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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسى هللا انسحًٍ انسحيى، انحًد هلل ٔانصالة ٔانسالو عهى زسٕل هللا ٔعهى آنّ ٔصحبّ ٔيٍ ٔاالِ

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ02ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0223/2/22/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ގަިއ2113ްމާރޗ25ްްުކޮމިޓީތަކުގެްބައްދަުލވުންތައް.4.1ްްންގާްއެންގުން.ްރިޔާސަތުންްއަ،4ްއެޖެންޑާްނަންބަރުްް-4.1

ް ްޢިޢުލާންކުރުން. ްަވގުތުތަްއ ްހޭދަވި ްޮކމިޓީތަކުގަިއ ްެއ ްކޮމިޓީތަާކއި 25ްްބޭއްވުނު ްުދވަހުެގ2113ްްމާރުޗ ްހޯމަ ވީ

މިގޮތުންްއެްދުވަހުްޖުމްލަްްކޮމިޓީްެއއްގެްަބއްދަލުވުންްބޭްއވިަފއިވޭ.7ްއާްދެމެދ4:11ްުއިންްހަވީުރ11:55ްްހެނދުނުް

ްމިނެޓުްކޮިމޓީގެްބައްދަުލވުންތަކުަގއިްމެންބަރުންްހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ.21ްްަގޑިއިާރއ6ްްި

ަގއިްމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓގެްސަބްްކޮމިީޓ9:31ްތަުކގެްބައްދަލުވުންތައްްޭބއްވުމަށްްހަަމޖެހިފައިވާްގޮތް.ްމިއަދުގެްކޮމިޓީް-4.2

ްއާއިް ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްްއާއި ްއޭ. ްކޮމިޓީ ްސަބް ްކޮމިީޓގެ ްބީ.11:11ްގަވާއިދު ްކޮމިޓީ ްސަބް ްކޮމިޓީގެ ްގަާވއިުދ ަގއި

ގައިްސަުރކާރުެގްމަސްއޫލިއްޔަތުްއަދާކުރާްމިްނވަރުްބަލާްކޮމިޓީްއާއިްަޤއުމީްސަާލމަތުގެްކޮމިޓީްާއއިްއިޖްތިމާޢ11:15ްީ
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ް ްދިރާސާކ12:31ުކޮމިޓީ. ްބިލު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްގައި ްކޮމިޓީ. ްހޮްއެވވުމަށް ަގިއ14:11ްރެއްވުމަށް

ްމިނިވަންްމުއައްސަސާަތކުގެްަކންތައްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީ.

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާކަންކަނ6ްް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްަގއިްމިއަދުްމަސައްކަތްަތކެއްްެނތް.6ްއަދ5ްިނަންބަރުްްއެޖެންޑާ

ް

ްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުްް.ްމަޖިލީހަށ7ްް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

هللاްކެލާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުް-7.1މަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.7ްްއެޖެންޑާްނަންބަރުް

ްއި،2113/5ްމަޢުޞޫމުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްާޤނޫނުްނަންބަރުް މްތިާޔޒުތަކާިއްބާރުތަުކގެްޤާނޫނަށްްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިުލގެްުފރަތަމަްކިޔުންްިއްއވުމުގެްގޮުތންްއެްބިލުެގްސުރުޚީްމަޖިލީހަށްްއިްއވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުަތކާއިްބާރުަތކުެގްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގްބިލު.،2113/5ް

ް

ްޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންް.ްކުރިންްތ8ްަ

ް

ްްއެކވުން:ވާހަކަދެރިޔާސަތުންް

ްމިައދުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްަގއ8ިޑާްނަންބަރުްއެޖެން

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވްބްތިދާޢީްބަހުސް.ްކުޑަުހވަދޫްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްއި،9ްޑާްނަންބަރުްއެޖެން

ް ްނަންބަރު 2118/11ްޤާނޫނު ްފުރަތަމަް، ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާހުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްޢާއްުމ ްބެހޭ އިންތިޚާބުތަކާ

ް 26ްްކިޔުން 2112ްްޑިސެމްބަރު ްބޭއްވުނު ްދުވަހު 2112ްްވަނަ ްއަހަރުގެ 3ްްވަނަ ްދަުއރުގެ ްޖަލްސާަގިއ39ްްވަނަ ވަނަ

ްއިް ްއާމިރު.ްވާނީ ްއަޙްމަދު ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ްމަޖިީލހަށް ްބިލު ްމި އްވިފަ.

ްމެންބަރުްޢަލީް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއެއް ްބެހޭްމައްސަލަ ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްރިޟާ.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާންމިލަ

ްއެީއް ނޑާލަން. ްމެދުކަ ްމަޖިލިސް ްމި ްކުޑަކޮށް ްނިމެންދެން ްޕްރައިމަރީ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްމިހާރު ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ރައީސް

ްމިނެޓުްފަހުން.21ްްމިނެޓު،15ްްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްމިްފެށެނީް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާ ްދާއިާރގެްއާދެ! ްކުޑަުހވަދޫ ްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްަސލަ ްބެހޭ މާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ް

ް

ްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

އިންތިޚާބުތަކާްބެޭހްޢާއްމުްޤާނޫނަށްްއަޅުަގނުޑް،2118/11ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްވެސްްް ްއެންމެންނަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއޮތުމަކީ ނޑައެޅިަފއި ްޝަރުތުކަ ްޤާނޫނަކުން ްއެއް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ މި

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިމހާރު ްކަމަކީ ްދެންނެވި ްމި ްެއހެން ްޤަބޫލުކުެރވޭތީ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެްއ މިްްފަސޭހަވާނެ

ްދަށުންް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްޤާނޫނާއި ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްކޮންމެވެްސް ްޝަރުތުތަކުަގއި ްވެސް ްޤާނޫނުގައި ްދެ ްމި ްޤާނޫނާ، ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްކައުންސިުލގެ ްލޯކަލް ހެދިފައިވާ

ްއަދި ްުހރި. ްއެބަ ްތަފާތުތަެކއް ްއެހެންކަމުން،ްްވަރެްއގެ ްހުރި. ްއެަބ ްތަފާތުތައް ްކުދިކުިދ ްވެްސ ްޝަރުތުތަުކގަިއ އެހެން

ނޑަައޅާފަިއވާްޝަރުތުް އަޅުަގނޑުްިމއަދުްމިްޤާނޫނަށްްމިްހުށާހަޅާްއިޞްލާޙަކީްެއްއްޤާނޫނަކުންްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްކަ

ްފަސޭހަވާ ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ްޤާނޫނަކުން ްއެއް ްޝަރުތުތަކެއް ްހުރިހާ ްއެހެން ނަޑްށްފިޔަވަިއ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ނެ
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ްކައުންސިލުެގް ްލޯކަލް ްހަމަ ްާވނީ ްބަޔާންކޮށްފައި ްޝަރުތުތައް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހަމަ ްޮގތެއްަގއި ްމައިަގނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.

ް ްޤާނޫނުެގ ްބެހޭ 12ްްއިންތިޚާބުތަކާ ްޤާނޫނުެގ ްލާމަރުކަޒީ ްައދި ްއާިއ ްމާއްދާ ްބަޔާންކުާރ15ްްވަނަ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

އިތުރުން،ްއަުޅަގނޑުމެންްއެންމެންްމިްހުށަހެިޅްބޭނުމަކީްބަެއއްްކަހަލަްކުށްަތއްްކުރާްފަރާތްަތކަށްްެވސްްޝަރުތުތަކުގެް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެން ްގޮތުގަ. ްބިލެއްގެ ްއޮތް ްބައްޓަންކުރެވިފައި ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްފުރުޞަތު އެ

ްމަސްތުވާތަކެީތގެ ްޤައުމުގަިއ ްމި ްއިންޓަރެލކްުޗއަލްްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެަތއް ްބަިއަވއިވަުރ، ްއެަތއް ްޖެހިފައިވާ ވަާބަގއި

ްތަޢުބާެވ،ް ްމީހާ ްއެ ްވާކަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮެތްއ31ްްމީހުންތަކެއް ްއާދެވޭނެ ްމަޤާމަށް ްއެ ްއަށް ްއޭނަ ްވިޔަސް އަހަރު

ް ްއެންމެ ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތް. ްޤާނޫނަކުން ްލާމަރުކަޒީ ްކަމަށް.ްމިހާރު ްނޫން ރަނގަޅުގޮތް

ްިމް ްތަފާތުކުރެވިފައި ްފަރާތްތައް ްބޭނުންކުރާ ްއެ ްފަރާތްތަކާއި ްިވޔަފާރިކުރާ ްވެސް ްކުްށތަކަށް ްބާވަތުގެ ްއެ އެހެންކަމުން

ްއަިދް ްހިމެނިފައިވާނެ. ްޭއގެތެޭރގަިއ ްކުްށ ްރިޝްވަުތގެ ްއިތުރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ްވާނެ. ޤާނޫނުގައި

ްޚި ްކޮށްަފއިާވްހަމައެއާެއކު ްކަތީބުކަން ްކޮޅުން ްދުވަހެްއގެ ްއެކުެލވިފަިއވާނެ. ްއޭަގއި ްދަރަޖަތަކެއް ްވެސް ްކުށުެގ ޔާނާތުގެ

ްމިީއް ްވުން ްގޮތް ްކުިރމަތިނުލެވޭ ްއަށް ްއޭނަ ްސަބަބުން ްެއކަމުގެ ްހުރީތީވެ ްއެޅިަފއި ްާކޓެއް ްރުކަކުން ްކާއްޓެްއ، މީހަކު

ްކަންތަ ްހުރި ްދިމާވެފައި ްމިހާތަނަށް ްކަމެއް. ނޑުމެންނަްށްޢާއްމު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، އް.

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުގެންނަން ްޤަނޫނަށް ްމި ްއެހެންކަމުން، ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްއޮތް ްކުރެވިފަިއ ްރަނގަޅަށް އެންމެ

ނ ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްނަމަ ްގެނެިވއްޖެ ްއިޞްލާޙެއް ްއެފަދަ ްޤާނޫނަށް ްޢާއްމު ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްހަދާްވިސްނާލިއިރު ޑުމެން

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްފުދޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލުމުން ްރިޢާޔަތްކޮށްފައި ްެއްޤާނޫނަށް ްވެސް ްޤާނޫނެއްގައި ކޮންމެ

ްހީފުޅުކުރައްވަފާނެް ްޭބފުޅުން ްބައެއް ްނަމަވެސް ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްމިގޮތަށް ްޤާނޫނަށް ްމި ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.

ްޝަރުުތަކނޑަެއޅިފަ ްތެެރއިންްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޤާނޫނެްއގެ ްއެްއ ްމީގެތެރެއިްނ ްވެްސ ްޝަރުތު ްފަރާތްތަުކގެ ިއވާ

ްބަޔާންކުރެވިފައިވާެނ،ް ްބަހުން ްސާފު ްވަރަށް ްބިލުގައި ްމި ްއެހެނެއްނޫން. ްވެސް ްފަހަރެއްގަިއ ހިމެނިގެންދާނޭ.

ްެއގޮތަ ްޝަރުުތތައް ްއެ ްފަރާތްތަކަށް ނަޑއަޅާަފިއވާ ްކަ ްޝަރުތު ްގޮަތކަށް ްަވކި ްހުރިްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެބަ ށް

ްވެްސް ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ްއަދި ްހިމެނޭ. ްވެސް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތުަގއި ްއެއްަބއެްއގެ ްޭއގެ ނަޑއެޅިފަ. ކަ

ހިމެނޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްިޢލްމީްޤާބިލުކަންްހުންނަންޖެހޭނެްފަރާތްތައްްވެސްްެއގޮތަށްްަބޔާންކުރެވިަފއިްއެބަްއޮތް.ްމިް

ްވުމުން ްޤާނޫނަކަށް ނޑުްްޤާނޫނު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްުނދާނެ. ްހުރަސްެއޅިގެެނއް ްކަްނކަމަކަށް ްއެފަދަ ްވެސް ަފހަރެއްަގއި

ްޤާނޫނަކަށްް ްބިލު ްއެދެން،ްމި ްއެކު ްއަދަުބވެރިކަމާ ްައޅުަގނޑަްށްވަރަށް ްމެންބަރުންގެްއަރިހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ހަމަ

ްޤާނޫނަ ްޢާއްމު ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްއިޞްލާހު ްމި ްދެންްހައްދަވައި ްނަމަ ްގެނެވިއްޖެ ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ށް

ްއަތޮުޅް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުިނކުރުމަށްފަހު، ްޝަރުތުތައް ްއެ ްޤާނޫނުތަކުން ްހުރިހާ ްއެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤާނޫުނގެް ްއެ ްއެާއއެްއކޮށް ްަހމަ ްއަދި ްވިޔަސް ްސިީޓްކައުންސިލު ްއަދި ްިވޔަސް ްަކއުންސިލު ްވިޔަްސ،ްރަށު ކައުންސިލު

ް ްޤާނޫނަށްްދަށުން ްއަދި ްވިޔަްސ، ްކަމަްށ ްކޮމިޓީ ްމަސައްކަތްކުާރ ްއަްށ ްތަރައްޤީ ްއަްނހެނުންގެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ
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ްެއް ްނަމަވެސް، ްއުެފއްދިގެންދިަޔ ްކޮމިޓީތަްއ ްބާވަތުެގ ްމި ްއުފެއްދިގެްނ ްކޮމިޓީ ްރ.ކ.އ ްގޮސް އިޞްލާހުކުރެިވގެން

ްބަޔާ ްޤާނޫނަކުން ްެއއް ްގޮުތަގއި ްޝަރުތަެކްއގެ ްެއއް ްމަޖިލީހަށްްޝަރުތުތައް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތުމުން ންކުރެވިަފއި

ްބިލުް ްިމ ްައޅުަގނޑު ްއެުކ ްޤަބޫލުކުެރވޭތީާއ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަްށ ްެވގެންދާނެ ްއޭަގއި ްފަސޭހަތަެކއް ްޮބޑު ްވަރަށް ވެސް

ް ްވެސް ްާމއްދާތައް ްވެސް،ްއުނިކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫުނތައް ްއުނިކުރަންޖެހޭ ްވުމުން ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްބިުލގައިްހުށަހެޅީ.ްމި މި

ްކޮމިޓީއަކަށްް ްބިލު ްމި ްއެެދން ްއެކު ްއަދަބުވެރިކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންަކމުން ބަޔާންކުރެވިަފއިވާނެ.

ްވީހާެވްސް ްބިލު ްމި ްއިޞްލާޙުކުރަްއވައި ްނަމަ ްކަންތައްތަކެްއްހުރި ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ްމީގެއިތުަރށް ްއަދި ގެންގޮްސގެން

ްހައްދަވައިެދއްވުމަށް.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްއަވަހަކަށްްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޖަލްސާގެ ްމިއަުދގެ ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާޢީ ްބިލުގެ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި 1ްޝުކުރިއްާޔ

ްޢިްއޒަތްތެިރްމެން ްހުޅުވާލަން.ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްަވގުތު ްގެންދާނަން.ްގަިޑއިރުގެ ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ބަރުން

ްއަޅުަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކުވން:ް

ްނަ ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް ްޤާނޫނަށ2118/11ްްްންބަރު ްޢާއްމު ްބެހޭ އިންތިޚާުބތަކާ

ްއެީކގައިް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްދާިހނދު، ްހުށަހެޅިގެން އިޞްލާޙެއް

ްއިންތި ްބޭއްވޭ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެާއއެީކގައި ޚާބުތަކާ،ްއަިދްޝުކުރުދަންނަވަން.ްހަމަ

ްކަންަތއްތަްއް ްބަެއއް ްަބޔާްނވެފަިއވާ ްަކނަޑއެޅި، ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްއިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް އެިކއެކި

ްވަިކް ްބަޔާންކުރެވޭ ްާޤނޫނަކުން ްއެ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްކުރާ ްކަެމްއ ްޤާނޫނަކުން ްޓަކައި ްގެނެސްދިނުމަށް ްޤާނޫނަކުން ވަކި

ްހަމަތަ ްރައްޔިތުްނެގްއުސޫލުތަާކއި ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްއޮންނަންޖެހޭ ްފެންނަން ްޤާނޫނުގައި ްއެ ކެއް

ްެއް ްހުށަހަޅުއްވާއިުރަގއި ްބިލު ްމިތަނަށް ްމެންބަރަކު ްއެިދވަަޑއިގެން ްކަމަކަށް ްކިބަިއގައި ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ މަޖިލީހުގެ

ަމޖިލީހަކީްބޮޑުބޭބެްކަމަށްްހަދާފައި،ްއެްނޫންްަވގުތުތަުކގަިއްްބޭފުޅަކުްބޭނުންވާްކަމެއްްކުަރންްބޭނުންވީމަްރައްޔިތުންގެ

ްވެސްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތަށް ްައގުެވއްޓޭ ްމުއައްސަާސގެ ްމުޅި ްފަހަރު ްކޮންމެ ްޚިޔާލުތަފާތުވާ ތިމާއާ

ހަޅަނީ.ްމިސާލަކަށް،ްވާހަކަފުޅުނުދެއްެކވުމަށް.ްެއއީްމިއީްޤާނޫނުހަދާްމަޖިލިސްކަންްޤަބޫލުކުރެވޭތީްމިްތަނަށްްޤާނޫނުްހުށަ

އަޅުަގނޑުމެންްމިްތަނުންްފާސްކުރެިވގެންދިޔަ،ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއިމްތިޔާުޒގެްބިލަކީްމިްޤާނޫނަށްް

ްގޮތަށްްމީޑިއާަތކުަގިއް އިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވިްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުގެްނަމުގައިްރަްއޔިތުންގެްމުޅިްމަޖިލީހުގެްއަުގވެއްޓޭ

ްކަމަށްްވާހަކަ ްތަނެއް ްގެންގުޅޭ ްއުސޫލުތަކެއް ްޚުދުމުޚްތާރު ްވަރަްށ ްމަޖިލީހަކީ ްަރއްޔިތުންގެ ްއަދި ފުޅުދަްއކަަވއި،
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ްތަނުަގިއް ްމި ްވެސް ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަުޑގަދަުކރައްވާަފއިވާީތވެ، ްވަރަށް ވިދާޅުވެަފއި

އްޗަށްްރިޢާޔަްތޮކށްްވާހަކަދައްަކއި،ްމަޖިލީހުގެްމެޖޯރިޓީންްނިމޭްގޮތެއްްއެއީްއަޅުަގނޑުމެންްމިްހުށަހަޅާްޤާނޫނުތަކުގެްމަ

ްދެއްކުމަށްފަހުަގއިް ްވާހަަކ ްއެ ްސަިއކޮޓަރީަގއި ްއެތެރޭގެ ްމަޖިލީހުެގ ްހަދައި، ްކަމަށް ްގޮތް ްނިންމި ްމަޖިލީހުން ދެން

ްޚުތުމުޚްތާރުކަމު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްނިކުެމވަަޑއިގަންަނަވއި، ްވިއްާޔްމީޑިއާކަށް ްވަނީ ްކަމަށް ްަދްއކަވާ ްވާހަކަ ގެ

ްމަޖިލިސްް ްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނީ ްމަޖިލީހުގަިއ ްބުރަވޭ. ްުކޑަކޮށް ްވޯޓުދޭން ްއަުޅަގނޑަށް ްޤާނޫނުތަކަށް މިކަހަލަ

ްބޭފުޅުންް ްބަެއއް ްގޮތަކަށް. ްތަފާުތ ްވަރަށް ްމިހާރު ްބޭއްވެނީ ްމި ްއިންތިޚާބުތައް ްާރްއޖޭގައި ްގޮތަކަށް. އެަކއްޗަކަްށވާ

ްމީހުންގެްއި ްއެ ްއުމުރަށް ްކާމިޔާބުކުރަްއވައި ްއެބަ ްވެސް ްައށް ްއަމިއްލަ ްއިންތިޚާބުތައް ްއެ ްބާއްަވިއގެން، ންތިޚާބުތައް

ްހަމަނުޖެހިް ްގޮތެއް ްވަކި ްުގިޅގެން ްޤާނޫނާ ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްފާހަގަކޮށްލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭގެތެޭރަގއި ނޑައަޅާ. ްކަ މަޤާމު

ްތަނަ ްއަށް ްއަމިްއލަ ނިޑޔާރުން ްފަ ްމިއަދުްއޮްއވާ، ްތައްޔާރުކޮްށގެން ްޤާނޫނެއް ްހުާވކޮްށގެން ްވަދެގެން، ްފިލާތިބެ ކަށް

ްއެދެންް ްައޅުަގނޑު ްނުުކރެވޭނޭ. ްވަތްެކއް ްމަޤާމަކުން ްމި ްދެން ްތިމަންނަމެންނެއް ްެގންދަނީ ްއެ ްބުނަމުން ނޑިޔާރުން ފަ

ް ްއަްށ ްއަމިއްަލ ްލިޔަން. ްޤާނޫނެއްގަިއ ްމިފަދަ ްމީުހންނަށް ްއިންތިޚާބުކުެރވޭ ްޤާނޫނަށްްމިގޮތަށް ިވްސނާވަަޑއިގަންަނވާށޭ

ްވަކިވެދާނެް ްހަމަ ްވެސް ްމަޤާމަކީ ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްބަދަލަކުން ްގެެނވޭ ްއަށް ްާޤނޫނުއަސާސީ ްނުވަތަ ްބަދަލަކުން، ގެނެވޭ

ް ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބުެވގެނ2115ްްްއެްއޗެކޭ. ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުްއޭރުަގއިްއޮްތްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްމިްއައީްހައް ދުންމަތީގެްމެންބަރެއްގެްގޮތުަގ.ްހައްދުންމަތީްރައްޔިތުންްއަޅުގަ

ް ްގެނައީ 5ްްމަޖިލީހަށް ްުމއްދަތެްއގަ. ްދުވަހުގެ 2118ްްއަހަރު ްއަދި ްއަހަރު 2117ްްވަނަ ްފެށިގެން 2118ްއިން ިމް،

ްއިޞް ްގެނެވުނު ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްތެރޭަގއި ނޑުމެްންމުއްދަތުގެ ްއަުޅގަ ްާޤނޫނުއަސާސީ ްއާ ްގުިޅގެން ލާޙާ

ްއަދަދަްށް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަިއއިރުަގއި ްާއކުެރވިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްުނވަތަ އެކުަލވައިަލއި،

ނޑުމެންނަށްްޖެހުނީ،ް ންނަށްްވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގިއްތިބިްހުރިހާްމެންބަރ16ްުގެނެވުނުްބަދަލާްގުިޅގެންްއަުޅގަ

ްކައުންސިލަރުްނ1ްްޖެހުނީް ްއިންތިާޚކުރެވިފަިއވާ ްއޮތްއިުރަގއި ްމިކަން ްދާން.ްމިހެން ްޫދކޮށްލާފައި ްޮއއްވާ ްއިތުރަށް އަހަރު

ްޤާނޫނަށްް ްތިބޭނަމޭ ްތަނުގައި ްމި ްދުވަހަކު ްދުނިޔެއޮތްހާ ްތިމަންނަމެން ްނޫންނޫން، ްބުނަންވީ، ްނިކުމެ މާދަމާ

ްމިހާރު ްވިޔަްސ. ްމިކަހަލަްްބަދަލުގެނައިކަުމގައި ްމީހުންނަށް ްޮކސްޮގވާ ްެއއް. ްވާަހކަ ްއެކަހަލަ ްދަްއކަނީ ްއެ ނޑިޔާރުން ފަ

ްަރއްޔިތުްނގެް ްއިނގޭތޯ. ްއިންތިޚާބެއް ްވެސް ްެއއީ ްލިޔަން. ްމީަގއި ްފެނޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮަތކަްށ ްނާދެވޭ މަޤާމުތަކަށް

ްއެ ްއަދި ްވިަޔސް ްޢައްޔަންކުރިކަމުަގއި ްމަޤާމަކަށް ްމީހުން ްއެ ްތެރޭގައި ްމިްްމަޖިލިސް ްއެމީހުންނޭ ްތެރޭގައި، މީހުންެގ

ްތެެރއިންް ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްވިޔަްސ، ްެނގިކަމުަގއި ްލައިގެން ްވޯެޓއް ްތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްދާއިާރެގ ްޝަރުޢީ ދެންނެވީ،

ްއެބަް ްދަރަޖަތަކެއް ްަބލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްމީހެއް ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްއެއީ ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްނެގޭ ވޯޓަކުން

ްދާއިރާަތކާިއްްހުރި. ްއަދި ްިއންތިޚާބާ، ްޮހވާ ްވޯޓުލަިއގެން ްމަޖިލީހުން ްއިންތިޚާބާއި ްޯވޓުލާ ްރައްޔިތުން މުޅި

ްތެޭރަގ.ް ްަބއްޓަމެްއގެ ްއެއް ްހުންނަނީ ްމި ްއިންތިޚާބުތައް ްމި ްމީހުންނާ. ްިއންތިޚާބުކުރެވޭ ްތެރޭަގއި މުއައްސަސާަތކުެގ
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ްތިމަންނަމެން ްޭބނުންވީމަ ްއިންތިޚާބުކުރަން ްއެކަމަުކްްއެއްބަަޔކު ްބާއްވަނީ. ްިއންތިޚާބެއް ްއެ ްއެްއވެލާފަިއ، ްއަށް އަމިއްލަ

ްޓަަކއިް ްކުރުމަށް ްެއކަންކަން ްވޯުޓގުނަިއ، ްއިްނތިޚާބުތަކުގަިއ ްބާްއަވއި، ްިއންތިޚާބުތަކެއް ްހުރިހާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްކޮމިޝަން.ްޖުޑިޝަލް ްއިލެްކޝަން ްއޮތް.ްއެއީ ްއެބަ ްފަރާތެއް ްއިންތިޚާބެއްްބާރުއަޅާ ފަރާތުން

ްެއް ްބާްއވަންވީމާ، ްއިންތިޚާބެއް ްފަރާތުން ްއޮތޯރިޓީގެ ްގަަވމަންޓް ްލޯކަލް ްނުގުޅޭ. ްކޮމިޝަނަކާ ްއިލެކްޝަން ބާއްވަްނވީމަ

ްބާްއވަންވީާމ،ް ްއިންތިޚާބު ްޕާޓީތަުކެގ ްސިޔާސީ ްނެތް. ްވާހަކަދެްއކޭކަށް ްކޮމިޝަނާ ްއިލެކްޝަންސް މީހުންނަށް

ްވާ ނޑަށްްފެނޭްމިފަދަްޤާނޫނެއް،ްއިންތިޚާބުތަކާްބެޭހްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނާ ަހކަދެއްޭކކަށްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްދަށުްން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްގެންނަން، ްޤާނޫނަށް ްމި ްގެނެޭވއިރުަގއި ްބަދަލެއް ްޤާނޫނަށް ޢާއްމު

ް ްއަންނަ ްދަށުން ްޤާނޫނެްއގެ ްވަކި ްބަްއަޓންކުރެވޭ، ްނުވަތަ ްއިެލކްޝަންްޢައްޔަންކުެރވޭ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާބަކީ

ކޮމިޝަންގެްދަށުން،ްދިވެހިރާްއޖޭގައިްމިނިވަންްއިެލކްޝަންްކޮމިޝަނުގެްދަށުންްބޭއްވޭްިއންތިޚާބަކަށްްވާން.ްއެހެންްމިް

ް ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ްެއއަށްފަހ11111ްުދެންނެވީ ްއިތުރުކޮށްގެން. ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަދަދަަކށް ްވަކި ގަިއްމީހުންގެ

ްފަރާތުން.ް ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަން ްހަމަ ްގެންދަނީ ްމި ްވެސް ްދޫކުރަމުން ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ްލާރި ްލިބޭ ދައުލަތުން

އެހެންކަމަށްވަންޏާްއެްއިންތިާޚބެއްްބާްއވައި،ްމިިނވަންކަމާްެއކީަގއިްއެކަންްކުރުމަކީްއޮތްްަކމެއް.ްމިއަދުްއެކަންްކުރަްން

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޕީ.ޕީ.އެމްްމަޖުބޫރުވެއްޖެ. ްގޮތުަގއި ްބައެއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަރަށް ްއަބުުރވެރި، ްވަރަށް ކުރިމަތީގަިއ

ނުޑވެދާނެހެން.ް ނޑުފު ްފު ްެއއް ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްހީވަނީ ްމިައދު ްެއކަމަކު ްގެންދިޔައީ. ްވާހަކަދައްކަުމން ްމިތާ ނިކުމެގެން

ްބިރުގަން ްަބޔަކުދޭން ްވެރިކަން ްމީހުންނަށް ްއެ ްމިހާރު ްތެރޭަގއި ްދެބަޔަްށްރައްޔިތުންެގ ްދެބައި ްހިނގައްޖެ. ްހިސާބަްށ ނަ

ްޯވޓުލައިްނިމުނީމަްއެކަމާްމައްސަލަްނިކުންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ް ތަޅައިފޮޅަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްވޯުޓްވެސްްއޮުޅވައިލާނެ.ްއަދި

ްއިންތިޚާ ްކޮންމެ ްަހދައި، ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ްކަަމށް ްތަނެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެްނމެން ްމުޅިން ބަކީްއިންޑިޕެންޑެންޓު،

އިލެކްޝަންްކޮމިޝަނުގެްބެުލމުގެްދަށުންްގެންދެވޭްއިންތިާޚބެއްްވާންޖެހިއްޖެ.ްއާދެ!ްދެންްއަޅުަގނޑުްކުރިންްދެންނެވިް

ްިވޔަސްް ްކަމުގަިއ ްބޭއްވި ނިޑޔާުރން ްފަ ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްއިންތިޚާާބ ްބޮޑުކޮްށ، ްވަރަށް ްލިޔަންޖެޭހ ްއެބަ ްމީަގއި ގޮތަށް

ްަޤބޫލު ްބޭްއވިޔަސް ްބަޔަކު ްއަިދްކޮންމެ ްވެސް، ްމަޤާމަށް ްޭއނަގެ ްބަދަލަކުން ްގެނެވޭ ްޤާނޫނަށް ްޙަޤީޤަތަކީ ކުރަންޖެހޭނެ

ްހުވާކުުރވަންް ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެްއޗެްއްަކމަށް ްއޭަންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްބަދަލަކީ ްކޮންމެ ްައތުވެދާނެ ްވެސް އޭނަގެްމުސާަރްއަށް

ްވާނަމަ،ް ްކުރީބައިގަ.ްއެހެންނޫންކަމަށް ްމުމިހާރު ްއާދަމް ްއުޅޭ ްިމްޙައްމި ްވާހަކަ ްމި ްބޮޑުވެގެން ްވަަރށް ްކަންތައް މަދެއްގެ

ްހުރިހާް ްބޭނުންވާ ްާޤނޫނުތަކަށް ްހަދައި، ްޤާނޫނުތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަނަކީ ްމި ްމަޖިލިސް. ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއީ ދައްކަނީ.

ްަބއި ްއެްއކައިީރގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަން. ްއޮތް ްގެންނަން ްބަދަލެއް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްކޮށް، ތިއްބާަފއިްކަމެއް

ްމުސާރަް ްމާދަމާ ްކަންތައް، ްގޮތަކަްށ ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްފަރާތުން ްޖުޑީޝަރީގެ ްބުެނފައި، ްމިނިވަންވީއޭ ޖުޑީޝަރީ

ނަޑއަޅަންްފަށައިފާނެ.ްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީގެްފަރާތުންްމިއީްއޭްދައުލަތުގެްބަޖެޓަށްްލިބޭްވަރަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމާލިއްޔަުތް ކަ

ނޑައަޅަނީ ްކަ ްމި ްގޮތަކަށްްްކޮމިޓީން ްވަކި ްމުޙައްމަދު ްއާދަމް ްނޫނެކޭ. ްގޮތަކަށޭ. ްމި ްހޭދަކުރާީނ ްފައިސާ ރައްޔިތުންގެ
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ްކޮންމެް ްތަނެކޭ. ްނެތް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްކަހަލަ ްއުޭޅ ްހީވެގެން ްމީހުންނަށް ްމި ްނިމުނީ. ްއެ ނަޑއެޅީމަ ކަ

ް ްނިކުމެ، ްަބޔަކުީމހުން ްޓަކައި ްބަދަލުކުރުމަށް ްމިގޮތަށް ްެއއް ްމިްމުއައްސަސާ ްފާަހގަކުރަން ްއަޅުަގނޑު ޚާއްޞަކޮްށ

ްއެުކް ްއާދޭހާ ްވަރަށް ނޑު ްމަަސއްކަތްކުރާ.ްައޅުގަ ްައގުަވއްޓަން ްމުއައްަސސާގެ ްމި ްދެތިްންމީހަކު ްތިބި ްއެބަ މަޖިލީހުގައި

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްޤަޫބލުކުރަްއވާށޭ ްެއކަމަކު، ްއެއްެޗކޭ. ްތަފާތު ްފިކުރުމަކީ ްސިޔާސީ ްދަންނަވަން، ްބޭފުޅުންނަށް އެ

ްމިްކަން ްމީހަކު ްދެތިން ްކަންކަން. ްނިންމޭނެ ްމިހާތަނަށް ްވާހަކަދައްކަިއގެްނ ްއެންމެން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ތައްތަކަކީ

މަޖިލީހުގައިްއަދިްފުންމަިއގަަތކަސްްއަދިްމިްމަޖިލީހާްކުެޅޭވވަރުެގްދައުލަުތގެްއެްއވެސްްުމއައްަސސާްެއއްްނުހުންނާނެ.ް

ްއަް ްތަނުގައި ްމި ްެދން. ްޔަޤީންކަން ްއެ ްެއއްެވސްްއަޅުަގނޑު ްބޭރުން ްއިމުގެ ްޤާޫނނީ ްދޭން ްއެއް ްލަގާ ޅުަގނޑުެމންނަށް

ްމިް ްިވސްނަންޖެހޭނެ. ްއެކަން ްވެސް ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ްނުވެސް، ްމަޖިލީހެއް ްމި ްމަސަްއކަތްކޮށްފިްއޔާ ބަޔަކު

ްކަމެ ްހުިރހާ ްކުެރވެންހުރި ްޓަކައި ްހިފެހެއްުޓމަށް ްމުއައްސަސާ ްމި ނޑުެމން ްޓަކަިއްއަުޅގަ ްކުރާނަން،ްބޭުރގެްދައުލަތަށް އް

ްބަލައިލަން.ްނުކުރޭނެ.ްސިފައިންނާއިް ްގޮެތއް ްވާ ްބަޣާވާތެއް ްއެތެރެއަށް ްމިތާ ްވެސް.ްގެންަނވައިަބއްލަވާ ްހޯދައިގެން އެހީ

ްކުާރކަށެްއ.ް ްއެކަން ްނުކުރެވޭ ްވެސް ނޑިޔާރުންނަކަށް ްފަ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްގޮންޖަހާފައި ްނުކުރޭނެ. ްވެސް ފުލުހުންނަކަށް

ދުްމިްމަޖިލީހުގައިްތިބިްބައެއްްބޭބޭފުޅުންްވެސްްބައެއްްސިޔާސީްޕާޓީތަުކެގްޕޯޑިއަމްތަކަށްްއަރައި،ްމުޅިްއެކަމަުކ،ްމިއަ

ްމަޖިލީހުގެް ްނެތް.ްމި ްހުށަހަޅުއްވާެންކަމެއް ްބިލު ްތަނަށް ްމި ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްގޮވާ ްއެއްެޗހި ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއޮންނަންޖެ ްވެސް ްއިމްތިޔާޒު ްަރއްޔިތުްންމެންބަރުންނަށް ްކަންތައްތައް ްކުރާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ހޭނެ.

ްކަްނކަންް ްބުނާ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއެކަްނކަމަށް، ްއަދި ްޖެހޭނެ. ްެވސް ްަބލައިގަންނަން ްޓަކައި ބާރުވެރިކުުރވުމަށް

ްފު ްސިފައިންނާއި ްތަންފީޛުކުރާކަށް ްޤައުމުަގއި ްމި ްވެސް ްކަމެއް ްބުނާ ނޑިާޔރުން ްފަ ލުހުންނަކަށްްތަންފީޛުނުކުރެވެންޏާ

ްޤާނޫނަކާއިް ްހުރިހާ ްހަދަންޖެހޭ ްޓަކައި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްއިްނޞާފު ްަވކި؟ ްކޮންބަެއއްތޯ ނޑިޔާރުންަނކީ ްފަ ނުނިކުމެވޭނެ.

ްފިކުރެްއް ްއަިމއްލަ ްސިޔާސީ ްއެކަމަކު ްތިބެގެން. ްމިތާނގައި ްޖެހެނީ ްމި ްހަދަން ްެއއްެޗއް ްހުރިހާ ްގަވާއިދަާކއި ހުރިހާ

ޭރގަިއްތިބިްބަޔަުކްއަިމއްލަްއަްށްބޭނުންވީމަ،ްއެްމީހަކުްބޭުނންވާްގޮަތކަށްްޙުކުްމކުރަމުންްއައިްސގެން،ްބަޣާވާތެްއގެްތެ

ނޑިޔާރުންނަކަށްްނުދުވެވޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންްިމްތަނުންްހުޅުމާލޭްކޯޓަކީްކޯޓެްއްނޫނޭްބުނީމަ،ްއެއީްކޯަޓކަށްް ކުރަމުންްފަ

ްވެސް ްމާދަމާ ްނުވީ. ްބުނީމަ ްނޫނޭ ްކޯޓެއް ްކޯޓަކީ ްހައި ްކޯޓުްްނުވީ. ްސުޕްރީމް ްއިއްތިފާޤުެވ، ްބޭފުޅުން ްތި މިތަނުން

ްމީގަިއް ްއޮންނާނެ ްއުސޫލު ްއެ ްބަދަލުގެނެސްގެން. ްއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއެކަމަކު ްއެއީ ްައޅުަގނޑުމެންަނށް. އުަވއިލެވޭނެ

ްޤިޔާމަ ްތިބެނީ ްކިހިނެއްތޯ ްއުމުރަށޭ. ްތިބީ ްމި ްތިމަންނަމެން ްނޫން، ްނޫން، ްކުީރމަ ްެއކަން ްއެކަމަުކ ތްދުވަުހްލިޔެފަ.

ްމިް ްވާހަކަ ްމި ްބޮޑުވެގެން ްމިަކން ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްބިލަކަށް ްމިފަދަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީހުން.ްއެހެންވީާމ،ްމިހާރު ްއެ އެގޮތަށް

ނޑުެމންްމިްތަނުގަިއްތިބިްކޮންމެް ނުޑްވަރަްށްެއދެން،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުންނަކީ،ްއަުޅގަ ދައްކަނީ.ްއަުޅގަ

ްކުރިއަްށް ްވެސް ްޕާީޓްމީހަކީ ްފިކުުރްހުރުމާއިްސިޔާީސްަވކި ްމީހުން.ްސިޔާސީ ްިތބި ްތައްޔާރަށް ްދާން އޮްތްިއންތިޚާބަށް

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްހަިއސިއްޔަެތއް. ްއެހެން ްއޮންނަ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްެއއީ ްކަންކަންކުރުމާ، ްޕާީޓއަކުން ްއުޅުމާ، އެްއގައި
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ް ްަޓކައި ްމަަސއްކަތްކުރުމަށް ްޤަުއމުގައި ްމި ްބޭނުންމަކީ ްކަންކަްންއަސްލު ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްދައުލަުތގެ މި

ްދައުރުް ްދެވަނަ ްދާ ްމި ްހަޔާތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްވޭތުވެދިޔަ، ްމި ްހެއްކަީކ ްއެކަމުގެ ކޮށްދިނުން.

ންގުމަށް،ްވަރިހަމަްނިމުމަކަށްދާއިރުގަިއްދުވަހަުކްވެސްްމިތަނަށްްބަޖެޓަށްްލަިއެގން،ްރަްއޔިތުންނަށްްޓަަކއިްަސރުކާރުްހި

ްނޯންނާނެ.ް ްއެއް ްފާސްނުކޮށްދީ ްތަނުން ްމި ްބަޖެޓެއް ްއެ ްއޮަތސް ްއެއްޗެއް ްކޮންމެ ްވަރިހަމަ ްއޮތަްސ، ބަޣާވާތެއް

ްބޭްއވުމަށްް ްއިންތިޚާެބއް ްއެހެންވީމާ، ްފާސްކޮށްދީފަ. ްޮއންނާނީ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

އްްލާްފަހަރު،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީްހަކުރުދެންޏާްބޮޑުބޭބެްއުސޫލުންްމިްޤާނޫނުްފާސްކުރަންްޓަކައިްއިންތިޚާބީްޤާނޫނެ

ބުނެފައި،ްައޅުަގނޑުމެންްއިމްތިޔާޒަށްްބިލެްއްފާސްކުރާްކޮްނމެްފަހަރަކުްތެދުވެ،ްއަުރވާޖަހާފައިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްް

ްއޮންނަް ްގޮތުން ްބެހޭ ްޕާީޓތަކާ ްސިޔާސީ ްޓަކައިްްހަޅޭއްލަވާފަިއ، ްބޭނުމަށް ްޕާޓީގެ ްއަނެއް ްޕާޓީ ްެއއް ޤާނޫނެއްގައި

ްކަމެއްްނޫން.ް ްކޮށްގެްނވާނެ ްވާހަކަދެްއކުމަކީ ްބޭފުޅަކު ްެއއްވެސް ްގޮތަށް ްއަުގވެއްޓޭ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްއަަރއި ޕޯޑިއަމްތަކަށް

ނޑުމެންަނށްްމިްހުރިހާްކަމެއްްދިމާވެެގންްމިްދަނީްމިްރާއްޖޭގެްރައްް ޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްވަނުމަށްްދަންނަވަންތޯ.ްއަުޅގަ

ްމީޑިއާެގް ްތިބި ްއެބަ ްބަޔަކު ްކިތަންމެ ްބަލައިނުގެން ްރައްޔިތުން ްދިޔައިމާ ްސަލާންޖަހަން ްަކއިރިއަްށ ްރަްއޔިތުންގެ ޓަކައި

ތެރެއަށްްވަދެގަެނގެން.ްއެްމީހުންނަކީްދެންްމާްމޮޅެތިްލިޔުންތެރިންނަށް،ްމާްމޮޅެތިްމީހުންނަށްްވެގެންްއުޅެނީ.ްއެކަމަުކް

ްދައްަކިއގެން،ްމުިޅް ްފޮޓޯ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްެއއްކޮށް ްއަާރްއިރާ ްކަމަކީ ްކުރާ ްމި ްބަެއއް.ްދެން ްތިބި ްފޭލްވެފައި ޙަޤީޤަތަކީ

ްނެތް.ް ްޙަޤީޤަތެއް ްއެއްެވސް ްގެންދަނީ. ްދައްކަމުން ްވާހަކަ ްެއިކ ްކިޔައިގެން ްމީހުނޭ ްއެކި ްލިޔެގެްނ، ްއެއްޗެހި މަޖިލީހުގެ

މިލިއަންްޑޮލަުރެގްމައްސަލަިއގައިްއަޅުަގނޑުްިއންނަންވާނީްޖަލުގައިްމިހާރު.21ްްވެސްްްޙަޤީޤަތެއްްއޮތްނަމަްހަމަގައިމުް

ްއެހެންވީާމ،ް ްިވއްޔާ. ްވަނީ ްކަމަށް ްކުެރވޭ ްކަމެއް ްދައްަކއިގެން ްއެްއ ްވާހަކަ ްީމޑިާއގައި ްދެންނެވީ ްމި މިތާނގައި،

ނޑުގެް ްއަުޅގަ ްދުްއވީ. ްއަުރަވއިގެްނ ްރާ ްކާރުަތކަށް ްބައްލަވާ! ްބަނގުރަލަށް.ްްލިޔަންޖެހޭނެ. ްީވ ްއެ ްެފނުނީމަ ްރާ ކާރުން

ްކަހަލަް ްއަޖައިބެއް ްޒަމްަޒމްފެނަށް. ްއެވީ ްފެނުނީމަ ްރާ ްކާުރން ްބޭފުޅެްއގެ ްވާދަކުރަްއވާ ްކެންޑިޑޭޓަކަްށ ްރިޔާސީ މިހާރު

ްެއބަްވިދާޅުވޭްޢުމަރުް ްގޮތަކީ.ްިމތަނުގައިްިތއްބަވާްބޭފުޅުން ނަޞީރުްކަމެއްްނޫންތޯްމީ.ްމިއީްމިްޤައުމުގެްހާލަތުްއޮތް

ްެވސްް ްއޭަގއި ްނެރުނިއްޔާ ްކާުރން ނޑު ްއަޅުގަ ްމި. ްނޫންތޯ ްކަެމއް ްކަހަލަ ްއަޖައިބެއް ްނޫނޭ. ްރަލެއް ްނެރުނީ ކާރުން

ްބަެއްއް ްއެތެޭރަގއި ްޓޭންކަށް، ްޕެޓްރޯލު ްވެްސ. ްކަމެއް ްނެތް ްއަޅާފައި ްޓޭންކަށް ްނޫންތޯ ްނޭނގޭ ްނޫންތޯ. ްއެ ހުންނާނީ

ްއެ ްމީ. ްނޫންތޯ ްޒަމާން ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްމިްހަދާފަ. ްގަނޭ. ްއެބަ ްބަލައި ްެވސް ްހަމައެކަން ްމިހެންނޭ. ްމިހިރީ ްކަން ކަމަކު

ްވީމަ.ް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭުރ ްވެސް. ްއެކަކު ްެކރޭ ްދައްކަން ްެއއް ްވާހަކަ ްޮގތުން ްބެހޭ ްެއކަމާ ްނެތޭ ތަނުގައި

ް ްހިފަހައްޓާލަން ްވަރަށް ްކަންތަުކަގއި ްއެކަހަލަ ްމީހެއް. ްކެތްގަަދ ްވަރަށް ްބޭުރގަިއްއަޅުަގނަޑކީ ްކޮންޓެއިނަރެއް ެކރޭނެ.

ްވެްސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއް ްހުންނާނެ ްއެތެރޭަގއި ްއެކަމަކު ްބަލަހައްޓައިގެން. ްހަމަ ްއިނދެދާނަން ްވެސް ބަހައްޓަިއގެން

ްމެންބަރަކަްށް ްއަނެއް ްމެންބަރަކު ްެއއް ްދޭތެރޭގައި ްމެންަބރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއުސޫލުން ްއެ އެނގޭނެތާ.

ންްކަށިހަފައިްކަންޏާްއަޅުަގނޑުމެންްވެސްްޯޕޑިއަަމށްްތެދުވެްަދއްކަންޖެހޭްވާހަަކްއެބަްހުރިްބަިއވަރު.ްދެއްކޭެންކޮންމެހެ
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ވާހަކަްވެސްްއެބަްހުރިްަބއިަވރު.ްމަޖިލީހަށްްބިލެއްްހުށަހަޅައިގެްނ،ްމަޖިލީހުންްކަންތައްތައްްކުރަންޏާްިވސްނަންޖެހޭނެް

ްއިންިތޚާބުވީ ްފަހަރު ްެއއް ްލިޔެިކޔަްންްއެގޮތަށް. ްއަށް ްތިމަންނަ ްަޓކަިއ ްކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްރަނަގޅަށް މަޤާމުތަކަށް

ނޭނގޭތީ،ްތިމަންނަްއަްށްއެެހންްކަމެއްްކުރަންްނޭނގޭތީްެއްފަހަރުްޤާނޫނުްބަދަލުކުރަންީވްެއގޮތަށް.ްދަންނަވަންތޯ.ްމިް

ްއަ ްކުށްތަކަށް ްޖިނާޢީ ްއަދި ްބޭނުންކޮށްފައި ްމަސްތުވާތަކެީތގެ ްކޮށްފައި،ްދެންްރާއްޖޭަގއި ްކަމެއް ްުހރިހާ ރަިއގެންފައި،ްއެ

ްވުރެް ްޑްރަގަށް ްކިލޯ ްދެ ްކުީރަގއި ްތަންކޮޅެއް ްތިމަންނައަށް ްކުރިމަތިލާންވީމަ ްއިްނތިޚާބަކަށް ްައއިސް ްގޮތަށް އަންނަ

ް ްމިހާރު ްއޮތީމަ ްިވއްކިަފއި ްމަދުން ްއެނ2.2ްްތަންކޮޅެއް ްތިރީގެ ްއެައށްވުރެ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްަހމަނުވާ މެންނަށްްގްރާމު

ދެންްކޮންމެވެސްްދުވަހަކުންްމާފުލިބެންޖެހޭނޭ.ްއެކަމަކުްޖިނާޢީްކުށްްނުކޮށް،ްމިްދައުލަތުގައިްކަންކަންްނުކޮށް،ްކުރަންް

ނިޑޔާރުންް ްފަ ްތިބެނީ ްމި ްަޓަކއި ްކުރުމަށް ްނޫންތޯ؟ްއެކަން ްނިމުނީ ްދިަޔއިމަ ްމީހަކު ްއެ ްތެޭރގައި ްއިުމގެ ްޤާނޫނީ އޮތް

ް ްމީހެއްގެ ްދުވަނީްއަރުަވއިޖަހާފަ. ްމި ްފަހަތުން ްކެްނިޑޑޭޓު ްރިާޔސީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދުއްވާލަން. އަުބރު

ްވާދަކުރާހާް ްނަޝީދާ ްރައީސް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްވެރިކަން ްމީހުންނަށް ްއެ ްވެރިން ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްއެހެން ކީްއވެގެންތޯ؟

ްމަ ްއެ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްތަނަކުން،ްފެންނަ ްކޮންމެ ްހަމަ ްދުވޭ.ްމަްއސަަލްހިތްވަރުނެތީމަ.ްދެން ްއެބަ ްފަހައިގެން ނިކުފާނު

ްއެފް.ޕީ.އަިއ.ީޑގެް ްމައްސަލަ. ްބައެްއެގ ްކިތަންމެ ްހުއްޓޭ ްއެބަ ްވެސް ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވެއްެޖއްޔާ ްބަލަން އެއް

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްކިތަންމެްމައްސަލަްއެއ811ްްމައްސަލަ ްއޮތް.ްމިހެންްޮގސް ްއެބަ ްޚިޔާނާުތގެްމައްސަލަ ްމިލިއަންްޑޮލަރުގެ

ްނުފެންނަް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފޫޮކޅު ްމީހެއްގެ ްއެ ްެއއްވެްސްކެންިޑޑޭޓެްއްނުހުންނާނެ ްރިާޔސީ ކިޔައިފާނަން.ްތިަޔްުއޅޭ

މީހަކު.ްމިްއުޅެނީްމަތިންްއިަހށްދުވަހުްފައިބަިއގެންްއުޭޅްބަެއއްްނޫނެްއްނޫންތޯ؟ްއެހެންެވްއޖެއްޔާްކީްއވެގެންޯތްެއގޮތަށްް

ްމީހަކުް ްވަކި ްކުރަނީ. ްއަތަށް.ްްކަންތައް ްއެ ްވެސް ްސިފައިން ްއަތަށް. ްއެ ްވެސް ްފަނޑިޔާރުން ްބޭނުންވީމަ ނައްތާލަން

ފުލުހުންްވެސްްއެްއަތަށް.ްެއަކމަކުްހިތާމައަކީްރައްޔިތުންނެްއްއެްއަތަކަށްްނާރާ.ްއެހެންވީާމ،ްގޮެތއްްހަދާލަންނުކުރިގެންް

ވަނަްދުވަހުްއޮތްްލިސްޓެއ8ްްްވަހުްމިދިޔަްއަހަރު.ްވަނަްދ7ްުމިްއުޅެނީ.ްބަޣާވާތަކުންްވެރިަކންްބަދަލުކުރީްފެބްރުއަރީް

ނޑުމެންްއެންެމންްނައްތާލަން.ްނުނެއްތުނީމަ،ްތަޅާލީްމަގުމަީތގަ.ްނެއްތުނުޯތ؟ްއެްއްކަމެްއްެވސްްވިތޯ؟ް ނެރިފައިްއަުޅގަ

ް ްރިޔާސީ ްާބއްަވއިފިްއޔާ،ްދެމިގަންނާނަން. ްއިންތިޚާބެއް ްއަދިވެސް ްއިރާދަކުރެއްިވްއޔާ. ްކޮޅަށް ްވެސްްމިތިބީ އިންތިޚާބުން

ްވެްސް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްސީދާ ްކާމިޔާބުކުރާެނ. ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެވސް ްއިންތިޚާބުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ މޮޅުވާނަން.

ހޮވޭނަން.ްމޭގައިްއަތްޖަހާފައިްމިްދަންނަވަނީ.ްހޮވޭނަންްކިހިލިޖަހައިގެންްކޮންމެްމީހަކުްވާދަކުރިޔަސް.ްއެހެންވީާމ،ްދެންް

ްގެްނގޮސް ްފިލްމުްްއެވީ ްބަދުނާމުކުރަން. ްމީހެއްގެ ްމަކަރުހެދި ްއިންތިޚާބަށް ްބަދުނާމުކުރަން. ްމީހެއްގެ ްވިއްިކ ރާ

ކުޅުނުއިުރގައިްކޮންމެެވސްްައންހެނަކާްއެކީްދުވިްވާހަކަްދައްކަން.ްމިހެނެއްްނޫނޭްއިނގޭތޯްމިކަންްކުރާނީކީ.ްކުރަންޏާް

ް ްތިބި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްމިއަދު ްކުރާނީ. ްރަނގަޅަށް ްއޮީތްފިސާރި ްދަންަނވަން ްއަޅުަގނޑު ްވެރިންނަށް ްސިޔާސީ ހުރިހާ

ްއެމް.ޑީ.ީޕގެް ްގޮަތކުން ްކޮންމެވެސް ްއޮންނަނީ ްމި ްނިމޭއިރުަގއި ްކިަޔއި ްބިލު ްހަދައިގެން، ްބިލުތައް ްކުދިކުދި ފާޑުފާޑަށް

ް ްޖަލުގައި ްގޮތަށް.ްދޫނިދޫ ްނުވަދެވޭ ްތަަނށް ްެކނޑިޑޭޓަްށްއެ ްނުވަދެވ4ްޭރިޔާސީ ްކޮށްފިްއާޔްދެން ްއިންިޑއާްދުަވސް ނޭ.
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ުދވަސްްކުރީމަ،ްދެންްއިންތިޚާބަކަްށްުކރިމައްޗެްއްނުލެވޭނޭ.ްއެހެންްޮގތަކުންްފައިދާނެތީމަ،ްދެްނ3ްްއެމްބަސީްތެރޭަގއިް

ް ްތިބެފައި ްއެތެރޭަގއި ްނުކުމެ، ްވުޟޫކޮށްލަިއގެން ްމެން ްމުޙައްމަދު ްއާދަމް ްރީއްޗަށް ްވަރަށް ްއޮީތްهللاްހަމަ އަންަގވާފައި

ް ްކިޔައިގެން ްނަފުސުްމިހެންނޭ ްމީހުންގެ ްދޮުގހަދައިގެން ްގަނެފަިއ، ްނަން ްރަސްކަްނފުޅުގެ ްކަލާނގެ ރޯދޮގުަހދައިގެން

ްއާދޭސްކޮށްފަިއް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް، ްހުރިހާ ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްޮގވާަލން ްއަޅުަގނޑު ދުއްވާލަނީ.

ނޑުމެންގެްބާރުްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްބެންޗުްހިނާގށޭްދުއްވާލަމާ.ްހަމަްދުއްވައިާލނީ .ްއޭރަށްްއެްމީހުންނަށްްއެނގޭނެްއަުޅގަ

ްދެްން ްބަޖެޓެއް. ްނުހޯދޭނެ ްބަޖެެޓއް. ްނުލިބޭނެ ްތާށިކޮށްފިއްޔާ ްބަޖެޓު ްމިތަނުން ްދެއްކޭނީ. ްެއއްތޯ ްވާހަކަ ްކޮން ހުރިވަރު.

ްވެްސްހޯދަން ްމުސާރަ ްފަޅާލަިއގެން ްއެމް.އެމް.އޭ ްނުކުމެ ްއަޅަިއގެން ްބޮލުގަިއ ްގާދީގޯނި ްހަމަ ްހެދިދާނެ.ްޖެހޭނީ ްއެހެން .

ނުޑްހަމަްމިތާްތިބިްހުރިހާްސިޔާސީްވެރިްނގެް އެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހަށްްގޮންަޖހާފައިްއެކަންްކުރާނެްކަމެްއްނެތް.ްއަުޅގަ

ފިކުރާްއެއްބަްސ.ްެއއީްމިްތަނުގައިްސިޔާސީްޕާޓީަތކުގެްީލަޑރުންގެްތެރޭަގއިްައޅުަގނޑުްެވސްްހުންނާނެްއުޅެފަ.ްދިގެްއް

ް ްކިޔާނެ ްކޯޓަްށްމަދެއް ްސުޕްރީމް ްވިދާުޅވާ ްތިޔަ ްނިންމާފަ. ްހުންނާނީ ްކަްނކަން ްއުޅެފަ. ްހުންނާނީ ްނެތް. ކަމެްއ

ނޑުެމން.ްމިްތަނުންްލީ.ްއަދިވެސްްބަދަލުކުރެވޭނެ.ްފާއިޒުްވެސްްބޭރުކުރެވޭނެ.ްކޮންްފާއިެޒއްޯތް ނޑިޔާރުންްލީްއަުޅގަ ފަ

ް ްކޮން ްޤަދަރުނުކުރާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮންނާނީ. ްހަމަްމިތާ ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނދެވޭނީ. ްއެތާ ފާއިޒަކަށްތޯ

ްތަނަްށް ްއެ ްބެންޗެއް ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްޤަބޫލުކުރާ ްބޭފުޅުން ްތި ްތެދުވަން. ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ

ްމީހަކު ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްވެރިްނ، ްސިޔާސީ ްތިބި ްމިތާ ްޤަބޫލުނުކުރައްވާތި ްބޭފުޅުން ްތި ްމިއަދު ްލާންވީ. ބަޣާވާުތގެް،

ނޑައިލާނެ.ްަރއީސްްނަޝީުދް ވެރިން،ްމިްރާއްޭޖގެްވެިރކަމަށްްގެނައުމަށްްޓަަކއިްދެންްތިބިްހުރިހާްސިޔާސީްވެރިންްފު

ނޑުްނިންމާލަމުންްވެސްްދަންނަވަންްއޮތީ،ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުް ނޑިގެންްާދނީކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ އެކަންޏެއްްނޫންްފު

ްބެ ްއިންތިޚާބުތަާކ ްޭއގެްންލެވިދާނޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެޭރގަިއ ްިއޞްލާޙުގެ ްގެނެޭވ ްޤާނޫނަށް ހޭ

ްޝުކުރިއްާޔް ްކުރަންޖެހޭނީ. ްއެކަްނ ްެއއްގޮތަށް ްރޫހާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކުރަންޖެހޭނީ. ްއެކަން ްގޮތަށް ފައިދާކުރާނެ

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

 

 ޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙެއ2118/11ްްްޝުކުރިއްޔާ ްޤާނޫނަށް ްޢާއްމު ްބެހޭ އިންތިޚާބާ

ްކަެމއްް ްއެދޭ ްއަބަުދވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްހުށަހަަޅއިދެްއވި ްއެ ހުށަހަޅައިދެއްވީތީ

ނޑައަޅަްންވީހާވެސްްގިނަްމީ ހުންނަށްްއިންތިޚާބުތަކުގައިްބަިއވެިރވެިވ،ްރައްޔިތުންނަށްްއެްމީހުންނާްބެހޭްގޮތުންްގޮތްްކަ

ްބޮޑުވެގެންދާނެ.ް ްފުރުޞަތު ްއެ ްއިޞްލާޙުން ްގެނެވޭ ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބުމަށް. ފުރުޞަތު

ްުޝކުރުދަން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް ްއެ ނޑުމެންްއެހެންކަމާއެީކގައި ްއަޅުގަ ްަބލައިލަންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނަވަން.

ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ،ް ްމި ްެއހެން ްވެސް. ްޝަރުތުތަކަށް ްހުރި ްލެވިފައި ްޤާނޫނަށް ްގަވަރމަންޓުގެ ްލޯކަލް ްކުރިން މިހާރު
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ްނިންމުމެއް ްނިންމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްރައީސާ ްޮކމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްިސވިލް ްނިންމުމެއްގައި ްކޯޓުގެ ގަިއްސުޕްރީމް

ނޑުމެންް އަޅުަގނޑުމެންްމިތާްއެްނިންމިްނިންމުމަކީްއެއްްކުށަށްްދެްއަދަބުްދެވުންްކަމަށްްއެްކޯޓުންްނިންމައިފި.ްއަޅުގަ

ް ްނިމި، ްތަންފީޛުކޮށް ްޙުކުމް ްެއ ްއަދި ްމީހަކަށް، ްސާިބތުވެފަިއވާ ްކުެށއް ްވަންދެނ11ްްްމަސްތުވާތަކެތީެގ ްުދވަސް އަހަރު

ްލިޔެފަ ްގޮތަށް ްވެްސްކުރިމަތިނުލެވޭނޭ ްގައިމު ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫންބާއޭ ްދެވެނީ ްއަދަބު ްދެ ްކުށަކަްށ ްެއއް ްއެއީ ްއޮތުން އި

ްެއބަްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްއެްމީހަކުްޙުކުމެއްްކޮށް،ްއެްޙުކުމްްަތންފީޛުކޮށްްނިމުނީމާްދެންްއެް ނޑުމެން ހިތަށްއަރާ.ްއަުޅގަ

އްްނޫނިއްޔާްއަުޅަގނޑުމެންްދެކެނީްއޭނާެގްޙުކުމްްމީހާްއަކީްރަނގަުޅްމީހެއްްގޮުތގައިްމުޖުތަމަޢަށްްގެެނވޭނެްަކހަލަްމީހެ

ްައދަބުލިބެނީްއެްމީހަކަށްްެއްުކރެވޭްޙުކުެމއްެގްތެރޭގަ.ްއަިދް ްއެކަްންދާންޖެހޭނެްކަމަށް.ްއެްމީހާްކުިރްކުށަށް ތެރޭގައި

އަށްްެއްޙުކުމުގެްއެްމީހާްރަނގަުޅްމީހެްއގެްޮގތުގަިއްމުޖުތަމަޢަށްްނެރުމަށްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަްތްވެސްްއޭނަް

ްތިބެ،ް ްގޮތުގައި ްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުން ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްދެކެނީ.ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކުެރވެންޖެހޭނެ ތެރޭގައި

ްމީހެއްެގް ްއެ ްވާއިުރ، ްބަަޔަކށް ްކުރަންޖެހޭ ްަކންތައްތައް ްވިސްނަިއގެން ްޙައްޤުތަކަށް ްަރއްޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެން

އެްމީހަކަށްްދެންްއިތުރުްއެތައްްކަމެއްްނުކުރެވޭްގޮތަށްްައޅުަގނޑުމެްންޝަރުތުތައްްއަޅުަގނޑުމެންްޙުކުމެއްގެްއިތުރަށްް

ނޑުްކުރީަގއިްލޯކަލކައުންސިލަރުންާން މިްމަޖިލިހުންްލުމަކީްހަމަގައިމުްވެސްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްނޫން.ްއަޅުގަ

ނޑުްއޮންނާނީްދައްކާފަ.ްއިތުރުްޝަރުތުތައްްލައިގެންްބެހޭްގޮތުން،ްއެްބިލާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދެއްކިއިރުްވެް ސްްައޅުގަ

ްބޭނުންވަނީް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޫނން. ްއުސޫލެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެއީކީ ްހެދުން ްގޮތް ްކުރިމަތިނުލެޭވ ްބަޔަކަށް ގިނަ

ްމަގުތަނަވަ ްގޮތަށް، ްލިބޭނޭ ްފުރުޞަތު ްއެ ްވާދަކުެރިވ، ްއިންތިޚާބުގައި ްމީހުންނަށް ްގިނަ ްގިަންވީހާވެސް ްގޮތަްށ، ްސވާ

ްގޮތަްށް ްބައިވެިރވެވޭނޭ ްމީހުންނަށް ްގިނަ ްވީހާވެސް ްކަންަކމުގައި ްަޤއުމީ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްބަސްބުނެ، ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންނަށްް ްތާއީދުކުރަނީ.ްއަޅުގަ ްމި ްކަމަށް ްމި ނުޑްއެހެންވެ ްކުރުން.ްއަުޅގަ ްއެކަންކަން ްހުޅުވައިދީގެން ފުރުޞަތުތައް

ްމި ްއައިްސ ްފަދަްްމިހާރަކަށް ްޯކޓު ްސުޕްރީމް ްވާހަކަދަްއކަަވއިފި، ްވެސް ްެމންބަރުން ްެވސް ްކުރިން ްމީގެ ފެންނަނީ،

ްކަންކަުމގަިއ،ްއަިދް ްސިޔާސީ ްސިޔާސީވެ ްމީހުން ްއެ ްފެންނަނީ ްމި ްއަޑުަތކުން ްއިވޭ ްމި ކޯޓުތަކުން،ްައޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަ ްިއންނެވި ްވަގުތު ްމި ްކަމުަގއި ނިޑޔާރެއް ްފަ ްުއއްތަމަ ްއެއްކިާބވާށޭްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަޢައްޞަބުން ްއެ ްފާއިޒު، ޙްމަދު

ްވެްސް ްިއއްޔެ ްދިަޔއީ ްިއވިގެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަތން. ްޢަމަލުކުރައްވާ ްގޮތަށް ްނޫން ްއެ ްިވޔަސް ވިދާޅުިވކަމުަގއި

ރީމްްކޯޓުެގްމީޑިއާތަކުންްިއިވގެންދިޔައީްިދވެހިރާއްޖޭގެްވަކީެލއްްކަމަްށާވްއަލްއުސްާތޛާްދިޔާނާްސަޢީދުްއަރިހުގައިްސުޕް

ްއޭނާގެްޝަރުތުހަމަނުވާް ްމުޙައްމަދުްނަީޝދަށް ްރިާޔީސްކެންޑިޑޭޓު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްއެިދވަޑަިއގަތް ނޑިޔާެރއް ފަ

ްމިއީް ްލައްވައިެދްއވުމަށް. ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްއަލުން ްަމއްަސލަތައް ްޓަކައި ނަޑައޅައިދެްއވުމަށް ްކަ ްބޭފުޅުން ްއެ ގޮތަށް

ްކަންބޮުޑވާން ްއެްއަޅުަގނޑުމެން ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްަކމަނާ ްއެ ްއިވިގެންދިަޔއީ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްއަދި ްކަމެއް. ޖެހޭ

ނޑިޔާރަށްްއެްވާހަކަްލިޔުމުންްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްކަމަށް.ްއެކަމަުކްެއކަމާްބެހޭްޮގތުންްބެލުނުްބެލުމެއްްވެްސް އުއްތަމަްފަ

ްތަޢައްޞަބުެގްތެރޭގައި ްޒާތީ ްމިޮގތަށް ްކަންބޮުޑވޭ ްވަރަށް ްެއްްނެތް. ްެވސް ްއިްއޔެ ްކޯޓުން ްހުުޅމާލޭ މަަސއްކަްތކުރެވޭތީ.
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ްމަނިކުފާނަށްް ްއެ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިންތިޚާބީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިޔައީ

އޮތޭްއެހެންވީމަްރާއްެޖްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްދަތުރުފުޅެއްަގއިްވަަޑއިގަންަނވަންްވިދާުޅވީމަ،ްވަކިްުދވަހެއްަގއިްކޯޓުްއެބަް

އިންްބޭރަކަށްްނުެދވޭނޭްއެހެްނބުނެ،ްއެްބޭފުާޅްއަށްްޤާނޫުނައސާސީްއިންްލިބިދޭްދަތުރުފަުތކުރުމުގެްމިނިވަްނކަމާ،ްއެކިް

ްފެންނަނީް ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްތަން. ްއަންނަ ްިނގުަޅއިގަެނގެން ްވެސް ްމިނިވަންކަން ްދިއުމުެގ ްރާއްޖޭގެ ތަންތަނަށް

ްމެދު ްރަްއޔިތުންެގްކޯޓުތައް ްައއިސް ްބައެއް ްއިންތިޚާބުވި ްރާއްޖޭގެ ްނެތި ްބަހެއް ްސީދާ ްރައްޔިތުންގެ ްާރއްޖޭެގ ވެރިކޮށް

ްދެކެނީް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުކުރެވޭނެ. ްޤަބޫލެއް ްގޮތަށް ްމި ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްތަން. ްނިގުަޅިއގަންނަ ޙައްޤުތައް

ްހިތްވަރު.ްއަ ްހުންނަންވާނޭ ްމަޖިލީހުގެ ްކުރަމުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަން ްއެ ްކޯޓުތަކުން ްމިހާރު ްމަޖިލީހުން ނޑުމެންގެ ުޅގަ

ްދަނީް ްމި ނޑުމެން ްކަމުގަ.ްއަުޅގަ ްއިން ްކާތިބާ ްކޯޓެއްގެ ްއެހެން ްނުވަތަ ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްވެއްޖެ ްމަޖިލިސް ްމި ްގޮތުން ދާ

ްއެްއޗެއްްލިޔެލަން.ްދެންްއެްޮގތަށްްތިބެފައި...

ް

 މާލްްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:މާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒްްޖަ

 فٓاءانس آيٍ كًا أَؤيٍ قانٕا انُاس آيٍ كًا آيُٕا نٓى قيم ٔإذا .قال في كتابه لكريم انريانحًد هلل زب انعانًيٍ، `.ް

 .ٔعهى آنّ ٔصحبّ أجًعيٍ انًسسهيٍ. سيدٔانصالة ٔانسالو عهى أشسف األَبياء ٔް.يعهًٌٕ ال ٔنكٍ انسفٓاء ْى إَٓى أال

.ްާއދެ!ްއިންތިޚާބުތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙެއްްގެންނެވުމަށްްانسالو عهيكى ٔزحًت هللا ٔبسكاتّޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ްޢި ްާދއިރާެގ ްކުޑަހުވަދޫ ްއެްޓަކައި ްއުފާކޮްށ، ްވަރަށް ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްތަފާުތް ްހުރި ްއެބަ ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްގިނަ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްސަބަބަކީ ްބޭނުންވޭ. ްޝުކުރުދަންނަވަން މަނިކުފާނަށް

ްޖުމްލަކޮށް ްބައިތަކެއް ްހުރިހާ ްއެ ްެއކަމަކު ްބައިތައް. ްގެންނަންޖެހޭ ްގެނައުަމީކްްއިޞްލާޙުތައް ްގޮތެއްަގއި އިޖުމާލީ

ްއިްން ްވިަޔސް،ްކޮމިޓީ ްކަމަށް ްބަަލއިގަތް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބިލު ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހިތުން އަޅުަގނޑު

ންްމިކަންްވަރަށްްފުޅާްދާއިރާްެއއްަގއިްރިޢާޔަތްކުަރއްަވިއގެން،ްމަޝްވަރާކުރަްއވަންޖެހޭްފަރާތްތަކާްމަޝްވަރާކުަރއްަވިއގެ

ްގެންަނވައި،ް ްއިޞްލާޙުތައް ްިމ ްއެްއަގއި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްެވސް ްވުރެ ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއުއްމީުދކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާނެ ްހައްަދވަިއދެއްވަން ްއެއްަޗކަށް ފުރިހަމަ

ް ްކުރެވޭ ްނޭނގި ްމީހަކަށް ްތައުބާވެ،ްޤަބޫލުކުރަން ްއުމުރަށް ްމުޅި ްމީހާ ްއެ ްއޮތުމަކީ ްއައިސް ްޙުުކމެއް ްސަބަބުން ކުެށއްގެ

އިޞްލާޙުވުމުންްވެސްްދެންްދުވަހަކުްސަލާމަތްނުވެވޭްހިސާުބގައިްއޮންނަންޖެހޭނެްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްބައެއްް

ކުރަްއަވއިފިއްޔާްއެއީްއިތުބާރުނުކުރެވޭްކަހަލަްކަހަލަްކުށްތައް،ްއެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްވެސްްފާހަގަކުރެްއވިްފަދައިންް

ްގޮތަށްް ްމަސައްކަތްނުކުެރވޭ ްކަްނކަމުަގިއ ްާބވަތު ްއެ ްއިންތިޚާބުތަކުަގިއ ްއެ ްކުަރްއވައިިފއްޔާ ްކަންކަން ބައެއް

ްއިންޞާފުް ްމިސާލަކަށް ްދެެކން. ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެއީ ްއޮތުން ްއޮންނަ ނަޑއަުޅއްވާަފއި ކަ

ްމަްއޗަށްްސާބިތުވެަފއިްގާއި ްބޭފުޅެއްގެ ްކުށްކުށް،ްއެ ްބޮޑެތި ްޚިޔާނާްތތެރި ްބޭފުޅަކު ްކުރިމަތިލައްވާ ްމަޤާމަކަށް މުކުރަންޖެހޭ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=65&idto=65&bk_no=49&ID=69#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=65&idto=65&bk_no=49&ID=69#docu
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ްގޮތަށްް ްެއކަހަލަްބޭފުޅަކުްެއކަހަލަްމަޤާމަކަށްްއިންތިޚާބުކުެރވޭ ނޑުެމންްޢަފޫކޮށްގެންްނަމަވެސް ްއަދިްއަުޅގަ އޮްއވާްދެން

ްޮގތް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްވިސްާނވަަޑއިގެންްްއޮތުމަކީ ްދޭތެރޭގައި ްކަންތައްތަާކ ްގިނަ ްފަންނީ ްމިކަހަަލ ްނުވާނެ. ކަމަކަށް

ްވެސްް ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްާކއިރު ްވާހަކަ ްމި ްއާދެ! ްކަމެއް. ްބޭނުން ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްގެންެނވުމަކީ އިޞްލާޙުތައް

ް ްދައުލަތުގެ ްދިވެިހ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްވޭ ްއެބަ ްބޭނުން ްމ3ްެދަންނަވާލަން ްކީއްބާަވއޭ؟ްބާރުގެ ްކުރެވެނީ ްމި ދުގައި

ްބާަރކަށްް ްާގއިމުކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާުފ ްުނވަތަ ްއެއް ްޖުޑިޝަީރ ްއިންތިޚާބުކުރި ްމަޖިލީހުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަބޔަުކ ްއަނެއް ްއެްއޗެހިކިޔަނީ. ްމަޖިލީހަށް ްބަަޔކު ްއަނެއް ްެއްއޗެހިކިޔަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނގެްދައުލަުތގެްހިމެނޭްއެްއޗެހިކި ނޑުެމންްއަމިއްލަްއަށްްވަްއޓާލުމަކ3ްްީޔަނީ.ްޙަޤީޤަތަކީްއަުޅގަ ބާރުގެްައގުްއަުޅގަ

ްއިނގޭތޯ.ް ްކަމެއް ްކަހަލަ ްބުރިކޮށްލުްނ ްއަށް ްއަމިއްލަ ނޑު ްގޮިފގަ ްއަރާތިބި ްގަހެއްގެ ްއަރާތިބި އަޅުަގނޑުމެން

ްކަް ނޑު ްގޮިފގަ ްތިބެ،ްެއ ްގޮފިަގނުޑގަިއ ްކުާރްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭން ްެގއްލުމެއް ްީމހަކަށް ްެއއީ ްަވއްަޓއިލާއިުރގަިއ ނަޑއި

ްކަމެއް.ް ްކުރެވޭ ްެގއްލުންދިނުމަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޚުދު ްކަމަކީްީސދާ ްކުރެވޭ ްއެ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްހީވިޔަސް ކަމެކޭ

ނޑުމެންނަކީްއަބުުރވެރި،ްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަަވއިލާްެއއްެޗއްްތަންކޮެޅއްްޞަރީޙަކޮށްްދަންނަވައިލެވޭތޯްބަލާނަން.ްއަް ޅުގަ

ްެއްއ،ް ްމުއައްސަސާ ްނިސްބަތްވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްބޭނުން ްވާން ްކަމުގައި ްޢިއްޒަތްތެރިން ޝަރަފުވެރި،

ްކޮންމެް ްކުރާ ްއެގޮތަށް ްނުކުރަްއާވނެ. ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްގޮތަްށ ްވެއްޓޭ ްއަގު ްދައުލަތެްއގެ ްނިސްބަތްވާ އަޅުަގނޑުމެން

ްޙަޤީޤަ ްއެންެމްކުރުމަކީ ްދައުލަތުގެ ްޖެހޭނެ ްމަޖިީލހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއަގު.ްމިސާލަކަށް ްވެސް ްތިމާގެ ްވެްއޓެނީ ްއެ ތުަގއި

މަތީްމަޤާމާއިްޢަދުލުއިންޞާފުްގާއިމުކުރުުމގެްމަޤާމުްހިމާޔަތްކުރުން.ްއަދިްހަމަްއެފަދައިންްދައުލަތުގެްއަެނއްްދެްބާރުންް

ނޑުމެންަނށްްއޮޅިގެންްމިްއުޅޭްކަމަކީްޖެހޭނެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްކަރާމާތާއިްޢި އްޒަތްްވެސްްިހމާޔަތްކުރަން.ްއަުޅގަ

ްފަހަރެއްގަިއް ްނޫން. ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުްނގެ ްކުރަނީކީ ްކަންަތްއ ްގޯސްކޮށް ްހަދަނީ، ްގޯްސ ްުނވަތަ ްގޯސްވަނީ މި

ްއަޅުަގނޑު ްެއކަމަކު ްގޯސްކޮށް. ްމެންބަރުްނ ްބައެއް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއުޅުްއވަފާނެ މެން

ް ްކޮންެމ ްކަްނކޮޅުތަކުން ްެއކި ްރާއްޭޖގެ ްިމއީ ްކިޔާއިުރގައި ްމަިޖލީހޭ ްރަްއޔިތުންގެ ްއާބާދ5ްްީޙަޤީޤަތަކީ، ްމީހުންގެ ހާސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންކަން. ްިތއްބެިވ ްއިންތިޚާބުކުރައްވާަފއި ްާދއިރާތަކުން ްެއކި ްޓަަކއި ްތަމްސީުލކުރުމަށް އެއް

ްކުޅުންތެރިންާނިއްޤަބޫލުނުކުރިޔަ ްފުޓުބޯޅަ ްމީހުންނާއި ްދީނީ ްތިއްބަވާެނ ްތަުނގަިއ ްމި ްބޭނުންނުވިޔަސް ްޤަބޫލުކުރަްނ ސް،

ްޓީޗަރުންާނ،ް ްފިލްމްސްޓާރުންނާއި ްޑްަރއިވަރުންނާ، ްމީުހންނާއި ްކުރެްއވި ްކަތީބުކަން ްމީހުންނާ، ްކުެރްއވި އަތޮޅުވެިރކަން

ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްގޮސް ްމިހެން ްއެހީތެރިންނާ، ްފަންނެއްގެ،ްްޞިއްޙީ ްހުރިހާ ްއެއްަގއި، ްދާއިރާ ްހުރިހާ ކަންކޮޅެްއގަިއ،

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެކަން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްތިބޭނެކަން ްމީހުން ްއެއްގެ ްގިންތި ހުރިހާ

ް ްހަމަ ްތަނުގައި ްމި ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއާދެ! ްއުޅެީނ. ްމި ތިބޭނެްޤަބޫލުނުކުރެވިގެން

ްކުރެއްވިް ނޑިޔާރުކަން ްފަ ްތިއްބަވާނެ.ްކުިރން ްވެސް ްޭބފުޅުން ްމަސްވެރިކަންކުެރއްވި ްއަކީ ްމާނަ ްވެސް.ްޭއގެ މަސްވެރިން

ބޭފުޅުންްވެސްްިތއްަބވާނެ.ްުކރިންްޓީޗަރުކަންްކުރެްއވިްބޭުފޅުންްވެްސްތިއްަބވާނެ.ްަބއްަލވާ!ްމިތަނުަގއިްނެތްްެއއްވެްސް



15 

 

ްރާ ްއޮތްތޯ ްއެބަ ްއެއް ްރައްޔިތުްނެގްދާއިރާ ްއެހެންވީމަ، ްއަީކ ްމާނަ ްއޭގެ ްަތމްސީލުކުރަން. ްދާއިރާތަކެއް ްހުރިހާ ްއޖޭގައި

ްވަރަްށް ްހަމަ ްމަޖިލީހަކީ ްަރއްޔިުތންގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތުގަ. ްވެްސ ްވަނީ ްމި މަޖިލީހަކަށް

ްގޯްސވެދާނެ ްކަންތައްަތއް ްބަެއއް ްކުރާ ްމަޖިލީހެކޭ.ްމިތަނުން ްއެހެންްފުރިހަމަ ްކަެމއް ނޑުމެންަނށްްރަނގަޅު ްއަުޅގަ .ްއަދި

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންެގ ްހާލެްއަގއި ްެއއްވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްއެކަމުެގ ްހިނގަިއދާނެ. ްރަނގަޅުނުެވ ބަޔަކަށް

ައގެއްްނޫންތޯ.ްްއަުގވެްއޓޭްގޮތަށްްވާހަކަދަްއކަިއގެންނުވާނެ.ްއޭރުންްއެްެވއްެޓނީްހަމަްއެްވާހަކަދައްކާްބޭުފޅެއްގެްވެސް

ނޑުމެންނަށްްވަކިްބޭފުަޅކުްގޯްސކަމެްއް އެއީްއެްބޭފުޅަކުްނިސްބަްތވާްދައުލަތުގެްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލިސް.ްއެކަމަުކްއަުޅގަ

ްމެދުވެރިކޮްށގެްން ްރައްޔިތުން ްެއއްގެ ްާދއިރާ ްއެ ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްޢަމަލުކުރައްވާ ްެވއްޖެއްާޔ،ްޯގސްކޮށް ްކަމަށް ކުރަްއވާ

ނޑުމެންްއިްޞލާޙުކުރުމުގެްނަމުަގއިްުނވަަތްއެްރަްއޔިތަ ުކްއިޞްލާުޙކުރުމަށްްޓަކަިއްމަސަްއކަތްކުެރވިދާނެ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްކުރެވެީން ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފަސާދައުފެދޭ ްވާހަަކއަކުން ްަދްއކާ ްކަމަކުން، ްކުރާ ްބޭނުމުގައި ްރަނގަޅުކުރުުމގެ ކަންކަން

ނޑުމެންްޢަދު ލުއިންޞާފުްގާއިމުކުރުުމގެްދާއިރާްއަށްްފާުޑކިޔާއިުރަގއިްައޅުަގނޑުމެްންއަދިްރަނގަޅުްކަމެއްްނޫން.ްައޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްޢަދުލުއިންޞާފުްގާއިުމކުރުމުގެްބާރަީކްަދއުލަތުގެްއެްއްބާރުކަން.ްއެްާބރެއްްގޯެހއްްުނވާނެ.ްއެްބާުރް

ްދެމިއޮ ްހަމަ ްވެސް ްބެންޗު ްއާދެ! ްވެްސ، ނޑި ްގޮ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްަވިކްދެމިއޮންނާނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ންނާނެ.

ްފަދައިްން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްހަމަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްގޯސް ނޑިޔާރަކު ފަ

ްޤަދަރުކުރަންޖެހޭނެ.ް ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮުތަގއި ްޭއގެ ްކޯޓު ްަވކިކުރެވިދާނެ.ްއެކަމަުކްސުޕްީރމް ްހަމަ ްބޭފުޅަކު ްއެ މިތަނުން

ނޑުމެންނަށްްއިޙްތި ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްނިންމުމަށް ްނިންމާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ރާމުކުރަންޖެހޭނެ.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށް ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއެހެން. ްއޮންނާނީ ްއެކަން ްވިޔަސް ްަކމަށް ްނިންމުމެއް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްބޭފުޅާުކްްހުންނަވާ ްހުންނަވާ ްމަޤާމުގައި ްއެ ްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. މަޤާމަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމެއްަގއި ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ްމިސާލަކަށް. ްކުރެވޭނެ ްވެސް ްޢަޒުލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޯްސވެއްޖެްއޔާ

ްއަ ްދެްއކުމަކީ ްާވހަކަތައް ްތަފާތު ްަޓކައި ްއަުގވައްޓާލުމަށް ްބާުރގެ ްއަނެއް ްކަެމްއްއެއްބާރުން ްކުރެވޭ ްމި ނުޑމެންނަށް ުޅގަ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްޤައުމާއި ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްދައުލަތާއި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއަށް ްއަިމއްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޭނގި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަާކ ްެއހެންވީމާ، ްކަެމއް. ްކުެރވޭ ްޓަކަިއ ްއަުގަވއްޓާލުމަށް މުއައްސަާސގެ

ނޑުމެންނަށްްއިޞްލާޙުކުރަމުން ްއަުޅގަ ްރޫހު ްމި ްުނވަތަ ްކަހަލަ ްއަލިެއޅޭ ްކަމަްށ ްމި ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ދާއިރު

ްކަމަްށް ްވެދާނެ ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްވެސް ްގެނަުއމަކީ ްމަފްހޫމެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެެވސް ްފަދަ ވިސްނަިއގަނެޭވ

އެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުެމންްހިންގަވާށޭްއަމިއްލަްއަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެން،ްެއކަންްެއގޮތަށްްކުރެވެންްއޮތްްކަމަށްްަވންޏާ.ް

ްތެެރއަްށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދޫކޮްށ ްއުސޫލު ްބަރަހަނާވުމުގެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްައޅުަގނުޑމެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ،

ްދަން ްމަސައްކަްތކުރަމާ.ްމިސާލަކަށް ްޓަކައި ްއިްޞލާޙުކުރުމަށް ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްހުރި ްކަމެއް ްހުރި ނަވާްއިޞްލާޙުކުރަން

ނޑަކަށްްނިމެމުންދާްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްފަހުގެްދެލިކޮޕީއާްބެހޭްގޮތުންްވެސްްވަރަށްްނޭދެޭވް ކަމަށްްވަންޏާްމިހާރުްގާތްގަ
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ްއެކަަމުކް ްއަުޑއިވިފަ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްދެްއވާފަިއ ްތަޤްރީުރތައް ްަބއެއް ްތަންތަނުގައި ްޢާއްމު ްހުރި ްއެަބ ގޮތެްއގަިއ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނެއްްދަންނަވަންތޯ، ްގިނަ ްހަމަ، ްވެސް ްިތއްބެވީ ްކޮމިޓީގައި ްދިރާސާކުރާ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްނ

ްމީހަކަށްް ްމޮޅު ްއަދި ނޑު ްައޅުގަ ްހަމަ ްއަދި ްލޯބިކުރައްަވއި، ްދީނަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ްމެންބަރުންނަކީ ްހުރިހާ ނޫން.

ްރާއްޖޭް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްމެންބަރުންނަކީ ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްދެން ްބޭފުޅުންްނުވިޔަސް ްޢިލްމީ ްޤާބިލު ްަވރަށް ްިތއްބެވި ގައި

ކަމަށްްއަޅުަގނޑުްހެކިވަން.ްެއހެންވީމާ،ްމިސާލަކަށްްއަޅުަގނޑުގެްސަބަބުންްގޯހެއްްދިޔަްަކމަށްްވިޔަސްްދެންްތިއްބެވިް

ަފއިްތިއްެބވިްޢިލްމީްބޭފުޅުންްއެކަންްއެހެްނވިޔަނުދެްއވާނެ.ްމިސާލަކަށްްަފނޑިޔާަރކުްއެަތއްްޒަމާނެއްްަވންދެންްކުރައްވާ

ްނުލާހިކުް ްމިކަހަލަ ްމުދައްރިސުންނާ ްދިވެހި ްމިކަހަލަ ްޓީޗަރުްނނާ، ްއިސްލާމް ްއަދި ްވަކީލުންނާ، ްޤާނޫނީ ބޭފުޅުންނާއި

ްދީނީް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކިހިނެއްތޯ ްބޭފުުޅން ްއެ ްބޭފުޅުން. ްުއޅުއްާވ ްނަމާދުކުރައްވާ ބަރާބަރަށް

ްޑްރާފް ްޚިލާފަށް ްބޭނުން.ްއުސޫލުތަކާ ްދޭން ްަރއްޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑު ްޔަޤީންކަން ްެއ ްނުކުރަްއވާނެ. ުޓކުރަްއވާނީ.

ނޑުމެންްއިްޞލާޙުކުރުމުގެްނަމުގައިްއެްއވެްސްބަޔަކު،ްެއއީްރައްޔިތުްނގެް އެހެންވީމާ،ްކަުމގެްޙަޤީޤަތްްނުބަލައި،ްއަުޅގަ

ްބާ ްގާއިމުކުުރމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްައދި ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްހިންގުމުެގްމަޖިލީހުން ްސަރުކާރު ްއަދި ްވިޔަްސ، ްކަމަށް ރުން

ްހިނގާށޭ.ް ްހުއްޓާލަމާ ްމަސަްއކަތްތައް ްކުރާ ްޓަކައި ްއަުގެވއްޓުމަށް ްދައުލަުތގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވިޔަސް ްކަމަށް ބާރުން

ްވާހަކަދެްއކުމަ ްބަދުނާމުކޮށް، ްަބޔަކު ްއަނެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެކިގެންނުވާނޭ ްެއްއގޮތަކަްށެވސް ކީްއަޅުަގނޑުމެން

ްބަދުނާމުވުމޭ.ް ްއަށް ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެީއ ްކަމަށް. ްކަމެއް ްލިބޭނެ ްޝަރަފު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެކނިޑގެންދިއުމަީކް ްބާުރވެރިކަން ްޤައުމުގެ ްމި ްޤަދަރާއި ްޤައުމުެގ ްމި ްބަރަހަނާވުމޭ. ްއަްށ ްއަިމއްލަ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްލިބޭ ްަނފްސަށް ްއަމިއްލަ ްބޮޑުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވަރަށް ްލިބޭ ްާޢއިލާތަކަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގެއްލުމެއް. ްބޮޑު ވަރަށް

ްމެންބަރުންް ްހުރިހާ ްހުރަހެއް.ްއެހެންވީމާ،ްިމަކންކަމާމެދު ްޮބޑު ްވަރަށް ްއެޅޭ ްކުރިަމގަށް ނޑުމެްނގެ ނިކަމެތިކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްއަ ްކުރާއިުރގައި ްކަންތައްަތއް ްބާވަތުގެ ްމި ްވިސްނާަވޑަިއގެން ްފުންކޮށް ްމުއައްސަާސެގްވެސް ްދައުލަތުގެ ޅުަގނޑުެމން

ްއަޚްލާޤީް ްއަދި ްޚިލާފަށް، ްަގާވިއދާ ްޤާނޫނާއި ްބޭފުޅަކު ްމަސަްއކަތްކުރަްއވާ ްއެްއގެ ްމުައއްަސސާ ްއެ އަުގވަްއޓާނުލައި

ނޑުންްބޭރުަގއިްމަސަްއކަތްކުރާްކަމަށްްވަންޏާްއެްޭބފުޅަކުްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްޓަަކިއްމަސައްކަތްކުރަމާްހިނގާށޭ.ް މިންގަ

ްދެމެހެއްޓުމޭ.ް ްބާރުވެރިކަްނ ްއަިމއްަލ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދެމެހެއްޓުމަކީ ްއެކު ްބާރުވެރިކަމާ ްގޮުތގެ ްއޮތް ްމުއައްސަސާ އެ

ްއަްށް ްުނކުތާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދެމެހެއްޓުމޭ. ްޤަދަރު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަގުހިފެހެއްޓުމޭ. ްދައުލަުތގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްމި ްވެްސ ްައޅުަގނުޑ ްބިލުަގިއްރިޢާޔަތްކުރަމުން، ްމި ްެއހެންނަމަވެސް ްދަންަނވާލަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުުކރާ ބިލަށް

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްހުށަހެޅުއްވި ްިބލު ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްެއުކގަިއްއަުޅގަ ްހުރުމާ ްކަންތައްތަެކއް ްިގނަ ްވަރަށް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއގެންް ްމެންބަރުންނާ ްއެްއގެ ްކޮމިޓީ ްދާ ްބިލު ްމި ްފުާޅްމެންބަރުްވެސް ްމިއޮތްްވަރަްށވުރެްެވސް މިހާރު

ްޙައްޤުް ްވާދަކުރުުމގެ ްއިންތިޚާބުަތކުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްައށް ްފުރިހަމަ ްއިންސާފުކުރައްަވއި، ްބިލަށް ްމި ްއެްއަގއި ދާއިރާ

ސްްެއްއްލިބިގެންދިއުން.ްމިްބިލުްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވިްކަމަށްްޓަކައިްުކޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަދިވެ
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ްتٔزحًްعهيكىްسالوانٔފަހަރުްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަަކކޮޅުްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

 .ٔبسكاتّްهللا

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ

ް ްަނންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނަށްްއިންތ2118/11ްިޝުކުރިއްާޔ، ްޢާއްމު ްބެހޭ ޚާުބތަކާ

ްހަމަް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ ްމަޖިލީހަށް ްިއޞްލާޙު ްޓަކައި އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް

ްގެންގުޅުްއވާފަިއް ްިވސްނުންފުޅު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްގެނައުމުގައި ްއިޞްލާޙުތައް ްމި ްފާހަަގކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު އެާއއެީކގައި

ް ްހުިރްއޮތް ްގެނެއްސަ ްމި ްތާއީދުކުރަމޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއުސޫލެްއެގްގޮތުން ްވެސް ްއުސޫލުތަކަްށްއަޅުަގނޑު މައިަގނޑު

ްކަމަކަްށް ްެއއް ްއޭގެތެޭރގައި ްހުރި. ްއެަބ ްވެސް ްއިޞްާލޙުތަކެއް ްފަދަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްބަލައިާލއިރު އިޞްލާޙުތަކަށް

ްހު ްގެނެއްސަ ްމި ްހަމަ ްފާހަަގކޮށްލާނަން ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުގެ 9ްްރި ްނަންބަރު. ްމ9ްްިވަނަ ްނަންބަރުގައި ވަނަ

ްއެއަްށވުރެއޮ ްނުވަތަ ްރުފިޔާ ްހާސް ްދިހަ ްކުރިކަްންްންނަނީ ްކުށެއް ްޚިޔާނާތުގެ ްހިމެނޭ ްފައިާސ ްއަދަދެްއގެ މަތީ

ް ްމީހަކު ްއަްށވުރެސާބިތުވެފަިއވާ ްރުފިޔާ ްހާސް ްދިހަ ްނުވުމޭ. ްކުރިްްކަމުަގއި ްކުެށއް ްޚިޔާނާތުގެ ްއަދަދުގެ ކަްންމަތީ

ްައޅުަގނުޑް ްދެން ްޤަބޫލެްއނުކުރެވޭ. ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްަހމަ ްއަޅުަގނޑަކަށް ްދެން ްނުުވން. ްމީހަކަށް ސާބިތުވެފަިއވާ

ް ްިޚޔާނާތެކޭ، ްއެްއގެ ްލާރި ްއެންމެ ްެވއްޖެްއޔާ ްގޮުތގައި 1ްްޤަބޫލުކުރާ ްުނވަތަ ްހަމ11ްްަމިލިއަެނކޭ މިިލއަނެކޭ

ްވެއް ްވަްއކަމެއް ްއުސޫެލްއ. ްއެއް ްިޚޔާނާތެްއްގާތްަގނޑަކަށް ްޙުކުމެއް. ްވެްއޖެއްޔާ ްޙުކުމެއް ްވަްއކަމަކަށް. ްވާީނ ޖެްއޔާ

ްދަްށް ްއަްށވުރެ ްރުފިޔާ ްހާސް ްދިހަ ްއަންނަނީ ްމި ްތަްނކޮޅަކަށް ްވަނަ ްެދ ްތަންކޮޅު. ްއެްއ ްެއއީ ްިޚޔާނާތެއް. ވެއްެޖއްޔާ

ްނަ ްމީހެއް ްޙުކުމްކުރެވިަފއިވާ ްސާބިތުވެ، ްކުރިކަން ްވާނަމަ ްވެފައި ްޚިޔާނާތެއް ްތަންފީޛުކޮށްްއަދަދެްއގެ ްޙުކުމް ްއެ މަ،

އަހަުރްދުވަސްްވެފަިއވުން.ްދެްނ11ްްނިމުނުތާ،ްނުވަތަްއެްުޙކުމްްަކނޑަެއޅުން،ްަކނަޑއެޅުނުްއަދަބުްމާފުކޮށްދެވުނުތާް

ްުޙކުމެްއް ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްކަންބޮޑުވޭ. ްއެަބ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްަތންކޮޅުަގއި ްއެ ްހަމަ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްތަންފީޛުކޮ ްއަނެއްކާ ްނިމުމަށްފަހު ްމީހަކ11ްްުށް ްގޮތަކަށް ްުކރިމަތިނުލެވޭ ްއިންތިޚާބަށް ްވަންދެން ްދުވަްސ އަހަރު

ް ްބާބުަގއި ްބެހޭ ްޙައްޤުތަކާ ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަމަކަށް.ްއެއީ ްއެަބ26ްްހުންނަންޖެހޭނެ ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޙަް ްކުރިމަތިލުމުގެ ްވެސް ްއިންތިޚާބަަކށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްދީފަ.ްއިންތިޚާބުތަކަށްްއޮތް ްަރއްޔިތަކަްށްވެސް ްދިވެހި އްުޤްކޮންމެ

ނޑަައޅާްޝަރުތުތައްްގެންަނއިރުަގިއްއަނެއްާކވެސްް އަހަރުްދުވަސްްވަންދެންްއެްމީހަކުްެއ11ްްކުރިމަތިލުމަށްްޓަކައިްކަ

ްހުރުމަކީ ްހުންނަންޖެހޭ ްމަޑުކޮށްފައި ްތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު ްުޙކުމް ްެއއްގޮތަށް ްޙުކުމަކާ ްެވސްްްކުރާ އަޅުަގނޑަށް

އަހަރުްދުވަްސ5ްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮުތގަިއ،ްމިސާލަކަށްްޒިނޭގެްމައްސަަލއިަގއިްނުވަތަްަވއްކަމެްއގެްމައްސަލަިއަގއިްވެސްް

ް ްއަނެއްކާ ްޮއވެފައި ްޖަލުގައި ްމ11ްްިވަންދެން ްގޮތަށް ްއިންނަންޖެހޭ ްލިސްުޓކޮށްެގން ްވެއިޓް ްދުވަްސވަންދެން އަހަރު

ްހަމަޖެ ްމިްކަންތައްތައް ްއެއާެއކީަގއި ްހަމަ ްނޫން. ްގޮތެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެހާ ްވެްސ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްދިއުމަކީ ހިގެން
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އިޞްލާޙުތަކާްއެީކަގއިްލޯކަލްްކައުންސިލުތަުކގެްއިންތިޚާބު،ްނުވަތަްލޯކަލްްކައުންސިލުްޤާނޫނަށް،ްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނުގެް

ްގޮް ްުއވެންޖެހޭ.ްއުވޭ ްއެބަ ްެވސް ްނަންބަރުތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްޭއގެެތރެއިން ްއޮތީ. ްހުށަހަޅާފައި ްއެބ3ްްަތަށް ނަންބަރެއް

އުވޭ.ްއަޮތޅުްކައުންސިލުތަކަްށްކުރިމަތިލުމުގެްމާއްދާްއާއިްހަމައެއާެއކީަގއިްރަށުްކައުންިސލަށްްކުރިމަތިލުމުގެްމާއްދާއާ،ް

ްކައުް ްލޯކަލް ްއެއާއެީކގައި ްހަމަ ްއަނެްއކާ ްއުޭވއިރުަގއި ްމާްއދާތައް ްބައެއް ްއެހެން ްއިންތިޚާބުތަކަށް،ްއަދިވެސް ންސިލުގެ

ްއެަތްއް ްޤާނޫނުން ްމި ްއަނެްއކާވެސް ްދާއިރުގައި ްއަންނަމުން ްއިޞްލާޙުތައް ްތަފާތުތަފާތު ްޤާނޫނަށް ްކައުންސިުލގެ ލޯކަލް

ްދޭތެރޭގައިް ްމިކަމާ ްފުޅާކޮށް ްވަރަށް ްދެން ްމިއީ ްހިަތށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދާއިރުގައި ްމަދުެވގެްނ ްބައިަތކެއް ބައިވަރު

ްމިްވިސްނަންޖެ ްބަލައިގަނެ،ްނުވަތަ ްބިލު ްކުރަންޖެހިފައޭ.ްމި ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއޮތީ،ްއަުޅގަ ްމި ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ހޭ

ްމަޝްވަާރކުރާއިުރަގިއް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްކޮމިޓީގައި ްނުވަތަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގޮއްސި ްކޮމިޓީައކަށް ްބަލައިގަނެ އިޞްލާޙު

ްލޯކަލްްކަ ްފުޅާކޮށް،ްައޅުަގނޑަްށްހީވަނީ ްޤާނޫނުގެްއިޞްލާޙާްދޭތިްވަރަށް ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްމި ްޤާނޫނާއި އުންސިލުގެ

ްދަންނަވާލަްން ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ްވާން. ްގޮަތކަށް ްއިޞްލާުޙކުރެވޭނެ ްަބއިންދައިގެން ްތަނެްއގައި ްއެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ވެސް

ްތެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމިހާރު ްޙަޤީޤަުތގައި ްކަންބޮުޑވުމަކީ ްައނެއް ްއޮތް ްމީގައި ްބޮުޑްބޭނުންވަނީ ްއެންމެ ްއޮތް ރޭގައި

ނޑައެޅިުމގެް ްކަ ްޙުކުމެއް ްހަމަ ްވެސް ްޓަކައި ްފެއިލްކޮށްލުމަށް ްއިންތިޚާބަކުން ްހަމަ ްގޮްސ ްމިގޮތަށް ބިރުވެރިކަމަކީ

ްކޮށްެލޭވް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެއީ ްމި ްބަޔަކު ްގިނަ ްެތރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްޢާއްމު ްގިނަ ްވަރަށް ްކަމަށް ްއޮތް ފުރުޞަތު

ވެްސްހަމަްގަސްތުަގއިްއިންތިޚާބަކުންްފެިއލްކޮށްލުމަށްްޓަކައިްވެްސްހަމަްކޯޓަކުންްުޙކުމެއްްުނކުރާެންްކުޑަުކޑަްކަމަކުންް

ްދޭ.ްސަތޭކަް ްއެބަ ްފެންނަމުން ްވެސް ްމަންޒަރުތައް ްއެކަހަލަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނެތް. ްޤަބޫލުކުރެވޭަކށް ްމިހާރު ކަމަކަށް

ް ްޖޫރިމަނާއަކުންްނިންމާލެވެން ްރުފިޔާގެ ްފަންސާސް ްކަންތައްްވެސް ްކުށެއްގެ،ްނުވަަތ1ްްއޮންނަ ްޖިނާޢީ ްދުވަުހގެ އަހަރު

ްއިްނ1ްް ްޖޫރިމަނާ ްރުފިޔާގެ ްފަންސާްސ ްސަތޭކަ ްަބދަލުކޮށްލާ. ްއެބަ ްޙުކުމަކަްށ ްމުއްދަތުގެ ްިދގު ްުދވަހަށްވުރެ އަހަރު

ނޑިޔާރުްނގެްަކން ތައްތައް،ްުނވަތަްކޯޓުަތކުެގްނިންމާލެވެންްއޮންނަްކަންތަްއތައްްވެްސްެއވަރަށްްބަދަލުކޮްށލެވޭްގޮތަށްްފަ

ްެއއާެއކީަގިއް ްހަމަ ްއޭ. ްމަްއސަލަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްެއންމެ ްީމ ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްހުރިއިުރގަިއ ކަންތައްތަްއ

ްއަށްް ްމީހާ ްއެ ްމީހާމ ްބޭނުންާވ ްވާަދކުރަން ްއިންތިޚާބެއްަގއި ްނުވަތަ ްއިްނތިޚާބެއްަގއި ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަން

ްމަ ްކުށަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުވީމާ ްމީހާ ްއެ ްފަސޭހައެއްކޮްށ، ްވީހާ ްޖެހެނީ ްމި ސައްކަްތކުަރން

ްވެްސް ްއިންތިޚާބަކަށް ްއެހެން ްނުވަތަ ްމަޤާމެއްގައި ްެއހެން ްއައިސް ްއަށް ްއޭނަ ްއަުލން އަދަބުލިބިގަތުމަށްފަހުގައި

ްފަރާ ްއޭނަގެ ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްފައިދާކުރާނެ ްމުޖުތަމަޢަށް ްއަްށްވާދަކޮްށގެން ްއޭނަ ްގޮތަކަށް ްކޮްށދެވޭނެ ްވެސް ތުން

ފުރުޞަތުދީ،ްއޭނަްއަށްްވެްސްހަމަްރަނގަޅުްގޮތްތަކަށްްާޤނޫނުއަސާސީގެްަޙއްޤުތަާކއިްަރއްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްކުރުމުެގް

ްޭއ، ްހެދިއްޖިއްާޔ ްާޤނޫނުތައް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަމގުފަހިޮކށްގެން، ްގޮތަކަށް ްލިބޭނޭ ްޮބޑަކަްށ ްވީހާ ްފުރުޞަތުތަކާ،

ްއަުޑިއޭވް ްމި ްާވނީ.ްއަބަދުވެސް ްކަމަށް ްކޮށްދެވޭ ްކަމެއް ްރައްޔިތުންަނށް ްއެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑު

ްޓަކައޭ.ް ްޙައްޤަށް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްމެންބަރުން ްތިބޭ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްައކީ ވާހަކަ
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ްޙައްޤަ ްމެންބަރުންގެ ނޑަްށްހަމައެކަނި ްނެތޭ.ްއަޅުގަ ްިވސްނުމެއް ްވަރަކަށް ްެއްއވެސް ްދޭތެރޭގައި ްޓަކައޭ.ްރައްޔިތުންނާ ށް

ްަޙއްޤުތަެކްއް ްރައްޔިތުންގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްބަިއވަރު ްެއތައް ްފާސްެވއްޖެއްޔާ ްގޮތަށް ްއޮތް ްމި ްއިޞްލާޙު ްމި ޔަޤީން

ްއަށްްުވރެްގިނަ...1511ްގެއްިލގެންދާނެ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ޙްމަދުްޝަރީފުްމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަތި

ްނަންބަުރް ްޤާނޫނު ްދާ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `ްޝުކުިރއްާޔ

ްގޮުތގަިއްވަރަްށ2118/11ްް ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާ ްިއޞްލާޙަކީ ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނަށް ްބެޭހްޢާއްމު އިންތިޚާބުތަކާ

ްއިޞްލާ ްމިްމުހިއްމު ްސަބަބަކީ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްއަިދ ޙެއް.

ްގުޅިފަިއް ްއިންތިޚާބުތަކާ ްބައެއް ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވަމުން

ްޝަ ްތަފާތު ްޤާނޫނުތަކުގައި ްތަފާތު ްމައްސަލަތަުކގަިއ ްބައެއް ްއެްއްހުރި ްހަމަ ްފަހަރު ްބައެއް ްއެކުެލވިފައި، ރުތުތައް

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުރޭ. ްއުނދަގޫތަެކއް ްދިމާވާ ްއެީކަގއި ްހުރުމާ ްޤާނޫނުަތކެްއގަިއ ްތަފާތު ޝަރުތުތަކެއް

ް ްހުރިހާ ްޤާނޫނުގައި ްޢާއްމު ްބެހޭ ްޤާނޫނުގައި،ްއިންތިޚާބާ ްމި ްހުއްޓިގެންދާނެ ްވަަރކަށް ްކޮންމެެވސް އިންތިޚާބުަތާކްއެކަން

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްބަލައިލާއިރުަގިއ ްޝަތުރުތަކަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނުމުން. ްޝަރުތުތަކެއް ބެހޭ

ްއެބަް ްބަދަލުތަކެއް ްެގންނަށްޖެހޭ ްއަދި ްވިސްނާލަިއ، ްުފށްކޮށް ްތަންކޮޅެއް ްމަރުޙަލާގައި ްކޮިމޓީ ްމީަގއި ްފަދައިން ވިދާޅުވި

ްޢިއްޒަތް ްބައެއް ްތާއީދުކުާރްހުރި. ްހަމަ ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްހަމަ ްވެސް ްބަދަލުތަކަކީ ްއިޝާރަތްކޮށްލެްއވި ްެމންބަރު ތެރި

ްވެްސް ްހުރިްނަންބަރުތަކަކީ ްފާހަގަކުަރއްވާަފއި ްއުވާލުމަށް ްހުރި،ްައދި ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ބަދަލުތައް.ްއަދި

ޭއގެންްއެްއވެސްްކަހަލަްފުށުއެރުމެްއްއަންނަްކަހަލަްމާއްދާްއެއްްްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްތަންކޮެޅްއްބޮޑަށްްބައްލަވާލަްއަވއި

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބެލުމަކީ ްދިރާސާކޮށް ްއިުތރަށް ްބަލަިއ، ްއޮތްތޯ ްއިތުުރުކރެވިފައި ްނުވަތަ އުަވއިލެވިަފއި

ްބަލަ ްއަށް ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްޤާނޫނު ްމި ްއެއާއެީކަގއި ްހަމަ ްއަށްްމުހިއްމުކަމެއް. ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ އިގަނެ،

ްގޮަތކަށްް ްކަހަލަ ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ްކުރިްނ ްަކއިރިވުުމގެ ްުދވަްސތައް ްއިންތިޚާބުގެ ްއޮތް ްކުިރައށް ްމި ްައވަހަށް ފޮނުވައި،

ްމެންބަރުންް ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްއިލްތިމާސެއް. ްކުރާ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްއަޅުަގނޑު ޢަމަލުކުރުމަކީ

ްއަދިްވާހަކަދައްް ްމީސްމީހުންނާ، ްއިންތިޚާބުކުެރިވފައިވާ ްިއންތިޚާބުތަކާއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްިގނައިން ްވަރަށް ކަވަމުން

ްޙަޤީޤަތަކީް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްކުރިމަތިލުމާ އިންތިޚާބަށް

ްވަކިވެފައި ްބާރު ްތިން ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގއި ްޢަމަލުކުރަމުންދާއިރު،ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްޑިމޮކްރަސީއަކަށް ޮއތް

ޤާނޫނުްހެދުމުގެްބާރާްއަދިްޖުޑިޝަރީއާ،ްއަދިްވެިރކަންްހިންގުމުގެްބާރާ،ްމިްތިންްބާރަކީްއެއްްބާރުންްއަެނއްްބާރަށްް

ްބަެއއްގެ ްގޮުތގަިއ، ްބާރެއްގެ ްއެހީތެރިވަމުްނދާ ްބާރަށް ްއަނެއް ްެއއްބާރުން ްެއއީްްނުފޫޒުނުފޯރުވައި ްއޮތުން ގޮތުަގއި

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް ްކަެމކޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްލާޒިމުކުރާ ްމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީ
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ްޤަބޫލުކޮށް،ް ްކަމަށް ްބާރު ްމަތީ ްބާރުގަދަ، ްއެންމެ ްބަޔަކީ ްެއ ްބަޔަކުވެސް ްކޮންމެ ްފެނިގެންދަނީ ްމި ްމިއަދު ރާއްޖޭަގއި

ްބާރަށްބާރު ްރަްއޔިތުންެގްްއަނެއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާތަން. ްދަތިތަްއްދިމާކުރަމުން ްތަފާތު ފޯރުަވއި،ްނުފޫޒުފޯރުގައި

މަޖިލީހަކީްޤާނޫނުްހެދުމުގެްބާރުލިބިފައިވާްބާރުކަން،ްއަދިްުމއައްަސސާކަންްމުޅިްރާއްޭޖގެްއެންމެހައިްރައްޔިތުންްވެްސ،ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަދި ްވެސް ްއިން ްޖުޑިޝަރީ ްއެހެންނަމަވެސްް، ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްވެސް ސަރުާކރުން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން، ްއަޅުގަ ްގޮތުން، ްހުންނަ ްޢަމަލުތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހަދަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަދި ްޮގތުންނާ، ްޮގސްފަިއވާ ްދުވަސްތަުކގައި ްވޭތުވެިދޔަ ްޤާނޫނުތަކުގަިއްޢަމަލުކުރައްވަމުން މުންދާ

ްެއކީަގިއް ްައއުމާ ްހާލަތްތައް ްބަެއއް ްއިސްކަންޭދ ްމަޞްލަޙަތަށް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫުލުކރަނީ. ްައޅުަގނޑު ްކަމުގަިއ ްހިތްނުތަނަވަްސވެރިކަެމއް ްދިމާވެަފިއވާ ްސަބަބުން އެކަމުެގ

ޤައުމެއްގައިްވެސްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުަތކާ،ްއަދިްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްްދުނިޔޭގެްހުރިހާ

ްދުނިޭޔެގް ްއެހެންނަމަވެސް ްހެދޭ. ްަގާވއިދުތައް ްއަދި ްޤާނޫނާ ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަާކ ްލިބިފަިއާވ ްއަދި އިމްތިޔާޒުަތކާ،

ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްެއއް ްޕްރެކްޓިސް ްއެްްބެސްޓް ްމަޖިލީހަކުން ްސިޓިން ްއިެރއްަގއި ްއެ ްއޮތީ ްފެނިފައި މިހާތަނަށް

ްގިނަް ްގޮތެްއގައި ްޢާއްމު ްނުވޭ. ްެއއް ްފާސްކޮށްފަ ްއިމްތިޔާޒުތައް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްއިނާޔަތްތަކާ، ްމަޖިލީހެއްގެ ސިޓިން

ްއިނާޔަތްތަކާް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހަކުން ްއެ ްގޮތަކީ ްޢަމަލުކުރެވެމުްންއަންނަ ްއަންނަްޤައުމުތަކުަގއި ްދެން ްއިމްތިޔާޒުަތކަކީ އި

ްއެްއެގް ްޕްރެކްޓިސް ްބެސްޓް ްދުނިޭޔގައި ްމިއީ ްަކންތައްތައް. ްކުރެވޭ ްުނވަތަ ްހަވާލުކުރެވޭ ްތަންފީޛުކުރުމަށް މަޖިލީހަކަށް

ްމިހާުރް ްރައްޔިތުންގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަންތަްއތަކަކީ. ްފެނިފައިވާ ގޮތުަގއި

ްހިތްނުތަނަވަސްކަްންހިތް ްއެ ްހުރި. ްއެބަ ްހިތްނުތަނަވަސްކަން ްދޭތެރޭގައި ްމަޖިލީހާ ްމި ްހުރި. ްއެބަ ނުތަނަވަސްކަން

އުފައްދަނީްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުުކރާްގޮތުަގއިްަބއެއްްސިޔާސީްލީޑަރުންްއެްބޭފުޅުންެގްމަްޞލަޙަތުްހިމާޔަތްކުރުމަށްްޓަކަިއް

ނަޑއެިޅގެންްމިްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްއަް ގުަވއްޓާަލއި،ްައބުރުްކަތިލަމުންްގެންދަނީ.ްމީެގްކުރިންްައޅުަގނޑުމެންނަްށްކަ

ްކުރީެގްރައީްސްމުޙައްމަދުްނަޝީދުގެްސަުރާކރުގެްދުަވސްވަުރގަިއްމިްޢިްއަޒތްތެރިްމަޖިލީހަކީްއެްއވެސްް ފެނިގެންދިޔައީ

ްމަޖި ްނެތް ްހެދުމަށްއަެގއް ްކަމުަގއި ްމުޒާޓަކަްލީހެއް ްަފރާތްތަކުން ްތަފާތު ްއެކަާމް،ްކޮށްހަރާއި ްމުނާސަބަތުތަކުގައި ތަާފތު

ް ްވާހަކަދެކެވެުމންދިޔަ ްގޮތުން ްމިހާރުްބެހޭ ްމަންޒަރު ްއެ ްހަމަ ްފެނިގެންދިޔަ. ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް މަންޒަރު

ަޙޤީޤަތުގައިްތަފާތުްތަންތަނަށްްެވސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްވަުރގައިދަނީްމިްދުވަސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމި

ވާހަކަދަްއކަމުންދާ،ްއަދިްޚިޔާުލފާޅުކުރަމުންދާްބޭފުޅުންނަށްްްބެހޭްގޮތުންްނޑުމެންްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހާވެގެންްއަުޅގައެއްް

ްރަީއސްް ްކުރީެގ ްޙަޤީޤަތުގައި ްަމއްސަކަްތކުރަްއވަނީ ްއެ ްވެްސ ްބޭފުޅުން ްއެ ްބޭުނންވަނީ، ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑ

ްފަ ްމަސައްކަތްކުރެްއވި ްނަޝީދު ްޤަބޫލުކޮށް،ްމުޙައްމަދު ްކަމަށް ްކަންތައްތައް ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ދައިން

ްބޭނުުމގަޭއ.ް ްއުފެއްދުމުގެ ްހިތްނުތަނަވަސްކަްނ ްހަލަބޮލިކަމާއި ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންެގ ްތެރޭަގއި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަް ްއެގޭ ްއިޤްތިޞާދަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްއެއް ްހާސިލުވަނީ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ަގނޑުމެންެގްއަޅުސަރުކުރުން.
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ްއަށް،ްއަ ްއަޅުަގނޑުމެންްޑިމޮކްރަސީ ްއަްށްޭއގެްނޭދެވޭްއަސަުރކުރުން.ްކުރަމުންދާްޑިމޮޅަފަތުަގއިްމިްތަޖުިރބާދި ކްރަސީ

ްވާހަކަ ްމެންބަރުން ްރައީސް.ްބަެއއް ްވިދާޅުވޭޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ްޤާނޫނުތަކާދައްކަމުން ނޑުމެން ްހުށަހަޅާްް.ްއަުޅގަ ްމި އަދި

ްކުރިމަތިލުމުގެްފުރުޞަތުްބަންދުކުރުމުގެްބޭނުމުަގއޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްއިޞް ްވަިކްމީހަކަށްްރިޔާސީްއިންތިޚާުބގައި ްލާޙުތަކަކީ

ްައޅުަގނުޑް ްނުވަަތ ްސިާޔސަތަކީ ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްހާލެއްަގިއ ްއެްއވެްސ ރައީސް.

ްއަޅުް ްނޫން. ްއެީއކީ ްޤަބޫލުކުރުމަކީ ްޤާނޫނުެގްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ްރައްޔިތަކީ ްކޮންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤަބޫުލުކރަނީ ނޑު ގަ

ްމެންބަުރް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްއިންނެވި ްކަމުގަިއްވާންޖެހޭ.ްައޅުަގނެޑކޭ،ްމި ްމީހެއް ކުރިމަތީގަިއްހަމަހަމަ

ްމުޙައްމަދު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރެއްވި ްރަީއސްކަން ްކުރީަގއި ްއަދި ްެއްްއާމިރެކޭ، ްތަފާތުވެގެންނުވާނެ. ނަޝީދެކޭ

މަނިކުފާނުގެްވެސްްޝަރުޢީްަމރުޙަލާގައިްތަޙުޤީޤުކޮްށ،ްއަދިްމައްސަލަްެއއްްއޮތްްކަމަށްްަވންޏާމުްއެްމަނިކުފާނުްވެްސް

ްމެންބަރުންް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްފަދައިން، ްކުރިމަތިލާންޖެހޭ ްޝަރީޢަތާ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. ޝަރީޢަތާ

ްމަނިކުފާނުްްވެސް ްއެ ްފަދައިން، ްކުރިމަތިލާންޖެހޭ ްޝަރީޢަތާ ްއެއްގައި ްމައްސަލަ ްހަމަ ްވެސް ްރައްޔިތަުކ ްޢާއްމު އަދި

ްޙުކުމެއްް ްމަްއޗަށް ްމަިނކުފާނުގެ ްއެ ްުކރިމަތިލައްވަންޖެހޭނެ. ްޝަރީޢަތާ ްވެސް ްނަޝީދު ްމުަޙއްމަދު ްަރއީސް ވެސް،

ްޤަބޫލުކުަރއްވަން ްއެ ްޮއވެއްޖެްއޔާ ްކަމެއް ްދަނީްއަންނަވަުރގެ ްމި ްފެނިގެން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްބަދަުލގައި ްއޭގެ ޖެހޭނެ.

ްވަޑަިއގެންނެވުމަށްް ްަމޖިލީހަށް ްއެ ްދައްަކވަިއ، ްބަހަނާތައް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްފިއްލަވަިއ، ްމަޖިލީހަށް ޝަރީޢަތުގެ

ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްތަން. ްފަސްޖެހިަވޑަިއގަންނަވާ ްއަދި ްއެްްޢުޒުރުވެިރވާ ްިއނގޭތޯ ްހާލެްއގަިއްއެހެންވެގެން އްެވސް

ް ްރައީސް ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްރާއްޖެމުޙައްމަދު ްވަޑަިއގެންނެވުްންްނަޝީދު ްބޭރަށް އިން

ްއޭނަޔާހިފެހެއްޓުމަ ްހާެލއްަގއި ްއެްއވެސް ްރައްޔިަތކާްކީ ްއެހެްނ ްްއަދި ްސަބަބަކީ ްަކމަށް. ޝަރީޢަތުެގްތަފާތުކުރުން

ފާތުްޢުޒުރުތަކެއްްުނގެްނނެވުމަށްްތަދުްނަޝީދުްފިއްލަވަިއ،ްއަދިްަވޑައިމަްސްރައީސްްމުޙައްޢިއްޒަތްތެރިްރައީމަޖިލީހަށްް

މަނިކުފާނުްފުރާވަޑަިއގެންނެވުންްހިފެހެއްޓިފައިްއެްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްއޮޭޅްްދާތީްއެދައްކަވަމުން

ްޓަ ްހޯދުމަށް ްތާއީދު ްބައެްއގެ ްވަކި ްނުވަތަ ްގޮތަކަށް ްހާލެއްަގއިްފަދަ ްއެްއވެސް ްވާހަަކތަކަކީ ްދައްކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކައި

ނޑުމެންގެްޕީ.ޕީ.އެމްގެްޕްރައިމަރީާއް ހަމަޖެހޭްވާހަކަތަކެއްްކަމުަގއިްއަޅުަގނެޑއްްނުދެކެން.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްޢިްއޒަތް ްވާހަކަދައްކަމުންދާތީ، ްމެންބަރުން ްތަފާތު ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްވެސް ްގޮތުން ްއިންތިޚާބުތަކާްބެހޭ ްމި ްރައީސް. ތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްލަމުންދާއިރުގައި ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްޤާނޫނުތަކާއި ްއަދި ްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުން ބެހޭ

ްފާޑުނުކިުޔްއވާ.ް ްގޮތުން ްބެހޭ ްޕްރައިމަރީާއ ްޕާޓީެގ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްފަރާތަކުން ްސިާޔސީ ްއެްއވެްސ ދަންނަވާނީ

ްސިޔާސީްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެން ްތެރޭގައި ްކަންކަމުެގ ްދާޚިލީ ްޕާޓީގެ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްނޫން ްަކމެއް ޤަބޫލުކުރާ

ްޕާީޓް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްސަބަުބން ްޕްރައިމަރީގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަާވކަށް. ްފަރާތްތަކުން ޕާޓީތަކުންނާއި

ނޑިް ނޑުމެްނގެްތަފާތުްކެ ނުޑވެގެންދާނެްކަމަށް،ްއަދިްއަުޅގަ ނޑުފު ްޑޭޓުންގެ...ފު

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިވާްބިލުގެްމައުޟޫަޢށްްވާހަކަފުޅުދައްަކވާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްހި ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްހަމަ ްވާހަކަަދއްކަނީ ްމި ްވާތީްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންަތއްަތކާ މެނިފައިވާ

ްހުންނަންޖެހޭް ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްއިންތިޚާބުތަކުގެ ްމިފަދަ ްހަމަ ްވެސް ްއިންތިޚާުބތަކަކީ ްޕާޓީތަުކގެ ސިޔާސީ

ކުގަިއ،ްޚާއްަޞކޮށްްކަންތައްތައް.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްހަމަްމިްމޭރުމުންްވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުަގއިްަބއެއްްިއންތިޚާބުތަ

ވޭތުވެިދޔަްލޯކަލްްަކއުންސިލުްއިންތިޚާބުަގއިްވެސްްއަދިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާުބގައިްވެސްްަބއެއްްފަހަރުަގއިްް

ްފޯމްް ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޝަނުން ްއިލެކްޝަްނސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްޝަރުތުތަކާ ްފަރާތްތަކުގެ ްފަރާތްތަކުގެ،ްކުިރމަތިލާ ކުރިމަތިލާ

ްެއްއްބަލައިގަތު ްމައްސަަލ ްފަރާތްތަކުގެ ްހުށަހެޅި ްއެ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްުނަވތަ ްފޯމެއްތޯ، ްޞައްޙަްށ ްފޯމަކީ ްއެ މަށްފަހުގަިއ،

ްއިންތިޚާބުތަކުަގއިް ްަކުއންސިލް ްވޭތުވެިދޔަ ްާޚއްޞަކޮށް ްކުަޑކޮށް. ްވަރަށް ްވަނީ ްބެލިފައި ްނެތްތޯ އޮތްތޯ،

ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަތިން ްފަހަރު ްތަފާތު ްމިވެނިްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަށެއްެގ، ްމިވެނި ްމަޢުލޫމާތަކީ ްއަންނަ ލިބެމުން

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހެކޭ. ްކޮށްފައިވާ ްޝަރީޢަތުން ްޙުުކމެއް ްބާވަެތްއގެ ްވައްަތރެއް،ްމިވެނި ްިމވެނި ކައުންސިލަރަކީ

ަގއިްހިމަނުއްވަންވީްއޭނަްމިފަދަްބިލުތައްްއިޞްލާޙުކުރަމުންްދާއިރުގައިްއަޅުަގނޑުްދަްނނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްބިލުތަކު

ްފަަދް ްހާމަވާ ްއޮތްކަން ްއެއް ްމަްއސަލަ ްޝަރީޢަތުގައި ްނުވަތަ ްކުެށއް ްމައްޗަށް ްއޭނަގެ ްވެްސ އިންތިޚާބުވުމަށްފަހުގައި

ލިޔުމެއްްހުށަހެޅިއްޖެްއޔާްޮއޓަމެޓިކަލީްނުވަތަްއޭނާްެއްމަޤާމުންްދުރުވާނެްކަމަށް.ްއެހެންޫނނީ،ްބައެްއްފަހަރުްވާްގޮތަީކް

ްމައް ްަބއިވަުރްއެ ްއެތައް ްާސބިތުކުރަން ްމައްސަލަ ްއެ ްގޮސް، ްކޯޓަްށ ްފަހަރު ްދެވަނަ ްައނެއްކާ ްހުށަހެޅުމުން ސަލަ

ްފުރުޞަތުތަްއްެގއްިލގެންދަނީ.ްއެހެންވީާމ،ްކޮމިޓީް ްއިންތިޚާބުާވްމީހެއްގެ ްމަޤާމަށް ްއެ ްޭއނަ ދުވަސްތަެކއްްނަަގއި،ްއަދި

ްއަޅުް ްހިމެނުމަކީ ްކަންތައްަތއް ްއެފަދަ ްރައީސް.ްމަރުޙަލާގައި ްޢިއްޒަތްތެިރ ްަކމެއް. ްމުިހއްމު ްގޮުތގައި ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ގަ

ްގޮތުްން ްބެހޭ ްޕްރައިމަރީއާ ްޕާީޓގެ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ްވެސް ްނިންމާލަމުން ްވާހަކަޮކޅު އަޅުަގނޑު

ްދެ ްޮގވާލަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުެދއްުކމަށް ްވާހަކަ ްނޭެދވޭ ްާފޑުފާޑުގެ ްފަރާތްތަކުން ްވަރަްށްސިޔާސީ ްފުރުޞަތަށް އްިވ

ްވަަބރަކާތުހޫ.ްهللاްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްަވއްސަލާްމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވެސްް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢަލައިކުމް. ްައއްސަލާމް .`

ްދަންނަވާލަންްބޭ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްެއ2118/11ްްނުންވަނީ ްހުށަހެޅުއްވި ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްޢާއްމު ްބެހޭ އިންތިޚާބުތަކާ

ްގޮަތކަްށް ްރަނަގޅު ްވަރަށް ްހަމައެއާއެުކަގއި ްިއޙްތިރާމުކުރަމޭ. ްއަޅުަގނޑު ްިވސްނުންފުޅަށް ްމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި
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ްދަށުް ްޤާނޫނެްއގެ ްެއއް ްޤަބޫލުކުެރވިދާނޭ ްައއުމަކީ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާހަކަތައް ްކަްނކަމުގެ ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ން

ްހުންނަް ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްައދި ްހެދިފައި، ްޤާނޫނުތައް ްރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްވިސްނާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ކަންތައްަތއްްހުރީ.ްްގޮތަށްްބަލާއިުރ،ްޭއަގއިްކަންަކންްއެންމެްރަނގަޅުްއުސޫލުްންފަސޭހަކަމާްއެކުްކުެރވޭނެްޮގތްތަކަށްތޯ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނަށް، ްކޯޓުތަކުގެ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްއެންެމ ްދަންނަވައިލާނަން. ްމިސާލެއް ްދެތިން ްޭއގެ އަޅުަގނޑު

ްއެިކް ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްމިހާރު ްއުނިކުރީ. ްަބއެއް ްއޭގެން ްކޯުޓން ްސުޕްރީމް ްއެއަށްފަހުަގއި ްޤާނޫނު، ްއުފެއްދި މިތަނުން

ްޕް ްޤާނޫނު ްނޯވޭ.ްދިމަދިމާލުން ްފެންނާކަށް ްމާއްދާ ްިއޞްލާޙުކުިރ ްެއއްކަލަ ްބަލާއިރު ްޤާނޫނު ްނުވަތަ ރިންޓުކުރުމަށް

ްޯކއްެޗއްް ްއުިނވީ ްމީހަކަށް،ްއޭގެން ްމީހަކަށް،ްބަލާ ްކިޔާ ްއޮތީ. ްގޮތަށް ްއޮތް ްޤާނޫނު ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ނިޑޔާރުންގެްޤާނޫނުްވެސް ހަމަްޖުޑިޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނުް،ްކަމަށްްއެނގޭކަށްްނެތް.ްހަމަްއެގޮތަށްްފަ

ްޝަރުތުަތއްް ްޤާނޫނެްއގަިއ ްއެ ްބެޭހ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްޢާއްމު ްިމ ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވަން ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ވެސް.

ްލޯކަލްް ްޤާނޫނާއި ްޢާއްމު ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްހުރި ްފާސްކުރެވިފަިއ ްކުރިން ްމީގެ ްއޮންނައިރު، ނަޑއެޅިފައި ކަ

ްހަމަްކައުންސި ްއަނެއްާކވެސް ްގޮތަށް ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޤާނޫނުތައް ްމި ްޤާނޫނާ، ްއިންތިޚާުބެގ ލުތަުކގެ

ްިމް ްލިބެން ްޤާނޫނުތައް ނޑުމެންނަށްްމިހާރުވެސް ްއަުޅގަ ްދިމާލަކުން ްެއއް ްހުްއޓޭ.ްއަިދްހަމައެއާެއކުަގއި ްއެބަ ބަހެއްޓިފައި

ް mvlaw.gov.mvްްހުންނަނީ ްވެސް ނޑަށް ްައޅުގަ ްމަސަްއކަތުަގއި ްއެ ްއުާފކުރަން ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ އުެޅވުނީތީ.ްއިން.

ްއެއާް ްއަންނަންޖެހެއޭ ްއެބަ ްއަންނައިރު ްބަދަލެއް ްމިފަދަ ްޤާނޫނަކަށް ްއުޅެނީ ްމި ްދަންަނވަން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްއަންނަން ްަބދަލެއް ްއެ ްޤާނޫނަށް ްއޮތް ްފާސްކުަރްއވާފައި ްކުރިން ްނުވަތަ ްޤާނޫނަށް، ްއަެނއް ގުޅުންހުރި

ްއުިނއި ްއޮންނަންވާ ްޤާނޫނު ްއެ ްޤާނޫނަށްްއައިްސ، ްފަހުގެ ްއިޞްލާުޙައއިސްގެްނ، ްވެސް ްޤާނޫނަށް ްެއ ްއެުކގައި ތުރަކާ

ްވަރަށްް ްވުމަކީ ްކަންކަން ްގޮތަަކށް ްގެންދެވޭނެ ްނުވަތަ ްގޮަތކަށް ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ްަކންކަން ްއެ ްއެކުގައި ްބަދަލާ އަންނަ

ްެދކެމޭ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނު ްއަޅުަގނޑު ްކަަމށް ްކަމެއް ްހިނދު،ްފަސޭހަވެގެންދާނެ ްހުރި ްތަފާތުތައް އަސާީސަގއި

ްދަންނަވަންޏާް ްގޮތުން ްމިސާެލއްގެ ްހުރި. ްއެބަ ްބަދަލުތަކެއް ްގެނައި ްޤާނޫނުތަކަށް ްމަްއޗަށް ްތަފާތުތަކުގެ އެ

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ގައިްއިދާރީްދާިއރާތައްްހިންގުމަށްްޓަަކއިްއިންތިޚާބުކުރެވޭްކައުންސިލުތަުކެގ231ްްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްދި ްއުމުރަކީ 3ްްުގވެގެން ްއުމުރަކީ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދުވަހޭ. ްމ5ްްިއަހަރު ްދުވަހޭ. އަހަރު

ްއޮތްްވިސްނުމަށްްބަލާއިރުްމިް ތަފާތުކުރުންްލައްވާފައިްއެބަްއޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްތަފާތުކުރުންްއޭރުގައިްލަްއވާފައި

ްމަޖިލީހުން،ްނުވަތަްރައީސުލްޖުމް ްރަްއޔިތުންގެ ްދެްންއޮތީ ްއިްނތިޚާބުކުރެއްވުމަށްފަހުަގއި ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަށް ހޫރިއްާޔކަމުގެ

ްސަރުކާރެްއް ްއެ ްއެއީ ްުވމަކީ ްއިންތިޚާބުކަމަށް ްކައުންސިލުތަކުގެ ްލޯކަލް ްއިންތިޚާބަކީ ްއަންނަ ްއަވަހަށް އެންމެ

ް ްލޯކަލްްކައުންސިލުގެ ްބޭފުޅާގެްމަސައްަކތުން ްއެ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަވާ ްބޭފުޅުންްގާއިމުކުަރްއވާފައި ްއެ ިއންތިޚާބަށްްވެސް

ްބަލައިލެވިދާނެ.ް ްކަމަށް ްތަފާތުުކރުމެއް ްއެއީ ްގޮތަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްމަގެއް ްއޮތް ްހޯދުމަށް ްނުވަތަ ްފަރާތްތައް ތާއީދުކުރާ

ްމެންބަރުްން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްމިޮގތަށް ްހަމަ ްއުޅެނީ ްމި ްދަންަނވަން ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

http://www.google.mv/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=en-US&biw=&bih=&q=mvlaw.gov.mv&gs_l=&nfpr=&spell=1&sa=X&ei=pD9RUaCEDoKErQfbioHQCw&ved=0CBgQvwU
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ްެއކަންްފާހަގަކު ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްފުރުޞަތުލިބުން ްވެސް ްއެްނމެންނަށް ްގޮތަކަށް، ްނުހުންނަ ްތަފާތުކުރުްނތައް ރަްއވައިފި

ްޝަރުތުތަެކއްް ްކަހަލަ ްވަކި ްބޭފުޅަުކ ްކުރިމަތިލައްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމަށް ްހުރި ްއެަބ ްޤާނޫނުތަކުގައި ކުރުން.

ނޑިޔާރަކުްޖިނާޢީްކުށެއްްޮއތްްކަމަށްްވަންޏާްއޭނައަކަށްްއުނިވީމާްއޭނާްއަށްްބައިވެިރެއއްްނުވެވޭނޭ.ްހަ މައެާއއެުކގައިްފަ

ްހަނދުމަފުޅުކުރައްވާ.ް ްދަންނަަވންތޯ. ްއެޕޮިއންޓުކުރެިވގެންނުވާނޭ. ްމަޤާމަކަށް ްއެފަދަ ްއޭނަ ްކުރިމަތިެލވިގެންުނވާނޭ ވެސް

ނޑިޔާރުންގެްޤާނޫނުްއަޅުގަ ނޑުމެންްއިްޞލާޙުކުރީްނުވަތަްއެްޤާނޫނުްއަޅުަގނޑުމެންްތަންކޮެޅއްްފަހަތަށްްޖެހިލާފައިްފަ

ްކޮށްފަިއް ްކުެށއް ްޖިނާޢީ ްހުށަހެޅުއްވީ ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރުން ްމަސަްއކަތެއްތޯ؟. ްކޮން ްކުރީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އުފެއްދިއިރު

މަ،ްއަހަރުްދުވަސްްވެފައިްވާނ7ްައޮތްްކަމުގައިްވީނަމަވެސްްަވިކްބޭފުޅަކަށްްއެްމަޤާމުްލިބޭނެްގޮތަށްްހެދުމުގެްގޮތުންް

ނޑިޔާރަށްްމަާގމުްދިނުމަކީްމައްސަލަްއެްއ7ްްނުވަތަްއެްކުށެއްްކުރިތާް ދުވަސްްވެފައިްވާނަމަްއެއީްނެތްްކުށެކޭ.ްއެްފަ

ނޑަްށް ްތެޭރގަިއްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،ްޝަރުުތތަކުގެ ްތިބީ. ްމި ްކޮްށގެން ްެވސް ްއެކަން ނުޑމެން ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ނޫނޭ.

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެ ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްމައްވެސް ްމަތީަގއި،ްކުިދުކދި ްގޮުތގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއްއޮތް ްއެ ްނުވަަތްންބަރު ސަލަތަކުަގއި

ެއްކުުށގެްް،ކަމުގެްތެރޭަގިއްބައެއްްކަހަލަްކުށްތައްްކުރެިވފައިްހުންނައިރުމުރުގެްޅަކަމުްންދިމާވާްހަލަބޮލިއުް،އަދިްދިމާވާ

ްއޭ ްދެން ްގުޅުންހުރިސަބަބުން ްރަްއޔިތުންނާ ްބަިއވެރިްނާްއަށްްއެއްވެސް އުމުރަށްްްތާއަބަދަށްް،ުނވެވޭެންގޮތަށްކަމެއްގައި

ްހިނދުކޮޅެްއެގް ްކުޑަކުަޑ ްއިޞްލާުޙެވދާނެ ްމީހަކު ްނޫން. ްގޮެތއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްޮއތުމަކީ ްުމއްދަތަކަށް ްދިގު ނުވަތަ

ްގޮތްްވިސްނިދާނެްހަމަްކުޑަުކޑަްހިނދުކޮެޅއްެގްެތރޭގަިއްވެސް ްއަށްްރަނގަޅު .ްއެހެންނަމަވެްސްތެރޭގައިްވެސް.ްއެމީހާ

ްމިންވަރަކަށްތޯ؟ް ްކިހާ ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްފުރުޞަތު ްއެ ްއަށް ްއޭނާ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްިވސްނަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެިހް ްއަުކ ްބިދޭސީ ްުނވަތަ ްވުމަށްފަހުަގއި ްމީހަކު ްަރއްޔިތަަކށް ްދިވެހި ްވިްސނާލަމާތޯއޭ ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއޭނާ ްވުމަށްފަހުގައި ްއިންތިޚާބެްއގައިްރައްޔިތަކަށް ްއެއްެވސް ްއިންތިޚާުބ ްއަދި ްާއއި ްއިންތިޚާބުތަކުގަ ްޢާއްމު އަށް

ް ްވީތާ ްރައްޔިަތކަށް ްއޭނާ ްވެސ5ްްްބައިވެިރެވވޭނީ ްއެ ްކޮބައިތޯ ްބުނޭ. ްއެަބ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްފަހުންނޭ އަހަރު

ްރައްޔި ްއޮތީ ްއެ ްހިސާބަށް ްއެ ްހަމަ ްވީމާ ްރައްޔިތަކަށް ްނޫންތޯ.ްދިވެހި ްއޭނާްތަފާތުކުރުމެއް ްޙައްޤެއް ްހުރިހާ ްލިބޭ ތަކަށް

ްވަގުތާިއް ްހާލަތާއި ްއެ ްހުރީ ްއެ ްގެނެސްދީަފއި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްތަފާތުތައް ްއެ ްނޫންތޯ.ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބެންވީ އަށް

ްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުްއެގޮތަްށ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:އުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންް

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްްالحمد هلل رب العا لمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين`.ް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަލައިކުމް. ްައްއސަލާމް ްމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި

ް އިންތިާޚބުތަކާްބެހޭްޢާއްމުްޤާނޫނަށ2118/11ްްްއިޞްލާޙު،ްއާދެ!ްޤާނޫނުްނަންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ

ްއިޞްލާުޙކުރަންް ްކަމެކޭ. ްރަނަގޅު ްކަމަކީ ްއެ ްަދންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްިއޞްލާޙާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ
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އްމުްޤާނޫނުތައްްއެއްްޤާނޫނުގެްތެރެއަށްްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްސަބަބެްއްކަމަށްްވިދާޅުވެފައިްވަނީްިއންތިޚާބުތަކާްބެހޭްޢާ

ްނުވަތަް ްޓަަކއި ްކަމަކަށް ްވަކި ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްވިާދޅުވެފައި ްހިމެނުންކަމުގައި ްޤާނޫނެއްަގއި ްއެ ްނުވަތަ ވެއްދުން،

ްކަންކަމަށްް ްއޮންނަ ްދިރިުއުޅމުގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަންކަްނ، ްހިނގާ ްމި ްެތރޭގައި ްޤައުމުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްހަދާްޤާނޫނުތަްއްބޭނުންވާްހުރިހާްކަމެއް،ްެއްއްޤާނޫނެއްަގއިްެއކުލަަވއިލެިވެގންްއެްޤާނޫނުްހެދުމަކީްެއއީްއަޅުގަް

ްޤާނޫނުތަެކއް،ް ްކުދިކުދި ްޤާނޫނުތަކެއް، ްގިަނ ްއެތިއެތިޮކޅުން ްސަބަަބކީ ްކަމެއް. ްވާނެ ްެވސް ްފަސޭހަ ްއަދި ބޭނުންކަމެއް.

ްފަހަ ްބިެލއް، ްފަހަރަކު ްކަެމއްްއެތިއެތިޮކޅުން، ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްބިލެްއަގއި ްއެްއ ްހެދުމަށްވުރެ ްލަިއގެްނ ްބިެލއް ރަކު

ނުޑްދެކޭްވާހަކަް ހިމަނާލެވިފައިްއޮތުމަކީްއެީއްރަނގަޅުްމިންަގނެޑއް.ްއަިދްރަނގަޅުްމިންވަެރއްްރަނަގޅުަކމުގައިްއަުޅގަ

ްފާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްސަބަބެްއ ްރަނގަޅު ްއެއީ ްސަބަބު ްއެ ްއެގޮތުން ްއިޞްލާޙުގަިއްދަންނަވަން. ްމި ްދެން ހަގަކުަރން.

ްދެް ްފާހަގަކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނޫން ްބޭނުން ްހިމަނަން ްފާހަގަކޮށްލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެއް ްނުކުތާ ްދެތިން ހިމެނޭ

ވަނަްމާއްދާގައިް)ށ(ގެްދެވަނަްނަންބަރުަގއިްބުނެފައިްއެްއޮންނަްބޭރ15ްްުނުކުތާްއަކީް)ށ(ގައިްބުނެފަިއްއެްއޮންނަ،ް

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްސަބަބަކީްޤައުމެއްް ަގިއ1ްގެްރައްޔިަތކަށްްނުވުން.ްއެްނަންބަރުްއޮންނަންްބޭނުންްނޫންްކަމަށްްއަޅުގަ

ްދެންް ްެވއްޖެއްޔާ ްމީހަކު ްރަްއިޔތަކަށް ްިދވެހި ްވުން. ްަރްއޔިތަކަށް ްދިވެހި ްއޮތް. ްއެބަ ްލިެޔފައި ްއޮތް، ްއެބަ ވިދާޅުވެަފއި

ނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީ.ްއިތުރަކަށްްއަެނއްކާްހަމަްެއާއްއެުކއެީކގަ އިްބޭރުްަޤއުމެްއެގްރައްޔިތަކަށްްުނެވވޭނެްކަމަްށްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުްހިތުންްއެކަންްއޮްނނާނީްއެހެން.ްއެއްވެސްްމީހަީކްއެއްްޤައުމެއްްވުރެްގިނަްަޤއުމެްއގައިްެއއްފަހަރާްެވވޭނެް

ްއެހެންމެ،ް ްހަމަ ްދެން ްކަންނޭނގެ. ްނުވާނެ ް)ށ(15ްމީހަކަށް ްމާއްދާގެ ްަވނަ ްއެަބ14ްްގެ ްބުނެފައި ްނަންބަރުގައި ވަނަ

ްނުވާެން ްކަމުަގއި ްދަރިވަރެއް ްފުލްޓައިމް ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްެވގެންނުވާނޭ. ްަކމުގައި ްދަރިވަރެއް ްފުލްޓައިމް އޮވޭ

ްއިރެްއގަ ްެއއްެވސް ްދަރިވަަރކަްށްވުމަީކ ްދެން ްޭބފުޅުންނެއް. ްކުރިމަތިލައްާވ ްމަޤާމުތަކަށް ްމިފަދަ ްިސޔާސީ އިްކަންނޭނގެ

ްދަިރވަރަކަްށް ްނޫން.ްއަދި ްކަމެއް ްހުރަސްއަޅާ ްމީހަކަށް ްހާލަތެްއަގއި،ްއެްއެވސް ްއުމުެރއްަގއި،ްއެްއވެސް ްެއއްެވސް އަދި

ްވަންާޏް ްކަމަށް ްކުރިމަތިލާ ްމީހަކު ްއަީކްމަޤާމަކަށް ްމާނަ ްޭއގެ ްނޭޅޭނޭ. ްހުރަހެއް ްއަދާުކރުމަކަށް ްމަޤާމުތައް ްމި ވުމަކުން

ގެނެންްބޭނުންވާްަވގުތުަތއް،ްއެހެންްަވގުތަކަކަްށްހުސްކުާރްގޮތަށް.ްއެހެްނވެއްޖެްކަމަށްްކުރިމަތިލާނީްއެްމީހާްއަށްްުއނ

ް ްއެީއ14ްްވަންޏާމު ްބުނުން ްބުނާ ްއެ ްނުވާނޭ ްވެގެެނއް ްކަުމގައި ްދަރިވަރެއް ްފުލްޓައިމް ްމިއޮންނަ ްނަންބަރުގައި ވަނަ

ްނުދެކެން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްހިމެނުމެއް ްބޭނުން ްކޮންމެހެން ްހިމަނަން ްހަމަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެން ް)ނ(ގަިއ15ް. ގެ

ް ްއޮންަނ، ްއެދަރަނ1ްިބަޔާންކޮށްފައި ްއެްއގޮތަށް ްޙުކުމާ ްނަމަ، ްމީހަކު ްއޮތް ްދަރަންޏެއް ްސާބިތު ްއަދާކުރަންޖެހޭ ަގިއ

ްފަރާތްތަކަ ްބަޔާްނކުރާ ް)ށ(ގައި ްއޯޭކްއެއްްނޫނޭ.ްމިްމާއްދާގެ ްވެއްޖެއްޔާ ްމީހަކަށް ްމީހެއްކަން.ްނުދާ ށްްއަދާކުރަމުންނުދާ

ްމިް ްކަމަށް ްވަކިވާނެ ްމަޤާމުން ްއިންތިޚާބުވެފަިއވާ ްފަރާތް ްއެ ްނަމަ، ްދިމާވެއްޖެ ްހާލަތެއް ްކުރެ ްހާލަތްތަކުން އަންނަނިވި

ގައިްިވދާޅުވެފައިްއޮންނަްއަދާކުރަންޖެހޭްސާބިތުްދަރަންޏެއްްއޮތްްމީހަކުްނަމަ،ްޙުކުމާްއެއްގޮތަްށ1ްބުނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްއަދާކުރަމުންނުދާ ްދަރަނި ްއެބަްްއެ ްއެތާަގއި ްއޮންނަނީ. ްއެ ްކަމަށް ްވަކިކުެރވޭނެ ްމަޤާމުން ްމީހާ ްއެ ްވެއްެޖއްޔާ މީހަކަށް
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ބޭނުންވޭ،ްފުރިހަމަކޮށްލަންްމިްބޭނުންވަނީ،ްއަދާކުރަންޖެހޭްސާބިތުްދަރަންޏެއްްއޮތްްމީހަކަށްްވެފައި،ްއެްމީހާްއަކީްއެް

އޮންނަްގޮތަށްްއެްދަރަނިްއަދާކުރަމުންނުދާްމީހެއްތޯ.ްނުދާްްމީހާްއަށްްއިއްވާފައިްއޮންނަްދަރަނިްދައްކަންްއަންގާފައިްއެް

ްވެއްޖެކަން.ް ްމުއްދަތެއް ްކިހާ ްނުވަތަ ްެވއްޖެކަން، ްދުވަހެއް ްކިހާ ްއަދާކުރަމުންނުދާތާ ްދަރަނި ްއެ ްވާއިރުަގއި، މީހަކަށް

ްކަމެއް ްބޭުނން ްެއއީ ްއޮތުން ްހިމަނާލެވިފައި ްއިޞްލާުޙގަިއ ްބިލުގަިއ ްިމ ްުނވަތަ ްޤާނޫނު ްމި ނޑުްްއެވަރު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްނުދެއްކޭއިރަށްް ްހަމަ ްމަހަކު ްއެންެމ ްއެއްެޗއް، ްދައްކަންޖެހޭ ްމަހުންމަހަށް ްދަރަންޏެއް ްބުނާ ްއެ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ދެކެން.

ްމީހާް ްއެ ްމުއްދަތެއް ްެއކަށީގެްނވާ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްލިބިގެންދާނެ. ްފުރުޞަތު ްވަކިކުރުމުގެ ްމަޤާމުން ްމީހާ ްެއއްކަލަ ވެސް

ެވސްްެއއީްއެަކށީގެންވާްކަެމއް.ްބޭނުންވާްކަެމއް.ްެއއީްފުރުޞަތަކީްކޮންމެްގޮތެއްްވިޔަސްްއެްބޭނުންާވްްއަށްްއޮތުމަކީ

ް ް)ނ(ގެ ްއެހެންވީމާ، ްއެްއޗެއް. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްމިންވަރަކަށް ްބޭނުްނވާ ްތަންޮކުޅ1ްްމިންވަރެއްަގއި، ްއެ އަށް

ްާފހަގަކޮ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްބޭނުން ްއެއީ ްކުާރއިުރގަިއްފުރިހަކޮށްލަން ްކަންކަން ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ށްލަން.

ްކަމެއް.ް ްއެެދިވގެންވާ ްވަރަށް ްއަދި ްކަމެއް. ްބޭނުން ްވަރަށް ްެއއީ ްކުރުމަީކ ްކަންކަން ްފެންވަަރށް ްމިންވަރާިއ ބޭނުންވާ

ހިންގިްކަމުަގއިްްޙަޤީޤަތުގައިްކޮންމެްކަމެއްްުކރާއިރުްެވސް،ްޤާނޫނުްހަދާއިުރްވެސް،ްއަދިްބަަޔކުްމީހުންްެވގެންްޤައުމު

ްކަންކަންް ްފެންވަރަކަށް ްމިންވަަރކާއި ްބޭނުންވާ ްއިރަކަށް ްެއ ްކަންކަން، ްފެންވަރަށް ްމިންވަަރށާއި ްބޭނުންވާ ްއެ ވިޔަސް

ކުރުމަކީްެއއީްވަރަށްްބޭނުންްކަމެއް.ްއެހެންނޫނިްއޔާްއަބަދުެވސްްއޮންނާނީްހަމަނުޖެހުމާްކުރިމަތިލާންޖެހިފަ.ްއެހެންވީމަ،ް

ްހެދު ްޢިއްޒަތްތެިރްމިޤާނޫނު ްއެންމެހައި ްދާއިުރގައި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނު ްއަދި ްމަސައްކަތް މުގެ

މެންބަރުންްއަބަދުވެސްްބިުލްހައްދަާވއިރު،ްއަދިްއިޞްލާޙުްަތއްޔާރުކުަރްއވާއިުރްވެްސްެއްޭބނުންވާްމިންވަާރއިްފެންވަުރް

ްވިސްނަަވިއގެން ްކަމަށް ްއެ ްމަސައްކަތަީކްްޚިޔާލުކުރަްއވަިއގެން ްމި ްވަންޏާމު ްކަމަްށ ްގެންދާ ްމަސައްކަތްކުރަްއވަމުން މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްެއކަށީގެްނާވްބާރުްސްޕީޑެްއަގއިްރަނގަުޅްދުވެްއޔެްއގަިއ،ްއަދިްހަމައެހެްނމެްރަނގަޅުްފެންވަެރއްަގއިް

ނޑުމެްނގެްނަތީޖާްހަދަމުންގެންދެވޭްޤާނޫނުތަކަކަްށ،ްއަދިްކުރެވެމުންްގެންދާްިއޞްލާޙުތަކަކަށްްވެ ގެންދާނެ.ްޭއރަށްްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުތަްއް ްދަނީ ްމި ްދިމާެވގެން ްޙަޤީޤަުތަގއި ްވެސް ްޮގތް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްިއޞްލާޙުތައް ްއިުރއިރުކޮާޅ ރަނގަޅުވާނެ.

ްއެކަ ްދެެނނުގަނެިވގެންްނުވަތަ ްފެންވަރުްރަނގަޅަށް ްމިންވަާރއި ްބޭނުްނވާ ްތަްއޔާުރކުރާއިުރގައި ްބިލުަތއް މަށްްހަދާއިރުގައި

ސަމާލުކަންނުދެވިގެން.ްއެހެްނނޫނިއްޔާްއެްކަްނކަންްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ނޑުްމިްވާހަކަްމިތާްމިްވަގުތުް ވެސްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްހަމައެކަނިްސަމާލުކަމެއްްބޭނުންވާްކަމަށްްފެންނާތީްއަޅުގަ

މަވެސްްޕާޓީތަެކއްެގްޮއެވގެންްޤަުއމުްހިންގާްދުވަެހއްްކަމަށްްވީަމ،ްޕާޓީތަުކގެްމެުދގައިްއޮންަންމިްފާހަގަކޮށްލީ.ްއެހެންނަ

ްުކާރް ްސަރުކާރަކުން ްއޮންނަ ްއެ ްއޭަރކު ްނުވަތަ ްޖެްއސުމަށް، ްަބޔަކަށް ްއަނެއް ްެއއްބަޔަކު ްސަބަބުން، ވާދަވެިރކަމެްއގެ

ްށްޓަކަިއ،ްހަމަްއަށްްެއޅުވުމަްށްޓަކަިއްބަެޔއްްކަހަލަްބިުލްކަންތައްތަެކއްްރަނގަޅުްނޫންީވމަ،ްއެކަްނކަންްހަމަޖެއްސުމަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްވެސް ްޖެހުމަކީ ްލާންޖެހޭ ްމެންބަުރން ްަބއެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްޗެހި ްއިޞްލާުޙ ނުވަތަ

ްމި ްމިންވަރާއި ްއުޅެީނ. ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަްއސަލަ ްފެންވަރުގެ ްމިންވަރާއި ްއެ ްފަދައިން ނުޑގެްއިސްވެދެންެނވި ންގަ
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ްއިޞްލާުޙކުރުމުެގް ްއަދި ްހެދުމާ ްޤާނޫނު ްރަނަގޅުެވގެންދާނެ، ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެަކހަލަ ްއެހެްނވީމާ، މައްސަލަ.

ްމަސައްކަތްކުެރއްިވއްޔާ.ް ްއެ ްދެއްަވއިގެްނ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްސަމާލުކަން ްެއކަންކަމަށް މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި

މަށްްހޮިވގެންްާއދެވުނުްމައިަގނޑުްއެއްްސަބަބުްކަމަށްްވެދާނެ.ްހަމައެކަިންއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްމީްއަުޅަގނޑުްމިްމަގާ

ްެއީއް ްގެނެސްދިނުން. ްވާހަކަ ްިއސްވެދެންނެވުނު ްަވގުތު ްމި ްސަމާލުކަމަށް ްެމންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ސަމާލުކަމަށް

ްހު ްމަގާމުަގއި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންކަމުގަިއްވެދާނެ. ްެއއް ނޑު ްމިްމައިގަ ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ރެއްެޖއްޔާ

ްދަންނަވަން.ް ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާަހކަ ްއޮންނާނެ ްހިއްސާ ްވެސް ްައޅުަގނުޑގެ މަސައްކަުތގައި

ް ްމާތް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަވއްސަލާްމްهللا ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްހެޔޮދުޢާ. ްދެްއވާށި. ހެޔޮވިސްނުން

 ޢަލައިކުމް.

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ް ނަޑއެޅުނު ްކަ ްބަހުސްކުރަން ްބިލަށް ްމި ްމިއަދު ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ގަިޑއިރުެގ1ްްޝުކުރިއްާޔ

ްވަގުތުްމިްހަމަވީ.ް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔެގ11.1ްްރެައށް.ްއެޖެންޑާްނަންބަރުްނީްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތުގެްތެދެންްއަޅުަގނޑުްމިްދަ

ް ްޙައްެޤއ23ްްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަސާސީ ްލިބުމަކީ ްޚިދުމަްތ ްޞިއްޙީ ްފެންވަރުގެ ްރަނަގޅު ް)ނ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދައުލަތު ްގޮުތން ްޚިދުމަތްދިނުމުގެ ްޞިއްޙީ ްއަސާސީ ްރައްޔިތުންނަށް ްހިނދު، ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްދެމުންގެންދާްކަމުގަިއ ން

ްކުރަމުންނުދިޔުމުެގް ްދައުލަތުން ްޚަރަެދއް ްއެކަީށގެންވާ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތް ްނިޒާމުގެ އާސަންދަ

ްބޭރުެގް ްއިން ްާރއްޖެ ްއާއި ްާރއްޖެ ްރަްއޔިތުންނެއް ްިދވެހި ްއެތަެކއް ްޖެހިފަިއވާ ްާހލުގައި ްނިކަމެތި ްވަރަށް ސަބަބުން

ނދުމަތިކުރެވި،ްނިކަމެތިްހާލުގަިއ،ްމިްކަމަށްްއެކަށޭނަްހައްލެއްްހޯދުމުގެްގޮތުންްހުށަހަޅާްޤަރާރު.ްހޮސްޕިޓަލްތަކުގައިްއެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްއެދިވަަޑއިގެންެނިވ ްފުރުޞަތަށް ްބަހުސްކުރެއްވުމަށް ްބިލަށް ްމި ްދުވަހު ކުރީ

ް ްޤައުމީ ްއާއި ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްގެންދާނަްނ.ްމިހާރު ްފުރަތަމަްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ނޑު ްހަމަވެފަ.ްއަުޅގަ ްވަނީ ްަވގުތު ޕާޓީގެ

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްކުޅުދުްއފުށީްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށް.ް

ް

ްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީްއު
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ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިކަމެތިްޝުކުރިއްޔާ ްވަރަށް ްއޮތީ ްމިއަދު ްއާސަންދަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންނަމަވެްސް ްޓަކައި. ްދިނުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްާއސަންދަ ްެޓކްސްނެީގ ްއަތުން ްަރއްޔިުތންގެ ްއަިއއްސަ. ހާލަތަކަށް

ނަޑއެޅިފަިއާވްގޮތެއްްނޫން.ްރައްޔިތުންެގްއާސަންދަްއިންްމިއަދުްކަވަުރކުރަނީްވަރަށްްކުޑަްމިންވަރެްއ.ްއެއީްއެކަންްކަް

ްކަމެއް.ް ްކުރަންޖެހޭނެ ްބޭސްފަރުވާކޮށްދިނުމަކީ ްހިލޭ ްަރއްޔިތުން ްހިންގާްނިޒާމެއްގައި ްޤައުމު ްމި ްޓެކްސްނަަގއިގެން އަތުން

ް ްހާލުގައި ްނިަކމެތި ްވަރަށް ްޢާއިލާތައް ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްޤައުމުަގިއްއަޅުަގނޑުމެން މި

ްޮބޑެިތް ްވަރަށް ްބޭރުގައި ްިއން ްރާއްޖެ ްާއއި ްރާއްޖެ ްބަލިތަކުަގއި ްޮބޑެތި ްއެާއއެުކގައި ްހަމަ ްގެންދާކަން. އުޅެމުން

ތަކުލީފުތަކުަގއިްރަްއޔިތުންްހޭދަކުރަމުންްގެންދާްތަން.ްއެަކންކަމަށްްހައްލެއްްހޯދުމަކީްމިައދުްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެހެްން

ްކަ ްއިތުރަށްްކުރަންޖެހިފައިވާ ްަރއްޔިތުންނަށް ނިޑވަެޅްއގައި ްދަ ްގޮއްަސވާ ްދަށަށް ްވަރަށް ްހާލަތު ްޞިއްޙީ ްަޤުއމުގެ މެއް.

ްކަމެްއް ްބޭނުްނވާނެ ްހާލެއްގައި ްއެްއވެސް ްރައްޔިތުން ްދިޔުމަކީ ްމެދުވެިރެވގެން ްކަންތައްތައް ްގޮތްތަކަށް ްއަންނާނޭ ތަކުލީފު

ްިޞއް ްޤައުމުގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްގޮއްސަ.ްސަބަބަީކްނޫން.ްއަޅުގަ ްދަށަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވަނީ ްމިއަދު ްހާލަތު ޙީ

ޞިއްޙީްދާއިރާްއަށްްހޭދަކުރަންްހުރިްފައިސާްއިންްގިނަްއަދަދެްއގެްއުނިކުެރވިފައިްާވަކން.ްއެްފައިސާްއުނިކުރެވިަފއިް

ްއޮތް ްއަށް ްދާއިާރ ްިޞއްޙީ ްހުށަހެޅިއިރުގަ. ްމަޖިލީހަށް ްބަޖެޓު ްފަރާތުްނ ްސަރުކާުރގެ ްމި ްއެްއްްވަނީ ްފަިއސާ ެއްއވެސް

ްދޭންޖެހޭް ްރައްޔިތުންނަށް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތް. ްމިއަދުގެ ްއެއީ ްއުނިކޮށްފައިނުވާނެަކން މަޖިލީހުން

ްބަލިންް ްއެ ްބަލިވީމާ، ްކަމެއް. ްމަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނެ ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްތާއަބަދު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޚިދުމަތަކީ ޞިއްޙީ

ްެއއްމިނަކުންްފަރުވާހޯދުމަ ްއަަޅއި ްއެކަމާ ްއެީއކީ ްވޭނަކީ ްއުފުލަންޖެހޭ ްފަހުން ްއޭގެ ްޚަރަދާއި ްކުރަްނޖެހޭ ްޓަކައި ށް

ކިރާލެވޭނެްއެްއޗެއްެސއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުންނަށްްރަނގަޅުްިޞއްޙީްނިޒާެމއްެގްދަށުންްބޭސްކުރެވޭނެްގޮތްތަްއް

ްމި ްމިހާރުން ްޤައުމުގައި ްމި ްދިޔުމަކީ ްއެކިްހަމަޖެހިގެން ްޚިދުމަތެއްގައި ްސަރުާކރުންދޭ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހިފައިވާ ހާރަށް

ހޮސްޕިޓަލެއްްފެންވަުރގަިއްހިންގުމަކީްދުނިޭޔގެްަޤއުމުތަުކގަިއްކޮންއުޭޅްކަމެްއްނޫން.ްައއި.ޖީ.އެމް.އެޗުންްއެްކސްރޭްާއިއް

ް ްހުރި ްރާއްޖެތެޭރގައި ްލިބެމުންދާއިރުގައި ްޚިދުމަތެއް ްގުަޅއަާކިއްރީޖަނަލްްހޮސްޕ7ްިހުރިހާ ްޑިސްޕްރިން ްހަމައެކަނި ޓަލުން

ްެއް ްނުވާތީ، ްތަންތަނަށް ްއަްނނަ ްހިނގަމުން ްދަރަޖައިގަިއ ްހޮސްޕިޓަލެްއގެ ްއެީއ ްތަންތަން ްެއ ްލިބުނީމާ އަިއވީައކާ

ްބިަކް ްވަރަށް ްއައިސް ްމާލެ ްރައްޔިތުްނ ްސަބަބުން ްކުރެވެންެނތުމުގެ ްމިއަދު ްެއއް ްބޭސްަފރުވާ ްއެއްެވސް ތަންތަނުން

ްޔާެރްއްްހާލުގައި ްއެްއވެސް ްއަޅައިލާނެ ްބަލިތަުކަގއި ްބޮޑެތި ްހަމައެާއއެކު ްޙަޤީޤަތް. ްމިއަުދގެ ްއެއީ ްުއޅެމުންދާކަން މިއަދު

ްދަނީ.ް ްމި ްފެންނަމުން ްމިައދު ްޤައުމުަގއި ްމި ްަމންޒަރު ްއުޅެމުންދާ ްިނކަމެތިކަމުގަިއ ްވަރަށް ްޢާއިލާތައް ނެތި،

ްކަންތައްތަ ްމި ްޙަީޤޤަތަކީ ްމިއަދުގެ ްއެއްވެްސްއެހެންނަމަވެސް ްފޯރުކޮށްދޭނެ ްއެހީތެރިަކން ްއަޅައިލާނެ، ްފެންނާނެ، އް

ްބޮޑެިތް ްތެރެއިން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދުްނެތްކަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤައުމުގައިްވެރިަކމުގައި ްމި ފަރާތެއް

ް ްމި ްނިޒާމުތަކެއް ްފޯރުކޮްށދޭނެ ްއެހީތެރިކަން ްއިތުރު ްފަރާތްތަކަްށ ްއުޅޭ ނޑައެޅެންޖެހޭނެކަން.ްބަލިތަކުގައި ްކަ ޤައުުމގައި

ް ްއިތުަރށް ްއަިއއްސަ، ްސަާލމަތްވެގެން ްބަލިވާމީހާ ްގޮސް ްޭބރަށް ްއިން ްާރއްޖެ ްއަހަރ11ްްުޙަޤީޤަތުގައި ވަރަކަށް
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ްެއއްވެްސްގޮެތްއްމިއަދަކުްނެތް.ްއެހެްނވީމާ،ް ްދަރަނިންްސަލާމަތްވާނެ ްއެޅިފަިއވާ ްބޮލުގައި މަސައްކަތްކޮްށގެންްނޫނިްއޔާ

ްބޮޑެތިްއަޅުަގނޑު ްހަރުދަނާކޮށް ްމިއަށްވުރެ ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްމުސްތަޤުބަލެއް ްފާގަތި ްރައްޔިތުންނަށް ްޖެހޭ ްއެބަ މެން

ްއޮްއާވް ްއެހެން ްެއކަށައަޅަން.ްެއްކަންތައްތައް ްޤައުމުގައި ްމި ްބޭސްކުރެވޭނެްނިޒާމެއް ްފަރާތްތަކަށް ްބޭްސކުރާ ބަލިތަކުގައި

ްރައްޔިތުން ްމިައދު ްވެްސ ްއާސަންދަ ްޙަޤީޤަތަކީ.ްހަމަ ްމިއަުދގެ ްއެީއ ްނުލިބޭކަްނ ްގޮތުގަިއ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ނަށް

ްއެް ްގެންދާކަން. ްނަގަމުން ްބަރާބަަރށް ްޓެކްސް ްގެންދާ ްނަގަުމން ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްއަީކ ްހިތާމަ އެހެންނަމަވެސް

ްހަމަހަމަކަމާ ްމީ ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ްމަދެއް ްވެސް ްއެއް ްލާރި ްއެންމެ ްއިން ްފައިސާ ްއިންސާފުގެްްނަގަންޖެހޭ އެކު،

ްރައްޔިތުންނަށްް ްޙަޤީޤަތަކީ. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއަދު ްއެއީ ްނޫންކަން ްކަމެްއ ްކުރެވެމުންދާ ތެރެއިން

ްޓެކްސްެނގުން،ް ްއަތުން ްރައްޔިުތންގެ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްާލރި ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއާސަންދަ ްޓަކައި، ްދިނުމަށް އާސަންދަ

ްޓެކްް ްއެހެން ްާއއި ްނެގެމުންދާއިުރްޖީ.އެސް.ޓީ ްެއއް ްޓެކްސް ްހުރިހާ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްވަީނ. ނޑައަޅާަފއި ްކަ ސްނަގަން

ްސަރުކާރުންް ްއެހެންމެ ްޙަޤީޤަތަކީ.ްހަމަ ްމިއަދުގެ ްއެއީ ްލިބެމުންނުދާކަން ްބޭސްފަރުވާ ްލިބެންޖެހޭ ްްރައްޔިތުންނަށް ވެސް

ްކަމު ްހޮސްިޕޓަލް ްކުޅުުދއްފުށީ ްެއއީ ްވެއްޖެްއޔާ ްހޮސްޕިޓަލެއް ްވިޔަްސ،ްހިންގާ ްައއި.ޖީ.އެމް.އެުޗކަމުަގއި ްިވޔަސް، ަގއި

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްއެއްް އަްއޑޫްހޮސްޕިޓަލްކަމުަގއިްވިަޔސްްހިންގަންޖެހޭނީްއެއްްފެންވަރެްއގަިއކަންްމިއަދުްއަުޅގަ

ދުމަތެއްްލިބެންހުރީމާްއަިއވީްާއއިްޑިސްޕްރިންްގުޅަްެއއްްހުެރފައި،ްއަެނއްްހޮސްޕިޓަލްަގއިްހުރިހާްޚ2ްިހޮސްޕިޓަލެއްަގއިް

ްކަމަކަށްް ްދެވެނީ ްފަރުވާ ްޞިއްޙީ ްދަށުން ްބީދައިގެ ްބުނެފައިާވ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެކު ްހަމަހަމަކަމާ އެއީ

އަޅުަގނޑުމެންނެއްްޤަބޫލެއްްުނކުރަން.ްމިްސަރުކާރަކީްޞިްއޙީްފަރުވާްއަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްއިހުމާލުވެފަިއވާްސަރުކާެރއް.ް

ނޑައެޅިަފއިާވްއެނދުގެްޮހސްޕިޓަލެއްްފުރިހަމަކަމާްއެކުްތަރައްޤ111ްީޑުްއަތޮޅުަގއިްވަނަްއަހަރަކީްައއ2112ްް ކުރަންްކަ

ްްއަހަރެއް. 2113ްްހަމައެާއއެކު ްކުޅުުދއްފުށީަގއި ްއަހަރަކީ ްޓަަކއ111ްްިވަނަ ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްހޮސްޕިޓަެލއް އެނދުގެ

ްއަ ްރާވާަފއިވާ ްމަސަްއކަތްކުރުމަށް ްއެ ްތެރެއިން ްދާއިާރގެ ްއަިއއިރުްޞިއްޙީ ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްއެހެންނަމަެވސް ހަރެއް.

ްޙަޤީޤަތް.ް ްމިއަުދގެ ްއެއީ ްކުރެވެމުންނުދާަކން ްމަސައްކަތެއް ްެއްއވެސް ްވެސް ްއެޅުމުގެ ްހޮސްޕިޓަލް ްައޅަންޖެހޭ އަްއޑޫަގއި

ފެންނަންްނެތް.ްްއަދިްކުޅުދުއްފުީށގައިްއަޅަންޖެހޭްހޮސްޕިޓަލްްއެޅޭނެްދުވަހެއްގެްތަޞަްއވުރެއްްވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފައިާސް ްދައުލަތުން ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްހުއްޓާލުމަށްފަހު ްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ްހުރިހާ ްއައި ހިންގަމުން

ޚަރަދުކުރަމުންދާްމަންޒަރުްމިއަދުްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ްއެކަމުގެްހެއްެކްއގެްގޮތުންްކުޅުުދއްފުށީަގއިްމަގުހެދުމަށްފަހުްެއް

ް ްމަގުަގއި ްުނވެފަ. ްގޮތް ްއެތުރޭެނ ްވަީނ ްެއ ްމިއަދު ްެވސް ްގާ ްއ2ްްެއަތުރަންޖެހޭ ްބަޖެޓުަގއި ްވެއްެޖ، ްުދވަސް އަހަރު

ްހޮވާފަިއވާް ްރައްޔިތުން ްކޮށްދޭނީ ްކަމެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްަކތްކުރަމުންދާތާ. ްޖަހައިގެން ފައިސާ

ްވާތީ،ްަރއްޔިތުްންއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ްމިްްސަރުކާރަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަނތީޖާ ްހިތި ްއެކަުމގެ ްވާތީ. ސަރުާކރަކަށް

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްުކޅުދުއްފުށީަގއ2ްްިފެންނަނީ. ްދާއިރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެްއވެސް ްގާބުރި ްކުަޑވެގެްނ ްއެންމެ ްތެރޭގައި އަަހރު

ްރައްިޔތުން ްސަުރކާރުން ްފާަހގަކުރަން. ްއެކު ްހިތާމައާ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްނެތްކަން ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމއިްބާއްވާަފއި ގެ
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ރައްޔިތުންެގްއެހެންްކަންަތއްތައްްބޭނުންވާްނަމަްއެްތަންތަުނގައިްމަަސއްކަްތކޮށްދިނީމާްއެަކންްޤަބޫލުކުރާނެްރައްޔިތުްން

ްއަޅައިނުލާ،ް ްރައްޔިތުންނާ ްނެތި ްޚިޔާލެއް ްފިކުރެއް، ްއެްއެވސް ްއެއިން ްެއހެންނަމަވެސް ްއުޅޭނެ. ްތަންތަނުގައި އެ

ްބިކަް ްގޯްސވެގެންނޭްރައްޔިތުން ްސަރުކާރު ްކުރީ ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން ްިމައދު ްމަންޒަރު ްކުރަމުންދާ ްކަންަތއްަތއް ކޮށް

ކިޔަިއްބަދަލުކޮށް،ްއަދިްެއއަްށވުރެްމާްނުލަފާކަންމަތީގަިއްާބޣީްވަޙީދުްސަރުކާރުްހިްނގަމުންްދާތަންްމިްފެންނަނީ.ްމީކީް

ްބޭ ްަރއްޔިތުން ްނޫން. ްކަެމއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްރައްޔިތުްނގެްރައްޔިތުން ްޯއގާތެރި، ްއަަޅިއލާ، ްރަްއޔިތުންނާ ުނންވަނީ

ްޤައުމަށްް ްމި ްދުވަހަކީ ްއެ ްހުންނަން. ްޤައުމުގައި ްމި ްވެިރއަުކ ްއިޚްލާސްތެރި ްއަުޑއަހާ ްވޭންަތއް ކެކުޅުންތަާކއި

ްރަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެޭހ ްއެބަ ްިވސްނަން ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެެހންވީމާ، ްދުވަސް. އްޔިތުންްބޭނުންވެފައިާވ

ްމިް ްފަރާތަކަށް ްއިޚްލާޞްތެރި ްއެންމެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްނިންމުން. ްނިންމާނެ މިއަދު

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ. ްނިންމާނެ ްރައްޔިތުން ްނިންމުން ްއެ ްހަވާލުުކރުން. ްވެިރކަން ޤައުމުގެ

ްޤަ ްހިސާބުން ްރައްޔިތުންނާ ްރަްއޔިތުންެގްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްވަނީ ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްޤައުުމގެ ްއަންނަނީ. ްފެށިގެްނ އުމު

ްސިފަް ްިނޒާމުަގިއްއަށަގަންނަންވެަފއިވާ ްވެރިކަމުގެ ްޤައުމުގެ ްމި ްޚިދުމަތްކުރުމަކީ އަތްމަތީގަ.ްއެހެންވީމާ،ްރަްއިޔތުންނަށް

ރަށްްބޮޑުްތަފާތެއްްރާއްޖެތެރެްއާއިްމާލެާއްއެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްވެސްްހިތާމައާްއެކުްދަންނަވަންްއޮތީްހަމަްވަ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްނޫން. ްކަންތައްތަކެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްގެްނގުެޅމުންދާކަން. ްއަިދވެސް ދޭތެރޭގައި

ްއަލީަގއިް ްފުރުޞަތުތަކުގެ ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހުޅުވެން ްމިއަދު ްފުރުޞަތުތައް ްކުިރއަށްދާނެ ްޓަކައި ްއަށް ތަރައްޤީ

ްއަށްްރައްޔި ްމާލެ ްގެނެސް ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްއަނެއްކާވެސް ްފެންނަނީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްދެޭވނީ. ްކުރިއަށް ތުންނަށް

ްދިވެިހް ްވެސް ްރައްޔިތުންނަކީ ްހުރިހާ ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްރައްޔިތުްނ ްއެހެންވާކަށް ްއެކަން ްމަންޒަރު. ޖަމާކުރަމުންދާ

ގެްހިްއސާްވަކިްބޮެޑއްްނުވާނެ.ްހަމަްއެންމެްކުޑަްރަށުގައިްހުންނަްރައްޔިތުންނަށްްވީހިނދު،ްމިްޤައުމުަގއިްވަކިްމީހެއްް

ްތިބީް ްއެ ްވެސް ްމިއަދު ްހިނދު، ްވީ ްކަމަކަށް ްލާޒިމްކުރާ ްޤައުމަށް ްޚިދުމަތްދިނުމަކީ ްއަސާީސ ްބޭނުންވާ ްއަށް މީހާ

ްހަމައެއާއެް ްދަނީ. ްމި ްކައިިރވަމުން ްމަހަކާ ްމިހާރު ްމުޒާހަރާކުރާތާ ްނިުކމެ ްރައްޔިތުން ްނެއްލައިޫދގެްހިރިމަރަދޫގެ ކު

ްކުރިނބީެގް ްދަނީ.ްމިގޮތަށްްގޮސް ްއެ ްބަނދަރުގެްމައްސަލަިއގައިްޝަުކވާކުރަމުން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްހަމަ ރައްޔިތުންްވެސް

ްމިް ްޓަަކއި ްރައްޔިތުންނަށް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްތިބީ. ްހާލުގައި ްއެ ްހަމަ ްެވސް ރައްޔިތުން

ުރގައިްއެކަންކަންްކުރާނެްފައިާސްބަޖެޓުގައިްއެކަަށއެޅިފަިއވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްކަންތައްަތއްްމަޖިލީހުންްބަޖެޓުްފާސްކުރިއި

ްއެް ްނޫން ްއެއީކީ ްނުތިބޭނެ. ްގޭގަިއ ްހިމޭނުން ްރައްޔިތުން ްދާއިރުގަިއ ްކުރަމުން ްކަމެއް ްބޭނުންހާ ްސަރުކާރުން ނުކޮށް،

ްއެ ްތިބީ ްއެ ްނިކުމެ ްމީހުން ްއެ ްމިންވަަރކީ. ްޙައްޤުވާ ްޓަކައި.ްްމީހުންނަށް ްހޯދުމަށް ްމިންވަރު ްޙައްޤުާވ މީހުންނަށް

އެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްމިސަުރކާރަށްްޮގވާލަނީްކުޅުދުއްފުީށަގއިްވެސްްަމގުްައވަހަށްްހަދަިއދޭށޭ.ްއަދިްހދ.ގައިްއެހެރަް

ްރަނގަޅުކުރުމަކީ ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްހަމައެއާެއކު ްކުރާށޭ. ްވެސް ްކަންތައްތައް ްއެހެރަ ްރަށްތަކުަގއި މިއަުދްްއެހެން

ްބޮުޑް ްމާ ްޚަރަދު ްހިނގާ ްދައުަލތުން ްދެން ްރަނގަޅުުނވީމާ ްެއކަްނ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން
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އިނގޭތޯ.ްހޮސްޕިޓަލުންްއެްިޚދުމަތްްލިބެންނެތުނީމާްސަރުކާރުންްޓިކެޓުދީގެންްމާލެްފޮނުވައި،ްއަދިްއެވަރުންްނުފުދިގެންް

ްފޮނުވަންް ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްވުެރ3ްްޖެހުނީމާ ްއަށް ްފައިދާ ްވަގުތީ ްއެހެންވީމާ، ްއިތުރުވެގެންދަނީ. ްޚަރަދު ގުނަ

ްހައިިސއްޔަތަކުންް ްޤައުމީ ްޓަަކއި ްއަށް ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮެތއްަގއި ދެމެހެއްޓެނިވި

ށްްއެްަކންތައްތައްްކޮްށގެންްނޫނިއްާޔްމަސައްކަތްކުރުމަކީްިމއަދުްމިްޤައުމުަގއިްކުރަންޖެހިފައިވާްަކމެއް.ްަވގުތުންްަވގުތަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ. ްސަލާމަތެްއ ްއިތުރަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ްޤައުމު ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެންމެް ްފަންތީގައިކަން. ްަދށް ްވަރަށް ްހުރީ ްމިއަދު ްހޮސްޕިޓަުލތައް ްހުރި ްރާއްޖެތެރޭގަިއ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މިއަދު

ްހުިރްޑޮ ްކުޅުުދއްފުށީަގއި ްދާއިރާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްަބއްޔަކަްށްބޭސްކުރަމުންދަނީ.ްހަމަގައިމު ްހުރިހާ ކްޓަރަުކްހުރެގެން

ްއަިދްއެހެނިހެންް ްާއއި ްއެްކސްރޭ ްއެތާކުްނެތް.ްހަމަެއއާެއކު ްޮޑކްޓަރުންނެއް ްބަލިތަުކގެ ްއެންމެަހއި ހޮސްޕިޓަލް.ްބޭނުންވާ

ްދެމުްނގެންދަ ް ްވެސް ްދާއިާރެގްޚިދުމަތްތައް ްއަޅުަގނުޑގެ ްނޫން ްމީކީ ްހާލަތެއްގަ. ްދަށް ްވަަރށް ްދަތި، ްވަރަށް ނީ

ްހުރިހާް ްހުންނަ ްލިބެން ްޤަުއމުން ްމި ްެވސް ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިާރގެ ްއަުޅަގނުޑގެ ްމިންަވރަކީ. ްޙައްުޤވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްއެ ްޙައްޤުތަކުން ްމީހުންގެ ްއެ ްދިވެހިރައްޔިތުން. ްއެީއ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްމީހުންނަށްްްޚިދުމަތެއް ްއެ ްބަރީޢަކުރީމާ މީހުން

ްވެްސް ްކަންތަްއ ްހޮސްޕިޓަލުގެ ްކުޅުުދއްފުށީ ްގޮވާލަްނ، ްސަރުާކރަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްނުލިބޭނެ. އިންސާފެއް

ރަނގަޅުކުރުމަށް.ްހަމަްއެާއއެުކްރާއްޖޭގެްއެހެންްތަންތަނުގަިއްހުރިްހޮސްޕިޓަލްތައްްވެސްްރަނގަޅުކޮށް،ްަރއްޔިތުންނަްށް

ްއަޅާލަންޖެހޭނެ.ްރައްޔިތުންެގްޞި އްޙީްފަރުވާްރަނަގޅުްގޮުތގައިްފޯރުކޮށްދިނުމަށް.ްސަރުާކރުންްރައްޔިތުންނާްދޭތެރޭގައި

ްލޮލެއްގެް ްކަނު ްކަންފަތަކާއި ްބީރު ްއަކީ ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްޚަރަދުކުރަނީ. ްޓަކައި ްހިންގުަމށް ްސަރުކާރެއް ފައިސާ

ްއަޅަް ްކަމަކާ ްއެްއވެސް ްމިއަުދްބޭނުންކޮށްގެން ްޖައްސަމުން ްހާލުގައި ްބިކަ ްބިކަކޮްށ، ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި އިނުލާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްރަްއިޔތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްމަންޒަރަކީ. ްބޭނުންވާ ްރަްއޔިތުން ްމިޤައުމުގެ ްނޫން ްެއއީކީ ގެންދާކަން.

ްަޤއުމުގަް ްމި ްވެިރއަކު ްޯއާގވެިރ ްއަޅައިާލ، ްރަްއިޔތުންނަށް ްދެންނެވިހެން ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްކުރިން ްހުންނަން. އި

ްރައްޔިތުްން ްއަލީަގއި ްނިންމުމުގެ ްއެ ްނިންމާނީ. ްނިންމުން ްއެ ްރައްޔިތުން ްފެންނާނެ. ްދުވަްސ ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެް ްމިައދުްވެސް ްަރއްޔިތުންނަްށްލިބޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާިއްކުރިއެރުންތައް ްތަރައްޤީ ްގޮތަށް ބޭނުންވާ

ްއުޅެމުންްއަޅުގަް ްހާލުގަިއ ްދަތި ްަވރަށް ްރަްއޔިތުން ްޮއެވގެން ްތަާފތެއް ްބޮުޑ ްމިހާ ްމާލެއާ ްއާިއ ްާރއްޖެތެރެ ނޑުމެންނަށް

ްނުެދއޭ.ްދުނިޔޭެގް ްބޭްސފަރުވާކޮށެއް ްތަންތާގައި ްއެހެން ްދުިނޔޭގެ ްއިން ްއާސަންދަ ްވިދާޅުވޭ ްބޭފުޅުން ގެންދާކަން.ްބަެއއް

ްމީހަކަ ްާރއްޖެތެރޭގެ ްތަންތަނުގައި ްއެހެން 1ްްށް ްއަށް ްމީހާ ްުއޅޭ ްމާލޭަގއި ްލިބޭއިރުަގއި ްލިބޭެނ1111ްްރުިފޔާ ރުފިާޔ

ްޤައުމަށްް ްމި ްޓަކައި ްފުދުންތެރިކުރުމަށް ްރައްޔިތުން ްބުނަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްނެތް. ްވެސް ނިޒާމެއް

ްއިތު ްެއއްވެްސ ްޚިދުމަތްތައް ްއެންމެހައި ްލިބެންޖެހޭ ްއިން ްާއަސންދަ ްބޭނުންެވއޭ. ްނުނަަގިއްއާސަންދަ ްއަެގއް ރު

ރައްޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭނެ.ްއޭގެްސަބަބުންްމިްޤައުމުްދުޅަހެޔޮވެގެންދާނީ.ްހަމައެާއއެކުްބޮޑެތިްބަލިތަކުގައިްކެންސަާރ،ް

ްއެއްް ްޝިފާ ްއެކަމުން ްޢާއިލާތަަކށް ްހޭދަކުރަމުންދާ ްކެުކޅުންތަުކަގއި ްއެިކއެިކ ްބަލިތަުކގައި ްބޮޑެިތ ްއެފަދަ އަދި
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ްޓަ ްނެތި،ްހޯދައިދިނުމަށް ްކަންކަން ްއެ ނަޑއެޅެްނޖެހޭނެ. ްކަ ްޤައުމުގައި ްމި ްނިޒާމެއް ްލިބޭނެ ްއެހީ ްއެކު ްދީލަތިކަމާ ކައި

ްވަސީލަތްތަްއް ްއެންމެހައި ްބޭނުންާވނެ ްރައްޔިތުން ްަޤއުމުަގއި ްުނގެންދެވޭނެ. ްކުރިއަކަށް ްދުޅަހެޔޮކަންމަތީަގއި ޤައުމު

ްއެއްޗަކީ ްމުހިއްމު ްރަްއިޔތުންނަކީ ްނުކުރެވޭނެ. ްޤައުމުްގާއިެމއް ްތިެބގެން ްޞިއްޙަތެްއގައި ްދުޅަހެޔޮ ްރައްޔިތުން .

ްއުފަން،ްކިތަންމެް ްރަށަކަށް ްކޮްނމެ ްެއއީ ްަރއްޔިތުން. ްަޤއުމުގެ ްެއ ްރައުސްމާލަީކ ްބޮޑު ްޤައުެމއްެގްއެްނމެ ކުރިއަށްދާނީ.

ްއަުޅގަ ްހިމާޔަްތކުެރވިގެން ްަޙއްޤުތައް ްމީެހއްގެ ްއެ ްވިޔަސް ްމީހެއްކަމުަގއި ްުއޅޭ ްރަށެްއަގއި ނޑުމެންނަށްްކުޑަ

ނޑުްަވރަށްްތާއީދުކުރާްއިޞްލާޙެއް.ް ކުރިއަށްދެވޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްިމްހުށަހެޅިފައިްވާްއިޞްލާޙަކީްނޫނީްޤަރާރަކީްއަޅުގަ

ްަކނަޑއެިޅގެންް ްޤައުމުަގއި ްލިބޭނެްނިޒާމެްއްމި ްއެހީ ްއުޭޅްއެންމެހަިއްފަރުދުންނަށް ްަދތިކޮށް ްބިކަހާުލގައި ްޤައުމުަގއި މި

ްޤައުމު ްމި ްދިއުމުގައިްްނޫނިއްޔާ ްދިމާލަށް ްމުސްަތޤުބަލާ ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްޤައުމެްއގެ ދުޅަހެޔޮ

ްނިޒާމެްއް ްސަލާމަތްކުރެވޭނެ ްބަލިން ްއެ ްބަލިވާމީހާ ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. ްދުވަސްތަކަކާ ްއަނދިރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ެވ،ްމަރުވެގެންދާނެްނިާޒމެއްްމިްޤައުމުގައިްމިހާރުްއެްޤައުމުަގއިްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްނިކަމެއްަޗކަށްްވީމާްބަލިއެނދުަގއިްއޮ

އޮތީ.ްއެީއކީްނޫންްއެކަންްއޮްނނަންޖެހޭނެްގޮތަކީ.ްނިކަމެތިްމީހާްވެސް،ްމުއްސަނދިްމީހާްވެސްްބަލިންްޝިފާްހޯދުމަށްް

ްކެކު ްލިބެމުންދާ ްޢާއިލާތަކަށް ްއެ ްނޫނިއްޔާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްނިޒާމުތަކެއް ްޓަކަިއ ްޚަރަދުކުރުމަށް ްވޭނާިއްޓަކައި ޅުމާއި

ްމިް ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބަރީޢަނުެވވޭނެ. ްއެއަކުން ްއުދާސްކަމެްއ، ތަހައްމަލުކުރާ

ސަރުކާރަށްްވެސްްޮގވާލަނީްތަފާތުްއެކިްބަލިތަކުގައިްބޮޑެތިްޚަރަދުތައްްކުރަންޖެހިފައިވާްފަރާތްތަކާްދޭތެރޭގައިްއަޅާލަިއ،ް

ް ްފަރާތްތަކުން ްމިްއެ ްރައްޔިތުން ްމަސައްކަތްކޮށްޭދށޭ.ްއޭރުންނޭ ްިމްސަރުކާރުން ްޓަކައި ްފިލުވައިދިނުމަށް ްތަކުލީފުތައް އެ

 ސަރުކާރާްެއއްކޮށްްެވސްްތިބޭނީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޙައްމަދުްނާޒިމު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުް

ްގިަން ްލިސްޓެއް ްތަރުތީބު ްއެދިފައިާވނެ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެނގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްތިބި ްމެންބަރުން ްތަކުރާުރކޮްށްމ5ްިއަދަދެްއގެ ްދެއްވާށޭ.ްއަޅުަގނޑު ްއެންމެންނަށް ްފުރުޞަތު ނެޓުގެ

ްއެދުނީމާްބޯހޫރާލަނީ.ްސެކްރެޓޭރިއެޓުންްއަތެއްްވެސްްަނގަނީީކްނޫން.ްމިއީްޢާއްމުްއުސޫލަުކންްމިކަންްކުރާްގޮތް.

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއި

ް ްހަމަ ްއަދި ްނުވޭ. ްދިެގްއ ްއެހާ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ،5ްްޝުކުރިއްޔާ ްވީ. ްމި މިނެޓެއްހާއިރު

ްއަޅުަގނޑުްމިްހިސާބުންްކުރުޮކށްލަނީްއިނގޭތޯ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުދު

ް ްމިީއްانسالو عهيكى `. ްލިބުން ްޚިދުމަތްތައް ްޞިްއޙީ ްފެްނވަރުެގ ްރަނގަޅު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްފެންވަރ23ްްުޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރަނގަޅު ްޙައްެޤއް. ްއަާސސީ ްބަޔާްނކުެރވިފަިއވާ ް)ނ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްޞިއްޙީްވަނަ ގެ

ޚިދުމަތްލިބެންޖެހެނީްމާލެްއިންްކަމެއް،ްސަރަހައްދުންްކަެމްއ،ްއަތޮޅުންްކަެމއް،ްރަށުންްަކމެއް،ްމިހާރަކަށްައއިސްްހަމަް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްކަމެއް. ްސުވާލުއުފެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވަގުތު ްމި ްމިީއ ްނޭނގޭ. އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްދުވެް ްބާރު ްދާއިރާ ްތަން.ްޞިއްޙީ ްއޮތް ްހުއްޓިފައި ްކުރިއެރުން ްފެންނަމުންދަނީ ްމިހާރު ްއަިއސް، ްކުިރއަރަމުން އްެޔއްަގއި

މިއީްހަމަްކޮންމެްރައްޔިތަކުމެްނުހަނުްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދައުލަތުންްދެމުންގެންދާް

ދާްއެއްގޮތަށްްލިބެމުންދަނީްއަތޮޅުތަކުަގއިްދިރިއުޅޭްމީހުންގެްއާސަންދަްނިޒާމުގެްޚިދުމަތުެގްހިތްހަމަޖެހުންްއޭގެްމަޤްޞަ

ްކޮންް ްޚިދުމަތްލިބެނީ ްއެ ްާވއިުރ، ްޤާއިމުކުެރވިފައި ްނިޒާމެއް ްބޭސްފަރުވާކުރެވޭ ްހިލޭ ްމީހުންނަށްތޯ؟ ްކިތައް ތެރެއިން

ްހޮ ްސަރަަހއްީދ ްޮހސްޕިޓަލުތަކުަގއި، ްއަތޮޅު ްމަރުކަޒުތަުކގަިއ، ްޞިއްީޙ ްގިނަ ްކަމަށްްތަންތަނަކުންތޯ؟ ސްޕިޓަލުތަކުަގއި

ްގޮތެއްް ްހެދޭނެ ްތަހުލީލެއް ްއެކަީށގެންވާ ްތަންތަނުގައި ްމި ްތިބިތޯ؟ ްއެބަ ްމީހުން ްފަންނީ ްޑޮކްޓަރުންާނއި އެކަށޭނަ

އިންތިޒާމުކުެރވިފައިްއެބަްހުރިތޯ؟ްމިއީްކަމާްބެހޭްފަރާތްތަކުންްމިހާރުންްމިހާރަށްްޖަވާބުދޭންޖެހޭްމުހިއްމުްސުވާލުތަކެއް.ް

ްއޮތީްޢިއްޒަތްތެ ްގޮސް،ްމިހާރު ްދަށަށް ްދުވަހަށް ްުދވަހުން ްކަންތައްތައް ްިޞއްޙީ ްއުތުރުބުރީގައި ްރައީސް.ްތިލަދުްނމަތީ ރި

ްދުވާފަރުން.ް ްފަށާނީ ނޑު ްައުޅގަ ްއޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް ްޮގތް ްއޮތް ްޙަޤީޤަތް ްކަމުގެ ްާއދެ! ްގޮތެްއގަ. ްދެރަވަރު ވަރަށް

ްޞިއް ނޑުމީހާ ްމާބަ ްކައިރިވެަފިއވާ ްއުނގޫފާރަށް.ްދުވަސްފުރެން ްފޮނުވާލަނީ ްއަވަހަްށ ްއަވަސް ްދިއުމުން ްމަރުކަޒަށް ޙީ

ްޮޑކްޓަރަކުްނެތޭްިކޔާފައިްަނއިފަރަށް.ްނައިފަރުްހޮސްޕިޓަލަށްް އުނގޫފާރުްހޮސްޕިޓަލުންްފޮނުވާލަނީްމިތާކުްއަންހެނުންގެ

ްއޭދަފުއްޓަށް ްދާށޭ. ްއޭދަުފއްޓަށް ްނެތޭ، ްޑޮކްޓަރަކު ްހޭނައްތާ ްމިތާކު ްބުނަނީ ްމިތާކުްްދިއުމުން ްބުނަނީ ްމި ދިއުމުން

ްމީހުންނެްއް ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްއެހެން ްމިތާކު ްނެތޭ. ްޑޮްކޓަރަކު ްހޭނައްތާ ްމިތާކު ްނެތޭ. ްޑޮކްޓަރަުކ ްބެހޭ އަންހެނުންނާ

ްެވއްޖެ.ްވަރަްށް ްމިހާރުްދުވަސްކޮެޅއް ްއުޅޭތާ ނޑުމީހުން ްމާބަ ްހާލެއްގައި ްމިފަދަ ްދާށޭ.ްކޮންމެއަކަސް ްމާލެ ނެތޭ.ްއަވަހަށް

ްދާށޭ.ްގިނަ ްމާލެ ްއަވަހަށް ްވީހާވެސް ްބުނަނީ،ްލަސްނުކޮށް ނޑުމީހުން ްމާބަ ްކަމަށް ްބުނާ ްހޮސްޕިޓަލުން ްއުނގޫފާރު ފަހަރު
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ނޑުމީހުންްމާލޭގައިްތިބޭތާްދެްހަފްތާ،ްތިންް މިއަދަކުތޯ،ްމާދަމާކުްވިހައިފާނޭ،ްއަވަހަށްްފުރާށޭ.ްމިގޮތަށްްފޮނުވައިލާްމާބަ

ްކަމެ ްކުޑަ ްމިއީ ްވިހަނީ. ްފަހުން ްހިލޭްހަފްތާ ްފަރާތަކުންތޯ. ްކޮން ްފޫބައްދައިދޭނީ ްޚަރަދުތައް ްޚަރަދެްއތޯ؟ްމި އްތޯ؟ްުކޑަ

ްނޫންތޯ.ް ްެއއް ްމައްސަލަ ްބޮުޑުވމީ ްމިންވަރަށް ްދެކޮޅުނުޖެހޭ ްހޭދަ ްއަތުްންކުރަންޖެހޭ ްއަިމއްލަ ްޓަަކއި ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް

ނުޑްކިތައްްމީހުންތޯ؟ްދުވާަލުކްމިްވޭތުވެިދޔަްތިންްހަފްތާގެްެތރޭގައިްވިހެއުމަށްްހުްސއެކަނިްދުވާފަރު ންްމާލެްއަީއްމާބަ

ްގޮތަކީ.ް ްހުރި ްހާލަތު ްދާއިރާގެ ްޞިއްޙީ ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްދުވަހެއް ްމަދު ްނާންނަ ްމީހުން ްދެ އެކަުކ،

ްތަންތަނަށްް ްއެހެން ްޚިދުމަތްނުދެވިގެން ްތަންތަނުން ްޚިދުމަތްދޭންޖެހޭ ްގޮވައިލާނީ ްސަރުކާރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ފޮނުވޭްްވީމާ،

ްބަލިމީހުންނަށްްއިތުރުްއިނާޔަތްތެރިކަމެއްްދެްއވުމަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުްސވަގުުތކޮެޅްއ31ްްޝުކުރިއްާޔ މިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.

ް

ް]އަށ11:12ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެްކުރިމަތީަގއިްމިް `.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްއަޅުަގނޑުމެންްމަސައްކަަތިއގެންްކުރިއަށްްދާއިުރަގއިްއަުޅގަ

ްޖުމްހޫރިއްާޔެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވާ ްހުށަހަޅުއްވައިަފއި ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ އޮތީ

ްޤާނޫ ްޙައްޤެްއ23ްްނުއަސާސީގެ ްއަސާސީ ްދިނުމަކީ ްޚިދުމަތްތަްއ ްޞިއްޚީ ްފެންވަރުގެ ްރަނގަޅު ް)ނ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދެމުންގެންދާް ްދައުލަތުން ްގޮުތން ްޚިދުމަތްދިނުމުގެ ްޞިއްޙީ ްއަސާސީ ްރައްޔިތުންނަށް ްވާހިނދު، ްބަޔާންކޮށްފަިއ ކަމުގަިއ

ްފޯރު ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތް ްނިޒާމުގެ ްނުދިއުމުގެްއާސަންދަ ްކުރަމުން ްަދުއލަތުން ްޚަރަދެއް ްެއކަށީގެްނވާ ކޮށްދިނުމުަގއި

ްބޭުރގެް ްއިން ްާރއްޖެ ްއާއި ްާރއްެޖ ްރައްޔިތުންނެއް ްދިވެހި ްއެތަެކއް ްޖެހިފައިވާ ްހާލުގައި ްނިކަމެތި ްވަރަށް ސަބަބުން،

ްހާުލގަިއ،ް ްަކމަށްހޮސްޕިޓަލްތަކުގަިއްއެދުމަތިކުެރވި،ްނިކަމެތި ްހައްލެްްމި ްޤަރާރު.ްއެކަށޭނަ ްހުށަހަޅާ ްގޮތުން ްހޯދުމުގެ އް

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްާދއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްއަރުވަީނ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްވާހަކަފުޅުދެްއކެުވމަށް ްޤަރާރަށް މި

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު



35 

 

ްރައީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްމިް`. ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއާދެ! ސް.

ްޤަރާެރްއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްގުޅުންހުރި، ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންނާ ްއަދި ްމުނާސަބު، ްވަރަށް ްޤަރާރަކީ ހުށަހަޅުއްވައިަފއިާވ

ްވަރަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްޓަަކިއ ްއެކަމަށް ްއަދި ްޤަބޫުލުކރަން. ްައޅުަގނޑު ްުޝކުރެްއްކަމުގަިއ ްާޚއްޞަ ށް

ވަނަްދުވަހަށްްަފހުްބަޣާވާތެއްްބަޔަކުްގެނައުާމ7ްްވަނަްއަހަރުގެްެފބްރުއަރ2112ްްީދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްއަށްް ްބޭސްފަުރވާ ްއަެނއްާކވެސް ްވަނީ ްިމ ްރައްޔިތުން ްއަދަދެްއެގ ްގިަނ ްތެެރއިން ްަރއްޔިތުްނގެ ްރާއްޭޖގެ ގުިޅގެން

ްހިސާ ްނިޒާމުްސަލާންޖަހަންޖެހޭ ްޓެކްްސގެ ްއެްއކޮށް، ްއުއްމީދަކާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްނިޒާމަީކ ްއާސަންދަ ްގޮއްަސ. ބަށް

ްނުލިބޭް ްެއވަރު ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށް، ްނިކަމެތި ްޓެުކހުން ްނެގޭ ްއަތުން ްމުއްސަނދިންގެ ތަޢާރުފުކުރުމަށްފަހު

ްމީހު ްއެ ްގޮތެްއަގއި ްލުއި ްރައްޔިތުންނަށް ްނުލިބޭ ްމުހުތާދު ްެއވަރު ްނިޒާމެްއްރައްޔިތުންނަށް، ްބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ ންނަށް

ްެވއްޖެކަން.ް ްބައިސަންދައަކަށް ްއާސަންދަ ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނިޒާމެއް. ްހެދުނު ްޓަކައި ހޯދުމަށް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެްއ، ްަމއްސަލަ ްޮބޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްނުިހފޭކަން. ްަރއްޔިތުންނަށް ްއާދަިއގެ ްބޭނުން ްޙަޤީޤީ އާސަންދަިއގެ

ްވެރިކަާމްރައީސް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިއަދު ްވަނީ. ްމި ްގޮތް ްވާނެ ްައއިމާ ްވެިރކަމަށް ްރާއްޭޖގެ ްބަޔަކު ްފުލުހުންގެ ްެއސް.އޯ .

ހަވާލުވެްތިިބްމީހުންގެްތެރެިއންްވެރިކަުމގެްޒިންމާއުފުލާްަބއަކީްކޮބަިއކަމެއްްަރއްޔިތުންަނކަށްްނޭނގެ.ްޙަޤީޤަުތަގއިްމިް

ވަޅަކަށްްެވއްޓެމުން.ްމިްރާއްޖެްސަލާމަތްކުރެވޭީންހަމައެކަނިްއެމް.ޑީ.ީޕްއަށް.ްރާއްޖެްމިްދަނީްވަރަށްްވެސްްބޮޑުްއަނދަް

ނޑުްމިްދަންނަަވނީްމަނިކުފާނުްވެސްްއެމް.ޑީ.ީޕއާްެއއްކޮށްްވަަޑއިގަންަނވާށޭ.ް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއެހެންެވގެންްއަުޅގަ

ްވެްސްމުއްސަނދި ްރައްޔިތަކީ ްކޮންމެ ްަރއްޔިތުންނަށް،ްއެ ްރައްޔިަތކީްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮންމެ ްއެ ރައްޔިތެްއކަން،ްނުވަތަ

ްާރއްޖެް ްމި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްސަުރކާރުން. ްެއމްޑީ.ޕީގެ ްބުނެދިނީ ްރައްޔިެތއްކަން ްލިިބގެްނާވ ްަޙއްޤުތަކެއް ވެސް

ރުވާކުރެވޭނެްއަށްްމިްގެނައިްނިޒާމުގެްސަަބބުންްރާއްޖޭގެްކޮންމެްރައްޔިތަކުްވެސްްއުފަލާްއެްއކޮށްްއެްމީހާްއަށްްބޭސްފަ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްއެނގޭ ްއެބަ ްެވސް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްމިއަދު ްކުރުމުން ްބަޣާވާތެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރި. ކަމަށް

ްއެކަމުންް ްގެންނަންޖެހެނީ ްސަރުކާރަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއުުފލަންޖެހިއްޖެކަން. ްގިލަންތަެކއް ވޭންތަކެްއ،

ނުޑްޔަޤީންކަންްިމްއަޅުަގނޑުމެންްސަލާމަތްވުމަ ްށްޓަކައި.ްދެންްއުފެދިގެންްއަންނަްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސަރުކާެރއްަގިއްއަުޅގަ

ވަނަްުދވަހުންްފެިށގެންްރަްއޔިތުންނަށްްލިބޭނޭ.12ްްއަރުވަނީްއާސަންދަެގްނިޒާމުްމިހާރަށްވުރެްފުރިހަމަކޮށް،ްނޮެވމްބަރުް

ރެވޭނެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްހަމަްމިއަދުްބަޣާވާތްކޮށްގެންްތިބިްމީހުންނަކަށްްއެްކަމެއްްނުކު

ނެޑއްްނެތްްހާލުގައިްތިއްބާްނޫންތޯް މިލިއަންްޑޮލަރަށްްޔޮޓުްގަތީ.15ްްމިްހާލުގައި،ްމިއަށްވުރެްބިކަާހލުގަިއ،ްނަރުދަމާގަ

ްސުވާލުުކރަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްެގނެސް ްރަްސގެފާނު ްދާރުއްސަލާމުގެ ްބުރޫނާީއ ްދިމާވީމާްއަޅުަގނުޑްއެދެން ން.ްރަސްގެފާނާ

މިްދަންނަވަނީްނަރުދަމާއަޅަންްލާރިްބޭނުންްވާހަކަ.ްއާސަްނދަްނިޒާމުްގާއިމުކުރަންްލާރިްބޭނުންވާްވާހަކަ.ްާރއްޖެްއަީކް

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްެއހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ. ްބޭނުންވާ ްަފިއސާ ްއިތުރަށް ްއަދި ްކަމާ، ްޤައުމެއް ތަރައްޤީވަމުންދާ

ޔޮޓުްބަނުމަށްްޓަކައިްބުރޫނާއީްދާރުއްސަލާމުގެްރަސްގެފާނުގެްޔޮޓުްޑިލޭވާންޖެހުނު.ްޢިއްޒަތްތެިރްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ްމިް ްޤަބޫލުކުރަން ްމިއަދު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްތަފާތު ްހުރި ްސިާޔސަތާ ްނަޝީދުެގ ްރަީއސް ްިސޔާސަާތއި ްމި ްދެން ރައީސް.

ްއު ްމި ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފިކުރުކަން.ްޖެހެނީ. ްދެ ްތަފާތު ްވަަރށް ްފިކުރަކީ ްދެ ޅޭ

ްމިނިވަންް ްމަނިކުފާނު ްވެސް، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްނ.އަތޮޅު ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްފިކުރެއްް ްދެ ްތަފާތު ްވަަރށް ްފިކުަރކީ ްދެ ްމި ްެއނގޭނެ ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ްވުމަށްފަހު ކަން.ްމެންބަރަކަށް

ްެއއްކޮްށް ްއެމް.ޑީ.ީޕއާ ްެއއްކޮށް، ްސަޕޯޓަރުންނާ ްމަނިކުފާނުގެ ްމަނިކުފާނާއި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްާރއްޖޭެގް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްސަލާމަތްކުރެވޭނީ ްރާއްޖެ ްމި ްވަަޑއިގަންަނވާށޭ. މަނިކުފާނު

ގެްރުހުމާއިްރައްޔިތުންގެްތާީއދާއިްރައްޔިތުންގެްލޯތްބާްއެްއކޮށް.ްމިްރާއްޖޭގައިްދެންްމިްވެރިކަމަށްްއަންނާނީްރައްޔިތުން

ްޭރަގިއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ ްއެ ްހިފަމުން ްމީހުންނަށް ްއެ ްމީހުން ްއެ ްފިކުރުތަކެއް. ްފަނާކުރުވަނިވި ްހުސް ހުރީ

ެއގޮތްްިމގޮތުންްމިހާރުްދުއްތުރާކުރަމުންްދަނީ.ްްޔާމީނަށްهللاްކޮމާންޑުްސެންޓަރެއްްއެްއުފެއްދީްޢުމަރުްނަޞީރު.ްޢަބްދު

ޔާމީންްހޮވަންްهللاްޙަޤީޤަތުގައިްމިްާރއްޖޭގެްވާަދެވރި،ްރަނގަުޅްރިޔާސީްއިންތިާޚބަކަށްްޕީ.ޕީ.އެމްެގްޕްރައިމަރީަގއިްޢަބްދު

ްޢަބްދު ްޖެހޭ. ްޓަކައި.هللاްއެބަ ްޮއތުމަށް ްލީޑަރޝިޕެއް ްޒިންމާދާރު ްރާއްޖޭގައި ްޖެހެނީ ްމި ްހޮވަން ޢިއްޒަތްތެިރްްޔާމީން

ރައީސް،ްބެލްޖަހާނެްކަމެއްްެނތް.ްމިްރާއްޖޭގައިްމިްޖަހަނީްއަބަދުވެސްްމިްވެރިކަމުަގއިްަރނގަބީލު.ްމިްރާއްޖެްމިްއޮތީް

ްސަލާމަތްކުރެވޭީން ްހަމައެކަނި ްރާއްެޖ ްމި ްހަލާކުވެފަ. ްއޮތީ ްިމ ްނިޒާމު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ހަލާކުވެފައި

ްރައްޔިތުން ްއަޭށްރާއްޖޭގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަންނަވަނީ، ްމި ްއެކު ްއަދަބުވެރިކަމާ ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑު ްެއހެންވީމާ، ނަށް.

ްަރއްޔިތުންެގް ްރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްދިވެހިރާއްެޖްސަލާމަތްކުރާނަމޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއިން ްސަލާމަތްކުރެވޭނީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ދިވެހިރާއްޖެ

ބަުދެވސްްޚިދުމަތްކުރާނީްރައްޔިތުްނނަށޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްއަލުންްތެރެއިންްއުފެދިފައިްއޮތްްޕާޓީްއެކޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްއަ

ް ްމަހުގެ ްޮނވެމްބަރ ްއެކު ްފުރިހަމަަކމާ ްއާސަންދަ ްމ12ްްިއަނބުރާ ްވެރިކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްފައްޓާނޭ. ދުވަހު

ްރައްޔި ްހުރިހާ ްކުރާނީ ްވެރިކަެމއް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްޓަކައޭ. ްރައްޔިުތންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްޓަކައި.ްއަންނަނީ ތުންނަށް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްޝުކުުރއަދާކުރަން. ްމަސަްއކަތްތަކަށް ްކޮށްދެއްވި ްމައުމޫނު ްރައީސް ްެވސް ްޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްެއއްކޮށް.ްއަުޅގަ ްަތރައްޤީއާ ްރައްޔިތުންގެ ްދާންޖެހޭ ްކުިރއަށް ްއެބަ ްދެން ްއަންނަނީްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްއެނބުރި ނުޑމެން

ނޑުމެންްއެނބުރިްމިްއަންނަނީްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނެގް މީހުންްޖަލަށްްލައި،ްދިގުްމުްއދަތަކަށްްޖަލަށްލާކަށްްނޫން.ްައޅުގަ

ްތަރައްޤީްއަށްްޓަަކއި.ްއެހެންްމީހުންްރާއްޖޭގެްވެރިކަމަށްްައންނަންްއުޅެނީްޖަލުްގޮޅިްއަްށްޓަކައި.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްފުވައްމުލަކުްއުތުރު

އާދެ!ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިްޤަރާރުަގއިްމިްވާްގޮތަށްްަދއުލަތުންްއެކަީށެގންވާްވަަރކަށްްއާސަންދަްއިންް

ނޑުްަތކުރާރުކޮށްްއެކަންްޤަބޫލު ނުކުާރްވާހަަކްދަންނަވާލަން.ްއާދެ!ްހޭދަނުކުރައްވާްކަމަށްްމިްވިާދޅުވާްވިދާުޅވުން،ްއަުޅގަ

ނޑަކަށްްިމްައހަރުްލަފާކުރެވޭްގޮތުން،ްމިހާަތނަށްްޚަރަދުކުރެވެމުންްމިްދާް އަޅުަގނުޑްިއއްެޔްވެްސްދަްނނަވާލިންްގާްތގަ



37 

 

ްބެެލވޭް ްކަމަށް ްޚަރަދުވާނެ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްތެރެއިން ްއާސަންަދއިެގ ްރުފިޔާ ްބިލިއަނެއްހާ ްވެސް ްބަާލއިރު ނޑަށް މިންގަ

ްރަނގަޅުްކަ ްއެންމެ ްގޮތް ްޚަރަދުުކރެވޭ ްޚަރަދުކުރެޭވއިރުަގއި ްނޫން. ްެއއް ްނުކުރާތީ ްޚަރަދު ްައީކ ްމަްއސަލަ ްއާދެ! މަށް.

ްސެންޓްރަލްް ްބަލާއިރުަގއި ްެއްއޗެއްަސށް ްޕްރޮކިއުކުރާ ްސިސްަޓމަށް ްހެލްތު ްއިން ްެސކްޓަރ ްޕްރައިވެޓް ްއާދެ! ނޫނީ.

ްއުވާލުމާ ްަސރުކާރުން ްކުީރގެ ްސަޕްލައި ްޙަޤީޤަތުަގިއްްމެޑިކަލް ްގަންނަގަތުން ްއިްނ ްސެްކޓަރ ްޕްރައިވެޓް ްމި ގުިޅގެން

ނޑަށްްއެނގޭްމިްސަރުކާރުްބަދަލުވިްފަހުންް މީގައިްއެންމެްބޮޑުްބުރަައކަށްްވެގެންްމިްދަނީ.ްއާދެ!ްއެހެްނކަމުން،ްއަުޅގަ

ްނި ްމި ްގެންދަވާކަން ްމަސައްަކތްކުރަމުން ްސަރުކާރުން ްތެރޭގައި ްދުވަސް ްއަހަރެއްހާ ްސެންޓްރަލްްމިދިޔަ ްއަލުން ޒާމު

ޕްރޮކިއުމެންޓްްސަޕްލަިއްެއއްްއުފެއްދެވުމަށްްަޓކައި.ްބޭރުގެްއެހީއާްއެކުްމަަސއްކަތްކުރަމުްންގެންދަާވކަންްައޅުަގނޑަްށް

ްޮބޑަށްް ްމާ ްއަދިވެސް ްާގިއމުކުރުން ްސިސްޓަމު ްއެ ްވުރެ ްވަަރށް ްއުއްމީދުކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް އެނގޭ.

ްައޅުަގނުޑްލަސްވެގެންދާ ްއެހެންކަމުން ްނުިލބޭ. ްުލޔެއް ްބުރައަކަށް ްއުފުލަމުންދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގިއ ތީ،

ްކަމަށް.ް ްއަވަްސކުރަްއވާނެ ްއެަކން ްސަރުކާރުން ްނުނަންގަވަިއ ްމުއްދަެތއް ްދިގު ްގިނަ ްމާ ްއިތުރަްށ ްދެން އުއްމީދުކުރަނީ

ްކަ ްާގއިމުކުރެިވއްޖެ ްެއްނިޒާމު ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްގާތްަގނޑަކަްށްއާދެ!ްމި ްގޮތުން ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ަމށް

ްްމިހާރު ްއިތުރަށް ްހޭދައިން 31ްްކުރެވޭ ްޕަސެންޓ41ްުނޫނީ ްހޯއްދަްވަރަަކށް ްދެންނެވީ ްމި ވަންޖެހޭްދައުލަތަށް،

ްބަލާ ްއެހެންވީމާއެްއޗެއްސަްށ ްހޯދޭނެ. ްއިތުަރށް ްއިރު ،ް ްއެއެީއ ްއެގޮތަށް ްެވެގންދާނެ ްލުޔަކަށް ްބޮުޑ ނިޒާމުްްވަރަށް

ްމައްސަލަފެށިގެން ްއަނެްއ ްދެން ްމަަސއްކަތްްދިޔައިމަ. ްާދއިރާަގއި ްިޞއްޙީ ްލިބުމުގައިއަކީ ްބޭފުޅުން ްފަންނީ ް،ކުަރްއވާ

ްޑޮކްޓަރުންް ްނުލިބިް،ޚާއްޞަކޮށް ްއެބަް،ސްޕެޝަލިސްޓުން ްދިމާވުމުގައި ްދަތިތައް ްދިމާވާ ްއެބަްމި ްހަމަ ހުރިްްހުރި

ްއިހުމާލު ްބޭރުންްމީހުއެން!ދެވެސް.ްއާްްސަރުކާރުގެ ްމިހާރު ްވޯގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްގެނައުމުގައި ްން ްހެއްދުމުަގިއްކް ވިސާ

ްދާދިްއިމިގްރޭޝަނުން ްދަތިތައް. ްދިމާވާ ްްމި ްކުއްިލއަކަށް ްިނޒާމުފަހުން ްމި ްބަދަލުކޮށްެލްއވީމަްއޮންލައިންކޮށް ް،ވެސް

ްާދއިރާ ްިޞއްޙީ ްއޭްޙަޤީޤަތުގައި ްކުރާއިން ްމި ްޯހއްދަވާފަް،ރު ްވިސާ ްައއުމަށްްްއިްއަންަނށް ްބޭފުަޅކަށް ްއެތައް ތިބި

ްބަދަ ްއެއްކޮށް ްމުޅިން ްނިޒާމު ްއެ ްމަސައްކަތްކުރަންކުއްލިައކަށް ްއެ ްއަުލން ްވަރަްށްލުކޮށްލީމަ ްވެސް ްސަބަބުން ޖެހުމުގެ

ންްބޭފުޅުްްެދންނެވިްފަދަްފަންނީްގޮެތއްަގއިްައޅުަގނޑުމެންގެްމިްމުމާވި.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްޢާއްބޮޑެތިްދަތިތަކެއްްދި

ްމަސައްކަތްް ްގާތްަގނޑަކަށްރާއްޖޭަގއި ްބޭފުޅުންނަކީ ްބޭރު ްއާދެ!91ް%ްކުރަްއާވ ްބޭުފޅުން. އިންްްއިްނޑިޔާްއިންިޑޔާގެ

ްމުސާރަ ްމިހާރު ްދިއުމާްއާިއްިއނާޔަތްތައްްވެސް ްމަްއޗަށް ްވަރަށް ްމިދަންނަވާްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ފަދަްްގުިޅގެން

ްކަމެ ްފަސޭހަ ްއެހާ ްހޯދުމަކީ ްރާއްޖޭގަބޭބޭފުޅުން ްއެއީ ްނޫން. ްމިހާރުއް ްއޮތްްމުސާރަްއި ްހަމަޖެހިފައި ްިއނާޔަތްތައް ްއާއި

ްއިންޑިާޔއާ ްނެތީމަްގޮތުން ްނެތް. ްތަފާތެއް ްބޮޑު ްމާ ްމަސައްކަތްް، ްބައެއްތޯ ްއެކޮން ްަޤއުމުްްކުރާނީ ްއަމިއްލަ ބައެްއގެ

ްޢާދޫކޮށްލާފަ ްދޫކޮށްލާފައި، ްްއިއިލާ ްއަދި ްދާނީ. ްޤައުމުތަކަށް ްސިޔާސީްްއަމުދުންއެހެން ްއޮންނަ ްމި ރާއްޖޭގައި

ްބޭފުޅުހަލަބޮލި ްއެ ްސަބަބުން ްމަސައްކަތްކަމުގެ ްާރއްޖޭަގއި ްއައިސް ްއެހާން ްމައްސަލަތައް ްިދމާވާ ބޮޑު.ްްކުަރއްާވއިުރގައި

ްގޮތަށްްްއޮތްްއިދޭްބައެްއްއަތޮޅުަތކުަގއިްމަސައްކަތްކުަރއްާވްޑޮކްޓަރުންްމިހާރުްކުރީގަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްއެބަ
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ްިމނި ްހެލްތު ްެއއްކޮށް ްނިޒާމު ްިޞްއޙީ ްމުޅި ްސަރުކާރުން ްމިްމުޅި ްއާދެ! ްގުިޅގެން، ްބަދަލުކުެރއްވުމާ ްދަށަށް ސްޓްރީގެ

ްކުރީގެ ްއުވާަލއިްދެންނެވީ ްކޯޕަރޭޝަންތައް ްޙަޤީޤަތުގަިއްް،ހެލްތު ްގެންނެވީމަ ްމަސައްކަތްތައް ްމި ްދަށަށް ްފުރާޅެއްގެ ެއއް

އިްވަިކވަކިްކޯޕަރޭޝަންތަްއްދޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްކުރީގަްވެސްްކުޑަެވގެންްއެބަްރަދުދޭ.ްޚަްމަސައްކަތަށްްލުިއވެގެންްއެބަ

ްއެއޮތް ްމަސައްކަތްްއިުރގައި ްކޯޕަރޭަޝނެއްަގއި ްބަދަލުކުރެވޭކަށްއް ްކޯޕަރޭޝަަނކަށް ްއަނެއް ްބޭފުޅުން ވޭްނޯްްކުރަްއވާ

ްދިމާވިކަ ްބޭނުމެއް ްމުހިއްމު ްމިހާރުްއިމުގަްކިތަންމެ ްއެެހންނަމަވެސް ްދެންނެވިހެްވިަޔސް. ްއަތޮެޅްއގަިއްމި ްއެއް ން

ްޮޑކްމަސައްކަތް ްއަޮތޅެްއގަިއ،ކުަރއްވާ ްއަނެއް ްއެއީ ްރާއްޖެތެރޭގަިއްްޓަެރްއ ްގިނައިން ްއެންމެ ްހިނގާ. ްބަލަމާ މިސާލަކަށް

ްމަްއސަލަ ްެއއް ްމަްއސަލަތައް.ްއެްްދިމާވާ ްތެޭރގަިއްދިމާވާ ްިވހެއުމުގެ ްަގއިނޮކިލޮައކީ ްިދމާވާއިރު ުކްޖިސްޓަމައްސަލަަތއް

ް ްނެތްޓިސްތިއެނެހުއްޓަސް ްހޯދަންވަްކަމަށްްސްެޓއް ްހައްލެއް ްމައްސަލަަތކަށް ްދިމާވާ ްތެރޭގައި ްވިހެއުމުގެ !ްއާދެް،ންޏާ

ޓަކައިްމިްދެންނެވިހެންްްއެކަންްކުރުމަށް،ްއެއީްއޮޕަރޭޝަެނއްްކުރަންްވެއްޖެއްޔާްކިހިނެއްތޯްެއކަންްކުރާނީ.ްއެހެންވީމާ

ް ްއެއް ްގޮތުން ްއޮންނަ ްމި ްއަނެއްމިހާރު ްބަދަލުކުރުމުން،ްއަތޮޅުން ްމީހުން ްއެްްއަޮތޅަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ކަންްޙަޤީޤަތުގައި

ް ްއެކުރުމުން ްސަބަްްޚަރަދާއި ްއޭގެ ްއަތޮޅަކަށް ްއެ ްލިބިގެންދާނެްތަނަަކށް ްސަރަހައްދަކަށް ްއެ ްލުއި. ްލިބިގެންދާނެ ބުން

ނޑުމެންްމިލުއިފަސޭހަކަށްްވަރަށްްބޮުޑެވެގން ގޮތަކީްމިދެންނެވިްފަދަްޑޮކްޓަެރއްެގްްހާރުްދިމާވާދޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްމާ ްނެތްކަމަށްްބޮޑަށްްބޭނުން ްއަތޮަޅކަްށްބަދަލުކުރަނީ.ްކުރާްހިފެން ްއަެނއް ްބޭފުޅަކު ްއެ ްއަތޮަޅކުން ްއެ ްކަމަށްްވިޔަސް

ސަބަބުންްކިަތްއްްިކަޔއިްހެދުމުގެެއއްޗެހި،ްދިމާލަށްްފުރައްސާރަކޮށްްބަޔަކުްިނކުމެްއެްޑޮކްޓަރުންނާްވަންޏާްކޮންމެވެސްް

ްދޫކޮށްލާފަ ްާރއްޖެ ްމިްއިޑޮކްޓަރުންތޯ ްމައްްދިަޔއީ ްދިމާެވގެން.ްއެެހންވީމާދެންނެިވްފަދަ ްމިހިަރް،ްސަލަތައް ޙަޤީޤަތުަގއި

ްވެްމައްސަލަތަކަކީ ްމިހާރުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްދިމާވާްސް ްސަބަބުން ްއޮތުމުގެ ްގޮއްަސ ްހަލާކުވެ ްފޭރާން އިޖުތިމާޢީ

ް ްއެބަްްއާދެ!މައްސަލަތައް. ްވިސްނާލަން ްކުރުމުަގއިްްައޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތްތައް ްފަންނީ ްމިފަދަ ޖެހޭ

ްޚިދުމަތްކުރަންއަޅު ްވަޑައިްްަގނޑުމެންނަށް ްދަތިނުވެ، ްބޭފުޅުްނނަށް ްސަރުކާރުންގަންނަވާ ްބޭފުޅުްނނަށް ްެއްްއެ ވެސް

ްވީގެންނަްްވަގުަތކަށް ްަގއުމުަގއި ްބަދަލެއް ްދީވަންޖެހޭ ްލުއިތައް ްވަަރކުން ްމަގުެއކަމަ، ްެދކޭށް ނޑު ްއަުޅގަ ްަފހިކޮށްދޭން.

ނުޑްިއއްޔެ ްއަުޅގަ ްނިޒާްގޮތުަގއި ްދަންނަވާލިން،ްިޞއްޙީ ްއެބަްެވސް ްމައްސަލަަތކަށްްހުްމުގަިއްމައްސަލަތަެކއް ްއެ އްޓޭ.

ްއަހައްލު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެބަ ްހޯއްދަވަން ްބަޖެޓުގައި ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްއާދެ! ްއަޅުްއވަންޖެހޭ. ްފިަޔވަޅުަތކެއް ިމްވަސް

ްތާށިކަމަށް ްލިބިދާނެްއޮންނަ ްލުޔެއް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރެޭވްްވެސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ކަމަށް

އިޢްޔާތަުކގެްއެހީްހޯއްދަަވއިގެންްއެްމަސަްއކަްތްިމކަމާްބެހޭްބޭރުގެްޖަމު،ްސެންޓްރަލްްމެޑިކަލްްސަޕްލަިއޒްްޤާއިމުކުެރވި

ްގޮތަ ްފެއްެޓވޭނެ ްހަމަޖައަވަހަށް ްއެއާކަށް ްހަމަ ްއެނގިފަްއިެއކުގަްއްސަން. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްާރއްޖޭެގްްއިމިހާރު ްގޮތުން އޮތް

ްހިތަޫދގަްސ. ްހޮސްޕިޓަލާއިއަތޮޅު ްހުންަންރީޖަނަލް ްހޮސްޕިޓަލްކުުޅދުއްފުށީގަްއި ްރީޖަނަލް ްހުންނަ ްގަިއ ޑައިލިިސސްްއި

ްއެ ްހަމަޖެހިގެން ްނިޒާމެއް ނޑަކަށްްހެދޭނެ ްގާްތގަ ްއަޅުްދަނީ ްއެ.ްއެެހންނަމަވެސް ނޑަށް ްއަްގަ ްމިހާރުްނގޭ އްުޑްއަތޮުޅަގއި

ްއިްކުރެިވފައިްއެހެރީ.ްކުޅުދުއްފުީށގަނެްޖާގަްތައްޔާރުްމެޝިންްބަހައްޓާއެކަމާްބެހޭް،ްކުރެވިންބެހޭްބޭފުޅުންްޓްރެއިްއެކަމާ
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ްފެންވަރަ ްކުރެވިފައެ ްެއކަން ްއަދި ްނެތް ްތަްއޔާކަށް ްކަމެއް ްކީްއެވގެން ްނޭނގެ ްއިްރުވެފަް.ްއެހެންނަމަވެްސްއަޅުަގނޑަކަށް

ނޑަށްްއެނގެނީްބޮޑަށްްލަސްވެގެންްމިްދަނީްނުފެށިްމިހާއިްވެސްްިމްދެންނެވިްޚިދުމަތްދެވެންހުރިްހޮސްޕިޓަލުގަ .ްއަޅުގަ

ްރާއްޖޭގަ ްމުޅި ްދެންނެވިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބިަގންްއިކުރިންވެސް ްފަރުވާ ްބޭފުޅުންނެއްްޑައެލިސިސް ްއެތައް ނަ

ްރާއްޖެތިއްބެވިް ްމުިޅ ްއެންްއިރުަގއި ްމާލޭގައިން ްއައިްސ ްމާލެ ްތިބެންމެން ްއެއި ްއުފުލަންޖެހޭްްއިލާތަކަށްޢާްްޖެހުމުން އެ

އެހެންވީމާ،ްއެކަމަށްްވަުރގެްޚަރަދުތަެކއްްނޫން.ްަރދުގެްގޮތުންްއެީއކީްއެްޢާއިލާަތކަށްްއުފުލޭއަދިްޚަްއުނދަގުލާިއްދައްާޗ،

ްމިލު ްލިބިގެންދާނީ ްޚިދުްޔެއް ްރާއްދެންނެވި ްައަވހަށް ްތަންކޮޅެއް ްކުޑަމަތް ްއެންމެ ްދެކުނާިއްޖެތެރޭގައި، ްއެންމެ މިނުން

ްއުތުރުގަް ްޚިދުމަތްްމިްއިއެންމެ ްއެ ްމަސަްއކަތް، ްއެ ްއަތޮޅުަގއި ްދެ ްއެހެންވީމާއޮތް ްފެށިގެން. ްދެވެން ނޑުް،ްތައް އަުޅގަ

އަވަސްކޮށްްެއްްއިްމިހާރަށްވުރެމުްޚިދުމަތްތައްްދެއްވުމުގަްނުންވަނީްމިްދެންނެވިްފަދަްމުހިއްސަރުކާރަށްްދަންނަވާލަންްބޭ

އެހެރ91ްްީދެންނެވިްފަދަްހުރިހާްގާތްަގނޑަކަށްްހަމަް%ްގޮތަކަށްްަހއްދަވާށޭ.ްއެކަމަށްްބޭނުންވާްމިްްޚިދުމަތްތައްްދެވޭނެ

ްއެހެންވީމާް ްމަސައްކަތްކުެރވިފަ. ްގޮ، ްދެވޭނެ ްޚިދުމަތްތަްއ ްއެ ނުޑގެްއަަވސްކޮށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްހައްދަަވއިެދއްވާށޭ. ތަކަށް

 ނަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްސާބުންްނިންމައިލާވާހަކަކޮޅުްމިހާހި

ް

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްނިހާޔަތަށްް ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަްތތެރި ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ްޤަރާުރ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްއަުޅަގނުޑ ްއިންުޝއަރެންސްެގްޝުކުރުދަންނަވަން. ްޞިއްޙީ ްފެށި ްސަުރކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްމިް،ޚިދުމަތް ްމިހާރު ްލުއިްވަނީްއާސަންދަ ްވަަރށް ްބޮޑުްފަސޭހަވާރައްޔިތުންނަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއްްްގޮަތކަށް

ްފަށާ ްގޮތުން ްފެށުމެއްްއިފަދިނުމުގެ ްް،އޮތް ްބަދަލުވެފަ. ްތަކުލީފަކަށް ްވާހަކަތަްއްްމާމިކަބޮޑު ްބައިވަރު ްދައްކާނެ ގުޅިގެން

ްދަންނަވާްއެބަ ްކުރުކޮށް ްއެކަމަުކގެްްކަމަށްްހުރި. ްބަދަލުވެފަ. ްބައިސަންދައަކަށް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްއާސަންދަ ވަންޏާ

ްއުފުލަންޖެހޭ ްރަްއޔިތުން ްތަކުލީފުތަެކއް ްބޮޑެތި ްމަރުޙަްއާސަންދަް.ސަބަބުން ްއަިއ ްފަށައިގެްނ ެވސްްްލާގައިްފުރަތަމަ

ްލިބެމުންޢިއްޒަތްތެ ްޚިދުމަތް ްއާސަްނދައިގެ ްރައީސް ްބަޔަކަށްރި ްމަދު ްވަރަށް ްއާބާދީގެ ްމާލެް.ދިޔައީ އާިއްްޚާއްޞަކޮށް

ްރަްއޔިތުންނަށްްމާލެކައިރީަގއި ްދިރިއުޅޭ ްސަރަހަ، ްއެކި ްރަރާއްޖޭގެ ްއެިކ ްތިބި ްޚިދުމަތްްއްދުތަކުަގއި އްޔިތުންނަށް

ްމަގުތަ ްޚިދުމަތްލިބޭނެ ްއޭފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ްގޮތުން ްއުފެދިފަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ްކޯޕަރޭޝަންތަކުންްްއިރު ްހެލްތު ހުިރ

ްރަށްރަށުގަް ްފަްއިވަިކވަކި ްބޭސްކޯޕަޭރޝަންގެ ްހިންގާ ްކައުންސިލުން ްއަދި ްހިންގުމާ، ްބޭސްފިހާރަ އިންްްފިހާރަްރާތުން

ްޚިދުމަތްއާސަންދަ ްއިންތިޒާިއގެ ްމަސައްކަތްލިބޭނެ ްހަމަޖެއްސުމުގެ ްދިމެްއ ްވަރަްށްް.ަޔއީކުެރވެމުން ްާދއިރާެގ އަޅުަގނުޑގެ

ްރަށްރަށުގަ ްަމރުކަުޒގަްއިގިނަ ްވެސްްްއިޞިއްޙީ ްކައުންޓަެރްއްބަހައްޓައިގެން ްލިބޭްަސންދައިގެއާް،ބޭސް ގޮތަށްްްޚިދުމަތް

ްޚިދު ްމަސައްކަތްްބޭހުގެ ްއެ ްގޮތަށް ްލިބޭ ްމިހާމަތް ްދިަޔއީ. ްލިޔެކުރެވެމުން ްބޭސްސިޓީ ްޮޑކްޓަރު ްވަަރކީ ްވާ ްމި ދިނީާމްރު

ްޚަރަދުކޮށްފ1111ްަ ްދާންޖެހެނީ.ްްމަނަދޫްއިރުފިޔާ ްހުންނަ،ްމަނަދޫގައަށް ްހޮސްިޕޓަލުގައި ްއަތޮޅު ްބޭސްފިހާރައި ްހުންނަ
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ްއެންމެްބޮުޑްޖެހެނީ.ްމިްޤަރާއިްގަންނަންދީފަގޮތެްއްނޯވޭ.ްައތުންްލާރިްއިްންބޭސްްލިބޭްާއސަންދަްނޫނިއްޔާްްއިން ރުގެ

ްއެ ްއެްެއއްމަގުސަދަކީ ްޤަރާރުގެ ްޫނން. ްޮބޑެތިްވެސް ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްލިބޭ ްއާސަންދަ ްމަގުސަދަކީ ްބޮޑު ންމެ

ނެްގޮެތްއްކުރެވޭދެންްބޭސްފަރުވާްކޮންޓިނިއުް،ްންނަްޕެކޭޖުްހުސްވީމައާސަންދަިއގެްއޮ،ްބަލިތަކުގައިްއާސަންދަްހުސްީވމަ

ްއޮންނަން ްވިދާޅުވަްޖެހޭނެހަމަޖެހިފައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅި ްޤަރާރު ްމި ްބޮަޑްށްކަމަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ނީ.

ްއާސަންދަ ްއޮްޤަބޫލުކުރަން. ްމި ްއިްނ ްބޭސ1ްްންނަނީ ްުރފިޔާގެ ްަބއްެޔްއގަްް.ލަްއކަ ްބޮޑެތިްްއި،ބޮޑު ްފަދަ ކެންސަރު

އިންްބޭުރގައިްބޭްސކުރާްމީހުންނަށްްކުަޑްދުވަސްކޮެޅްއގެްތެރޭަގއިްއެްއަދަދުްމިްއޮންނަނީްހަމަވެފަ.ްްރާއްޖެްއިްބަލިތަކުގަ

ްފަހު ްއަހަރުތެރޭއޭގެ ްޚަރަދުތައް ްބޮޑެތި ްކުރަންޖެހޭ ްބޭހަށް ްދެން ްއުފުޭލްން ްޢާއިލާތަކަން ްއެ ްނޯވޭ. ްގޮެތއް ްކުެރވޭނެ ގައި

ްވެފަްވަރަށްވުރެ ްއެކަން ްބުރައަކަްށ ްބޮޑު ްފަންޑުްއިމާ ްޒަކާތު ްއޮންނަނީ. ްގޮތުންްް،މި ްހައްލެްއގެ ްމިކަމުގެ ނޑު އަުޅގަ

ްފަ ްޒަކާތު ްހައްލަކީ ްެއއް ްޤަބޫލުކުރާ ްންއަޅުަގނޑު ްގެންދާ، ްއެ ްކުރަމުން ްމިހާރު ްނިކަމެތިންގެްްމިޑުން ދެންނެވިހެން

ްފަރުވާ ްްޞިއްޙީ ްފަންޑުން ްޒަކާތު ްތަންްއަށް ްބޮޑު ްމާ ްވުރެ ްއަދަދަށް ްޚަރަދުކުރާ ްމިހާރު ްއަދަދު ޚަރަދުކުރަމުންގެންދާ

ްއެ ްތަޢުލީމަށް ްމަތީ ްސްކޮލާޝިޕްތަކަށާއި ްފަންޑުން ްޒަކާތު ްޮގވާަލން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޚަރަދު،ްްބޮޑުކުރަން ކުރަމުންދާ

ްމަތީް ްޤާނޫނަކުން ްގޮވާލަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޯހދަން ްހައްލެއް ްއެހެން ްއެކަމަށް ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްފައިާސް ްފަންޑަށް ްއެ ްާގއިމުޮކށް، ްޤާނޫނަކުން ްސްކީމެއް ްފަދަ ްލިބޭ ްލޯނު ްފަދަ، ްފުރުޞަތުލިބޭ ތަޢުލީމަށް

ްބޮޑެިތްކޮންޓްރިބިއުޓުކުާރްފަރާތްތަކަީކް ްލިޭބ ްފައިދާ ްބޮޑެތި ްހިްއސާާވްމާލީ ްސަުރކާރު ްބޭންކުަތކާއި ްބަޖެޓާއި ދައުލަތުެގ

ްފަންޑެއްް ްކޮްނޓްރިބިއުޓުކޮްށގެން ްފައިސާ ްފަިއސާނަގަިއގެން ްވެސް ްފަންޑުން ްޕެންަޝން ްއަދި ކުންފުނިތަކާ،

ްލި ްލޯނު ްފަރާތްތަކަށް ްކިޔަާވ ްތަޢުލީމަށް ްޯލނު،ްމަތީ ްފަންޑުން ްއެ ްހަމަޖެހިގެންްއުފައްދަިއގެން ްޤާނޫނަކުން ްގޮެތއް ބޭނެ

ްއަްށް ްފަރުވާ ްޞިއްޙީ ްނިކަމެތިންގެ ްދެކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަްށ ްކަމެއް ްބުއްދިވެރި ްއެއީ ްހޯދުން ްހައްލެއް އެކަމަށް

އާސަންދަްޕެކޭޖުްހުސްވީމާްެދންްކުރަންޖެހޭްބޮޑެތި،ްފުރާނަްއަށްްނުރައްާކވާްފަދަްބޮޑެތިްަބލިތަކަށްްކުރަންޖެހޭްޚަރަދު،ް

ްއަބަދުެވްސްޒަ ްޮގާވލަން.ްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްގޮތަށް ްހޭދަކުރާ ްބޮުޑްއަދަދެްއްއެކަމަށް ްފަންޑުން ކާތު

ްމުހިއްމުް ްކުޑަކުރުމަކީ ްޚަަރދުތައް ްދައުލަތުގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެއް، ްވާހަކަ ްއަންނަ ްދަންނަވަމުން ތަކުރާރުކޮށް

ލަތުން،ްޞިއްޙީްޚިދުމަތްްފަދަްއަސާސީްބޮޑެތިްޚިދުމަތްތަކަށްްދައުލަތުންްކުރާްހޭދަްކަމެއް.ްމިކަހަލަްކަންތައްތަކަްށްދައު

ްފާހަގަކުރަންް ްއެކު ްހިތާމައާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަން ްަހމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެގޮތުން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބޮޑުކުރަން މިއަށްވުރެ

ް ްފުލުހުންނާއ7ިފެބުރުއަރީ ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްބަދަލުކުރި ްސަރުކާރު ްކުރާްްަގއި ްފުލުހުންނަށް ްޚާއްޞަކޮށް ސިފައިންނަށް

ް ްބޮޑުކޮށްފަ. ްއަްށ ްއިންތިހާ ްއޮީތ ްއެ ްދައުލަތުން 1111ްްޚަރަދު ްފުލުހަކަށް ްތެރޭަގިއ1ްްއެތަްއ އަހަރުދުވަްސ

ް ްފުލުހުންނަށް ްބައެއް ްޓަަކއި،3ްްޕްރޮމޯޝަންދީފި. ްގެންދިއުމަށް ްމަާޤމަކަށް ްވަކި ްހުރި ްއެބަ ްޕްރޮމޯޝަންދީފައި ފަހަރަށް

ޒަތްތެރިްރައީސް.ްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާްއަދިްދައުލަތުގެްިއސްްމަޤާމުތަކުަގއިްތިބިްފަރާތްތަކަށްްދޭްޢިއް

ނޑުްޮގވާލަން،ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްލިވިންްއެލަވަްނސްްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިް އެލަވަންސްަތއްްއުނިކުރަންްައޅުގަ
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ްދިރި ްމާލޭގައި ްވެސް ްލިވިންްމެންބަރުންނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭކަށްނުޖެހޭ. ްފަރާތްތަކަށް ްގެދޮރުހުރި އުޅޭ،

ްނަގަިއގެްން ްލޯނެއް ްގޮތެްއ، ްދިރިއުޅެވޭނެ ްމާލޭގައި ްމެންބަރުންނަށް ްނެތް. ްކަމެއް ްދޭނެ ްމެންބަރުންނަށް އެލަވަންެސއް

ްއެކޮ ްތަނުގައި ްމި ްއޮތް. ްއެބަ ްބިމެއް ްބޮޑު ްއޮތް ްމަޖިލީހަށް ްއޮތީ ްމި ްބޮޑު، ްެއްވެސް ްއަަޅއި، ްބްލޮކުތަކެއް މޮޑޭަޝން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހަމަޖައްސަންވީ. ްގޮތް ްތިބެވޭނެ ްދައުރުަގއި ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ބްލޮކުތަކުަގއި

ރައީސް.ްކޮންމެްމެންބަރަކަށްްވިހިްހާސްްރުފިޔާގެްއެލަވަންސެއްްދިނީމަ،ްގިނަްމީހުންނަކީ،ްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްބޮޑުް

ްތިިބް ްމަޤާމުތަުކގައި ްއިސް ްދައުލަުތެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފަރާތްތަްއ. ްހުރި ްމާލޭގައި ްގެދޮރު ްއަިމއްލަ އަދަދަކީ

މީހުންނަށްްކާރާއިްޕެޓްރޯލާއިްޑްރަިއވަރާއިްފޯނުްއެަލވަންސާ،ްމިްޚަރަދުތަކަކީްއެްއގޮތަކަްށެވސްްބޮޑެތިްމުސާރަތައްްލިޭބް

ްފަ ްިތބި ްމަޤާމުތަކުގައި ްނުދެކެން،ްދައުލަތުގެ ނެޑއް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޚަރަދުތަކެއް ްދޭންޖެހޭ ްދައުލަތުން ރާތްތަކަށް

ްމީހުންެގް ްތިބި ްމަޤާމުތަކުގައި ްިއސް ްދައުލަުތގެ ްކުަޑކޮށްފައި، ްޚަރަދުތައް ްކަހަލަ ްމިދެްނނެވި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޚަރަދުތައްްކުޑަކޮށްަފއިްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނަށް...

ް

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްނަިއފަރު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްދިއްދޫ ްފުުރޞަތުއަރުވާނަން ްއަޅުަގނޑު ްއެއަށްފަހު ްމުޙައްމަދަށް. ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ނޑު ފުރުޞަުތއަުރވާނީްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްއަމީނަށް.ްްއަޙްމަދުްސަމީރަށް.ްދެންްއަުޅގަ

ްމިހާރުްނައިފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްގެްނދިއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްެކުވން:ކަދެއްވާހަމަދުްމުޙައްމަދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްނައިފަރުް

ްޤާނޫނުއަާސސީެގްانسحيىްانسحًٍްهللاްبسى ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްަރއީސް.ްއާދެ!ްދިވެހިާރއްޖޭގެ .ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ަގއިްަރނގަޅުްފެންވަުރގެްޞިއްޙީްިޚދުމަތެއްްލިބުމަކީްއަސާސީްޙަްއޤެއްްކަމުަގއިްބަޔާންކޮށްަފިއ23ްް

ްައސާ ްޚިދުމަތްްވާހިނދު،ްރަްއޔިތުންނަށް ްނިޒާމުގެ ްއާސަންދަ ްދެމުންދާ ްަދއުލަތުން ްގޮތުން ްޚިދުމަތްދިނުމުގެ ސީްޞިއްޙީ

ްނިކަމެިތް ްވަރަށް ްސަބަބުން ްނުދިއުމުެގ ްކުރަމުން ްަދއުލަތުން ްޚަރަދެއް ްއެކަީށގެްނވާ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް

ްއާއި ްރާއްޖެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއެތަެކްއ ްޖެހިފައިވާ ްހޮސްޕިޓަލްތަކުގައިްްހާލުގައި ްބޭރު ްިއން ްރާއްޖެ އަދި

ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހި،ްެއކަމުެގްއުނދަގޫަތއްްތަހައްމަލްކުެރޭވނެްގޮތެއްްހަަދއިދިނުމަށްްއެދި،ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ރައްޔިތުންނަްށްްޢަލީްރިޟާްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމައްސަލައާްގުޅޭްގޮތުންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީ،ްއާސަންދަިއގެްޚިދުމަތަކީ

ްވާހަކަ.ް ްކުިރއަށްނުދާ ްޮގތެއްަގއި ްއެކަީށގެންވާ ްިމްޚިދުމަތްތައް ްވީނަމަވެސް ްކަމުަގއި ްޚިދުމަތެއް ްފޯރުކޮށްދެމުންދާ މިހާރު

ްގިަން ްވަރަށް ްވެސް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްޚިދުމަތް ްއެ ްޚިދުމަތުން ްއާސަންދައިގެ ްދަންނަވަންޖެހުނީ ްމި ްމިހެން އާދެ!
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ްކުރިމަތި ްަވގުތުތަެކއްްއުނދަގޫތަެކއް ްވެސް ްޓަކައި ްޚިދުމަތްހޯދުމަށް ްމާލޭގައި ްއައިސް ްއަށް ްމާލެ ްދޫކޮށްލާފައި ްަރށް ވޭ.

ްިވއްާޔް ްވަނީ ްކަމުގައި ްމީހެއް ްދާންޖެހިއްޖެ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްމިސާލަކަށް ްޚިދުމަތްދޭއިރުަގއި ްމި ހޭދަކުރަންޖެހޭ.ްއަދި

ްއަ ްޓިެކާޓ ްދެކޮުޅގެ ްއަށް ްބަިލމީހާ ްދެނީ ްމި ްމީހަކަށް ްވަކިްއެ ްެއއީ ްކަންތައްަތއް. ްބޭސްފަުރާވެގ ްއޭނާގެ ދި

ްވަީން ްކަމުަގއި ްުކއްޖަކު ްުކަޑކުޑަ ްއެކުަގއި، ްބަލިމީހާއާ ްއޮންނަިއރު ްއެހެން ްގޮތަކަށް. ްކަހަލަ ްކުރެވޭ ސަރަހައްދުތަކުން

ްބަލި ްބޮޑަށް ްމާ ްދާންޖެހޭ.ްނުވަތަ ްއެހީތެރިއަކު ްުކއްޖާގެ ްއެ ްބަލަހައްޓަން ްކަންަތއް ްކުއްާޖގެ ްއެ ްކަމުަގިއްްވިްއޔާ މީހެއް

ްވެސްް ްހަމަގައިމު ްޓަކަިއ ްއެހީތެރިވެދިނުމަްށ ްއަށް ްަބލިމީހާ ްވިަޔސް ްބަލިނޫންކަމުގައި ްބޮޑަްށ ްމާ ްއަދި ްިވއްާޔ، ވަނީ

ްޓިކެުޓ،ް ްއަްށ ްއަމިއްލަ ްހޯދަންެޖހެނީ ްމި ްމީހަކު ްއެ ްދާިއރުގައި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދާން ްެއއްކޮށް ްއޭނައާ ްމީހަކު ކޮންމެވެސް

ކަމެއްްވެސްްއޭނާްއަމިއްލަްއަށްްމިްހޯދަންޖެހެނީ.ްމިފަދަްފެންވަރުްވެސްްނެތްްއެތައްްބަޔަުކްްހުރުމުގެްޚަރަދު.ްހުރިހާ

ްއަށްް ްބަލިމީހާ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެނގޭނެ. ްރަނގަޅަށް ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްތިބިކަން ރާއްޖޭަގއި

ލިމީހާްއަށްްއެހީތެރިޔާްއަށްްދެވޭނެްއެއްެވސްްކަހަލަްގޮތެްއްދެކޮޅުގެްޓިކެާޓއިްބޭސްފަރުާވެގްޚިދުމަތްްލިބުމަށްފަހުގައިްބަ

ްބަލަންް ްއެްއޗެްއްލިބޭތޯ ްގޮސް،ްލާިރޮކޅެއް ްސަލާންޖަހަން ްތެޭރގަިއްފަރާތްފަރާތަށް ްކަމުގެ ްމި ްުދވަހެއް ްއެަތއް ނެތިގެން

ރުގެްއެހެންްމުއައްސަާސްމަސައްކަތްކޮްށ،ްެއއްވެސްްފަާރތަކުންްނުލިބިގެންްގޮސް،ްއެްނމެްފަހުންްއަނެއްކާވެސްްސަުރކާ

އެއްްކަމުަގިއވާްއެންސްޕާްއަްށްހުށަހަޅައިގެންްއެްތަނުގައިްެވސްްއެކަށީގެްނވާްދުވަސްތަެކްއގައިްމަސަްއކަތްކޮށް،ްބަެއއްް

ްޚިދުމަުތެގް ްއެހެންީވމާ،ްއާސަންދަިއގެ ްދާންޖެހޭ. ްއެބަ ްނުލިބި ްއެްއޗެްއ ްއެްއވެސް ްމީހުންނަށް ްލިބި،ްއަނެއް މީހުންނަށް

ްނެތް.ްސަބަބު ްޤަބޫލުކުެރވޭކަށް ްކަމަކަށް ްލިބެމުންދާ ްޚިދުމަތް ްޚިދުމަތް،ްޞިއްޙީ ްފުރިހަމަ ްއެހާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަދި ން

ްޓަކަިއް ްރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް ްޚިދުމަތް ްމި ްވެސް ްަސރުކާރުން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްމިންވަރަކު ްހުރި ްކެރިފޯރުންތެރިކަން ްފާަހގަކުރަން.ްސަރުކާރުގެ ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްދާކަން ްމަސައްކަތްކުރަމުން ން

ްވެސްް ްކަމަށް ްނެތީ ްުކރެވެން ްރަނގަޅަށް ްއެކަންކަން ްއަދި ްގޮތުން ްއޮތް ްހާލަތު ްމިައދުގެ ްޤައުމުގެ އެހެންނަމަވެސް

ްފަ ްދަށަށްނުދާ ްވެސް ްދުވަހަކު ްވަނީ ްމި ްހާލަތު ްއިޤްތިޞާދީ ްޤައުމުގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްދަރަޖައަކަށްްއަޅުަގނޑުމެން ދަ

ްދުނިޭޔަގއިް ްަމސައްކަތްކޮްށ،ްދިރި ްވެސް ްއިންސާނަކަށް ްޮކންމެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮއްަސ.ްއެހެންނަމަެވސް ދަށަށް

ޙީްހާަލތުްރަނގަޅުކޮްށގެންނޭ.ްމީހަުކްދިރިއުޅުމަށްްަޓކަިއްކުރަންޖެހޭްމުހިއްމުްއެްއްކަމެްއްެއީއްހުރެވޭނީްއޭާނގެްިޞއް

ްޚިދުމަ ްިޞއްޙީ ްތަަނވަސްކުރުން.ްއޭނަގެ ްމަގު ްއުެޅވޭނެ ްދިރިުއޅުމެއް ްރަނގަޅު ްހޯދަިއގަެނެގން ްގޮުތގައި ްެއަކށީގެންވާ ތް

ްބައެްއް ްބޭނުންވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްއޮތްއިުރގައި ްދަށުދަރަޖައިގައި ްމިހާ ްހާލަތު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އާދެ!

ްކުރަް ްއެބަ ްމަސައްކަްތ ްސަރުކާރުން ްހަމަ ްކުރެްއވުމަށް ްަބއެްއްކަންތައްތައް ްޤަބޫލުކުރަން. ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ އްވާ.

ރަށްރަށުގައިްއެއަރޕޯުޓއެޅުުމެގްކަންތައްަތއްްެވސްްކުިރއަށްްގެންދަވާ.ްަބއެްއްރަށްރަށުަގއިްބަނދަރުހެދުމުގެްމަސައްކަތްް

ްޚިދުމަތްދެވޭ ްކަންތަކުގެ ްނަރުދަމާތަކާ،ްމި ްފްލެޓުތަކާިއ ްރަށްރަށުަގއި ްަބއެއް ްއަދި ްކުަރއްވާ. ްއެބަ ްވެސް،ްއަދިްވެސް ތޯ

ްޚިދުމަތްތައްް ްހުރިހާ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނނަމަވެސް ްކުރިއަްށގެންދަވާ. ްއެބަ ްވެސް ްޚިދުމަތްދެވޭތޯ ފެނުގެ
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ްނެތްް ްދުނިޔޭގައި ްދިރި ްތިބެގެންނޭ. ްދުނިޔޭގައި ްދިރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްހޯދައިގަެނވެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވެސް

ްހޯ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްމި ްފުރާނަްސަލާމަތްކޮށްގެންްބަޔަކު ްބޭނުންަވނީ ްނުވާނެ.ްފުރަތަމަ ްބޭނުެމއް ްޚިދުނަތްތަކެއް ދާަކށް،ްމި

ްކޮންެމް ްއެހެންވީމާ، ްކުރަްނޖެހޭނީ. ްކަންތައްތައް ްެއހެނިހެން ްފަހުަގއި ްޭއގެ ްމެުދވެރިކުރަން. ްގޮތްތަެކއް ދިރިހުރެވޭނެ

ްފެްނވަރަ ްރަނގަޅު ްއެކަީށގެންވާ ްޚިދުމަތް ްިޞއްޙީ ްމިހާރުގެްގޮތަކަްށވެސް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްގެންނަންޖެހޭ، ކަށް

ްއެތާކުް ްހުރެއްޖެއްޔާ ްހުރެދާނެ. ްޮޑކްޓަރެްއ ްބެހޭ ްުކޑަކުދިންނާ ްހޮސްޕިޓަލުަގއި ްެއއްތަނެްއގެ ްގޮތުން ްއޮންނަ ްމި ހާލަތު

ްިވއް ްވަނީ ްކަމަށް ްހުެރއްޖެ ްޑޮކްޓަރެއް ްބެހޭ ްނުހުންނާނެ.ްއަންހެނުންނާ ްޑޮކްޓަރެއް ްބެހޭ ްތަނެްއގަިއްއަންހެނުންނާ ްއެ ޔާ

ްދިމާލަކަށް.ް ްކޮންމެވެސް ްއެހެން ްދާންޖެހޭނީ ްހޯަދންވެއްޖެްއޔާ ްޑޮކްޓަރެއް ްހޭނައްތާ ްނުހުންާނނެ. ްޑޮކްޓަރެއް ހޭނައްތާ

ްހޮސްޕިޓަލްތައް،ް ްހުރި ްރާއްޖެެތރޭގައި ްރަނގަޅުކުރެވޭނީ ްކަންަކން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހޮސްޕިޓަލަކަށް. ްކޮންމެވެސް އެހެން

ޓަލްތަކާްއަދިްއަތޮޅުްހޮސްޕިޓަލްތައްްެއކަށީގެްނވާްފެންވަރަކަށްްރަނަގޅުކުރެިވގެން.ްމިްތަންތަނަށްްއެއީްރީޖަނަލްްހޮސްޕި

ްވައްތަެރއްެގް ްވިްއޔާްކޮންެމވެސްްތަަނކަށްްކޮންމެެވސް ްވަނީ ްޑޮކްޓަރުްންލިބިގެން.ްއެހެންނޫންކަމުަގއި އެކަީށގެންވާްފަދަ

އްޔިތުމީހާެގްއަރުންްއެއްްލާރިްދާންޖެހޭްތަނަކަށްްދިހަބާރަްލާރިްދާނެ.ްޑޮކްޓަރެއްްަލއިގެންްމިކަންްުކރަންްވެއްޖެއްޔާްރަް

ްއަިދ1ްް ްޓަަކއި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްކަންކަން ްދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްެއއް ްރުފިޔާ ްހާސް ްއެތައް ްތަނަކަށް ްދާންޖެހޭ ރުފިޔާ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްޓަކައި ްމަދުކުރުމަށް ްމީހުން ްޚިދުމަތްލިބިަގންނަ ްއިން ްރީޖަލަނަލްްްއާސަންދަ ްކުރަންޖެހެއޭ ެއބަ

ްއަތޮޅުްހޮސްޕިޓަލްތަުކެގް ްފެންވަރުްރަނގަުޅކުރަން.ްރީޖަނަލްްހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ްހޮްސޕިޓަލްތަކުގެ ްއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި

ްާއސަންދަިއގެް ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަުމގައި ްރަނގަޅުކުެރވިއްޖެ ްުނވަތަ ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަުމަގއި ްރަނގަޅުކުރާ ފެންވަރު

ބިގަންނާކަށްްމިހާރުްމިއަންނަްވަރަކަށްްމީހުންނެއްްނާންނާނެ.ްއަނެއްކާްއާސަންަދއިގެްޚިދުމަތްދިނުމުަގއިްެވސްްޚިދުމަތްލި

ްޮއންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްހަމަހަމަްްއުސޫލެްއގެްމަތިންްމިކަްން ްވަރަށްްތަފާތުްގޮަތކަށްްމި މާލެްއާއިްާރއްޖެތެރެއާްވެސް

ްމެދުވެރިކުރަ ްއެބަ ްގޮތެއް ްކަހަލަ ްހުންނަްކުރެވޭނެ ްމާލޭގައި ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ންޖެހޭ.

ްކުެރވޭނެް ްގެންިދއުމަކީ ްުކރިއަށް ްއެއްފަހަރާ ްފެންވަރު ްހޮސްޕިޓަލްގެ ްހުންނަ ްާރއްޖެތެރޭގަިއ ްއެްއވަަރކަށް ހޮސްޕިޓަލަކާ

ްހޮސްޕި ްފަހަރަކު ްނުވަތަ ްހޮސްޕިޓަލެއް ްފަހަރަކު ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްފެންވަރަށްްކަމެއް ްދެންނެވި ްމި ޓަލެއް

ްމަދުވާެން ްތަންކޮޅެއް ްމީހުން ްއަންނަ ްއަށް ްމާލެ ްވެސް ްހަމަަގއިމު ްވެސް ްކުރީމާ ްމިކަން ްިމގޮތަށް ރަނގަޅުކޮށްފަިއ،

ކަންނޭނގެ.ްއާސަންދަިއގެްޚިދުމަތްތައްްހޯދުމަށްްއަންނަްމީހުންްވެސްްތަންކޮޅެއްްމަދުވާނެްހޮސްޕިޓަލްތަކުގައިްރަނަގޅުް

ްިމްްޑޮކްޓަރުން ްހޮސްޕިޓަލަކުން ްއެއް ްދައްކާަފއި، ްޑޮކްޓަރަކަށް ްބެހޭ ްުކޑަކުދިްނނާ ްެއކަމަކު ްވިްއޔާ. ްވަނީ ތިބޭކަމުަގއި

ްބެހޭް ްއަންހެނުންނާ ްދާންޖެހެނީ ްމި ްހޮސްޕިޓަލަކަށް ްއަނެއް ްޮގސް ްދަްއކާފައި ްޑޮކްޓަރަކަށް. ްބެހޭ ްކުަޑކުދިންނާ ދައްކަނީ

ކްޓަރަކަށްްދައްާކފައި،ްދެންްއަނެްއކާްއެހެންްހޮސްޕިޓަލަކަށްްމިްދާންޖެހެނީްޑޮކްޓަރަކަށްްަދއްކަން.ްއަންހެުނންނާްބެހޭްޑޮ

ްހޭނައްތާް ްވަނީއްޔާ ްކަމަށް ްމީހެއް ްއޮޕަރޭޝަންކުރަންޖެހޭ ްނުވަތަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމީހެއް ްހޭނައްތަންޖެހޭ ްއަކީ އޭނަ

ްނިންމަ ްއެކަން ްހޮސްޕިޓަލުން ްއެ ްދާންޖެހެނީ. ްމި ްހޮސްޕިޓަލަކަށް ްހުންނަ ްއޮޕްރޭޝަންކުރާްޑޮކްޓަރަކު ްއަނެއްކާ އިެގން
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ްމިް ްޚިދުމަތްތައް ްގޮތަކަށޭ ްދާންޖެހޭ ްމީހުން ްދިމާލަކަށް ްއެތައް ްމިކަހަލަ ްޖެހެނީ. ްމި ްަދއްކަންދާން ޑޮކްޓަރަކަށް

ލިބެމުންދަނީ.ްމިއީކީްހަމައެކަނިްމިްސަރުކާރުންްއެްކަންތައްްވަމުންދާްގޮތެއްްނޫނޭ.ްމިކަންކަންްރަނގަޅުކުރުމަށްްޓަކަިއް

ްއެބަްކުރަމުންދެްއޭ.ްކުރީގެްސަރުކާުރަގއިްެވސްްހަމަްމިްޚިދުމަތްތައްްދިނުންްމިްސަ ރުކާރުންްވެސްްމަސަްއކަތްތަކެއް

ްބަެއްއް ްއެހެންނަމަވެސް ްދެންނެވިާދނެ. ްވެސް ްުހއްޓޭ ްފެްނވަރެްއގައި ްދަށް ްމިއަށްވުރެ ްނޫީނ ްގޮަތކަށޭ. ްމިކަހަލަ އޮތީ

ޕިޓަލުތަކުގެްފެންވަރުްދަށްްވާހަކަްާއއިްޞިއްޙީްޚިދުމަތްތަކުގެްފެންަވރުްއެމް.ޑީ.ޕީްމެންބަރުންްވިދާޅުާވނެ،ްމިހާރުްހޮސް

ްމިހާރުެގް ްއޮތީ. ްހާލަތެއްަގއިހެން ްދަށް ްވެސް ްމިއަށްވުރެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރިން ްދަްއކަާވއިރުަގއި، ދަށްވާހަކަ

.ްއެެހންނަމަވެސްްރަނގަުޅކުރެވޭޯތްސަރުކާރުންްކޮންމެެވސްްވަރަަކށްްމިްކަންކަންްރަނގަޅުކުެރޭވތޯްއެބަްމަަސއްކަތްކުރޭ

ްކެމްޕޭނުކުރާް ްިއންތިޚާބަށްްވާދަކުރާްބޭފުޅުންްއެކަމަށްްޓަކައި މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި،ްމިްުދވަްސވަރަކީްއަންނަްރިޔާސީ

ްޖެހޭ ްއެބަ ްދައްކަން ްހުަވފެންތައް ްެއކިެއކި ްއަރައި، ްރަްށރަށަށް ްބައެއް ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާތީ، ްކަމަށް .ްދުވަސްވަރު

ްހަދައިދޭް ްބަނަދަރުތައް ްރަްށރަށުގައި ްވާހަަކްދައްކަވާނެ.ްއަނެއްަބއި ްއަޅާ ްެއއަރޕޯޓުތައް ްރަށްރަުށަގއި އެހެންވީމާ،ްބަެއއް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްވާހަކަދަްއކަވާނެ. ްއަޅައިދޭ ްފްލެޓުތައް ްރަށްރަށުގައި ްބައި ްއަެނއް ްދައްަކވާނެ. ވާހަކަ

ްޚިދުމަތްތަ ްއަސާސީ ްެއްބޭނުންވާ ްޮބޑަށް، ްއެއަށްވުރެ ްޖެހިފަ. ްފަހަތަށް ްބޮޑަށް ްތަންކޮޅެއް ްއޮންނަނީ ްމި ްވާހަކަ ކުގެ

ްމިލިއަންް ްއެތަްއއެތައް ްއުސޫުލތަކެއް، ްކަހަލަ ްކޮށްދޭ ްކަންތަްއތަކެއް ްބޭނުންވާ ްބަޔަކަށް ްެއ ްނުވަތަ ްއަރާފައި ރަށަކަށް

ްފަހަރަ ްަބއެްއ ްަދއްަކވަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްޚަރަދުކޮށްގެްންހަދާނެ ްއިޤްތިޞާދީްރުފިޔާ ްޤައުުމގެ ްހިތަްށއަރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ށް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްވެސް. ްގެންާދނީ ްކުިރއަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްާބވަޭއ ްކިހިނެއް ްއޮްއވާ ްދަރަޖައިގަިއ ްދަށު ްމިހާ ހާލަތު

ދަލުކޮށްްދައްކާްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސިޔާސީްބޭފުޅުންްޕޯޑިއަމުތަކަށްްއަރާަވޑަިއގަންނަވާްނުވަތަްއެިކއެކިްަރްއޔިތުންނާްބައް

ްއޮތްްރާއްެޖް ނޑުމެންގެްާރއްޖެްއަކީްމިހާްދަށުްދަރަޖަައކަށްްެވއްޓިފައި ްއަުޅގަ ްހިއެއްނުވޭ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ވާހަކަތަކުން

ްގޮަތކަށްް ްކަހަލަ ްމުޅިން ްމަގުަތއް ްދެވޭެނ ްޚިދުމަތްތައް ްރައްޔިތުންނަްށ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއާދެ! ްކަމަކަށް. އެްއ

ް ްއޮތް ްއަުޅަގނޑުމެންގެްިސޔާީސްބަންދުވެފައި ްގޮތުަގއި ްބައެއްގެ ްފުދުންތެރި ްިހއެއްުނވޭ.ްެއހާ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ތަަނކަށް

ލީޑަރުންގެްވާހަކަފުޅުތަކުންްެއނގެނީ.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމިްދުަވސްވަުރްވެސްްިސޔާސީްފިކުރުަތކުންް

ްކު ްކަންތަކައިގެން ްފަިއދާހުރި ްަޤއުމަށް ްޚިދުމަތްދިނުމުގަިއްއެްއކިބާެވގެން، ްޞިއްޚީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދާންވެއްޖޭ. ރިައށް

ްާރއްޖެތެރޭގަިއްހުންަން ްޮގވާލަން.ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮެތއްަގއިްމަސަްއކަތްކުެރއްވުމަށްްަސރުކާރަށް އެކަީށގެންވާްރަނގަޅު

ްތަންަތނު ްއެ ްރަނގަޅުކޮްށ، ްފެންަވރު ްހޮސްޕިޓަލްތަކުެގ ްައތޮޅު ްހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ްރަނަގޅުްރީޖަނަލް ްއެކަީށގެންާވ ގައި

ޑޮކްޓަރުންްާގއިމުކުރުމަށްްޓަަކއިްސަރުކާރުންްމިހާރަށްވުރެްވެސްްބޮޑަށްްމަަސއްކަތްކުރުަމށްްއަޅުަގނޑުްޮގވާލަން.ްއަިދް

ްޑޮކްޓަުރްން ްދައްކާއިުރަގއި ްވާހަަކ ްއުޅޭ ްނުލިބިގެން ްޑޮކްޓަުރން ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ހަމައެއާެއކު

ްމިހާުރްއަޅުަގނޑުމެ ްހުރެގެން. ްކަންަތއްތަކެްއ ްވެްސ ްކިަބިއގަިއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ ްމި ްނުލިބިގެްނ ންނަށް

ްފަރާތުންް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއުޭޅއިރުަގއި ްއަިއސް ްޑޮކްޓަރުން ްބޭރުގެ ްބޭނުންވަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްތަންަތނަ ްމި ްހުރި. ްއެބަ ްވެސް ްކަންަތއްތަެކއް ްދިމާާވ ްއަޚްލާީޤްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްަނއުމުަގއި ްޑޮކްޓަރުން ށް

ްމަސަްއކަތަށްް ްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންނަން ްޑޮކްޓަރުން ްނޫނިްއޔާ ްރަނގަޅުކޮްށގެން ްބޮޑަްށ ްވަރަްށ ނޑުަތއް މިންގަ

ްއެް ްޑޮކްޓަރުންނަށް ްތިބި ްތަންތާނަގއި ްބައެއް ްނުދެކެން. ްކަމަކަށް ްފެންނާނެ ްއެއް ްނަތީޖާ ްރަނަގޅު ްއެކަީށގެންވާ

ްމިހާހިސާބަށްް ްފޭރިގަނެ، ްމުދާކޮޅު ްމީހުންގެ ްއެ ްއަދި ްގޯނާކޮްށ، ްޖިންސީ ްދަތިުއނދަގޫކޮށް، ްފާޑުފާޑުގެ މީހުންނަށް

ްއެހެްނވީމާ،ް ްގޮތަކުން. ްކުރެވޭ ްކަންތައް ްމެދު ްޮޑކްޓަރުންނާ ްތިބި ްރަށްރަށުގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދޭ ްއެބަ ކަންތައްތައް

ނޑު މެންގެްތެރޭަގއިްރަނގަޅުްބަޔަކުްބައިތިއްބަންްޭބނުންވާްކަމުގައިްވަނީްިވއްާޔްއަޅުަގނޑުމެންްވެސްްއެބަްޖެހޭްއަޅުގަ

ްެއް ްދަނެގެން، ްބައެއްކަން ްބޭނުންތެރި ްމީހުންނަކީ ްއެ ްހޭލުންތެރިވެގެން، ްއެކަމަށް ްެވސް ްރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން

ްހިމާޔަތް ްމީހުން ްއެ ްރަނަގޅުކޮށްދީ، ްކަންތައްތައް ްމީހުންގެ ްއެ ްމުދަލާއި ނޑުމެންްމީހުންގެ ްއަުޅގަ ކޮށްދޭން

ްހިސާބަށްް ްއަރާ ްގަޔަށްބޮލަށް ްމީހުންެގ ްއެ ްގޮސް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްދިމާވާ ްހަމަ ްކަމެއް ްޖެހޭ. ްއެބަ މަސައްކަތްކުރަން

ްނުވާނެް ްބޭނުމެއް ްތިބޭކަށް ްތަނުގައި ްމި ްދޫކޮށްލާފައި ްޤައުމު ްއަމިއްލަ ްމީހުންގެ ްއެ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްދާ ކަންތައްތައް

ްަބޔަ ްއުޅެން.ްއެްއވެސް ްގޮތަކަށް ްގޮްސްެއްތަނުަގިއްއުެޅވުނު ްޤައުމަށް ްއަމިްއލަ ްމީހުންގެ ްއެ ްބޭނުންވާނީ ްމީހުން ކު.ްއެ

ްެއް ްލާރިކޮޅު ްހޯދާ ްމަސައްކަތްކޮށްގެން ްމީހުން ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްފަހަރުފަހަރު ްބައެއް ްޑޮކްޓަރުންަނށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ސްްކަންތަްއތައްްއެބަްދެއޭްބައެއްްރަށްަރށުގަ.ްއެްމީހުންނާްދިމާކޮށް،ްމީހުންގެްޤައުމަށްްފޮނުވައިނުލެވޭްދަރަޖަްއަށްްވެ

ްއެތައްއެތަްއް ްމީހުންނަށް ްއެ ްވެްސ ްގޮތުން ްމާއްދީ ްވެސް، ްގޮތުން ްޖިސްމާނީ ްއަދި ްފޭރިގަނެ، ްމުދާކޮޅު ްމީހުންގެ އެ

ނޑުމެންގެްަބއެއްްރަށްރަށުންްއެްމީހުންނަށްްކުރިމަތިވަމުންްދެއޭ.ްައޅުގަް ނޑުމެންގެްއަޚްލާޤީްފެންވަުރްގެއްލުމެއްްއަުޅގަ

ްކަމެއްްނޯންނާނެ.ްޑޮކްޓަރުްން ވެސްްތަންކޮެޅއްްރަނގަޅުކޮްށގެންްނޫނިއްާޔްމިްކަންކަންްަހއްލުކުރުމަށްްޓަަކއިްކުެރވޭނެ

ްވެސް.ް ްކަންތަކަކީ ްބާވަތުގެ ްމި ްކަެމއް ްއެއް ްތެރެއިން ްދަތިތަުކގެ ްދިމާވާ ްމަސައްކަުތގައި ްކުރެވޭނެ ްޓަކައި ހޯދުމަށް

ނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަްނ.ްޝުއަޅުަގނ ްކުރިއްާޔ.ޑަށްްެދއްވިްފުރުޞަަތށްްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރިޟާްޝުކުރިއްޔާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޤަްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްރާރަށްހުށަހެޅުއްވި

ްވާހަ ްތާއީދުކުާރ ްނުހަނު ްއަޅުަގނުޑ ްިނޒާމު،ަކ ްއާސަންދަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަހަުރ2111ްްްދަންނަވަން. ވަނަ

ްފައްަޓވާފައިް،ފެށިގެންްމަހުގެްނޮވެމްބަރު ްއެކަން ްސަރުކާރުން ްނަޝީދުެގ ްރައީސް ްގިަނގުނަްްނުވަތަ ްވަރަށް ވަނީ

ްހަމަްއެހެނިހެން ްކުޑަކުުރމަށްފަހުގަ. ްމިްމުގައިޚަރަދުތައް ްދައުލަތުން ްކުރީަގއި ްމީގެ ްނުކޮށްދެވިްވެސް އޮތުްންްކަންކަން

ްވަޢު ްވީ ްރަްއިޔތުންނަށް ްގެނެސް، ްއެހުއްޓުމަކަށް ްތެރެއިން ްފުއްދަމުންްދުގެ ްމިއަދުްކަންތައް ްއެހެންނަމަވެސް ްދިޔައީ.

ްނުކުރެވުްނަތީޖާްއާޚިރު ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއެކަން ްަރއްޔިުތންނައަކީ ްނަމަވެސް، ްއޭގައިނު ްއެްްށް ްބޭސިކަލީ

ް ްކުެރވޭނެ ްަރއްޔިތުކަންތައްތަްއ ްއާަދއިެގ ްއެންމެ ްނުވަތަ ްވަނީްްމީހާގޮތަށް، ްގޮތްަތކެްއ ްަފރުވާލިބޭނެ ްެއކަމުަގއި އަްށ
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ްކުރިްނަމަވެސްްމިްއެއްްމިަކމަށްްޚަރަދުްއަކީްބަޖެޓުންްއެތައްްމިލިއަންްރުފިޔާްއެހެންނަމަވެސްްމިއަުދގެްހިތާމަްރޭވިފަ.

ނޑުްމިއަދުްމިތާްވާހަކައެއްްނެތްްއްްކުެރވޭނެްގޮތްތަެކއްްހަމަޖެހިފަްކަންތައްތަ އަކީްްވެސްްހަމަްހިތާމަްދަްއކާއިރު.ްއަުޅގަ

ެވސްްްގައިްމިއަދުުޅގެްހޮސްޕިޓަލްކުރާްހއ.ްއަތޮގެްއާބާދީގެްބޮޑުްބަެއްއްހިއްސާރާއްޖޭް،އަތޮުޅގެްހޮސްޕިޓަލުގައިްްހއ.

ގެްަރއްޔިތުންްވަނީްމަހުރޫމުވެފަ.ްހއ.ްަރއްޔިތުންްާއސަންދަްނިޒާމުންްމިގެްއިންްވަނީްމަހުރޫމުވެފަ.ްދިއްދޫްފަރުވާްމި

ވެފައިވާްެއާއއެުކަގއިްރާއްޭޖގެްއެތަންމިތަނުގަިއްމިްނިޒާމުންްމަހުރޫމު،ް.ްއެހެންކަމުންވަނީްމިްނިޒާމުންްމަހުރޫުމވެފަްމި

ްއެބަ ްބަޔަކު ްޤަބޫލުކޮށްގެންތިބިްއެތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިޒާމު. ްމި ނޑުމެްންހަމަޖެއްސީްުނާވނެ ްއޭ،ްއަޅުގަ ރުގެްނުވަތަ

ްހަމަޖެއްސީ ްބަލިްސަރުކާރުން ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްމާލެވެްސ ްވަގުުތ ްޖެހޭ ްައއިސްްްހާލު ްއަށް ްހޮސްޕިޓަލްަތކުންް، މާލޭގެ

ްއެއީ ްކަމެއްްފަރުވާހޯދުމަށް ްހިނގަމުންކަމަްކުރެވޭެނ ްރަނގަޅަށް ްނިޒާުމ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުނވާތީ. ދިޔަ.ްށް

ްވެިރކަންްނުކަސިޔާުރްގޮަތކަށްްަވއްޓާލުމަށްފަހުގައިއެ ެއއަށްފަހުަގއިްރަްއޔިތުންނަށްދޭްއަސާީސްް،ހެންނަމަވެސްްރާއްޭޖގެ

ނޑެމުން.ްޚިދުމަތްތައްްމި ްއަދިްަހމަްއެއާެއުކގައިްއެްޚިދުމަތްތަްއްއެންމެްފަހުްނަތީޖާއަކަށްްްދަނީްދުވަހެއްްދުވަހަކަށްްކެ

އިްވެސްްމިަކންކަންްމީގެްކުރީގަްްނޭގަކން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.މަގެއްްމިްމީހުންނަށްްނޭްެއްއގޮތަކަްށވެސްްެދވޭނެްވާނީ

ްއައީ ްއާމްދަނީއަކުންްކުރަމުން ްިލބޭ ްކަްދައުލަތަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްބަދަުލަގއި ްއޭގެ ްބޮޑަކަށް. ްެއންމެ ންކަންްނޫން

ްއޭްދިނުމަށްހޯދައި ްމަސައްޓަކައި ްގިނަގުަނ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަފރާތްތައްރުގެ ްބޭުރގެ ްމެދުވެރިކޮްށްްކަތްތަެކއް ވެްސ

ްއެ ްޮޑކްޓަަރކު ްހުންނަ ްރަށެއްަގއި ްާރއްޖޭެގ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއޮތް ްފެންަނން ްމިއަދު ްދިޔަނުދޭންްްކުރަްއވަިއގެން. ރަަށކަށް

ްމަސަްއކަތް ްއެރައްޔިތުން ްގޮއްސިްްކުރަނީ ްޮޑކްޓަރު ްއެ ްއެނގޭ ްއެބަ ްޮޑކްޓަރަމީހުންނަށް ްރަނަގޅު ްެއަވރުގެ ްއެްއްާޔ ްކު

ްއެއީް ްނުލިބޭނެކަން.ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއަިނޔާްމީހުންނަށް ްޮޑކްޓަރަށް ްއެ ްގޮތުްންްައކީ ްކުރުމުގެ ްޖެއްސުމެއް އެްއްނުވަތަ

ނެޑއްްނުދެކެން.ްބައެއްްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންްއެގޮތަްށްެއކަންްވާްކަމެއްްކުރާ ީތއޭްޮޑކްޓަރުންްނުލިބެނީްކަމަށްްއަޅުގަ

ްްބުނީމަ ނޑެއް ްއެކައަޅުގަ ްޤަބޫލުކުަރއްވާން ްނުކުރަން. ްރަނޤަބޫލެއް ްުހންނަ ްރަެށްއގައި ްެއއްވެސް ްކުަޑކުދީންެގް! ގަޅު

ްވިޔަްޑޮކްޓަރެއް ްވިޔަްސް ްޑޮކްޓަރަށް ްއަްނހެނުންގެ ްއޭނާއަދި ްއޭނާްްސް ްވަންޏާ ްމީހަކަށް ްޚިދުމަތްތެރި ްރަނަގޅު އަކީ

ްދާ ްދޫކޮށްފައި ްރައްޔިްވަންޏާްކަމަށްްއެތަން ްކަންބޮުޑވުން ްުހއްޓުވަްންއެކަުމގެ ްއެކަން ްއަދި ްއޮންނާނެ. ްކިަބއިަގއި ތުން

ްއިންްްޓެރިްއިންިޑއާއަކީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަަވއްްވެސްްކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުެގްނަތީޖާްމަސައްކަތް

ްޑޮކްޓަރުންނާިއްނަރުހު ްއެނޫންވެްންނާ،ވެސް ްެއްްތުގެދައުލަްސްފަރާތްތައްްނުލިބެނީްައޅުަގނޑުމެންެގްއަދި ފަރާތްތަކުން

ްސަރުކާރާމެދުްފަރާތްތަކާ ްިއންޑިއާ ްނުވަތަ ްަޢމަލުކުރަމުްގައި ްައވައްްމެދުަގއި ްއިްނޑިާއގެ ްގޮތަކުން. ްރައްޔިތުންްންދާ ޓެރި

އަދިްމުސާރައިެގްް.ސްައށްްވިޔަްދިޔަ.ްއަދިްއެއީްފައިސާގުނަްޚިދުމަތްތަކެއްްކޮށްދެމުންޓަކައިްިގނަްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ްވިޔަކަމަްގޮތުން ްޤަބޫލުުކކޮށްށް ްއެކަން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްސް. ނޑުމެންްްއެް، ްއަުޅގަ ގާތްކަން

ްއެބޮލައިލާ ްނަތީޖާްޖަހާފައި ްކުރުމުގެ ްހޮސްޕިޓަލްތަކުންްކަންތައްތައް ްއިންޑިއާގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ވެްސްްއަކީ

ްއެހީ ްގާތްކަމާއި ްއާޚިރުއޮންނަ ްއަދި ްނުލިބެނީ. ްްޖާނަތީްތެރިަކން ްޓްރިވެންޑްރަމުްއަކީ ްއިންޑިއާގެ ްތިިބްމިއަދު ގައި
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ތުރެމުންދާތީްއެކަމަްށްދާކަމުގެްވާހަކަްއިްނޑިާއގައިްފެށްްއެތާނގެްފުލުހުންްއަްނގަމުންބުރިްރަށަށްްިދއުމަނރައްޔިތުންްއެ

ްމި ްމިައދު ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން. ްނުހަނު ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމުވޮށިގެހާްވެސް ްއިންޑިާއގެ ބޭފުޅުންނަށްްްްނވާލަތުގައި

ްދަންނަވާލަން. ްވެރިންނަްށ ްއިންޑިާއގެ ްދެރަވާްނުވަތަ ްއެއްޮގތަކަށްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި ގޮތަކަްށްްރާއްޖޭގެ

ްދައުލަ ްދިވެހި ްރަްއޔިތުންނެްއްނޫނޭ ްިނކަމެތި ްނިންމަނީކީ.ްިދވެިހްކަންތައްތަްއްނުކުރަްއވާށޭ.ްާރއްޖޭގެ ްކަންތައްތައް ުތގެ

އެކަންްއެންމެްރަނގަޅަށްްނިންމާްކަންތައްތަކަީކްރާއްޖޭގެްއެންމެހައިްރައްޔިތުްންަވގުތަކުްތިބިްވެރިންްްއެްދައުލަތުގައިް

ްޤަބޫލުކުާރްކަންތަްއތަކެއް ްއަދި ްރައީސް.ްދެކި ްނޫނޭ.ްިޢއްޒަތްެތރި ްހުީރްމިްމިްވެސް ގޮތަށް.ްހޮސްޕިޓަލްަތްއްްކަންކަން

ްފަރާތްަތކުގެ، ްއަމިއްލަ ްބޭސްްްަކއިރީަގއިްކައިީރގައި ްދައުލަތުން ްނުވަތަ ްތަންތަނަށް ްިވއްކާ ްބޭސް ހުންނަ

ްއެ ްލިބެންޖެހޭްފައިސާްނުލިބުމުގެްސަބަބުންްްވިްއކުމަށްފަހުގައި ްފަރާތްތައްްމީހުންނަށްްސަރުކާރުން ްއަމިއްލަްބޭސްވިްއކާ

ްމި ްއެްމިހާރު ްއަިއްއސަްވަނީ ްހަމައަށް ްހުއްޓުމަކާ ްދެޮކޅުންވިޔަފާިރ ްއެހެންވީމާ، ްދައުލަް. ްެވސް ކުރެވެނީްްމިތުން

ްއޭނާ ްކުރާތީ ްމީހާ ްބަދަލުަގއިްޖެއްސުމެއް.ްއަމިއްލަ ްއޭގެ ްލިބެނީްއަށް ްފައިސާކޮޅު ްދައުލަތުންްލިބެންޖެހޭ ްނޫން.ްއަދި ކީ

ްފޯރުކޮށްރައް ްޚިދުމަތް ްއެ ްބޭސްްޓަކައިްދިނުމަށްޔިތުންނަށް ްގޮތެއްްފިހާރަެވްސ ްހިންގޭނެ ްނޫން.ްްވެސްްއެއް އޮތީކީ

ްާހލަތަކީއެހެންވީމާ،ްހއ.ްއަތޮޅުް ްަރއްޔިތުންނަށްްގެ ްވަނީ.ްްވެްސްެއއީ.ްހއ.ްއަތޮޅުގެ ްމި ްދިމާވެފައި ްެއްހާލަތު ވެސް

ްރަނގަޅު ްމިކަްނ ްަރއީސް. ްޤާިބލުކަމެއްޢިއްޒަތްތެރި ްވަުރގެ ނޑުމެންނަށްްކުެރވޭ ްއަުޅގަ ްެނތް. ްސަުރކާރަކު އޮްތްްމި

ވަނަްދުވަހ12ްްުްނުވަަތްނޮވެމްބަރުް،ންްފެށިގެންަވނަްދުވަހ11ްުްޮނވެމްބަރުްގ2113ެްޔަޤީންކަމަކީްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާް

ްއިރާދަކު ްސްޕީޑުމިކަން ްފުރިހަމަ ްީމގެ ްޑިމޮކްރެޓިކުްަގއިރެްއިވއްޔާ ްރަްދިެވހިރައްޔިތުންގެ ީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްޕާޓީގެ

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްްގެންދަވާނެ.ްވަރަށްްކުރަްއވަމުން

ް

ްހަކަދެއްެކވުން:މްްއަމީންްވާފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީއުނގޫ

ިޢއްޒަތްތެިރްްوسلمسيدنا محمد وعلى اله وصحبه رسولك الحمد هلل رب العا لمين اللهم صل على `.ް

ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެް.ރައީސް، ްމިލަންދޫ ްއާދެ! ްޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރިްްއަްއސަލާމް

ްރިޟާ ްޢަލީ ްްމެންބަރު ްަވރަށްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްމެދުަގއި ްއަދިްްޤަރާރާ ްމުހިއްމު ވެސް

ްއަހަ ްއެހާމެ ްކަމަކާއްމިއްޔަުތކަން ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްްބެހޭްބޮޑުކޮށް ްޤަރާރެކޭ ްއޮންނަ ްމިގޮތުން ްއޮތީ.ްމިްްހުށަހަޅުއްވާަފއި

ކަމުަގިއްދެއްކިްްދުނިަޔވީްދިިރއުޅުމުެގްވާހަކަްވެްސްއަދިްިއްެދއްކުުމގަައޅުަގނޑުމެންްޤައުމުްތަރައްޤީކުރުމުގެްވާހަކަްކަމަކީ

ްދެކެވެންޖެްވިއަސް ްކުރީކޮުޅގައި ްވާހަކަވަރަށް ްމީްހޭނެ ްމިސާލަކަށް ްއެއް. ްވާހަކަ ްކަމަށްހެއްގެ ްމީހާްްދައްކާ ވަންޏާ

ްޞި ްވާހަކަކަުމގައި ްދަްއކަންޖެހޭ ްއެއަށްފަހުގައި ނަޑކަްށ ްގާްތގަ ްައންނައުނުލާފައި، ްކައިޮބއިހަދާފައި، އްޙަުތެގްކައިފަިއ،

ްޖުމްލަކޮށްް ްއެހެންނަމަވެސް ްފަށާފަ. ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްއޮްނނަން ްސަރުކާރު ްެއކި ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްެވގެންދާނެ. ވާހަކަ

މިހާތަނަށްްއައިއިުރގަިއްދިވެިހރާއްޖޭގެްިޞއްޙީްާދއިރާަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްިދވެހިްރަްއޔިުތންްއިންިޑއާެގްޓްރެންޑްރަމަށްް
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ްފަރުވާ ްހޯދާ ްމި ްގޮްސގެން ްވެްސް، ނޑުނީގެ ްކި ްނުވަތަ ްފަރުވާހޯދުން. ްކެންސަރަށް ްމިސާލަކަށް ްބާވަތްާބވަތުެގ، ބައެއް

ްފަރުވާލިބެްން ްބަލިތަކަށް ްބަެއއް ްއެފަދަ ްބަލިތަކަށް، ްމިކަހަލަ ްފަރުވާތަކަށް، ްމިކަހަލަ ްހޯދުން. ްފަރުވާަތއް ްކަހަލަ ބައެއް

ްކަ ްހުންނަންޖެހޭނެ ްއަންނައިރު ްމިހާހިސާބަށް ްޮބޑަްށްޤަބޫލުކުރަން.ްދިވެހިރާއްެޖްދިވެހިރާއްޖެަގއި ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު މަށް

ްއަިދް ްބެލިޔަސް ްކަންތަކަށް ްެކއިންބުއިމުެގ ްރާއްޭޖގެ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްތަރައްޤީވެފަ. ްބޮަޑށް ްވަރަްށ ްވަނީ ްމި މިއަދު

ްދުަވސް ްުއެޅފައިވާ ްހާލެއްަގއި ްވަރަށް ްބެލިޔަސް ްކަންކަމަށް ްހުރިހާ ްއެހެން ްދިރިއުުޅއުމުގެ ްވެްސްދުނިޔަވީ ތަކެއް

ްގޮަތށްްއައިްސ،ްމިހާހިސާބަށްްއަިއއިރުަގއިްކެޕިޓަލްްސިީޓގަިއ،ް ްއައި ދެކިފައިވޭ.ްހެލްތުްސެންޓަރުަތކަކުންްފެށިގެންްއެ

ްހޮސްޕިޓަލަކީް ްދެ ްމި ްހޮސްޕިޓަެލއް. ްކިޔާ ްއޭ.ޑީ.ކޭ ްހޮސްޕިޓަލެއް. ްިކޔާ ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗު ްހުރި ްއެބަ މާލޭގައި

ްރަނ ްއެންމެ ްމިްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްިމްވަނީ. ްތަންކަމުގަިއްވެަފއި ްދެ ްުހރި ްފަުރވާދެވެން ްޞިއްޙީ ަގޅަށް

ްކަމަކަށްް ްއެއް ްނެތްކަން ްިލބެން ްއަިދވެސް ްފަރުވާތައް ްމުހިއްމު ްބައެއް ްފަދަ ްއިްސވެދެންނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ތަންތަނުން

ްއަ ްސަރުކާރަށް، ްއަދުެގ ްއެއާއެުކއެީކަގއި ްައދި ްފާހަގަކުރަން. ްކަިއިރްއަޅުަގނޑު ްއޮތްތާނަގއި، ްކުރިއަށް ދި

ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިް ްގެންނަން. ްސަމާލުކަމަށް ްގޮވާަލއި، ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްސަރުކާރަކަށް ްއަުތވެދާެނ މުސްތަޤްބަލެއްގަިއ

ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުްން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްަރނގަޅުކޮށްެދއްވުމަށް ްފެންވަރަކަށް ްއެކަށީގެްނވާ ްފަރުވާ ްޞިއްޙީ ްހުންނަ ލިބެން

ްައޅުަގނޑުްއަޅު ްހާލަތެއްގައި ްެއްއެވސް ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްާވއިުރގައި ްއެގޮތަށް ްއެހެންމެ، ްަހމަ ްއަދި ްއެދެން. ަގނޑު

ްއަިއއިރުް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްމިއަުދ ްދެންނެީވ ްމި ްއަެނއްޮކޅަށް، ްގޮްސ ްއެްއކޮޅުން ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްމުޅި ނޭދެން،

ްހޮސްޕިޓަލްސް. ްީރޖަނަލް ްހުރި ްއެބަ ްމާލޭްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހުރި.ްއެއީ ްއެބަ ްހޮސްޕިޓަލްސް ްއަތޮޅު ްއެހެންމެ ްހަމަ އަދި

ްމިް ްައޅުަގނޑު ްހާލަތެއްގައި ްެއއްެވސް ްއިތުރުން. ްައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗުގެ ްއާއި ްއޭ.ޑީ.ކޭ ްމިހުރި ްސިޓީގައި ކެޕިޓަލް

ްހަމައެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްގެންދާށެކޭ ްފެންަވރަށް ްއެ ްހޮސްޕިޓަލްތަކެއް ްހުރިހާ ްއެ ކަިންދަންނަވަނީކީ

ްބަލިތަކަްށް ްބޮޑެތި ްކަހަލަ ްބަެއއް ްފަދައިން ްބަޔާންކުރި ނޑު ްއަުޅގަ ްިއސްވެ ްނަމަވެސް، ްެއކަނި އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުަގއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްއަންނައިރު ްމިހާހިސާބަށް ްހަމަޖެހިފައި ްގޮތް ފަރުވާހޯދޭނެ

ްއަން ްސަުރކާރާ ްހަރުދަނާކުރުމުެގްއަޅުަގނުޑްއަުދގެ ްއިތުރަށް ްއެދެން،ްޞިއްީޙްދާިއރާ ްސަުރކާރުެގްައރިހުން ްއޮތް ނަން

ްދިވެހިރާއްޖޭެގްދިވެިހް ްުމއްދަތަކަށް ްދިގު ްފުދޭވަރެްއގެ ްނެތް،ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބެން ްިއން ްދިވެހިރާއްޖެ ްމިހާރު ގޮތުން

ސްްރާއްޖެްއިންްބޭރަްށްފަރުވާހޯދަންްދާންޖެހޭްބައެއްްރައްޔިތުންްއިްނޑިާއގެ،ްޢާއްުމކޮށްްޓްރެވެންޑްރަމަށް،ްއެހެންނަމަވެ

ްޖެހޭ.ްތައިރޮއިުޑެގް ްއެބަ ްމީހުންނަށްްކެންސަރުްވެސް ްގިނަ ްފުދޭވަރަކަށް ްދެންނެވީ ްމި ްބަލިތަކަށް،ްޢާްއމޭ ްޢާއްމު ކަހަލަ

ްމައްސަލަ ްބަިއަވރު ްމިކަހަލަ ްޕެރެލައިްޒވުމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދާން ްފަހަރު ްަބއެްއ ްވެސް ްހުރޭ.ްމައްސަލަތަކުަގއި ްއެބަ ތައް

ްއެަބް ްއެްއވެސްްފަރުާވްެއއްްހޯދެންްނެތްްބާވަތުގެްބަލިތަކާ ްެއއްްނުވަތަ ްއެކަީށގެންާވވަރެްއގެްފަރުވާ ދިވެހިރާއްޖެްއިން

ްފަރުވާދެވޭެން ްބަލިތަކަށް ްއެަފދަ ްފާހަގަކުަރްއވަިއގެން ްބަލިތައް ްއެފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްާޢއްމުކޮްށ. ްފުދޭވަރަކަށް ދިމާވޭ

ްިޞއް ްޤަރާރުގަިއްގޮތަކަށް ްމި ްދެން ްއެދުމެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްަތރައްޤީކޮށްދެްއވުން، ްދާއިރާ ޙީ
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ްބަޖެޓު،ް ްދެވޭ ްޓަކައި ްބޭސްފަރުވާކުުރމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްދަށުން ްއާސަންދަިއގެ ްއޮތް ްއެބަ ފާހަގަކުރަްއވާފައި

ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްޚަރަދުކުރުމަށް ްއޮންަނ، ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްބަޖެެޓްއްްނުވަތަ ްއިތުރު ްއަދި ްއިތުުރން، ްމިންވަުރގެ އޮންނަ

ނުޑްދަންނަވަންް އަންނަްއަހަުރގެްބަޖެޓުަގއި،ްަޤއުމުގެްބަޖެުޓގަިއްހިމަނުއްަވިއދެއްވުމަށް.ްދެންްއެްަމއްސަަލއިަގއިްއަުޅގަ

ަގއިްތިއްަބވާްބޭފުޅުންްއޮތީްެއއީްވެސްްގޮތެކޭ.ްނޫްނނަމަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން،ްއަދިްއަދުގެްސަުރކާރުން،ްސަރުކާރު

ްމިހާރުވެްސް ްމިހާރު، ްެއގޮތުން ްހަމަެއކަނި. ްތަަނވަްސކޮށްލަދެއްވުން ްވެސް ްއެކަން ްދެްއވުންެއދެމޭ، ްސަމާލުކަެމއް ވެސް

ްބޮޑުކޮށްލެވިދާނެ.ް ްތަންކޮޅެއް ްބަޖެުޓ ނަޑއަޅާ ްކަ ްޓަކައި ްއަްށ ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްވެސް ްއޮތްތާނަގއި ްކުރިއަށް އަދި

ްއާސަ ްއަދިްބޮޑުކޮށްލަިއގެން ްބޮޑުކޮށްލައިގެން ްބޮޑުކޮށްލެިވދާނެ. ްތަންކޮޅެއް ްަބޖެޓު ނޑައަޅާ ްކަ ްޓަކައި ްއަށް ންދަ

ްވިަޔސްް ްބަދަލުތަކެއްްނުގެނަިއކަމުަގއި ްމިންވަރަށް ްއޮތް ނޑައަާޅފައި ްބޮލަކަށްްކަ ްކޮންމެ ްމިހާރު ްއަކީ ކޮންމެހެން،ްވާހަކަ

ްއިތުރު ްނަމަވެސް ްކިޔާފައި ްއެެހނިހެން ްގޮުތގަިއ، ްއެްއްއައިޓަެމއްގެ ްފައިސާ ްމިންވަރެްއގެ ްކޮންމެވެްސ ކޮށްލާފައި

ްަކނަޑނޭޅިކަމުގަިއްިވޔަސް.ްއޭރުްން ްގޮތްތަެކއް ްއަނެއްކާ ްގޮތެއް.ްވަިކން ްއެންމެްރަނގަޅު ްވެސް ހިމަނައިލެވިދާނެ.ްއެއީ

ް ްނޫންނަމަ ްހަމަޖެހިގެންދާނެހެން. ްނުގެނެޔަސް ްބަދަލުތަެކްއ ްބޮޑުސިންގާ ނޑަށް ްއޮނިގަ ްހީވަނީ ްކޮންމެްއަޅުަގނޑަށް ހަމަ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއިތުރުކުރެްއވުމަށް ްއަށް ްފަރުވާ ްޞިްއޙީ ްިވޔަސް ްބަދަލުކޮށްލައިގެން ްމިންވަރު ްޖެހޭ ބޮލަކަށް

ްާދއިރާގެް ްއެަބްއޮތް،ްމާމިނގިީލގެ ްިއވިފައި ްއަިއއިުރގައި ްމިހާހިސާަބށް ްއަޅުަގނޑަށް ްިމހާރު ްކަެމއް.ްދެން ތާއީދުކުރާނެ

ްޤާސިމުް ްމެންބަރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްްޢިއްޒަތްތެރި ްހޮސްޕިޓަލެއް ްފެންވަރުގެ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއަމިއްލަފުޅަށް އިބްރާހީމު

ްޓަކަިއް ްއެކަމަށް ްއަށް ްޭބފުޅާ ްއެ ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްަކމަކީ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްމަސަްއކަތްކުރަްއާވ އަޅުްއވަން

ްއަ ްޝުކުރިްއޔާ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުަގނުޑ ްކަެމއް. ްއޭރުންްޝުކުރުދަންނަވާނެ ްއިބްރާހީމު. ްޤާސިމު ލްފާޟިލް

ްމިް ްޓްރިވެންޑްރަމަށް ްމިއަދު ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ްވަންޏާ ްކަަމށް ްއެޅިގެްނގޮއްސި ްހޮސްޕިޓަލް ްއެ އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ

ްހޮސްޕިޓަލަށްް ްއިްނޓަރނޭޝަނަލް ްއަޅުއްވާ ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ްހުންނަ، ްމާމިނގިލީގައި ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ދަތުރުކުރާ

ްލިޭބްގޮްސގެ ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްއެއީ ްެވސް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއުއްމީދުކުރަނީ.ްއެހެންވެއްޖެ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްފަރުވާލިބޭނެ ން

ްވިސްނުންފުޅެއްް ްއެފަދަ ްއެހެންީވމާ، ްެވގެންދާނެ. ްފަސޭހަތަކަކަށް ްލުއިތަކަކަށް، ްލިބޭ ްވެްސ ްގޮތުން ްފައިސާގެ އަދި

ްއިް ްކުަރއްވަން ްމަސައްކަތެއް ްއެފަދަ ްފެއްެޓވީީތްވިސްނަަވއި، ްމަސައްކަތްޕުޅު ްޚިޔާލުކުަރއްަވިއ ްއަދި ސްނެންގެވީީތ،

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްުޝކުރުދަންނަވާލަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއިބްރާީހމަށް ްާޤސިމު އަޅުަގނޑު

ނޑުްހިތުންްރަށުގައިްރ.ްއުނގޫފާރުަގއިްރީޖަނަލްްހޮސްޕިޓަލެއްްއެބަްހުރޭ.ްނ.ްރ.ްބ.ްޅްމިްހަތަރުްއަތޮޅަށްްއަ ުޅގަ

ްެވއްޖެއްާޔް ްގޮތުން ްއެނގޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްވެއްޖެ ްދުވަހެއް ްކިތަންމެ ްއޮންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ްމި ްރީޖަންކިޔާފައި މި

ްފާހަަގކޮށްލާފަިއް ްހަމަ ްވެސް ްުދވަހެްއގަިއ ްކުރިން ްމީެގ ްވާހަަކ،ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ،ްނެތް ްއެ ްނެތް. ްޑޮކްޓަެރއް ގައިނީ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމަލާމާތްކުރުމުެގްްއޮންނާނެ. ްސަރުކާރަށް ްއަދުެގ ްފާހަގަކުރަނީކީ ްމި ްހާލަތެއްަގއި ްެއއްެވސް ްާވހަކަތައް މި

ްނޫން.ް ްގޮތަކުންެނއް ްދެއްކުމުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްފާހަގަކޮށް، ްއުނިތައް ްހުރި ްަސރުކާރުަގއި ްއަދުގެ ްނުވަތަ ގޮތަކުން،
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ްެހވަށް ްއަދި ްަޓކައި. ްގެނައުމަށް ްސަމާލުކަމަްށ ްސަުރކާރުންްްއެހެންނަމަވެސް ްއަުދގެ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ޓަަކއި.

ްވެްސ،ް ްހޮސްޕިޓަލްތައް ްައތޮޅު ްވެސް، ްހޮސްޕިޓަލްތައް ްއެޫނން ްއަދި ްވެސް، ްހޮސްޕިޓަލް ްރޫޖަނަލް ްއުނގޫފާރު އެދެން،

ްގޮތެްއގަިއް ްރަނގަޅު ްެއންމެ ްމިންވަެރްއގަިއ، ްއޮތް ްެވވެްނ ްވެްސ ްހޮސްޕިޓަލް ްއައި.ޖީ.އެމް ްމިހުރި މާލޭގައި

ގަވައިެދްއވުމަށްްމަސައްކަްތކޮށްދެއްވުން.ްއަުޅަގނޑުްއުއްީމދުކުރަނީްމިހާރުވެސްްހަމަްމަސައްކަތްކުރަމުންްގެންދަާވީންހިން

ްމީހަކަށްް ްކޮންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްގެންދެވޭތޯ. ްދެމުން ްޚިދުމަތްތައް ްރަނގަޅަށް ްވީހާެވސް ްއަދި ރަނގަޅުކުެރވޭތޯ،

ޤައުމުްހިންގަންކަމުަގިއްވިޔަސް،ްނޫނީްކުޑަްއޮފީހެްއްހިންގަންކަމުގައިްިވޔަްސ،ްވެސްްވާނީްކޮންމެެވސްްވަރެްއ.ްއެއީް

ްއެންމެްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިީއ ްއެިކވަރު. ްވާނީ ްމީހުންނަށް ްެއކި ްވިަޔސް ްހިންގަްނކަމުގައި ްއެއް ްޢާއިލާ ނޫނީ

ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްޙަޤީޤަތެއް. ްހާލަތުްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްިޞއްޙީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްގޮތަކަްށް ްކަހަލަ ްެއއް ްދާއިރާ ްހުރިހާ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީ. ްމި ްވެފައި ްމިހެން ްނޫްނ ްއެކަންޏެއް ޙަޤީޤަތުގައި

ްނިމުމާް ްވެރިކަން ްމައުމޫނުގެ ްަރއީސް ްދުވަސްވަރު. ްމަުއމޫނުގެ ްަރއީސް ްއެއީ ްދުަވސްވަރަކީ ްއެ އެއްުދވަްސވަރެްއގަިއ،

ްއަިއއި ްތަަރއްޤީކުެރވިފަ.ްހަމައަށް ްމިންވަރެްއގައި ްކޮންެމވެސް ްއޮތީ ްދާއިރާތައް ްހުރިހާ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ރުަގއި

ްސަރުކާރުަތްއް ްމި ްއެހެްނނަމަވެސް ްހުރީ. ްހިނގަހިނާގ ްމިންވަެރއްަގއި ްފެންވަރެްއގަިއ ްއެހުރި ްއަދި ތަހުޒީބުކުރެވިފަ.

ް ްބަދަލުވާންފަާށފަ. ްއޮތީ ްމި 5ްްމިހާރު ްރިޔ5ްާއަހަރުން ްއެންމެްއަހަރުްނ ްމިހާރު ްބޭްއވެުމންދާއިރުގަިއ ްއިންތިޚާބު ސީ

ް ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްފަހަރަށް ްމި ްކުރިމަތިލައްވަނީކީ. ްނޫން ްހަތަރުފަސ5ްްްބޭފުޅެއް ްނުވަތަ ްބޭފުޅުން، ވަރަކަށް

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްގޮތަށް ްުކރިމަތިލައްވާ ްމަޤާމަށް ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމިހާރުވެސް ހެންެވގެންްބޭފުޅަކު

ްވަަޑއިގެންެނވިް ްވެރިކަމުން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫުމ ްމައުމޫނު ްއަލްުއސްާތޛު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުީރގެ މިދިޔަދިއުމުގަިއ

ފަހުން،ްދެންްއޭގެްފަހުންްމިްއައީްއެމް.ޑީ.ީޕގެްސަރުކާެރއް.ްއޭރުަގއިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށްްމިްހުންނެވީްރަީއސްް

ްތަންކޮ ްމި ްދެން ްމިްނަޝީދު. ްސަރުކާުރަގއި ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްއޮންނާނެ. ްފާހަގަކޮށްފައި ްވެްސ ްކުރިން ްީމގެ ްއަޅުަގނޑު ޅު

ޤައުމުްހިންގިއިރުަގއިްމައިަގނޑުްފާހަގަކޮށްލެވޭްދެްކަމަކަށްްއޮތޭްވަރަށްްކުޑަކޮށްްސަމާލުަކންދެވިފަ.ްއޭގެތެެރއިންްއެްއް

ްާދިއރާ ްޞިއްޙީ ނޑުމެންނަށް ްއަސަުރްައޅުގަ ްމިއީ.ްޭއގެ ނޑުމެންްްކަމެއް ްއަސަުރްއަުޅގަ ްފެންނަނީ.ްމި ްމި ްވެސް އިން

ްމިކަްން ްޙަޤީޤަތެއް. ްމިއީ ްފެންނަމުންދާނެ. ްފެނިގެންދާނެ. ްވެްސ ްދާއިރާއަކުން ްހުރިހާ ްޤައުމުެގ ްމި ބަލައިލައިފިްއޔާ

ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއެންމެހައި ްއަދި ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްުއއްމީދުކުރަން ވެސްްްއަޅުަގނޑު

ްރީޖަނަލްް ްހުންނަ ްއުނގޫފާރުަގއި ްހުންނަ، ްމި ްރަށުގައި ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމަށް. ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ

ްފެނި،ްފާހަަގވާންފެށިް ްކަންަތއްތައް ްހީނަރުވުމުގެ ްެވގެން ްކަެމއް ްއަނެއް ްޑޮކްޓަުރްނެތިގެންްނުވަތަ ްވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި

ދެންނެވެންްއޮތީްހަމަްމިގޮަތށް.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެއަކަސްްތަރައްޤީކޮށްްހަރުދަނާކޮށްފަިއްްހިސާބަކީްއެީއްކަމުަގއިްވާތީ،

ްއޭރުް ްިވޔަސް، ްާދއިރާ ްުކިޅވަރުގެ ްއަދި ްވިޔަްސ، ްދާއިރާ ްތަޢުލީމީ ްވިޔަްސ، ްދާއިރާ ްޞިްއޙީ ްެއއީ ްދާއިރާތައް، ހުރި

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ްއަލްއުސްާތޛު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރިްްކުރީގެ ްއެ ްހިސާބުަގއި ްވަކިަވޑަިއގެންނެވި މަޤާމުން
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ްއަިދް ްމަސަްއކަތެއް. ްޤައުމީ ްޮބޑުސިންާގ ްއެއީ ްހިފެހެއްޓުން ްފެންވަރުަގއި ްހުރި ްެއ ްމިންވަުރގަިއ، ްހުރި ްއެ ލެވެލްަގއި،

ްރޮ ްއޮްނނަންޖެހޭނެ. ްބޮޑުކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ ްސަމާލުކަްނ ްބޭފުޅެްއގެ ްުހންނަވާ ނގުރޮނގުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްދާއިރާް ްހުރިހާ ްއޮްތްފެންވަރުގައި ްޤައުމު ްމުޅި ްރޮނގެކޭ.ްއޭރު ްަވކި ްކަންކަން،ްއެއީ ްފަށާ ްއަލަށް ްއޮންނާނެ މިސާލުގައި

ްއަދިް ްކަެމކޭ. ްަވކި ްރޮނގެކޭ، ްވަިކ ްއަނެްއކާ ްެއއީ ްދެމެހެއްޓުން ް ްމިންވަުރގަިއ ްފެްނަވރުގަިއ، ްއޮތް ްއޭުރ ްވެްސ އެްއ

ްމަރާމާ ްއެކިެއކި ްއިތުުރކޮށްލަންްހަމައެހެންމެ، ްކަމެއް ްއަލަށް ްނޫނީ ްހޯދުމާ، ްބާވީމަ ްވަސީލަްތތައް ްއާ ްކުރުމާއި ތުތައް

ނުޑްއެބަްހުރޭ.ްެއްހުންނައިރުަގިއްމަރާމާތުކުރުމުގެްބަޔާްއަިދް ވެގެންްވަސީލަތްްހޯދުމާ،ްމިަކހަލަްކަންތައްތަކެްއްމަިއގަ

ްފެން ްމިންވަރުަގއި، ްހުރި ްއެ ްދާއިރާތައް ްހުރިހާ ްހުރި ްއޮތީްހިނގަހިނގާ ްކަންތައް ްދެމެހެއްޓުމުގެ ްހިންގުން، ވަރުަގއި

ްެއއީް ްނުދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއިނގޭތޯ. ްއަކީ ްނަތީޖާ ްމިއީ ްނަތީޖާ، ްކުޑަެވގެންޮގއްސަ. ސަމާލުކަން

ްދި ްމިހާތަނަށް ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް ްސަބަބެކޭ. ްހަމައެކަނި ްއެއީ ްނުދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބެކޭ. ވެހިްހަމައެކަނި

ްއެހެންވީމާ،ް ްކަމެއް. ްއޮތް ްފާހަަގކުރެވިަފިއ ްކަމެއް. ްޮގއްަސްއޮތް ްއެނިގގެން ްގޮތަށް ްފާހަގަކުެރވޭ ްހަމަ ރައްޔިތުންނަށް

އަދިްހަމަްއެހެންމެްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސަރުކާރުްނިިމގެންދިޔައިުރްދިވެހިްޤައުމުްއޮތީްއެހާބޮޑަށްްދަރާފަ.ްއިޤްތިޞާދީްގޮތުންް

ްެވއް ނަޑކަށް ްވަުޅގަ ްއަދުެގްޤައުމު ްރައީސް، ްހުންނެވި ްެއ ްސަރުކާުރަގއި ްއަދުގެ ްޮގތަކީ ްވާ ްމި ްވެއްޓުނީމަ ިޓއްޖެ.

ްަދއުލަތުެގް ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ްހަމަ ްވެސް ްމަނިކަށް ްަޙސަން ްވަޙީދު ްޑރ.ްމުޙައްމަދު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަރުކާރުގެ

ްޤަް ްކޮންމެގޮެތްއވިޔަސް ްެވސް. ްމަަސއްކަްތކުރަްއވަން ްކުޑަކުރަން ްއޮންނާނެ.ްދަރަނި ްކަެމއް ްެއތައްއެަތއް ްހިންާގއިރު އުމު

ްމިް ްމިހާރު ްހަނދާނަށް ްައޅުަގނޑު ްއޮންނާނެ. ްވެސް ްމަަސއްކަްތކުރުން ްލޯނުނަގައިގެން ްއޮންނާނެ. ްފުއްދުން ދަރަނި

ްވެސްް ްސަރުކާރުން ްވެސް، ްސަރުކާރަްށ ްއޮތް ްއަންނަން ްދެްނ ްއަދި ްވެސް ްސަރުކާރުން ްއަދުގެ ްއަޅުަގނޑު އަންނަނީ

އެދެންްލޯނުްެއކިްކަންކަމަށްްނެންގެވުންްިމއީްެވސްްއޮތްްކަމެޭކ.ްއެހެންވީާމ،ްލޯނުްއެްއޗެހިްނަންގަަވިއގެންްްއަޅުަގނޑު

ްކަންތައްތަކަށް.ް ްޞިއްޙީ ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްދޭން ްަސމާލުކަމެއް ްބޮޑު ްއަހަމިއްޔަތުކަެމއް ްބޮޑު ްފުޭދވަރެްއގެ ވިޔަސް

ްކު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްގޮތަީކ ްވާ ްމި ްއޮންނަންޖެހޭްއެހެންނޫނިއްޔާ ްކުޑަކޮށް ްއަހަމިއްަޔތުކަން ްއެއަށްވުރެ ރަންޖެހޭ

ކަންތައްތަްއ،ްމިހާރުްޞިއްޚޙީްކަންތައްތަތަކަށްްދެވޭްއަހަމިްއޔަތުކަމަށްވުރެްބޮޑުްއަހަމިްއަޔތުކަންްއެފަދަްކަންތައްތަކަްށް

ތީބުްލިސްޓުަގއި،ްކުރަންޖެހޭްނުވަަތްދެވިއްޖެްއޔާްކަމަކުނުދާނެ.ްއޭުރންްއެްތަރުތީބުްގޯސްީވއޭ.ްޮކންމެގޮތެއްިވޔަސްްތަރު

ްފްލެޓުް ްއެއަށްފަހުގައި ްއޮންނަންޖެހޭނޭ. ްކަންތައްތައް ްޞިއްޙީ ްއިސްކޮށް ްވަރަށް ްލިސްޓުަގއި ްތަރުތީބު ްކަންކަމުގެ ކުރާނެ

ްތަންތަންްހިއްކާނީ.ްބަނދަރުހަދާނީ.ްއެްބާވަތުގެްކަންތައްތަްއްކުރާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ކަންްވެސްްއަޅާނީ.ްެއއަށްފަހުގައި

ްދަންނަވާލަމުންް ްގޮތުން ްގެނައުމުގެ ްސަމާލުކަމަށް ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްއަންނަން ްއަދި ްސަރުކާރަްށ ްއަުދގެ އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުްވަިކވެލަންްގަސްުތކުރާނަން.ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްަމޤާމަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސް

ް ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅުން ްލީޑަރު،ްދެ ްެއއީ ްބޭފުަޅކު ްއެއް ްއޭގެތެެރއިން ްދެން ްތިއްބެވި. ްއެބަ ކުރިމަތިލައްވާަފއި

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު.هللاްޢަބްދު
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދެވުްން ްކުރިއަށް ްިބނާކޮށް ްގެްނގޮސް، ްކުިރއަށް ްވާހަަކކޮޅު ްއަށް ްމަްއސަލަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްން.އެދެ

ް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދަނީ.ް ްމަސަްއކަތްކުރަމުން ްޓަަކއި ްއަށް ްޕްރައިމަރީ ްބޭފުޅާ ްެއ ްވާހަކަަދއްކަނީ. ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ ްއަށް މައްސަލަ

ދަނީ.ްއެްދެްބޭފުޅުންްމިހާރުްމިްްއަދިްހަމަްއެހެންމެްޢުމަރުްނަޞީރުްވެސްްޕްރައިމަރީްއަށްްޓަކައިްމަަސއްކަތްކުރަމުން

ްޢަބްދު ްދާދިއުމުގައި ްމި ްދަނީ. ްމި ްހިނގަމުން ްއެކަން ްނިޔަލަށް ްމަހުގެ ްމި ްކެމްޕެއިންކުަރއްވަމުން. هللاްވަަޑއިގަންަނވަނީ

ނޑަށްްިއވިފައިްއެަބްއޮތް... ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްވިދާުޅވާތީްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްތެރެައށްްޢިއްޒަތްތެރި ްމައުޟޫޢު ްއެހެންވީމާ، ްބޭރަށް. ްމައުޟޫޢިން ްމިހާރު ްވަަޑއިގަންަނވަނީ ްތި ންބަރު.

ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށްްދަންނަވަްނ.

ް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއެބަ ްވިދާޅުވެަފއި ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއިނގޭތޯ ްއަށް ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްހަމަ ނޑަށްްްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވީތީ ޮއތް،

ްގެންދަވަމުންް ްވިދާުޅވަމުން ްވާހަކަ ްމަސައްކަުތގެ ްތަރައްޤީކުރާނެ ްހަރުދަނާކޮށް، ްދާއިރާ ްިޞްއޙީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ އިވުނު.

ްހުރީް ްމިހާރު ްމާލޭގައި ްިސޓީ ްކެޕިޓަލް ްވިދާުޅވި، ްއިނގޭތޯ. ްތަންކޮޅެއް ްއުފާވި ްަވރަށް ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ވިދާޅުިވ.

ްނަަމވެްސްއައި.ޖީ.އެ ްކުލިނިކުތައް ްަބއެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރީއޭ. ްފެްނވަރެްއގަިއ ްއޮތް ްއެ ްައއި.ޖީ.އެމް.އެޗު މް.ެއޗް.

ްކަހަލަ،ް ްކެންސަރު ްފަދަ ްބަޔާންކުިރ ްއިްސވެ ނޑު ްއަޅުގަ ްތަންތަނުން ްއެ ްމަސަްއކަތްކުަރއްވާނަމޭ ޤާއިމުކުރެވޭތޯ

ްއިްނޑިއާ ްފަރުވާނުކުެރވިގެން ްމިއަދު ްއިން ްކަހަަލްްދިވެހިރާއްޖެ ްބަެއއް ްބާވަތުގެ ްދާންޖެހޭ ްއަށް ްސްރީލަންކާ ްނޫނީ އަށް

ްފީް ްުކޑަ ްނަމަވެްސ، ްނަންަގވަިއގެން ްއެްއ ްފީ ްކޮންމެވެސް ްއެގޮތަްށ، ްހަނދާންވަނީ ްއަުޅަގނޑު ްކޮންމެވެސް ބަލިތަކަށް

ީފއެއްްނެްނގެިވޔަްސްްއެއް.ްމާްޮބޑުްނޫންްުކޑަްފީްއެއްްނަްނގަަވިއގެންްނަމަވެސް.ްއަދިްބޮޑުްފީްއެްއ،ްތަންކޮެޅއްްބޮޑު

މައްސަލަްއެއްްނެތްތާ،ްއިންިޑއާްްއަށްްނުގޮްސ،ްސްރީލަްނކާްއަށްްނުގޮސްްހަމަޖެހެންޏާްއެްގޮތްްމާްރަނގަޅުްކަމަށްް

ްކެޕިޓަްލް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްކްލިނިކުަތކެއް ްއެފަދަ ްޮކންމެއަކަސް ްޤަބޫލުކުަރއްވާނެ. ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްހިތުން އަޅުަގނުޑ

ްއެޓްލީ ްވާަހކަްސިޓީަގއި ްމަސައްކަތްކުރަްއވާނެ ްގާއިމުކުަރއްވަްނ ްމާލޭގައި ްސިޓީގައި، ްކެޕިޓަލް ްުކަޑމިނުން ސްޓު،
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ނޑުް ްއެީއްއަުޅގަ ްއޮތޭ.ްއެހެންެވއްޖެްކަަމށްްވަންޏާ ްއެްވިސްނުންފުުޅްއެބަ ްއަީކްއެްބޭފުޅާގެ ްމާނަ ވިދާޅުވެަފއިޭވ.ްއޭގެ

ް ްެވސް ްއޮތީތީ ްޚިޔާލުފުޅު ްއެ ްިވސްނުންފުޅު، ްއެ ްކަމެއް.ްހަމައެކަނި ްޝުކުރުދަންނަވާނެ ްއަްށ ްބޭފުޅާ ްއެ އުފާކޮށް

ްބޭުފޅާް ްނިކުންަނވާ ްއެ ްފަރާތުްނ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްޕާީޓ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއިރާދަކުެރއްިވްއޔާ އެހެންވީމާ،

ްމި ްގާއިުމެވގެން، ްޮނެވމްބަރުގައި ްމި ްއިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ ްސަރުކާެރއް ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްޮހވި، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްއަދިް ްކަމަށް. ްރަނގަޅުވާނެ ްހަމަ ްުއއްމީދުކުރަން ނުޑ ްައުޅގަ ްއިރާފުޅުކުެރްއވިްއޔާ ްޮގއްިސްއޔާ ްހާއިމުެވގެން އަހަރު

ްއެީކގަ.ް ްހަރުދަނާކަމާ ްޮގތުގައި ްރަނގަޅު ްވެސް ްދާއިރާތައް ްއެނޫން ްއަދި ްވެސް. ްކަންަތއްތައް ްޞިއްީޙ ކަންތައްތަްއ،

ްގޮތަ ްވީ ްމި ްައސްލު ްސަރުކާުރގައި ްބޮޑަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމާ ްސްޕީޑު ްިއނގޭތޯ. ްައވަސްައވަްސއަުރވައިލާފައި ްމާ ކީ

ްދާއިރާތަކަށްް ްދޭންވާ ްއެ ްއަހަމިއްޔަތުކަން ްދޭންވާ ްދަންނަވާހެން ްމި ްއަސްލު ްވީ ްނަތީޖާއަަކށް ްހުރީ. ނަންގަވާފައި

ްއެކަީށގެންާވވަރަށްްނުދެވުނީްިއނގޭތޯ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ނުޑމެންްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް ގެްދަށުންްހުށަހެޅިފައިްމިްވ11.1ްާޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިހާހިސާބުންްއަޅުގަ

ނަޑއެިޅފައިވާްހިސާބަށްްނިމިގެްން ނޑަެއޅިފަިއވާ،ްމިްގަީޑގައިްބަހުްސކުރުމަށްްކަ މައްސަލަ،ްމިއަދަށްްބަހުސްކުުރމަށްްކަ

ްއެްދިޔައީ.ް

ް

ްކުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްކޮމިޓީތ11ްަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޕޯޓުތަކަްށް ްކޮމިޓީ ްރިޕޯޓުތަކަށް. ްކޮމިޓީ ްދަނީ ްމި ްދެން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްއުސޫލެއްގެ ްޖެހެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްއެޖެން ްދަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްދާއިރުަގއި ްައއިޓަމުގެ ްވ11ްަޑާ ްނަންބަރު. ްިވޔަފާރ11.1ްިނަ ްއޮތީ ްމި ގައި

ްނިމި،ްރަ ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްގޮތުެގްރިޯޕޓުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާުކރައްަވއި ްއިން ްކޮމިޓީ ްއިްޤތިޞާދީ ްބިލު ޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

ް ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްހުށަހެޅުން. ްރިޢާޔަތްކުރެއްވުަމށް 19ްްމަޖިލީހުން ަގއ2113ްިމާރޗް

ެއއްެވސްްިއޞްލާޙެއްްމިހާހިސާބަށްްލިބިފައިނުވާކަންްވެސްްދަންަނވަން.ްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވިފައިވޭ.ްއަދިްމިްރިޕޯޓަށްް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޤަސަމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ،ްތިނަދޫ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު މި

ްމެންބަރަށްްމިްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ތިނަދޫްދާއިރާގެްމެން
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ނޑުމެންްއެއްްފަހަރުްމިްމަޖިލީހުންް ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވިޔަފާރިްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެްބިލަކީްމިއީްއަޅުގަ

ްއަ ްަރއީސް ްއެދި، ްގެނައުމަށް ްބަދަލުތަކެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެެވސް ްއަނބުރާ ްފޮނުވުމުން ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ލުންްފަސްކޮށް،

ްބާްއވާފައިް ްަބއްދަލުވުންތަެކއް ްކޮމިޓީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެގޮތުްނ ްރިޕޯޓަކީ. ްމި ްިރޕޯޓެއް ްއޮތް ްފޮނުވާފައި އަނބުރާ

ްއޮތީ.ް ްމި ްފޮނުވާފައި ްކޮމިޓީން ްއަނބުރާ ްއަނެއްކާ ްބިލު ްމި ްއިޞްލާޙުކޮށްފައި ްޮގތަށް ްދެންނެވި ްއެ ސަރުކާރުން

ްއި ްކޮމިޓީ ްއިްޤތިޞާދީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްއެހެންކަމުން ްބިލު ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްިވޔަފާރި ްރިޕޯުޓ، ްއޮތް ްހުށަހަާޅފައި ން

ްފްލޯރްއަށްްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިޓީް ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލު ްރަޖިސްޓްރީކުރުުމގެ ްިވޔަފާރި ްރިޕޯޓަްށ، ްހުށަހެޅުއްވި ްތި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްދިރާސާކޮށް ްދަންނަަވއިލާނަން.ްްއިން ްގޮތް ްަކނަޑއެޅިަފއިވާ ްގަޑި ްޓަކައި ްވާހަކަެދއްކުަމށް ްރިޕޯޓަށް ްގޮތުގެ ނިންމެވި

މިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށ23ްްްގަޑިއިުރގެްބަހުސެއްްކުރިއަށްްގެންދާނީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށ1ްްްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށް،ްމިއީްމުޅިްޖުމްލަް

މިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށްްވެސ3ްްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަށ5ްްްޕާޓީްއަށްްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރ11ްްީމިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށ14ްްް

ްކޮންެމ3ްް ްއެދިވަަޑިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ްޕާޓީައކަށް ްަވކި ްއަދި މިނެޓު.

ް ްމެންބަރަކަށް ްވާހަކ3ްްަޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްލިިބގެންދާނެ. ްފުރުޞަތެއް ްއެިދވަަޑއިގަންަނާވްމިނެޓުގެ ދެއްކުމަށް

ްހުޅުވާލަން.ް ްފުރުޞަތު ްމި ްއެދުމަށް ްފުރުޞަތަށް ްމެދުވެރިކޮްށ، ްސިސްޓަމު ްމަިއކު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށްްފުރުޞަތެއްްއަރުވަން.

ް

 ރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީ

ްސަރުކާުރގެް ްވައްޓާލި ްުކރީގައި ްބިލަކީ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްިވޔަފާރިތައް ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްއެ ްހިމެނިގެން، ްތެޭރަގއި ްއެޖެންޑާގެ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގ19ްްެއިޤްތިޞާދީ ްވިޔަފާރި ްބިލެއް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ބިުލގެ

ްއިޤް ްޒަމާނީ ްގެަނއުމަށްްބިލަކީ. ްބަދަލުތަކެއް ްއިްޞލާޙީ ްަޓކައި ްގާއިމުކުރުމަށް ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ްެއއް ްއެޖެންޑާ ތިޞާދީ

ްތެރޭގަިއް ްއެޖެންޑާގެ ްގެަނއި،ްއިޞްލާީޙ،ްއިްޤތިޞާދީ ްޓަކައި ްބަދަލުކޮށްލުމަށް ްޤައުމު ްމުޅި ްނިޒާމަކަށް ްޓެކްްސގެ ޓަކައި

ްވިޔަފާ ްކޮންމެ ްނުވަތަ ްރަޖިސްޓްރީކުރުަމކީ ްވިޔަފާރިްވިޔަފާރިތައް ްހިންގެންޖެހޭ ްރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެން ްެވސް ްއަކީ ރި

ްމިް ްބިލެއް ްައއި ްއެކަށަެއޅިގެން ްތެރޭގައި ްފެންނާތީވެ،ްއެްސިޔާސަުތގެ ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްއޮތުމަކީ ްގޮުތގައި އެްއގެ

ް ްދުވަސް ްގިނަ ްވުރެ ްއަހަރަށް ްދޮޅު ްމިހާރު ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްއައިސް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްއޮތްްބިލަކީ. ްމި ފާއިތުެވގެން

ްފޮނުވީމާް ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްފޮނުަވއިލީމާ، ްފާސްކޮށްފައި ްފުރަތަމަ ްފަހަރު ްއެއް ްމަޖިލީހުން ްމި ދިޔައީ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަލުންްއަނބުރާްމަޖިލީހަށްްވިސްނުމަށް،ްދެވަނަްފަހަރަށްްވިސްނުމަށްްފޮނުވައިލީމާްއަނެއްާކވެްސް
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ްމިއަް ްއިން ްކޮމިޓީ ްއޮީތްއިޤްތިޞާދީ ްމި ްމިހާރު ްބިލު ްމި ްއެީކގަިއ ްބަދަލުތަކާ ްއިޞްލާޙީ ްއެހެނިހެން ްގެންނަންޖެހޭ ށް

މަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްއަިއއްސަ.ްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްޙަޤީޤަތުަގއިްީމގެްއެްނމެްބޮޑުްބޭނުމަކީ،ްެޓކްްސެގް

ހޭްފައިސާްހޯދުމަށްްޓަކައިްިވޔަފާރިްއުސޫލުންްކުރާ،ްނިޒާމެއްަގއި،ްއެްޓެކްސްަތއްްހޯދުމަށްްޓަކައި،ްދައުލަތަށްްިލބެންޖެ

ްރަޖިސްޓްީރކުރެވިަފއިް ްދައުަލތުގައި ްކަެމއް ްކޮންމެ ްކުރާ ްގޮތުްނ ްިވޔަފާރީގެ ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުަމށް ްއާމްދަނީ މީހަކު

ް ްކޯއްެޗއް ްލިބެނީ ްވިޔަފާރިްނ ްއެ ްއަށް ްއިދާރާ ްެޓކްްސެގ ްނުވަތަ ްެޓކްސޭޝަނަށް ްެއއީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއެްއޮންނަން ކަާމ،

ްެއީއް ްޓަކަޭއ. ްދެނެގަތުމަށް ްކަންތައްަތއް ްމި ްކިހިނެއްކަމާ، ްކުރަީނ ްއެކަން ްާކކުކަމާ، ްތަެނއްަގއި، ްކޮން ވިޔަފާރިކުރަނީ

ްބިމުަގއި،ް ްަރއްޔިތުްނގެ ްޓެކްސް، ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްފައިސާ، ްލިބެންޖެހޭ ްދަުއލަތަށް ްލިބެންޖެހޭ، ސަރުކާރަށް

ްނު ްމުދަލުަގއި ްބައި،ްރައްޔިތުންގެ ްދައްކަންޖެހޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްވިޔަފާރިކުރީމާ ްއޭރިއާަތުކަގއި ްރައްޔިތުންގެ ަވތަ

ްކާންބޯންް ްމީހަކު ްކޮންމެހެން ްޖެހެނީ. ްމި ްރަޖިސްޓްރީކުރަން ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްބައި ްދައްަކންޖެހޭ ްދައުލަތަށް ދައުލަތަށް،

ްބަހުސްގެ ްކުރީަގިއ ްނާދޭ. ްީމގައި ްއެއް ްވާހަަކ ްއަލަގަެހއްެގ ްއެކަްންްހައްދާ ްބޭފުޅުން ްބައެްއ ްެވސް މަރުޙަލާަގއި

ްގޮަތްށް ްއޮޅޭ ްކަންތައްތައް ްހަމަ ްާދއިރުަގއި ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްވާހަކަތަްއ ްފަހަރަށް ްބަެއއް ްފާހަގަކުަރްއވާފައި، ފާހަގަކުރެްއވި.

ނޑެއް ްދަ ނުޑެވރިމީހާ ްދަ ްކަންނޭނގެ ްހިތަށްއަރާފާނެ ްމިއާއެކީަގއި ްއާދޭ.ްހަމަ ްއެބަ ްވެސް ްތަން ްހައްދާ،ްވާހަކަދެްއކޭ ަގއި

ްއޮތީ.ް ްމި ްގޮތަށޭ ްދައްކަންޖެހޭ ްޓެކްސް ްެވސް ްގަހުން ްޮދންކެޔޮ ްނުވަތަ ނޑު ްދޮންކެޔޮގަ ްބޭނުންުކރާ ްކާން ްގޭަގއި އޭނަގެ

ްބިމެްއް ްެއއްވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްުއސޫލުން ްވިޔަފާރީގެ ްކަމަކީ ްކޮށްދޭ ްމި ްބިލުން ްމި ްއެހެނެއްނޫން. އެްއގޮތަކަްށވެސް

މާރާތެއްްވިަޔސް،ްރަްއޔިތުންެގްމުދާ،ްމިްދިވެހިްދައުލަތަކީްމުޅިްދިވެހިްރައްޔިތުން.ްމުިޅްވިޔަްސ،ްއަދިްަރއްޔިތުްނގެްއިް

ްއެއްެޗއްެސއް،ް ްހުރިހާ ްިހމެނޭ ްތެރޭަގއި ްސަރަހައްދުެގ ްއިޤްތިާޞދީ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމީ. ްއޭިރއާ ްރަްއޔިތުންގެ ދިވެހި

ްމި ްިވޔަްސ، ްަވއި ްވިޔަްސ، ްމަތި ްވިަޔސް، ްއަިޑ ނުޑގެ ްކަ ނުޑވިޔަްސ، ްަރއްޔިތުްނގެްްކަ ްދިވެހި ްެއްއޗެއްަސކީ ހުރިހާ

މުދާ.ްރައްޔިތުންެގްތަރިކަިއގެްތެރޭގައިްއޭނަެގްއާމްދަނީްއިުތރުކުރުމަށްްޓަކަިއްިވޔަފާރިްުއސޫލުންްކުރާްކޮންމެްކަމަުކްން

ްޓަކައި،ް ްހޯދުމަށް ްެޓކްސް ްޓެކްސް،ްއެ ްދަްއަކންޖެހޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަީކްދިވެހި ްދައުލަތަށް،ްމާނަ ްެޓކްްސްދިވެހި އެ

ްކޮންތާކު،ް ްކާކު، ްދެނެގަންނަންޖެހޭ ްއެބަ ްއިން ްއިދާރާ ްއެ ްނުވަތަ ްޓެކްސޭޝަން ްފަސޭހައަކަްށ ްޓަކައި ނެގުމަށް

ކިހިނެއްކަން،ްކޮންްވިޔަފާިރެއއްކަންްކުރަނީ.ްއޭނަގެްއާމްދަނީްއަށްްލިބެނީްކިހާވަރެއްްަކމާ،ްއޭގެންްތިމަންނަމެންނަށް،ް

ްކިހާ ްވަީނ ްޙައްޤުެވގެން ްއުސޫލުަތއްްދައުލަތަށް ްއެ ްފަސޭހައިން ްޓަކައި ްދެނެގަތުމަށް ްކަްނކަން ްއެ ްކަމާ، ވަރެއް

ގާއިމުކުރުމަށްްޓަަކއިްއެކަށަައޅާފައިްއޮތްްބިލެއްްމިްބިލަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލުްވީހާްއަވަހަކަށްްފާސްވެގެންްދިއުަމީކް

ނީްހަމަްއެންމެްރަނގަޅުްގޮުތގަިއ،ްޭއގެްއެެދޭވްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްވެއްޖެްއޔާްދައުލަތަށްްލިބެންޖެހޭްއާމްދަ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ،ްހަމަް ގޮތުަގއިްދައުލަތަށްްލިބިގެންާދނެްމަގުްފަހިވެގެންދާނެްކަމެއް.ްހަމަމިއާއެކީަގއިްއަުޅގަ

ރުދުންގެްއަތުން،ްމިްޕެކޭޖުގެްތެރޭަގއި،ްއިޤްިތޞާދީްއިޞްލާޙީްއެޖެންާޑގެްެތރޭގައިްހިމެނިގެންްއަިއްއަެންއްބިލަކީ،ްފަ

ްމަޖިލީހުެގް ްއަދިވެސް ްބިލު ްެއ ްބިލު. ްޓެކްސްގެ ްލިބެންޖެހޭ ްއަތުން ްފަރުދުންގެ ްއެ ްމީހާ، ްމަހުޖަނު ްމީހާ، މުއްސަނދި
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ްފުރުޞަތަްށް ްދެްއވި ްދަންނަވަމުން، ްވާހަކަ ްހިތާމަކުރާ ްަވރަށް ްވެސް ްަޓކައި ްކަމަށް ްއެ ްއޮތީަމ ްޕާުކކުރެވިަފއި ކޮމިޓީގަ

ްްއޔާްރައީސް.ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޝުކުރިް

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބިލު ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްފާ ްވެސް ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްދެންމެގައި ްފަދައިްންފޮނުވި، ހަގަކުރެއްވި

ްމިް ްއަދި ްދިޔަ. ްދެކެވިގެން ްވާހަކަތަެކްއ ްގިނަގުނަ ްތަފާތު ްވަރަށް ްމެދު ްބިލާ ްމި ްއޭރުަގއި ބަހުސްކުރެވެމުންދިޔައިުރަގއި

ްވާހަކަތަެކއްް ްކަހަލަ ްއުފެދޭ ްނުތަނަވަްސކަން ްތެރޭަގއި ްރަްއޔިތުްނގެ ްއޮިޅ، ްަރއްޔިތުންނަށް ްކޮބަިއކަން ްބޭނުމަކީ ބިލުގެ

ނޑުމެންނަށްްިއިވގެންދިޔަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިައދުްއަޅުަގނޑަށްްމިްފެންނަނީްހާލަތުްބަދަލުވެ،ްބަޣާވާތަކުްންވެސްްއަޅުގަް

ްބުނެް ްވެރިންނޭ ްަހވާލުެވ،ްތިަމންނާމެންނަކީ ްވެރިކަމާ ްބަދަލުކޮށް،ްބަޣާވާުތގެްސަުރކާރެއް ްނިންމުން ްރައްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ްމި ްއަނެއްާކވެސް ްފެށުމަށްފަހުގައި، ްވިދާޅުވާްންްތިބެން ްކަމަށް ްޖެހިއްޖެ ްބޭނުން ްބިލުގެ ްމި ްނޫނީ ްމުހިއްމުަކން، ބިލުގެ

ްއޮްތއިުރް ްވެރިކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަނީ ްމި ްއެނިގގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަން. ފެށި

ްފަިއދާހުރި،ްރަނގަޅު،ްމުހި ްޤައުމަށް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްނިންމުންތަކަކީ ްކަމަށް.ްއަިދްނިންމާފައިވާ ްނިންމުންތަކެއް އްމު

ްޓަަކިއް ްމުސްތަޤްބަލަށް ްަޤއުމުގެ ްެއއީ ްޕްލޭންތަކަކީ ްއިްޤތިޞާދީ ްނިންމާފަިއވާ ްސިާޔސަތުތަކާއި ްއިޤްތިޞާދީ ރާވާފަިއވާ

ްޓަަކއިް ްއޮޅުވާލުމަށް ްރަްއިޔތުންނަށް ްގޮތުން ްިސޔާސީ ްވާހަކަަތކަކީ ްދެްއކި ްއޭރު ްކަމަށް. ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ކޮންމެހެން

ްވެސްްދެކެ ްވާހަކަ ްއުފާކުރާ ްެއަކމާ ްހާމަވަމުންދާތީވެ، ްކަންތައްތައް ްއެ ްމިއަދު ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަތަެކއްކަން. ވުނު

ްއަދިް ްވިޔަސް، ްފަރުދަކު ްއަމިްއލަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްވިސްނާަލންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަން.

ްވެ ްގޮތަކުން ްއެހެން ްއަދި ްވިޔަސް، ްވިޔަފާރިތައްްޖަމާޢަތަކުން ްއެ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމުަގއި ްކުރެވޭ ްއެއް ްިވަޔފާރި ސް

ްެއީއް ްކަމެއް. ްދެބަސްނުވާނެ ްޤަބޫލުކުރާނެ، ްވެސް ްއެްނމެން ްައޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ްބެލެހެއްޓުމަީކ ރަޖިސްޓްރީކޮށް،

ްބެލެހެއްޓުމު ްރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަން. ްބަލަހައްަޓންޖެހޭ ްެއއްގޮތަްށވުެރްރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ގައި

ގިނަްގޮތްގޮތުންްއެްރަޖިސްްޓރީކުރެވޭްފަރާތްތަކަށްްނޫނީްކުރާްފަރާތްތަކަށްްފައިދާވާނޭްކަންތައްތަކެއްްެވސްްއެބަްހުރި.ް

މިސާލެއްގެްގޮތުންްދަންނަވާްނަމަްދުނިޔޭގެްޤައުމުތަކުަގއިްމެދުްފަންތީގެްވިޔަފާރިްއެއްްނޫނީްކުދިްވިޔަފާރިވެރިންނަށްް

ގެންްހިންާގްެއކިެއިކްޕްރޮގްރާމުތަުކގެްސަބަބުންްިލބޭްމަންފާްއިންްެއކިެއކިްކުިދްވިޔަފާރިތަާކއިްމެދުްފަންތީގެްއަމާޒުކޮށްް

ްކުރުް ްހިސާބަށް ްވާދަކުރެވޭ ްިވޔަފާރިތަާކ ްބޮޑެތިސިންގާ ްނޫނީ ްމަހުޖަނުންނާ ްބޮޑެތި ްޮގސް، ްކުރިއަަރއިގެން ވިޔަފާރިތައް

ގެްތެރޭަގއިްގޮްސ،ްބޮޑެތިްވިޔަފާރިތަކާްވާދަކޮށްެގންްކުރިްހޯދަމުންދާްމަންޒަރުްމުއްދަތެއްގެްތެޭރގައިްނޫނީްދުވަސްޮކޅެއްް

ްިވޔަފާރިވެރިންނަްށް ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަދި ްކުދި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑްަދންނަވާނީްމިފަދަް ކަންތައްތަްއ،ްރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެންްހިންގާްލޯނުދިނުމުގެްޕްރޮގްރާމުްހިންާގއިރުަގއިްވެސްްއަުޅގަ
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ްވެސްް ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ްކަްނަކން ްއެިކއެކި ްއެހީތަކާއި ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްއޮތުމަކީ ްހާމަވާން ްއެނގި މުޢާމަލާތްތައް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްކަމެކޭ. ްހުޅުވިގެންދާނެ ްދޮރު ްކުރުމަށް ްއެަކން ްދަށުން ްިއންތިޒާމުތަކެްއގެ ްރަނގަޅު ްއަދި ްލުއިފަސޭހަ

ްއޭރުަގއިް ްއަދި ްވެސް ްބޭުފޅުން ްދެކޮޅުހެއްދެވި ްފާސްކުރަން ްބިލު ްމި ްއަީލގައި ްވާަހަކތަކުގެ ްދެކެވުނު ްއެ އޭރުަގއި

ްިމް ްއަދި ްމުހިއްމުކަމާ، ްބިުލގެ ްމި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްވެސް ްަރއްޔިތުްނނަށް ްތިބި އޮޅުންއަރާަފއި

ްހިންގުމު ްވިޔަފާރިަތއް ްއެދެނީްރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްހާމަވެގެންދާނެ. ްހަމަޔަީޤނުންވެސް ްަފއިދާ ގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްހިނގާްމިފަދަްމުޢާމަލާތްތައް،ްއަދިްދިވެހިރާއްޖޭގަްވިޔަފާރިވެރިންނަށްްމަގުަފހިކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިްނުވަތަް

ްފަންތީ ްމެދު ްއަދި ްކުދި ްއިނާޔަތްތައް ްއެހެނިހެން ްއެހީތެރިކަމާއި ްބޮޑެިތްމާލީ ްއަދި ްވިަޔފާރިވެރިންނަށް ގެ

ވިޔަފާިރވެރިންނަށްްވެސްްތަަނވަސްކޮށްދިނުމަށްްޓަަކއިްމިފަދަްކަންކަމަކީްައޅުަގނޑުމެންްސިޔާސީްފިކުރުންްެއއްކިާބވެ،ް

ްފިކު ްސިާޔސީ ްކަންތައްތަުކގައި ްމިފަދަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާންޖެހެއޭ. ްއެބަ ްގޮުތަގއި ްކަންތައްތަކުގެ ްހާމަކުރެވޭ ުރްޙަޤީޤަތް

އިސްކުރީމާްމިްދިމާވާްމައްަސލަްއަކީ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަޅުަގނޑުމެންގެްއެަތއްްރަްއޔިތުންނަކަށްްކަންކަންްޮއޅި،ް

ްފައިދާތަކުންް ްއެފަދަ ްއޮންނަނީ. ްތަން ްމަހުރޫމުވާ ްފައިދާަތކަކުން ްބޮޑެތި ްއެތައް ްޮއންނަ ްލިބެން ްރައްޔިތުންނަށް އެ

ްމަހުރޫމުވެއްޖެް ްރަްއޔިތަކު ްކުރަންހުރިްއެްއވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްއެްއެވސް ްސަބަބުން ްކަންތައްތަުކގެ ްއެފަދަ ްނޫނީ އްޔާ

ްޤަބޫލެްއް ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްވާނަަމ ްކަމަށް ްއަުތވެއްޖެ ްވިސްނުެމއް ްނޫނީ ްފިކުރެއް، ްކަހަލަ ްހުރަސްއެޅޭ މަސައްކަތަށް

ް ްވާހަކަ ްދެއްކުނު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްކުރެވުނު، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަނގަޅުްނުކުރަން ްނުކުތް ްސަބަބުން އެްއެގ

ްގޮތްތަްއް ްރަނގަޅު ްވެސް ްރަްއޔިތަކަްށ ްކޮންމެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްައުޅގަ ްކަމަކަށް. ްއެއް ނަތީޖާ

ހޯދައިދިނުމަށްްޓަކައިްެދކެޭވްވާހަކަތަާކއިްކުެރޭވްމަސައްކަްތތަކަކީްރަނގަޅަށްްސާުފކޮށްްެއނގި،ްއެްަރއްޔިުތްމީހާްއަްށް

ްރަނގަ ްކަމެއްްއޭގެ ްކުރެވޭ ްނޫނީ ްވާހަަކތަކެއް. ްދެކެވޭ ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާނެ ްނިންމަން ްގޮތް ްއެނގިގެްނ، ްފައިދާ ޅާއި

ްތަފާތުް ްފެންނަނީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމަށް. ްެވގެންދާންޖެހޭނެ ކަމުގަިއ

ްއަުޅގަ ްދާތަން. ްހިނގަމުން ްގޮްތގޮަތށް ްތަފާތު ްައުކްކަންތައްތަްއ ްނޫްސވެރި ްބުނެ، ްކަަމށް ްފޮޓޯެނގި ނޑުމެންނަށް

ްކޮށް،ް ްކަންތައްތައް ްޚިލާފު ްގަވާިއދާ ްޤާނޫނާއި ްައޑުިއިވެގންދޭ.ްމިފަދަ ްއެބަ ްވާހަކަ ްމަންޒަރު،ްނޫނީ ްދާ ހައްޔަރުކޮްށގެން

ންްފޭރިގަެނގެންްތިބިްއަދިްރަްއޔިތުންނަށްްކަންތައްަތއްްޮއޅުވާަލއިގެންްއަދިްވެރިަކންްވެސްްަރއްޔިތުންނަށްްޮއުޅވާލަިއގެ

ްއައިމާް ްބިލު ްމި ްސަޕޯޓުކޮށްގެން ްބިލަށް ްމި ްފަރާތުން ްމީހުންގެ ްއެ ްނޫނީ ްތާއީދުކޮށް، ްބިލަށް ްމި ްމިއަދު ބަޔަކު

ްދެންެވްސް ްެއކު. ްެއމް.ޑީ.ޕީއާ ްވަަޑއިގަންަނވާށޭ ްވެސް ްދެން ްކައިީރ، ްރައްޔިތުން ްބުަނންޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރަނގަުޅްވޯޓުދެްއވާށޭ ްއަދި ްއޮތީ، ްިސޔާސަުތތަކެއް ްރަނގަޅު ްޓަކައި ްމުސްތަޤްބަލަށް ްޤައުމުގެ ްމި އަށް.

ްތަރައްީޤކުރުމުެގް ްިދވެހިރާއްޖެ ްޕްލޭނަކައިގެން ްިއޤްތިޞާދީ ްރަނގަުޅ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއަިދ ްއޮތީ، ްއެއް މެނިފެސްޓޯ

ް ްކަމަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަނީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްފިކުެރއްަގއި ްމިއަުދްވިސްނުމަކާއި ްވެސް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ވާތީެވ،
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ރަނގަޅަށްްވިސްނަަވއިްއެމް.ޑީ.ޕީއާްއެއްކޮށްްމިްމަސައްކަތްުކރުމަށްްއަތުކުރިްއޮޅައިލަްއވާށޭ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

 ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްޢިއްް ްޝުކުިރއްޔާ ްދިވެހިރާއްެޖް`. ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްސަރުކާުރގަިއ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްރައީސް. ޒަތްތެރި

ްރިފޯމްް ްއިކޮނޮމިކު ްއެގޮތުން ްފެށިގެންދިޔަ. ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެިކއެިކ ްއެކުަލވާލައި ްޕްލޭންތައް ްެއކިއެިކ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ބިލެއްްހުށަހެޅުނު.9ްްންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްއެޖެންޑާްެއއްގެްދަށުން،ްއިްޤތިޞާދީްއިޞްލާޙީްއެޖެންޑާްެއއްގެްދަށު

ްފާސްކޮށްފައި،ް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބިލު ްމި ްބިލު. ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިަޔފާރި ްބިލު ްއެއް އޭގެތެެރއިން

ްފޮނުވައި،ް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތީ ްމި ްތަޞްދީޤުނުކޮށް ްއަނބުރާ ްފޮނުވީމާ ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ކޮމިީޓްސަރުކާރުން

ްކަންތައްތަެކްއް ްކަންބޮުޑވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމާފަ.ްމީގައި ްއިން ްކޮމިޓީ ްބެލުމަށްފަހު ްކަންތައްތައް ްބަލަންޖެހޭ ްއަލުން އިން

ްއަްށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްހިމެނިގެންވޭ ްކުރީަގއި ްބިލުގައި ްމި ްއައިިއރު ްނިމިގެން ްބިލު ްމި ްއަލުން ްއިން ްކޮމިޓީ ްހުރި. އެބަ

ްއަންް ްކުރުމަށް ްެއއް ްކުޑަްވިޔަފާރި ްނޫނީ ްހިންގާއިުރ، ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްަވގުތީ ްއައިއްސަ ްކުންފުނިތަކުން ްބޮޑެތި ްބޭރުގެ ނަ

ްވާހަކަް ްރަޖިސްޓްރީކުރަންނުޖެހޭ ްކުންފުންޏެއް ްރާއްޖޭގެ ްއަންނަިއރު ްކުރުމަށް ްއެއް ްވިޔަފާރި ްމީހުން ްއެ ދުވަސްކޮެޅްއގައި

ްފަރާތްތަކުްންރާ ްވަނީ.ްއެފަދަ ްހިމެނިފައި ްބިުލގައި ްމި ްކުންފުނިގެްކުރީަގއި ްެއްމީހުންގެ ްައއިއްަސްރާއްޭޖަގއި ްއަށް އްޖެ

ްމާއްދާ،ްއެް ްއެ ްވަނީ ްބިލުން ްމި ްމިހާރު ްވަީނ.ްއެހެންނަމަވެސް ްަބއްޓަންވެަފއި ްކުރީގައި ްބިލު ްމި ްގޮތަށް ްހެދޭ ގޮތްޕެއް

ދިްމަޝްރޫޢުތައް،ްނޫީންބައިްއުިނކޮށްފަ.ްޭއގެްސަބަބުްންބޭރުްޤައުމުތަުކގެްބޮޑެިތްކުްނފުނިތަކުންްހިންގާްެއކިެއކިްުކދިކު

ްހިންގުމަށްް ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެިކއެިކ ްބޭނުންވާ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމީހުން ްއެ ްގޮތުން ްަވގުތީ ްނޫނީ ްޕްރޮޖެކްޓު، ކުޑަުކޑަ

ްޭއެގް ްެވގެންދާނެ. ްއުނދަގޫތަކެްއ ްދަތި ްކުރުމަށް ްއެކަން ްއުަފއްދައި، ްބްރާންޗުތައް ްއުފައްދަްނޖެހޭ ްާރއްޖޭަގއި ޓަކައި

ްރާއްޖެ ްލިބެންްްސަބަބުން ްާރއްޖޭގެްމުސްތަޤުބަލަށް ްތަަރއްޤީއަާށއި ްރާއްޖޭގެ ްއޮތްްއިންވެސްޓުމަންޓުތަާކއި ްއަންނަން އަށް

ްޕީ.ޕީ.އެމްެގް ްމިސާލަކަށް، ްދަންނަވައިފާނަްނ. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލެްއ ްއޭގެ ްހިނގައިދާނެ. ްގެއްިލގެން ްފައިދާތަކެއް އޮތް

ްއިން ްރާއްޖެ ްތެޔޮ ްިވދާޅުވޭ ްއެބަ ްކެންިޑޑޭޓު ްބޭރުގެްްރިޔާސީ ްބަލަން ްހުރިތޯ ްއެކަން ްނަގާނަމޭ. ްތެޔޮ ހޯދާނަމޭ.

ކުންފުންޏެއްްައއިސްްފުރަތަމަްޖެހޭނީްތެޔޮްހުރިތޯްބަލަން.ްބޭރުގެ،ްމިސާލަކަްށްޝެލްްކުްނފުނިންްއައިްއސަްެއްމީހުންް

ް ްމީހުން ްކުރަން.ްއެ ްެއކަން ްބަލައި ްހުިރތޯ ްތެޔޮ ްހަދަިއގެން ްބްރާންޗެއް ްމިތާ ްގޮތުން ްވަގުތީ ްހަދާނީްޖެހޭނީ ކުންފުންޏެއް

5ްމިލިއަންްޑޮލަރުްބަހައްޓާފައި،1ްްމިތާްތެޔޮްހުރިނަމަތާ.ްނެތިއްޔަކާްނަހަދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމީހުންްއައިސްްމިތާް

ްއަްށް ްާރއްޖެ ްއެހެންވީމާ، ްނެތިއްާޔ. ްތެޔޮ ްމިތާ ްނުކުރާނެ ްއިންެވސްޓުމަންޓެއް ްއެ ްޚަރަދުކޮށްފައި ްޑޮލަރު މިލިއަން

ނޑުމެންްއަންނަންްއޮތްްވިޔަފާ ރިތައް،ްބޭރުގެްވިޔަފާރިތަކަށްްއޮތްްުއނދަގުލެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑަްށްމިްފެންނަނީ.ްއަޅުގަ

ްގޮތްތަކަްށް ްފަސޭހަވާނެ ްފަރާތްތަކަށް ްވިޔަފާިރކުރާ ްވިޔަފާިރވެިރންނަށް، ްވާންޖެހޭނީ ްބިލު ްރަޖިސްޓްީރކުރުމުގެ ވިޔަފާރި
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ްވިޔަފާިރވެ ްރާއްޖޭގެ ްައދި ްގޮތަކަށް. ްބިލަކަށް.ްބައްޓަންކުރެވޭނެ ްހަދާ ްގޮތްތަކަށް ްހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ްވިޔަފާރި ރިންެގ

ްރާއްޖޭަގއިް ްއަްށ، ްވިޔަފާރި ްބަދަލުގައި ްކުރިއެރުވުުމގެ ްވިޔަފާިރ ްރާއްޖޭގެ ްފެންނަނީ ްމި ްމިއިން އެހެންނަމަވެސް

ް ްހިމެނިފައިވާ ްމާއްދާތަްއ ްަބއެްއ ްބިލުގެ ްިމ ްގޮަތކަށް ްުއނދަގޫކުރެވޭެނ ްފަރާތްތަކަށް ްމިހާރު.ްވިޔަފާރިކުާރ ތަން

ްފައިދާކުރަނިިވ،ް ްިވޔަފާރިވެރިންނަށް ްހުރި. ްއެބަ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްގޮތްަތއް ްރަނގަޅު ްގިަނިއން ްމީަގއި އެހެންނަމަވެސް

ޚާއްޞަކޮށްްކުދިްއަދިްމެދުްފަންތީގެްވިޔަފާރިތަކަށްްއެްބޭފުޅުންގެްކުރާްިވޔަފާރިްހިމާޔަތްކުރެވޭނޭްގޮތްތައްްމިްބިލުަގިއް

ްމިް ނަޑއެޅިފަިއވޭ. ްމިކަހަލަްކަ ްއެހެންކަމުން ްބިލެއް. ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްސަުރކާރުން ްައޅުަގނޑުމެންގެ އީ

ްކަހަަލް ްފާހަަގކުރި ްމި ްުކރީގައި ްއަުޅަގނޑު ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްބިލު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަންތައްތަކުން

ްެވސް ްއަދި ްހުރި،ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްއިޞްލާޙުތައް ްައޅުަގނޑުމެންްްކުދިކުދި ްއަދިވެސް ްގެންނަންޖެހޭ.ްމީގައި ފަހުން

ްއިންޓަރނޭޝަނަލްް ްެއއަރޕޯޓެްއގަިއ، ްރާއްޖޭގެ ްމިސާލަކަށް ްހުރި. ްއެބަ ްޮޕިއންޓުތައް ްބައެއް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ްޓްރޭ ްފްރީ ްމިއީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫނިއްަޔކާ. ްދިެވްއސަކަށް ްނުހިންެގޔޯ ްއެއް ްިފހާރަ ްޑިއުޓީފްރީ ޑަށްްއެއަރޕޯެޓއްަގއި

ްއުނިކަމެްއް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއިސްލާމްދީނާއި ްުކރެވެންޖެހޭނެ ްވިޔަފާރި ްރާއްޖޭގައި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމީހުން. ތާއީދުކުރާ

ްލިބިގެްން ްވެްސ ްަފރާތަކަށް ްކޮންމެ ްަޙއްޤު ްވިޔަާފރިކުރުމުގެ ްތެެރއިން ްހުދޫދުގެ ްިއސްލާމްދީނުގެ ްގޮތަށް. ނާންނަ

ނޑުމެންްެއކަންްކު ރަންޖެހޭނީްދިވެހިންނަށްްވެސްްއެކަްންކުެރވޭްގޮތަށް.ްއަދިްބޭރުްމީހުންނަށްްވެްސްދާންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

ްކުެރވިދާނެ.ް ްއެކަން ްޮގތަކަށް ނަޑއެޅޭ ްކަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްލިމިޓުތަކެއް ްވަކި ްއިްނވެސްޓުކޮްށގެްނ އެކަމަށް

އަދިްޚާއްޞަކޮށްްއިންޓަރނޭޝަނަްލް،ްއެހެންނަމަވެސްްއެްއވެސްްގޮަތކަށްްވަކިްވިޔަފާރިްެއއްްނުކުރެވޭްގޮތަށްްހެދުމަކީ

ްއެހެރަް ްޤައުމުތަުކަގއި ްުދނިޔޭގެ ްކަމެއް. ްއަޅުަގނޑުމެްންކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްއޮތުމަކީ ްގޮތަށް ްނުކުެރވޭ ްއެކަން ޕޯޓުތަކުަގއި

ްޤައުމުތަކުގެް ްބޭރު ްހުންނަނީ ްތަރައްީޤވެފައި ްޕޯޓުތައް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްޫނނީ ްބަނދަރުތައް، ވަިއގެ

ނޑުމެންނަށްްރާއްޖޭގެްބަނދަރުތަކެއްްތަރައްޤީްއެއްްއިންވެސްޓުމެންޓު ަތއްްއެްޕޯޓުތަކަށްްގެނެސްގެން.ްހަމައެކަިންއަޅުގަ

ްއެާތް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ްމީހުން ްހަތަރުފަސް ްތިބި ްާރއްޖޭގެ ްއެކަންޏެއް. ްދިވެހިން ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ނުކުރެވޭނެ،

ްނުކުް ްއެއް ްތަރައްޤީ ްތަން ްއެ ްހަދައިގެން ްފިހާރަ ްވިޔަފާރިުކާރްތެރޭގައި ްތިބި ްއެތާ ްކުެރވޭނީ ްއެކަން ްއޭރުން ރެވޭނެ.

ހަތަރުފަސްްމީހުންްބޭނުންވާްގޮތަށް.ްއޭރުންްރާއްޖެއަކަށްްތަަރއްޤީްއެއްްނާންނާނެ.ްރާއްޖޭގެްބަނދަރަކަށްްތަރައްޤީްއެއްް

އަޅުަގނޑުްމިްބިލަށްް،ްނާންނާނެ.ްއޭރުންްއަންނާނީްހަތަރުފަސްްމީހުންގެްޖީބަށްްއަންނަްފައިސާްއެކަނި.ްއެހެންަކމުން

ވޯޓުދޭނަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްއިޞްލާޙުތަކަކީްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންްފަހުންްމިްބިލަށްްގެންނަންޖެހޭނެްއިޞްލާޙުތަކެއްް

ްކަމުގައިްދަންނަވަން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ،ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް
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ްانسحيىްانسحًٍްهللاްبسى ްوصحبهްآلهްوعلىް،يحًدްسيدَاްعلىްوالسالمްالصالةް.العالمينްربްهللްالحمد.

ްأجمعين ްعهيكىްسالوانا. ްާރއްޖޭެގް، ްދިަޔއިުރގައި ްފަރުމާކުެރވިގެން ްބިލު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްރާއްޭޖގަިއްކުރެ ްއަދި ްބިދޭސީންނަްށްޑިއުޓީފްރީތަކާ ްބައެްއްވިޔަފާރިތައް ްޖެހޭ ްދިވެހިންނަްށްޚާއްޞަކުެރވެން ްމުހިއްމު ވޭ

ްކުޑަކުޑަް ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްބިލު ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްުއފާވޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީތީ ްފަރުމާކުރެވިފައި ްބިލު ްގޮތަށް ނުކުރެވޭ

ްއޮފީހުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްގެނެއްސަ. ްއަލުްނ ްއެީކގައި ްގުޅިގެން.ްްބަދަލުތަކަކާ ްފޮނުވުމާ ތަޞްދީޤުނުކޮށް

ނޑުްކަންބޮުޑާވް ނޑުމެންނަށްްރަނގަުޅކަމުގައިްދަންަނވަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ އެހެންކަމާއެކީްމިްބިލުްމިހާރުްއަުޅގަ

ްބޭރުގެ ްގޮތުަގއި ްިވަޔފާރިވެރިންގެ ްހޯލްސޭލްކުރާ ްއަށް ްިދވެހިާރއްޖެ ްއަދިވެސް ްތެރެއިން ްބިލުެގ ްމި ްއޮތް. ްއެބަ ްކަމެއް

ްރާއްޖޭެގް ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑު ްލިބޭ.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްވަނުުމގެ ްމާކެޓަށް ްީރޓެއިލް ްރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް

ްކަެމއްް ްެއއްެވސް ްގޮތަކަްށ ްއުނަދގޫވާެނ ްިވޔަފާރިވެރިންނަށް ްދިވެހި ްމަސައްކަްތކުރާ ްތެޭރަގިއ ްއިކޮނޮމީގެ ކުޑަުކޑަ

ްވިޔަފާިރކުރާްދިވެިހންނަށްްބޭރުމީހުންނާްއެކީގައިްވެގެންިދއުން.ްރާއްޖޭގެްރީެޓިއލްްމާކެ ްއަދިްހޯލްސޭލްްމާކެޓުގައި ޓުގައި

ވާދަކުރުމަށްްބަލާއިުރގަިއްރާްއޖޭގައިްނެތްްއެފަދަްފައިާސގެްތަނަވަސްކަމެްއްފޯރުކޮށްދޭނެްެއއްވެްސްބޭންކެްއ.ްރާއްޭޖަގިއް

ްދަތިކޮް ްބޮޑަށް ްވީހާވެސް ްިވޔަފާރިވެިރންނަށް ްބޭންކުތަކަކީ ްބޭނުންާވްމަޤްޞަދުްހާސިލްކުރުމަށްްހުރި ްބޭންކުަތއް ްއެ ށްގެން

ްފައިސާް ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ްިދެވހި ްހާލަތުަގއި ްއެ ްވެފަ. ްަވނީ ްމި ްމިއަުދ ްގޮތުަގއި ްތަންަތނުގެ ްމަަސއްކަްތކުރާ ޓަކައި

ރަންްފަށައިފިްނަމަްމިލިއަންްޑޮލަރުްހިފައިގެންްއަންނަްމީހާްއައިސް،ްރާއްޭޖގައިްހޯލްސޭލްްިވޔަފާރިކ5ްުނެތި،ްބޭރުންް

ްެއީއް ްއެޅިގެންދާނެ. ްހުރަހެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަށް ްވިޔަފާރި ްކުރަމުންދާ ްދިވެހިން ްއަދި ްމާކެޓަށް، ްިވޔަފާރި ރާއްޖޭގެ

ްލިޔުމުންް ްއެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފޮނުވިން. ްއިްޞލާޙު ްބިލަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާ އަޅުަގނޑު

ްއީމެއިްލކޮށްފަ ްެއއީްނުފޮނުވި، ްއެހެންިވޔަސް ްނައީ. ްތަނަށް ްމި ްމީތި ްމިއަދު ްކަންނޭނގެ ްއެހެންވީމަ ްޭބންދުނީ. އި

ނޑުްޖެހޭނެް ނުޑްއީެލއިމްކުރިްނަމަވެސްްއަުޅގަ ނުޑްޤަބޫލުކުަރން.ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުްަމއްސަލަްއެއްްކަމަށްްވެސްްއަުޅގަ

ްއިޞް ްއެ ްއޮތީ ްނުހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހަޅަން. ްތަނަށް ްބިލުްމި ްއެހެންނަމަވެސް ލާުޙތައް.

ްމިހާރުް ްބިލު ްއެކީަގއި ްއޮތުމާ ްފުރުޞަތު ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްފަހުން ްޭއގެ ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްރަނގަޅުކަމުަގއި ްގޮތަށް ްއޮތް ްހުށަހެޅުނުއިރު ްބިލު ްމި ްކުރިން ްވެްސ، ްގޮތް އޮތް

ްއަ ްވާހަކަެދއްެކވިްމިއަދު ްވެސް ްމިއަދު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކަމަކީ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްދޭތެރޭ ްބިލުތަކާ ްމިފަދަ ޅުަގނޑުމެން

ްއެް ްބަދަލުކުރާނަމޭ. ްހާލަތު ްަޤއުމުގެ ްނަމަވެސް ްގެެނސްގެން ްސިފައިން ްބޭުރގެ ްވިާދޅުވި، ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުފޫ ްޤައުުމގައި ްމި ްަބަޔކަށް ްބޭރު ްއޮްއވާ ްައޅުަގނޑުމެްންހާލަތުގައި ްބޭއްވުަމކީ ްދީފަިއ ްކަންތައްތަެކއް ްހުރި ުޛ

ްަހއިިސއްޔަތުްން ްޤައުމުގެ ްބިރުގަންނަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުެމން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެްއ.ްެއްކަންތައްަތއް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ

ްރަ ްޢިއްަޒތްތެރި ްބިރުގަންނަންޖެހޭ. ްެވސް ްވީތީ ްދިވެހިންނަށް ްއަޅުަގނުޑމެން ްައޅުަގނުޑްބިރުގަންނަންޖެހޭ. އީސް.

ްއެީކަގއި،ް ްފައިދާއާ ްލިބޭ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްއިޤްތިާޞދަށް ްބިލުެގްސަަބބުން ްފާްސވެގެްންގޮްސްމި ްބިލު ްމި އުއްމީދުކުރަނީ



61 

 

ްޢަމަލުކޮށްދެއްވުން.ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެިރް ްސަރުކާރުން ްގޮަތކަށް ްގެއްލުންނުވާނެ ްދިވެހިންނަށް ްސަބަބުން ްބިލުގެ މި

ްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުތޮއްޑޫްދާ

ްއަޅުަގނުޑް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބިލާ ްނުވަތަ ްމައްސަލަިއަގއި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ!ްމި ްރައީސް. ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްހުޅުވާލައިް ްވެސް ްިވޔަފާރި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްެވސް ްއިޤްތިޞާދެއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ގެްންދަންނަވާލަން

ްހުޅުަވއިލެފިަވިއާވް ްިދވެހިރާއްޖެ ްވިސްނުމަކީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފިކުރަީކ، ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކުިރއެއްނޭުރވޭނެ. ނޫނިއްޔާ

ް ްޮބޑު ްތާއަބަދު ްޤަބޫލުޮކށްގެންނުވާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރާްއޖޭގައި ްމި ްހެދުން. ްއަތްދަށުަގިއ11ްްރާއްޖެއަކަށް މަހުޖަނުންގެ

ް ްކަމަށް. ްބޭއްވޭނެ ްރާއްޖެ ްވެސްްމި ްނިޒާމު ްއެ ްއަދި ްވެސް، ްފިކުރު ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުވާނެ. އެކަމެއް

ްދިވެހިާރއްޖެް ްވާނީ ްތަރައްޤީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ނުޑކޮށްލާނަން. ނޑުފު ފު

ްހަދަިއގެން ްޖަލަކަށް ްބަންދުެވފައިވާ ްައކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްހުޅުވާަލިއގެން. ްެއްއްްދޫކޮށްލައިގެްނ، ްތަރައްޤީ ދިވެހިރާއްޖެ

ް ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްިވޔަފާރިތަަކކީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިަޔ11ްްނުވާނެ، ްފާއިުތވެގެން މީހެއްގެ،

ް ްކޮންްޓރޯލްކުރި ްދިވެހިރާއްޖެ ްމުޅި ްވަންެދން ްއަހަރުދުަވސް ްެއއްަޗކަްށ11ްްއެތަކެްއ ްއޮންނަ ްއަްތދަށުގައި ބޮޑުްނގެ

ްެވސް،ްދިވެހިރާއްޖޭ ްފިކުރު ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިއަދު ްވެގެންުނވާނެ. ްއެްއޗެއް ްއެްއވެސް ގެ

ްއެންމެހަިއްއެްއޗެހިްހިފެހެއްޓިފައިްހުީރްމިް ްއިޤްތިޞާދުްެވސް،ްދިވެހިާރއްޖޭގެ މީހުންނާްހިސާބުގަ.11ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދަނީްރާއްޖޭގެްއާދަިއގެްކޮންމެްރަްއޔިތަކީްވެސްްގެސްޓުހައުެސްއްްޒަމާންްމިއަދުްބަދަލުވެއްެޖ،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމި

ހަދާނެްމީހަކަށްްވާނެްފިކުރާްއެްއކޮށް.ްރާއްޖެްބަދަލުވާނެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްރާއްޖެްއަށްްދޮންމީހުންްއަންނާނެ.ް

ްބޭރުމީހު ްޤައުމެްއަގއި ްއެްއވެސް ްދުނިޔޭގެ ްވަންނާނެ. ްޑޮލަރު ްއިޤްތިޞާދަށް ްރާއްޖޭގެ ްއަންނާކަްށ،ްމި ްވިޔަފާރިކުރަން ން

ްބޭރުމީހުންް ްދޭ. ްވެސް ްއަށް ްމަދީނާ ްމައްކާ، ްބޭރުމީހުން ްދަންނަވަންތޯ ްނުހަދާ. ްދެކޮޅެއް ްގެންނާކަށް ްބޭރުމީހުން އަދި

ްއެް ްއަދި ްދިއުމުން ްމީހުން ްޭބރު ްދޭ. ްވެސް ްޢިރާޤަށް ްކުވަިއތު، ްމީހުން ްބޭރު ްދޭ. ްެވސް ްއަށް ްޢަރަބިއްޔާ ސަޢޫދީ

ްއޮންނަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްްތަނެއްަގއި ްޔަޤީްނކުރާނެ. ްއެކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެއްލިދާކަށްނުޖެހޭ. ްވަހުދަތު ދީނާއި

ްިވޔަފާރިކުރަންް ްއައުމުން. ްބޭރުމީުހން ްުނވާނެކަން ްކަމެއް ްއެހެްނ ްނޫން ްތަރައްީޤވުން ްިދވެހިރާއްެޖ ްޮއވޭ ޔަޤީންކަން

ްޭބރުމީ ްެވސް ްމީހާ ްކިަޔވައިދޭ ްދަރިންނަށް ްނާންނަންޏާ ްހަނދުްބޭރުމީހާ ްކުަޑއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންނާކަށްނުޖެހޭ. ހާ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްކަމަށް. ްމޫްނ ްހީކުރަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭ. ްޔޫން ްކިޔަނީ ްބޭރުމީާހ ްައޅާފައި ބޯޑުަގއި

ްޔޫން.ް ްޕްރަނައުންސްކުރަނީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްމޫން. ްޔެން ްޔޯ، ްޔަނަދަރ ްޔޯ، ްޔަމް، ްގޮތުން ްހުންނަ ޕްރަނައުންސިއޭޝަން

ްއެާއއެްއކޮށްްއެހެންވެއް ްެއހެންނަމަވެސް ްނޫންތޯ. ްގެނެސްގެންނުވާނެ ްބޭރުމީހުން ްވެސް ްިކޔަަވއިދޭްނ ެޖއްޔާ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްމަތީގަ. ްޢަޤީާދެގ ްދީނީ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޅެިވއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްތަރައްޤީކުުރމު ްއެހެންީވމާ،ްދިވެހިރާއްޖެ ްމަތީގަ. ްއެއްޗެޭކ،ްޤައުމިއްޔަުތގެ ްަޤއުމިއްޔަޭތ،ްވަހުދަތޭ،ްއެހެން ްރާއްޖޭގެ ގައި

ްދޫކޮށްލަންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިސްނުން ްބަންދުކުރުމުގެ ްއަުޅަގނޑުެމން ްހުއްޓުވާލައި، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިކޔާފައި މީއްޗެކޭ

ވެހިރާއްޖެްވާނީްތަރައްޤީ.ްއެބަްޖެހޭ.ްދިވެހިރާއްޖެްތަަރްއޤީވީމަްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްބޭުރމީހުންގެްވިޔަފާރިަތއްްގެަނއިަމްދި

ްޤާނޫނެްއް ްކޮންމެ ްއަިދ ްވިޔަްސ، ްހެދިކަމުަގއި ްެއގްީރމަންޓެއް ްކޮންމެ ްދެން ްއިުތރުވާނެ. ްފުރުޞަތުތަްއ ވަޒީާފގެ

ްބޭރުގެް ްތެރެއަށް ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްގޮތަށް ްފާހަގަކުރެއްވި ްއެ ްމުއްޠަލިބު ްއަޚް ްއަުޅަގނޑުގެ ްިވޔަސް ހެދިކަމުގައި

ްަސވާރުެވވޭ ްއެހެންނަމަވެްސްނުފޫޒުތައް ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްެއއީ ްބަްނދުކުރުމަކީ ްދޮރުތައް ްއޮންނަ ްގޮްތތަކަށް ނެ

ްއޮބަހަްއޓައިގެންުނވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފިކުރު ްއުޅުމުގެ ްފިކުރާިއްބޭރުމީހުންނާްއެކު ްގެނައުމުގެ ބޭރުމީހުން

ަތރައްޤީއާްހަމައަށްްދިަޔއީްއެްމީހުންނަށްވުރެްތަރައްޤީވެފަިއްރައީސް.ްދުނިޔޭގެްތަަރއްޤީވެަފއިވާްކޮންމެްޤައުމެއްްވެސްް

ްމެލޭޝިޔާް ްމެލޭޝިޔާ. ްދަންނަަވިއލާނަން ްގޮތުަގއި ްމިސާލެއްގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްހޯދައިގެން. ްިވޔަފާރިތަްއ ްޤައުމުތަުކގެ އޮތް

ްެއައށްވުރެ ްމީހުން ްއެ ްލިބުނީ ްަޓވަރްވެސް ްުޓވިން ްއެހެރަ ްުކއާލަލަމްޕޫރުގައި ްެއްމީހުންގެ ްއެންމެް،ްއަށް ްކުރިން ޭއގެ

ްއަތުަގިއް ްމީހުން ްއެ ްތަރައްޤީކުރަނީ ްއެ ްޕުތްރަޖާޔާ ްމީހުން ްބަލަިއގެން.ްއެ ްގޮތް ްތަަރއްޤީކުރި ްޤައުމު ްހުރި ްޓަވަރު ދިގު

ްޕުތްރަޖާާޔް ްއަތުގައި ްމީހުން ްެއ ްމިއަދު ްނެތަސް ްސިންގަޕޫރު ްއަުތގައި ްމީހުން ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްސިންގަޕޫރެއް. ނެތް

ް ްދެ ްހުރި. ްއަީކްއެބަ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްޕުތްރަޖާޔާގަ. ްބުރިޖު ްއަޅަނީ ްމީހުން ްއެ ްވެސް ްކަންމައްޗަށް ގޯޅި

ް ްބޮޑު ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްުނވާނެ ްއެއް ްތަރައްޤީ ްތަރައްޤީކުރަނ11ްްްދިވެހިރާއްޖެ ްރާއްޖެ ްެއްއކޮށް ިވޔަފާރިވެރިންނާ

ްބުރިޖު ްހުޅުމާލެ ްއާއި ްމާލެ ްތި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްއުޅެގެން. ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްނަމަ، 25ްްބޭނުން ްުނވަތަ 31ްއަހަރު،

އަހަރަށްްވިަޔސްްބޭރުގެްުކންފުންޏަކަށްްއެްބުރިޖުްއަޅަންްދޫކޮށްލަންވީ.ްދޫކޮށްލަންވީ.41ްްއަހަރު،ްނުވަތަްީކއްކުރަންތޯް

ްދޫވެގެްނދަނީ. ްނޫން ނޑުމެންެގްޤައުމިއްޔަެތއް ްދޫވެގެންދަނީ.ްއަުޅގަ ްނޫން ްދީނެއް ްޤައުމިއްޔަތަީކްްއަޅުަގނޑުމެން ދީނާއި

ްތިމާގެް ްކަމަކުން ްކުރާ ްމީހަކު ްބަހަކުން، ްބުނާ ްމީހަކު ްއެްއެޗއް. ްވަރުގަދަ ްޮއންނަންޖެހޭނެ ްބިންަވޅުނެގިފައި ހިތުގައި

ްކުރާކަށްނުޖެހޭ.ް ްއެކަން ްނުުކރާނެ. ްދިވެހިންނެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމެއް ްމޮޔައިން. ނޑުފުޑުކޮްށލާނީ ްފު ްޢަޤީދާ އަމިއްލަ

ް ްެއއީ ނޑުމެންެގްއަދި ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފުރަަގސްދީ، ްއަށް ްަތރައްޤީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެކިގެން، ްކަުމގައި ބިރެއް

ްތިބެީން ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރަގަސްދީފިއްޔާ ްހޯދައިދިނުމަށް ްގޮތްަތއް ްއިތުރު ްރަްއޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި ްތިބި ޤައުމުގެ

ްޔަޤީންކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެ ްނޫން. ްގޮަތކު ްއަށްްްރަނގަޅު ްިދވެހިރާއްޖެ ްހުުޅާވލައިގެން، ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަރުވަނީ ިމ

ްއެްއކޮށްް ްނުވާނެ.ްތަރައްީޤްވާނީ.ްތަރައްޤީއާ ްކަމެއް ްެއހެން ްނޫން ްތަރައްޤީވުން ްގެނެްސގެން،ްދިެވހިރާއްޖެ ވިޔަފާރިތައް

ނީްތަރައްޤީްއިތުުރވެގެންދާނެ.ްދިރިއުޅުމުގެްފެންވަުރްރަނގަުޅވާނީ.ްތަރައްީޤއާްެއއްކޮށްްހުިރހާްއެންމެންގެްވެްސްޢުމްރާ

ްހިމާޔަތްކުރަންް ްޤައުމު ްއިސްލާމްދީނަށާިއްދިވެހި ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްައކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްިމްއަރުވަނީ ްޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮުތގަިއް ްހަތިޔާރެއްގެ ްެއކަން ްމީހުން ްއެހެން ްއަކީ. ްޕާޓީ ްކުރާނެ ްއެކަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްޕާޓީ. ްހަމައެކަނި އޮތް

ްއިންތިޚާބުކުރާނީްހަދަ ްރައްޔިތުން ްެއއީ ްއަޅުަގނޑުމެން. ްކުާރނީ ްކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްކެމްޕޭންކުރާނީ. އިގެން
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ްައޅުަގނުޑެގް ްއަުރވަން ްޔަޤީންކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަުރކާެރއްަގއި ްއެ ްވާތީ. ްކަމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްއަޚް...

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްރާގެްެމންބަރުްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

އާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ،ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްމިްބިލަކީްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮތުަގއިްމީގައިްމިްއޮތްްގޮތުންްފަންނީް

ދެ!ްމީގައިްމިްބައެއްްދާއިރާތަކަށްްޚާއްަޞކޮްށގެންްވިޔަފާރިްރަޖިސްޓްރީކުުރމަށްްމިްބިލުްތައްޔާރުކުރެވިފައިްމިްއޮތީ.ްއާ

ްއެހެންްދާއިރާަތކުންް މިލިޔަްންޑޮލަުރގެްިއންވެސްޓްމަންޓެއްްާރއްޖޭަގިއ5ްްދެންނެވިްފަންނީްބައެްއްދާއިާރތައްްފިަޔވައި

ްޤަބޫލުކުެރޭވް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮންނަނީ. ްމި ްގޮތަކަށް ްހުއްަދކުރެވޭ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރާ ްނޫނީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ބަހައްޓާ

ްޤާނޫ ްާރއްޖޭގެ ްފަދަްގޮތުަގއި ްދާއިާރ ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްމާީލ ްާދއިރާ، ްޓެކްްސގެ ްއަދި ްދާއިރާ ްއެަކއުންޓިން ްާދއިރާ، ނީ

ނުޑްވެސްްތާއީުދކުރަންްފޮރިންް ނޑަށްްުހއްދަދެްއވުމުަގއިްމައްސަލަްެއއްްނެތް.ްއަުޅގަ ދާއިރާތަކުންްމިްދެންނެވިްމިންގަ

ްއި ްހުޅުވައިެލވި،ްާރއްޖޭގެ ްްބޮޑަށް ްރާއްޖެ ްގެންނަށްްއިންވެސްޓަރުންނަށް ްއިންވެސްޓުމަންޓު ންވެސްޓުމަންޓުަތއް،ްބޮޑެތި

ްއާދަިއެގް ްމިސާލަކަށް ްވިޔަފާރިތަކަށް، ްކުދި ްމިފަދަ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަށް. ރާއްޖެ

ހޭނެްކަމަކަށް.ްއެީއްކްލިނިކެއްްހިންގުން،ްއާަދއިެގްފާމަސީްއެއްްހިންގުންްފަދަްކަންތައްތަކަށްްމިހާްވަރަށްްހުޅުވާލަންޖެ

ްިތއްބެިވް ްއިސްކޮށް ްވިަޔފާރީގައި ްވަރަކަށް ްއެކަީށގެންވާ ްހަަމ ްދާއިރާތަުކގައި ްމި ްތިްއބެވި ްއެބަ ްވެސް ރާއްޖޭަގއި

ްއޭ.ޑީ.ޭކް ްތަނެްއ ްފެއްެޓވި ްެއއްަގއި ްދާއިާރ ްހަނި ްވަރަށް ްގޮތަކަްށ، ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަރާތްތައް.

ްސެންޓަރަ ްއޭެގްމެޑިކަލް ްއައިސް ްގޮތުަގއި ްސެންޓަރެއްގެ ްމެޑިކަލް ްފަހުން ްގޮުތގަިއ، ްކުލިނިެކއްގެ ްކުރީަގއި ްެވސް. ކީ

ްމިހާރުް ްހޮސްޕިޓަލެއް ްފެންވަރުގެ ްދުނިޔޭގެ ްފުޅާކޮށް، ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްވީއިރު ްއަހަރު ްފަންސަވީަހކަށް ގާތްަގނޑަކަށް

ްނޫން. ްހޮސްޕިޓަލެއް ްހަމައެކަނި ްގެންަދވަނީ. ްއެ ްއާއިްްހިންގަވަމުން ްމެޝިނަރީ ްބޭނުންވާ ްއަްށ ްދާއިރާ ޞިއްޙީ

އިުކއިޕްމަންޓާްއަދިްބޭހާްމިފަދަްހުރިހާްތަނެއްޗެއްްސަޕްލަިއކުރެވޭްކުންފުންޏެއްގެްގޮތުަގިއްމިހާރުްއެްކުންފުނިްވެގެންް

ް ްމިކަހަލަ ްިހމެނޭ ްތެޭރގައި ްިދވެހިންގެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށް ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ކަންތައްތަކަށްްގޮއްަސްއެ

ނޑަށްްމިކަްން ޝައުޤުވެިރކަންްހުންނަ،ްިވަޔފާރިތަކަށްްވަންނަށްްބޭނުންވާްފަރާތްތަކަށްްޙަޤީޤަތުގައިްމިްެދންނެވިްމިންގަ

ްބޮޑެތިް ްއެހެނެއްނޫން، ްގެއްލުންެވގެންދާނެ. ްސަބަބުން ްއޭގެ ްދިވެހިންނަށް ްދިަޔއިމަ ްހުޅުވާލެވިގެން މިހެން

ނޑުމެންްމިހާރުވެސްްޓޫިރޒަމްްދާއިރާަގއި،ްނޫނީްއެްނޫނަްސްއަދިްއެހެންްމުހިއްމުްޮބޑެިތްއިންވެސްޓުމަންޓުތަކަްށްއަުޅގަް

ްކަމެއް.ްއެކަްން ްަވރަށްްރަނގަޅު ްެއގޮތަށްްގެންެދވުމަީކްހަމަްވަރަށްްެއކަށީގެްނވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށްްހުޅުވާެލިވގެންްއެކަން

ްޒަމްްދާއިރާްއިން.ްއާދެ!ްއެހެންކަމުން...ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭ،ްޚާއްޞަކޮށްްައޅުަގނޑުމެންްޓޫރި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްދާއިރާގެް ްމިލަންދޫ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަްށ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދަންނަވަން. ްމަޑުކޮށްލަދެްއވުަމށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުން ްދަންނަވަން ްއެހެންނަމަވެސް ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއަށް ްރިޟާ ްޢަލީ ްމިްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވަގުތު ްމި ވަނީ

ްވާހަކަ.ްނިޒާމާް ްހިނގަމުންނުދާ ްއެއް ްމައްސަލަ ްކަހަލަ ްއެްއެވސް ްކަހަލަ ްނެގޭ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ޖަލްސާގައި

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްއްެކވުން:ވާހަކަދެްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްއެއް.ްމުިޅް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްކޮންމެ ްޤައުމީ ްނޫނަސް ްމަޖިލީސް ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަްއޔަރުކޮްށގެްން ްހިފަހައްޓައި، ްނޫްސވެރިަޔކު ްއޮންލައިނުގެ ްސަން ްމީ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްފަދަ ްެގއްލޭ ްނިޒާމު ޤައުމުގެ

ް ްއެއް ްފޮޓޯ ްއުޅެނީ ްއެ ްބޭނުްނވީްމިހާރުވެސް ްފާހަގަކޮށްލަން ްެއްއަގއި ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ަނގަިއގެން.

ްޙަމީދުްކޯޓަށްްހާޒިރުކުރަނީްކޮންްދުވަހަކުންތޯ؟ްމިްމައްސަލަ...هللاްޢަބްދު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަން ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެއްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްވާހަކަެދއްެކވުމަށްްނިޒާމާ ނަވަން.

ްފުރުޞަތުއަރުވާފަިއވާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްވާހަކަކޮޅުްކުިރއަށްގެްނގޮސްްނިންމާލުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ްވިޔަފާރި ްއުޅުނީ ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހާބޮޑަްށްްއާދެ! ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްބިލުަގއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

ްކަމެކޭ.ް ްކަންބޮުޑވާ ނޑު ްައުޅގަ ްެއއީ ްއޮތްއޮތުން ްހުޅުވާެލވިފައި ްިވޔަފާރި ްއާދަިއގެ ްއޮތުން، ްއެހެން ހުޅުވާލެވިަފއި

ްކޮ ްފަހަރަށް ްެދވަނަ ްޓަކައި ްފާްސކުރުމަށް ްބިލު ްމި ްދަންނަވަނީކީ ނޑުިމ ްއަުޅގަ ްބަލަިއގަނެ،ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއިން މިޓީ

ްގޮތަކަށްް ްނިންމަވާ ްއިން ްޕާޓީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްވޯޓުނުދޭނަމެކޭ ްފޮނުވީމަ ްގެންނަވާަފއި ބަދަލުތަކެއް

ްފާޅުކޮށްލަންް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްމުޅިން ްމެދުގައި ްބިލާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްމިހިރީ. ވޯޓުދޭން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްބޭނުންްމިްވީ.

ް
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ްކުންފުންޏާިއް ްފާހަގަކުރެވެނީ ްމި ްބިލުގައި ްބެހޭ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ްވިޔަފާރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބޭރު ްތަންތަނުން ްވައްތަރުގެ ްދެ ްމި ްކޯޕަރޭިޓްވްޕާޓްނަރޝިޕް ްއޭގެއިތުރަށް ްއިންވެސްުޓކުރެވެީނ. ްފަރާތްތަކަށް ގެ

ްމިް ްބަހުސްގައި ްމި ްއިވެނީ، ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްމީގެތެރޭގަ. ްއޮތް ްއެބަ ްޕްރިޕަރޭޓަރޝިޕް ްއަދި ސޮސައިޓީ

ތެްއަގއިްތަރައްީޤވަމުންްއިވެނީްއެްއކޮޅުންްޕްރޮޓެކްަޝނިޒަމް،ްއަނެްއކޮޅުންްިއކޮނޮމީްހުޅުވާލުމުގެްވާަހކަ.ްދެންްޢާއްމުްގޮ

ްާރއްޖޭެގް ްައކީ ްމާނަ ްޭއގެ ްވާހަކަ. ްޕްރޮޓެކްޝަނިޒަުމގެ ްެއްއ ްވާހަަކ ްދައްާކ ްބާރަށް ްވަރަްށ ްޤައުމުތަުކގަިއ އަންނަ

ްބޭފުޅުްން ްބަެއއް ްދެންމެއަކު ްދާދި ްދެން ްވާހަކަ. ްބަަހއްޓައިދޭ ްއެކްްސކުލޫިޒވްކޮށް ްމީހުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ވިޔަފާރިތަްއ

ްއިނގޭތޯ.ްފާހަގަކުރަްއވައި ްމިސާލަކަށް ްދިވެހިްނނަށޭ ްހަމައެކަނި ްހިންގޭނީ ްޑިުއޓީފްރީ ްރާއްޖޭގައި ްމިސާލަކަްށ ިފ،

ްކިހާވަރަކަްށޯތް ްޕްރޮޓެކްޝަނިޒަމް ްހުޅުވިގެްނއުޅެނީ ްބަހުސަކަށް ްމިހާރު ްބިލުގައި ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ް ްޙައްޤުަތއް ްިވޔަފާރިކުރުމުގެ ްރާއްޖޭަގއި ްކިހާވަރަކަށްތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރިޒާްވކުރާނީ ްއެކްސްކުލޫސިްވކޮށް ދިެވހިންނަށް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްމި ްދެން ްބިލުގަ. ްމި ްއުޅެނީ ްމި ްވެގެން ްމައުޟޫޢަކަށް ްއެއީ ްހުޅުަވއިލާނީ. ކިހާވަރަކަށްތޯ

ް ްޤާނޫނު ްކަންކަމަށް ްމިކަހަލަ ްރާއްޖޭަގއި ްކުީރަގއި ްމީގެ ްއެއް، ްވާހަކަ ްދަްއކަމުންދާ ްހެދިފައިނެތީ.ްއަބަދުވެސް ވެސް

ްމުިޅް ްަމއްޗަށް ްއަތް ްގޮތަށް،ްހަެއއްަކްމީހުންގެ ްވެްސްވާހަކަުފޅުދެއްެކވި ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްހަމަ ްނެތީމާ ްވެސް ތަފްޞީލު

ްއެތައްް ްބޭރުމީހުން ްތެރެއިން ްމީހުންެގ ްއެ ްކޮްނޓްރެކްޓުކޮްށގެން ްސަބް ްމީހުން ްއެ ްޮގއްސަ. ްއޮތީ ްމި ްވިޔަފާރި ރާއްޖޭގެ

ްވިޔަފާރި ްތިބެނީްބައިވަރު ްމި ްފެންނަށް ްބޭރަށް ްނުކުރޭ.ްހަމަެއކަނި ްއެއް ްާފހަގަ ްކަމެއް ްއެ ްބަަޔކު ްއެްއވެސް ްމީ ކުާރކަން

ނުޑް އެްއކަލަްމީހުން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްމީހުން،ްޭއގެތެރެއިންްކޮށްފައިްހުރިްކަންތައްަތކެއްްނުފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޕްރޮޓެްކޝަނިޒަ ްއަކީ ްވާހަަކ ްއުޅޭ ްމި ްމުޅިައކުްންދަންނަވާލަން ްނޫނޭ. ްރަނގަޅަކަށް ްމުޅިން ްދަްއކަނީ ްއެ ްާވހަކަ މުގެ

ްއިޤްތިޞާދަކީް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއޮންނަނީ ްމި ްވިސްނުމަކަށް ްޕާޓީެގ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއެހެންވީާމ، ްނޫނޭ. ރަނގަޅަކަށް

ް ނުޑްބޭނުން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްދެން ްވާންޖެހޭނޭ. ްއިޤްިތޞާދަކަށް ްއޮންނަ ްއެއް،ްހުޅުވާލެވިަފއި ްޕެރެލަލް ހަމަ

ްވެރިކަންކުރަމުންދާް ްަގދަކަމުން ްރާއްޖޭގައި ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ްފަހުން ްދާދި ްފާހަގަކޮށްލަން. ނުވަތަ

ްއަިއސްް ްބަޔަކު ްބޭރުގެ ްއިން ްރާއްޖެ ްބުނޭ ްއެބަ ްވެސް ްފަހުން ްދާދި ްބޭފުޅުން ްއެ ްގޮތް. ްދެކޭ ްއަހުުލވެރިން ބަޣާވާތުގެ

ްުމއަ ްއެްއވެސް ްއިނގޭތޯ.ްރާއްޖޭގެ ްބެހުމޭ، ްކަންކަމާ ްއެތެޭރގެ ްރާއްޭޖގެ ްއެީއ ްވާހަކަަދއްަކއިފިްއާޔ ްއަާކ ްއަސސާ

ްހުރި.ް ްއެބަ ްމުއައްަސސާތައް ްމިިނވަން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއޮތީ. ްހުޅުަވއިލެވިފަިއ ްާރއްެޖ ްމިއަދު އެހެނެއްނޫން

ންފުންޏަކާްވާަހކަދެއްކީމާްާރއްޖޭގެްއެތެރޭެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކުންފުނިތައްްއެބަްހުރި.ްރާއްޖޭގެްކުންފުންޏަކާއިްބޭުރގެްކު

ްބަެއްއ،ް ްެއއްެގ ްމުއައްސަާސ ްކޮންެމވެސް ްބޭުރގެ ްއިން ްާރއްޖެ ްއެހެންނަމަވެސް ްުނބަލާ. ްކަމަކަށް ްބެހެނީ ކަންކަމާ

ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލާް ްމިސާލަަކށް ްމުއަްއސަސާައކާ، ްާރއްޭޖގެ ްބަެއއް، ްއެްއގެ ްމުއަްއސަސާ ްއެހެން ްނޫން ވިޔަފާރި

ްއަރަިއގަތުންްވާ ްމިނިވަންކަމަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެީއކީ ްވާަހކަދެއްކީ. ނޑިޔާަރކާ ްފަ ްނުވަތަ ްއަިއސް. ްބަޔަކު ހަކަދެްއކީ

ްމިް ްނުފެނޭ.ްމިހާރުވެސް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކަމަކަްށްބެލެވޭނެ ްބެހުން ްކަންކަމާ ްއެެތރޭގެ ްރާއްޭޖގެ ކަމަށް،ްނުވަތަ
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ް ްއެއްއުޅެނީ ްވާހަކަ ްބޮޑުްކުންފުނިް.އެފަދަ ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްދެއްކެނީ ްމި ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ތަކާ

ްދައްކަނީ.ްމިް ްއެ ްޕްރޮޓެކްޝަނިޒަމްގެްވާހަކަ ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެއް ްދައްާކްވާހަކަ ްތެރޭަގއި އޮޅުވާލުެމއްގެ

ްބޭރުް ްއިން ްާރއްޖެ ްަބޔާންޮކށްފައި، ްއޮތް ްއެަބ ްސާފުކޮށް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްފަރާތަކަްށްބިލުގައި ްބޭުރގެ ްމީހަކު، ެގ

ްއެކަްން ްއޮތީ ްތެރެއިންނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްނުވަަތްޕާޓްނަރޝިޕްގެ ްތެރެއިން ްުކންފުންޏެއްގެ ްވިޔަފާިރކުރެވޭނީ ރާއްޖޭަގއި

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްސަބަބުން ްިބލުގެ ްމި ްހާލެްއގައި ްއެްއވެސް ްނުދެކެްނ ްއަުޅަގނޑު ްއެެހންވީމާ، ްސާުފވެފަ. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްދައްކަާވްވިޔަފާ ްވާހަކަ ްމި ްިއދިކޮޅަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްދައްކަާވ، ްއެ ްބަދަލުަގއި ްއޭގެ ްކަމެއް. ްގެއްލުންާވ ިރވެރިންނަށް

ނޑުްދަންނަވަންްމިްއުޅޭްވާހަަކްއަކީްީމގެްސަބަބުންްމިްބިލުް ބޭފުޅުންްއެްދައްކަނީްއޭެގްހަމަްސީދާްއިދިކޮޅަށް.ްއަުޅގަ

ްދިވެހީންނަށް ްސަބަބުންނޭ ްގޮތުގެ ްއޮތް ނޑުްްމި ްއަުޅގަ ްއެކަން ްެއހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްޙައްޤުތައް ްއެ ސެކުއަރކުެރވޭނީ

ްގޮުތަގިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ، ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްބޭނުންވަނީ ްމި ފާހަގަކޮށްލަން

ްދައުލަް ްއަށޭ. ްވިޔަފާރި ްީމހުންގެ ްއަމިއްލަ ްއޮންނާނީ ްބިނާވެފައި ްއިކޮނޮމީ ްިވޔަފާރިއަކަްށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމީހުންގެ ތުގެ

ނޫނޭ.ްމިގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެްންމިހާރުވެސްްދައްކަމުންްގެްނދާްވާހަކަްެއއްްސަރުކާރުންްަހދާފައިްހުންނަްބޮޑެތިސިންގާް

ކުންފުނިތައްްެއއީްހަމަްސީދާްސަރުކާރުްހިންގަންްތިބޭްމީުހންގެްކޮރަޕްޝަްނގެްކަްނކަމަށްްމަގުފަހިވާްކަމެކޭ.ްދުނިޭޔެގް

ްތަންތަންްްއެހެން ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްހަމަ ނޑުމެން ްއެނގޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެކަން ްއެބަ ްވެސް ްއިން ްތަޖުރިބާ ތަންތާގެ

ްވާތީް ްޕާޓީއަކަށް ްސެންޓަރްރައިޓް ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްވިޔަފާރިކުާރނީ. ްރައްޔިތުންނޭ ްހަދާފައި ްކުންފުނިތަކަށް ޕަބްލިކު

ްބިނާ ްއިޤްތިޞާދު ްރާއްޖޭެގ ްމުޅި ްެއްއަޅުަގނޑުމެން ްމަްއޗަށޭ. ްވިޔަފާރީގެ ްވިޔަފާރިވެރިންނާިއ ްއޮންނަނީ ކޮށްފައި

ނޑުމެންްމިްގެނައިްސިާޔސަތުގެްތެޭރގަިއް ވިޔަފާރިކުރުުމގައިްއަދިްދިވެހީންނަށްްހިއްސާވާްގޮުތގަ.ްއެްނމެްފަހުންްއަޅުގަ

ްބޭރުމީހު ްހަމަ ްވެސް ްސިޔާސަތުަގއި ްގެސްޓުަހއުސްގެ ްސިޔާސަތު. ްގެސްޓުހައުްސގެ ްވެސްްމިސާލަކަށް ްގުޅިގެން ންނާ

ްހުޅުވާލިް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްިހންގިދާނެ. ްވެސް ްއަށް ްއަމިއްލަ ްޭއނަ ްހިންގިދާނެ. ގެސްޓުހައުްސ

ްުނވަަތް ްތެރެއަށް ްކުންފުންޏެއްގެ ްވަންނަންޖެހެނީ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއެއިން ްނުގެއްލޭ. ްަޙްއޤު ްދިވެެސއްގެ ހުޅުވާލުމުން

ނޑުްމިްޕާޓްނަރޝިޕެއްގެްތެެރއަށްްއިް ނޑަކަށްްނުފެނޭްއެްމައްސަލަްއެްއ.ްއަުޅގަ ނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިުލަގއިްއަުޅގަ

ްއެދެނީްމިްބިލަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްވޯޓުދެއްވަިއ،ްމިްބިލުްފާސްކޮށްދެއްވަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައިް ްއަްށްކަ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަންނަވާލަންްމިހާރު ނޑު ްއެހެްނމެ،ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއަދި ްދިަޔއީ. ްއެ ްހަމަެވގެން ްަވގުތު ވާ

ްފުރުޞަތަށްް ްޓަކަިއ ްވާހަކަެދްއކުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާަފިއވާ، ްފުުރޞަތަށް ްަވގުތު ްމި ބޭނުންވަނީ

ްަވޑައިް ްހޯލްތެރޭގައި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއެވސް ނޑަށްްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްނެތް. ގެން

ް ްއާދެ!ްގަާވއިދުގެ ްނިންމާލަން. ްހިސާބުން ްމި ްނަންބަރު ްއައިޓަުމ ްމި ްއެޖެންޑާގެ 75ްްޖެހެނީ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ 3ްވަނަ
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ް ްބިލުގެ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ށ(ަގއިވާ ްމާއްދާގެ ްދަށުން،ްއެ ްނަންބަރުގެ ްކިޔުނ3ްްްވަނަ ވަނަ

ްވަން.ްއެހެންކަމާެއކު،ްމިްރިޕޯޓުްބަލައިގަތުމަށްްޓަަކއިްނެގޭްވޯޓުްެނގުންްއޮންނާނީްމިައދުްވޯޓުްނަގާްގަީޑގަ.ްއިއްް

މެދުްްއަދިްކުދިަގއިްމިްވަނ11.2ްީއަށް.11.2ްްޑާްއައިޓަމުްދެންްއެއަށްފަހުްއަޅުަގނޑުްމިްދާންޖެހެނީްއެޖެންް-11.2

ްގޮުތގެްދިރާސާކުަރއްަވއިްކޮމިޓީންްއިްޤތިޞާދީްބިލުްިވޔަފާރީގެްްފަންތީގެ ްނިމި،ްމަރުޙަލާްކޮމިޓީްރިޯޕޓުގެްނިންމެިވ

ްްރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްްްމަޖިލީހުން ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަްށ ްމި ްމެންބަރުންނަށ19ްްްހުށަހެޅުއްވުން. މާރޗްަގއި

ްތިނަދޫް ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓް ްނުވޭ.ްމި ްލިބިފަެއއް ްއިޞްލާެޙއް ްެއްއވެސް ްރިޕޯޓަށް ފޮނުވިފައިވޭ.ްމި

ްްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު.ް

ް

ްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތިނަދޫްދާއި

22ްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިްރިޕޯޓަކީްކުދިްައދިްމެދުްފަންތީގެްވިޔަފާރީގެްބިލުްދިރާސާކުރެއްވުމަށްް

ް 2011ްްނޮވެމްބަރު ްދުަވހު ްވަނަ ްދައުރުގެ ްތިންވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުްނގެްްަވނ14ްައޮތް ޖަލްސާގައި

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްގުިޅގެން، ްފޮނުްއވުމާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްމާއްދާެގ78ްްމަޖިލީހުން ވަަނ

ްދިރާސާކުރައްަވއި ްައދި ްހިމަނުއްވަިއ، ްއެޖެންޑާަގއި ްކޮމިޓީގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލު ްއެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ބިލުގެްް،)ހ(ގަިއވާ

ްފުރި ްރިޕޯޓެހަމަމަސައްކަތް ްގޮުތގެ ްފަރާތުންއްކުރައްވާަފިއވާ ްބިލަކީްްސަރުކާރުގެ ްވިޔަފާރީގެ ްފަންތީގެ ްއަިދްމެދު ް.ްކުދި

އަކީްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްބިލެއް.ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީް،ރަޝާދުްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ްތެރެއިން ްމައްސަލަތަކުގެ ްބިލުތަކާއި ްދާއިރާތަކާްއެްހުށަހެޅޭ ްސަރުކާރުގެ ްިހމެނޭ ްދާއިާރގައި ްމަސްއޫލިްއޔަތުގެ ްކޮމިީޓގެ

ްދިރާ ްމައްސަލަަތްއ ްބިލުތަާކއި ްބިލުތަކާގުޅޭ ްއެފަަދ ްްސާކުރަްއވަިއ، ްމަޖިލީހަށްްްގުޅޭްމައްސަލަަތކާއަދި ގޮތުން

ވަނަްމާއްާދެގ104ްްއްދާްއާިއްވަނަްމ103ްްާކުރުމުގެްމަސްއޫިލއްޔަުތ،ްއަދިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްަގވާއިުދގެްރިޕޯޓު

އަށްްކުދިްއަދިްްށްްގެންދިޔަްގޮތް.ްއިޤްިތޞާދީްކޮމިޓީއަބިުލގެްމަސައްކަތްްުކރިއެއް.ްްދަށުންްހަވާލުކުރެވިފަިއވާްްކޮިމޓީ

ް ްގުޅިގެން ްފޮނުއްވުމާ ްބިލު ްވިޔަފާރީގެ ްފަންތީގެ 30ްްމެދު 2011ްްޑިސެމްބަރ ްބޭއްވުނު ްދުވަހު ވަނ2011ްްަވަނަ

ޮގތުންްކޮމިޓީގެްބައްދަލުވުމެްއްްއަށްްފޮނުއްވާފަިއވާްބިލުތަކާްުގޅޭްކޮމިޓީް،ވަނަްބައްދަލުވުމުަގއ33ްިީޓގެްއަހަރުގެްކޮމި

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބަްއދަލުވުމުގަިއ ްމި ްމިގޮތުްނ ްމ128ްިބޭއްވުެނވެ. ްދަށުން ްމާއްދާގެ ބިުލގެްްވަަނ

ނޑަެއޅުްއވު ްކަ ްސުންަގޑި ްނިންމާނެ ްމަސައްކަތް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްފަހު، ްމާއްާދަގއިާވ86ްްމަށް ވަނަ

ްކޮމިޓީްގޮތުގެ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްހޯއްދެއްުވމަށްްމަތިން ްމަޢުލޫމާތު ްބޭނުންވާ ްްއަށް ްއެ ގުޅޭްްބިލާޓަކައި

ްޖަމުޢިއްޔާ ްމުއައްސަސާތަކަާށއި ްމިނިވަން ްއިދާރާތަކަާށއި ްބިލާް،ސަރުކާރުގެ ްލިޔުމުންްގުޅޭްޖަމާޢަތްތަކަށް ްގޮތުން،

ްބިލާްކޮމެންޓު ްދެންނެވުނު. ްއެދުމަށް ްކޮމެންޓުްފޮނުއްވުމަށް ްލިޔުމުން ްގޮތުން ްފަރާތްތައް.ްްުގޅޭ ްދެންނެވުނު ހޯދުމަށް

ްކޮމާ ްއިންޑަސްޓްމޯލްޑިވްސްްޗެމްބަރްއޮފް ްމާ.ްޒްރީްސްްއެންޑް ްއޮތޯރިޓީ.ްކެޕިޓަލް ޓްރީްއޮފްްމިނިސްކެޓްްޑިވެލޮޕްމަންޓް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/2_Kudhi%20adhi%20medhufanthige%20viyafari%20ge%20bill_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/2_Kudhi%20adhi%20medhufanthige%20viyafari%20ge%20bill_report.pdf
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ްްއިކޮނޮމިކު ްއޮްފްިޑވެލޮޕްމަންޓް. ްއެސޯިސއޭޝަން ްމޯލްޑިވްސް ްޓްރެޜަރީ. ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްއިންަޑސްްޓރީ.ް ްޓޫމޯކޮންސްޓްރަކްޝަން ްއޮފް ްއެސޯިސއޭަޝން ްލްޑިވްސް ްއިންޑަސްްޓރީ. ްއިންލަންޑްްރިޒަމް މޯލްޑިވްސް

ް ްއޮތޯރިޓީ. ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިްވސް ްއޮތޯރިީޓ. ްކޮމެންރެވެނިއު ްޓުމިގޮތުން ްވަނީ ްފޮނުވާަފއި ްމާތައް ކެޓްްކެޕިޓަލް

ްއޮތޯރިޓީ ްްޑިވެލޮޕްމަންޓް ްއިކޮނޮމިކުާއއި ްއޮފް ްްމިނިސްޓްރީ ްއޮތޯރިޓީްޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ްރެވެނިއު ްއިންލަންޑް މޯލްިޑވްސް

ްޮއތޯރިޓީ ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިްވސް ްބިލާއަދި ްފޮނުްއވިްން. ްފަރާތްތަކުން ްއެކި ްގޮތުން ްޮކމެންޓުްގުޅޭ ްދެތަކާއި ްިލކޮޕީބިލުގެ

ްހުށެ ްއިޞްލާޙު ްފާުޅކުހެއަށް ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޚިާޔލުފުޅުތަކަށާއިުޅއްވުަމށް ްގުޅޭްްރަްއވާފަިއވާ ްބިލާ ްމި

ްހޯއްެދއްވުަމށް ްމަޝްވަރާ ްފަރާތްތަްގޮތުން ްބައްދަުލކުރެްއވި ްރިޢާޔަތްޓަކައި ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ްބިލުގެކުގެ ްކުރުމަށްފަހު،

މަތިންްބިުލގެްްކުރަްއވަމުންްގެންދެިވ.ްމަތީަގިއްދެންނެވުނުްއުސޫލުތަާކްެއއްޮގތްވާްގޮުތގެލާޙުްޞްންްއިމާއްދާތައްްވަިކވަކި

ްނިންމަވާފައި ްކޮމިީޓން ްދިރާސާކޮްށ ް،ވަނީްްމަސައްކަތް ްއިޤްތިޞާީދ2012ްްޑިސެމްބަރ25ްްް ްބޭްއވެވި ްދުވަހު ވަނަ

ް ްއަހަުރެގ2012ްްކޮމިޓީގެ ްބައްދަލުވުމުގަ.ްޮކމިޓ44ްީވަނަ ްދިރާސާކުރައްވަްވަނަ ްބިލު ގޮތްްްކުރައްވާފައިވާފުރިހަމަްއިްން

ްރިޕޯޓު ްޖަދުވަލުްމި ްއ1ެ-ގެ ްދިރާސާްަގއި ްބިލު ްކޮމިޓީގަްވަނީ. ްއިޤްތިޞާދީ ްޖުމްްއިްކުެރްއވުމަށް ބައްދަލުވުނ08ްްްލަ

ްމިބޭއްވުނު ްމިް. ްދިރާސާުކރެއްވުމަށް ްްބިލު ްޖުމުލަ ްމ08ްިކޮމިޓީގެ ްބޭްއުވނު. ކުަގއިްބައްދަލުވުންތަްބައްދަލުވުން

ް 06ްްގާތްަގނޑަކަށް ްމިްމިނެޓ35ްުަގޑިއިާރިއ ްދިރާސާްހޭދަކުރެވުނު. ްބިލު ްބޭއްވުނު ަބއްދަލުވުމުނ8ްްްކުރެއްވުމަށް

ވާނެ.ްހިމެނިފައިަގއ2ްި-ތަފްޞީލްްޖަދުވަލުްރިޕޯޓުމެންބަރުންްވަޑަިއގެންނެވިްިނސްބަތްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެންހާޒިރީގެް

ަފއިާވްއިޞްލާޙުކޮށްްއިއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްވަް ފަންތީގެްވިޔަފާރީގެްބިލުްކޮމިޓީްނިންމުން.ްކުދިްއަދިްމެދު

ްރިޢާޔަތް ްމަްއޗަށް ްބިލާގޮތުގެ ްފެނިވަޑަިއގަންްކުރައްަވއި، ްމަޖިލީހުން ްއިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްމަތިްންމެދު ްގޮެތއްގެ ނަވާ

ްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްރިޕޯޓުްއެދިްމިްދެްއވުންނިންމަވައި

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްިޢއްޒަތްތެރި ްތިްޝުކުރިއްޔާ ްވާހަކަމެންބަރު. ްރިޕޯަޓށް ްހުށަހެޅުއްވި ްރިޕޯޓުް،ދެއްކުމަށްޔަ ްކުރިއަށްއަދި ްކަންތައް ދާީންގެ

ނޑުްމަޖިލީ ްރިޕޯޓަށްްވާހަކަް.ހުގެްޖަލްސާްކުރިއަށްްދާއިރުގަދެންްއަޅުގަ ގަިޑއިރު.1ްްނޑައެޅިަފއިްވަނީްދެއްކުމަށްްކަމި

ްކަވާހަ ްގެންދާނީ ްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަމުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު މިހާހިސާބުންްޖަހާއިރު.ްއެހެންކަމުން،1ްްދެްއކުމުގެ

ްހުސްަވގުޓުމިނ30ްެ ްގެ ްދާނީ ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްދެން ްއަރުވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި 1ްތުކޮެޅްއ

ްޖަހާއިރު.

ް

ް]އަށ13:12ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިށީނދެވަަޑިއގަތުންްއެދެން.ް`ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްއަޅުަގނޑުްޖަލްސާްކުިރއަށްްް!އާދެ

ް ްގެންދާނީ ްކުިރއަށް ްފަށަނީ.ްައޅުަގނޑު ްމި ްްހުށަހަޅާްކޮމިޓީަތކުންގެންދަން ްނަންބަރު ކުދިް.11.2ްކަންކަން.ްއެެޖންޑާ

ްމެދު ްނިންމެވިްއަދި ްދިރާސާކުރަްއަވއި ްކޮމިޓީްނ ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލު، ްވިޔަފާީރެގ ްްފަންތީގެ ްގޮތުެގ ްވަީންރިޕޯޓު މިހާރު

ްހުށަހެޅިފަ ްބަހުސްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓަށް ްއެ .ް ްހުޅުވާލަނީ.1ްްކުރުމަށް ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު ަގޑިއިުރގެ

ްޢިްއޒަ ްއާދެއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްް!ތްތެިރ ްެއއްެވސް އެދިަވޑަިއގަްނނަވާ

ްއެހެންްް!އާދެމެންބަރަކުްނެތް.ް ންބަރުގެްދަށުންްެއްވަނަްނ3ްަވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ގ75ްްެކަމުންްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެ

ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްްވިޔަފާރީގެްފަންތީގެްްމެދުްއަދިްކުދިަގއިވާ ްިއްއވަން.3ްްބިލުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކިޔުން ވަނަ

ްް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ނެ.ްބިލަށްްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާްމިއަދުގެްޯވޓަށްްއެހުމުގެްވަގުުތގައިްމި

ނޑުްމިް-11.3 ކަސްޓަމްސްްއިންެޓގްިރޓީްކޮމިޝަނަށްްމެންބަރުންްށް.ްއ11.3ްަޑާްނަންބަރުްދަނީްއެޖެންްމިހާރުްއަޅުގަ

ްްއްވުމަށްޢައްޔަންކުރެް ްނަންބަރު ްާޤނޫނު ްްދިވެހިރާއްޖޭގ2011/8ްެޓަަކއި ްޤާނޫނުގެ ްމާއްާދގ28ްެކަސްޓަމްްސގެ ްވަނަ

ްގޮުތގެ ްއިޤްތިޞާީދްް)ށ(ގަިއވާ ްނަންފުޅުތައް ްފޮނުއްވާފަިއާވ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތިން

ްދިރާސާކުރައްވަް ްްނިންމެވިްއިކޮމިޓީން ްގޮތުގެ ްރިޕޯޓުޅުއްވުހުށަހެރިޕޯޓު ްމި ްްން. ްރމ19ްާވާނީ ްއިްގ2013ަޗް

ްކޮމިޓީގެްމެންބަރުމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވައިްމިްރިޕޯޓު.ްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވާފަ ާރެގްތިނަދޫްދާއިް،ދެްއވާނީްއިޤްތިޞާދީ

ް.ްމަދުްޤަސަމުއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަ

ް

ްވުްނ:ވާހަކަދެއްކެްްމަދުްޤަސަމުއްތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙަ

ްްމި ް 2012 ޖޫނ06ްްްރިޕޯޓަކީ ްދައުރުގެ ްދެވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއޮތް ްދުވަހު ްޖަލްސާަގއ03ްްިވަނަ  ވަނަ

ްއިންެޓގްރިޓީ ްޢައްޔަންްކަސްޓަމްސް ްމެންބަރުން ްްކުރުމަށްކޮިމޝަނަށް ްނަމްބަރު ްޤާނޫނު ދިވެހިާރއްޖޭގ2011/8ްްެޓަކައި

ްްކަސްޓަމްސް ް)ށ(28ްޤާނޫނުގެ ްގޮުތގެްގަަވނަްމާއްދާގެ މަތިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްފޮނުއްވާފަިއވާްނަންފުޅުތައްްްިއވާ

ްކޮމިޓީްއިދިރާސާކުރަްއވަ ްއިޤްތިޞާދީ ްމަިޖލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްިނންމެވުމަށް ްްގޮތެއް ް،ގުިޅގެންްފޮނުއްވުމާއަށް

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ް)ހ78ްރައްޔިތުންގެ ްމާއްދާގެ ްގޮުތގެ(ވަނަ ްމަްގަިއވާ ްއެ ްކޮމިޓީެގްމަތިން ްއިޤްތިޞާދީ އްސަލަ

ް.ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީްރިޕޯޓުެއްމަސައްަކތްްފުރިހަމަކުރައްވާފަިއވާްގޮުތގެްް،ދިރާސާކުރަްއވައިްް،އެޖެންޑާަގއިްހިމަނުއްަވއި

ްމައްސަލަަތކުގެް ްބިލުތަކާއި ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެ އަކީ ްދާއިާރަގއިްްތެރެއިން ްމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ކޮމިީޓގެ

ްުގޅޭްމައްސަލަތަކާއަދިްްބިލުތަކާއެފަދަްް،ގުޅޭްބިލުތަކާއިްަމއްސަލަތައްްދިރާސާކުރަްއވައިްްމެނޭްސަރުކާރުގެްއިދާރާތަކާހި

ް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓުގޮތުން ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަސްއޫިލއްޔަުތ ް 103ކުރުމުގެ ްާއއި ްާމއްދާ 104ްވަނަ

ްހަވާލުުކރެވިފަ ްމާއްދާެގްދަށުން ްްކޮމިޓީވަނަ ްފޮނުއްިވްނަންފުޅުތައް.ްއެެކވެ.ްިދރާސާްިއވާ ްއަލްފާޟިލްް-1ކުރެްއވުމަށް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/2_Kudhi%20adhi%20medhufanthige%20viyafari%20ge%20bill_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/2_Kudhi%20adhi%20medhufanthige%20viyafari%20ge%20bill_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/2_Kudhi%20adhi%20medhufanthige%20viyafari%20ge%20bill_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/1_CIC_Report(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/1_CIC_Report(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/1_CIC_Report(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/1_CIC_Report(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/1_CIC_Report(2).pdf
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ްޢަލީްއަލްފާޟިލާް-2ް،ކަިށމާް.އަޙްމަދުްޝާކިރު،ްމއ ްޢަބްދުް-3.ްވާދީއާޒާދުް.ހް،ވިޒާދު ް،ޝިނާޙުهللاްއަލްފާޟިލް

ްބިލާލުގެް.މ ްޢަލީް-4. ްއަޙްމަދު ްިވޔަވަތި.ގް،މަނިކުްއަލްފާޟިލް .5-ްް ް،ބްދުއްރަޙްމާނުޢަްބްދުއްރަޙީމުޢައަލްފާޟިލް

ްް.މއ ްިޝއުނާ،ްހް-6ފެހިއަލި. ްޢާއިޝަތު ްް.އަލްފާިޟލާ ްއަނީސް،ްބްލޫރޯޒްް-7ބަރަބޯމާގެ. ްޖިހާދާ ް/ްއަލްފާޟިލާ

ނޑުހުޅުދޫ.ް.ގއ އަލްފާޟިލްްމުޙައްމަދުްޝަރީފު،ްް-2245ް.9ދަމް،ްދަފްތަރުްނަންބަރުްއާއަލްފާޟިލާްފަރީޝާްް-8ކަ

ްް.ހ ްޢަބްދުއަލްފާޟިް-10ތެވެލި. ްލް ްމުނިސާهللا ،ް ްނަންބަރު 2613ްދަފްތަރު ްމާނިޢުްް-11. ްޔޫސުފް އަލްފާޟިލް

ްފާޠިމަތުްޝަމްވީލާްް-12އަތަ.ްް.މަދު،ްގއްމުޙަ ް.ްގެއަލީއާބާދުް.ގ،ްޢަލީްއަލްފާޟިލާ ްބަޔާންކުެރވިފަިއވާ 12ްމަތީގައި

ްނަންފު ްތެރެއިން، ްނަންބަރުގައ9ްިޅުގެ ްަވނަ ްހވާ ްޝަރީފު، ްމުޙައްމަދު ްއަނބުާރްް.އަލްފާޟިލް ްނަންފުޅު ތެވެލި،

ްް،ވާތީްގެންދާވާފައި 12ްްއެކަން ްމަޖ2012ްިޖޫން ްރައްޔިތުންގެ ްަވނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދުވަހު ލީހަށްްވަނަ

އެންމެްފުރަތަމަްް،މައްސަލަްދިރާސާކުރެއްވިްުކރެއްވުުމގައިްްމަްއސަލަްދިރާސާކުރެއްވިްގޮތް.ްމިް.ްސިޓީއަކުންްއަްނގަވާފަ

ްކަސްޓަމްސްް ްްކަމަކަށް ްޢައްޔަންކުެރްއވުމަށް ްމެންބަުރކަމަށް ްކޮމިޝަްނގެ ްކޮމިޓީގެްްަބއްލަވަންޖެހޭއިންެޓގްރިޓީ ކަމަށް

ް ނޑުތަކާްއްވިްފާހަގަކުރެމެންބަރުންނަށް ްްމިންގަ ްކޮމިޓީގައި ްކޮމިޝަނަށްްމަޝްވަާރކުރެްއވިމެދު ްއެ ްއަދި .

ް ްޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ްަނންފުޅުތަރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޤާޫނނުގެ ްކަސްޓަމްސް ްމާއްާދގަިއ27ްްކަކީ ވަނަ

ް ްފަރާތްތަކެއްތޯ ްފުރިހަމަވާ ްސިފަތައް ްމިބެއްލެވިބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްއިންޓެގްރިޓީްް. ްކަސްޓަމްސް ްއިތުރުްނ ކަންތަކުގެ

ް ްބެއްލެވުމަށް ްބޭފުޅުންތޯ ްޤާބިލު ްމަޤާމަށް ްމި ްބޭފުޅުންނަކީ ްކުރިމަތިލައްވާަފއިވާ ްފަރާތްތަާކްކޮމިޝަނަށް އެ

ްނިންމެ ްކޮިމޓީން ްވިއިންޓަރިވއުކުެރއްވުމަށް ްއިްނޓަރވިުއކުރެްއވުމަށްފަހު ްއަދި ްމިންަގނޑުތަާކިއްމާކު. ސްދެއްވާނެ

.25ް%ތަޖުރިބާް.35ް%ޤާބިލިއްަޔތުްއިްފެންވަރާގޮތަށްްަކނަޑއެޅުނު.ްތަޢުލީމީްްވަޒަންކުަރްއވާނެްދާއިރާަތއްްިތރީގަިއވާ

ްްއިސްނެގުާމއި ް%20ތަޞަްއވުރު ްއިންެޓގްރި. ް%%20ޓީ ްޖުމްލަ .100ް ްފޮނުްއވާފަިއވާްްކޮމިޓީް،މީެގއިތުރުން. އަށް

ްއި ްކަްސޓަމްސް ްތެރެއިން ްޢައްޔަންކުރެނަންފުޅުތަކުގެ ްކޮމިަޝނަށް ްކޮިމޓީންޓެގްރިޓީ ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްްްއވުމަށް އަށް

75ްއިންަޓވިުއގެް%،ްނަންފުޅުތަކަކީނަންފުޅުތަކުގެްގޮތުަގއިްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްަވންްފެނިވަޑަިއގަންނަާވް

ް ްމަތީ ްމާކުއަށްވުރެ ްކޮމިޓީން ްކަމުގައި ްނަންފުޅުތައް ްބޭފުޅުންގެ ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ނަޑއެުޅއްވިސް ްކަ ކަްސޓަމްސްް.

ްކިބަިއގައިް ްބޭފުޅުންގެ ްލައްވާފައިވާ ްކުިރމަތި ްކޮމިޝަނަށް ްް،އިންޓެގްރިޓީ ްޤާނޫނުގެ ްަކސްޓަމްސްގެ 27ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމާ ްމިވަނަ ްތިރީގައި ްބެލުމަށް ްހުރިތޯ ްޝަރުތުތައް ްސިފަތަކާއި ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްމުއައްސަސާތަކުްންްއްދާަގއި ދަންނަވާ

ް ްހޯދުނު. ްް-1މަޢުލޫމާތު ްއިލެކްޝަން ްްޢީޖިނާް-2ކޮމިޝަން. ްް-3ކޯޓް. ްމަދަނީ ްއޮްފްޑިޕާް-4ކޯޓް. ޓްމަންޓް

ް ްސަރވިސް. ްރިހެބިލިޓޭޝަން ްއެންޑް ްްމިނިސްޓްރީް-5ޕެނިޓެންޝަރީ މޯލްޑިވްްސްް-6ޑިެވލޮޕްމަންޓް.ްްއިކޮނޮމިކުއޮފް

ް ްސަރވިސް. ްކަސްޓަމްސް ްމަޤާމަށްްމާކުލިބިވަަޑއިގެންެނވި ްމެންބަރުކަމުގެ ްކޮމިޝަންގެ ްއިންޓެގްރިޓީ ްކަްސޓަމްސް ސް.

ް ްްމިް،އިންޓަރިވއުކުަރއްަވއިްބޭފުޅުންނާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދެއްވި ްމާކުޮކމިޓީން ްެއވްެރޖުސް ްކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްްކުރުމުން

ވަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔަްފޮނުއްވިްނަންފުޅުތަކުެގްްކުރެވިަފއިްއެތަރުތީބުް.ވަނީްސްްތިރީގައިްއެމާކުްލިބިވަޑަިއގެންެނވި
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އަލްފާޟިލްްް-96.75ް.3ް،ވިޒާދުްޢަލީްއަލްފާޟިލާް-73.25ް.2އަޙްމަދުްޝާކިރު،ްްއަލްފާޟިލްް-1ތަރުތީބުންނެވެ.ް

ްޢަބްދު 87.00ްް،ޝިނާޙުهللا ްޢަލީއަް-4. ްއަޙްމަދު ްްލްފާޟިލް 82.50ްމަނިކު، ްއަބްުދއްރަޙީމުް-5. ްއަލްފާޟިލް

.89.89ްްއަލްފާޟިލާްޖިހާދާްއަނީސް،ް-83.44ް.7އަލްފާޟިލާްޢާއިޝަތުްޝިއުނާ،ްް-61.57ް.6،ްއަބްދުއްރަޙްމާނު

8-ްް ްފަރީޝާ ްޢަބްދުް-89.88ް.9ދަމް،ްއާއަލްފާޟިލާ ްޔޫް-86.11ް.10،ްނިސާމުهللاްއަލްފާޟިލް ފްްސުއަލްފާޟިލް

ްމުޙަ ްފާޠިމަތުްޝަމްވީލާ،ް-93.60ް.11މަދު،ްއްމާނިޢު ްްމަތީގަިއވާމާކްސް.89ްްްއަލްފާޟިލާ އަށްްްވަނ4ްަޓޭބަލްގެ

ްޢަލީލިސްޓު ްއަޙްމަދު ްއަލްފާިޟލް ްއިޤްތިިވަޔވަތި.ގް،މަނިކުްކުރެވިަފއިވާ ްއިންޓަިވއުކުެރްއވުން ްކޮމިޓީގެްްޞާއާ ދީ

2012ްް ްއަހަުރގެ 25ްްްއިގަބައްދަލުވުމުްްވަނ10ްަވަނަ ްއެްވިދާޅުވެފައ2012ްިޖޫން ްވަގުތު ްމި ބޭފުޅާްްަވނީ،

ްމެ ްބޯޑުގެ ްއޭިވއޭޝަން ްިސިވލް ްގެންދާ ްއަާދކުރުމާއަދާކުރަްއވަމުން ްވަޒީފާ ްކަސްޓަމްްއިންަބރެއްގެ ގެްސްިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްތަޢާރުޟުވާ ްދެަގސްތުް،ނަމަްޤާނޫނު ްޮގތުގައި ްމެންބަރެްއގެ ްބޯޑުގެ ްޭއވިޭއޝަން ްިސވިލް މިހުންނެވުމަށެވެ.ްކުރަްއވަނީ

ްވަގުތު ްމި ްްއަދި ްކަމަށް ްހުންނެވި ްމަތީގައި ްނިންމެވުމުގެ ްއެ 03ްްވެސް ްކޮމިޓީގެްވ2013ްަފެބްރްއަރީ ްދުވަހު ނަ

ްދަންނަވާފަސެކްރެޓަރިއެ ްވަނީ ްފަރާތުން ްއެ ްްޓަށް ްއެވެ. ްސަބަބު. ްދިޔަ ްލަސްވެގެން ްނިންމުން ކަސްޓަމްސްްކޮމިޓީން

ްެމންބަރުން ްކޮމިޝަނަށް ްްކުރެްއވުމަށްޔަންޢައްްއިންޓެގްރިޓީ ްނަމްބަރު ްޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޭޖގ2011/8ްްެޓަކައި

ް ްޤާނޫނުގެ ްގޮތުގ28ްެކަސްޓަމްސްގެ ްގަިއވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްފޮނުއްވާފަިއވާްްވަނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތިން

ްދިރާސާކުރައްވަް ްނިންމުްއިްނަންފުޅުތައް ްކޮމިޓީ،ްމަށްގޮތެއް ްްގައިއިޤްތިޞާދީ ްމައްސަލަ ްއެމި ކޮމިޝަންެގްްފޮނުއްވިއިރު

ްމަޖިލީ ްއޮނިަގނޑު ްއާއި ްފާސްނުކުރަްއވާމުސާރަ ްއޭރުވަނީ ްހުން ްކޮމިޝަނަކީ ްއެ ްއެހެންކަމުން ފުލްޓައިމްކޮްށް.

ްއެކުލަަވއި ްގޮތަްށ ްއެމަސައްކަތްކުރަންނުޖެހޭ ްގޮތުަގއި ްކޮމިޝަެނއްގެ ްއޮނިަގނޑުްްގެކޮމިޝަންްްލެވުނު މުސާރައިގެ

ްްއޮެވއްޖެ ްކަސްޓަމްސް ްމެނަމަ ްކޮމިަޝނަށް ްމަސައްކަތްކުެރްއވުމަށްްއިންޓެގްރިޓީ ްގޮތުަގއި ންބަރެއްގެ

ްފަރާތްތަކުންޢުޒުރުވެިރވެ ްބަޔެްއ ްކުރިމަތިލެްއިވ ްކޮމިޝަނަށް ްކަަމށް ްދަންަނވާފަްަވޑަިއގަންނަާވ ްވަނީ ްކޮމިީޓގަިއ މިް.

ްސަބަބުތަކަށް ްއޮްތްއ2012ްްެޖުލަިއ09ްްަޓކަިއ،ްްދެންނެވި ްއަހަރުެގ2012ްްކޮމިޓީެގްްވަަންދުވަހު ވަނ17ްްަވަނަ

ްނިން ްއިންޓެްބައްދަލުވުމުަގއި ްކަސްޓަމްސް ްވަނީ ްމަޖިލީހުމަވާަފިއ ނުޑ ްއޮިނގަ ްމުސާަރއިެގ ްކޮމިޝަންގެ ންްގްރިޓީ

ްރިޕޯޓިް ްކޮމިޓީ ްމަޑުޖައްސާލުމަށްމަޖިލީހަްފާސްކުރަންދެން ްފޮނުއްވުން ްށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދ102ްާ. ާއިއްްވަނަ

ނޑައަޅަންޖެހ10ްޭވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ގ100ްްެާވިއދުގެްގަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް ގެްދަށުންްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުންްކަ

ް ްމާލިއްޔަތު ނޑު ްއޮިނގަ ްމުރާޖަޢާކުރައްަވއިމުސާރައިގެ ްއަލުން ޑިސެމްބަރ31ްްްރިޕޯޓުްގޮުތގެްނިންމެވިްކޮމިޓީން

ްފާސްކުރެްއވ2012ި ްމަޖިލީހުން ްަގއި ްއިންޓެއިުރ، ްކޮމިކަސްޓަމްސް ނޑުގްރިޓީ ްއޮނިގަ ްމުސާރައިގެ ވަީންްޝަްނގެ

ކަސްޓަމްސްްއިންެޓގްިރޓީްކޮމިޝަންގެްމެންބަރުކަމަްށްހުށަހެޅިފައިވާްނަންފުޅުތަުކގެްްކޮމިީޓގެްނިންމުން..ްފާސްކުރަްއވާފަ

ްރިޢާޔަތްކޮށްް،ތެރެއިން ްމަްއޗަށް ްމިންަގނޑުތަުކގެ ނަޑެއޅުއްވި ްކަ ްކޮމިޓީންްް،ކޮމިޓީން ްނަންފުޅުތަކަކީ ތިރީަގއިާވ

ްނަންފުޅުތަކާކަ ްެއ ްބޭފުޅުންކަމުން ްލިބިަވޑަިއެގންނެވި ްމާކްްސ ނޑުތަކަށް ްމިންގަ ްގޮެތއްްްނަޑއަުޅއްވާަފއިާވ މެދު
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ް ްކޮމިޓީން ްހުށަހެޅުމަށް ްމަިޖލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއެނިންމެވިނިންމެވުމަށް ްތަރުތީބުކޮށްފައި ްމާކްްސްް.ްނަންފުޅުތައް ވަނީ

ްތަރުތީ ްހާސަފްްމިގޮތުންް.ބުންލިބިވަޑަިއގެންެނވި ްއ7ްެގެ ްނަންބަރުގައި 1ްްްވަނީްވަނަ ނޑުމެނ8ްްްއިން ްއަުޅގަ އަށް

ްމާކްސް ްމި ްެއހެންކަމުން ްފަރާތްތައް. ްކ8ްޮދީފައިވާ ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްއ5ްިންމެވެސް ްނަން ް،ތިޔާުރކޮށްޚްބޭފުޅެއްގެ

ނޑުްއެ ނޑަައޅައިެދއްވުްކަސްޓަމްސްްއިންޓެގްރިީޓްކޮިމޝަނުގެްއޮނިގަ ނޑުްކޮމިީޓގެްވަރަށްމެންަބރުންތައްްކަ ްމަީކްއަުޅގަ

ްބޮޑުްއެދުމެއް.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެޝުކުރިއް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުކރުމަށްމިހާް!ާޔ ްބަހުސް ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްްހިސާބުން ަގޑިއިުރެގ1ްްޓަކައި

ްހުޅުވާަލން.ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމިްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްްފުރުޞަތު ްދާިއރާގެ ްޮތއްޑޫ ްމެންބަުރްއަރުވަނީ ޒަތްތެރި

ްދަށް.ޙީޢަލީްވަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްދުޙީޢަލީްވަތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްކޮމިޝަ ްއިންެޓްގރިޓީ ްކަސްޓަމްސް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިޝުކުރިއްޔާ ްނަންތަކާްނަށް ގެްންުގޅިްހުށަހެޅިފައިވާ

ްޞާތިއިޤް ްޤަބޫލުކުާރްދީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުކުުރއަދާުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ްރިޕޯޓަށް ްފޮނުވާފައިވާ ްމިތަޅުމަށް ްނިންމާ ކޮމިޓީން

ްކޮމި ްމިކަހަލަ ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްމާގޮތުަގއި ްނެގުމުގައި ްމީހުން ްތަޝަންތަކަށް ްލިބޭ ރުތީބަށްްކްސް

ްމުހި ންމުއްއިސްކަންދިނުމަކީ ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްއެބަަކމެއް ްޤަބޫލުކުރަން ްއެހެންވީމާްޑުމެން ްޖެހޭ. ްވަރަށްް، ނޑު އަުޅގަ

ްއެމް.ީޑ.ޕީެގްޕާލައު ްމިއަދު ްގްރޫޕުފާކުރަން ްބޭްއވިމެންޓްރީ ްބައްަދލުވުމެއް ްޕާލަް،ގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވިސްނުމަށް މެންޓްީރްމި

ްނެުރއްވާަފއި ްވިޕް ްތްރީލައިން ްވިސްނުމަީކ،،ްވާތީ.ްއެހެންވީމާްްގްރޫޕްގެ ްކަސްޓަމްްސްްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްފިކުރަކީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ

ނޑުމެންްެއއީްކޮންްސިޔާީސްފިކުރެއްތޯްބެލުމެއްްނެތިް،އިންޓެގްރިޓީްކޮމިޝަނަށް މަތިންްްއެންމެއިްގަމިްރިޕޯޓުް،އަުޅގަ

ނޑުމެންްކުރާނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންނ5ްައޮތްްްކްސްްލިބިފައިމާ ނޑުމެންގެްފުރިހަމަްތާއީދުްއަޅުގަ ނޭގްށްްއެފަރާތަށްްއަޅުގަ

ްާދއިރާްއިގަރިޕޯޓުްމި ްމަުޑއްވަރީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޑީ.އާރު.ީޕެގ ްނަމަކީ ްއޮތް ްފުރަތަމަ ްޢިްއޒަތްތެރިްއެންމެ ެގ

ނޑުމެންނަކީްްމެންބަރުްވިސާމު އެގޮތަށްްބަަލއިގެންްވޯޓުލާނެްޢަލީގެްެއއްަބޑުެއއްބަފާްބޭފުޅެއްކަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްއެބަ ްނޫން. ްހިތްއަޅުަގނޑުމެއް ްއެހެންވީމާްހުންނާނެވަރުންެގ ްވޯޓުލުމުގަ. ްމީހުންނަށް ްޤާބިލު ްކަމަށް ނޑުމެްން، އަުޅގަ

ނޑުމެންްކޮންމެހެންްއެހެންްވާދަވެރިްޕާީޓގެްމެންބަރެއްގެް،ްއޮްތްތަރުތީބުން.ްއެހެންވީމާްލިބިފައިްކްސްވޯޓުލާނީްމާ އަުޅގަ

ްނޯ ްއެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފަސްޖެހިފައި ްވޯުޓލާން ްވިަޔކަސް ްމީހަކަށް ްރަނގަޅުްތިމާގެ ްރީތި ްދާނީ ްދެން ްއެމް.ީޑ.ޕީ ންނާނެ.ްމި

ްގޮުތގަް،ގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑުސާފު ްޕާޓީއެްއކަން ްހަރުދަނާ ްެދމިއޮންނާނެ ްއެގޮުތގައި ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ .ް ދާނީްމެން

ްޢުަމއުޟޫްކުރަމުން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްމިތަމްސީލު ްިމއަދު ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްދެން ްބުނުމަށްފަހު ްއެްއޗެއް ެވސްްަގއި
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ްސަމާުލކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވާލަން ްހަނިމާދޫް،ތަކުރާރުކޮށް ްހއ. ްމިހާރު ނޑު ްޖައްސާްްއަުޅގަ އަށް

ަތކުެގްދ.ްހަނިމާދޫްއަށްްޖައްސާްފްލައިޓުހް!ވެސްްވާހަކަަދއްަކއިފިން.ްމާފުކުރައްވާތިްތަކުގެްަބއެއްްަޕއިލެޓުްނނާފްލައިޓު

ްވާހަކަަދްއކަްޕައިލެޓުންނާ ްއިްއެޔގަްވެސް ްައޅުަގނޑު ްތުރާކުްއިއިފިން. ްހއ. ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްހއ.ްެވސް ްބޭރުން ނު

ްބަލަނއު ްހުރެގެން ްރާއްޖެއިގުުލގައި ްގޮތުން ްޤުދުރަތީ ްހިސާބުގައި ްފެންނަ ްކްލައިްްީލމާ ްއަތޮެޅްއްމްއަށް ްއިތުރު ކުރެވޭނެ

ނުޑްިއއްެޔގަ ްއަުޅގަ ްއުފަްނވޭ. ްދެްއކިން.ްއަުޅަގނޑުްވެްސްމިްއިްއެބަ ްމިްމިްވާހަކަ ްހިސާބުްވާހަކަ ް،ޖަހާފައިްދައްކަނީ

ްދެމަޢުލޫމާތުހޯދާފަ ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަލިއަުޅވަ. ްމިކަމާ ްއިތުރަށް ްމަނިކުފާނު ްައޅުަގނުޑްއިން ްމާދަމާ ނުަލއިފިއްޔާ

ް ްފޮނުވާނަންރައްޔިތުންގެ ްވެސް ްސިީޓ ްއެންމެް،މަޖިލީހަށް ްބަލަން. ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމިކަްނ ްންއިްރިީޖޔާޚާްފަހުން

ްއިޤްދިވެ ްސަރަޞާތިހިރާއްޖޭގެ ްސަރަަހއްދާް،ށްއްދަހަދީ ްަކނޑުގެ ްކަމާްުގޅޭްރާއްޭޖގެ ްބޭރުގެ ްއޮންނާނެ ބެހޭްްގޮތުން

ްހިއްސާކޮށްފަްފަރާތްތަކުން ްއެމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްދެކޭް. ނޑު ްއަުޅގަ ްތަފްސީލު ްރަްއޔިތުންގެްްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ގޮތުަގއި

ްއިދާރާ ްްމަޖިލީހުގެ ްހޯދާފައި ްހޯދަންވާނެ. ްމިއިން ނުޑ ްދިވެހިރާއްޖެްއަޅުގަ ްމިއީ ްއިތުރުްްދަންނަވަނީ ްލިބޭ އަށް

ްދިވެހިރާއްޖެމުއްސަނދި ްމިއީ ްދެންނެވީމަްކަމެކޭ. ްއައިސް ްހޯދާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްތެޔޮވަެޅކޭ. ްއިތުރު ްލިބޭ ދެންްް،އަށް

ްތި ްހަވާލުނުވާން ްއެްކީްއވެތޯ ްމީހުން ްޗައިނާގެ ްމީހުންނާއި ްއިންޑިޔާ ްމާދަމާ ްދެން ދެނެްއްް،އެރީމަްތަނަށްްުއޅެނީ.

ްމި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްއިނގޭތޯ. ްުނވާނެ ްއެހެންވީމާްއެކަމެއް ްދަންނަވަނީ. ނޑުމެްން، އަުޅގަ

އެންމެްްަދއްކާލަންވާހަކަްދެންްމިއަދުްއަޅުަގނޑުްްކަންޭނނގެްމިްއިކަސްޓަމްސްްއިންެޓގްރިޓީްކޮިމޝަނެއްގެްވާހަކަިއގަް

ްަކސްޓަމްސްގެ ްއެއީ ްބަލާއިރުްރަނގަޅުވާނީ. ްދޮރާއްޓެއްގަްް،ަވޒީފާތަކަށް ްހުިރހާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ތިބެންޖެހޭްްއިއެއީ

ްއެހެްނވީމާއެބަ ްއު،ްއް. ްއެންމެ ްތުރާކުނާއަުޅަގނުޑމެންގެ ްއޮތީކީ ްދޮރާިށ ްނޫންްތުރުގެ ްރައީސް.ްް،ހަމައަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ނޑުގެްސަރަްްމެންގެއަޅުަގނޑުމެްނގެްއެންމެްއުތުރުގައިްއޮތްްދޮރާއްަޓކީްމިހާރުްއަޅުގަ އްދުގައިްއޮތްްދޮރާއްޓެއް.ްހަކަ

ްމި ްވެސް ްިނންމާލަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަވާލުވާންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެން ްދޮރާއްޓާ ްއަުޅގަްއެ ްމިއަދުްދަންނަވަނީ ނޑުމެން

ްވިޕާ ްޤާބިލުްތްރީލައިން ްކަމަށް ްއެންމެ ްއޮް،އެކު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްވޯޓ5ްުތް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމަށް ްއެހެންލާނަމޭ.

ްމިްޅުންބޭފު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިލީތީ ްމަޤާމުތަަކށް ްމި ްރިޕޯޓުްވެސް ތަކުަގއިްކޮމިޓީ

ްއިންޓަރިވއުް،މެންބަރުން ްނިންއެ ްމެންބަރުންގެ ްއިހުތިރާމުުކރި ްއަޅުަގނޑުމެން ނުޑްކުާރނަން.ްހަމައެއާމުމަށް ްއަުޅގަ ެއކު

ްދަންނަވާލަން ްތުް،ނިންމާލަމުން ްބޭރުންހއ. ްބަލަްް،ރާކޮނު ްހުރެ ްއުނގުުލގެ ްއިހއ. ްލީމަ ްއެއެ އަތޮުޅްްފެންނަ

ް ްއަތޮެޅއްގެ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްކްލެއިމްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްވަރަށްގޮުތގަިއ ްޝުކުިރއްާޔްްކުރަްއވާށޭ. ބޮޑަްށ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމެްނބަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަލައެދިަވޑަިއގަންނަް!ރު.ްއާދެޝުކުރިއްޔާ ްހުރިތޯ ްމެންބަރަކު ްބޭނުން.ްއިާވްއިތުރު ނޑު ްއަުޅގަ ލަން

ްهللا.ްމަދުްޢަބްދުރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްއިަހވަންދޫްދާއިް!އެދިަވޑަިއގަންަނވާްއިތުުރ،ްއާދެް!އާދެ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްމަދުްޢަބްދުހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްއި

ްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކުރިއް

ް

ް:ވާހަކަދެްއެކވުންްރިޔާސަތުން

އޮންނަނީ.ްްފުރުޞަތުްއަރުވާްގޮތަށްްމ1ްިމައްސަލައިަގއިްކޮންމެްޕާޓީއަކަށްްްމިް!މާފުކުރައްވާތިް،ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްކަމަށް،ްއެހެންވީމާ ްބޭނުންވާ ްފުރުޞަތު ްފުްޕާޓީތަކުން،ްއެހެްންޕާޓީއަކުން ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރުވާވަންޏާ ނަން.ްރުޞަތު

ްއާދެ ްއެދިަވޑައި! ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސް ްއެހެންަކމުން ްރިޕޯޓުުނގަންނަވާ. ްކޮމިޓީ ްމި ނޑު ްމަރުޙަލާްއަޅުގަ ްބަހުސްގެ ގެ

ްްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ްއިމައްސަލަިއގަްހިސާބުންްމިްނިންމާލަނީ.ްމިއަދުްވޯޓަށްްއެހުމުގެްަވގުތުަގއިްމިމިހާ

ް

ްހުރިްމަސައްކަތްްްނިމިްނުް.10ް

ް

ްން:ވާހަކަދެްއެކވުސަތުންްރިޔާ

ްދަނީްނުނިމިްްއެކުްައޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްތައްްނިމުމާޖެންޑާކުެރވިފަިއވާްައއިޓަމުަކންކަންްއެްޅާށަހަކޮމިޓީތަކުންްހުް!އާދެ

ް ްތެރެއަށް. ްމަސައްކަތުގެ ްދާއިރާގ10.1ްެހުރި ްރިްމިލަންދޫ ްޢަލީ ްމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްްޟާޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ް)23ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާއްދާގެ ްޚިދުމަތްތައްްވަނަ ްިސއްޙީ ްފެންވަރުގެ ްރަނގަޅު ނ(ަގއި

ދިނުމުގެްގޮތުންްތުންނަށްްައސާސީްިސއްޙީްޚިދުމަތްރައްޔިް،ހިނދުވާްޤެއްްަކމުގައިްބަޔާްނކޮށްފައިލިބުމަކީްއަސާސީްަޙއް

ްދެމުން ްޚަދައުލަތުން ްެއކަށީގެްނވާ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތް ްނިޒާމުގެ ްާއސަންދަ ރަެދްއްގެންދާ

ްރާއްޖެްް،ވަރަށްްނިކަމެތިްހާލުގައިްޖެހިފަިއވާްއެަތކެްއްދިވެހިްރަްއޔިތުންނެއްް،ދައުލަތުންްކުރަމުންްނުދިޔުމުެގްސަބަބުން

ްާރއްޖެ ްބޭްއާއި ްއެނދުމަތިއިން ްހޮްސޕިޓަލްތަކުަގއި ްހާލުަގއިް،ކުެރވިްރު ްހޯދުމުެގްް،ނިކަމެތި ްަހއްލެއް ްއެކަށޭނަ ިމކަމަށް

ްހުށަހަޅުއްވާ ްބަހުސްްަފއިވާގޮތުން ްއަކުރިްަޤރާރުގެ ްެގންދިޔުމަށް. ްމިށް ްފުރުޞަތު ްފުަރތަމަ އަރުވަނީްްއަޅުަގނޑު

ްއަށް.ްهللاްދުްޢަބްދުމަާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްއިހަވަންދޫްދާއި

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްމަދުްޢަބްދުހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްއި
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ްޢިއްޒަް ްޝުކުރިްއޔާ .`ް ްރައްޔިތުންަނށް ްރައީސް. ްޞިތްތެރި ްނިކަމެތިހާލުގެ ްދިމާވެފަިއވާ ްގޮތުން މައްޗަްށްއްޙީ

ްބަހައްަޓވަ ްހުށަހެޅިްއިްވިސްނުންފުޅު ްބަހުސްް،ަޤރާރެއް ްޤަރާުރެގ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަާލގަިއ ދަންނަވާނީްކުރެވެމުންދާ

އްޙީްފަރުާވްޞިްޔިތުންނަށްްރަނގަުޅްފެންވަރުގެްރައްވެސްްިވސްނުމާއިްފިކުރުަގއިްބަހައްޓަްނޖެހެނީްއަޅުަގނޑުމެންްއަބަދު

ްހަމަޖެއްސުމުގެ ްމިންވަރަކުން ްެވުވނު ްއިންތިޒާމުތަކެއް ްރައީސްްލިބޭނެ ްޢިްއޒަތްތެިރ އެހެންނަމަވެސްްް.މައްޗަށޭ.

ކަމުގަިއްނޫނީްވަކިްކަހަލަްިވސްނުންތަކަކަށްްނުދާް،ވިއްޔާްްފެންނަނީްވަކިްކަހަލަްގޮތްތަކެއްްނެތީްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމި

ްމަްނަމަްވަނީ ްކަންަތްއތަކުން ްަރއީސްްވަމުންރޫމުހުއެފަދަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމައާް.ދާތަން. ނުޑ ެއކުްްއަުޅގަ

ވެފައިާވްކަންތައްަތކުަގއިްަބލިހާލުޖެހިގެންްމިއަދުްވެްސްދިމާްޖެހެނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްމިއަދުްމިދަންނަވާލަން

ްބަްބޭސް ްއެތަކެއް ްރާއްޖެނުކުރެވިފައި ްރާއްޖެްޔަކު ްއެބަްާއއި ްބޭރުގައި ްއަމިއްލަްއިން ްއަދި ްކަމަށް. އަްށްްތިބި

ްބަދަލުވެފަރުވާ ްހާލަތަށް ްކުރީގެ ްމިއަދު ްމީހުންނަށް ްނެތް ްތަަނވަސްކަްނ ްމީސްް،ކުރެވޭނެ ްކައިީރގަިއްއެކި މީހުން

ްދާންޖެހިފައި ްއާސަންދައިގެްއާދޭސްކުރަން ްދިޔައީ ްވިސްނަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްޭޖެގްްވާކަން. ތެރެއިން

ްބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްހިލޭްނިޒާމެއް ްބައްޔަް،ކޮށްއިމުގާސްފަރުވާގެ ްތެރެއިންްރައްޔިތުންނަށް ްލިބޭެންއެަކމުގެ ްބޭސްފަރުވާ ށް

ލައްކަްރުފިޔ1ްްާމީހުންނަށްްއާސަންދައިގެްޑެތިްބަލިތައްްދިމާވެފައިވާްމީސްެއކުްބޮތައްްރޭވުމަށް.ްއަދިްހަމައެއާއިންތިޒާމު

ް ްއެއިން ްދެން ްމީސްް،މީހުންނަށްްނުފުދުނީމާ ްފޯރުއެފަދަ ްއެހީތެރިަކން ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްމަގުތަކެްއްމީހުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ

ްޒަކާތުްްކުރުމަށްތަނަވަސް ްއަދި ްޮއވޭ. ްވެްސ ްފަންުޑ ްޒަކާުތ ްފަދައިން ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ްދިެވހިރާއްޖޭގަިއ ަޓކައި.

ލައްަކ1ްްޚަރަދުްވެސްްކުރޭ.ްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްބޮޑެތިްބަލިތައްްދިާމެވފައިވާްމީހުންނަށްްފަންޑުންްއެކިެއކިްކަންަތއްތަަކށްް

ްހުސްވީމާ ްަފިއސާ ްއާސަންަދއިގެ ްމިދެންނެވިް،ރުފިޔާގެ ްއެހީތެިރވުމުގެްްދެން ްވެސް ްވަސީލަތްތަކުން ްތަފާތު ފަދަ

ްގެންދިޔަ ްސަުރާކރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްވެސް ްހަމަޔަޤީުނން ްއޭރު ްހިތާމައާީއްރާވައިންތިޒާމްތައް ެއކުްްމުން.ްެއހެންނަމަވެސް

ތަްއްކޮށްފަ.ްއަދިްވާްވެސްްނުލިބޭްގޮތަްށްއިންތިޒާމުަލއްަކިއގެްޭބސްފަރ1ްުަވނީްއެްއކަލަްްދަންނަވަންޖެހެނީްމިއަދުްމި

ްއަނެއްކާް ްަރއްޔިތުމީހާ ްދިވެހި ްނިކަމެތިވެްމިވަނީ ްއެއަްަސލާންޖަހާް،ވެްސ ްއަދި ްދާންޖެހިފަ. ްކަންތައް ްްށވުރެހިސާބަށް

ނޑުްކަންޮބޑުވަީންމިއަދުްރާ ރަށްރަުށގެްްކުރަމުންދާްޮޑކްޓަުރންގެްފަރާތުންްއެއްޖޭެގްރަށްރަށުަގއިްމަސައްކަތްބޮޑަށްްއަުޅގަ

ްޚިދުމަތްތަރައްޔިތުންނަ ްއަްނނަ ްލިބެމުން ްމިްްކަށްށް ްހީނަރުްވެސް ްމިވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަިއްއސަ. ވާހަކަްްކަމެއް

ނޑުްތަްމސީލުކުރާނދާދައްކާއިުރަގއިްެވސްްައޅުަގނޑުްހަ ރަުށަގއި،ްމޮޅަޫދގައިްވެސްްިމއަދުްްެއއްްދާއިާރގެްންވޭްއަުޅގަ

ްޚިދުމަތެްއްނުލިބޭ.ް ްޑޮކްޓަުރގެ ްޗުއްޓީްވެސް ްދިޔަްްއެްއްޑޮްކޓަރަކު ްވެްސްއެްއިއަށް ްއަންނަންދެން ްޑޮްކޓަރު ްއެ ްދެން ްމާ

ްޮގއް ްފުރައިގެން ްޑޮކްޓަރަކު ްއަދި ްނެތް. ްމީހަކު ްކޮށްލަދޭނެ ްކަމަށްކަންތައްތައް ްއަދިއްޔާވެއްޖެްްސި އަމުދުންްް.

ްހަ ްތިބެންޖެހެނީ. ްމި ްރަްއޔިތުން ްހާލެއްގަިއ ްމިފަދަ ްނުލިބޭ. ްޚިދުމަެތއް ްޑޮްކޓަެރއްގެ ްދެން ްއެހެންމެްރައްޔިތުންނަށް މަ

ް،ފަހިވެއިންްޚިދުމަތްތަކެއްްފޯރުކޮށްދެމުންދާންްމަގުްއެްެލބޯޓްރީ،ްކުރެިވގެންއިމުގާްއެއްްްލެބޯޓްރީްްއމިސާލަކަށްްރަށެއްގަ

ްރޭވި ްކަމެއް ްމިއިންިތޒާމުް،ހުރިހާ ްުކއްލިއަަކށް ްއޮްއވާ ްޚިދުްވެފައި ްއެފަދަ ްރައްޔިތުްންވަނީ ްވެސް މަތްތަކުން
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ނޑުްމިކުރެވިފަރޫމުހުމަ ދަންނަވަނީްޓެސްޓެއްްހަދާލަންޖެހޭްކޮންމެްފަހަރަކުްބޮޑުްޚަރަދުކޮށްގެންްރަށުންްބޭރަށްްް.ްއަޅުގަ

ްއޮންނަްނވާނެްގޮތްްްތުއޮތުމަީކްނޫނީްކުުރމަކީްެއއީްމިއަދުްިދވެހިރާއްޭޖގެްހާލަްރޭވިފައިްްދާންޖެހޭނެްގޮތަށްްކަންތައްތައްް

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއާްކަމަކަށް ްހަމަ ްނުކުރަން. ްއެޤަބޫލެްއ ްެވސް ްރަށްރަށުގައި ްހިމެނޭ ްއާބާދީ ްބޮޑެތި ރަށްރަށުެގްްެއކު

ްމި ްޚިދުމަތްތަކަކުްނ ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްލިބެންވާ ްމަވަްރައްޔިތުންނަށް ްރޫމުހުނީ ްޞިކޮށްފަ. ްބޮޑެތިްއްޙީ މަރުކަޒުަތކަށް

ނޑަށްްމިއަދުްމިްހުރިްހުރުންްމިްތައްްހަދާފައިޕްރޮޖެކްޓު ހުރިހާްކަމެއްްްފެންނަނީްމިްވަނީްނިމުމަކަށްްއައިއްސަ.ްއަުޅގަ

ްމިްނޫނީް،ލާފައިްއިހުއްޓަ ްވަްވިއްޔާ ްމެދުވެރިކޮށްފައި ްގޮތްތައް ްނިކަމެތި ްރައްޔިތުންނަށް ްކަމަކުން ކަްށްލަދިމާްކިހުރިހާ

ްބަޖެޓު ްގެންދެވޭދައުލަތުގެ ްމިސްރާބު ްރައީސްތަން.ްޢިްއޒަްގެ ްކަްނބޮޑުވަް.ތްތެރި ްޮޑކްޓަރުންެގްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ނީ

ްއާްޚިދުމަތް ްއަދި ްިދވެހިރައްޔިނުލިބޭތާގައި ްޚިދުމަތް ްދެމުންދާތީ.ްސަންދައިގެ ްހާލެއްަގއި ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްމިއަދު ތުންނަށް

ްގޯްސވަމުންްދާތީ.ްއަނެއްާކވެސްްަރއްޔިތުބަށްްކަންތައްނޫނީްނުލިބޭްހިސާ މީާހްްއެްންްޖީުބަގއިްހުރިްލާރިކޮޅުްގެމީހާތައް

ް،ވަނީްަމގުމައްޗަްށްނިކުމެްމީހާްމިްްއެްށްދިާމވާްދަތިްއުނދަގޫްގޮތްތަކަްދެންް،އަްށްހުސްކޮށްލުަމށްފަހުގައިްބޭސްފަރުވާ

ްރަްއޔިްސަލާންޖަހަންޖެހިފަ.ްއެއީކީ ްދިވެހި ްަރއްޔިތުްންިމއަދު ްދިވެހި ްމިއަދު ްމިންވަރެއްްނޫން.ްއެީއކީ ްލިބެންވާ ތުންނަށް

ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްހާލެއް ްެވްސްް.ްުނކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއުޅެންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްރަށްރަށުގައި ބޮެޑތި

ްމިދެ ްޚިދުމަތްތައް ްފަދަ ްދަންނަވާނީއިމުގާންނެވި ނޑު ްައޅުގަ ްއެއީ ްނެތީ ްބޭރުންްްކުެރވިފައި ްއިމުން ްޤާނޫނީ މިވެރިަކން

ްމިކަމާްދިވެހިރަްއޔިތުންނަށްް،ބަދަލުކޮށް ްފެށީމާ ްނަތީޖާއޭ.ްްއަނިާޔވެރިވާން ްކަންަތއްތަުކގެ ްހިނގާ ްދެން ގުިޅގެން

ްރައީސް ްމިް.ޢިއްޒަތްތެރި ްމިްއަުޅަގނޑު ްރަްއޔިތުންނަށްްްވާހަކަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ދަންނަވަނީ

ވިްއޔާްދިވެހިރާްއޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްމިވަުރެގްްނޫނީް،ފާސްކޮށްފައިވާްބަޖެޓުންްއާސަންދަިއގެްޚިދުމަތްްނުދީްމިހާރުްމި

ްޮއތްއިރު ްފާސްކޮށްަފއި ްބަޖެޓެއް ްޤަބޫލުުކާރްް،ބޮޑު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހުރުމަކީ ްކަންަތއްތައް ްހާލެއްަގއި ްނިކަމެތި މިފަދަ

ނޑުްެއަކންްޤަބޫލުކުރާ ހުރިހާްކަމަކުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްްނެްވެސްްކަމެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުްއެދެނީްމިކަމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްއަ ްމިއަދުރައްޔިތުންނަށް ްހޯދައިދިނުމަށް ްދިޔުން.ްލިމަެގއް ްމަގުފަހިެވގެން ްކުެރވި،ްމަަސއްކަތްަތކަށް ްމަސަްއކަތްތައް ވެސް

ނޑުްދަންނަވާނީްމިހާހިސާބަށްްދިވެހިް،އަޅުަގނުޑްހަނދާންވަނީ ްރާއްޭޖގައިްފާްސކުރިްއެންމެްޮބޑުްބަޖެޓުްމިްނޫީންއަުޅގަ

އަދިވެސްްއެހެނިހެންްްއްޙީްޮގތުންނާޞިދިވެހިރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންނަށްްްހިސާބަށްާވއިުރގައިްމިހާްއަހަރުަގއިްފާސްކޮށްފައި

ް ްމި ްވެސް ްއަހަރަކީ ްހާލުޖެހިފައިވާ ްނިކަމެތި ްެއންމެ ްވަސީލަތްތަކުން 2013ްްތަރައްޤީގެ ްއަހަާރއި ަންވ2012ްަވަނަ

ްއެހެންވީމާ ްއަހަރޭ. ްކަންބޮޑުވާ، ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްމީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދުގެ ްއަޅުަގނޑު ްމީ ްކަމެއް.

ްތަހައްަމލު ްމިގޮތަށް ްނުތިބުމަށާކަންތައްތައް ްހޯް،ކޮށްގެން ްއެކަންތައްތައް ްގޮއެކަމަށް ްވެސް ްތެދުވުމަށް ާލްަވއިދަިއގަތުމަށް

ްތެދުވެްކަމެއް.ްއެ ްކަްއެް،ރަްއޔިތުން ްހޯދަންޖެހިއްޖެ ްޙައްޤުަތއް ްވަގުތުރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަންޖެހޭ ްވެސް ކަމުަގއިްމަށް

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްވަރަށްް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދު.ޙީްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވައިާރގެްޢިތޮްއޑޫްދާް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޙީއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަތޮ

ނޑުްނިޒާމާް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް ަކއިރީަގއިްްވެސްްޖަސްޓިސްްބިލްޑިންގުްނެގީްމިއަދުްއެްއްމިްބެހޭްމައްސަލަްއަުޅގަ

ދުވަހުގ14ްްެއިްއޮންނާނެްމަޖިލީހަށްްލާފަްވާތީ.ްމިްށްގެންްފުލުހުންްހައްޔަރުކޮށްފައިއަކުްއަތުަލފިކޮްސަންގެްނޫސްވެރި

ްނެތް ްއިތުބާރު ްއެޖެންޑާކުރަންެޖހޭ ްއެހެްނވީމާކަނޯޓިސްދީފައި ްމައްސަލަތަކެއް. ްމުގެ ްމިނިސްޓަރުޞަޚާއްް، ްހޯމް ްމި .ްކޮށް

ްވަރަށް ްކަންތައް ްއުޅެނީްބޮޑުްްމީނަގެ ްމީނަ ްހަދައިގެްވެއްޖެ. ްޑީ.އާރު.ޕީްކޯިލޝަން ްގޮން ްޔާމީންެގްާއ. ްއިންނަނީ ސް

ް.ްޖަލްސާގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު ްމައްސަލަްނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީްބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ބެހޭްްނިޒާމާް.ދެވަޑަިއގަންނަވާނއެއް

ްއިށީްމައްސަލަ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްނޫން. ްއިށީް!ދެވަަޑއިގަންަނވާނއެއް ްމެންބަރު ްް!ނަވާދެވަޑަިއގަންނޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްާދއިްއަޅުަގނޑު ްމަތިވެރި ްޙުސައަރުވަނީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދަރާގެ ްށް.އިން

ްއިށީް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެންަބރުްް!ދެވަޑަިއގަްނނަވާނތޮްއޫޑ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.ށްްފުރުޞަތުދައިންްމުޙައްމަންބަރުްޙުސަމަތިވެރިްދާއިާރގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެައޅުަގނޑުްް!ދެވަަޑިއގަންނަވާނށީއި

ްހިތްތެވުމަށްްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ

ްއިންްމުޙައްމަދު.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސަްރާގެނަސޭހަތްތެރިވަން.ްމަތިވެރިްދާއި

ް

ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްްޟާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިްމިލަންދޫްދާއިރާގެް!އްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެޝުކުރިް!އާދެ

ްރައްޔި ްޤަރާރަކީ ްއާސަމި ްޚިދުމަތްތުންނަްށ ްްލިބުމުގައިންދަިއގެ ްނުވަތަ ްދަތިތައް. ްބަެއއް ްގޮތުްންޞިްހުރި އްޙީ

ްއެފަރުވާ ްއެހީަގއި ްއާސަންދަިއެގ ްހޯދުމަްހޯދުމުގައި ްދަތިތަކަކާފަުރވާ ްކުރިމަތިވަމުންދާ ްހައްލެއްްް،ގުިޅގެންްށް ެއކަމަށް

ނޑުް ކަެތްއްމަސައްްްއޔާްއެކުރަނީ.ްއެހެންަކމަށްވެއްޖެޤަބޫލުހޯދުމުގެްނިޔަތުގައިްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްޤަރާރެއްްކަމަށްްއަުޅގަ
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އްޔިތުްނގެްތެރެއިްންއްޙީްޚިުދމަތަކީްރަޞިްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެްފަދައިންްް!ން.ްއާދެކުރަރީފުޢުއަޅުަގނޑުމެންްޖެހޭނީްތަ

ްިއސްތިސްނާް،އެންމެނަށް ްމީހެއް ްބޭނުް،ނެތިްްވުމެއްަވކި ްއެހެްނވީމާ،ކޮްނމެހެން ްޚިދުމަތްތަކެއް. އެކަމަށްްްންވާ

ކުރުަމކީްހަމަްކޮންމެްމީހަކުްެވސްްކަންްަރނގަޅުކުރުމަށްްމަަސއްކަތްދަތިތަކެއްްހުރިްއޔާްއެްްއަިދްެއކަމުަގއި،ްމަގުފަހިކޮށް

ްފަަހކަށްއައިްކަމެއް.ްއާދެ!ްމިއާރަނގަޅުްްކުރުން ްައޅުަގނޑަށް ްދެއެީކަގއި ްގިނަިއންްވެސް ްތަންކޮެޅއް ްވާހަކަސް ްއެއްްްެކވޭ

ްއެބަ ްދަންަނވަންްތަކުރާރުކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދެްއކިޔަސްްްޖެހޭ. ްަކއުންސިލުތަކުގެ ްކަްނކަމުެގް، ްއެހެން އަދި

ްކަންކަންވާހަކަ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްމިންވަރުކުްދެްއކިޔަސް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެންެގްްއާދެ!ންނޭ.

ްްފުދުންތެރިކަމާ ްއަދި ްކުރެވޭނީ. ްކަންަކން ްތަންދޭވަރަކުންނޭ ްހިތްއެދޭތަނަވަްސކަން ނޑުމެްނ ްކަންކަމެްއްއަުޅގަ ވަރަކަށް

ްނުކުރެވޭނޭ .ް ްކުރިެއއީ ްސަރުކާރުން ްކުީރެގ ންމިހާރުގެް،ނަމަވެސްްްއަދި ްައުޅގަ ްކުީރގެްސަރުކާރުން، ްޤަބޫލުކުރަން ޑު

ްނިޔަތެް ްރަނގަޅު ްޚިދުމަތެއްކަންސަރުކާރުން ްރަނގަޅު ްފެށި ްްކަމަކީްއްަގއި ކަމަށްްްމިްއެހެންނަމަވެސްއިނގޭތޯ.

ްއާދެ! ްިޞއްޙީްބަލާއިރުަގއި ްހިލޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްފޯރުކޮށްދިނުންްހުރިހާ ނޑަްށްް.ިޚދުމަތް ްއަުޅގަ ްކަެމއް. ްބޮޑު ކަމަކީ

ސްްކުރެވިފައިްއިްވިްއާޔްދުނިޔޭގެްވަރަށްްމަދުްޤައުމެއްަގއި،ްއަދިްމުއްސަނދިްޤަުއމުތަކަށްްބެލިޔަގޮތުގަްމަޢުލޫމާތުްލިބޭ

ްނޫން ްކަމެއް ްބޭނުންވިް،އޮތް ްްކުރަން ްއެހެްނވީމާ، ްވެސް. ްވިޔަްސ ްކުެރޭވްކަމަށް ްރަނގަޅުކުރުމަށް މިަކން

ނޑުްާތއީދުްެވސްްކުރަން.ްއާދެ!މަސައްކަތްތަކަށްްއަޅުް ޖެހޭްްއެބަްއަދިްހަނދާނަށްްގެންނަންނޑުމެންްިމާއއެކީްއަުޅގަްގަ

މުންދޭްމިވެނިްބިލެއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްތަކުރާރުކޮްށްއިވެްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.،ްއިވާްބިލެއްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފަ

ްބޭނުންވެއޭ ްބިލެްއ ްެއވެނި ްމަޖިލީހުންްފާހެއްނުވެޭއ، ްއިންޝުއަ. ްޞިއްޙީ ްއިޖްތިމާޢީ ްޤަްސާރެންކޮބައިތޯ އުމީްބެހޭ

އޮތްްގޮތުަގއިްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިްްއަޅުަގނުޑގެްބަލިްަހނދާނަށްްއަންނަްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް،ނިޒާމުގެްބިލު

ްޞިއްޙީްބިލެއް. ްނުވަތަ ްއިންޝުއަރެންސް ްހެލްތު ްރައްޔިތުންނަްށ ްޚިދުމަތްްދިވެހި ޤައުމީްްދިނުމަށްއިންުޝއަރެްނސްގެ

ްއުފެއްދުމަށް ްއެކުްނިޒާމެއް ްަލވައިޓަަކއި ްއައިލާފައި ްވުޖޫދަށް ްބިލު ްމި ްބިލެއް. ްއޮތް ްއިރު ްކިޔާްައދި ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ް ްއޮްތ. ްެވސް ްސަރުކާރު ްއުްއެހެންނަމަވެސްކުރީގެ ްއާސަންދަ ްކުރިން ްބިލުގެ ްސަރުކާރުްއެ ްއެ ްއާސަންދަ ފެއްދީ.

ނެއް.ްދެންްއަޅުަގނުޑގެްުސވާލަކީްިމްއަުޅަގނޑަކަށްްހިެއއްުނވޭްމިްނިޒާމުގެްދަށަށްްހިޖުރަކުރިހެްދިަޔއިރުްވެސްއުިވގެން

ނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވ1ްޭސަރުކާރުްއައިްފަހުންްމިހާރުް .ްމިހާރުްއާސަންދަްހިނގަމުންދަނީްމިްގޮތުގަްއަހަރުްވެއްޖެްއަުޅގަ

ނޑުެގޒެޓުް،ްތަޞްދީޤުކުރެވިް،މަޖިލީހުންްފާސްކޮށް ްދަށުންތޯއޭ.ްއަުޅގަ ްދެންނެިވްިބލުގެ ްމި ްއޮތް ްގަިއްޝާއިުޢުކރެވިފައި

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްބިލަކީ ްދެންނެވި ްއެކުލަވައިމި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްއިންޝުއަރެންސް ްހެލްތު ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ލާަފއިްގެ

ތަކުންްމިްބިުލެގްދަށަށްްހިޖުރަކޮށްފިްހެއްޔޭ.ްއާސަންދަިއގެްޚިދުމަތްްހިންގަވާްފަރާތްްއެހެންވީމާ،ްުސާވލަކީއޮތްްބިލެއް.ް

ްވެއްެޖއްްްނުކުރާހިޖުރަ ްް،ޔާކަމަށް ްބަޔާންކޮށްަފިއ ްބިލުަގއި ްތަފުސީުލކޮށް ްވަރަށް ްއެއީ ްސަރުކާރުންްއެބަ ޮއޭވ،

ްއެްޚިދުމަތްތައްްއޭރުްއާސަންަދްް،ގެންދާދެމުން ްޮއވެދާނެ.ްކޮންމެއަކަސް ްެއހެންްނަމެއްްވެސް ްއަދިްފަހަރެއްަގއި ނުވަތަ

ް ްތެރޭަގއި ްމުއްދަތެްއގެ ްމިވެނި ްމި ްދަށަށް ްނިާޒމުގެ ްއުފެދޭ ްދަށުން ްބަދަލުވާންޖެހޭނެްބިލުގެ ްކަމަށް. ްހިޖުރަކުރަންޖެހޭނެ
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ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްޮއވޭ. ްބަޔާންކޮށްފައި ްކޮމިޓީްކަމަށް ްދިރާސާކުރި ްިބލު ްއެ ްވާތީވެ،ްވެސް ްކަމަށް ްމީހެއް ްހިމެނޭ ަގއި

ް ްމިހެން ްއަޅުަގނޑު ްބިލުގަދަމި ްެއ ްއޮންނާނެ ްންނަވާލަނީ. ްޢަމަލު. ްެއކަމަކު ްވީ. ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްއެ ވާީންނުކުރަންޏާ

ްނޫންތޯ ްބިލަކަށް ްމަސައްކަ. ްހަދަން ްޤާނޫނަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލަކީ ްވިދާޅުިވޔަސް. ްތިހެން ްވަކީލު ތްކުާރްޢިއްޒަތްތެރި

ްތަޞްދީޤު ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްފާސްކޮށްފައި ްވޯޓުަލއި، ްމިތަނުން ނއެްއޗެއް. ްއަުޅގަ ްޤާނޫނު.ްކުރީމަ ްިކޔަނީ ޑުމެން

ްާކުކްޢަމަލުކުރީ.ްއެހެންނަމަވެސްްކާކުޯތްޢަމަލުކުރީްމިްާޤނޫނަށް؟ްވިދާޅުވެަބއްލަވާ!އް.ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްއެްއޗެްޤާނޫނަކީ

ްޤާނޫ ްިއެވނީ ްތަކުރާރުކޮށް ްއިވެީނ، ްިމ ްަތކުރާރުކޮށް ްބައަޅުަގނޑަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުހަދައޭ. ްނެއް ްލާނަން ޖިނާޢީްތި

ްދުވަހަކުންއައިޖުރާ ްފާސްކުރާ ްބިލު ްކުށްވެރިންތަކަށްްތުގެ ްޤާނޫނާްތޯ.ދެވޭއަދަބުްތި ްދިނީމަްއަދަބު މައްސަަލްް،އެއްގޮތަށް

ްގޮތަްށްހައްޔަުރކުރާްއެއްްނެތް. ްހައްޔަުރކުރި ްމީހާ ްއޮންލައިްނގެ ްވެސްްަސން ނުޑްިމްްމިއަދު ްއަުޅގަ ްެއއްްނޫން ވާހަކަ

ް ްމިނިސްޓަރު ްހޯމް ްކިތަންދެންނެވީ. ްއެހެންނަމަމެ ްނޫން. ްހަްއޔަރުުކރާށެކޭ ްެއގޮތަށް ްވިދާުޅވިޔަސް. ްސްްވެގަދަބަްސ

ްވިދާޅުވާނެ ްެއްއބައިފަހަރަށް ްދެންނެީވ ްމި ްްއަޅުަގނޑު ްނެތޭ. ްދަތެއް ްތާކު ްމިިމެވނި ްދަނީ.ްމިހެންނޫންތޯ ްމި ކަން

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވޯޓުޢިްއޒަތްތެ، ްމަނިކުފާނު ްރައީސް. ްވާހަކަަތްއްްނަންގަވާރި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ގަޑިޖެހިއްޖެްއޔާ

ްދަންފަޅިއަް،ފަސްކޮށްލާނަން ްއަންނަ ްއެބަދެން ްއަްކަށް. ްެއީއ ްވާހަކަދައްކަން. ްމިއަށް ްވަރަށްްހުރި ްވެސް ނޑު ޅުގަ

ްމަސައްކަތް ްރައްޔިތުންނަށް ްމިއީ. ްބިެލއް ްކުރި ްވާހަކަަދއްާކްމި ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއަދި ްބިލެއް. ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް

ވަރަށްްމިއީްކުަރންްއޮތްްކަމެއްްރަނގަޅުްގެްވެރިކަެމއްަގއިޖެއްޔާްައޅުަގނޑުމެންގެްޕާޓީްކަމަށްްެވއްްބީދައިންްވާހަކަދައްކާ

މާްދެއްވީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްވޯޓަށްފަހުްފުރުޞަތުނުކުރާތީްބިލުްކިޔެނީ.ްކީއްތޯުކރާނީއާދެ!ްޤާނޫނު.ްޢަމަލުްއަވަހަށް.ް

ްބައިްގެންދާނަންްކުރިއަށް.ްމި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްއާދެ! ްޢިއްޒަްތތެރި ްއާދެ!ޝުކުިރއްާޔ ްއިށީްް. ްމެންބަރުން ްކާޑުޮކޅުތަްއްިޢއްޒަތްތެރި ނދެވަޑަިއގެން

ްދަންނަވަން.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ް ްމެޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާެގްްންބަރުން ނައިފަރު

ްކޮށްެލއްވުންްއެދެން.ކާުޑކޮޅުތައްްޗެކުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ްއާދެ!ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްއެޖެންޑާްއަޅުަގނ ްދަނީ ްމި ްކަންއަށ12ްްްނަންބަރުްޑު ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯޓަްށ ްކުރީ. ްއެހުމަށް. ްވޯޓަށް ދުވަހުގެްްކަމަށް

ްކަންތައްތަކަްށްއަ ްހުރި ްވޯޓަްށްއެހުމަށް ްތެރެއިން ްދަންނަވާމަސައްކަުތގެ ްވޯޓަށް ނުޑްފުރަތަމަ ްއެޖެންުޅގަ ާޑްނަން.ްއެއީ
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ް ްޢިއްޒަތްް-12.1ނަންބަރު ްާދއިރާެގ ްހުށަހަުޅއްވާަފއިވިލުފުށީ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްނަންބަރުްތެިރ ްޤާނޫނު ާވ

2111/7ް ްއިޞް، ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްިއދާރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިލުްލާޙުކުރުމުގެ

ްއެހުމަށް. ްވޯޓަށް ްބަލައިގަތުމަށް ްދަންނަވަނީްްއާދެ!ްގުުތކޮޅަކަށްަފހު()ވަްމަޖިލީހުން ްމި ްވޯޓަށް ްމި ްމިހާުރ ނޑު އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޭޖެގް،2111/7ްވާްޤާނޫނުްނަންބަރުްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވިލުފުށީްދާއިރާ

ްހިންގު ްއުސޫލުން ްލާމަރުަކޒީ ްދާއިރާތައް ްއިޞްލާޙުގެަނއުއިދާރީ ްޤާނޫނަްށ ްބިމުގެ ްބަލައިގަތުމާމުގެ ްަމޖިލީހުން މެދުްްލު

ްދެއްވުމަށް.ނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

13ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 45ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 23ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްބިލުްްއެހެންކަމުން،.45ް. މި

ްވޯޓާބަ ްމި ްއާދެ! ްުނވި. ްފާހެއް ްްލައިގަތުމަށް ްއެްއ ްަމއްސަލަ ްނިޒާމީ ްަނގާ ްގުިޅގެން ްއަުޅަގނޑުްެވއްޖެކަމަށް އްާޔ

ްއަރުވާނަން.ްުކޑަހުވަޫދްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ފުރުޞަތު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު
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ްމަ ްބެހޭ ނޑުްނިޒާމާ ްމެންއާދެ،ްއަުޅގަ ްމިތަނުން ްަކނޑަެއޅިގެން ްމިްނެގީ ްއެއް ްހެކިބަސްއްސަލަ ްއެބަ ްބަރަކު ްދޭ އެްހަމަ

ްވޯޓުމެ ްމީހަކު ްއެހެން ްނޫން ްއޮތްްލީންބަރު ްކުރިއަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއޮންނަނީ ްފުރުޞަތު ްއެ ތާނގަިއްްކަމަށް.

ްއެ ްބޭނުންކުރާނަން. ްފުރުޞަުތ ްއެ ްްއަޅުަގނޑުމެން ްނެްތ ްއެއް ްމައްސަލަ ްކަމެންބަރެއްގެ ްޝަކުވާްމަށް ްއެ ވަންޏާ

ްކުރިއަށްބަލައިގަެނގެން ްކުާރނަން ްއެކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްފުރުޞަުތްްނުވާނެ ްއެ ްއެގޮތަށް ްތަުނގަިއ އޮތް

ްކަމަށްްވަންޏާްއިނގޭތޯ.ްނީބަލައިގަންނަ

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަލަެއއްުނަގން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއްަކމަކަށް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްދޭތެނިޒާމާ ްަޞއްޙަކަމާ ޭރގަިއްނަން.ްވޯޓުެގްަވގުުތގަިއްޯވޓުގެ

ްއަުޅގަޗެލެންޖު ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެހެން ްފިޔަވައި ްއެއް ްމައްސަލަ ނުޑްކުރާ ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްބަަލއެއްުނގަންނާނަން. ނޑު

މާްހިސާބަށްްނިންްދުވަހުގެްމަސަްއކަތްތަުކގެްތެރެިއންްވޯޓުންް-12.2ބަރުްިއގެންްކުރިއަށްްމިްދަނީ.ްއެޖެންޑާްނަންވޯޓަ

ްްގޮސްފަިއވާ ްއެހުން. ްވޯޓަްށ ްވޯޓަށްކަންކަމަށް ްފުރަތަމަ ނޑު ްބިލުްއަޅުގަ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި ްދަންނަވަނީ ްމި

ްދެްއވުމަށް.ނިވަޑައިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެްމާންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުރުކޮމިޓީ

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްޓުގެްނަތީޖާ:ވޯ

ް

53ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

12ްްވޯޓުްދެްއވީ:

48ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 51ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 26ް.ްފާސްވުމަށް އެހެންކަމުން،ްިވޔަފާިރް.51ް.ްޖުމްލަ

ްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާހެްއްނުވި.ްއާދެރަޖިސްޓް ރަްއޔިތުްނެގްމިްބިލުްމިގޮތަށްްފާސްނުވުމުން،ްް!ރީކުރުމުގެްބިލު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރަޖިސްޓްްގަިއވާވަަންމާއްދާގެް)މ(85ްގަވާއިުދގެ ްވިޔަފާރި ްމަތީން ްކޮމިޓީްގޮުތގެ ްބިލުްއަނބުރާ ރީކުރުމުގެ

ްފޮނު ްދަންނަވަނީ،ްްވުމާއަށް ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ މެދު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ް)މ(85ްަގވާިއދުގެ ްމާއްާދގެ ްރަޖިސްޓްްގަިއވާވަނަ ްވިޔަފާިރ ްމަތީން ްބިުލްގޮތުެގ ރީކުރުމުގެ

ްދެްއވުމަށް.ށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަަކށްްވޯޓުބަރުންނަމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންްއަނބުރާްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވުމާް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

53ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ްރަ ްމަޖިލީހުގެ ްއްޔިތުންެގ ް)މ(85ްަގވާިއދުގެ ްމާއްާދގެ ްރަޖިސްޓްްގަިއވާވަނަ ްވިޔަފާިރ ްމަތީން ްބިުލްގޮތުެގ ރީކުރުމުގެ

ްއެ ްފާސްވެއްޖެ. ްމަޖިލީހުން ްފޮނުވުމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަލުންްއަނބުރާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލު ްމި ހެންކަމުން،

ްއާދެ!ފޮނުވު ނޑަައޅަިއފިން. ްކަ ްކަމަށް ްވޯޓަްށްްނީ ްތެރެއިން ްމަސައްކަުތގެ ްމިއަދުގެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު އަޅުގަ

ް ްއެއީ ްަކމަށް. ްދެވަނަ ްއޮތް ްވިޔަފާީރގެދަންނަވަން ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަދި ްގޮތަްށްް،ބިލުްކުދި ްނިންމެވި ކޮމިޓީން

ްދެްއވުމަްށްދަންނަވަން.ްނިވަޑަިއަގންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެްްސްކުރެްއވުމާފާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަދިް،ް.ްއެހެންކަމުނ51ް.ްޖުމްލ26ްަ.ްފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ51ްުދަދުްވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަ ކުދި

ތޮްއޑޫްދާއިރާެގްް،ެއއްްގޮތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއިންްނިންމެވިްވިޔަފާރީގެްބިލުްކޮމިޓީްމެދުްފަންތީގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިރާް

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިްެއއް ްިމއަދު ްކަމެއް ްދެ ްއާ ްރިޔާސަތުންްނެގީ ލީހުގެ

ްގެއެންޓަޓެއިން ްވޯޓުކުރަމުން ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްތެޭރގަންަދާވތީ. ްވަގުތު ްފެއްޓުލުމުެގ ްދޭން ްމަްއސަލަ ްނިޒާމީ ްއި އެއީްން.

ްއެމް.ޑީްއެއް ްމެންބަރަކު ްގެ ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއައީ ްތުހުމަތެއް ްފުރަތަމަ ްކަމަީކ ްެދވަނަ ްމެންބަރަކަށްްކަންތައް. ްއެހެން .ޕީގެ

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިވޯޓު ޔައީްމީދޫްދާއިރާގެްދިްލައިދިނީއޭްބުނެްމުއްޠަލިުބްތުހުމަތެއްްކުރެއްވީ.ްދެންްަފހުންްއަޅުގަ

ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު ްވޯޓުްމެންބަރު ްސިޔާމުގެ ްއަޙްމަދު ްނެތީސް، ްނިމުނުމުޙައްމަދު ްރަތްްަލއި ްއައިފަހުން ފަހުންްްފިތަށް

ްމިްވަދެަވޑައިްސިޔާމު ްދެން ްަގތީ. ްގޮްވެސް ްލުއި ްސީރިއަސްްކަންކަމަކީ ްމީ ްދޫކޮށްލަނީ. ްރިޔާސަތުްނ ްތގޮތުަގއި

ްތަްއެލިގޭޝަންސްަތކުގެް ްމިްޙުޤީޤުކުރެވެންގޮުތަގިއ ްރިޔާސަތުންްްބަލަންޖެހޭނެްކަންޖެހޭނެ. ްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން.

ނޑާލަނީ.ްސަމާސާކޮށްބަލަންޖެހޭނެްމިކަން ް.ްތިްނުގެންދެވޭނެްބޭނުންހާްގޮަތކަށް.ްމިހާރުްމަޖިލީސްްހަމަްރަނގަޅަށްްފު

ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްްވާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުއަށްްސަމާލުެވވަަޑއިގަންނަްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްބަހުރުވަ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްއަުޅގަ

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްބަލައިަގންނަންްއެއްްނިޒާމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދާއިކަމަށް ްމީދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުް. ްޢިްއޒަތްތެރި ރާގެ

ްސުވާލު ްމުޙައްމަދަށް ްސިޔާމު ްބޭނުއަޙްމަދު ްވޯޓުްދަންނަވަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫންތޯ.ްންޭވ ްނުވަތަ ދެއްވިންތޯ

ްސެކްރެޓޭރިއެ)ވަގުުތކޮ ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ! ްމެންބަރުްޅަކަށްފަހު( ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމީދޫ ްވިދާޅުވަނީ ޓުްނ

ްފިއްތަވައިނިކުމެވަަޑއިގެންެނވު ްފިތަށް ްފެހި ްކުިރން ްއެހެންކަމަށްވުމާްަވޑަިއގެންނެވިްއިލަްއވާފަމުގެ ްމިްްކަމަށް. އެއްކޮށް

ްވޯޓެއްް ްަޞއްޙަ ްނިންމައިްވޯޓަކީ ްފަންް،ަކމަށް ްކޮމިޓީމެދު ްބިލު ްިވޔަފާރީގެ ްނިންމެވިްތީވެ ގޮތަށްްްއިން

ނަޑއަަޅިއފިން.ްއާދެ!ފާސްވެއްޖެ ނުޑްމިްކަުމގައިްކަ ދުވަހުގެްމަސައްަކތުންްނިންމަންޖެހޭްތިންވަނަްދަނީ،ްްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްނަންބަރު ްާޤނޫނު ްއެއީ ްނިންމުމަށް. ްކަސްޓަމްްސގ2111/8ްެކަންތައް ްްިދވެހިރާއްޖޭގެ 28ްްާޤނޫނުގެ މާއްދާެގްވަނަ

ްހ.)ށ( ްތެރެއިން ްނަންފުޅުތަކުގެ ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަިއވާ

ްއަލްފާޟި ްއިންޓެއާޒާުދވާދީ ްކަސްޓަމްސް ްޢަލީ ްވިޒާުދ ްކޮލާ ްޢައްޔަންކުރްއވުމާގްރިޓީ ްމެންބަރުކަމަށް މެދުްްމިޝަންގެ

ްދެއްވުމަށް.ްވޯޓުްްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްަބއިވެިރވި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު 52ްންބަރުންގެ ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .27ް ްޖުމްަލ ްޤާނޫނ52ްު. ްއެހެންކަމުން .

ް ްކަސްޓަމްްސގ2111/8ްެނަންބަރު ްްދިވެހިާރއްޖޭގެ ް)ށ(28ްޤާޫނނުގެ ްމާއްާދެގ ްމަތިންްވަނަ ްގޮުތގެ ގަިއވާ
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އާޒާުދވާދީްއަލްފާޟިލާްވިޒާދުްްރެއިންްހ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވާފަިއާވްނަންފުޅުތަކުގެްތެ

ްމެންް،ޢަލީ ްކޮމިޝަންގެ ްއިންޓަގްިރޓީ ްޢައްޔަންކަސްޓަމްސް ްމަޖިލީހުން ްބަރުކަމަށް ްފާސްވެއްޖެ. ނުޑްކުރެއްވުަމށް އަުޅގަ

ް ްނަންބަރު ްދަންނަވަީންޤާނޫނު ްމި ްވޯޓަށް ްޤ2111/8ްާމިހާރު ްކަސްޓަމްްސގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާއްާދގ28ްްެނޫނުގެ ވަނަ

ްގ.()ށ ްތެރެއިން ްނަންފުޅުތަކުގެ ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަިއވާ

ްއިންޓެ ްކަސްޓަމްސް ްމުޙައްމަދު ްމާނިޢު ްޔޫސުފް ްއަލްފާޟިލް ްކޮއަތަ ްޢައްޔަންކުރެްއވުމާގްރިޓީ ްމެންބަރުކަމަށް ްމިޝަންގެ

ްދެްއވުމަށް.ްވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްށްވޯޓުނިމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންވޯ ްަބއިވެިރވި ްޓުަގއި ްއަދަދު 53ްބަރުންގެ ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .27ް ްޖުމްަލ ްޤާނޫނ53ްު. ްއެހެންކަމުން .

ް ްކަސްޓަމްްސގ2111/8ްެނަންބަރު ްްދިވެހިާރއްޖޭގެ ް)ށ(28ްޤާޫނނުގެ ްމާއްާދެގ ްމަތިންްވަނަ ްގޮުތގެ ގަިއވާ

ްނަ ްފޮނުއްވާފައިާވ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ްތެރެއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގ.ންފުޅުތަކުގެ ްޔޫސުފްްްން ްއަލްފާޟިލް އަތަ

ކުރުމަށްްމަޖިލީހުންްފާސްކުރައްވައިފި.ްރިޓީްކޮމިޝަންގެްެމންބަރުކަމަށްްޢައްޔަންގްކަސްޓަމްސްްއިންޓެ،ްމުޙައްމަދުްމާނިޢު

ވަަނ28ްްޤާނޫނުގެްްިދވެހިރާއްޖޭގެްަކްސޓަމްސްގ2111/8ްެޤާނޫނުްނަންބަރުްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީް

ންފުޅުތަުކގެްތެެރއިންްގަިއވާްގޮތުެގްމަތިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްާވފައިވާްނަގެް)ށ(މާއްދާ

ްބުލޫކަްގއ. ްއަނީސްްނޑުހުޅުދޫ ްޖިހާދާ ްއަލްފާޟިލާ ްރޯްޒ ްއިންޓެް، ްމެންބަރުކަމަށްްގްކަސްޓަމްސް ްކޮމިޝަންގެ ރިީޓ

ްރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުެދއްުވމަށް.ޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަމެދުްްޢައްޔަންކުެރއްވުމާ

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 52ްޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .27ް ްޖުމްަލ ްޤާނޫނ52ްު. ްއެހެންކަމުން .

ް ްކަސްޓަމްްސގ2111/8ްެނަންބަރު ްްދިވެހިާރއްޖޭގެ ް)ށ(28ްޤާޫނނުގެ ްމާއްާދެގ ްމަތިންްވަނަ ްގޮުތގެ ގަިއވާ

ްފޮނުއްވާފަިއވާް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްބުލޫރޯްޒްނަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަކނޑުހުޅުދޫ ްގއ. ްތެެރއިން، ންފުޅުތަކުގެ

ްމަޖިލީހުންް ްޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަންގެ ްއިންޓެގްރިޓީ ްކަސްޓަމްސް ްއަނީސް، ްޖިހާދާ އަލްފާޟިލާ

ް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްފާސްކުރަްއވައިފި. ްނަންބަރު ްކ2111/8ްަޤާނޫނު ްްސޓަމްސްގެްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ް)ށ(28ްޤާނޫނުގެ ްމާއްާދގެ ްފޮނުއްވާފަިއވާްވަނަ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަތިން ްގޮުތގެ ގަިއވާ

ްނަ ްނަންބަރު ްަދފްތަރު ްތެރެއިން، 2245ްންފުޅުތަކުގެ ްއިންޓެގްރިޓީް، ްކަސްޓަމްސް ްއާދަމް ްފަރީޝާ އަލްފާޟިލާ

ްމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ކޮމިޝަންގެްމެންބަރުކަމަށްްޢައްޔަންކުރު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 51ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .26ް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ51ްު. ްއެހެންކަމުން، .

ް 2111/8ްްނަންބަރު ްޤާޫނނުގެ ްކަސްޓަމްްސގެ ްމަތީނ28ްްްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްގޮުތގެ ް)ށ(ގަިއވާ ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްމަޖިލީ ްރަްއޔިތުންގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނަންބަރު ްދަފްތަރު ްތެރެއިން ްނަންފުޅުތަކުގެ ްފޮނުއްވާފައިވާ ،2245ްހަށް

ްމަޖިލީހުންް ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަންގެ ްއިންެޓގްރިޓީ ްކަސްޓަމްސް ްއާދަމް، ްފަރީޝާ އަލްފާޟިލާ

ް ނޑު ްވޯޓަށް،ް)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީްފާސްކުރަްއވައިފި. ްމި ްވޯޓަށް ިމހާރު

ް ްނަންބަރު 2111/8ްްޤާނޫނު ްޤާނޫނުގެ ްކަސްޓަމްްސެގ ްމަތީނ28ްްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮުތގެ ް)ށ(ަގއިވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަލްފާޟިލާް /ް ްގ.އަީލއާބާދު ްތެރެއިން ްނަންފުޅުތަކުގެ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޝަމްވީލާ ްޢިއްޒަތްތެރިްްފާޠިމަތު ްމެދު ްޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަްނގެ ްއިންޓެގްރިޓީ ކަސްޓަމްސް

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

53ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

11ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްް
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 51ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .26ް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ51ްު. ްއެހެންކަމުން، .

ް 2111/8ްްނަންބަރު ްޤާނޫނުގެ ްކަސްޓަމްސްެގ ްމާއްދ28ްްާިދވެހިާރއްޖޭގެ ްމަތީންްވަނަ ްގޮުތގެ ްަގއިވާ ް)ށ( ގެ
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ްއަލްފާޟިލާް /ް ްގ.އަީލއާބާދު ްތެރެއިން، ްނަންފުޅުތަކުގެ ްފޮނުއްވާފައިާވ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަޖިލީހުންް ްޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަންގެ ްއިންޓެގްރިޓީ ްކަސްޓަމްސް ްޝަމްވީލާ ފާޠިމަތު

ްްފާސްކުރަްއވައިފި. ްމަތީން ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުގަިއވާ ްފާސްކުރެްއވުމުން ްމިޮގތަށް ްކޮމިޝަނަްށ5ްްއާދެ! ްއެ ބޭފުޅުން

ްމިއަދުގެް ްމިހާހިސާބުން ްާއދެ! ްނޯންނާނެ. ްއެހުމެއް ްވޯޓަށް ްނަންތަކަށް ްހުރި ްބާކީ ްއެހެންަކމުން، ްނިމުނީ. ޢައްޔަންކޮށް

ްވޯޓަށްްއެހުމުގެްަވގުތުްނިމުނީ.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްއެޖެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްންއަޅުަގނޑު ްއެހެންްްއަށް.13ްްނަންބަރުޑާ ްއިތުރު ްމަސައްކަތްތަކަށް. ްއެހެން އިތުރު

ްދާއިރާގެް ްމިލަންދޫ ްެތރެއިން، ްމަސައްކަތްތަުކގެ ްހުރި ްނުނިމި ްކުރިއަްށގެންދާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްތަުކގައި

ް ްނަންބަރު ްއެޖެްނޑާ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޢަލީްރިޟާ ްމެންބަރު ްމަްއސ11.1ަޢިއްޒަތްތެރި ލަ.ްމިހާހިސާބުން،ްނިޒާމާްގަިއވާ

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްޮތއްޑޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްހަކަެދއްެކވުން:ވާތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރައީްސ، ްރިޔާސަތުންްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްރިޔާސަތުން ްނެގީ ްމި ްދައްާކްްއެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްމައްސަލަ ްނިާޒމީ ްައޑުނާއްަސވާތީ. ްމުހިއްްވާހަކަ ްގޮުތގަިއ ްނެގީމައެްއގެ ްކަންކަން ްމަނިކުފާުންް،މު ްލުއިކޮށް ވަރަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދުއްވާލަނީ. ްތި ްވެްސ ްބާރުތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމުޅި ްހަދަހަދާ ްެއޮގތަށް ްކުރަްއވަނީ. ްތި ކަންކަން

ްިމއަ ްއަކީ ްބިންޑިްނގުވާހަކަ ްޖަސްޓިްސ ްެގންދިޔައީ ްެއ ްނޫްސވެރިަޔކު ްސަންގެ ްވެސް ްހޯމްްންދު ްބަންދުކޮށްގެން.

ްށްްތިްމަޑުކުރަނީްކީްއވެގެންހޭ؟ނެތްަކމުގެްމައްސަލަްއެޖެންޑާނުކޮްމިނިސްޓަރުގެްއިތުބާރު

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްވަޑަިއގަންނަވާ!.ްއިީށނދެއެއްްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަްށގެްނދެވުން(

ް

 ްހަކަެދއްެކވުން:ވާތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ް.ްއެއްްއެއީްެއނގިއްޖޭްނިޒާމީްމައްސަލަ

ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުްއާދެ! ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްއެދެން.ްމިހާހިސާބުން ްވަަޑއިގެންެދއްވުން ްރިޔާސަތަށް ޙައްމަދު

ް ްއަުޅަގނޑުމެްންانسحيىްانسحًٍްهللاްبسى)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްުކރިއަށްދާއިރު ްމަަސއްކަަތއިގެން ނޑު ްއަުޅގަ .

ްގައިްރަނގަޅުްފެންވަުރގެްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(23ްނުައސާސީގެްއޮތީްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫްކުރިމަތީގައިްމި

ތުންނަށްްއަާސސީްޞިއްީޙްއަސާސީްަޙއްޤެްއކަމުަގިއްބަޔާންކޮށްފައިްވާހިނދު،ްަރއްޔިްޚިދުމަތްތައްްލިބުދިނުމަކީޞިއްޙީް

ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައިްޚިދުމަތް ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތް ްނިޒާމުގެ ްއާސަންދަ ްދެމުންގެންދާ ްދައުލަތުން ްގޮތުން ދިނުމުގެ

ްަދއުލަުތން ްޚަރަދެއް ްފޯރުކޮށްދެމުންްއެކަީށގެންވާ ްއެތަެކއްްްސަބަބުންނުދިއުމުގެ ްޖެހިފަިއވާ ްހާލުގައި ްނިކަމެތި ވަރަށް

ް ްރައްޔިތުންނެއް ްްާރއްޖެދިވެހި ްއެނދުމަތިްރާއްޖެއާއި ްހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ްބޭުރެގ ްހާލުަގއިް،ކުރެވިއިން ް،ނިކަމެތި

ްހޯދުމުގެ ްހައްލެއް ްއެކަށޭނެ ްހުށަހަޅާފަްމިކަމަށް ްޤަރާރުގޮތުން ްވާހަކަދެއްކުމަށްއިވާ ްޤަރާރަށް ްމި ނުޑްް. ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްމި ްމެައޅުަގނޑުްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް،އަރުވަނީްފުރުޞަތު ްވޯޓަށް ްގެންދެިވްމެން ްވާހަކަދަްއކަމުން ނޑާިލއިުރ ދުކަ

މަދަށް.ްއާދެ!ްންްމުޙައްރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޙުސައިވަނީ.ްމަތިވެރިްދާއިއަރުްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްމި

ް ްއޮީތ ްމެންބަރަށް ްޑީ.އާރު.ޕީމިނެޓ2ްުޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތެއް. ްްގެ ްއޮތީ ްބާކީ ްމިހާރު ކަމުަގއިްމިނެޓ2ްްުއަށް

ްބޭނުންކުރުމަށްްދަންނަވަން.ްްގެފުރުޞަތުދަންނަވަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ް

ްްއެކވުން:މަދުްވާހަކަދެމަތިވެތިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައް

ނޑުމާއަދިްއެކީްްއޮތުމާްމިނެޓ2ްުއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް އެކީްައޅުަގނޑުްްއަުޅަގނުޑގެްވާހަކަްމެދުކެ

ްޚުގަސްތު ްވަުރގަދަކޮށްލާސާކުރަނީ ްނިޒާމު ްއާސަްނދައިގެ ްދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްލިބޭް،ކުރުމަށް. ޚިދުމަތްްްރައްޔިތުންނަށް

ްހުށަހެްރަނގަޅު ްމި ްތަކުރުމަށް ްއެއަށް ްައޅުަގނުޑމެން ްޤަރާރަކީ ްވެސްްޅުއްވި ްސަރުކާރަށް ްއަދި ރުހީބުދީގެން

ްަރނއެއްބާރުލުން ްިމކަން ްބަލަންޖެހޭގަޅުދީގެން ްބެލުމަށް ްްވޭޯތ ްކަމެއްްްހެޔޮކަމެކޭ. ްހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށްްްިނޔަތުަގިއ

ްވާހަކަ ްދަންނަވާލި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްބަލަިއގަންނަމޭ. ްްއަޅުަގނޑު ްޤައުމީްްޞިއްޙީްއިޖްތިމާޢީއަކީ އިންޝުއަރެންސްގެ

ްއެްއޗެއްް ްކިޔާ ްނިޒާމު ްދުަވސްތަކެއްްް،ފާސްކޮށްްޤާނޫނެއް، ްމިހާރު ްއައިތާ ްުވޖޫދަށް ްް،ޤާނޫނު ސްތަކެްއްމަމިހާރު
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ްހިނގައްޖޭ ްބުނާފާއިތުެވގެން ްޤާނޫނު ްެއ ްޤަބޫލުވާްް،އްޔާެވްއޖެްގޮތުންް. ނޑަށް ްްއަުޅގަ އްާޔްެވއްޖެްގޮތުންގޮތުން

ްހެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއިންޝުއަރެންސް ްްދޭންޖެހޭނީޚިދުމަތްލްތު ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްނިޒާމެއްގެއެ ތެރެއިންނޭ.ްްއުފައްދާ

ް ްފާސްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނު ްއުފެްއދިގެން ްއެޤާނޫނު ްމިް،ކާކުތޯްގެންދާިއރުދައްކަމުންްވާހަކަްނުކުރާތީ ްކިހިނެއްތޯ

ްޢަމަލު ްކުރީޤާނޫނަށް .ް ްބަލައިގަތީ. ްޤާނޫނު ްޢަމަލުކުމި ނޑަްށްނޫނިްއޔާ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނޫތަކަކަށްތޯއޭ. ްވަކި ރަންޖެހެނީ

ްގޮތުން ްއެބަެވއްޖެްޤަބޫލުކުރެވޭ ްނުކުެރވި ްކަންތައްތަކެއް ްކުރަންޖެހޭ ް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްދެންްްްއާޔ ްއާދެ! ހުރި.

ް ްއެެހންނަމަވެސް ްދަންނަވާލިން ްބޭނުންވިޔައަޅުަގނޑު ްިކތަންމެ ްްސްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތައްްކަންވެސް

ނޑުމެންް ކަމެކޭ.ްްނޑުމެންްވިްސނުންްބަހައްޓަންޖެހޭެވސްްައޅުގަްްގެްފުުދންތެރިކަންްހުރިވަރަކުންނޭ.ްެއއީކުރެވޭނީްއަުޅގަ

ް ްެއބަތެދެއް! ްބޭފުޅުން ްްބަެއއް ްބަނދަރުތަކާއި ްަވއިގެްނ ްަބއެއް ްބިންާގއަޅަްންްއެއަރޕޯޓުަތކާ،ވިދާުޅވޭ ތަންތަން

ްދައްް ްވާހަކަ ްއެހެދާކަމުންހަވާލުކުރުމުގެ ްކަންކަމާ،އިރު. ްއިސްކަންދޭންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްފެންްންވީމާ، ވަރުގަިއްޤައުމީ

ްކަންކަމާ، ްމެދުގަްވިސްނަންޖެހޭ ްމިކަންކަމާ ްކޮއި ްވިސްނުންތަެކއްވެސް ްވަެރއްގެ ްގެންގުޅެްންްންެމވެސް ނޑުމެން އަުޅގަ

ްތަކުރާރުކޮށްްއެބަ ްއަބަދުވެސް ްޚިދުމަތަކީ ްޞިއްޙީ ްއާދެ! ްޖެހޭ. ްމެންބަރުހުށަހެޅު، ްވިދާޅުވިްއްވި ވެްސްްފަދައިންްމި

ްއެ ްވެރިްކުރީަގއި ްްކުރިއިރުަކންބޭފުޅުން ްލިބެމުންެވސް ްލިބެމުންދަނީ.ްްދިޔަޝަުކވާތަްއ ްޝަުކވާ ްމިހާރުވެސް ކަމެއް.

ނޑުްާދއިރާގެްީމހަކުް ނޑުްއުެޅނިކޮށްްގުޅައިމިތާގައިްއިްއޔެްއަުޅގަ ނޑުްދާއިާރަގއިްހިމެނޭް،ލާަފއިްބުނީއަުޅގަ އ.ްްއަުޅގަ

ްޮއންނަ ްހަލާކުވެފައި ްއެމްބިއުލާންސް ްއޮންނަ ްހެލްތުްސެންޓަރުގައި ްހުންނަ ްފެރިދޫގައި ްމިހާރުްއ.ްއަތޮޅު ްއަހަރުްތާ ދޮޅު

ްވެއްޖޭ ްނޭނގެއޭ.. ްާވޮގތެއް ްމިހާްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްއޭިތ ްރު ްމިހާރު ްޮއވެފައި ްްރަށުންރަށުގައި ފިއޭ.ްގެންޮގސްވެސް

ްްއެކަމަކު ްކަންކަމަށްބެލެހެއްްއެްްދުއްވުމަާށއިއެ ްދެްޓުމުގެ ް ްއެބަްމުސާރަދޭ ްދީދީ.ްްތިއްބޭްމީހުން ްމުސާރަ ހަމަ

ްނޭ ްޚަބަރެްއ ްމީގެ ްމިނއެހެންނަމަވެސް ްއެހެންވީާމ، ްކަންކަންގެއޭ. ނޑުް،ަކހަލަ ްމައްސަލަޖެހޭނެްއަުޅގަ .ްޤަބޫލުކުރަން

ްް،އަޅުަގނޑުމެންނަކީް ްހިތުގައި ނޑުމެން ްތަރައްޤީްއަުޅގަ ްއޮތަސް ްގޮަތކަށް ްޤައުމެއްްވަމުންކޮންމެ ދަނީެގްއާމްް.އަންނަ

ްމައް ްަތކުރާރުްހުރިހާްހުރިކަންސަލަތައް ްއެނގޭނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްނުކުރިއަސް. ދެންނެީވްައޅުަގނޑު

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްކަންކަން ްރަނަގަޅުއަމުދުން ްޚިދުމަތް ްއަސާސީ ނޑުމެންްމިކަހަލަ ްއަުޅގަ ކުރުމަށް

ްއެބަ ްމިތަނުންްްއިސްކަންދޭން ްދެން ްލަސްވެގެންްޖެހޭ. ްފާސްކުރުން ްާދއިރުޤާނޫނު ްތަޞްދީޤު، ކުރެޭވްފާސްކޮށް،

ްމިއަށްވުރެ ްސަރުކާުރން ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްސަމާލުކަންްޤާނޫނުތަކަށް ްޝުކުރިއްާޔްބޮޑަށް ދޭންޖެހޭނެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ދުްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީ

ްއައްސަލާމް ްމެންބަރުން،ޢަލަިއކުމްް`. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް.ް. ްމެންްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަލީްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި ބަރު

ްމިްމިްހުށަހަޅުއްވާަފއިްރިޟާ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްޤަރާރަކީ ްމުހިއްވަްއޮތް ްވަރަށް ްިމވަގުތަްށ ްޤަރާރެއް.ްގުތުން މު
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ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު ނޑުމެްންްފުރަތަމަްއެހެންވީމާ، ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްދަންނަާވލަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްޤަރާރަށް ްއެ ވެސް

އަށްްިޞއްީޙްްއަދިްއޭގެްކުރިންެވސްްޞިއްޙީްފަރުވާްއިްެވސްްއަހަރުގ31ްްަދިގުް،ްރައްޔިތުންނަީކްޒަމާނުްއސުރެްދިވެހި

ްސަލާންޖަހަމުން ްބޭނުންތަކަށް ްއުްހަދާނެް،ކުރަމުންއާދޭސް، ްނެތިގެން ްދިވެހިްގޮތެއް ްހާލެއްގައި ްމިފަދަ ްބައެއް. ޅުނު

ް ްއުޅެނިކޮށް ްރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްހައްލެއްްހޯއްަދއިދެްއވި.ްއަުޅގަ އެީއްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާުރންްމިކަމަށްްވަރަށްްރަނގަޅު

ްތަކަށްްޔިރައްްކޮންމެްދިވެހިް،ވެސްްނުޖެހިްކޮންމެްމީހަކަށްސަލާންޖަހަން،ްއިުމކޮށްަގނޑުމެންްއާސަންދަްނިާޒމެއްްގާއަޅު

ްައއި.ޑީ ްހިފަިއގެންްވެސް ްްއެްގޮސްްކާޑު ްބޭސްފަރުވާމީހަކަށް ްބޭނުންވާ ްނިޒާމެއްކޮންމެހެން ހަމަޖެއްސުން.ްްކުެރޭވނެ

ްވާހަކަ ްއިތުރުންްރަނގަޅު ްނިޒާމުގެ ްއާސަންދަ ްއެަވުގތަކު ްރުފ1ްިްއޮންނަްއެްއެއް. ްކަެމްއްލައްަކ ްއިތުރުން ޔާގެ

ނޑުްލިޔެފަްގޮތެއްްްްއޔާްކަންަތއްްކުރާނެްދިމާވެއްޖެ ދިަޔީއްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާރުންްްމެންއެްއްނެތް.ްެއހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްދިމާވިޔަް ްހާލަތެއް ްއެއެކަހަލަ ްފަުރވާްމީހަކުްސް ްހިތާމަްއެްއްނިމެންދެންްއެކުރާ ްމިހާރު ްކޮށްދެމުން. އަކީްްބޭސްފަރުވާ

ް ްއިތުރުން ްނިޒާމުގެ ްއާސަންދަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްަރއީސްް،ގައިްވާހަކަދަްއކާއިރުްެއްއޗެްއގެ މިހާރުްް.ިޢއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްހަމަޖެއްސިް ނޑަކަށްްިއންސާނަކަށް،ްލައްކަްރުފިޔާ.ްކޮންމެހެނ1ްްއާސަންދާަގއިްއަުޅގަ އަށްްްބޭސްފަރުވާްގާތްގަ

ނޑުމެންްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގައިްހިމަނައި،ކަމަށްްލަފާކުރިްބަްބޭނުންވެދާނެ ްއެްބަޖެޓަށްްފައިސާްހޯދާނެްްއަދިްްޖެޓު،ްއަޅުގަ

ްއެްއިއާސަންދަިއގަވެސްްްކުރީމަްގޮތްްހަދައިްމިްހުރިހާްކަމެއްްކަށްްފައިސާްލިބޭނެކަމައެްހުރިހާް،ްވެސްްާރވައިްްގޮތް

ްމިހާރުްއޮތްވަރު ްނުލިބިފަްވެސް ްވަީނ ްހަދަިއ،. ްޮގތްތަކެއް ްއިތުރު ްކަްނތައްތަކެއްްްއެއަށް މަޖިލީހުންްްލައި،ްއިތުރު

ް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްހަދަން ްރުގަބުނާއިެއގޮތަށް ްއެއި ްްވެސް ްގޮތްތަެކއް ްއަމިއްލަ ްމިް،މާކޮށްފަރުމީހުން ްއަެނއްާކވެސް ްއޭތި

ްސަލާންޖަހަން ްމިވަނީ ްވެފައި ްއެއްަޗކަށް ްހިތާްޖެހޭ ްވަރަށް ްއާަސންދަ. ްރައީސް.ްްހުރިްމައޮތީ ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމެއް

ްކިތަންމެް ްނުކުމެ ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ްއަދި ްއިންސާުނން. ްއަނިޔާކުިރޔަވަރަްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްސްކަށް

ްިދވެހި ްްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްއިަރއްޔިތުން. ްބޭސްފައަޅުަގނޑުމެންނަީކ ްއިންސާނުންަނށް ވުރެްްއަށްްރުވާންސާނުން.

ގޮސްްފަރުވާކޮށްލަންްްއަށްްހޮސްޕިޓަލަށްްބަލިވާްމީހާް،މުްއެހެންކަމެއްްނޯވޭ.ްއިންސާނުންނަށްްބޭސްފަރުވާްނުލިބިމުހިއް

ްކުް،ނުލިބި ްމީހާަރންއޮޕަރޭޝަން ްއިންސާނާެގްްކުރަންއޮޕަރޭޝަންްޖެހޭ ްދިއުމަކީ ްމަރުެވގެން ްއޮވެ ނުލިބި

ްލިބިދޭްކަރާމާތްތެރިކަމާއި ްއިންސާނަަކށް ްންޖެހޭ ްމިްއަސާސީ ނޑުމެން ްބެލެވިދާނެ.ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއުނިކުެރވުނީ ޙަްއޤުތައް

ްވަރަށް ްއިހުްސަރުކާރުން ްމިޮބޑަށް ްމިަކމުގަްމާލުވެފައި ްވަރަށްއޮީތ ްއިހުޮބޑަް. ްމިށް ްކަމުގަ.ްމާުލވެފައި ްމި ްއޮތީ

ް ްނުފެނޭ ްކަހަލައަޅުަގނަޑކަށް ްހުރުމަށްް،ބޭނުމެއްްްއެްއވެސް ްއިންސާނަކަށް ްފުރަތަމަ ފުރިހަމަްް،ިއންސާނާ

ް ްހުރުމަށް ްޚިދުމަތެއްޞިއްޙަތެްއގައި ްއަާސސީ ްލިބޭނެްބޭުނންވާ ްބޭސްފަރުވާ ްކޮންމެހެންްގޮްކަަމށްވާ ްދެން ްނެތިއްޔާ ްތ

ްއައެއަރޕޯ ްއަްެޓއް ނޑުމެޅާކަށް ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ. ްޅުަގނޑަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްމިތާ ްދައްކާއިރުްވާހަކަްނ ްމިހާރުްްއެްއ ވެސް

ްބަލައިލާ ްއެައރޕޯްއިރުޚަބަރު ްރަެށއްަގއި ްކޮންމެވެސް ްހަމަޖެއްއަުޑއިވެީނ ްައޅަން ްތެެރއަށްްސިޓެއް ްފުލުހުންގެ ްވާހަކަ.

ް ްއިތުރ511ްުއިތުރު ްވާހަކަ.މީހުން ްއިްކުރާ ްފައިްތުރުފުލުހުންނަށް ްމާލީ ްކަހަލަ ްޕެކެޖެއްްކޮންމެވެސް ްލިބޭ ދާތަކެއް
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ްވާތަޢާރަފު ްއިންސާނުން.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސަރުކާރުރާއްްނޫނީްނެތީތޯޭއްމިްހަކަ.ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނާކުރާ ްޖޭގައި

ްހިންގަމުން ްގާތްަގނޑަކަްށ ްރ6ްުދިޔައީ ްބަޖެެޓއްގަބިިލއަން ްފިާޔގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަ. ްސިސްޓަެމއްްވަރަްށ ތުން

ްް،ގެނެސް ްސަރުކާރަށް ްލިބޭނެްބިިލއަނަށ12ްްިދވެހި ްަފއިސާ ްގިނަ ްބޭނުމަކީްވުރެ ްޭއގެ ްހެދިން. ްއެންެމްް،ގޮްތ ޭއގެ

ކަމަށްްހެދުމަށް.ްއާސަންދަްކުރިއަްށްްބޭްަބއެއްްޞިްއޙަތެއްަގއިްތިްރައްޔިތުންނަކީްފުރިހަމަްފުރަތަމަްއެއްްބޭނުމަކީްިދވެހި

ްއަުޅގަ ްފަހަރެއްގަްމެންނޑުގެންދިއުމަށް. ްއެއި ްްވެސް ްޕެކޭޖުްދިވެހިްކީކުރީމަަސްއކަތް ްފުލުހުންގެ ތައްްސިފައިްނނާއި

ްނޫން ްް،ބޮޑުކުރާކަެށއް ްރައީސް. ްމިޢިއްޒަްތތެރި ްސަރުކާރަށް ްމިހާރުގެ ްްއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިގޮތަށްްގޮވާލަނީ

ްކަންތައްތައްް ްއޮންނަ ްކުރަން ްވިޔަް، ްކަމުަގއި ްހެދުން ްދޭންކަމުަގއިްފުލުހުް،ސްއެއަރޕޯޓެއް ްއެއްެޗއް ްއިތުރު ންނަށް

ރާއްޖެްއިޝްތިހާރުކުރަންްލާރިްބޭރުގެްކުންފުންޏަކަށްްް،ކުންފުންޏަކަށްްއަދިްރާއްޖޭގެްނަންްރީތިކުރަންްއެހެންްވިޔަްސ،

ށްްހަދައިދޭށޭ.ްފުރަތަމަްއާސަންދަްއާސަންދައަކަލައި،ްއެއްެޗއްްމިހާރުންްމިހާރަށްްހުއްޓާްހުރިހާްސް،ްއެދިންކަމަށްްވިޔަ

ްައޅުަގނ ްއާސަންދައިަގއިއެއަށްފަހު ްިވސްނަންޖެހޭ ްލިމިޓުްއެްޑުމެން ްއެ ްބޭރަށް، ްލިމިޓުން ްތެެރއިންއޮންނަ ބޭރުްންްގެ

ްއެ ްހަދާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްމީހުންނަށް ްޖެހޭ ްބަލިތައް ްއެމީްހިތާމަވެރި ްދާންވީތޯ ްވިއްކަންްހުން ްގެ ްގެދޮުރްމީހުން .

ްނުކުންނަންވީތޯ.ވި ްސަލާންޖަހަން ްއަނބިދަރީން ްއޭގެްްނޫން.ްްއކަިއގެން. ނޑުމެން ްވިސްނަންޖެހޭްްއަުޅގަ ްއެބަ ފަހުން

ްޚަރަދުއިއޭގެް ްބަލިވެގެން ްމީހަކު ްތުރަށް ްކުރަންޖެހިއްޖެއްާޔ ނޑުމެންގެދެންވެސް އެކަމަށްްްސަރުކާރުންްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްމީގެްއަ.ްޚަރަދުކޮށްދެވޭނެްއިންިތޒާމެއްްހަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ނުޑްޤަބޫލުކުރަންްއަުޅގަ އަހަރުްނުވަަތ31ްްުޅގަ

ްޭރވާފަ ްކަންތައްތަެކއް ްކަހަލަ ްރޭިވ ްސަުރކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަުރކާރަކުންނެއް ްދިވެހި ްކުރިންެވސް ްއޭެގ

ްަޝއްކު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނެތް. ްއެް،އެއް ްކުރާނެްދެންެވސް ްއަޅުގަްމީހުން ްކަކަމަށް. ްކުރި ްއެްންތައްތައްނޑުމެން ްވެސް

ނޑުމެންނަށްްްއުޅޭްވާހަކަްކުރަމުން.ްދަންނަވަންްމިދިޔައީްހަލާކު މިއަންނަްއަހަރުްނުވަތަްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާްއަކީްއަުޅގަ

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްލިބުނީމަ ްވެިރަކން ްފަހުކޮޅުގައި ްއަހަރު ްކުރާނެްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްްކަމަކަށް ްއާސަންދަ އޭގެްކަމަކީ

ދަންނަަވީންްހަމަްެއއާެއކުްއަުޅަގނޑުްމިްއޮތީ.ވިދާޅުވެަފއިްްނަޝީދުޓުްނކަންްައޅުަގނޑުމެންގެްަރއީސްްބެހެއްްގޮތުަގއި

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފުދެން ްޤަރާރާއާސަންދަ ްމި ްޢަމަލުމިްވިސްނައި،ްގޮތުންްބެހޭްރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކުރާނަމޭ.ްއަށް

ްއެްް،ގެނެސްބޭނުންްފާޑުފާޑުގެްބޭުރގެްޖަމާޢަތްތަކުންްމިތަނަށްްްރަށްްހަމަްމިހާރުންްމިހާރަށްްގޮވާލަންސަރުކާއަޅުަގނޑުް

ްރީތިކުރަންމީ ްރާއްޖެ ް،ްހުން ްދޭތެރޭަގއި ްވާހަކަަތއްރާއްޖެއާ ްދައްކާ ްްކަންތައްަތކާްްއެް،މީހުން ްބަދަލުަގއި ނޫނީްއުޅުމުގެ

ްާއސަންދަޓުޕޯއެއަރ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްބަދަލުގައި ްއެޅުުމގެ ްއިސްކަންްަތއް ްދިވެހިެދއްާވށޭއަށް ރައްޔިތުންނަްށްް.

ްއަށްްޮހސްޕިޓަލްތަކަށްްއާސަންދަްތަާކއިަގއިްހުރިްކްލިނިކުދިވެހިާރއްޖޭގެްކަްނކޮޅުަތކުްެދްއވާށޭ.އަށްްއިސްކަންްބޭސްފަރުވާ

ވެސްްްލާރިނަގާފައިްހުރިްޭބސްްްއަށްްއާސަންދަިފހާރަތަކުންްހާރަށްްދޭށޭ.ްރައްޔިތުންގެްބޭސްދޭންޖެހޭްލާރިްމިހާރުންްމި

ްބަޖެޓުންްމިްފައިސާްއަވަހަށްްއެްލިބެންޖެހޭްބަޔަކަށް...ްއެތައްްމިލިއަންްުރފިޔާްއެްއ،ް.އޮތީްނުދީ

ް
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ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަ

ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޢަލީްް`. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިްރިޟާ ްފުރިހަމަްހުށަހަޅުއްވާފައި ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަްާވްޤަރާރަށް ްވާހަކަ ްތާޢީދުކުރާ ތްތެރިްއަށް

ނޑުމެްންބަުރްހުށަހަޅުއްވާަފއިްމިިޢއްޒަތްތެރިްމެް،ފައިހުށަހަޅާްރައީސް،ްމިްޤަރާރުަގއި ންނަށްްޤަބޫލުކުރަްންވަނީްައޅުގަ

ްނުވި ްވިބޭނުން ްއަޅުޔަކަމުގައި ްޢިއްޒަތްތެްސ ްޙަޤީޤަތޭ. ްމިއީ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްރައީސް.ަގނޑު ްޚިދުމަތަީކްްރި އާސަންދަ

ްފަުރވާް ްިޞއްޙީ ްއަސާސީ ްަރއްޔިތުްނނަށް ނޑުމެންގެ ްޚިދުމަތެއް.ްއަުޅގަ ްބޭނުންވާ ްަރއްޔިތުންނަްށްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެހިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަްންގެލިބުމަކީ ްޤާނޫނުައސާސީން ްމި ްާއސަންދަްްއުލަތުގެޙައްޤެއް. ްކަމެއް. ްލާޒިމުކުރާ މަްއޗަށް

ްތަރަްއޤީޚިދުމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަރައްޤީްތުވެިދޔަވޭކުރަމުން،ްތް ްއައިސްްސަރުާކރުން ްްމިް،ކުރަމުން އައިރުގަިއްހިސާބަށް

ވެްސްއަކީްެއއްްްކަމެއް.ްޭއގެްމާނަްވެސްްޤަބޫލުކުރާްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތަކެއްްހުރިކަންްެއއީްެއންމެންއޭަގއިްއިޞްލާޙުް

ްފަރާތްތަކަ ްލިބޭ ްޚިުދމަތް ްއާސަންދަިއގެ ްހުރަސްހާލެއްގައި ްލިބުމަށް ްޚިދުމަތް ްއެ ްށް ްެއްްއުނދަނގޫކުރުމާ،އެޅުމާއި އަދި

ްަކނޑާލުމެްއްނޫން. ްއެކީަގއި ނޑުމެންްޚިދުމަތް ްމަންދޫބުންްިދވެހިްއަުޅގަ ްތިބެްރައްޔިތުްނގެ ްޮގތުގައި ފުރުަޞުތްްއެް،ގެ

ްދޭް ްހާލެްއގައި ްބޭނުއެްއވެސް ްޤަބޫލެއްްމެއްކަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ްްނޫން. ްރައީސް.ވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްުނކުެރވޭނެ.

ްޚިދުމަތާ ްބޭނުންވާްްބެހޭްްއާސަންދަިއގެ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބަްނުކުތ2ްާގޮތުންްވާހަކަދައްކާއިުރަގއި ްއެއް

ްގޮތު ްޤަބޫުލކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއޮތް. ްރަްއިޔތަކީ، ްކޮންމެ ްިދވެހި ްިވޔައްޖޭގަްރާްަގއި ްކަުމގައި ްރަްއިޔތެއް ްުއޅޭ ްސްއި ްއަދި،

ްއުޅޭްރާއްޖެ ްބޭރުަގއި ްިވޔަްއްރައްޔިތެްއިން ްރައްޔިެތއްް،ސްކަމުަގއި ްމިހާރުްްއެ ްރައްޔިތަކަށް. ްދިވެހި ްހަމަ ްވާނީ

ްބައްޓަން ްޚިދުމަތް ްއޮތްއާސަންދަިއގެ ްރާްއޖެްކުރެވިފައި ްްގޮތުން ްބޭރުން ްް،ދިރިއުޅެމުންދާްއިން ްކިަޔވަމުންއަދި ދިވެިހްދާ

ްޚިދުމަތްރަ ްއާސަންދަ ްގޮތެއްއްޔިތުންނަށް ްއެްލިބޭނެ ްބޭނުންވެއްޖެްނެތް. ްޚިދުމަތް ްއާސަންދަ ްވަންޏާްކަމަށްްމީހުން

ްުއސޫލުގަިއްމިހާރުވެސްްާރއްޖެްޚިދުމަތުގެްއަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްރާއްޭޖަގއިްާއސަންދައިެގްްޖެހެނީްދިވެހިރާްއޖެްއަންނަންްމި

ްބޭރުން ްޚިދުމަްްއިން ްއެ ްއުވެސް ްލިބޭނެ ްއޮތުމާތް ްފަރާތްތަކަށްްެއކީަގއިްސޫލު ްހިންގާ ްއުސޫލު ްއާސަންދަ ް،ައޅުަގނޑު

ްރާއްޖެ ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުްނގެ ްާރއްޖޭގެ ްރަްއޔިތުންނަށްްގޮވާލަން ްދިިރއުޅޭ ްޭބރުގައި ްޚިދުމަތްްްއިން ްާއސަންދަ ވެސް

ް ްތެރެއިްނ ްއުސޫެލްއގެ ްފުރުޞަތުްފޯރުކޮށްދިނުމަށްއޮންނަ ްއަދި ްއަުޅަގނުޑްދެއްވާށޭ. ްތަަނވަސްކޮށްެދއްވާށޭ. އެކަން

ްއެްޤަބޫލުކުރާ ްޤަރާރުގައި ްމި ްޢިޒުނައާްވާަހކަްގޮތުަގއި ްރިޟާގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްމިްްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑު އެީކގައި

ްއެ މިހާރުްާރއްޖޭަގއިްްއާެއކީަގއިްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ހުށަހަޅަން.ްހަމަްއެއަޅުަގނޑުްވާހަކަްއިތުުރުކރުމަށްްްޤަރާރުގައި

ް ްގިަނވަމުން ްބަލިތައް ްސްގޮްތަފާތު ްަބއްޔާް، ްބަލިްކެންސަރު ްއެނޫންވެސް ްގޮއަދި ްއިތުުރަވމުން ިއެގްދަންއާސަް،ސްަތއް

ްއެއްޚި ްދެވޭ ްއެްދުމަތުން ްރުފިޔާ ްބަލިތައކަށްލައްކަ ްނުރައްކާތެރި ްއެފަދަ ްޕޭޝަންޓުންނާއިްްއީ ފަރުާވހޯދަމުންދާ

ްެއްއޗަކަށްމީބަލި ްއެއްވެސް ްގޮވާލަންނުވޭްހުންނަށް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްބަލިތައްްް،. މިފަދަ

ްާފހަގަކުރަްއވާއާސަން ްމަރުކަޒުން ްދޭ ްްދަ ްާއސަންދައިގެ ްފަރާތްތަކަށް ްބޭސްކުރާ ްބަލިތަކަްށ ްމިފަދަ ލިމިޓްްޚިދުމަުތގެ
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ް ްގާއިމުކޮށްްނިޒާެމއްއިތުރުކުރުމުގެ ްސަބަބަކީްވެްސ ްތަފާތުްދެްއވާށޭ. ނޑުމެންނަށް ްމީހުންގެްތަފާް،ތުންގޮތްގޮްއަޅުގަ ތު

ްޚަބަރު ްބަލީްްއާދޭްއެބަްމުންލިބެފަރާތުންވެސް ްބޭފުޅުންނާ،ކެންސަރު ްބޭްސކުރަމުންދާ ްބަލީގައިްްގައި ްިކޑްނީ ްއަދި

ް ްްބޭފުޅުންނާ،ބޭސްކުރަމުންދާ ްނިޒާމުގެ ްހިތުގެ ްތަފާތު ްއަދި ްއާަސންދަބަލީގެ ްމި ްއެއްްފަރާތްތަކަށް ްމިދޭ ލަްއކަްްއިން

ްއެްްރުފިޔާ ްއަީކ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްކުީރަގއި ްުނވޭ. ްއެްއޗަކަށް ްއެްއވެސް ްދިޔަެހން ްޖެހެފަްަދއްކަމުން ނީްރާތްތަކަށް

ްކައިރި ްދާން.ްް،އަށްްމުއްސަނދިން ްސަލާންޖަހަން ްައރިހަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ނުވަތަ

ްއެ ނޑުްއެހެންވީމާ، ްއަުޅގަ ްޤަފުރުޞަތަީކ ްމިހާރު ްދިވެހީން ްދައުލަތުންްބޫލުކުރާމެން ްއެހެންވީމާ، ްޫނން. ،ްކަމެއް

ްކެރިފޯރުން ްއަުޅަގނޑުދައުލަތުގެ ްމިންވަރަކުން ްހުރި ްލިމިޓްްގޮްްތެރިކަްނ ްއާސަންދަިއގެ ްފަރާތްތަކަށް ްމިފަދަ ވާލަނީ

އް.ްޚިދުމަތެްިދވެހިްަރއްޔިތުންނަށްްދެޭވްޞިއްީޙްިޚދުމަތަކީްއަސާސީްްށްދެްއވާށޭ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ތަންކޮޅެއްްޮބޑުކޮ

ްލާޒިމްް ްމަްއޗަށް ްޤަބޫލުދައުލަތުގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިހާރު ްޚިދުމަތެއް. ްއަލްއުސްާތުޛްކޮށްފައިވާ ްަރއީސް ްގޮުތގައި ކުރާ

ްދައުރުަގއިްމައުމޫނު ްދާއިރާއަހަރ31ްްުް،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްޚިދުމަތުގެ ްޞިއްޙީ ްމި ްތެރޭަގއި ްއިންޤިލާބެްއްްއަށްްގެ ވަނީ

ްެއކަށީގެންް ްތަރައްޤީކުރަްއވާފަގެންނަވާފަ. ްވަަރށް ްތަަރއްޤީްވާ ްއެ ްދިޔައީ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނނަމަވެސް .

ނޑުމެން ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްހާލަތަކީްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެމުންދާްމަންޒަރު.ްމިހާރުގެ ްފަހަތަށް ްމިް!ކުރައްވާތިމާފު،ްމަޑުމަޑުން

ްދަންނަވާލަން ނޑުމެްވާހަކަ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްްތަފާތުްންވެސް. ްރަށްރަށަށް ްކެމްޕޭނުތަކުގައި އަރާއިުރގަިއްގޮސް

ްއެންމެްބޮޑުްޝަކުވާ ްައކީްޞިއްޙީްޚިދުމަތުގެްފެންވަރުްދަށްކަން.ްހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއިްއެްޚިދުމަތްްދެވެންްރައްޔިތުންގެ

ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްނެތްކަން. ނޑު ްާވހަކައަުޅގަ ްދާއިރާަގއިްދައްާކއިރުހެން ނޑުގެ ްވޭމަންޑޫްްއަުޅގަ ހުންނަ

ތާްއެތައްްދުވަހެއް.ްޑޮކްޓަރެއްްނެތްނެތްތާްއެތައްްދުަވހެއް.ްކުޑަކުދިންްބަލާނެްޑޮކްޓަރެއްްހޮސްޕިޓަލުގައިްއަންހެނުންގެް

ްހުރިހާް ްެއޑްރެސްްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތައް،ކުރަމައްސަލަތަކަކީ ްރަްންޖެހޭ ްއެއާއެީކަގއިްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ އީސް.

ްވައަޅުަގނ ްޢިއްޒަޑު ްދާއިރާެގ ްމަހިބަދޫ ްރަށެއް. ްދިޔަ ްފަހުން ްޢިްރަށް ްމެންބަރުގެ ދަންނަވާލަންްްއެކީްޒުނަފުޅާތްތެރި

ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްމަހިބަދޫްބޭނުންވޭ. ްްފަހުން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްޒިޔާރަތްކުރުމުގައި ްއެްްއަޖައިބުންއަށް ްއަންތަރީސްވި

ްވަދެފަ ްހޮސްޕިޓަލަށް ްކަރަށުގެ ްކުޑަކުޑަ ްދަންނަވަންތޯ .ް ްސަބަބުން ްމެްއެގ ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ކުެރވެންްއިޞްލާޙުއަޅުގަ

ްނީްޖަހާްވަންޏާްވާރޭތިކިްކަމަށްވާރޭވެހޭްްކޮށްފައިްއޮންނަްމީހާގެްމޫނުމައްޗަށްިއްެއޑްމިޓުސްޕިޓަުލގަރަުށގައިްހޮްއެއޮްއވާް

ނޑުމެންްރަށްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް ހާލަތަކީްމިހާރު.ްއެތަްއްންތަނުގެްދޭންްހުރިްތަޚިދުމަތްރަށުަގއިްިޞއްޙީްިމއީްައޅުގަ

ްޢި ްދެންމެ ްއިޝާރާތްރަށެއްަގއި ްމެންބަރަކު ްިޚދުމަތްކުެރއްވިއްޒަތްެތރި ްއެމްިބއުލާންސްގެ ްއަޮތޅުްހެން ްނެތް. ދެވޭކަށެއް

ްޚިދުމަތްހޮ ްލޯންުޗގެ ްނެސްޕިޓަލުގައި ްމަރާމާތުދެވޭކަށެއް ްއެްއޗެއް ްއެްއެވސް ްދެންްކުތް. ްނެތް. ްފުރުޞަތެއް ރުމުެގ

ްތިމަންނަވިދާޅު ްވާނެ ްބަޖެޓެއް ްބަޖެޓުްނުދެއޭ.މެންނަކަށް ްއޮންނާނީ ްދީފައި ްރައީސް. ްހާލަތު،ްޞިއްޙީޢިއްޒަތްތެިރ

ްްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާނީ ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެން ްްމިްިއޖްތިމާޢީއަުޅގަ ްތެޭރގައި ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްފެންވަރުްދެވޭ ްއެންމެ

ްޚިދުމަތަކީ ްދެވޭ ްޚިދުމަތޭްދަށްކޮށް ްޞިއްޙީ ްެވސް ްާދއިާރގެ ްއެ ްއަުޅަގނޑު ްފަާރތްތަކަށް. ްޮގވާލަްންްއިސް ނޑު އަުޅގަ
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ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގވާލަންްގެ ްައޅުަގނޑު ްއެކީގައި ް،ޒުނަފުޅާ

ްދޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްތަރައްޤީއަޅުަގނޑުމެން ްޚިދުމަތް ްއަސާސީ ްްކުރުމަށްންޖެހޭ ްވާީންއަޅުްޓަކައި ނޑުމެން ގަ

ްފައިސާދީފަ ްވާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިމަނާފަ. ްފައިާސ ްއެ ްއެބަޖެޓުގައި ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުަގނޑުމެްންް. ފުރުޞަތު

ްފުރުޞަރައްޔިތުން ްލިބުމުގެ ްޚިދުމަތް ްއެ ްހޯއްދަަވިއދެއްވާ!ނަށް ްއަބަދުވެްސްްތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ިޢއްޒަތްތެރި

ްމިވެނި ްއިވެނީ ްމި ްރަށެްވާހަކަދަްއކަމުން ްމިވެނި ްނެތް. ްޮޑކްޓަރެްއ ްނެތް.ރަށެއްގައި ްޑޮކްޓަރެއް ްމިވެނި މިއީްްއްގައި

ްެއއް ްމައްސަލަ ްޖެހިގެންއުޅޭ ްތެރޭގައި ްިމްް.ްޙަޤީޤަތަކީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން.ްޙަޤީޤަތަކީ ްނެތީކީ ޑޮކްޓަރުން

ްއެއް ްމައްސަލަ ްމިކަހަލަ ްްދޭތެރޭގައި ްބަލައިދިމާވެގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްލިއިރުގައި ްމިހުރިހާ ްރާއްްމައްސަލަވެސް ޖޭެގްއަކީ

ްޞިއްޙީޓަހޮސްޕި ްްާދއިާރގެްްލް، ްަކއުންސިުލގެ ްމެޑިކަލް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކައުންސިުލަގއި ްމެޑިކަލް ް،ރަީއސްމަްއސަލަ.

ް ްތިއްބަވަނީ ްޮޑކްޓަރުން.ްއެތަފާތު ްތިއްަބވާ ްމަޞްްކުލިނިކުަތްއްއުފައްަދވަިއގެން ްއަމިްއލަ ްމީހުންގެ ހިފެހެއްޓުމަށްްލަޙަތު

ް ްާރއްޖެޓަކައި ްއެޕްލައިްްތަފާތު ްބޭރުން ްޤަބޫލެއްނުއިން ްޮޑްކޓަރުން ްއީކުރާ ްޔޫރަޕުގެްކުރޭ. ޔުކުެރއިން،ްްްސޓަން

ްއެބަްއުޒުބަިކސްތާނު ްލިބިފައި ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެޕްލިކޭޝަން. ްމިހާރު ްހުއްޓޭ ްއެބަ ްތަންތަނުން ޮއްތްްފަދަ

ްޔޫރަޕުް ްއީސްޓަން ްއޮމިހާރުވެސް ްއެބަ ްޔުކުެރއިނުން ްގެ ްހުށަހަޅާފ23ްަތް ްއެއެޕްލިކޭޝަން ްޤަބޫލުނުކުރާްމީހުް. ންނަކީ

ްއެްޕރޫވެއް ްކައުްނސިލުން ްރަީއސް.ުނކުރޭްމެޑިކަލް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއކަމަކު، ްކިޔަާވވިދާުޅވެފަިއާވްް. ްބޭފުޅުން މި

ްމެ ްނުވަތަ ްޑަބްލިޔު.ހޮސްޕިޓަލްތަކަކީ ްސެންޓަރުތަކަކީ ްޑިކަލް ްމަތީ ްއެންމެ ްތެރ11ްެއެޗް.އޯަގއި އިންްހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ

ްސެން ް ްމެޑިކަލް ްހިމެނޭނުވަތަ ްތެެރއިން ްއެކަމަކުްޓަރުަތކުގެ ްމެޑިކަލްްްތަންތަން. ްހިމެނޭ ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެން އަުޅގަ

ނޫނީ.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިީއްއަމިއްަލްްމީހުންގެްކަންތައްަތއްްއަދިްދިރާސާކޮށްގެންްކައުންސިލުންްއެަބްވިދާުޅވޭްއެް

ްހިފެހެއްޓުމަމަޞް ްައޅުަގނޑުެމންލަޙަތު ްބަޔަކު ްޓަކައި ްއުރާްށް ްދީގެންއުޅޭ ްރައްޔިތުންނަށް ދަގުެލއް.ްނއްޖޭގެ

ްރާއްޖެ ްޔޫރަޕުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭރުން ްޑޮކްޓަރުންިއން ްއެކަންްގެ ްހުރި. ްއެބަ ްލިބެން ްމެޑިކަްލްްވެސް ވާނީ

އިްއަޅުަގނުޑްމިްފުރުޞަތުގަްްަރއީސް.ްމިކަންްުނކޮށްދެްއވާތީ.ްއެޕްރޫުވކޮށްގެންނޫންތޯްޢިްއޒަތްތެރިއެކަންްކައުންސިލުންް

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްއަޅުަގނޑުމެންގެް،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޖަވާބުދާރީްައދި ކުުރވާްކޮމިޓީެގ،ްސަރުކާރު

ްޢިއްޒަތްތެ ްގޮވާކޮމިޓީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމުޤަްއރިރަށް ްބޭފުޅުންްް،ލަންްރި ްކައުންސިލުގެ ްމެޑިކަލް ްބޭނުމޭ ނޑު އަޅުގަ

ްއަޅު ްކުރަން. ްސުވާލުަތއް ްމި ްބޭގެނެސްގެން ްއަށްަގނޑު ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްނުގެނެިވގެންްނުމޭ ްމިްޑޮކްޓަރުން

ްޚިދުމަތެއްް ްމިފަދަ ްރަްއިޔތުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްޮއޅުންފިލުވަން. ްބޭނުން ނޑު ްއަުޅގަ ްުސވާލުކުރަން. ްީކްއވެތޯ އުޅެނީ

ްމި ްދަށްެވގެން ްިޢއްޒަްފެންވަރު ްމައްސަލަ. ްނުލިބުމުގެ ްޑޮކްޓަރުްނ ްކީްއވެގެންތޯ ްަރއީަދނީ ްިމއީްތްތެރި ސް.

ްހާ ްގޮތްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހުރި ްމިލަތު ްތަފާުތްް. ްާރއްޖޭގެ ްކަމެއް. ްހައްލުހޯދަންޖެހިފައިވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމަކީ

ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްމައްސަލަ ްނުލިބުމުގެ ްޑޮކްޓަރުން ްރަށްރަށުގައި ްތަފާތު ްިމްް،ދާއިރާތަކުަގއި ްސަުރކާރަށް އަޅުަގނޑު

ްމިއަގޮވާ ްިމއަދުން ްގެންނަވާފައިލަނީ ްމިނިސްޓަރު ްހެލްތު ްކައުންިސލުް،ދަށް ްމެޑިކަލް ްްގެއަދި ިއްގެންަނވާފަބޭފުޅުން
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ްބައްލަވަްނވެއްޖޭ ްމައްސަލަގެންކީްއވެްސަރުކާރުން ްކޮން ްމިްތޯ ްދިމާެވގެން ްމަޢުލޫމާތެއްްްއެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ އުޅެނީ،

ްމި ްރެކްރޫޓުނުކުރެިވގެން ްޑޮކްޓަރުން ްމި ްއަްނުލިބިގެންތޯ ްއިނގޭތޯްްކުޑަެވގެނެއްްމުސާރަްްގެޅުަގނޑުމެންއުެޅނީ. ނޫޅޭ

ްއެބަ ްއެނގިފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޔޫރަޕުްޑޮކްޓަރުންނެއް. ްއީސްަޓން ްއެަތއްހުރި ްޮޑކްޓަރުންގެ ްއެަތއްްްބަިއވަރު ްއިނގޭޯތ،

ްްބައިވަރު ްއެބަ ްވިާދޅުވެފައި ނޑުމެންްއޮތްޑޮކްޓަރުންނެއް ްއަޅުގަ ްދާނަމޭ. ްސަރުކާރުތިމަންނަމެން ރީކުުރާވްޖަވާބުދާްެގ

ްވަަޑއިގެންެނވުމާ ްމުޤައްިރރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންަނވާްއެީކަގއިްްކޮމިޓީގެ ނޑު ްލަންއަުޅގަ ްކޮމިޓީް، ްމި ްބޭނުމޭ އަޅުަގނޑު

ްއެހެްނވީމާ، ްޖަވާބުދާރީކުރުވަން. ްގެނެސްގެން ްމެންބަރުން ްކައުންސިުލެގ ްމެޑިކަލް އަުޅަގނުޑގެްްއެހެންވީމާ،ްއަށް

ްައޅުަގނޑު ްނިންމައިލާނީ ްބޭފުޅުންަނށްވާހަކަކޮުޅ ްއެހެން ްމިްވެްސްފުރުޞަތުްމެންގެ ްދަންނަަވއިލާނީ ނޑު ްައޅުގަ ދެމުން.

ްމިްގައިފުރުޞަތު ނޑު ްޤަރާގޮވާްއަުޅގަ ްމި ްރަްއިޔތުންނަށް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްހިމެނިފައިލަނީ ްޚިރުގައި ްއަސާސީ ދުމަތާްވާ

ްރަްއޔިތު ްއަޅުަގނޑު ްލާޒިމުކުރުވާ ްމައްޗަށް ްދައުލަތުގެ ް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްޚިދުމަތުގެްންއަދި ްއަސާސީ ްދޭންޖެހޭ ނަށް

ްވެްއޓިފައި ްމަސައްކަތެއްްެއކަންްވާީތ،ްފެންވަރު ްހުރިހާ ްކުރެވެންހުރި ްސަރުކާރުން ްޓަަކިއ ކޮްށގެްންްރަނގަޅުކުރުމަށް

 ރަްއޔިތުންނަށްްއެްފުރުޞަތުްދެއްވާށޭ.ްުޝުކރިއްޔާ.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްްމެންއަޅުަގނޑު

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްއަރުވަން.މެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްފުރުޞަތުނިޒާމާބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުަށހެޅުމަށްްޓަކައިްތޮއްޑޫްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހިތް ްަވރަށް ްައއީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެރައީސް، ްނަންްއަޅުްްސްހަމަނުޖެހިގެން. ނޑުގެ ްމިހާރުގަ ްދެން ތަންކޮޅެއްްްކީމަ

ްކޮންބައެްއެގްސަރުކާރެއްތޯ.ްޕީ.ޕީ.އެްމެގްްރުޅިމަޑުވެފަިއްމީނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމިއީ ްބޭނުން ްުސވާލުކޮްށލަން ައޅުަގނޑު

ްއައިސް ްޮގވާލަްމެންބަރުން ްެއއްޗެހި ްސަުރކާރަށް ްބޭފުޅުންްސަރުކާާރްބައްަދލުނުވަނީމިތާ ްއެ ްބޭފުޅުްންނޫންތޯންވީމަ .ްއެ

ނޑުމެންްމިތިބީްވައްޓާލަންްބުންޏަކާރުްމިްދަމަހައްޓަނީ.ްމިއަދުްވައްްސަރުްްއެްގައިމު މިީއް،ްލަން.ްއެހެންވީމާޓާސްްއަުޅގަ

ް.ްނެތްްނޫންތޯ.ްމިތާްވަޙީދުގެްއެްއެވސްްމެންބަރެއްްޕީ.ޕީ.އެމްގެްސަރުކާެރއްްނޫނިްއޔާްއެކަންްިޑކްލެއަރކުރަންވީ

ް

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ
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ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްއީށީނދެވަަޑއިގަތުްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ބެހޭ ްދަންނަވަން. ްމަށް

ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްފުރަތަމަްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު މިހާރު

ްޢި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްލިބޭްއަރުވަންޖެހެނީ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޭގެފަހުން ްރަޝީދަށް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްޢި ްފުރުޞަތުފުރުޞަތެއްަގއި ްމެންބަރަށް ްހޯރަފުށީްްއޒަތްތެރި ްއަރުވަީނ ްުފރުޞަތު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު އެރުވޭނީ.

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށް.ް

ް

ްޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަ

ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ވާްް`.

ްފުރިހަމަ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްްޤަރާރަށް ްދަންނަވަން. ްތާއީދުކުރާ ްރައީސްއަށް ްހަނދާނަށްްް.ތެރި އަޅުަގނޑުމެން

ް،ނުލިބިއެްޚިދުމަތްމިްާރއްޖޭގެްަރއްިޔތުންނަށްްް،ޚިދުމަތްްހަމަްމުޅިންހެންްހަލާކުވެްިޞއްޙީްއްޖޭގެގެންނަންޖެހޭްމިްރާ

ްޒަމާންތަކެ ްމިްެވގެންްއްްއެތައް ްަސރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްައޅުަގނޑުމެންްްދިއުމަށްފަހު ްއަިއސް ްވުޖޫދަްށ ރާއްޭޖގެ

ްޚިދުމަތްދިވެ ްޞިއްޙީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްޓަކަހިރާއްޖޭެގ ްައއި.ޖީ.އެމް.އެްދިނުމަށް ްފެންނަ ްމިހިރަ ްޙާލަުތްޗުްިއ ގެ

ްޚިދުަމތްްމަސަްއކަތާއިްކުރިްްރަނގަޅުކުރުމަށް ްއެ ްބޭފުޅުން ްީޕ.ޕީ.އެމްގެ ްިތއްބެވީ ްކުިރްމިތާނަގއި ްޓަކައި ނުދިނުމަށް

ްފެންނާނެ.ްއަޅުަގނޑުް.މަސައްކަތް ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްރާއްޖޭގެ ްބެލީމުމި ްބޭރުްް،މެން ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ބަޔަކަްށްގެ

ނޑުމެންްބެލީމު ންތަންްދޭނެްތަދުމަތްޚިްގެނެސްްމިްޤައުމުގައިްޞިއްޙީްމިްރާއްޖެއަށްްބޭރުގެްފަރާތްތައްް،ދެވޭތޯ.ްއަުޅގަ

ްަރްއޔިތުންނަށްް،ޤާއިމުކޮށް ްރާއްޖޭގެ ްޞިއްޙީްމި ްފެންވަުރގެ ްްރަނގަޅު ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމާއްާދގ23ްްެޚިދުމަތެއް ވަނަ

ްގޮތަށް ްޙައްެޤއްގެ ްފުރިހަމަްވިލިޔެްއަސާސީ ްޙައްުޤ ްއެ ްއޮތީމަ ްހަމަްްފައި ްހުރަސްއެޅީ ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްދެވޭތޯ. އަށް

ބަޣާވާތްކޮށްްްފެނިގެންދާނެ.ްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްެއަކންްމިްް.ޕީ.ޕީ.އެމް.ްއެްވިދާުޅވާްމައުޫމނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްޕާޓީ

ްރާއްޖޭގަް ްުހއްޓުަވއި،މި ްަމސައްކަތް ްއެ ްމިއަދު ްބަދަލުކޮްށލީާރއްްމިްއި ްސަރުކާުރ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްްޖޭަގއި ްހަމަ ވެސް

ްބޭފުޅުން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަަރފުށީ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްޝަރީފަށްްނިޒާމާ ްއަޙްމަދު ބަރު

ްފުރުޞަތު ްއިށީނދެވަޑަިއގެންއަރުވަން. ްމެންބަރު ްދަންނަވަޢިްއޒަތްެތރި ްއިށީނެދވަަޑއިަގތުމަށް ްމިހާރުްދެްއވާ!. ން.

ްފު ްދާއިރާގެްނިޒާމާރުޞަތު، ްތިމަރަފުށީ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްއަޙްމަދުްްބެހޭ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތު ްނިޒާމާޝަރީފަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމައްސަލަްބެްއަރުވަން. ހޭ

ްއަުރވަން.އްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއެ
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ނޑު،ް ްއަުޅގަ ްހާލެއްގައި ްެއްއެވސް ްހާލެއްަގއި، ްއެްއވެސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްހާލެްއަގއި ްދަންނަވާކައެްއވެސް ްަރއީސް.އަޅުަގނޑު ްިޢއްޒަތްތެރި ްނެތިން، ްދިނުމަށްްްށް ްުކއްޔަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެްޗ

ްނގޭތޯްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރން...އިްަމގުފަހިކުރުމަށްްޓަކައިްް،ޓަކައި

ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްނިޒާމާް ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއް ްމައްސަލަ ްފުބެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުްރުޞަތުހުށަހެޅުމަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ެއރުވީ.

ްވާހަކަަދއްކަމުން ނޑު ްައޅުގަ ްމިހާރު ނޑު، ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެދެން. ްމެންބަރަށްމަޑުކޮށްލަދެއްވުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެްނދާ

ްނިޒާމާްފުރުޞަތު ްއެހެންވީމާބެްއަރުވާނަން ްއަށްަފހު. ްމައްސަލަ ްހޭ ްދަންނަވަން.ް، އީށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް

ްޢިއިށީނދެވަަޑިއގަ ްދަންނަވަން. ްފުރުޞަތުތުމަށް ްމެންބަރަށް ްނިޒާމާއްޒަތްތެރި ްްއެރުވޭނެ ްމައްސަލަ ްއަށްބެހޭ

ްދަންނަވަން.ްއިށީނދެަވޑަިއގަތުމަްށްްހުށަހެޅުމަށްފަހުގަ. ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްމެންބަރު )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންޢިް)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަުހ(ްދަންނަވަން. ްފުރުޞަތުއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާބަރަށް ްހުށަހެޅުމަށްފަހުގަބެްއެރުވޭނެ ްމައްސަލަ ް.ހޭ

ްއަުޅގަ ްމިއެހެންކަމުން، ްފުރުޞަތު ްިމހާރު ްނިޒާމާްއަރުވަނީްނޑު ނޑު ްމައްސަްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުްއވަންްބެހޭ ްއެއް ލަ

ްފުރުޞަތު ްއަރުވާފަިއވާ ްޝަރީފަށް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްއޭގެފަތިމަރަފުށީ ހުަގއި

ްއެރުވޭނެ.ރަށްްވާހަކަދެއްކުމަށްްފުރުޞަތުމެންބަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:އިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްތިމަރަފުށީްދާ

ންވީްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްއަުޅަގނޑުްދަންަނވަންްޭބނުްޅަކަށްފަހު(ްޢިއްޒަތްތެިރްރަީއސް.)ަވގުތުކޮްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.

ްްދެންމެްްވާހަކަދައްކަމުން ްވާހަކަ ްޕާޓީގެ ނޑުމެްނގެ ްދިނުމަށްްއަުޅގަ ްކުއްޔަށް ްއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ދެއްެކވީމާ.ްދަންނަވަންތޯ

ްޓަކައި ްޓަކައި، ްދިނުމަށް ްުކއްޔަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީންނޭއެމްްއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ްއިނގޭތޯ، ްޚިދުމަތުގެްޞިް.ޑީ.ޕީންނޭ އްޙީ
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ްޕީ.ޕީ.އެމަކުންްެއްއވެސްްޓާލީ.ވައްްއަގުް ްެއމް.ޑީ.ޕީންނޫްހާލެްއގައި ްަމގުްއެް،ން. ްިޢއްޒަތްތެރިްތަނަށް ްޓަކައި ަފހިކުރުމަށް

ްެއއީްސަބަބަީކ.ަވއްޓާލީ.ްްޚިދުމަތުގެްެފންވަރުްރައީސްްޞިއްޙީ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްމައްްނިޒާމާް.ޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސްބެހޭ ްނޫން. ްއެއް ނުޑްްސަލަ އަުޅގަ

ްްގެންދަވާވާހަކަދަްއކަމުން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްމެންބަރަށް ްސީދާްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންދާއިރުަގއި ްވާހަކަދަްއކަމުން

ްކުތެދު ްވާހަކަފުޅު ްރަނގަޅަށް ްއެހެންވީމާބަހުން ްގެންދިއުމަށް. ްރިއަށް ްމި، ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ރުވަނީްއަްމިހާރު

ްފުރުޞަތުވާހަ ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަުރްކަދެްއކުމަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި އަރުވާފަިއވާ

ްމަށް.ްކޮޅުްކުރިއަށްްގެްނގޮސްްނިންމާލެްއވުވާހަކަްްގެއަޙްމަދުްރަޝީދު

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްޝުކުރިއްާޔ ްއަނެްއކާެވސް ްައޅުަގނޑަށް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަތި ްަރއީްސ.ދެްއވި ްިޢއްޒަތްތެރި ްޓަކައި. ްށް

ްއަުޅަގނ ްދަންނަވަނީ ްމި ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ ްޞިއްޙީއަޅުަގނޑު ްމިރާއްޖޭެގ ްމިހާރު ްނެތްްޑުމެންގެ ް.ޚިދުމަތެއް

ިމްމިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތަކުްޮޑކްޓަަރށްްދައްކަންްބޭނުންވެގެންްތަނަށްްްނަމެއްގައިްއަިއ.ޖީ.އެމްްހޮސްޕިޓަލެއްްހުންނަނީ.ްއެ

ްރައްތޔިތުންނެއްްއެަތއްްޒަމާނެްއވަްނދެންްތިބެްއެއްްމަސްދުވަސްްްއެަތއްް،ޑުކޮށްްޮކޓަރިްހިފައިގެންއަގުބޮްް،އައިސްްމާލެ

ނޑާލީްްރާއްޖޭގެްޞިއްޙީްވާއިރުްޑޮްކޓަރަށްްދައްކާލަންްނަންބަރެއްްނުލިބޭ.ްހަމަްއެްވިދާޅުވާްޕީ.ޕީ.އެމުންްމި ޚިދުމަތްްފު

ްމަސައްކަތް ްހުރިހާ ްކުރި ްރަީއސް.ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްަރއްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި އެނގޭނެ.ްް،ފެންނާނެމިކަން

ް ްތިބީ ްއެ ްމިހާރު ްސްރީލަންކާަގއި ްމ21ްިމިއޮތް ްްބޭފުޅުން ްީޑޕޯޓުކޮށްފައ31ްިމަހުގެ ްނިޔަލަށް ްފޮނުވާްހުގެ ލަން.ްމާލެ

ްބާޣީމިހި ްްރަ ްޢަވަޙީދާއި ްރިޒާއްާބސް ްްޢާދިލް ްޝަރީފާ،އާއި ްއިންނެވި ްމި ްމިްްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްާވގިދީގެން ްބޭބޭފުޅުން ްމި

ްމި ްރަްއޔިތުން ްތަހައްމަލްކުރަނީ.ްްރާއްޖޭގެ ްކަމަކުނުދާނެ.ްދަތިތައް ްމިލިއަބ16ްްިވާހަކަދެްއކުމަކުން ްރުފިޔާ އަހަރުެގްްން

ްއޮންނާނެްޓަށްބަޖެ ްދީފަިއ ނޑުމެން ްލާރިނެިތގެނެއްްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިކަންްސަރުކާރަްށ ުނވަނީީކ.ްްނޫން

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްް!ްއލަވާހޯރަފުށީގައިްބަް،ގައިްރާއްޖޭްއިޚްލާޞްތެރިކަންްނެތީ.ްތިމާމެންގެްއަމިއްލަްއެދުންްބޮޑީ.ްމި

ްއިނގޭ ްއިންނަވާ ްބައްލަަވިއގެން ްައޅުަގނޑަށް ްރައީސް، ްގަޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްގޮތަށްތޯ ްއޮންނަ ްާވއިދުަގިއ ޢިއްޒަތްތެރިް.

ް ްޚާްއޞަރައީސް ްއަންހެނުންގެ ްގެަނއިްބައްަލވާ! ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެތެރެހަީށގެޮޑކްޓަރެއް ނޑުމެންްްމު. ްއަުޅގަ ޮޑކްޓަރެްއ

ްގެނައި ްއެއްކަެމއ78ްްމު. ްނެތް ްމިހާރަކު ްނިންމީމު. ްއިތުރުކުރަން ްނަރުހެްއްްއެނދު ްއެންމެ ްހުރީ ްތުާރކުނުގައި ވެސް.

ްރައީްސ.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަިއސާނެތިގެނެއްްާވހަކަކޮން ްދަްއކަނީ. ްމި ްބުއްދިނެތީ.ްިވސްނުްންްއެއްތޯ ްކަންކުެރވޭނެ ނޫން.
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އޮތްްސްރީލަންކާގައިްކިތައްްރައްޔިތުންތޯްމިއަދުްއެްތިބީ.ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްބޭރުްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިް،ގޯހީ

ްކަިއރިއަ ްަރއްޔިތުން ްއެޤައުމުތަކުގެ ްސަލާންޖަހަން ްބޭސްފަރުވާނުކުެރިވގެްނ ްމިްށް ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އޮތްްްދަނީ.

ްސަރުކާރުންްް.ސަރުކާރުން ްދުރަށްދޭ!ްޢިްއޒަތްތެރިް،ބާޣީ ްވެިރކަމުގަިއ ްމިްރައީސް. ނުޑ ްދަންނަވަނީްއަުޅގަ މިހާރުންް،

ްމަލުކުރަމުންްއެްތިތަކެއްްތަހައްންްއެތަްއްދަާރއްޖޭގެްަރއްޔިތުް.ްމިމިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްހަލާުކވެއްޖެްމިހާރަށްްދުރަށްދޭ!

ްނެތް. ްކަމެއް ްއެއް ްކުރި ްޕީ.ޕީ.އެމް ްމިއަދު ްޖުމްހޫރީޣަނަް،ގޮވާަފއިްأكبسްهللاްދަނީ. ްމިހިރަ މައިދާނަށްްްރާކުރަްއވާފައި

ްވާްއިނގޭތޯ.ްމަޑުންއިްނނަރަީއސްްއެްއވެގެންްހުރިހާްުޒވާބެްއ،ްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު، ްމައުޟޫޢަްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއަށްއޮތް ްވާަހކަ ގެންދިއުމަށްްްށް

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްމި ްާވހަކަ ނޑާލި ްޚިދުމަތްފު ްމިބަޣާވާް.ދައްކަނީްޞިއްޚީ ްތްކޮށްގެން ްއެއްވެްތަނަހިރަ ަރއްޔިތުްންްމިރާއްޖޭގެް،ށް

ނޑާލިްވާހަކަްމިްްމިް،އިންތިޚާބުކުރިްވެރިކަންްދަމަިއގަނެގެން ްކިޔަނީ.ްިޞއްޚީްޚިދުމަތްރާއްޭޖގެްހުރިހާްޚިދުމަތްތައްްފު

ްމައުޟޫޢަފު ްއެީއ ްިކޔަނީ. ްމި ްވާަހކަ ްނޑާލި ްނޭވާލާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ބޭނުންވާހެންްީކ

ްއަޅުަގނޑު ްޚިދުމަތްޞިއްޙަމެންނަށް ްބޭނުންވާ ްކުޅުތަްށ ް ްތިއްބެވީ ްއެ ްބޭނުންވޭ. ްކައިރީަގއިްތައް ްރައްޔިތުން ދުްއފުށީ

ްައްއސަވާ.ް،ގޮސްްޮއޅުންފިލުވައިްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއްސ.ްް،އައްަސވާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެްނިޒާމާ ްމައްސަލަ ްއަނެއްކާބެހޭ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްއް ްޢިއްޒަތްތިމަރަެވސް ްދާއިރާގެ ްއަޙްމަދުްފުށީ ްމެންބަރު ތެރި

ް ްފުރުޞަތެއް ްމަޑުކޮށްލަދެއްާވ.ްނިޒާމާޝަރީފަށް ްިއހަށް ްމެންބަރު ްއަށްްްއަުރަވން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ފަހުގަިއްްބެހޭ

ްއަރުވާނަން.ްފުރުޞަތު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްުވން:ވާހަކަދެއްކެްްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ
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ްޢިއްޒަތް ްވަަޑއިގަްނނަވާ ްއެ ްވާހަކަދައްަކވަމުން ްމިހާރު ްބޭނުންވީ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ތެރި

ނުމެއްްނޫްންބޭްާވހަކަދައްކާކަށްްާހލެއްަގއިްމިްޤަރާރަކަށެއްްނޫްންއިނގޭތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެންެއއްވެސްްވާހަކަދަްއކަވަީނކީް

ްޚިޢާ،ްިޞއްޙީްހާލެްއަގއިްއެްއވެސް ްމިހާރުއްމު ްޤަބޫލުކުރަްއވާ ްއަެންއކާ ްިޞއްޙީް،ދުމަތްތަކަށް. ްގެްޚިދުމަތުްާރއްޖޭަގއި

ްފެންވަރުްދަށްކުރުމުގެްއެންމެްއިސްްދައުެރއްްއަދާކުަރްއވާްޕާޓީގެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްްޢި ްމެންބަރު، ްްަޒތްތެރިއްޒަތްތެރި ްތި ްމައްްނިޒާމާްހުށަހެޅުއްވީމެންބަރު ްެއއްސަބެހޭ ްނޫންްލަ ްމިހާރުް. ނޑު އަުޅގަ

ޒަތްތެިރް.ްއެހެންކަމުން،ްޢިއްމައުޟޫޢަށްްމިހާރުްވަނީްނަސޭހަތްދީފަްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުވަނީް

ްވާހަކަ، ްމިހާރު ްމިްްމެންބަރު ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޙްމަދުްްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްއަރުވަނީ

ްމަށް.ްކޮޅުްކުރިއަްށެގންގޮސްްނިންމާލުރަޝީދަށްްވާހަކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްރައީސް. ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްބައްލަަވއިްައޅުަގނޑު ްގޮސް ްަކއިިރއަށް ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗު ްޕީ.ޕީ.އެމްެގްދަންނަވަނީ ލަްއވާށޭ

ްމިޚިްޞިއްޙީްބޭފުޅުން ްކިހިނެްދުމަތް ްބުނާިއރު ްރަނަގޅޭ ްއެރާއްޖޭަގއި ްތިބީްއްތޯ ްެއ ްރައްޔިތުން ެއއްްް.ތަުނގަިއ

ްކިޔޫ ްބައްލަވާށޭްންްޖެހިގެަގއިހަފްތާވަންދެން ްގޮމިްތިބެންޖެހޭ. ްކައިރިއަށް ްކޮމިަޝން ްަހއި ްއިންޑިއަން ްކިތަްއްހިރަ ސް.

ންނެއްްއެބަްއެތައްްބޭފުޅުްެވސްތިބީ.ްފޯނުކުރަްއވާފައިްަބއްލަވާށޭްއިންޑިާއަގއިްމިހާރުްނުލިބިގެްންއެރައްޔިތުންތޯއޭްވިސާ

ްއެދުމަ ްނެތިގެންް،ތިކުރަްއވާފައިްތިއްބޭ ްފައިސާ ްއެބައިންޑިް.ބޭސްނުލިޖބިގެން ްކައިިރއަށް ްރައްޔިތުން ދޭްްާއގެ

ްމި ްދިވެހިން. ްމިްހާލަތަށްްސަލާންޖަހަން ްސަރުކާުރގަްދިޔައީ ްމިތިބަ ްާރއްޖޭަގއިްިއ ްމި ްވާިގވެރިެވގެން ްޕީ.ޕީ.އެމުން

ނޑުމެްނގެްރަށްތަކުަގއިްހުރިްޚިދުމަތްތައްްގެްވެިރކަމެއްްއުފެއްދީަމއޭބަޣާވާތު ދިޔައީްބަޣާވާުތގެްވެރިކަމެްއްދަށަށްް.ްއަުޅގަ

ޚިދުމަތްްްރާއްޖޭގެްޞިއްޙީްއަހަރުްމ30ްިް.ްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުތޯދައްާކކަށްްދީމައޭ.ްްދެން،ްކޮންްވާހަކައެއްއުފެއް

ްކުރިއަުރވާ ްއޮތް ްނޫންތޯް،ނަމަފައި ްައޅުްއަރުވާަފއި ނޑުމެންއޮތީހީ. ްްމިްގަ ްރާއްޖޭގައި ްއްއެތަމިހިރަ ބޭރުެގްއެަތއް

ްސަލާންޖަހައި ްރަނގަޅުކޮްށގެންްގެން،ޤައުމުތަކަށް ްގުޅުން ްމަްއާދޭސްކޮށްގެން ްހުރިހާ ްމިކުރި ްމިއަދު ވަނީްްސައްކަތް

ރަްއޔިތުންނަށްްްްރާއްޖޭގެްމިްޖެހޭނެްޤަބޫލުކުރަން.ރައީސް.ްމިްހަޤީޤަތްްއަުޅަގނޑުމެންްްޢިއްޒަތްތެރިްް،މޮޑެލާފައިްްވެްއޔާ

ް ްލިޔ23ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮތަށް ްަޙއްޤެއް ްއަސާސީ ްބުނާ ްމާއްދާގައި ްމިވިވަނަ ްއޮުތމަކުން ްނުވާނެ.ްްފައި ކަމެއް

ްމާތްް ްއަިއސްގެން. ްެވރިކަމަށް ްަބޔަކު ްއިޚްލާޞްތެރި ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅާއިރާދަފުهللاްމިކަންވާނީ މިްނވަރުފުޅުންްއި

ްވެރިކަެމއްަގއި ްރައްޔިތުންނަްށްޞިއްޙީިމރާއްްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހުރިހާ ްވަޢުދެއް.ްްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްދޭނަން.ްމިއީ

ްވަބަަރކަތުހޫ.ްهللاްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުް
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ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑަށްްފުރުޞައެހެންކަމުން،ްމިނެޓު.ްްއެންމެްދެްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްބާކީްއޮތީްމިހާރު،ްމިހާރު ތެއްްއަުރވަންޖެހެނީ،ްއަުޅގަ

ްއަުރވަންޖެހެނީ ްިޢއްޒަތްްފުރުޞަތެއް ްދާއިރާގެ ްޠާރިޤަށްމަނަދޫ ްމުޙައްމަދު ްެމންބަރު ްމެންބަުރްތެރި ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއީ .

ްއޮތީްެއންމެްފުރަތަމަްފަހަރު.ްތިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްތޮއްޑޫްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި

ނީްމަނަދޫް.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑަށްްޖެހެފަހަރު.ްތިންްވަނަްފުރުޞަތުްމިއީްދެދުްއެދިވަޑަިއގަންަނވައިފިްވަޙީޢަލީްް

ްއަރުވަން.ްޭއގެްކުީރަގއިްތިަމރަފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިފުރުަޞތުްބަުރްމުޙައްމަދުްޠާރިޤަށްދާއިރާގެްިއއްޒަތްތެރިްމެން

ްއެއްްހުށަހެޅުމަށް.ްްބެހޭްމައްސަލަްއްްއަުރވަންްނިޒާމާފުރުޞަތެމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފަށްް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްްޢިއްޒަތްތެރި ްގަާވއިދުަގިއވާްްމިެއްއ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ހުށަހަޅަނީ

ްމަތި ނޑުމެްންވާހަކަދަްއކާއިރުްް.ންގޮތުގެ ްފާަހގަކުެރވުނީްްޙަޤީޤަތާއަުޅގަ ނޑަށް ްވާހަކަދަްއަކވަންޖެހޭނީ.ްއަުޅގަ ެއއްގޮތަށް

ް ްވާހަކަދެްއެކވި ްޙަޤީޤަތާދެންމެއަކު ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސްްްއިގަވަަޑއިގެންެނވިއިރުްްވާހަކަދައްަކވަމުންޚިލާފު

ްްވާހަކަދައްާކއިރު...ޚިލާފުްްއީސްްއެހެންވީމާްޙަޤީޤަތާްޓަކަިއ.ްޢިއްޒަތްެތރިްރަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްހަނުހުންނެވިްކަމަށް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްްތިްހުށަހެޅުއްވީްނިޒާމާްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާނީްްއްކަމުންވާހަކަދަްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްފާހަގަކުެރވުުނ ްއަޅުަގނޑަށް ގެންދެިވއިރުަގިއ

ބަހުންްވާހަކަްކުރިއަްށްތެދުްއަށްްގެންދިއުމަށްްޓަަކއި،ށްްވާހަަކްކުރިމެންބަރަށްްއިޝާރާތްކޮށްފައިްމައުޟޫޢަްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްޤަބޫލެއްްމައްސަލަްމީިނޒާްތިްހުށަހެޅުއްވީްރުގެންދިއުމަށްްޓަަކއި.ްއެހެންކަމުން،ްމިހާ ުނކުރަން.ްްެއއްްކަމަށްްައޅުގަ

ްނިޒާމާ ްމައްސަލަްމިހާރު ްްބެހޭ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްވަޙީދަށްްއެއް ްޢަލީ މެންބަރު

ްްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއް ްނިޒާީމ ްރައީސް، ްދައްާކްްމައްސަލަޒަތްތެރި ްފަހުލަވާނުން ްހިތްވަރުގަދަ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނެގީ ްމި ްއަޅުަގނުޑ އެއް

ްތެދުދޮގު ްްވާހަކަިއގެ ްމަނިކުފާނު ްނޫން. ްޕީ.ޕީ.އެމަކުން ނަޑައޅާނީ ްމާނަކަ ްއޭެގ ްެއއީްނުހުއްޓުވީމަ ްތެދުކަން.ްއަކީ

ްބަލައިގަތީ ނޑުްރިޔާސަތުން ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްޢަނޑުައޅުގަް، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްޢާއްމެްނ ްބާސް ްއަށް ްރިޒާ ްއައިދިލް

އިްނޑިާއްްއުރަިއގައިސިޓީދެްް،ޕާސްޕޯޓ8ްުކޮމިޝަނަށްްމިއަދުްއަޅުަގނޑުްލިންްހައިމިއަދުްއިންޑިއާްހެދިްްހިނދުކޮޅަކާ

ްބޭސްފަރުވާކޮށްނުެދވުނީމާ.ރަްއޔިތުންްހައިކޮމިޝަނަށް ްމިތާވާހަްމިްނަށް ްދަްއކަންޖެހޭނެ ްކަަތއް ްިމްްނގަ.ްމިކަން ކޮށްގެން

ްނުޖެހޭްމިްސަރުކާރުްދަމަހައްޓާކަށް.ްްޓަނީްޕީ.ޕީ.ެއމުން.ްޕީ.ޕީ.އެމަކުންސަރުކާރުްދަމަހައް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާ ްތިއީ ްމެންބަރު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެަވޑަިއގަތުމަށްްްބެހޭ ްއެހެްނކަމުން، ްހުށަހެޅުއްވީ. ްތި ްނޫން އެއް

ްމިދަ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްވާހަްންނަވަން. ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަނަދޫްކަދެްއކުމަށް އަރުވާފަިއވާ

ްްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤަށް.ް

ް

ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްުކޑަ`. ްައޅުަގނޑަށް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްައޅުގަ ެޅްއްަވގުތުކޮްްދެ!

ވާީތވެ.ްއާދެ!ްޤައުީމްްބޭުފޅަކަށްްގެޔާސަތުަގއިްއިންނެވީްނ.ްއަޮތޅުރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރިްއިތުރުކޮށްދެްއވާނެްކަމަށް

ްްޞިއްޙީ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއާކއިރު ްބޭްޝުކުރުނިޒާމުގެ ްއަދާކުރަން ްދާއިރާގެްނުންވޭ ތިމަރަފުށީ

ްމެންބަރު ްދިފާޢުްއެް،ޢިއްޒަތްތެރި ްޕާޓީގެ ްބޮޑަށްްމަނިކުފާނުގެ ްވަރަށް ްޓަކައި. ްއަށް ްޤުރުބާނީ ްބޮޑު ްވެލަްއވާ ްއެ ގައި

ް ްފާހަގަކޮށްލަން ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްޝުކުރިއްާޔ. ްޞިއްޙީ ްނޫނީ ްއާސަންދަ ްވާހަކަދަްއކާއިުރްބޭނުންވަނީ ނިޒާމުގެ

ްލަންާކަގއިމެއަޅުަގނޑު ްއިންޑިާއަގއި، ްމީހުންތޯ ްކިަތއް ްއެްން ްެއްއވެސްްްއެދުމަތިކުރެިވގެން ްފަރުވާދެވޭނެ މީހުްނނަށް

ްްންމަގެއްނެތިގެ ްމީސްމީހުން ްއެިކ ްއާޭދސްކުރަމުންކަހޭބޯނާރާ ްމިްއިރިއަށް ްބަާޣވާތެްއްްދުއްވަންޖެހިފައި ްމިއީ ވަނީ.

އުޅެނީްޙަޤީޤަތުގައިްމިްސަރުާކރުްބަދަލުކުރުމުގައިްއަދިްމިްްމިްގެންކަންކަންްދިމާވެްމަްދިމާވާނެްކަންތައްތަްއ.ްމިގެނައި

ްްބަދަލުވުމަށްފަހުްސަރުކާރު ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްއެއްބާރުލުންެވސް ްސަރުކާަރށް ްއެހެންނޫންނަމަމި ްނިޒާމުތައްްްދެމުންދާތީވެ. މި

ްއެބަރަނގަޅުކުެރވިއްޖަް ްޤަބޫލުކުރަން ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިހާރު. ްހޮސްޕިޓަލުގަްްނ.ްޖެހޭްއީސް ެވްސްްއިއަތޮޅު

ްލިބޭ ްބޭސްފިހާރަްއާސަންދައިން ްނެތް. ްބޭސްގުޅަްއަޚިދުމަތެްއ ްލިޭބ ްއަތޮުޅގަްކުން ްނ. ްމުޅި ްނެތް. ްނެތް.ްްއިްެއއް ެވސް
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މަދުްރަޝީދުްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްދާއިރާގެްްހޯރަފުށީް،އިްވެސް.ްއެހެންވީމާހަމަްއެގޮތަށްްހުރިހާްދާއިރާތަކެއްގަް

ް،މިްއުސޫލުތަކާއިްހަމަތައްްނޭޅިދާތީވެބަލަިއގެންްހުރިްގޮތްތަކަށްްްއިކަންްހިނގާފަްއިޙަޤީޤަތުގަދެއްކެވިްވާހަކަފުޅުތަަކކީް

ްވިދާުޅވެ ްއެ ްމައްސަލަތަްއ ްދިމާވާނެ ްބަދަުލކުރީމަ ްސަރުކާރު ްއެހެންީވމާެދއްބަޣާވާތަކުން ްވީ. ްަވގުތުކޮުޅް، ނުޑގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރެއްްމިްރާއްޖޭގަ ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްއަުޅގަ ްއިްވަރަށްްކުޑަ.ްއެހެންކަމާެއކުްައޅުގަ

ްައވަހަކަށް ްގާއިމުކުެރވޭހާ ްޞި، ްރައްޔިތުންނަށް ްފުރިހަމަގޮތުގަދިވެހި ްޚިދުމަތް ްއިންތިޒާމުއްީޙ ްދެވޭނެ ްރާަވއިްއި ްތައް

ނޑުމެންްމިތިބީްރައްޔިތުންނަށް ނަޑއަޅާނަމޭ.ްައޅުގަ  .ٔبسكاتّ انسالو عهيكى ٔزحًت هللاوޓަކައޭ.ްްއެކަށަައޅައިްކަ

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޕާޓީއާްއިއާްްމިހާރު ްޕާޓީްް،ޖުމްހޫރީ ްޤައުމީ ްޕީ.ޕީ.އެމާއިްއަދި ްވަްްޑީ.އާރު.ޕީްްއާއި ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ގުުތްއަށް

ްވާހަކަދެއްް ްމިހާުރ ްިދޔައީ. ްއެ ްއޮތްހަމަވެގެން ްއެދިަވޑަިއަގންނަވާފައި ްއެބަްކުމަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި އޮތް.ްްދެ

ްނެތުމާ ްވަަޑިއެގން ްހޯލުތެރެއަށް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންްްއެހެންކަމުން ްމިހާރު ްެޖހޭނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެކު

ްޤަރާރުގެްމިްއިކުރިމަތީގަ ްއިއްފަހުްއޮތް ްޢިބަސް ްހުށަހެޅުއްވި ްޤަރާރު ްފުރުޞަތުވުމަށް ްމެންބަރަށް ްއަރުވަން.އްޒަތްތެރި

ްފަހުއެހެންކަމު ްޤަރާރުގެ ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަީނ، ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންމެްްިއްއުވމަށްްބަސްން ްއަދި ޓަކައި،

ްމަރުޙަލާގަް ްމެންބަރުްއިބަހުސްގެ ްސުވާލުތަކަށްޢިްއަޒތްތެރި ްކުރެއްިވ ްހުށަހެޅުއްވިްަޖވާބުްން ްޤަރާރު ްމި ދެްއވުަމށް

ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް. ްޢިއްޒަތްތެިރްތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ

ްއަުރވަން.ޓަކައިްފުރުޞަތުްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްހޭްމައްސަލަބެްނިޒާމާްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއްޑޫްތޮ

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަްނިޒާމާ، ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްނިޒާމީ ްނިމުނީމަ ނުޑެގްއްސަލަ ްއަުޅގަ ނަޑއަޅާނީ. ްކަ ްގޮތެްއ ބެހޭ

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމިްސުވާލަީކ، ްމިްއެއް ްހިންގުމަކީްނެގީ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުން ްޒިްރާއްޖޭގެ ްއްްއެްންމާއެމް.ޑީ.ީޕގެ

ްތަޅުމުގަްއެއީްތޯއޭ؟ ްމަޖިލީހުގެ ްްއިމި ްމިތިބ5ްީއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެކަނި ްމެންބަރުން ްއިތުރުން.ްް،ޢިްއަޒތްތެރި އަޅުަގނުޑގެ

ްދާއި ްހޯރަފުށީ ްރަޝީދާއިއެއީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެްރާގެ ްދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދުްމަނަދޫ ްމެންބަރު ރި

ްމަހިބަދޫްދާއިްޠާރިޤާއި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދާއިރުޤިއްްރާގެ ްޢަލީްްޔާ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި މިލަންދޫ

ޢަލީްްމެންބަރުެވލިދޫްދާއިރާގެްދެންް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއިްއާއިްރިޟާ

ްއިނީ ްތި ްތިްމުޙައްމަދު ނޑީގަ. ްލީްގޮ ްރިޔާސަތަށް ްްތަނަށް ްނޫްނ. ްތިބީކީ ްވެސް ްމީހުން ނުޑެގްދެ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،
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ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަތަނުގަްސުވާލަީކ، ްމި ްޖާގަްޖެހެއޭ.ްއެބަްަދއްކަންއި ްދެްއކުމުގެ ްވާހަކަ މަނިކުފާނުްް،ނުދީްމި

ްަސރުކާރާނު ްއިްނޑިއާ ްްހުއްޓުވާށޭ. ްކަންތަކާ ްކުރި ްބާޣީން ްމި ްއޭގެދެކޮޅަށް ްލިްހެދިގެްނ ބެނީްނިކަމެތިކަން

ްރައްޔިތުންނަށޭ...ް
ް

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް ްމައްސަލަޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްދަންނަވަން.ްް.ނޫންްއެއްްމެންބަރު،ްތި މިހާރުްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް

ްއިއްވުމަށްފަހު ްމިްބަސް ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެްޓަކައި ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުއަރުވަނީ،ްޤަރާރު މިލަންދޫްް،ރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޑުކޮށްލަދެއްވުަމށްްދަންނަވަން.ްމިހާރުްނިޒާމާްްއަށް.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ

ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުމަށްްބެހޭ ްދާއިްއެއް ްހޯރަފުށީ ްއަޙްޓަކައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރާގެ ްރަޝީދަށް އެބަްމަދު

ްޖެހޭ.ްފުރުޞަތުއަރުވަން

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްހޯރަފުށީް

ް ްރަީއސްޝުކުރިއްޔާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައީސް..ް`. ްހުށަހެޅިގެންްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ،ްމިއަދު

ވަނަްމާްއދާގެްދަށުންްއަސާސީްޙައްެޤއ23ްްްގެްއަކީ،ްިދވެހިރާއްޖޭގެްާޤނޫނުއަސާސީްދާްމައްސަލަްމިްކުރެވެމުންބަހުސް

ނޑައެޅިަފިއާވްމައްސަލަް،ްއޔިތުްނނަށްްހަމަޖެހިގޮތަށްްމިްރާއްޭޖގެްރަ ްއިމިްމައްސަަލިއގަްެއއް.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކަ

ްބަހުސްކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްސީިރއަސް، ްވަރަށް ްމިްކަމާއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަތަނުގަްެއއްކޮށް މިްްދެއްކުންަތއްއި

ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްހަމަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވަންްގެންދަނީ. ްމިހާރުްރަީއސް، ްމަޖިލީހުގެ ްމި ެޖހޭނެ

ްމިއަދުެގް ްތެެރއިން ްޕާީޓތަކުގެ ްސިޔާސީ ްބިނާކޮށް. ްމަްއަޗށް ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާސީ ްހިނގަމުންދަނީ މަސައްކަތްތައް

ްް...އެްއގައިްމިކަހަލަްމުހިއްމުްމައްސަލަްއްްނުފެނޭ.ޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގއިްޕީ.ޕީ.އެމެރައް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށްްދަންނަވަން.ް.އެއްްނޫންްލަޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާާމްބެހޭްމައްސަ

ލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޓަކައިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިްއަރުވަނީ،ްމިްޤަރާރުްފަހުބަސްްއިއްެވވުމަށް

ްއަށް.ްްރިޟާ

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީްރިޟާދާއިރާގެްމެންބަރުްމިލަންދޫް

ްރައީސް.ްއާދެ! ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާްޝުކުރިްއޔާ ްބޭުފޅުން ްބައެއް ްޙަޤީޤަތުގަ ްޤަރާރަކީ ްމި ނޑުގެ ްއިްހަކަދެއްެކިވއިރުގަްއަުޅގަ

ްައޅުްއިޤަރާރުގަ ްކަންތައްތަކަށްްބުނެފައިަގނޑުމެން ްގޮްސގެންްވުރެްހުރި ްދިމާލަކަށް ްއެހެން ްފޯކަސް ބަހުސްެގް،

ނުޑގެްހަމަެއކަނިްބޭނުމަކީ،ްއާސަންދަްނިްްމަރުޙަލައިގައިް ޒާމުެގްދިޔަކަްންއަުޅަގނޑުްހިތާމައާްއެީކްފާހަގަކޮްށލަން.ްއަުޅގަ

ް ްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ްލިމިޓ1ްުތެރެއިން ްރުފިޔާގެ ްހިސާބުންލައްކަ ްއެ ްހާްހަމަީވމާ ްނިކަމެތި ްރައްޔިތުމީހާ ިއްލުގަފެށިގެން

ްހަނގުރާމަ ްބަލިކުރަމަރާ ްދޫކޮށްނުލައި،އެނދުގަމުންދާ، ްމަރުާވން ްއޮެވގެން ްލާޒިމުވޭދަްއި ްއެބަ ްމައްޗަށް ްއެްއުލަތުގެ

ްފުރާނަްސަލާަމތް ްމިްކުރުމަށްރައްޔިތުމީހާގެ ްޚަރަދުކުރަން.ްއެހެންވާން ންނަނީްހުްމިްޖެހޭްސަބަބަީކްދައުލަތުަގއިްޓަކައި

ްފު ްރައްޔިތުމީހާގެ ްއެ ްމުދާ. ްރައްިޔތުންގެ ްފަިއސާ. ްޞިރައްޔިތުންގެ ްއޭނަ ްސަލާމަތްވެގެން، ްސަލާމަތުންްރާނަ އްޙަތު

ނުޑމެންްމީގެްކުރީގައިްވޯުޓގެްްލައިދެވޭނީ.ްއެހެންވީާމ،ްއެކަންްކުރަންްއެބަގޮސްްވޯޓުްހުރެގެންނޭްބޫތަށް ޖެހެއޭ.ްއަޅުގަ

ްފާސްކުެރވިގެންމަރުޙަލާގަ ްމިއަދު ްމެދުއި ްއަދި ްކުދި ްފާސްކުެރވިގެންްދިަޔއީ ްބިލު ްއެ ްބިެލއް. ްބެހޭ ްވިޔަފާރިއާ ްފަންތީގެ

ްދިޔައިރުގަް 51ްްއި ްއެބަމިލިއަނަށް ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްދީފަްވުރެ ްްއި،އޮތް ްމެދ1ްުމީގެ ްއަދި ްކުދި ްފަހުން ފަންތީގެްްއަހަރު

ްފުއްދައިދިނުމަށްެއްމީހުް،ޓަކައިްްކުރުމަށްވިޔަފާރިތަްއްސަލާމަތް ްމުހުތާދުތައް ްޖެހޭ ްްންނަށް ވުެރްްމިލިއަނަށ51ްްޓަކައި

ްދޭންޖެހޭނޭ ްބަޖެޓެއް ްހުށަހަޅާްބޮޑު ްސަރުކާރުން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއޮްނނަ ްދެން ްބަޖެޓުން. ރައްޔިތުްނެގްް،ދައުލަތުގެ

ްބަޖެޓެއްގަ ްހުށަހަޅާ ްޖެހޭނޭމަޖިލީހަށް ްއާދެ!އެގޮތަްއި ްވަިކކޮށްދޭން. ްފައިސާ ްއެ ްމިްއަްށް ްޔަޤީން ޅުަގނޑަށް

ްލިބިފަްިއ،މައްސަލަިއގަ ްމިހާތަނަށް ްބޮޑަށް ްއެންެމ ްތަޖުރިބާ ްމައްސަލަިއގެ ްމެންބަރުންތަކުްއިމިދެންނެވި ްގެްހުންނާނެ

ްލިިބފަ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްރައީސްކަުމގަްއިތެރެއިން ްމިހާރު ްމެންބަރަކީ، ްއެއް ްދާއިރާެގްްއިހުންނާނެ ްވެލިދޫ ްއިންނެވި ތި

ްމުޙަ ްޢަލީ ްހަމައެއާެއީކގަމެންބަރު ްދާއިރާްއިއްމަދު. ްވެލިދޫ ްވެސް ްމިއަދު ްބޭނުންވޭ ްފާަހގަކޮށްލަން އަށްްްއަޅުަގނޑު

އާސަންދަްނިޒާުމް،ްއިކުރެވޭނެްގޮތެްއްނެތިފައާސަންދަްނިޒާމުގެްތެރެިއންްބޭސްފަރުވާެވސްްްއިވެލިދޫގަްްއިލާއިުރގަބަލައި

ްއެ ްްވަނީ ްހުއްޓިފަ. ްނިޒާމުްތަނުން ްއާސަންދަ ްބޭސްފިހާރަީކއްެވގެންތޯ؟ ްއެތާ ްނުދައްަކއިގެން ްފައިސާ ްދައްކަންޖެހޭ ްން

ްުހއްޓައި ްދޫކުރުން ްޭބސް ްވަނީ ްމިްއިން ްކިތަްއްަރށުގައިތޯ ްބޭސްފިހާރަލާފަ.ްާރއްޖޭގެ ްދައުލަުތގެ ްހުރީ ތައް.ްއަމިއްލަްއަދު

ްހަދަިއގެން ްއުސޫލެއް ްދޭނެ ްބޭސްފިހާރަ ްބޭސްފިހާްނުވަތަް،ފަރުދުންނަށް ްހިންގާ ްފަރުދުން ރަތަކުންްއަމިއްލަ

ްބޭސް ްބޭސްކުރީމާ ްނެތް. ްގޮތެއް ްގޮސްބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ ްބޮުޑެވގެން ްބިުލތައް ްިވހި، ްހާސް ފަންސާސް،ްތިރީސް

ްއަަރއިގެންާދިއރުގަްފަސްދޮޅަސް ްބިލުތަކަށް ްއެ ްރުފިޔާ ްްއިހާސް ްއެ ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ބޭފުޅުންނަށްްއާސަންދަ
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ްމިފައިސާ ްބޭސްފިހާްވާްްނުދެއްކީމަ ްެއއްކަލަ ްމިްރަގޮަތކީ ްހުއްޓިފައި ްވެސް ްދިނުން ްބޭސްކޮޅު ްއޮންނަ ްދޫކުރަން ްތަކުްނ

ްހާ ްއެބަްއޮންނަނީ.ްއެ ްއަމިއްލަްލަތުގައި ްމީހާ ްރަްއޔިތު ްނިކަމެތި ްއެއްކަލަ ްބޭސްނަގަން.ްްޖެހޭ ްދައްކާަފއި ްފައިސާ ޖީބުން

ްރައީސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ނޑު ްހާްއަުޅގަ ްއެ ްާވހަކައަީކ، ްއުޅޭ ްބޮުޑ ްރައްޔިަތުކްލަތުަގއި ްެވގެން ބައްޔެއް

ްއި،ލަތްްނެތިފައި،ްއަދިްވަސީފަރުވާްނެތިފައިްބޭސްއެްރައްޔިތުްމީހާްހޮސްޕިޓަލަށްްގެންދެވުނީމާްއެްތަނުގަް،ބަލިވެގެން

ްނެތިފައި ްއިްކއިޕްމަންޓު ްހާ، ްނެތް ްޑޮކްޓަރެއް ްބަލާނެ ްވަރަކަްށްހުްއެްއިލަތުގައެަކން ްކިތަންމެ ްނަރުސްކުއްޖާ ންނަ

ްފިރުމާލިޔަްފައިލާލޯބި ްއަަތކުން ްބައްއޯގާތެރި ްއެ ްއަދިްޝިފާއަކަށްްނުވޭ.ްރަނަގޅުްވަސީކަސް ްާގއިމުކުރެޭވެންަޔކަށް ލަތް

ްއެބަ ްހޯދަން ްމިްގޮތްތައް ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްވާަހކަްްޖެހޭ. ްބަލިތަްއ،ްްއުޅޭ ްޮބޑެތި އަކީ،

ްހަނގުރާމަކުނުވާސަލާމަތް ްފުރާނައާ ްބަލިތައް، ްބޮޑެތި ްމަރާރާވަރުވަުރގެ ްމިސާލަކަށްްްެގ، ްބޮޑެިތ، ހަނގުރާމަކުރާވަރުގެ

ްސިުކނޑި ްގޮތުން ްނަފުސާނީ ްބަލި، ްިކނޑުީނގެ ްބަލި، ްބްލަްޑްްހިތުގެ ްއެހެންެވސް ްއަދި ްބަލިތަްއ، ްލިބިފަިއވާ އަށް

ގިނަްިދވެހިްްރެއިްިތބިްހާހަކަށްވުލުގަށްްބޭސްކުރަންޖެހޭްބަލިހާދާއިމީކޮކެްނސަރުގެްބަލިތަްއ،ްް،ފަދަްބަލިތައްްކެންސަރު

ްަކންކޮޅުތަުކގަ ްއެކި ްާރއްޖޭގެ ްރާްއޖެްރައްޔިތުން ްއަދި ްހޮސްޕިޓަލްްާއއި ްއެިކއެިކ ްބޭރުގެ ޢިްއޒަތްތެިރްްއިތަކުގަްއިން

ްބޭސްފަރުވާރަ ްބަލިތަކަށް ްމި ްއެބައީސް، ްއަތެއްގަްްކުރަމުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްސަލާންޖަހަންދާްްފައިސާްއިދޭ. ްނެތް. އެއް

ްނައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެލްތުްާތލުމަށްނިޒާމު ްއެމް.ޑީ.ީޕއިން ްއަޅުްްޓަކައި ްއެކަަށއެޅީ. ްނިާޒމެއް ނޑަްށްއިންޝުއަރެންސް ގަ

އްޙީްއިންޝުއަރެންސްެގްޤައުމީްނިޒާުމެގްއިޖުތިމާޢީްޞި،2111/15ްާޢއްމުްިޞއްޙަތާްބެހޭްޤާނޫނާއިް،2111/7ްޔަޤީންް

ނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްްޔިތުންނަކަށްްގެެނސްދީފަްއެއްންްރައްދެންނެވިްސަލާމަތާއިްރަްއކާެތރިކަްމިޤާނޫނުގެްތެރެއިންްވެސްް

ްމި ްބޭނުްނވެގެން ްޙަޤީޤަތުގަްްއަޅުަގނޑު ްެއްހާްބުނާްމިްއިއުޅެނީ ްރައްކާތެިރކަން ްަރއްޔިތުމީާހްް،ލަތުގައިސަލާމަތާއި އެ

ްމުދަލާއި ްއޭަނގެ ްވެސް ްހާލަތުގައި ްނެތް ްފަިއސާ ްގޮސްްއަތުަގއި ްވިއްކާަފިއ ްއޭނަްއެތާނގަް،އަނބިދަރިންނާ ްިއ

ްގޮތެްވުމަށްސަލާމަތް ްފޯރުކޮށްދޭނެ ްއެހީތެރިކަން ްދައުލަތުން ްަމސައްކަތަށް ްކުރާ ްރައީސް.ޓަކައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްޯހދުން. ްއް

ްމި ނޑިން ްިސކު ްމެންބަރެއްގެ ްޔަޤީން ްހާްއަޅުަގނޑަށް ްމީހާްމިް،ހުރެގެންްްއިލަތުގަދެންނެވި ިއްލަތުގަހާްގެދެންނެވި

ްލިިބފަްހުރެގެން، ްހުންނަނިކަމެތިކަން ްހާްއި ްޙަޤީޤަތުގަްއިލަތުގަރައްޔިތުމީހާެގ ްވިސްނާީލމަ ްކިާހްްއިހުރެގެްނ ިމއީ

ްނުރައްކާެތރިކަމެއް،ްސެންސިޓިވް ްއެނގެނީ.ްކިހާ ްމި ްވާހަކަކަން ްބޭނުންވާ ްދަންނަާވލަން ނޑު ައކީ،ްްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްބޭނުންްއިދިވެހިރާއްޖޭގަް ްކުރަން ްރަްކަމެއް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްއަިދ ްވަންޏާ، ްކަެމްއްކަމަށް ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްއޔިތުންެގ

ްއޮތީ.ްމީްޮބަޑށްްމަގުފަހިވެފައޭްމިްެއކަމެއްްުކރުމުގެްފުރުޞަތުްވަރަށްކުރަން،ްކަެމއްްނިންމަންްބޭނުންްކަމަށްްވަންޏާް

ްހަ ްމަޖިލީހޭޤާނޫނުތައް ްއުސޫެލއްް.ދާ ނޑައަޅާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމަޖިލީހޭ. ްބަހާ ްދިމަދިމާލަށް ްއެކި ްބަޖެޓު ެގްދައުލަތުގެ

ްމިް ްރައްޔިތުންނަށްްމަތިން ްހާް،ްދެންނެވި ްހުސްވެގެންްއިލުގަމިދެންނެވި ްނިޒާމު ްއާސަންދަ ްރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތިްް،ޖެހޭ

އެްބޭފުޅުްނެގްް،ތިބިްރައްޔިތުންނަށްްއިލުގަްބިކަހާ،ްކުެރވޭނެްގޮތްްނެތިފައިްތިބިފަރުވާްއިދާއިމީްބަލިތަކުގަްްިއ،ބަލިތަކުގަ

ނަޑއަަޅއި...ޖެހެއޭްކޮންްޓަކައިްއެބަްްާކތެރިކަންްދިނުމަށްއާއިްސަލާމަތާއިްރައްްްފުރާނަ ްމެވެސްްލިމިޓެއްްކަ
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ގެްދަށުންްމިލަންދޫްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރ11.1ްއެޖެންޑާްނަންބަރުްްއާދެ!މެންބަރު.ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިް

ް ްބަހުސް ްޤަާރރުގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްރިޟާ ްއެޢަލީ ްނިމިގެން ްކަންތަްއްްމަރުޙަލާ ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްޤަާރރަށް ްމި ދިޔައީ.ްދެން

ްކުރިއަށްދާނީްމާދަމާްވޯޓަށްްައހަންްހަމަޖެހިފައިވާްގަީޑގަ.ް

ް

ްނިންމުންް

ް
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ނޑުމެންގެމިއަ ނުޑްޖެހޭނީްޖަލްސާްނިންމާލުމުގެްޖަލްސާްނިންމައިްދުްއަޅުގަ ލާްގަޑިްވެސްްޖެހުމާްއެއްކޮށްްދެންްއަޅުގަ

ްގެން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާްކަންތައް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮންނާނީ،ްްދަން.ްދެން 27ްްއެއް ްހެނދުނ2113ްްުމާރޗް ްދުވަހުގެ ްބުދަ ވާ
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ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. انعانًيٍްزبްهلل ٔانحًد
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