއަށް.ްވީއިުރްމާލޭގެްަމގުތައްްވެްސްމިއަދުްހެދެނީީކްކާރަ

ްފުރުޞަތުގަިއް ްމި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްޒާހިރަށް ްޢުމަރު ްތަރަވެފަ. ްއޮތީ ްމި ްގޮތަށް ްގާއެޅި ްޒާހިރު ްޢުމަރު ނޫން.

ްއެދުވަ ްމަނިކުފާނު ްމާލޭގެްޝުކުރުއަދާކުރަްނ،ްއެ ްވެއްޖެނޫންތޯ ްޓަކައި.ްެއކަމަުކްމިއަދު ްކަންތަކަށް ްކުރެްއވި ްއެ ސްވަރު

ްއޮތީކީ.ް ްމި ްމާލެ ްނޫން ްދުްއވާލެޭވވަަރކަށް ްރަނގަޅަްށ ްވެހިަކލެއް ްމިއަދު ްރިވިުއކުރަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް މަގުތައް

ްއިންތިޚާ ްކޮންމެ ްގެންނަންޖެހެނީ. ްބަދަލެއް ްއިްޤތިޞާދީ ްބޮޑު ްމުޅި ްހުރިހާްއެހެންވީމާ، ްފޯރިއެްއގަިއ ްއަންނަ ބަކަށް

ްވާހަކަ.ްސަބްސިީޑް ްބަހާ ްއޭތިމީތި ްދިމާލަށް.ްލެޕްޓޮޕާއި ްވަޢުދުތަަކކާ ްއޮިރއެންޓެޑް ްދަނީްސަބްސިޑީ ްމި ްވެސް ޕާޓީތަކުން

ްޓަކަ ްހެދުމަށް ްބަޖެޓަކަށް ްއަރަިނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓު ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްދާއިުރ، ްހަމައަށް ްވަޢުދުތަަކކާ ިއްއޮރިއެންޓެުޑ

ްމިންވަުރް ްލިބޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްާރއްޖޭގެ ްއިތުރުކޮށް، ްއުެފއްދުންތެރިކަން ްރާއްޭޖގެ ްމަދުކޮށް، ްޚަރަދު ްރިކަރަންޓު އަދި

ްސަުރކާރާް ްފަރާތްތަކާއި ްއިދިކޮޅު ްޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަކަިއ ްކުރުމަށް ްމިކަން ްުނދެވޭ. ްވާހަކަައކަށް އިތުރުކުރުމުގެ

ްޚިޔާ ްލެވެލްަގއި ްޕޮލިސީ ްމިްކިތަންމެ ްއެހެްނވީމާ، ްެއއްބަްސވެވެންޖެހޭ. ްމަުގގައި ްމިްސރާބުގަިއ، ްދާންވާ ލުތަފާތަސް،

ްސަރވިްސަގއިް ްސިވިލް ްބަދަލުގެންނަންޖެހޭ. ްއިްޤތިޞާދަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޖެހޭ. ްއެަބ ްބަދަލުގެންނަން ރާއްޖެ

ްމަސައްކަތްކުާރްމުަވއްޒަފަުކް ްއިދާރާަގއި ްތަނުގަިއ،ްމި ްމި ްނުވަތަ ްމަސައްކަތްކުާރްމީހާ ްލިބޭ ްއަށް 11ްިވޔަސް،ްއޭނަ

ް ްމަޤާމ12ްްުހާސް، ްކޮށްފަިއ، ްމަސައްކަތްތައް ްމީހުން ްއެފިޝެންޓު ްއޮްތ. ްއެބަ ްރާއްޖޭަގއި ްގޮތް ްޑަބަްލކުރެޭވނެ ހާސް

ްުނކުރިޔަަކސްް ްމަސައްކަތެއް ްމީހުން ްބައިވަރު ްއުަފއްދަންޖެހޭނީ. ްސަރުކާރެއް ްއެފިޝެންުޓ މަދުކޮށްފައި،

ްނަތީޖާއެް ްބޮުޑކުރީމަްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްބޮޑުކުރަންވީ. ްމުސާރަ ްމީހުންގެ ްއެ ްމަދުކޮށްފައި، ްމީހުން ްނުނިކުންނާނެ. އް
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ްމުސާރަް ްހައިވަންޏާމު ްކޮންޕެިޓޝަން ްވެސް ްސެކްޓަރަގއި ްޕްރައިވެޓު ްމީހުންނަށް ްދާ ްވަޒީފާަތކަށް ްއެހެން ްބާކީ ވާގޮަތކީ

ްހާސް، ްވިއްަސަކށް ްމުވައްޒަފުންނަށް ްސަރުކާރު ްޕްރައިވެޓ15ްްުްބޮޑުކުރަންޖެހޭނީ.ްއެއީ ްލިބެންޏާމު ްމަތިން ްވުރެ ހާހަށް

ްދޭތެރޭް ްމިކަންކަމާ ްއިނގޭތޯ. ްޖެހޭ ްއެބަ ްވިސްނެން ްބޮޑުނުކުރަންޏާ. ްމުސާރަ ްނުނިކުންނާނެ ްމީހުންނެއް ސެކްޓަރގެ

ްވާހަަކއެއްތޯ؟ްމިކަ ްކޮން ްދެްނ ްމިއީ ްވާހަކަާއ ްއަޅާ ްޑަްމޕަރު ްާއއި ްވާހަކަ ްހެލްމެޓުއަޅާ ްއަދި ްމިހެން ންްފިޔަވަޅުނާަޅއި،

ްކުރަންތޯްމިްތަނަށްްމިްއަންނަނީ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށްްދެވަނަްފުރުޞަތެއްްއަުރވަން.ް

ް

ްލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:މި

ްދެް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ! ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަަކްޝުކުރިއްޔާ ްދަްއކަމުންދިޔަ ްއަުޅަގނޑު ްހޯދައިލީ ްފުރުޞަތެއް ވަނަ

ްހަމަްމިއާއެކީަގއިްބަދަލުނުލިބޭްއިންޝުއަރެންެސއްގެްވާހަކަ.ް ްއޮތް ނުނިމޭތީވެ،ްޭއގެްބަެއއްްޚުލާސާކޮށްލަން.ްއަދިްއެބަ

ްފު ްސައިކަލް ްއިންޝުއަރެންސްކޮްށގެން ްމި ްއެކަމަކު ްކުރަން. ްޖެހޭ ްެއބަ ްއިންޝުއަރެންސްވެސް ނޑުެވގެން،ްމި ނޑުފު

ްލިބޭނެް ްއެ ްގޮތެއް، ްބަދަލުހޯދޭނެ ްމި ްވެއްޓުނަސް ްމޫދަށް ްގޮސް ްޕިކަޕެއް ްނުވަތަ ނޑުެވގެން ނޑުފު ްފު ްކާރެއް ނުވަތަ

ގޮތެްއ،ްެއއްެވސްްެއއްެޗއްްޮއތްްތަނެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްތިބެފައި،ްފިނިކޮޓަރީަގއިްތިބެފައި،ްމަޑުމަޑުންްރީތިކޮށްް

ްލޯބިލޯބިކޮ ްޕީ.ޕީ.އެްމްލިޔެފައި، ްމައްސަލަ. ްހައްތަހާވެސް ްދިމާވަނީ ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްލިޔުނީމަ ްގޮތަށް ްލިޔެޭވ ށް

ްއަދަދުތަުކެގް ްފައިސާގެ ްބޮޑެތިބޮޑެތި ްވަޢުދުތަކެއް. ްހުރި ްއެަބ ްޕީ.ޕީ.އެްމގައި ްހަވާލުވެފަ. ްސަރުކާރާ ްއޮތީ ްމި މިހާރު

ް ްލިބެނީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްހުރި. ްއެބަ ްދިވެހިރާއްޖެްބިލ15ްިވަޢުދުތަކެއް ްގޮތުަގއި ްއާްމދަނީގެ ްބަޖެޓެއް. ްރުފިޔާގެ އަން

ް ްލިބެނީ ްވިދާުޅވޭ.11ްްއަށް ްއެބަ ްވެސް ްޭބފުޅުން ްިސޔާސީ ްމީ. ްޙަޤީޤަތެކޭ ްދަންަނ ްދުނިޔެ ްމުޅި ްރުފިޔާ. ބިލިއަން

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްއެނގިލަްއާވ ްއެބަ ްވެސް ްމަނިކުާފނަށް ްއެ ްއުޅުްއާވއިރުަގއި ްވަަޑއިގަންަނވަން ްއޮތީްްވެރިކަމަށް ހާލަތު

ްޓަކައި،ް ްހޯދުމަށް ްރުހުން ްާތއީދާިއ ްލޯތްބާއި ްރައްޔިތުންެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްމިހެންކަން. ްލިބެނީ ްއާމްދަނީ މިހެންކަން.

ް ނޑުވެިރޔަކަށް ްދަ ްއަދަދުތައް ްފައިސާގެ 8ްްބޮޑެތި ްމަސްވެރިޔަކަށް ްކެޔަްސ11ްްހާސް، ްނުބެޔަސް، ްބެޔަސް ހާސް،

ނޑުފުރާްާކންދޭނެް ނޑުލާއިްފުށާއިްގެްއަށްްޖަމާކޮށްދޭން.ްމިްހުރިހާްނުކެޔަސްްއޭނަްބަ ލާރި.ްނުވަތަްކޮއްތު.ްހަކުރާއިްހަ

ްޓަކައި،ް ްފުއްދުމަށް ްަވޢުދުތައް ްއެ ްތަނުގައި ްނުފުދިގެންދާ ްވަޢުދުަތއް ްެއއްކަލަ ްއަކީ ްނަީތޖާ ްމީގެ ްކީމަ، ވާހަކަތަެކއް

ް ްހަދަން. ްގޮތް ްވަންނާނެ ްދައުލަތަށް ްފައިސާ ްއިތުރު ްޖެހޭ ްއެބަ ްކުރަނީްއަނެއްކާ ްމި ްޓަކައި ްވެއްދުމަށް ްފައިސާ އެ

ްއޮންނަް ްނުހެދި ްމީހާ ްއިންނަ ްރާއްޖެތެރޭަގިއ ްކަމަީކ ްކުރާ ްމި ްޓަަކއި، ްވެއްދުމަށް ްަފއިސާ ްއެ ްަރއީސް؟ ކޮންކަމެއްތޯ

ްއޭނަް ްފަދަ، ްދިޔުން ްހިނގާފައި ނޑުަގއި ްޗަަކގަ ްގޮވަިއގެން ްދަރިފުޅު ްތެރޭަގއި ނޑު ްޗަަކގަ ްޗަކަތެޭރަގއި، މަގުަގއި،
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ްމީހާްކޮންމެވެ ްދުްއވަންދާ ްލައިގެން ްދަރިުފޅު ްަގނޑަށް ްބައިސްކަލް ްެއ ްހޯދައިގެން ްބަިއސްކަލްަގނެޑއް ްބާ ްތަނަކުން ސް

ްސަިއކަލުންް ްބޭނުންވީ.ްއެ ްގެންނަން ްސައިކަެލއް ްއޭނަ ްބޮުޑކުަރނީ. ްިޑއުޓީ ްއޭަނގެ ްއަެނއްާކވެސް ްނަގަނީ. ްލާރި އަތުން

ްއިތުރ311ްު ްަދއުލަތަށް ްދޭން.ްއެއީ ްޖެހޭނޭ ްމިދިޔަްްޕަސެންޓު ްފެނުނީ ްޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަ ްހޯދަން އާްމދަނީ

ްތަރައްީޤކުރުމަށްް ްދިވެހިރާއްޖެ ްނުވަތަ ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ްއެތެރެކުާރ ްއަްށ ްދިވެހިރާއްޖެ ްސަރުކާުރގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ

މެޓީރިއަލަކުންްއޮންނާނެްިޑއުޓީްްބޭނުންވާްއެންމެްމުހިއްމުްއެްއްވަސީލަތްްކަމަށްވާްއިމާރާްތުކރުމުގެްހުރިހާްވައްތަރެްއގެ

ްވިދާޅުވީް ްބޭފުޅުން ްމި ްހުށަހެޅީ. ްބޮޑުކުރަން ްޑިއުޓީ ްއެ ްއަނެްއާކ ްއަލުން ްއައިއްސަ ްސަރުކާރު ްބާޣީ ނަޑއިލާފަ. ކަ

ްބޭނުންވަނީް ްތިމަންނަމެން ްނިޒާަމކީ. ްޓެްކސްގެ ްއާއި ްޖީ.ެއސް.ޓީ ްނޫނޭ ްސިޔާސަތެއް ްއެއްގޮތަކަްށެވސް ތިމަންނަމެންގެ

ްއަނބު ްވިދާުޅވޭްއަލުން ްއެބަ ްވެރިކަުމގަިއ ްިމ ްވެިރކަމެއް. ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއޮީތ ްމި ްމިހާރު ްދާށޭ. ްިނޒާމަށް ްޑިއުީޓގެ ރާ

ލާރިްސަރުކާރަށްްަދއްކާްގޮތަށްްނަގާްޖީ.ެއސް.ޓ75ްްީލާރިްަނގާފައި،ްޭއގެތެެރއިނ21ްްްރުފިާޔ2ްްނޫޑްލްސްްޕެކެޓަކުންް

ްއަ ްއެބަ ްކައިރީަގއި ްރައްޔިތުން ްރުހެންހޭ. ްބޭފުޅުން ްމިްތި ްކުރިން ްހޯދަން. ްޖެހޭތާ ްއެަބ ްލާރި ްއެ ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ހާ.

ްނޫނީް ްގޮތުަގއި ްޑިއުީޓގެ ްދަމައިގަނެަފިއ ްއަުތލައިގަންނާނީތޯ؟ ްހޯދާނީތޯ؟ ްަފއިސާ ްވަންނައިުރގައި ްގާދޫކޮލުން ހަދަނީ

ް ްލިބޭ ްގޮތުގައި ްޕްރޮފިޓުގެ ްލިބޭ ްއޭގެން ްބައިންދައިގެން ްމަތީ ނޑުގެ ްހަރުގަ ްދޭނީތޯ.3ްްވިޔަފާިރވެރިމީހާ ްފައިދާ ޕަސެންޓު

ްކުރަންޖެހޭް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދަްއކާލެޭވ. ްއެބަ ްއޮޅުަވއިލާފައި ްރީތިކޮށް ްވަރަށް ްބޮުޑކޮށްލާފައި، ްވަރަްށ ްެވސް ްވާހަކަ މި

ްހިލަާޔއިް ްގަލާއި ްއާއި ްހުރިހާ؛ްސިެމންތި ްއިމާރާތްކުރުމުގެ ްހޯދަން. ްއިތުރުފައިސާ ްޖެހޭ ްއެަބ ްތެެރއިން ްިޑއުޓީގެ ކަމަކީ

ްހިންގަން.ްހިލަވެއްޔާް ްދައުލަތް ްމަތިކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްޑިއުޓީ ްބާވަތްތަކުން ްހުރިހާ ްމި ްލަކުޑިއާ، ްޓިނާިއ ްދަނގަާޑއި އި

ް ްލިބެނީ 11ްްދައުލަތަށް ްގޮުތގައި ްޚަރަދުގެ ްރިކަރެންޓު ްޚަރަދުވެއޭ 11ްްބިލިައނޭ. ްނޫނީ ްއެަބ9.8ްްބިލިއަން. ބިލިއަން

ްޑިވެ ްޤައުމު ްއެަބްޚަރަދުވެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްތިމަންނަމެން ްލޯނުނަގާށޭ.ްމިހާރު ްޖެހެނީ ްމި ްނެތޭ.ްދެން ްލާރިއެއް ލޮްޕކުރާނެ

ް ްދަރާފަ.81ްްއޮތޭ ްރުފިޔާ 811ްްބިލިއަން ްނުވަތަ ްރުފިޔާ ްދަރާފައޭ.811ްްބިލިއަން ްއޮތީ ްރުފިޔާ.ްދިވެހިރާއްޖެ މިލިއަން

ްލާިރނެ ްއެހެންވީމާ،ްއިތުރަކަށް ްދަރަނީ. ްދަރަނި،ްބޭރުގެ ްއޮތީ ްހުރަސްކޮށްފައޭ ްރޮނގު ްބަެއއްްރަރް ްނެތޭ.ްމިއަދު ގޭކަށް

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްހަދައިނުދީގެން ްގޮތްތައް ްނެގޭނެ ްލޯނުތައް ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްސަރުކާުރ ްވިދާޅުވަނީ ބޭފުޅުން

ްމިލަންދޫގައިް ްއުޅެނީ ްމި ްއެހެންެވގެްނނޭ ްޑިވެލޮޕްނުކުރެވިގެން. ްއުޅެނީ ްމި ްތިމަންނަމެންނަށް ްހުރަސްއަޅާީތއޭ އެކަމަށް

ނޭޅިގެން.ްއެހެންވެގެްނނޭްމިްއުޅެނީްހޯރަފުށީގައިްފެންނޭޅިގެން.ްމިްވާހަކަތައްްެވސްްއެބަްދެކެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްނަރުދަމާ

ްހުންނަް ްމި ްދިރާސާކޮށްފައި ްރަނގަަޅށް ްބަލާފައި ްގޮތް ްވާ ްމި ްޤައުމުން ްމުޅި ްޙަޤީޤަތުގައި ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ދަރިފުޅުްގޮވަިއގެންްސްކޫލަށްްދެވޭނެްގޮްތތަކެއްްއޭނަްއަށްްވެސްްއެަބްްނިކަމެތިްމީހާްއަކީްވެސްްސައިކަުލގައިްއޭަނގެ

ްޖެހޭް ްއެބަ ްއުސޫލު ްަގނެވޭނެ ްސައިކަލް ްވެސް ްއަށް ްއޭނަ ްތެރެއިން ްއާމްދަނީގެ ްމަދު ްލިބޭ ްއޭނައަށް ްހަދަން. ޖެހޭ

ްަވކިކޮށްލާ ްސިޓީ ްކެޕްޓަލް ްއޮތީމަ، ްތަރައްީޤވެފަިއ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކެޕޭސިޓީ ްމި ްަވކިްހަމަޖައްސަން. ްނަމަވެްސ، ފައި

ްވެސްް ްމީހާ ްހުންނަ ްރާއްޖެތެރޭގައި ްނަމަވެސް ްދީގެން ްޯކޑުނަންބަރެްއ ްވަކި ްނަަމވެސް، ްދީގެން ލައިސަންސެއް



90 

 

ްއަށްް ްއޭނަ ްވެސް ްފުރުޞަތު ްެއ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްގެންދަން ްކާރުަގއި ްވެސް ްދަރިުފޅު ްއޭނަގެ ވާރޭވެޭހއިރުަގއި

ްހަދަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްގޮތެއް ްގޮުތގަިއްްލިބޭނެ ްމީހާގެ ްމަހްރޫމުވާ ްޚިދުމަތުން ްއެ ްއޭނަ ްއޮތުމަކީ ްނެހެދި ްމަުގ އޭނަގެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާް އޮެވގެންނުވާނެ.ްއޭނަްއަށްްެވސްްފުރުޞަތެއްްހޯދައިދޭންްެއބަްޖެހޭ.ްމީްއަސްލުްޙަޤީޤަތުަގއިްއަުޅގަ

ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްޒިންމާދާރުކަން ްއޮްނނަންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހެއްގައި ްވަޢުދުތަްއްްޤާނޫނުހަދާ ްސަރުކާރުގެ ްއެހެންވީމާ، ގޮތަކީ.

ްއެކީއެަކްއޗަކަްށް ްމުޅި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޤައުމުދާ ްޑިއުޓީެގްނިޒާމަކަށް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްހޯދަން ްޓަކައި،ްފައިސާ ފުއްދުމަށް

ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދަން ްގޮތް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްއިތުރު ްއަށް ްޖެހޭ.ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެބަ ްބަދަލުކުރަން ްސިސްޓަމު ދައުލަތަށްްްމި

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްެސކްޓަރްވަރުގަދަކުރަން ްޕްރަިއވެޓް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދަން ްގޮްތތައް ްވަންނާނެ ްފައިސާ އިތުރު

ް ްޓީޗަރަށް ްހުންނަ ްޕްރީސްޫކލްގައި ްމީހާ؛ ްއުޅޭ ްސަރިވސްގައި ްސިވިލް ްއެކަނި ްއޭނ1511ްްަހަމަ ްމުސާރަދީފައި ރުފިޔާ

ް ްބުނަނީ ްމި ްތިމަންނަމެންގެްމަސްދުވ1ްަކައިީރގައި ްތެރެއިްނ ްގުލާުނގެ ްއެ ްއަދި ްގުާލނުކޮށްދޭށޭ. ްވަންދެން ސް

ރުފިޔާްއިންްެއކަންްކުާރނީ؟ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީަސކަްށ1511ްްތުއްތުދަރިންތައްްތަރުބިްއޔަތުޮކށްދޭށޭ.ްކިހިނެއްތޯްއޭނަްއެް

 ނުފުދޭ.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާ ްއާދެ! ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްގެންދާ ްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގ2119/5ްްެބަހުސްކުރަމުން ެއއްގަމު

ް ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ްދިރާސާކުރަްއަވއިްޤައުޤާނޫނަށް ްކޮމިޓީއިން ްތަރައްޤީގެ ްރިޕޯޓަށްްްމީ ްގޮތުގެ ނިންމެވި

ތިއްެބވިްުހރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކުރަންްއެދިަވޑަިއގެންެނވިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްަވޑަިއގެންބަހުސް

ްްމިހާރު ްވަނީ ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްއެހެންކަުމންވަނީ ނޑުް،ނިމިފަ. ްބަހުސްކުރުމުގެްްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްދެން މިހާރު

ްމިހާ ްމަރުޙަލާ ްނިންމާލަނީ.ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ް)ހ(75ްަގވާއިުދގެ ްމާއްާދގެ ްވަނަ ްނަންބަރުެގްދަށުނ3ްްގެ މިްް،ވަނަ

ްމާ ްޤާނޫނުްނަންބަރު ްމަތިން ްގޮތުގެ ް)ށ(ްގަިއވާ ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގ2119/5ްްެއްދާގެ ްދަތުރުފަތުރުގެ ެއއްގަމު

ލާއިރުްކުރިއަްށްއަށްްބަލައިްއެކުްމިއަދުގެްއެޖެްނޑާްދެ!ްމިްބިލުގެްތިންވަނަްކިޔުމާވަނަްކިޔުންްިއއްަވން.ްއ3ްާްބިލުގެ

ްމަސައްކަެތއް ްއެހެން ްއިތުރު ްޖަލްސާްްގެންދެވޭނެ ްމިއަދުގެ ްމިހާހިސާބުން ްޖެހޭނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކު ްނެތުމާ ވެސް

ްނިންމާލުމަށްް ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްޖަލްސާއެއް... ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ނިންމާލަން.

ްގޮް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްއެހެންކަމުން، ްހުރި. ްއެބަ ްއަދި ްމިނެޓު ްމިްހަތަރުވަރަކަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ތުގައި

ްހުށަހެޅިގެންދިޔަް ްބަހުސަށް ްއިބްތިދާީޢ ްމިއަދު ްބޭނުންކުރާއިުރގައި ްމިނެޓުގެ ްހަތަރު ްބޭނުންކުރެވިދާނެ. ްމިނެޓުގެ ހަތަރު

ގެްދަށުން،ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރ9.2ްބިލަކަށްްބަހުސްކުރުމުގެްމަަސއްކަތްްކުިރއަށްްގެންދާނަން.ްއެއީް

ްމެ ްނަންަބރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު 68/11ްްންބަރު ްޗެޕްޓަރު ްާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 4ްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްމިލަންދޫް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްވާހަކަދެއްެކވުަމށް ްބިލަށް ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ އަށް
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ްރި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުްދާއިރާގެ ްގުިޅގެން ްދޫކޮށްލެއްވުމާ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް. ޟާ

ްގޮެތއްަގިއް ްާޢއްމު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތެއް ްވިދާުޅވުމަށް ްފަހުބަސް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްމި ޖެހޭނީ

ންބަރަށްްޖަލްސާްނިމުމާްދޭތެރޭގައިްމިްފަސްްމިނެޓުގެްފުރުޞަތެއްްެއރުވޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިާހރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ްމިް ްބޭނުންކުރުމަށް ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެހެންކަމުން، ްބައިހާިއރު. ްމިނެޓު ްދެ ވަނީ

ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ.ް

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތު

ްޢިއްޒަތްތެިރްރަ ްބޭފުޅުންނަށްްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ ްހުރިހާ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ްބިލަށް ްހުށަހެޅި ްމި އީސް،ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑު

ްކަމަށް.ް ްޤާނޫނެއް ްއުާވލަންޖެހޭ ްބިލު ްމި ްފާޅުކުރެްއވީ ްިޚާޔލު ްބޭބޭފުޅުންގެ ްގިނަ ްއަދި ްުޝކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްެއއްްކަމަކީްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްމިްބައި.ްއާދެ!ްއުވާލަންޖެހޭްމާއްދާއެްއކަންްއަޅު

ްބޮުޑް ްމުޅި ްއެީއ ްކޮމިޓީން. ްދިރާސާކުރާ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްގެންދޭ ްއެބަ ްކުރަމުން ްދިރާސާއެއް ްޮބޑު ްވަނީ، ްއެ މިހާރު

ްއެހެްނވީމާ،ްމިހާހިސާބު ްމަސައްކަތެއް. ްކުރެވެމުންދާ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއެްއގޮތްވާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމި ްއެކަނިްބަދަލެއް ން

ްއެބަް ްގެންނަންޖެހޭކަން ްމާއްދާތަކަށް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްމިހިރީ. ްކުރީަގއި ްބަދަލުތަކެއް ްބަލައިީލމާ ްައޅުަގނޑުމެން ވެސް

ްުފާޅް ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިިނވަންކަމަކީ ްފާޅުކުރުމުގެ ްިޚޔާލު ްހަމަެއއާެއުކގައި އެނގޭ.

ްަޙއް ްލިބިދީފައިވާ ްޒަމާނުަގިއްދާއިރާެއއްަގއި ްކުރީ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްގޮތަކަށް ްހަނިވާނެ ްޙައްުޤ ްމި ްއެހެންވީމާ، ޤެއް.

ްގޮތުެގް ްެއްއގޮތްވާ ްޤާނޫނުައސާސީއާ ްމި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއޮތުަމކީ ްމާއްދާތައް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އެކުަލވައިލާފަިއވާ

ނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްަބއެއްް ބޭފުޅުންްވާހަކަފުޅުަދއްަކަވމުންްވިދާޅުިވ،ްމިސާލަކަށްްމަތިންްއޮތްްކަމެއްްނޫންްކަަމށްްއަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުއްޠަލިބުްކަހަލަްބޭބޭފުޅުންްވަރަށްްހައިރާންެވވަަޑއިގެންްމިފަދަްބިލުތައްްމަޖިލީހަށްްއަންނާތީވެ.ް

ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްެވްސ ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ބާރުލިބިގެންވާކަންްްދެން

ނޑުމެންް ޤާނޫނުހެދުމާއިްޤާނޫނަށްްއުނިއިތުރުްގެނައުމާ،ްއަދިްޤާނޫނުްއުވާލުންްެވސް.ްއެހެންވީާމ،ްެއްމަސައްކަތްްއަުޅގަ

ްމިް ްވެސް ްބޭބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްބޭނުންވަނީ،ްހަމަ ްަދންނަވާލަން ްކުރުކޮށްލާފައި ްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްކުރަނީ. ްމި މަޖިލީހުން

ްތާއީދުކު ްމިްބިލަށް ްެއއީ ްވާހަކަ. ްއެދޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވޯޓުެދއްވުމަށް ްތާއީދުކުަރްއވަިއ ްުއވާލުމަށް ްިމ ރަްއަވއި،

ްކޮންމެް ްކުރާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ. ްމަސައްކަތެއް ްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްެއްއގޮތްކުުރމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްހަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީއާމަސައްކަތަކީ ްމި ްއަށް ްރާއްޖެ ްގޮުތގެއެްމަ ްކަންކަްންްްއގޮްތވާ މަތީން

ްކުރެްއވުމަށްްމަގުފަހިެވގެންދާނެްކަމެއްގެްގޮުތގައިްެދކޭތީވެ.ްުޝކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސްްބައްޓަން

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ! ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޭޖެގްދިވެހިރާއ68/11ްްޝުކުރިއްާޔ،

ްޤޫޤާނޫނުލްޢު ްޗެޕްޓަރ ްއިޞްލާޙ4ްުބާތުގެ ްއެްއަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްފަހުބަސް ްބިލުގެ ގެަނއުމުެގ

ްބިލުް،ވިދާޅުވެް ްމި ްއޮންނާނީ ްދެން ްއެހެންކަުމން ްވޯޓުްނިމުނީ. ްމި ްދެން ްވޯުޓނެގުން. ްބަލައިގަތުމުގެ ެނގުންްމަޖިލީހަށް

ް ްދެއޮންނާނީ ްޖަލްސާަގއި ްގަީޑގަމަޖިލީހުގެ ްަކނަޑއަޅާ ްވޯޓުެނގުމަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގްން ްއާދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( .

ްނިމުމާ ްމިހާހިސާބުން ްދެންްްމަސައްކަތް ްކުިރއަށްދާނަން. ްމަސައްކަތައިގެން ްނިންމާލުމުގެ ްޖަްލސާ ްމިއަދުގެ އެއްކޮށް

ްވެްސް ްައވަހަށް ްއެންމެ ްބޭްއވޭނީ ްޖަލްސާެއްއްދެން ްިޑސެމ3ްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަންގާަރްދުވަުހެގ2113ްްބަރު ވާ

ް 9:11ްްހެނދުނު ްނުބޭއްވެނ3ްްީަގއި. ްޖަލްސާެއއް ްކުރިން ްކުް،ިޑސެމްބަރުގެ ްުދވަހުގެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެ ރިއަށް

ްނެތުމާބަހުސް ްރިޕޯޓެްއްވެސް ްކޮމިީޓގެ ްއަދި ްެވސް ްވެްސ،ްޤަރާރެއް ްބިލެއް ްައޅުަގނޑުމެންްްކުރެވޭނެ ެއއްކޮށް.ްމިހާރު

ސްްއޮންނާީންހުރިްބިލުތަކަށްްޯވޓަށްްއެހުންްވެްްިރްމަސައްކަތުންްވޯޓެްއްނެގުމާްހިސާަބށްްގޮްއސަާސގެްކުމިއަދުގެްޖަލް

ްަގޑީގ3ްަ ްޯވޓުނަގާ ްޑިސެމްބަރުގެ ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމުން،ްދެން .3ްްް ވ2113ްްާޑިސެމްބަރު

ްގަިއ.9:11ްއަންގާރަްދުވަުހގެްހެނދުނުް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. عالوينالްرب  ްهلل والحود

____________ 


