
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 

 ޖަލްސ   ވަނަ  9ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4102

 4102 އެޕްރީލް  48

 

 

 

Wycaimuawy eguhIlijwm egcnutiycawr

4102/03ޔައުމިއްޔ  ނަންބަރު:   

 



1 

 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم علٔ رسْل هللا ّعلٔ آلَ ّصحبَ ّهي ّاالٍالة ّالسّ حين، الحود هلل ّالصّ حوي الزّ بسن هللا الزّ 

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2214/1/9މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

ދެްޖަލްާސގ2214/11ްްެިއނ2214/12ްްްޔައުިމއްޔާްފާްސކުރުން.ްަޔުއމިއްޔާްނަންބަރުްް-3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް ްއެީއ 2214ްްޔައުމިްއޔާ. ްދައުރުެގ ްފުރަތަމަ ްއަހަރުެގ ްޖަލްސ6ްްާވަަނ ް ް ވަނަ ްހުރ7ްްިއިން ްއަްށ ްޖަލްސާ ވަނަ

ްއިޞްލާޙެއްް ްމެންބަރަކު ްއެްއެވސް ްޝާއިުޢކުރުމަށްފަހު ްވެބްަސއިުޓަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުިމއްާޔތައް ްމި ޔައުމިްއޔާތައް.

ްަގވާިއދުގަ ްޤަބޫލުކުރާްހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުެގ ްޔައުމިްއޔާތަކަކީ ްމި ްމަތިން ްގޮުތގެ ިއވާ

ްފާސްކުރަމުންް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިއްޔާަތއް ްނިންމައިފިން.ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ޔައުމިްއޔާތަެކއް

ްބޭ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްއިއްޔެ ްއޮންނާނީ ްފާސްނުވެ ްމިހާރު ްމިްއައިސް ްމިއަދު ްާއއި ްޔައުމިއްޔާ ްޖަލްސާެގ އްވި

ްނިމުމަށްފަހުް ްޖަލްސާ ްަމޖިލީހުގެ ްގޮތުން، ްބުނާ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްަޔއުމިްއޔާ. ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ހިނގަމުންދާ

ްާޝއިޢު ްަޔުއމިއްޔާ ްވެބްސައިުޓަގއި ްމެންބ7ްަކޮށް،ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސާދުަވސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިނުމަށްފަހު އެއްަގއިްރުންނަށް

ްަޔއުމިއްޔާަތއްް ްއެ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްނިމުނު ްދައުރު ްމި ްމަޖިލީހުެގ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ. ްމި ްފާސްކުރަން ޔައުމިްއޔާ

ނުޑް މަޖިލީހުގެްވެބްސައިުޓގައިްާޝއިޢުކުރާނަން.ްއެއަށްފަހުްމަޖިލީހުގެްޔައުމިްއޔާތައްްމަޖިލީހުގެްއާަކއިވްސްްއަށްްއަުޅގަ

ްލާނަން.

ް
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ްއެންގުން.ްރިޔާސަތުންްއަންގާް.4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންްއަންގާްއެންގުން.ްމިްއައިަޓމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްވަކިްއިުތރަށްްދަންނަވާނެްވާހަކައެްއްރިާޔސަތ4ްުއައިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްނެތް.

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްްްްއަކތެއްްނެތް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްުސވާލު.5ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެގްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްަކންކަން.ްމަޖިލީހ6ްުޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

6.1-ްް ްމަޖިލީހުެގްގަާވއިދުގެ ްމާއްދާގ16ްެރައްޔިތުންގެ ްރިޢާޔަތްކޮށް،ްއެ ްމާއްދާެގް)ހ(ްއަށް ްމިްްވަނަ ްމަތިން )ނ(ގެ

ް ްއަކީ ްއަކ2214ްްީޖަލްސާ ްޖަލްސާ ްމި ްއެކު،ްއަދި ްވުމާ ްކަމަށް ްޖަލްސާ ްފަހު ްއެްނމެ ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްައހަރުގެ ވަނަ

ވަަންދުވަހުްއެކުަލވަިއލެވުނުްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްއެންމެްފަހުްޖަލްސާްކަމަްށ28ްްވަނަްއަހަުރްމެއިްމަުހގ2229ްްެ

ނޑުްދަންނަވާފަ.ްއެއީްއެޖެންާޑްވާތީްމެންބަރުންނަށްްވާ ހަކަފުޅުދެއްކެވުުމގެްފުރުޞަތުއަރުވާެންވާހަކަްއިއްޔެްވާނީްއަުޅގަ

2229ްވަނަްާމއްދާަގިއވާްގޮތުގެްމަތިންްއިންތިޚާބުކޮށ72ްްް.ްިދވެހިރާއްޭޖގެްުޖމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫުނއަސާީސގ6ްެއައިޓަމުް

ް ްމަހުގެ ްެމއި ްއަހަރު ްއެކުަލވައިލ28ްްެވަނަ ްދުވަހު ްވަނަ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުްނގެ ވަނ79ްްަުވނު

ްއަކީް ްޖަލްސާ ްބޭއްވޭ ްމި ްމިައދު ްވެފަިއވާއިރު ްމަސްދުވަހަށް ްއެއް ްއައުމަށް ްނިމުމަކަށް ްމަތިން ްގޮުތގެ މާއްދާގަިއވާ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްރައ83ްްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެކުަލވައިެލވުނު ްރިާޢޔަތްކޮށް ްއަށް ްމާއްދާ ޔިތުންެގްވަަނ

ވަނަްއަހަުރެގްފުރަތަމަްދައުރުަގއިްބޭްއވ2214ްްޭވަަންމާއްދާގެް)ނ(ްަގިއވާްގޮުތެގްމަތިނ16ްްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

ވަނަްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއެންމ17ްްެވަނަްއަހަުރްއެކުލަަވއިލެވުނ2229ްްުއެންމެްފަހުްޖަލްސާ.ްއަދިްހަމައެއާެއކުް

ްފާއި ްމެ. ްވެސް ްޖަލްސާ ްފަހު 4ްްތުވެގެންދިޔަ ްމަޖިލީހ11ްްާއަހަރާއި ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ
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ްއެީކަގއިް ްޢަޒުމާ ްހިތްވަރާއި ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްިޢއްަޒތްތެރި ްތިޔަ ްައދާކުރެއްވުުމގަިއ ްވާޖިބުތައް މަތިކޮށްފައިވާ

ދައިންްމިްމަޖިލީހުގެްއެންމެްފަހުްޖަލްސާްދެމިތިއްބަވައިފީމު.ްމިއަދުްމިްބޭއްވޭްޖަލްސާްއަކީްކުރިންެވސްްދަންނަވާލިްފަ

ްނުވަތަް ްވާހަަކެއއް ްބޭުނންފުޅުވާ ްވިދާޅުވަން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިޔަ ްޖަްލސާގަިއ ްމި ްެއކު، ްވުމާ ކަމަށް

ްފާހަގަކޮށްެލއްވުމަށްް ްއެކަމެއް ްވިދާުޅވުމަށް، ްވާހަކަެއއް ްއެ ްނަމަ، ްހުރި ްކަންތައްތަެކއް ްބޭނުންފުޅުވާ ފާހަގަކޮށްލަން

މިނެުޓގެްފުރުޞަތުއަުރވާނެްވާހަކ3ްްައަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަްންގަސްތުކުރަން.ްެއގޮތުންްކޮންމެްމެންބަރަކަށްްވެސްް

ް ްބައްދަލުކުަރއްަވއި ްއަުޅަގނޑާ ްމެންބަރުން ްގިަންއަދަދެއްގެ ްއިޢުާލނުކޮށްފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާނީ 5ްއިްއޔެ

ްއެދިަވޑަިއގެންފަ ްފުރުޞަތަށް ްގެންދަން.ްމިނެޓުގެ ްކުރިއަށް ްެއކަން ްެއގޮތަށް ްގަސްތުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާތީ އި

ވަނަްދުވަހުންްފެށިގެނ28ްްްވަނަްއަހަރުގެްމެއިްމަހުގ2229ްްެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއެރުވުުމގެްކުރިންް

ްމަސަ ްކުރަްއވާފަިއވާ ްމަޖިީލހުން ްމި ްދުވަސްަތކުަގއި ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްހަމައަށް ްތަފާސްހިސާުބގެްމިއަދާ ްއަކތްޕުޅުތަކުގެ

ްަގސްތުކުރަން.ް ނޑު ްައޅުގަ ްދަންނަވާލުމަށް 2229ްްޚުލާސާއެއް ްމަހުގެ ްެމއި ްއަހަރުގެ ްފެށިގެްނ28ްްވަނަ ްދުވަހުން ވަނަ

%ް ްތެރެއިން ްބިލުތަކުގެ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްހަމައަށް ްނިންމަވާފަ.75ްްމިއަދާ ްވަނީ ްއަހަުރެގ2229ްްމަޖިލީހުން ވަނަ

ްމަހު ްމެއި ް%28ްގެ ްތެެރއިން ްމައްސަލަތަކުގެ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްހަމައަްށ ްމިއަދާ ްފެށިގެން ްުދވަހުން 94ްވަނަ

ް ްނިންމަވާފަ. ްމަޖިލީހުން ްވަނީ 2229ްްމަސައްކަތް ްމަހުގެ ްމެއި ްއަަހރުގެ ްމިއަދ28ްްާވަނަ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ވަަނ

ްތެރެއިން،ް% ްޤަރާރުގެ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްނިންމަވާފަ.ްްވަނ82ްީހަމައަށް 28ްްމަޖިލީހުން ްފެށި،2229ްްެމއި ަގއި

ް ްވަނީ ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްހަމައަށް ް%266ްމިއަދާ ްއޭގެތެރެއިން ްގޮތެއ75ްްްބިލު. ްމަޖިލީހުން ްމެދު ބިލާ

ް ްފާސްކުރެްއވި ްމަޖިލީހުން ްތެރޭަގއި ްބިލުތަކުގެ ްބާތިލުކުރ115ްްެނިންމަވާފައިާވއިރު،ްމި ްފާސްުނކުރަްއވައި އްވުމަްށްބިލާއި

ް 14ްްނިންމެވި ްގެންދަވާފަިއވާ ްއަނުބރާ 36ްްބިލަާކއި ްފާސްކުރެއްވި ްބަލައިނުގަތުމަށް ްމަޖިލީހަށް ބިލެއ31ްްްބިލަާކއި

ް ްިއްއވިފަިއވާ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްމީގެއިތުރުން ްހިމެނޭކަްނ5ްްހިމެނޭ. ްތެޭރގައި ްމަސަްއކަތުގެ ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ބިލެއް

ްހުަށހަ ްބިލުތައް ްގެންދިއުމަށްްދަންނަވަން.ްމި ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްއިބްތިދާޢީ ްމެދު ްބިލުތަކާ ްއެ ްވަީންމަޖިލީހުން ޅުއްވާަފއި

ްވަނީ.ް ްހިސާބުަގއި ްއެ ްމަސައްކަތް ްއެ ްވާތީ ްކަމަށް ްނެތި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަވާއިުދަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްަވގުތު އެކަީށގެންވާ

ްާޤނޫނުލް ްތެރޭަގއި ްބިލުތަކުގެ ްމުހިއްމު ްފާސްކުރެއްވި ްގޯނާކުރާްމަޖިލީހުން ްޖިންސީ ްކުޑަުކދންނަށް ްބިލާއި ޢުޤޫބާތުގެ

ްބިާލއި،ްޢާއްުމް ްޙައްޤުގެ ްލިބިގަތުމުގެ ްހޯދައި ްބިލާއި،ްމަޢުލޫމާތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްއުޫސލުތަކަކަށް ްޚާއްޞަ ްމެދު މީހުންނާ

ްބިލާ ްހުއްުޓވުުމގެ ްއަނިޔާ ްެގވެށި ްިބލާއި ްހުއްޓުވުމުެގ ްޢަމަލުތައް ްޚިާލފު ނޑުތަކާ ްމިންގަ ްުގޅޭްއިޖްތިމާޢީ ްެޓކްްސއާ އި

ްގެްނގުޅުްން ްއެއްޗެހި ްތޫނު ްހަތިޔާރާިއ ްނުރައްކާތެރި ްބިރުދެއްކުމާއި ްބިލުތަކާއި ްބެހޭ ްމަސްތުވާތަެކއްޗާ ބިލުތަކާއި

ްލޯންޑްރިންް ްބިލާިއްމަނީ ްހުއްުޓވުުމގެ ްޓްރެފިކުކުރުން ްީމހުން ްބިާލއި ްމަނާކުރުމުގެ ްުކށްތައް ްގޭްނގު ްބިލާއި މަނާކުރުމުގެ

ްޓެރަރިޒަމަށް ްހިމެނޭ.ްްއަދި ްއިތުުރްބިލުތައް ްދާއިާރގެ ްވިޔަފާރީގެ ްބިލާ،ްައދި ްހުއްޓުވުމުގެ މެއ28ްްިފައިނޭންސްކުރުން

ަމއްސަަލާއ94ްްމަްއސަލައެއްްވަނީްހުށަހެޅިފަ.ްޭއެގތެރެއިންް%328ްަގއިްފެށި،ްމިއަދާްހަމައަށްްމިްމަޖިލީހަށ2229ްްް
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މައްސަލަައކާއިްފާސްނުކުރުމަށ223ްްްއިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެއްވިްމެދުްމަޖިލީހުންްގޮތެއްްނިންމަވާފަިއވާއިުރ،ްއޭގެތެޭރގަް

6ްމައްސަލައަާކއިްއަނބުރާްގެންދެވ52ްްިމައްސަލަައކާއިްމަޖިލީހުންްބަލައިގެންފައިްބަހުސްކުރަްއވާފަިއވ23ްްާނިންމެވިް

ް ްބަލައިުނގަތުމަްށްފާސްކުރެްއވި ްހިމެނޭ.6ްްމައްސަލައަާކއި 28ްްމައްސަލަ ްމިްގަިއްފ2229ްެމެއި ްހަމައަށް ށި،ްމިއަދާ

ް ް%41ްމަޖިލީހަށް ްއޭގެތެރެއިން ްހުށަހެޅިފަ. ްވަނީ ްނިންމަވާފަިއވާއިުރ،82ްްޤަރާރެއް ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްމެދު ޤަރާރާ

ް ްފާސްކުރެްއވި 9ްްއޭގެތެޭރގަިއްމަޖިލީހުން ްގެންދެވި ްއަނުބރާ ްފާސްކުެރއްިވ13ްްޤަރާރަާކއި ްބަލައިނުގަތުމަށް ޤަރާރަާކއި

ްފ8ްާ ްޤަރާރަކާއި ްނިންމަވާފައިވާ ްމަޖިލީހުގ3ްްެސްނުކުރެްއުވމަށް ްޓަކައި، ްހާސިލުކުރުމަށް ްނަތީޖާ ްމި ްހިމެނޭ. ޤަރާރެއް

ްމިް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްެއކު ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްޕުޅުތަކަްށ ްގިަނުގނަ ްކުރެއްވި މެންބަރުން

ްަމސައްކަތް ްކޮމިޓީތަކުން ްއަދި ްތަފުސީލުަތއް ްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްތަުކގެ ްތަފުސީލުތައް ްގޮތުެގ ކުަރްއވާފަިއވާ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބުން ްމި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްޝާއިުޢކުރާނެ ްައޅުަގނޑު ްމިއަދު ވެބްސައިުޓަގއި

ްފުރުޞަތުްހުޅުވާލަން.ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.

ް

ްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

އަުޅަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްް. هللاالم علٔ رسْل الة ّالسّ ّالصّ ްالعالويي ربّ  هلل الحود .حينحوي الزّ بسن هللا الزّ 

ް ްަރއްޔިތުންނަްށ17ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުވަިއކޮށްގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްގަންދީ ްަފރާތެއް ްއެ ްމަޖިލީހަށް، ްރައްޔިތުންެގ ވަނަ

ސުބްޙާނަހޫްވަތަޢާލާްއަށް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސްهللاްދުމަތްކުރުމުގެްފުރުޞަތެއްްމިންވަރުކުރެްއވިްކަމަށްްޓަކަިއ،ްމާތްޚި

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގ17ްްެޙަމްދުކުރަން. ްރައްޔިތުންެގ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްނިމިގެންގޮްސ، ްމަޖިީލސް ްަރއްޔިތުން ވަނަ

ް ްމި ްހުރެ، ްހައިިސއްޔަތުްނ ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްމުޚާތަބުކޮށް ްރައްޔިތުންނާ ޕޯޑިއަމްގައި

ްސްޓާފުންނާ،ް ްހީވާގި ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތުގައި ްފަހު ްއެންމެ ްލިބުނު ްބުނަށް ްއެްއޗެއް ްހައިސިްއޔަތުން މެންބަރެއްގެ

ްކޮ ްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީސް ްމި ްއަިދްވަރަށްްއުނދަގުލުންްނަމަވެސް ްއަމީންޢާއްމާ ްމަޖިލީހުގެްޚާއްޞަކޮށް ންޓްރޯލްކުރެއްވި

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްޝުކުރު ްއިޚުލާޞްތެރި ްހިތުގެ ްއަުޅަގނޑުގެ ްރައީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިއްސާކޮށްލަން.ް ނުޑެގްތަޖުރިބާ ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްބިނާކޮށް ްއަށް ްތަޖުރިބާ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންކޮށްލާނީ ފުރުޞަތު

ްތެެރއިން.ްްއަޅުަގނޑު ްފިކުެރއްގެ ްސިޔާސީ ްތަރައްީޤގެ ްކިޔާ ްއޭ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްައއީ ްއިންތިޚާބުެވގެން ނޑު ްއަުޅގަ ިމގޮތުން

ްމިް ްމިއަދު ްލީޑަރަކީ ްެއްޕާޓީގެ ްފިކުުރގައި.ްއެއީ ްތަރައްޤީގެ ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްމިހުރީ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް

ްތާރީޚު ްިދވެހި ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްހުރި، ްއެހީތެރިވި،ްޤައުމުަގއި ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުުމެގ ްމި ްގިަނއިން ްއެންމެ ްދުށް ން

ްއާމްދަނީް ްގިނަ ްއެންމެ ްމަަސއްަކތުން ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ްއަދި ްތައުލީމުދެއްިވ، ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްބޮޑަށް އެންމެ

ްއަނބުރައިް ްއަލުން ްތަރައްޤީ ްޤައުމަްށ ްމި ްވީީތ ްކަމަށް ްޭބފުޅާ ްހަމައެކަނި ްަވއްދާ ްމަގުސަުދގަ.ްްޤައުމަށް ހޯދައިދިނުމުގެ

ްްބަލައި،ް ްއަށް ްތަޖުރިބާ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްާދއިރާެގ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި
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ް ްވެްސ18ްްމިހާރު ްހުރިހާްރައްޔިތުން ްއިސްމާޢީލަށް ްމުޙައްމަދު ްހުންނެވި ްހޮވިވަޑަިއގެން ްމަޖިލީހަށް ްްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްމަސައްކަެތއްްތާއީދު ްހުރިހާ ްއޮތް ްކުެރވެން ްަޓކައި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދާއިރާެގ ްހޯރަފުށީ ްގުިޅގެން ްބޭފުާޅާއ ްއެ ކޮށްދެްއވަިއ

ކުރަްއވަްއޗޭ.ްެއއީްއެްބޭފުޅާްހޮވިވަަޑިއގެންްހުންނެވީްއަުޅަގނޑުމެންގެްޕާީޓގެްލީޑަރު،ްުޖމްހޫރީްޕާޓީގެްލީޑަރުގެްެވސްް

ގެްވެސްްމިންނަތްްމަސައްކަތާްއަދިްައޅުަގނޑުްވެސްްއަޑިންްކުިރްތާއީދަާކްެވްސްއެދިަވޑަިއގަތުމުގެްމަތީން.ްއެްބޭފުޅާ

އެްއކޮށް.ްެއއީްހޯރަފުށީްދާއިރާްތަރައްޤީކުރުމުގެްހިތްވަާރއިްޤާބިލުކަންްހުރިްބޭފުޅެއްްކަމަށްްވާތީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ބޭފުޅާްއަށްްކަމެއްްނުާވްކަމަށްްދެއްކުން،ްެއއީްމުޅިްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަމުގައިްހުންނަވާްބޭފުޅަކަށްްތާއީދުނުކޮްށ،ްއެ

ްދަންނަވަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްަބލައި ްއަށް ްތަޖުރިބާ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްކަމަށް ްގެއްލުމެއް ްލިބިެގންދާނެ ްއަށް ްތަރައްޤީ ދާއިރާގެ

ް ްާދއިރާގެ ްގުިޅގެން ްމެންބަރާ ްެއއްވ3ްްެމިހެންކަމުން،ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވަން. ްރަްއޔިތަކަްށްރަްށްތަރައްޤީކުރުުމގަިއ ސް

ްލޮބުވެތިް ްބޭނުން،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްކުރިއަްށްގެންދަވަްއޗޭ.ްހަމަ ފަހަށްޖެހިވަޑައިނުގެން

ްސަރުކާރުތަކަްށް ްތިބެނީ. ްޑިޕެންުޑވެގެްނނޭ ްސަރުކާރަށް ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްމިއަދު ްަރއްޔިތުން ްރައްޔިތުންނަށް، އެންމެހައި

ްވާްޑިޕެންޑްވާންޖެ ްދައްކާތީ ްހުވަފެން ްރައްޔިުތންނަށް ްބޮޑަށް ްމާ ްޭބނުމުގައި ްވެރިކަމުގެ ްބޭބޭފުޅުން ްިސާޔސީ ްއެއީ ހުނީ

ްފަޅުވެރިންް ްމަސްވެރިން، ްނެތިގެންޮގސް ްމަސްވެރިން ނޑުވެރިްނނާއި ްދަ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ގޮތެކޭ.

ްޯއނަ ނޑުގެ ްދަ ނޑުވެރިން ްދަ ްެވއްޖެ. ްއޮިޑވެރިންނަށް ްއަންަންމިއަދު ްއުފެދިގެން ްއެހެންނަމަވެސް ްވެއްޖެ. ރުންނަށް

ްދަސްކޮށްދޭނެް ްހުނަރު ްޢިލްމާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްދެންނެވި ްމި ްޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިއަަދކު ސަރުކާރެްއގައި

ްދިވެހިރާ ްދަންނަވާަލން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހެންކަމުން، ްނުފެނިގެން. ްދަނީ ްމި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްލޮުބވެތިްޤާބިލުކަން އްޖޭގެ

ްމާތްް ްހުންނަަވއްޗޭ. ްފަހަތުގައި ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްލީޑަރު ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރި ްލިބިއްޖެއްޔާ ްފުރުޞަތެއް هللاްރައްޔިތުންނަށް

ްއެހެންމެ،ް ްހަމަ ްވެގެންދާނޭ. ްބޭފުޅާ ްއެ ްބޭފުޅަކަށް ްއެއް ްތަރައްޤީކުރައްވާެނ ްޤައުމު ްމި ްމިންވަރުފުޅުން އިރާދަފުޅާއި

ްފުރުޞަ ްމި ްބޭނުން.ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވާލަން ްަރއްޔިތުްނނަށް ްލިބުނީތީ ްފުުރޞަތެއް ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ތުަގިއ

އަޅުަގނޑުމެން؛ްމިހާރުްއަުޅަގނޑުމެންްތަފާތުްޚިދުމަތާއިްތަރައްޤީްާއއިްކަންތައްަތއްްބޭުނމިއްޔާްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެް

ްމަސަްއކަތްކު ްގޮތަށް ްއަުޑއިިވގެންދިޔަ ްބަސްފުޅުން ްމަސައްކަްތކުރަްއވާށޭ.ްލީޑަރެްއގެ ްބޭުނމިއްޔާ ްތައުލީމު ރަްއވާށޭ.

ްމަސައްކަތްކުަރްއވާށޭ.ް ްބޭނުމިއްޔާ ްދިރިއުޅުމެއް ްއަރާމު ްތަނަވަސް، ްމަސައްކަތްކުަރްއވާށޭ. ްބޭނުމިއްޔާ ޞިއްޙަތު

ްވެ ްބޭފުޅުންނަށް ްޒުވާން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްނުތިއްބަވާށޭ. ްޑިޕެންުޑވެގެްނ ްބޭފުޅަކަށް ްަވކި ްނޫނީ ްސްސަރުކާރަކަށް،

ދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްވަޒީފާެއއްްނެތިގެންްކަންބޮޑުވެްނުތިްއބަވާށޭ.ްތިްބޭފުޅުންްދަރަށްްވެސްްދާށޭ.ްފަރަށްްވެސްްދާށޭ.ް

މަހަށްްވެސްްދާށޭ.ްމަސައްކަތްކުރީމާްއެްކުރިްމަސައްކަތަކުްންނޫނީްތިމާްމީހާްތަރައްޤީއެއްްނުވާނޭ.ްތިމާްމީހާްއަށްްވާް

ްރަް ްިޢއްޒަތްތެރި ްނޫނީ ްދަިތްގޮތެއް ްނިކަމެތި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ްރައްޔިތުން ްޙަޤީޤަތް ްޤައުމަކަްށްނުވާނެ.ްމި ީއސް،ްމި

ްަރއްޔިތުންް ްމުއްސަނދިވީމާ ްރަްއޔިތުްނ ްނޫފެދޭނެ. ްަސރުކާރެއް ްއުފާވެރި ްމުއްސަނދި، ްމިތާނަގިއ ްތިެބގެން ހާލުގައި

ްއޮންނާނީ ްސަރުާކރެއް ްއުފެދޭ ްދައްކަިއގެން ްޓެކްްސ ްއިން، ްޓެކްސް ްރައްޔިތުންްދައްކާ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެންވީމާ، .
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އަމިއްލަްއަށްްހިތްމަތާިއްމިންނަތްކޮށް،ްެއއްެވސްްބޭފުޅަކަްށްޑިޕެންޑުނުވެްމަަސއްކަްތކުރަްއވާށޭ.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްލީޑަުރް

ނޑުެމންގެްމަސައްކަތްކުރާްދުވަހަކަްށްހެދުމަށްްއަޅު ނޑުްވެްސްވިދާޅުވިްފަދައިން،ްހޮނިހިރުްދުވަސްްވެސްްެއއީްއަުޅގަ ގަ

ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ް ްދާ ްމި ްވޭުތވެދިޔަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުގ5ްްަޝުކުރިއްާޔ، ްހަޔާތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންނަށްްއަހަރަކީ

ް ްހާސިލްކުެރވިަފއިވާ ްއިދާރ5ްްީކާމިޔާބުތަކެއް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްރައީސަށާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންަކމުން، އަހަރު.

މުވަްއޒަފުންނަށްްއަޅުަގނޑުްަވރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއކުްޝުކުރުދަންނަވަން.ްހަމަްއެާއެއއްކޮށްްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެް

ް ްލިުބނު ްފަރާތުން ްޝުކުުރއަދާކުރަން.ްރައްޔިތުންގެ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްޓަކައި އެއްބާރުލުމަށް

ް ްދާ ްމި ްވޭތުެވގެން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްގިަނގުނ5ްްައަޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އަަހރަކީ

ް ްކޮށްދެވިަފއިާވ ްއ5ްާމަސައްކަތްތަެކއް ްގޮތަށް ްހިއްސާވާ ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްމައިްނެގްއަހަރު. ްެއކަނިވެރި ްއާއި ސަންަދ

ފައިސާއާްއަދިްދޮށީްއުމުުރގެްބޭފުޅުންގެްޕެންޝަނާްއަދިްާޚއްޞަްއެހީްއަށްްބޭނުންާވްމީހުންނަށްްދޭްއެހީތެރިކަންްވަީން

ް ްދާ ްމި ްވޭުތވެ ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްހޯދައިދެވިފަ. ްމަސައްަކތުން ްބުރަ ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށ5ްްްމި އަހަރަކީ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ްރާއްޖޭގައިްގޭްނގުްކުށްތަްއ5ްްކުރެވޭްކަންތައްތަެކއްްވެސްްހުރިްހާސިލްނު އަހަރުކަންްއަުޅގަ

ްަޓކަިއް ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްދާިއރާ ްޞިއްީޙ ްރާއްޖޭެގ ްެނތް. ްކުެރވިފަެއއް ްަމސައްކަެތއް ްއެކަީށގެންވާ ހުއްޓުވުމަށް

ހަމައެއާެއއްކޮްށްރާއްޖޭގައިްގަާވއިދާްޚިލާފަށްްއުޅޭްބޭރުމީހުންގެްމައްސަލަްްއެކަީށގެންވާްމަސަްއކަތެއްްކުެރވިފަެއއްްނެތް.

ްފުރިހަމަް ްދޭންޖެހުނު ްމަޖިލީހުން ްމި ްޓަަކއި ްކުރުމަށް ްކަްނކަން ްމި ްނެތް. ްހައްލުކުެރވިފަެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއުފެދިގެން ްޤައުމުަގއި ްމި ްދީފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއްބާރުލުން ްމ3ްްިދިޔަ ްވަނީ ްވެސް ސަރުކާރުން

ްމިީއް ްކަންކަން ްމި ްގޮވާލަނީ ްމި ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްނުކުޅެދިފަ. ްކުރުމަށް ކަންކަން

ނަޑކީްމިހާރުވެސްްރައްޔިުތންގެްމަޖިލިސްްތަމްސީލުކުރާް ރައްޔިތުންނަށްްއަވަސްްހައްެލއްްބޭނުންވާްކަންތައްތަކޭ.ްއަުޅގަ

ނުޑ5ްްކުރިއަށްްމިއޮތްްްމެންބަރު.ްއަދި ނޑުްވަނީްމިްދާއިރާްއަށްްއިންތިޚާބުކުރެވިފަ.ްއަުޅގަ އަހަރުދުވަހަށްްވެސްްއަޅުގަ

ްތިް ްެއކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއަުޅަގނުޑ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާަލން ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިާރެގ ްއުތުުރ ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑުގެްދާއިރާްއަށްްމިްބޭފުޅުންގެްޚިދުމަތުގައިްއަުޅަގނޑުްދެމިހުންނާނަމޭ.ްއަ އަހަުރދުވަހުްތެރޭގައިްެއކަށީގެްނވ5ްްާޅުގަ

ކުރިއެރުންތަެކއްްއަޅުަގނޑަށްްހޯދައިދެވިފަިއވާކަމުެގްއުާފވެިރްއިހުސާސްތަްއްައޅުަގނުޑގެްއެބަްހުރި.ްހަމަްެއއާެއއްކޮްށް

ްއެއްފަހަރު ްއަދިވެސް ްޓަކައި ްމަަސއްކަތަށް ްކޮށްދެއްވި ްެއއްޮކށް ްއަުޅަގނޑާ ްބޭފުޅުންނަށްްްރައްޔިތުން ްއެ އަޅުަގނޑު

ް ްއަންނަ ްމި ްފެށިގެން ްއުއްމީދުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޞިއްޙ5ްްީޝުކުރުދަންނަވަން. ްދާއިާރގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ އަހަރުދުވަހަކީ

ް ްކޮށްދޭނެ ްރަނގަޅަށް ްެއކަންކަން ްފުއްދައި، ްވަޢުދުތަްއ ްވެފައިވާ ްއިތުރަށް ްސަރުކާރުން ްމި އަހަުރ5ްްކަންތައްތަކަށް
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ްގުަޅެއްއްކަމުގަިއްެވގެން ްޑިސްޕިރިން ްައއި.ީވއަާކއި ްހަމަ ްހޮސްޕިޓަލަކީ ްދާއިާރގަިއްހުރި ްއަުޅަގނުޑގެ ދިއުން.ްޙަޤީޤަަތކީ

ްފާހަގަކުރަން.ްއެހެންނަމަވެްސް ްއެކު ްހިތާމައާ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްހޮސްޕިޓަލެއްކަން ްނެތް ްލިެބން ްއެްއޗެއް ްއިތުރު ފިޔަވައި

ްމިހާތަ ްޓަކައި ްކުުރމަށް ްކަންކަން ްމި ްކުެރވިފައިްސަރުކާރުން ްމަސައްކަެތއް ްެއްއެވސް ްެއކަށީގެްނވާ ްވެސް ްދިޔަިއރު ނަށް

ްޓަަކއިް ްކުރުމަށް ްކަންކަން ްމި ްޮގވާލަނީ ްސަރުކާރަށް ްައޅުަގނޑު ްފާހަަގކުރަން. ްއެކު ްހިތާމަާއ ނުޑ ްއަުޅގަ ނެތްކަން

ްައޅުަގނޑު ްދޭނަމޭ. ްސަރުކާރަށް ްައށް ްފުރިހަމަ ްފަރާތުން ްއަުޅަގނޑުެގ ްއެއްބާރުލުން ްފިކުުރްްދޭންޖެހޭ ްޚިޔާާލއި ތަފާތު

ްހުރަހެއްް ްއަޅުަގނޑު ްމަސައްަކތަކަށް ްއެއްވެސް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްކުރިއެރުމަށް ްރަްއިޔތުން ްިވޔަސް، ހުރިކަމުގައި

ްދެމިހުންނާނަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރުމުަގިއ ްމަސައްކަތެއް ްޮކންމެ ްކުރަންޖެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެްއޮކށް ްއަދި ނާޅާނަން.

ްއެްއކޮށްްޚިޔާލުތަފާތުވުމަ ްޚިޔާލާ ްތަފާތު ްތެރޭަގއި ްނިޒާުމގެ ްޑިމޮކްރެޓިކު ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްމައްސަަލއެްއ ކީ

ްލަންބައި،ް ްރައްޔިތުން ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުން ްފެނިގެްނދާނީ ްއަބަުދވެސް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްޖެހޭ. ްއެބަ އުޅެން

ްަމން ްނުލިބޭ ްލާބަ ްއާއި ްމަންފާ ްލިބެންޖެހޭ ްވެސްްރައްޔިތުންނަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްެއކަން ޒަރު.

ނުޑމެންްގެނައިއިުރަގއިްއިމްޕޯްޓް ްއަުޅގަ މިހާރުވެސްްފެނިގެންްމިްދަނީ.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްޓެކްސްެގްނިޒާމެއް

ނުޑމެންްވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްވީްކުޑަްުދވަސްޮކޅުގެްތެޭރަގއިްވެސްް އަނެްއކާެވސްްހަމަްޑިއުޓީްއުަވއިލާފައިްއަުޅގަ

ްލިބެންޖެހޭް ްރައްޔިތުންނަށް ްފެންނަނީ. ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަންޒަރު ްދާ ްސަރުކާރުން ްދިމާލަށް ްޑިއުޓީއާ އިމްޕޯޓް

ްސަރުކާުރެގް ްއެހެންކަމުން، ްނެތް. ްކުރިއެރުމެއް ްއެްއވެސް ްލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްހޯދުމަުކން ްސަރުކާރަށް ފައިސާ

ްބަދަލުކޮށް،ްރަްއޔި ްއެަބްވިސްނުން ްއެކަަށއަޅަން ްަސރުކާރުން ްއުސޫލުތަކެއް ްލިބޭނެ ްލާބަ ްއާއި ްމަންފާ ްއިތުރަށް ުތންނަށް

ްެއއްް ްއެއާއެްއކޮށް ްހަމަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހަވާލުކުރަން ްަކއުންިސލުތަކާ ްރަށްރަށުގެ ްއެ ްބިންތައް ްހުރި ްރަށްރަށުގައި ޖެހޭ.

ްފުރުޞަތެ ްައވަސް ްސަރުކާރުން ްނިޒާމެއް ްއެޭޅނެ ްގެސްޓްހައުސް ްމިްރަށުގައި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދައިދޭން ްތެރޭަގިއ ްއގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމަގެއް ްހޯދޭނެ ްދިރިއުެޅވޭނެ ްއެކު ްފުދުންތެރިކަމާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނޫނިްއާޔ ްކުެރވިގެން ކަންކަން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަށް ްފެންނަމުންދަންޏާ ްޚިލާފަށްްސަރުކާުރެގްޢަމަލުތައް ްމިއާ ްނެތް.ްއެހެންނަމަެވސް ނަށްްފެންނާކަށް

ްޓަކައިް ްއަށް ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްރައްޔިތުންގެ ްއިންކާރުކުރާނަމު. ްއެކަމަށް ނޑު ްއަޅުގަ ދެކޮޅުހެދޭނެ.

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ.ްސިާޔސީްބޭފުޅުން،ްސިާޔސީްިވްސނުމުގައިްއެްބޭފުޅުންްބޭނުންާވްކަންތައްތަްއްހާސިލުކުރުމަށްް

ްއަ ްއިސްކަންދޭންޖެހޭނީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްބޮޑަށް ްނޫން.ްވުރެ ްމަންޒައް ްއެ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ްކަންތައްތަްއް ްގޮތަށް ްބޭފުޅުންްބޭނުންވާ ްހަލާކުކޮށް،ްއެ ްއޮތްްޑިމޮކްރެޓިކުްނިޒާމު ްޤައުމުަގއި ްމި ސިޔާސީްވިސްނުމުަގއި

ްއިންިތޚާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްވޭުތވެދިޔަ ްމި ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން ްމަންޒަރު ނޑުމެންނަށްްކުރަމުންދާ ްއަުޅގަ ބުގައި

ްރައްޔިތުްނގެް ްމިއަންނަ ްފެިށގެން ްއުއްމީދުކުރަނީ ްވަނީ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑު ްމި ްފެނިފައި ްެއކަން ްސާފުކޮށް ވަރަށް

ް ްމި ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ްހަމަ ްވެސް ްކާމިޔާބުތަެކއ17ްްްމަޖިލީހަކީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފަދައިން ްމަޖިލިސް ވަނަ

ްމަ ްހާސިލުކުރެވޭނެ ްުއއްމީދުކުރަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްވެްސ18ްްޖިލީހެއް ްބޭފުޅުންނަކީ ްއިންތިޚާބުވި ްމަޖިލީހަށް ވަނަ
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ހަމަްޤައުމީްރޫޙުގައިްޤައުމީްވާޖިބުތައްްއަދާކުރުުމގައިްމަަސއްކަތްކުރާނެްބޭފުޅުންްކަމުގަިއްވެގެންދިއުމަށް.ްޝުކުިރއްާޔް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.ް

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްޅިވަނޮ

ް ްދެކެނީ ްކަމުގަިއ ްވާޖިބެއް ްިއސް ްއެންމެ ްެވސް ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ވަަނ17ްްޝުކުރިއްާޔ

ްރިޔާސަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތެްއަގިއ ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްމަޖިލިސް ްމި ްނިމިގެންދާއިރު ްމަޖިލިސް ތުްރައްޔިތުންެގ

ްޢަބްދު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބަލަހައްޓަވައިެދްއވި ްރައީސްްهللا ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ޝާހިދަށާ

ްީހާވިގް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަމުގަިއ ްމި ްހަމަ ްއަދި ްއެުކްޝުކުރުަދންނަވަން. ްއިްޚލާސްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްނާޒިމަށް އަޙްމަދު

ްސްޓާފުން ްމަނކިފާުނގެ ްއެ ްއެހީތެރިކަމަީކްއަމީންޢާއްމާއި ްެއއްބާރުލުމާއި ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްއަދި ްކެތްތެރިކަަމށް ގެ

ްއެް ްސްޓާފުން ްމަޖިލީހުގެ ްމާޙައުލެއްަގއި ްހަލަބޮލި ްގޮތުން ްސިޔާީސ ްވަރަށް ްކަމެއް. ްފާހަގަކުރަންެޖހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތެރެއިްނ ްދަތިކަުމގެ ްެއކިއެކި ްދިމާވެފައިވާ ްއިންިތޒާމުކޮށް،ްބޭފުޅުންނަށް ންތައްތައް

ްއެހެނިހެންް ްއަދި ްދަތިކަމާ ްއިމާރާތުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދުވެސް ްއަށް. ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްވަނީ ބަލަހައްޓަވައިެދްއވާފައި

ްއެހެްން ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްާސބިތުކަމަކީ ްަދއްަކވާ ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވެސް ްހުރިއިރުަގއި ދަތިތައް

ް ްކަމެކޭ.ްއެްއވެސް ްބޭފުޅުްންކުރައްވަމުންގެންަދވާ ްއެ ްހާލަތެްއގައި ްދިމާވެފައިވާ ްގޮންޖެހުންތަކެއް ްފަދަ ްދިމާނުވާ ބާރަކަށް

ނޑުްހޮއްަވވައިެދއްވިްކަމަށްްޓަކައިްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްލޮުބވެތިް އަދިްމިްފުރުޞަތުގައިްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްއަޅުގަ

ްނޮޅިވަރަ ްާޚއްޞަކޮްށ ްކުނބުރުދޫެގްރައްޔިތުންނަށް؛ ްރައްޔިތުންނަށް، ްނޮިޅވަރަންފަރުެގ ްއަދި ްރަްއޔިތުންނަށް، މުެގ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެކު ްއިޚްާލސްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްކުރިނބީގެ ްއަދި ްަރއްޔިތުންނަށް ްކުމުންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް،

ް ްޓަކައި ްތަމްީސލުކުރުމަށް ްާދއިރާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއަދު ްމަޖިލީހުގަިއްވ18ްަޝުކުރުދަންނަވަން. ްރައްޔިތުްނގެ ނަ

ް ްޓަކައި ްތަމްސީލުކުރުމަށް ްރަށްތައް ްބޮޑ3ްްުމިދެންނެވި ްވަރަށް ްލިބޭނެ ްަރށްތަކަށް ްއެ ްއެއީ ްތިއްބަވާނެ. ބޭފުަޅކު

ް ްމިގޮތުން ްއެހެންކަމުން، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްމަޖިލީހަށ18ްްްކުރިއެރުމެއް ްރައްޔިތުންގެ ަވނަ

ްމުޙަ ްއެުކްހޮވިވަަޑިއގެންނެވި ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްޢަރީފަށް ްޙުސައިން ްއަދި ްނަޢީމު ްއަނާރާ ްނާޒިމަށާއި އްމަުދ

ްދާއިާރގައިް ްައޅުަގނުޑގެ ްއެކު ްއެހީތެރިކަމާ ްބޭފުޅުންގެ ްުއއްމީދުކުރަީންމި ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަަވން. ްމަރުޙަބާ އަޅުަގނޑު

ްލިބި ްކުިރއެރުންތަކެްއ ްއިތުރު ްތަރައްޤީވުމުގައި ްރަށްތައް ްހިމެނޭ ްކުރިއަރައިދާެން، ްރަށްތައް ްމި ްއުސްމިންތަަކކަްށ އާ

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިތުންގެ ްހޮުވނު ްއަލަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްކޮންމެއަކަސް ކަމަށް.

ްރާއް ްމި ްއުސްމިންތަކަކަށް ްއާ ްރޭހުގައި ްތަމައްދުންގެ ްއާިއ ްތަރައްޤީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޖެްވެގެންދާނީ

ްބޭފުޅުންނާް ްޤާބިލު،ްތަޢުލީމީްޒުވާން ްމަޖިލީހުގައި ްބަލަިއލީމާ،ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްމަޖިލީހަކަށް.ްއެ ގެންގޮސްދޭނެ

ް ްކޮންމެއަކަސް ްފެނިގެންދޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްތަން ްތިއްބެވި ްބޭފުޅުން ްތަޖްރިބާކާރު ްރައްޔިތުްނގ18ްްެއަދި ވަނަ
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ް ްކައިރިވާިއރުގަިއ، ްފެށެން ްައޅުަގނުޑ17ްްމަޖިލިސް ނޑިވަުޅގައި ްދަ ްމި ްނިމެންދާ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިުތންގެ ވަނަ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްހަމަ ްމެދު ްކަންތައްތަކާ ްކުރެވުނު ނޑުމެންނަށް ްައގަ ްމަޖިލީހުގައި ްިމ ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްތި ްފުުރޞަތު ްއެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހަިއސިްއަޔތުން ްމުޤައްރިރުގެ ްކޮމިޓީގެ ްޕެޓިޝަން ްދެއްވުމާްހިތްހަމަޖެހެއޭ. ްބޭފުޅުން ޔަ

ނޑަކަްށް% ްގާްތގަ ްގިަންމައްސަލަތައް ްހުރި ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ްހުރ99ްްިއެކު ްނިމިފަ.ްނުނިމި ްވަނީ ްމި ްމިހާރު މަަސއްކަތް

ްޔަޤީްނކަންް ްިނމިގެންދާނެކަމުގެ ްއިރާދަކުެރްއވިއްާޔ ްުދވަސްެތރޭގައި ްމަހެއްހާ ްއޮތް ްކުިރައށް ްވެްސ މަސައްކަތްތަްއ

ްއޮތް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެެހންނަމަވެސް ްމެޖޯރިޓ17ްްީ. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްފެށުނުއިރު ްމަޖިލިސް ްރަްއިޔރތުންގެ ވަނަ

ްއެުކ،ް ްބަދަލުތަކާ ްހަލަބޮލިކަމާއި ްއަިއްތަފާތު ްމަސްރަޙަށް ްޕާޓީ.ްސިާޔސީ ްރައްޔިތުންގެ ްދިެވހި ްއޮތީ ްގޮތުަގއި ޕާޓީއެްއގެ

ްނިންމައި ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްއަްށ ްޕާޓީ ްމަޖިލީހުގައިްދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްދަފްތަރުަގއި ލެވުނުއިުރގައި

ް ްއެންމެ ްތިބީ ްދިވެހ8ްްިމިއަދު ްތަމްސީލުކޮށްދިނުމުގައި ްމަޖިލިސް ްގޮެތއްަގއި ްއެްކޓިވް ްއެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން.

ނާޑއިްކެލާްާދއިރާގެްިޢއް ޒަތްތެރިްމެންބަރުްރައްޔިތުންގެްޕާޓީްތަމްސީލުކޮްށްދެނީްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްެމންބަރު،ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްهللاްޑރ. 18ްްމަޢުޞޫމު. ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްވާދަކުިރ.6ްްވަނަ ްޕާީޓ ްަރއްޔިތުންގެ ްދިވެހި ގޮިޑއަކަށް

ގޮޑިންްވެސްްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްޕާީޓްވަނީްފެއިލްވެފަ.ްސިޔާސީްމަޝްރަޙުގައިްމިއަދުްދިވެހ6ްްިއެހެންނަމަވެސްްމިް

ދިމާވިްނާކާމިޔާބީްއާއިްިދވެހިރައްޔިތުންގެްޕާޓީްއަށްްދިމާވިްހިތްދަތިްގޮތްތައްްތަޖްރިބާކޮށް،ްްރައްޔިތުންގެްޕާޓީްއަށްްމި

ްމީހެްއގެް ްހުރި ްަތޞައްވުުރކުރަން ްކުރިމަުގ ްޕާޓީެގ ްަރއްިޔތުންގެ ްދިވެހި ްކުރިމަުގގަިއ ްދިރާާސކޮށް، ްކަންަތއްތައް އެ

ްއަުޅގަް ްލީޑަރަކީ ްަކނޑަައޅާފަިއވާ ްމިއަދު ްޕާޓީން ްއެ ްތެރެއިންނާއިްގޮތުަގއި ްހަލަބޮލިކަމުގެ ްސިޔާސީ ްަވގުތުގެ ްމި ނޑު.

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްިމއަދުްއަޅުަގނޑަްށްމިްލިބޭްއިތުުރް ހުރިްހަނިްފުރުޞަތުގެްތެރެިއންްވެސްްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔްައޅުގަ

ްފުާޅކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްޕާޓީ ްއެ ްޓަަކިއްއަދި ްކުރިއެުރވުމަށް ްޕާޓީ ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހި ްމިއީ ްައޅުަގނޑަށްްްވަގުތު ޓަކައި

ްގެންޮގސްދިނުމަށްް ްދިވެހިރާއްޖެ ްހަމައަށް ްއަުއްވިސްނުންތަކަކާ ްކަމަށް.ްއެހެންކަމުން،ްސިޔާސީ ްވަގުތުތައް ލިބިގެންދާނެ

ްމެދުމިނުގެް ްދެމެދުގައި ްމި ްއެއްބާރުލުންދިނުމާ، ްަސރުކާރަށް ްއަދި ްޖަވާބުދާރީކުރުމާ ްސަުރކާުރ ްިމއަދުގެ ޓަކައި،

ްގެްނގުޅޭ ްއެީއްބެލެންސެއް ްދެމެހެއްޓުން ްތަރަްއޤީކޮށް، ްއުފައްދަިއ، ްޕާޓީ ްަރއްޔިުތންގެ ްދިވެހި ްގޮުތގަިއ ްޕާީޓެއއްގެ ނެ

ްހޮްއަވވައިެދއްވިް ްއަޅުަގނޑު ްފަހަުރ ްއެއް ްއަދިވެސް ްެދެކން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްމަސްއޫިލއްޔަެތްއ އަޅުަގނުޑގެ

ްޝުކުރުަދންނަވަމު ްއެކު ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެެދނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުންެގ18ްްން، ވަނަ

މަޖިލީހަކީްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާްއާއިްލާބަްއާއިްމަންފާލިބެނިވިްމަޖިލީހެއްްކަމުގައިްވުން.ްއަދިްއެްމަޖިލީހުގައިް

ގެްހެޔޮްއެދުމާއިްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްޕާޓީްތަމްސީލުކުރާްއެްއވެސްްމެންބަރަކުްނެތްްނަމަވެސް،ްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްޕާޓީ

ްއެދެނީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން.ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްއެުކގައި ްއިބްރާހީމާ ްާޤސިމް ްއޮނަރަބަލް ްވަނީ ްދުޢާ ހެޔޮ

ް ްމަނިކުފާނަށް ްލާބ18ްްައެ ްހެވާއި ްޤައުމަށް ްދިވެހި ްސަބަބުން ްލިބި،ްއެކަމުގެ ްރިޔާަސތު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ
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ّ  الم عليكنّالسّ ދިއުން.ްިދވެހިްޤައުމަށްްައޅުަގނޑުްއެެދނީްނަޞްރުވެރިްޢިއްޒަްތ.ްދާިއމީްއަމަން.ްއާއިްމަންފާްލިބިގެން

ް.رحوت هللا ّ بزكاتَ
ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް

ައކުްހާމަކުރެްއވިްރިޕޯުޓގަިއްވާް`.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް،ްމިއަަދކީްވަރަށްްމުހިއްުމްދުވަހެއް.ްމަނިކުފާނުްދެންމެ

ްއަިދް ްމަނިކުފާނާ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްހަިއސިްއޔަތުން ްމެންަބރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަތީން ގޮތުގެ

ްއިޚްލާޞްތެރި،ް ްކޮށްދެއްވި ްމުވައްޒަފުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ްއަމީންޢާއްމު، ްއަދި ްރައީސާ ްނައިބު މަނިކުފާނުގެ

ްއަދާކުރުމަށްްބު ްދަރަނި ްދަރާފައިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްއެކަަމށް ްހަނދާނަށްގެނެސް، ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްތައް ރަ

ްކުރެވުުން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެީކގައި ްޙިކުމަތްތެރިކަމާ ްމަނިކުފާނުގެ ްއާދެ! އަވަްސެވގަންނަން.

ްބަޔަް ްއުސޫލުން ްޑިމޮްކރަސީގެ ްދިޔަީއ ްއޭގެްންމަސައްކަތްތަްއ ްދައްަކވަމުން. ްނަމޫނާތައް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްުކރާނެ ކު

ްކަންތައްތައްް ްހުރި ްިއްޞލާޙުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭގެން ްތަުނގައި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑުެމން ތަޖުރިބާލިބިގެން

ނޑުްހަމަަގިއމުްވެސްްމަޖިލީހަށްްދެްވަނަްފަހަރަ ވަނަްމަޖިލީހަށ18ްްްށްްއިޞްލާޙުކޮްށގެންްކުރިއަށްްެގންދިއުމަކީްއަުޅގަ

ްޔަޤީްނކަންއަުރވަން.ް ްަދންނަވައި ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްަކމެއް ްކުރާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްހައިިސްއޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ހޮވުނު

ްދިވެހިް ްފާސްކުރެިވގެންދިޔަީއ ްޤާނޫނުތަކެްއ ްބިލުތަކެއް ްިގނަ ްވަރަށް ްއާދެ! ްބޭނުންވީ؛ ްދަންނަވާލަްނ ްއަުޅަގނޑު އާދެ!

ްއެްއވެ ްބޮޑެތިްތާރީޚުގައި ްއަދި ްބިލުތަކާ ްޤާނޫނީ ްމަަސއްކަތް،ްތަފާތު ްގިނަގުނަ ްނުކުރެވޭހާ ްމަޖިލީހަކުން ްަރއްޔިުތންގެ ސް

ްހަމައެހެންމެް ްއަދި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ްޭއގެތެރޭަގއި ްއާދެ! ްކުރެިވގެންދިޔަ. ްމަސައްކަތްތައް ްއައު ްމަސައްކަތްަތއް، ބޮޑެތި

ްފެ ްނަގަން ްޓެކްސް ްޤާއިުމކުރުމާއި ްނިޒާމު ްދެވޭެންޓެކްސްގެ ްކުރިމަގުަގއި ްއަށް ްތަރައްީޤ ްކިތަންމެ ްބާވަތުގެ ްމި ށުމާ،

ނޑުެމންނަށްްވަނީްކުެރވިފަ.ްއާދެ!ްއޭގެތެޭރގަިއްައޅުަގނޑުްފުރަަތމައިނުންްެއއަށްވުެރްއިތުރަްށް މަސައްކަތްތަެކއްްއަުޅގަ

ނޑުްމާިމނގިލީްދާއިރާްއަށްްހޮްއވަ ނޑުްދަންނަވައިލާނީްއަުޅގަ އިެދއްވީީތ،ްމާމިނގިލީްދާއިާރގެްދިޔުމުގެްކުީރގަިއްއަުޅގަ

ްލޮބުވެތިް ްހުރިހާ ްދަނގެތީގެ ްދިގުރަށް، ްދިއްދޫ، ްފެންފުށީ، ްމާމިނގިލީ، ްއާދެ! ްރައްޔިުތންނަށް؛ ްލޮބުވެތި އެންމެހައި

ްރައްދުކުރަން.ްެއއަށްފަހުގަިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަސްތައް ްތަޢުރީފުގެ ްއެުކްޝުކުާރއި ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް މެންބަރުންނަށް

ްއަޅުގަް ްހަމަ ްވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްފަހަރު ްމި ްއަނެްއކާ ްދަންނަވާނީ ްވެްސ18ްްނޑު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ނޑުްހޮްއވަަވއިދެްއވާފަ.ްިމްފަހަރުްވެސްްއެންމެްބޮޑުް މާމިނގިއްާޔއިްފެންފުއްޓާ،ްެއްދާއިރާްކުަޑެވގެންްައއިސްްައޅުގަ

ްއަޅުް ނޑަށްކަން ްައޅުގަ ްލިބިގެންދިަޔއީ ްޓަކަިއްޕަސަންޓެއް ްެއކަމަށް ްއުފާކޮށް، ްއެުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްަވރަށް ަގނޑު

ްދަންނަވާލަންް ްއަޅުަގނޑު ްހިނދު، ްޝުކުރުދަންނަވާ ްރައްޔތުންަނށް ްލޮބުވެތި ްރަށުގެ ްދެ ްފެންފުށީގެ، މާމިނގިލީ

ް ްލިބިގެންދިޔ17ްަބޭނުންވަނީ ްވޯޓު ްގިނަ ްއެންމެ ްހޮއްވަަވއިއިެދއްވުުމގެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްވެސްްްވަނަ މީހަކަށް

ްއަިދް ްދިއްދޫއާ ްއަދި ްދިގުރަށާ ްޓަކަިއްވެސް؛ްއާދެ!ްދަނގެްއޗާއި ްެވސް،ްެއކަމަށް ްައޅުަގނުޑކަން.ްއެކަން ވެގެންދިަޔއީ



11 

 

ްއެކުް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްދިރިއުޅެމުންދާ ްފެންފުށީގަިއ މާމިނގިއްާޔއި

ްމުއްދަތު ްމި ްއާދެ! ްެއކީަގއިްޝުކުރުދަންނަވަން. ނާޑ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްތެޭރގައި ގެ

ްވަނީްވަރަށްް ްިގނަްމެންބަރުން؛ްހުރިހާްޕާޓީއަކުންްވެސްްާތއީދުކޮށްދެްއވަިއެގންްއަޅުަގނޑަށް ްވަރަށް މަސައްކަތްކުެރއްވި

ްއަުޅގަ ްތެޭރގަިއ ްމަސްއޫިލއްޔަުތތަކުގެ ްއެ ްަހވާލުކޮށްފަ. ްމަސްއޫިލއްޔަތުތަެކއް ްއެންމެްގިނަ ްވަީނ، ްމި ްައދާކޮށްފައި ނޑު

ްތަފާތުް ްގިނަ ްވަރަށް ްހައިިސްއޔަތުން. ްމުޤައްރިރެްއގެ ްކޮމިޓީގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްވަނީ ްކުެރިވފައި ްމަސައްކަތްތަެކއް ގިނަ

ްހަވާލުކުރެވުނު.ް ނޑުމެންނާ ްައޅުގަ ްނިންމާފައި ްވާނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްބިލުތައް ްއެ ްމައްސަލަަތްއްއައިސް ބިލުތައް،ްބޮޑެތި

ނޑާްހަވާލުކުެރވުނުްެޓކްްސގެްާޤނޫނުތަކަށްްގެެނވުނުްހުރިހާްްއަދި މުޅިްމަޖިލީހުގެްސަްބްޮކމިޓީގެްގޮތުަގއިްވެސްްއަުޅގަ

ްހަމަް ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްވަނީ ްމި ްނިމިގެންގޮސްފައި ްވެސް ްބިލު ްއިދާރީ ްއަދި ްވަނީ. ްގެެނވިފައި ބަދަލުތަކެއް

ްއޭް ްއާދެ! ްތެރެއިން. ްމުޤައްރިުރކަމުެގ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަުޅަގނުޑ241ްްގެއިުތރަށް ްވެްސ ްމުޤަްއރިރަކަށް ކޮމިޓީެގ

ްއެކުް ްވިސްނުންތެރިކަމާ ްާވނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތައް ްހުށަހެޅުނު ްވެސް ްއޭަގއި ހަމަޖައްސައިދެްއވާފަިއވޭ.

ޤައްރިެރއްެގްގެންޮގއްސަ.ްއަދިްސުނާމީްކޮމިޓީގައިްވެސް؛ްއެއީްަވގުތީްކޮިމޓީއެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްޮކމިޓީގެްވެސްްމު

ް ްއާދެ! ްކޮމިޓީ؛ ްބަޖެްޓ ްއާދެ! ްަމސައްކަތްކުރިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮމިީޓގ4ްްެހައިސިއްޔަތުން ްބަޖެޓް ްއަޅުަގނޑު އަހަރު

މުޤައްރިރުކަންްވެސްްވަނީްކޮްށފަ.ްވަރަށްްހަލަބޮލިްދުވަސްވަރެއްަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއެދިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަްށް

ްހަމަތަކާ ްައޅުަގނުޑްޑިމޮކްރެޓިކު ްވެްސްއަދާކުރުމުގައި ްވެސް،ްވާޖިބު ްވާީންއެކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމަތީން ްއުސޫުލތަކުގެ އި

ްމަޖިލީހުގެް ްއާދެ! ްދަންނަވައިލާނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްާއދެ! ްދަންނަވާނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮށްަފޭއ ްއަށް ްފުރިހަމަ ވަރަށް

ްފުރުޞަތެ ްެދއްަވއިފަިއާވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހައިިސއްޔަތުްނ ްއަޅުަގނާޑްމެންބަރެއްގެ ްމެންބަރުކަން ްޖޭ.އެސް.ީސެގ އް

ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްލޮބުވެތި ްއެންމެހައި ްމަޖިލީހުގެ ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ހަވާލުކުރެްއވި،ްމަތިކުެރއްވި.

ްޔުނިވަރ ްއާދެ!ްޤައުމީ ްކޮމިޓީ؛ ްަބއެްއ ްަވގުތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްމީގެއިތުރުން ްއަިދ ްުޝކުރުދަންނަވަން. ސިީޓެގްއެކު

ބިލުްއުފެއްދުންްކަހަލަްމުހިްއމުްބިލުތައްްބެލިްކޮމިީޓގަިއްެވސްްއުޅުުމގެްނަސީބުލިބިފަިއވޭ.ްއެްހުރިހާްކަންަތއްތަެކއް،ް

ްމުަޤއްރިރުެގް ްކޮމިޓީތަުކގެ،ްގިަންކޮމިޓީތަުކގައި ްދެންނެވި ްިމ ްވަނީ ްކުެރިވގެންޮގއްސަ ްމަަސއްކަތްަތއް ްގިނަގުނަ ވަރަށް

ްއަުޅަގނ ްވަރަްށްހައިސިއްޔަތުްނ ްައޅުަގނޑު ްމެދު ްމަަސއްކަތްަތކާ ްކުެރވުނު ްމަަސއްކަތްަތކުަގއި ްއެ ްއިނދެގެން. ޑު

ްވަީން ްލިބިފައި ްއެހީތެރިކަމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްކުެރވިގެންދިަޔއިރު ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބުރަ ްހުރިހާ ްމި ްއާދެ! ހިތްހަމަޖެހޭ.

ްއިދާ ްމިތާނގެ ްއަދި ްފަރާތްޕުޅުން. ްއަމީންޢާއްމުެގ ްއަދި ްއިޚްލާޞްތެރި،ްމަނިކުފާނާ ްލިބުނު ްފަރާުތން ްމުވަްއޒަފުންގެ ރީ

ރެޔާއިްދުވާލުްކުރެވުނުްބުރަްމަސައްކަތުން.ްއާދެ!ްއެކަމަށްްޓަކައިްހިފެހެއްޓުމެއްްނެތްްުޝކުރާއިްތަޢުރީފުގެްބަސްަތއްް

ނޑުްވާހަކަޮކޅުްނިންމަ އިލަނީްމަނިކުފާނަށާްމުވަްއޒަފުންނަށްްއަދިްއަމީންޢާއްމަށްްފަށްފަށުންްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ

ް ްމާތް ްޤައުމަށް ްމި ްއަދި ްއެންމެންނަށް، ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްهللا ްވަޠަޢާލާ ްރައްޔިތުްނެގ18ްްޞުބުޙާނަޙޫ ވަނަ
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ްޤައުމަކީް ނޑުމެންގެ ްދެއްވަިއ،ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނަސީބު ްހެޔޮ ްކުރުމުގެ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްމުހިއްމު މަޖިލީހުގައި

ްތުަގއިްލެްއވުމަށްްދުޢާކުރަމުން.ްވައްސަލާމްްޢަލައިކުމް.ްއަމާންްއޮމާންްތަނެއްގެްގޮ

ް

ްވުން:ބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެްފުށީްދާއިރާގެްމެންވިލު

ް ްމިއަދު ްއާދެ! ްޢަލައިކުމް. ްއަްއސަލާމް .`17ްް ްޖަލްސާގައި ްފަހު ްެއންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ 17ްވަަނ

ްތަޖުރިބާ ްކުެރވުނު ްމަޖިލީހުގައި ްމިްރައްޔިތުންގެ ްއާދެ! ްމުޚާތަބުކޮށް، ްރައްޔިތުްނނާ ްކަންތައްތަުކަގއި ްކުރިމަތިވި ްއަދި އާ

ް ްލިބުނީތީ ްފުރުޞަތު ްބުނުމުެގ ްެއއްެޗއް ްޖަލްސާގައި ްފަހު ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަށްްهللا ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ްގެންދިއުމަ ްކުިރއަށް ްކަންތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވެސް ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ްއާދެ! ްމަޖިލީހުގެްޝުކުރުއަދާކުރަން. ްޓަަކއި ށް

ްއެް ްމަސައްކަތަށް ްބުރަ ްކޮށްދެއްވި ްސްޓާފުން ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްއަމީންޢާއްމު ްއަދި ްަރއީްސ ްނާއިބު ްއަދި ރައީސް

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ްމުބާރިކްބާދީ ްޝުކުރާއި ްއަޑިން ްހިތުގެ ވަަނ17ްްބޭފުޅުންނަށް

ްުކރެވި ްމަޖިލީހުަގއި ްފިލަިއގެންދާނެްރައްޔިތުންގެ ްވެސް ްދުަވހަކު ްތާރީޚުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަޖުރިބާތަަކކީ ގެންދިޔަ

ްދަތިަތކާިއް ްކުރިމަތިވެަވޑަިއގެންނެވި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްނޫން. ތަޖުރިބާތަކެއް

ްކަންތަ ްހުންނާނެ ްހަދާނުަގިއ ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއުނދަގޫތަަކކީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަިދ ވަނ92ްްައްތައް.

މާއްދާްއިންްރައްޔިތުންގެްމަިޖލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއިމްތިޔާޒުތަކާއިްބާރުަތއްްލިބުނުކަމުަގއިްވީނަމަވެސްްއެްއިރެްއަގއިް

ްއެކަމުް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކަމަކީ ްމި ްދަތިތަކާ، ްނުފޫޒާއި ްފޯރުވި ްމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަކުން ގެްއޮތް

ްމަޖިލީހުގެް ްބިރުދައްކައި،ްރައްޔިތުްނގެ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްހުރި ތަޖުރިބާކޮށްފައި

ްވެްސް ްމިއަދު ްކަންތައްތައް ްކޮށްފައިާވ ްސަރުކާރުތަކުން ްމިދެންނެވި ްޓަކައި ްނަގާލުމަށް ްއިމްތިޔާޒުތައް މެންބަރުންގެ

ްައޅު ްކުްށވެރިކުރަން. ްއޮންނަންވާނީްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްިޔތުންގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ގަ

ް ްުބނާ ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްނުފޯރުވޭ، ްނުފޫޒެއް ްބާރ3ްްުއެްއވެސް ްމި ްގޮުތަގއި ްއެއްބާރުގެ ްތެރެއިން ބާރުގެ

ްއެއްބާރުލު ްއެހީތެރިކަމާއި ްފަރާތްތަކަކުން ްހުރިހާ ްަދއުަލތުގެ ްޓަކައި ްލިބެންޖެހޭނެ.ްދެމެހެއްޓުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްމި ން

ް ްމާދަމާ 18ްްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުްނ ްއެހެންނަމަެވސް ްނުތިބެދާނެ. ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންެގ ވަަނ18ްްވަނަ

ްހުރިހާް ްދައުލަތުގެ ްުފރުޞަތު ްއެ ްމަސައްކަތްކުރުުމގެ؛ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ

ްދިނުމަ ްމަޖިލިސްްމުއައްސަސާަތކަކުން ްބޭނުްނާވްކަމެއް.ްއާދެ!ްމި ްގޮވާލަން ްމުައްއސަސާތަކަށް ްއެ ްއަޅުަގނުޑްމިއަދު ކީ

ްމިއަދުް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަްނ ްކޮށްދީފަ. ްޚިދުމަތްތަކެއް ްގިނަގުަނ ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްދަނީ މި

ވެސްްމިއަދުްަރއްޔިތުންަނށްްލިބެމުންދާްއެތައްްަބއިވަރުްމަޖިލީހުގެްރައީސްެގްވާހަކަުފުޅންްއެކަންްއެނިގއްޖެ.ްއެހެްނނަމަ

ވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްކޮށްދީފައިްހުރިްމަސައްކަތް.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުްނ17ްްއަސާސީްޙައްޤުތަަކކީ،ްެއއީްމިް

ްނުކުޅެ ްބޭނުންޭވ ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްގޮެތްއގައި ްޚާއްޞަ ްއަދި ްހަދާންނައްތައެއްނުލާނެ. ްހުންނަްމިކަން ދުންތެރިކަން
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ނޑުްހުށަހެޅިްޤާނޫނަކުން.ްއާދެ!ްއެކަންްކުރެްއވީ،ްހުށަހެޅީް މީހުންގެްޙައްޤުތަށްްކަށަވަރުެވގެންދަނީްމިްމަޖިލީހަށްްއަޅުގަ

ްމެންބަރުން.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިތިބަ ްމިތާ ްކޮށްދެްއވީ ްއެކަން ްވީނަމަެވސް، ްކަުމގައި އަޅުަގނޑު

ްދައު ްނެގޭެންއާދެ! ްޓެކްސްަތއް ްއެ ްފާސްކޮށް، ްބިލުތަކެއް ްގިނަ ްމިއަދު ްވަސީލަތްތަކެްއ، ްގިނަ ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ލަތަށް

ް ްމި ްހަމަޖައްސައިިދނީ ްލިބ17ްްޭއިންތިޒާމުތައް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވަނަްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން.ްއެހެންކަމުން،ްމިއަދު

ްައޅުަގނޑުމެ ްއިތުރުެވގެންދިަޔއިރުަގއި ްިމއަދުްއާމްދަނީ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްާއިއ ްބޮޑުބޭބޭ ްާއއި ްކާފަ ްއާއި ްމަންމަ ންެގ

ބޮޑުްއަދަދަކުންްިމއަދުްދައުަލތުންްމިްދެންނެވިްއާމްދަނީްިއތުރުވުމާްުގޅިގެންްސަްބސިޑީަތއްްދޫކުރަމުންްއެަބްދޭ.ްމިީއް

ރައްިޔތުންގެްމަޖިލިސްްވެގެންދިަޔީއްވަނ17ްްަވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިީލހުންްކުރައްވާަފއިްހުރިްކަންތައްތައް.ްއަދ17ްްި

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްއަދި ްވެގެްނދިޔަ. ްމަޖިލީހަށް ްކުރި ްމަސައްކަތްަތއް ްގިނަ ްއެންމެ ްކުރި ްމަޖިލީހަކުން މިހާތަނަށް

ްެއކުް ްއުފަލާ ްެވގެންދިޔަކަން ްމަޖިލިްސ ްމި ްވެސް ްމަޖިލީހަކަށް ްލިބިގެންދިަޔ ްމަންފާއެއް ްޮބޑު ްއެންމެ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްަވޑަިއގަންަނވާްއަޅުަގނޑު ްދޫކޮށް ްމަޖިލިސް ްމި ްބޭނުްނވަނީ ްގޮވާލަން ްބޭނުްނވޭ.ްއެހެންކަމުން،ްައޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން

ްޙައްޤުތަކާިއް ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްހުރި ްހަދައިދީފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ްކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްބާރުތަކުްންްއިނާޔަތްތައް ްދައުލަތުގެ ްމަޖިލީހަކުންނާއި ްއޮންނަ ްިއރެއްަގއި އެ

ްއެް ްހުންނާނެ. ްޙައްޤުތަކެއް ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުން ްބާރުތަކުގެ ްއިމްތިޔާުޒ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކަމެކޭ. ކުރަްއވަންޖެހޭނެ

ްބޭފު ްއިންނަ ްރައީސަކަްށ ްމަޖިލީހުެގ ްަކށަވަރުކޮށްދެްއވުމަކީ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމަޖިލީހުން،ްޙައްޤުތައް ްރަްއޔިތުންެގ ަޅާކ،

ްދެންނެވިް ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީާމ، ްޒިންާމެއއް. ްއޮތް ްމައްޗަށް ްދައުަލތުގެ ްމުޅި ްދައުލަތުން އަދި

ްކަމުގަިއްވީނަަމވެސް،ްއަިދް ްއަމީންޢާއްމު ްޫދކުރަްއވަިއްވަަޑިއގަންނަވާ ްމަޖިލީސް ްމި ްޙައްޤުތަކެއް ްހުރިހާ ްލިބޭ ޤާނޫނުން

ްކަމަށް.ްރައް ްލިބިދޭނެ ްއިމްތިޔާޒު ްއެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްީވނަމަވެސް ްކަމުގައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީގެ ޔިތުންގެ

ް ްއަދި ްކަމަށް. ްތަނަވަސްެވގެންދާނެ ްމަގެްއ ްއުޅެވޭނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްެއކު ްޝަރަފުވެރިކަމާ ްރަްއޔިތުްނ17ްްއަދި ވަނަ

ރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާްއެކުގައިްމަސައްކަތްކުރުުމގެްފުރުޞަތުްވަނ18ްްަމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަކީްވެސްް

ް ްހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހެއްކަްނ ްއޮތް ްނުހޮވުނ17ްްުއަދިވެސް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުން ވަނަ

ްޚިޔާުލް ްވިސްނުާމއި ނޑުމެނ18ްްބޭފުޅުންގެ ްދީގެން،ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް ްކަންކަްންވަނަ ްހުރި ްނުކުރެވި ނަށް

ް ްގޮުތަގއި ްފުރުޞަތެްއގެ ްލިބޭ ްޓަކައި ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްކަމަށ18ްްްއިތުރަށް ްބޭނުންކުރާނެ ްަމޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްއުއްމީދުކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ 18ްްވެސް ްއަދި ްހޮއްަވވައިެދްއވީތީެވ، ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ 17ްަވނަ

ނޑުްމިްއަދާކުރަމުންދިޔަްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްޓަކައިްއެހީތެރިވެދިންްވަނަްރައް ޔިތުންގެްމަޖިލީހުގަިއްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނޫން. ްކަމެއް ްކުެރޭވވަުރ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްހާމަކުރުމަކީ ްމިތާ ްނަންތައް ްބޭބޭފުޅުންގެ ްމި ބޭފުޅުންނާ،

ް ްއިްއޔެ ްމ3ްިރައީސް ްވިދާޅުވިަޔސް ްމިނެޓޭ ްރައީސ5ްްްއަދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޔަޤީނުންްވެސް ްހަމަ ްއެއީ ްދެއްިވކަމީ މިނެޓު

އަޅުަގނޑުމެންނާްދޭތެރޭަގއި،ްއާދެްމެންބަރުންނަށްްއެްފުރުޞަތުްދިންކަންްއެއީްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއިހުސާސްަތއްް
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ްަވގުތުކޮް ްކުޑަ ްހެއްކެއް.ްއެހެންކަމުން،ްމި ްދަީލލުކޮށްދޭ ްައޑުައއްަސވާކަން ްބަސްތަެކއްްރައީސް ްމަދު ްވެސް ްތެޭރަގއި ޅުގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަްނ ްގޮތެއްގައި ްޖުމުލަ ްައޅުަގނޑު ްވީނަމަވެސް ްލިބުނުކަމުގައި ްފުރުޞަތު ބުނުމުގެ

ްޚިދުމަތްކުރުމަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަދި ްބަލަިއގެން، ްއެކަން ްރަްއޔިތުން ްއާދެ، ްކަންތައްތައް؛ ްހުރި ްކޮށްދީފައި ްމިހާތަނަށް

ް ްގޮތުަގއި ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްއާދެ! ްއަޅުަގނުޑ18ްްޓަކައި، ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ވަނަ

ހޮއްަވވައިެދއްވިްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުްދޭންްބޭނުްނވާްޔަޢީންކަމަކީްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާްތިްބޭފުޅުންްއަޅުަގނޑަްށް

ނޑުްދެއްވިްވޯޓަީކްެގއްލިގެންދާނެްއެްއޗެއްް ވަނަްރަްއޔިތުންްމަޖިލީހަށްްހޮއްަވވައިެދއްވީީތވެްވިލުފުށި،18ްްނޫނޭ.ްއަުޅގަ

ްހަމަް ްއަދި ްބޭނުންވޭ. ްޝުކުރުދަްނނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޚްލާސްތެރިކަާމްއެކު ްވަރަށް ްރައްޔިތުްނނަށް ބުރުނި،ްމަޑިފުށީގެ

ްމަ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްޓަކައި ްހޮއްަވވަިއދެއްވުމަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޚާއްަޞްއެހެންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ސައްކަތްކުރެއްވި.

ްކޮށްެދއްިވް ްޓަަކއި ްހޮވުމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިބްރާހީމު ްާޤސިމް ްއޮނަބަލް ްބޭނުންވޭ، ްފާަހގަޮކށްލަން ްައޅުަގނޑު ގޮތެްއގަިއ

ްޢަބްދު ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްމިއަުދގެ ްޮގތެއްަގއި ްޚާއްޞަ ްއަދި ްމަސައްކަތް. ްއަުޅގަނޑުްهللا ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްޔާމީނު

ްކޮށްދެްއިވް ްއަޅުަގނުޑްހޮވަން ްރައީްސްޑރ.ްޖަމީލު ްާޚއްޞަކޮްށްނައިބު ްކޮށްެދއްިވްމަސައްކަތް.ްއަދި ްޓަަކއި ހޮވުމަށް

ްމަޤާމަށްް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއިން ްޢާއިލާ ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްމައުމޫނު، ްރައީސް ްއެެހންމެ ްހަމަ ްއަދި މަސައްކަތް.

ްމަސައްް ްކުރެއްިވ ްފަހަރު ްމި ްަޓކަިއ ްާޚއްޞަކޮްށްހޮވައިދެްއވުމަށް ްއަދި ްބޭބޭފުޅުން؛ ްއެިކ ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ކަތް.

ްައޅުަގނޑަްށް ްރަްއޔިތުން ްރަށެްއގެ ްހުރިހާ ްމި ްރައްޔިތުން؛ ްބުރުީނގެ ްރަްއޔިތުން، ްވިލުފުށީގެ ްރަްއޔިތުން، މަޑިފުށީގެ

ނޑުް ްައުޅގަ ްއަދި ްފާހަަގކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްއެކު ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްގެނައުމަށްްްކޮށްދެއްިވްމަސަްއކަތް ްކަމަށް މި

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއަދި ްރައީސް ްއެފް.އޭ.އެމްގެ ްތެރޭަގއި ްބޭބޭފުުޅންގެ ްއެހީތެރިވެދިން ްއަުޅަގނޑަށް ްގޮްތގޮތުން ްެއކި ޓަކައި

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްހާމަކޮށްލުމަކީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްނަން ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ްފަ ްގިަނ ްކަންކަމުަގއިްވަރަށް ްއަދި ްމަޝްވަރާ ްިޚޔާލުތަކާިއ ްގިނަ ްވަރަށް ްޓަަކިއ، ްކާމިޔާބުކުރުމަށް ްމިކަން ްމަތިން ހަރު

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްވެސް ްބޭނުންނުވިަޔސް ްކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދެންނެވުމަކީ ްއިލްހާމަށް އެހީތެރިވެދީފަިއވާތީވެ

ްޤަބޫލު ްއަބަދުެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ ްބަެއްއގެ ނުޑގެ ްވަރަްށްހަށިގަ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްއިލްހާމަްށ ްއެހެްނވީމާ، ކުރާ؛

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްމަޖިލީހަށް، ްމި ްއަދި ްރައީސަށާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްނިންމާލަމުން ްޝުކުރުދަންނަވަން. ބޮޑަށް

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްމުސްތަޤްބަލަށްްހެޔޮްރަނގަޅުްގޮތްްވުމަށްްއެދިްދުޢާކުރަން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

ްސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމަސައްކަްތކުރުމަށ17ްްް`. ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ް ްިލބުނީތީވެ، ްފުރުޞަތު ްމި ްއާهللاްއަޅުަގނޑަށް ްާދއިރާ؛ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހާލު ްޙަމްދުކުާރ ްއުތުރުްއަްށ ްފުަވއްމުލަކު ދެ!

ނުޑގެްމަަސއްކަތަށްް ްއަޅުަގނޑަށްްވަރަްށްބޮޑުްތާއީެދއްްދެްއަވއި،ްއަިދްއަުޅގަ ްއެންމެހައިްލޮބުވެިތްރައްޔިތުން ދާއިރާގެ
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ް ްމިއަދު ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްހަމައެއާއެކު ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްެއއްބާރުލެްއވުމަށް 18ްދެއްވި

ބޭފުޅުންްކަމުަގިއާވ3ްްދާއިރާްއަށްްހޮިވވަަޑިއގެންނެވ3ްްިޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްފުވައްމުލަުކެގްވަނަްރައް

3ްމަޞީޙްްމުޙައްމަދާްއަދިްއަޚްްޢަލީްފަޒާދާްއަދިްއަޅުަގނުޑގެްއަޚްްޢަލީްޝާހު؛ްމިްهللاްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަޚްްޢަބްދު

ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްލައްވާ ްޒަމާީންްބޭފުޅުން ްތަރައްޤީވެފަިއވާ ްުފވައްމުލަަކކީ ްގެންނަވައި، ކުރިއެުރން

ްދާް ްމި ްހާސިލުކުރަމުން ްފޮނިމީރުކަން ްމިހާރު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއާެދ، ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށް. ްހެއްެދވުމަށް ސިޓީއަކަށް

ނުޑމެ ްއަުޅގަ ްއެކުަގއި ްފެށުމާ ްޢަމަލުކުރަން ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެހި ްބޮޑެތިްޤާނޫނުއަސާސީ؛ްއާދެ ްވަރަށް ްދަނީ ްމި ން

ްބުރަް ްއެންމެ ްޓަކައި ްގެންނެުވމަށް ްވުޖޫދަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެހި ްމި ްއެހެންކަމުން، ްހޯދަމުން. ކުރިއެރުންތަެކއް

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްް ްމައުމޫނު ްއަލްއުސްާތޛު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުީރގެ ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްކޮށްދެްއވި މަސައްކަތެއް

ތުގައިްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމަނިކުފާނުްވަނީްރާއްޖެްއަށްްމިްފަހުގެްއަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަ

ް ްތެރެއިން، ްއަހަރުެގ ްދިހަވަރަކަށް ްުއނދަގޫ ްއެންމެ ްދިމާިވ ްސިޔާީސ5ްްތާރީޚުގައި ްދިމާިވ ްމި ްެތރޭގައި އަހަުރގެ

ްވަ ްރައީސްކަން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްތެރޭގައި ްހަލަބޮލިކަމުގެ ްކުރަްއވާފަިއކަންްޒިންމާދާރަށް ްއެކުަގއި ރުަކމާ

ޝާހިދަށާއިްމަނިކުފާނުގެްނައިބުްهللاްއަޅުަގނޑުްމިއަދުްޤަބޫލުކުރަްނ.ްއާދެ!ްއެހެންކަމުން،ްމިްމަޖިލީހުގެްރައީސްްޢަބްދު

ލްްޖެނެރަލްްގްރައީސްްއަޙްމަދުްނާޒިމުގެްއިުތރުންްމަޖިލީހުގެްއަމީންޢާއްމާްއަދިްއެްމަނިކުފާނުގެްނައިބާްއަދިްކައުންސެ

ްބޭފުޅުންނަްށް ްއެ ްޓަކައި ްމަސައްަކތަށް ްބުރަ ްމިންނަތް ްކުެރއްވި ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްއިދާރީ ްިތއްބެިވ އިތުރުން،ްދެންވެސް

ްކޮމިޓީަތކުގެް ްމަސައްކަުތގައި ްކުރަމުންގެންދިޔަ ްޮކމިޓީތަކުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއާދެ! ޝުކުރުދަންނަވަން.

ަރއްވަމުްންގެންދެވިްމަސައްކަތްްވެސްްއެއީްހަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރެވުނުްމަސައްކަުތގެްއެންމެްސެކްރެޓޭރިއެޓުންްކު

ްއެންމެހަިއް ްަމސައްކަތްކޮށްެދްއވި ްެސކްރެޓޭރިެއޓުަގއި ްާވތީވެ، ްކަުމގައި ްބޭފުޅުން ްެއ ްއަދާކޮށްދެްއވީ ްދައުރެއް މުހިއްމު

ވަނަްރައްޔިތުްނގ17ްްެރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްާއދެ،ްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއަޅުަގނުޑްމިްފުރުޞަތުގައިްހަމަްވަ

ްހަލަބޮލިކަމުެގް ްެއކިެއކި ްިދމާވި ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްގެންދިޔަިއރު ްމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަޖިލީހުގައި

ް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްތެރެއިްނ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްެހދި ްސަބަބުތަކާ ްއެކި ްވަިކވެަވޑަިއގެންފަ.ްތެރޭގައި ވަނީ

ްޑރ.ް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާުރ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު އޭގެތެޭރގައި

އަފްރާޝީމުްޢަލީ.ްއާދެ،ްއެްަމނިކުފާނުްވަނީްމިްޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހާްއަދިްމަޖިލީހުންްބޭރުގައިްިދވެހިްރައްޔިތުންނަށްް

ރި،ްބުރަްަމސައްކަތްތަެކއްްކޮށްެދއްވާފަ.ްެއހެންކަމުން،ްމިްފުރުޞަތުގައިްއަޅުަގނޑުްއެްމަނިކުފާނަށްްވަރަށްްއިޚްލާސްތެ

ްވެސްް ްއަށް ްޢާއިލާ ްމަިނކުފާނުގެ ްއެ ްއެއާއެުކގައި ްހަމަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްޓަކައި ްމަސައްކަތްަތަކށް ްކޮށްދެްއވި އެ

ްޝުކުރުދަންނަވާލަން.ްޢިއްޒަ ްފުރުޞަުތގައި ްމި ްިމްއަޅުަގނޑު ްއަލަށް ްމިއަދު ްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެންެގްޤައުމަށް ްތތެރި

ގެނެވުނުްސަުރކާރުންްއެބަްެގންދަވާްވަރަށްްބުރަ،ްބޮޑެތިްަމޝްރޫޢުތަކެއްްހިންެގވުމަށްްަޓކައިްމަަސއްކަތްކުަރްއވަމުން.ް

ްމިްމަޖިލިސްްނިމިގެންދާއިރުްސަރުކާރުންްއެްކުަރްއވާްމަަސއްކަތް ނޑުމެންގެްއާދެ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިއަދު ްއަުޅގަ ތަކަށް
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ްބޭނުންވޭ،ް ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑ ްއެއާެއކުަގއި ްަހމަ ްދަންނަވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްއޮތްކަން ްތާއީދު ފުރިހަމަ

ނޑުމެންްޤައުމަށްް ެގ2228ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމައެކަނިްބޮޑެތިްބިޔަްމަޝްރޫޢުތަކެއްްގެންނެވުމަކުންްނުފުދޭނޭ.ްއަޅުގަ

ްރައްް ްސަރުކާރާިއ ްމަންފާތަކެްއްކުރިން ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި. ްއެބަ ްެވސް ްކުްނފުނިތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހިއްސާވާ ޔިތުން

ްއައިސްް ްފަހަކަށް ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްކުންފުނިތައް ްބަެއއް ްއޭގެތެރޭއިން ްހުރި. ްއެބަ ްކުންފުނިތަކެއް ލިބެމުންދިޔަ

ްހީނަ ްޮބަޑށް ްވަރަށް ްވަނީ ްތެރޭގަިއ ްއަހަރެއްެގ ްތިންހަތަރު ްާއއިްމިދިޔަ ްއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ްާޚއްޞަކޮށް ްއަިއސްފަ. ރުކަން

ނޑުމެންގެްދިވެހިްރަްއޔިތުންގެްވަރަށްްގިނަްބަެއްއގެްވަރަްށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީްކަހަލަްބަެއއްްކުންފުނިތަކުން،ްެއއީްއަުޅގަ

ްދެންނެ ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީްސަރުކާރުން ްކުންފުނިތަކެއް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްއޮތް ްހިއްސާތަކެއް ްކުންފުނިތައްްބޮޑެތި ވި

ވެސްްހަމަްއަލުން،ްކުީރގައިްއެްކުންފުނިތަކުންްނެންެގވިްަފއިދާްއަށްްވުރެްޮބޑެތިްފައިދާްރައްޔިތުންނަށްްލިބިގެންދާެން

ްދެންނެވިް ްމި ްގޮވާލަން، ްސަރުކާަރށް ްމިއަުދގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްއާދެ! ްކަމަށް. ްމަގުފަހިކޮށްދެްއވާނެ ގޮތަކަށް

ިވސްނާަވޑަިއެގންްއެްކުންފުނިތައްްބާރުްސްޕީޑެްއގައިްކުިރއަށްްގެންދެވޭނެްގޮތެއްްހައްދަަވއިދެްއވުމަށް.ްކަންތައްތަުކގައިް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަަކކޮުޅ ްއަޅުަގނުޑގެ އަދި

ްމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަީންމަޖިލީހުގައި ްމެދުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްހެދި ްސަބަބުތަކާ ްއެކި ުރ

ްގޮްތގޮތުންް ްއެކި ްތަފާތު ްދޭތެރޭަގއި ްމަޖިލީހާ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްައއިއްަސ. ްނުތަނަވަސްކަެމއް ްވަރެްއގެ ކޮންމެވެސް

ްދަންނަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްއާދެ! ްތިއްެބވި. ްއެބަ ްބޭފުޅުންތަެކއް ްގެންދެވި ަވއިލާހިތްވަީންއިނގިލިދިްއކުރަްއވަމުން

ްނުރަނގަޅ18ްްު ްއައި ްދެކެމުން ްދޭތެރޭގައި ްމަޖިލީހާ ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްދެންނެވި ްމި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްުގޅިގެންް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއާ ްމި ްއަދި ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްަވއި، ްއިތުރަށް ްރަނަގޅުކުރެްއވުމަްށ ގޮތްތައް

ްގެންނަންޖެ ްއިތުރަށް ްއެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރިއެރުމަށް ްރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްގެންނެވުމާ، ްޤާނޫނުތައް ްއާ ހޭ

ްއިޚްލާސްތެރިް ްއަޅުަގނުޑގެ ްމަސައްކަްތކޮށްދެްއވުމަީކ ްޒިންމާނަންގަަވިއގެން ްއަށް ްފުރިހަމަ ްބުރަކޮށް ްވަރަށް ބޭފުޅުން

ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްނިންމާލަމުން ްވާހަކަކޮޅު ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްްއެދުމެއް. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ނޑުގެްހަޔާުތގައިްައިއްވަރަށްްއުފާވެރިްދުވަހެއްެގް `.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިއަދަކީްއަޅުގަ

ްފާހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްވޭތިވެދިޔަ ްއުފާކުރަނީ ްމި ްމިއަދު ނޑު ނުޑ5ްްގަކުަރން.ްއަޅުގަ ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި އަހަުރދުވަހުގެ

ނޑާްމަތިކުރިް އެްބަޔަކަށްްޓަކައިްފަޚްރުވެިރާވްނ.ްއަތޮޅުގެްރައްޔިތުން؛ްޚާއްޞަކޮށްްމަނަދޫްދާއިރާގެްރައްޔިތުންްއަުޅގަ

ްހިތްހަމަޖެހުންް ްއަދާކުރެވުނުކަުމގެ ްގޮތުަގއި ްހެޔޮ ްމިއަުދްްއަމާނާތް ނުޑ ްއަުޅގަ ްލިިބެގންދާތީ. ްމިއަދު ނޑަށް އަުޅގަ

ނުޑެގ17ްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް ަވނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަދއުރެއްްހަމަކޮށްފައިްިމއަދުްގެްއަށްްމިްދަނީްއަުޅގަ
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ް ްމި ްމަގޫދޫ؛ ްމިލަދޫ، ްޅޮހި، ްމަނަދޫ، ްމާފަރު، ްއެއީ ްހިތްހަމަޖެހުމާއެކުގަ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިތުނ5ްްްނަފުސަށް ރަށުގެ

ނޑަށްްއޮތީތީ.ްއާދެ!ް އަޅުަގނާޑްހަވާލުކުރިްއަމާނާްތްހެޔޮްގޮުތަގއިްއަާދކުރެވުުނކަމުގެްހިތްހަމަޖެހުމާއިްޔަޤީންކަްންއަުޅގަ

ްއިޚްލާސްތެރިކަާމް ނޑުްނ.ްއަތޮުޅގެްަރއްޔިތުންނަށް،ްާޚއްޞަޮކށްްމަނަދޫްދާއިރާގެްަރއްޔިތުްނނަށްްވަރަށް މިއަދުްއަުޅގަ

ނޑުްމިްއަދާކުިރ5ްްދަންނަވަން.ްހަމަްމިްޝުކުރުްދަންނަވާއިރުްވޭތުވެދިޔަްއެކުްޝުކުރު އަހަރުުދވަހުގެްތެރޭަގއިްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނގެ ްފޯރުކޮށްެދއްވި ްއެހީތެރިކަން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަދާކުުރމުގައި ްމަސްއޫލިއްޔަތު ބުރަ

ްއަމީންޢާއްމު ްމަޖިީލހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްރައީސް، ްއެހީތެރިކަމާިއް، ްދެއްވި ްމުަވއްަޒފުން ްީހވާިގ ްމަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެ

ްިމއަދުް ްއާދެ! ްޝުކުުރދަންނަވަން. ްއެުކ ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްފާހަަގކޮށް، އެއްބާރުލުން

ްދޭތެރޭގަ ްކުރިމަގާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަން.ްމިގޮތަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްެވސް އި

ް ްޖެހޭ ްއެބަ ްދޭތެރޭަގއ18ްްިއަޅުަގނޑުމެން ްހިްނގަިއ،ްެއކަންކަމާ ްފިކުރު ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ނޑުމެންނަކީްމުޅިްަޤއުމަށްްޓަކަިއްވަރަށްްބުަރ،ްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިްމަސަްއކަތެްއް ވިސްނުންްބަހައްޓަން.ްއެީއްައޅުގަ

ްްކުރުމުގެ ްއޮތް ްކުިރޔަށް ްފާހަަގކުރާއިރު ްެއގޮތުން ްއާދެ! ްވާތީވެ. ްކަުމގައި ްބައެއް ްމަަސއްަކތްކުރަމުންދާ 18ްނިޔަުތގައި

ވަނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްްކަމަށްްހަމަގައިމުްެވސްްވަޑަިއގަންނަވާްބޭފުޅަކީްީހވާިގ،ްކެރޭްއަދިްއެްމަޖިލީހުގެް

ް ްރަްއޔިތުންގެ ްމުޅި ްއަދި ްވަރަށްްމެންބަރުންނާ ްެއއީ ްެވގެންދިޔުން ްބޭފުޅަަކށް ްމަސައްކަތްކުަރްއވާ ްއެްއގޮަތށް މަޞްލަޙަތާ

ނޑުްފާހަގަކުރަން،ްމިްރާއްޖޭގަިއް ނޑުްމިއަދުްފާހަގަކުރަން.ްާޚއްޞަްގޮެތއްަގއިްއަުޅގަ މުހިއްމުްކަމެއްގެްގޮުތގައިްއަުޅގަ

ްއެ ްއައުުމގައި ްވުޖޫދަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދާ ްމި ްޢަމަލުކުރެވެމުން ްޖުމްހޫރީްމިހާރު ްކޮށްދެްއވި ްމަސައްކަތެްއ ްބުރަ ންމެ

ނުޑގެް ްއަޅުގަ ްހިނދު، ްފާހަގަކުރެވެުމންދާ ްހުރިކަން ްޝައުޤުވެިރކަން ްމަޤާމަށް ްއެ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްލީޑަރު ޕާޓީގެ

ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްއާދެ! ްފާހަަގކުރަން. ްމިއަދު ްއޮތްކަން ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްތާއީދު ްފުރިހަމަ

ްގޮތަްށކަންް ްމަގުފަހިާވ ްއަށް ްތަަރއްީޤ ްާރއްޖޭގެ ްމުޅި ްއަދި ްވިންާދ ްއިހުސާސާިއ ްރަްއޔިތުންގެ ްދާއިާރގެ ްމަނަދޫ ދާއިރާ؛

ްމަސައްކަތްޕުޅުކުަރއްވާނީ.ް ްވިަޔސް ްއިންނެިވކަމުަގއި ނޑީަގއި ްގޮ ްމި ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްތަމްސީލުކުރައްވާ ްދާއިރާ މަނަދޫ

ްަރއްޔިތުންގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމަނަދޫްްއާދެ! ްފަޚްުރވެރިވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދާއިރު، ްނިންމާފައި ްދައުެރއް މަޖިލީހުގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްފާހަަގކުރެވޭތީ. ްއަޅުަގނޑަށް ނޑިެއއްކަން ްގޮ ްފަޚްރުވެރި ްމިއަުދ ްައކީ ނޑި ްގޮ ދާއިރާގެ

ްރައްް ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްަޓކަިއ، ްރައްޔިތުންނަށް ްރާްއޖޭގެ ްއަީކ ނޑި ްގޮ ްައގުހުރިްމަޖިލީހުގެ ްވަރަށް ްޓަކަިއ، ޔިތުންނަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްޒަމާނުއްސުެރ، ްައީކ ނިޑ ްގޮ ްމި ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ނޑިެއއްކަްނ ްގޮ ްކޮށްދީަފއިާވ މަސައްކަތްތަެކއް

ްތަމްސީލުކުާރް ނޑިެއއް ްގޮ ްއަތޮޅުގެ ްނ. ްރާއްޖޭގައި ްމި ްފެށުނީއްސުރެ، ްހަޔާތެއް ްބަރުލަމާނީ ްރާއްޭޖގައި ދެކޭގޮުތގައި

ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގައި،ްަރއްޔިތުްނގެްކޮންމެވެ ްގޮތުަގއި ްާފހަގަކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއިންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމީހަކު ސް

ނޑިައކުންްވާހަކަދައްަކންްފެށީްމަނަދޫްދާއިރާަގއިްިމހާރުްމިހިރަްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުް ޚާއްޞަްމަޖިލީހުގަިއްނ.ްއަޮތޅުގެްގޮ

ނީޑގައިްއިށީްނފަހުން.ްރަ އްޔިތުންގެްޚާއްސަްމަޖިލީހުގައިްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްއަތޮުޅގެްއަުޑއުފުލައި،ްމިްދާއިރާގެްގޮ
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މިްމަޖިލީގައިްމަނަދޫްދާއިރާ،ްނ.ްއަތޮޅުގެްދާއިާރ،ްނ.ްއަތޮޅުގެްޮގނޑިްހޭލަްއވާލިްމީހަކީްއަޅުަގނޑުކަންްއަޅުަގނުޑް

ްމަ ްކަަމކީ. ްއުފާކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުަރން. ްނަފްސަށް ްމަޖިލީހުގެްއަމިއްލަ ްރަްއޔިތުންެގ ްދާިއރާގެ ނަދޫ

ްކަމެްއް ްެއްއވެސް ްޒާތުެގ ްލަދުގަްނނަ ްރަްއޔިތުން ްއަތޮޅުެގ ްނ. ްެވސް ްހަމަަގއިމު ްއިނެދގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ނީޑަގއި ގޮ

ްމަޖިލީހުަގއިް ްމި ްަމސައްކަތްތަެކއް ްައގުހުރި ްފަޚްރުވެރިާވްފަދަ ްނޯންާނނެ.ްނ.ްއަތޮުޅްރަްއޔިތުން އަޅުަގނުޑްކޮށްފަެއއް

ްބިލެއް،ްއަ ްހުށަހެޅިްއެއްވެސް ްއެްއވެްސްމީހަކުްމިއަދާްހަމައަށްްވެސް ްތަމްސީލުކުރި ްކޮށްފަ.ްނ.ްއަތޮޅު ްވާނީ ޅުަގނޑު

ް ްހުށަހެޅި ްއިނެދގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ނޑީަގއި ްގޮ ްދާއިާރގެ ްމަނަދޫ ްއެހެންަނމަވެސް ްނޯންނާނެ. ްމިއަުދ2ްްޤަރާރެއް ބިެލއް

ް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްފާސްކުެރިވ، ްގޮތުަގއި ްޤާނޫނާިއްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްރައިޓްސްއާ ްކޮޕީ ްއެއީ ްދޭ. ްއެބަ ޢަމަލުކުރެެވމުން

ނޑާްހަވާުލކުރިްއަމާނާްތް ނޑުްފަޚްރުވެިރވާްކަމަކީ.ްެއއީްަރއްޔިތުންްައޅުގަ ނޭޝަނަލްްއާކަިއވްްސގެްޤާޫނނު.ްއެއީްއަުޅގަ

ްހެއްކަކީ.ްއެހެްނވީ ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ްސާބިތުކޮށްދޭ ްއަާދކުރިކަން ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްރައްޔިތުްނެގްހެޔޮ މާ،ްކުރިމަގުަގއި

ްަރއްޔިތުންެގްޙައްުޤގަިއ،ް ްއަތޮުޅގެ ްވާންޖެހޭނީ ްޭބފުޅަކުްެވސް ްތަމްސީލުކުާރްކޮންމެ ްޮގނޑި ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ މަޖިލީހުގެ

ށް.ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެްޙަްއޤުގައިްަވކާލާތުކުރާްމީހަކަށް.ްމިްރާއްޖޭގެްތަރައްޤީްއަށްްޓަކައިްމަސައްކަްތކުރާްމީހަކަ

ްޓަކަިއް ްދަރިންނަށް ްދަރީންގެ ްދަރިންނާއި ްއަތޮުޅގެ ްނ. ްމީހަކަށް. ްމަސައްކަްތކުރާ ްކުރިއެުރވުމަްށ ްރާއްޖޭގެ މި

ްބުރަް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްއަށް، ްތަރައްޤީ ްއަތޮޅުެގ ްނ. ްގޮތެއްަގއި ްޚާްއޞަ ްމީހަކަށް. މަސައްކަތްކުރާ

ްއަ ްނ. ްވާންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކުރާ ްމީހަކުްމަސައްކަތްތަެކއް ްކޮންމެ ްތަްމސީލުކުރަން ނޑި ްގޮ ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ތޮޅު

ްއަށްް ނޑި ްގޮ ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްއަލަށް ްމަރުޙަބާދަންނަވަން ްމިއަުދ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްވިޔަްސ. އިންނެވިކަުމގައި

ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްދާއިރާ؛ ްމި ްގޮވާލަން، ްމަނިކުާފނަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްޙުސައިނަށް. ްޢުމަރު ނޑިްްއިންތިޚާބުވި ގޮ

ްވަރަށް.ް ްއުފާކުރާ ްރައްޔިތުން ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްފެންވަރަށް. ްއުފާކުރާ ްރަްއޔިތުން ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ތަމްސީލުކޮށްދެއްވާށޭ

މަނަދޫްދާއިރާގެްތަރައްޤީްއަށްްޓަކައިްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވާށޭ.ްނ.ްއަތޮޅުްރައްޔިތުންްއުފާކުރާ،ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްން

ނޑިންްމިްާރއްޖޭގެްަރްއޔިތުންގެްަޙއްޤުަގއިްވަކާލާތުުކރައްވާށޭ.ްެއއީްައޅުަގނޑުމެންްއުފާކުރާްވަރަށްްމަނަ ދޫްދާއިާރގެްގޮ

ނޑުމެންނަީކްމަޞްލަޙަތަށްް ްއަުޅގަ ްކުާރްބަެއއް. ްވާހަކަދައްަކިއގެްންކަންކަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްކަމަކީ. ްކުރަންއުޅޭ މި

ްކުރާ ްކަންަތއްތައް ްަޙއްުޤަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްމަނަދޫްްޓަކައި، ްޓަަކއި ްއަށް ްަތރައްޤީ ްާރއްޖޭެގ ްމި ްއެހެންވީމާ، ބަެއއް.

ނިޑއަކަށް.ް ނޑިްވާންޖެހޭނެްަވރަށްްވަރުގަދަްމަސަްއކަތެއްްުކރާްގޮ ްދާއިރާގެްގޮ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ް ްهللا ްފޮނުްއވި`. ްއެކަލާނގެ ްޙަމްދުކުރަން. ްއަށް ްވަތަޢާލާ ްޞަަލވާތާއިްްސުބްޙާނަހޫ ްއަށް ްނަބިއްޔާ މާްތ

ް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްދަންނަވަން. ްދުޢާ ްއެދި ްމަޖިލީހުގ17ްްެސަލާމްލެއްވުން ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލުމަށްް ްެއއްެޗއް ްމަޖިލީހުގައި ްއަދި ްމުޚާޠަބުކޮށް ްރަްއޔިތުންނާ ްދާއިާރގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޖަލްސާގައި ފަހު
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ްމަޤާމަށްްފުރުޞަތުދެއްވީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޝުކުރުަދންނަވަން. ްއެުކ ްއިްޚލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ތީ

ްާދއިރާެގް ްއެ ްއަދި ްޝުކުރުދަްނނަވަން. ްެއކު ްއިޚްާލސްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްާދއިާރގެ ްކެލާ ހޮއްެވވީތީ

ްއަދާކުުރމުގަ ްޒިންމާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްހައިސިްއޔަތުން ްފަރާތުންްމެންބަރެއްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފިްއލަދޫގެ ްވަށަވަުރ، ްކެލާ، އި

ްކެލާ،ް ްއެާއއެކު ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްއެކު ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްެއއްބާރުލުމަށް ްާއއި ްއެހީ ްލިބުނު އަޅުަގނޑަށް

ނޑަްށްްަރށުގެްޖަމުޢިއްޔާތަުކގެްއިްސްެވރިންނަށްްވެސ3ްްވަށަފަރު،ްފިއްލަދޫްކައުންސިްލގެްމެންބަރުންނަށާ،ްެއް އަުޅގަ

ްވެްސް ްފޯރުކޮށްދިނީތީ ްއަުޅަގނޑަށް ްިޚޔާލު ްބޭފުޅުންގެ ްބަހުސްަތކުަގިއްއެ ްއެކި ްއަޅުަގނޑު ްލަފަޔާއި ްދެްއވި ްބޭފުޅުން އެ

ްގޮތްގޮތުންް ްތަފާތު ްމަަސއްކަްތކުރިއިރު ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްމަޖިލީހުެގ ްއާދެ! ްޝުކުރުަދންނަވަން. ްބޭފުޅުންނަށް އެ

ް ްބައެއް ްއެްވާހަކަދެެކވިފަިއވާނެ. ްޕްރޮފެޝަނަލީ ްއެއީ ްއެހެންނަމަެވސް ްވާހަކަދެއްކިަފއިވާނެ. ްހޫނުކޮށް ްތަންކޮޅެއް ަފހަރު

ްމެންބަރުންނާް ްއެހެން ްކޮމިޓީގެ ްވާީތ، ްކަމަށް ްވާަހކަ ްދެއްކި ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްއަާދކުރުމުގެ ްމަސްއޫިލއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

ްއެަކމަށް ްިވޔަސް ްވީކަުމގައި ްތަފާުތެވވިފައި ްޚިޔާލު ްފަހަރު ްމާފަށްްްބައެއް ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތުން ްމެންބަރުންގެ ްއެ ޓަކައި

ްއިތުރުން،ްަޤއުމީް ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްާއއި ްކޮމިޓީ ްއިްޤތިޞާދީ ްކޮމިޓީ،ްއަދި ްމާލިއްޔަތު ްއާއި ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު އެދެން.

ްއިޚްލާޞްތެ ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްމަސަްއކަތްކުރެްއވި ްއެްއކޮށް ްައޅުަގނޑާ ްކޮމިޓީަގއި ްއެުކްތަރައްޤީ ރިކަމާ

ްެއް ްހައިިސއްޔަތުން ްޗެއަރގެ ްގްރޫޕުގެ ްފްރެންޑްޝިޕު ްޕާލިމެންޓްރީ ްމޯލްޑިވްސް ްޗަިއނާ، ްއަދި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްެއކުް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްބަިއވެިރވި ްަހރަކާތްތަކުަގއި ްގްރޫޕުގެ ފްރެންޑްޝިޕް

ް ްއާދެ، ްރައްޔިތުނ17ްްްޝުކުރުދަންނަވަން. ްކުރެިވގެންދިޔަްވަނަ ްތަޖުރިބާތަކެއް ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ގެ

ްއެކުް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްޓީމުގެ ްސަޕޯޓު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަށާއި ްމަޖިލީހުގެ މަޖިލީހެއް.

ްހައިސިްއޔަތުންްރައްޔިތުންް ްމެންބަރެއްގެ ްދޭތެރޭްކުރާް،ްއަޅުަގނޑުްުޝކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ،ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކާ އެ

ްކޮންް ްކުރެވޭީނ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްތަރައްީޤ. ްަޤއުމުެގ ްތަރައްޤީ، ްދާއިާރެގ ްޮއވޭ. އުއްމީދުތަެކއް

ްއަށްްވެސް،ްޤައުމުގެްތަރައްޤީްއަށްްެވްސްއެންމެްބޮޑުްކަންތައްތަކެްއް ްދާއިރާގެްތަރައްޤީ ކަންތައްތަެކއްތޯްބަލައިލާއިރު

ްތަފާުތްްމި ްމަސައްކަުތގައި ްުކރާ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްފާސްކުރުމުގައި ްބަޖެޓު ްތެޭރން. ްބަޖެޓުގެ ކުރެވެނީ

ް ްވާންޖެހެނީ ްކަމަކަށް ްއެންެމްމުހިއްމު ްދިމާވޭ. ްވިޔަްސްވެްސ3ްްގޮންޖެހުންތަކާ ްކަމުަގއި ްނިާޒމެއް ްއެކުެލވިފަިއވާ ބާރު

ކުރިންްަރއްިޔތުންގެްއިހުސާސްަތކާްުގޅޭްޮގތަށްްހުށަހެޅިފައިވާްބަޖެޓަކަށްްްސަރުކާރުންްހުށަހަޅާްބަޖެޓަކީްއެްހުށަހެޅުމުގެ

ް ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ ްހަމައަށ5ްްްވުން. ްމަޖިލީހާ ްބަޖެޓު ްކަމަީކ، ްއެނގުނު ނޑަށް ްައޅުގަ ްއިން ްތަޖުރިބާ އަހަރުގެ

ްވަދެފައިނުާވކަން.ް ްއަށް ްފުރިހަމަ ްބަޖެޓަށް ްއެ ްއިުހސާސްތައް ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެްއަންނައިރު ްއެކު އެެހންކަމަށްވުމާ

ްބަޖެޓުް ްއެފަދަ ްގޮތަށް ްފައިދާވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްމަސަްއަކތްކޮށްގެން ްތެރޭގައި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްޖެހެނީ ްމި މެންބަރުން

ްމަޖިލީހާް ްސަރުކާރާއި ްަފހަރަށް ްބަެއއް ްގޮތަކީ ްވާ ްކުެރިވގެްނދާއިރު ްބައްޓަންކުރުމެއް ްމިފަަދ ްއާދެ، ބައްޓަންކުރަން.

ްދިއުމުަގއިްޕޮލި ްމިސްރާބަކަށް ްެއއް ްދުވެލި ްތަރައްީޤގެ ްޤައުމުގެ ްއެހެންވީާމ، ްއަންނަނީ. ްފުށުއެރުންަތކެއް ްގޮތުން ސީގެ
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ްއަންނަނީ.ް ްދިމާލަކަށް ްއެހެން ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްހުންނަ ްދިމާލެއްގައި ްއެއް ްބަދަލުވުމުން ްސަރުާކރު ްވަނީ. މަޑުޖެހުންތަކެއް

ނޑުމެންް ޖިލީހުންްކުރެވިދާނެްއެއްްކަމަކީ،ްޤައުމީްތަަރއްޤީެގްއޮނިަގނެޑއްްދުރުްރާސްާތްވަނަްމ18ްައެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްމި ްއާދެ، ްބޭްއވުން. ްރާަވއިލާފައި 5ްްއަށް ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްސަރުކާރުން ްތެރޭަގއި ްދައުުރގެ ްބަެއްއ3ްްއަހަރުގެ ރަށަށް

ކޮމިޓީގެްފަރާތުންްއެްކަންތައްްހިމަނާފަ.ްކަންތައްތައްްނުހިމެނިްފަހަރުްވެސްްައޅުަގނޑުމެންްވާނީްމިްމަޖިލީހުގެްބަޖެޓުް

ްފިއްލަދޫގެް ްއާއި ްނަރުދަމާ ްހެދިފަ.ްކެލާގެ ްވަނީ ްމިހާރު ްބަނދަރު ްވެއްޖެ.ްވަށަފަރުގެ ްިމހާރު ްކަންތައް ްބަެއއް އޭގެތެރޭން

ްނެތްކަމު ްކަންތައްތައް ްއެ ްހުށަހަޅާއިރު ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހަށް ްހިމެނިފަ. ްވަނީ ްތެރޭގައި ްބަޖެޓުގެ ްވެސް ަގއިްނަރުދަމާ

ް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްވަނީ.ްއަޅުގަ ްހިމެނިފައި ްކަންތައް ްއެ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުގަިއ18ްްވިޔަސް ަވނަްރައްޔިތުންގެ

ްފަށާފައިވާް ްކުރިއަށް ްމިހާރު ްދަށުން ްބެއްލެވުމުގެ ްޢާރިފުގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްހޮވިވަަޑިއގެންނެވި ްއަށް ްދާއިރާ ކެލާ

ްަކމަށް ްކުރިއަށްދާނެ ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްއަދި ްމަަސއްކަތްކުރަންޖެޭހ3ްް. ްނިޒާމެްއގައި ްވަިކވެފަިއވާ ބާރު

ްސަރުކާރާް ްކަންތައްތަުކގައި ްފަހިވާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެއީ ްކަމަށް. ްމަސައްކަތްކުރާނެ ްމަޖިލިްސ ްރަްއޔިތުންގެ ގޮތަށް

ްކު ްކަމެއް ްސަރުާކރުން ްކަންތަުކަގއި ްދުއްތުރާވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދެކޮޅުހަދައިގެންްއެްއކޮޅަށް، ްއެކަމާ ްއުޅެްނޏާ ރަން

ނޑުްއެދެނީްކެލާްދާއިރާއަށާއިްިދެވހިރާއްޖެްއަށްްމާތް އަދަށްްهللاްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްްކުރިއަްށްގެންދާނެްކަމަށް.ްއަޅުގަ

ްވުރެްފަހިްމާދަމާއެއްްމިންވަުރކުރެްއވުން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ހަކަދެއްެކުވން:ގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދުްވާ

ّعلٔ آلَ ّصحبَ  الم علٔ أشزف األًبياء ّالوزسليي.الة ّالسّ العالويي، ّالصّ  الحود هلل ربّ  .حينحوي الزّ بسن هللا الزّ 

ްަރއްޔިތުްނެގ17ްްއާދެ،ްް.أجوعيي ްގިނަ ްވަރަށް ނޑުމެންނާ ނުޑްނިމިގެންދާއިރު،ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ވަަންމަޖިލިސް؛ްމިއަދު

ްމެންބަރުން ްަވިކވެގެންދާއިުރްްމަޖިލީހުގެ ްބަޑީން ްގާްތ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއުުޚތުން، ްއަޚުންނާއި އަޅުަގނޑުމެންގެ

ްތާރީޚީް ްއެހެންނަމަވެސް ްސިފަެވގެންަދނީ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގިއ ްދުވަހެްއގެ ްހިތާމަވެރި ްވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެމންބަރުންނަށް ްައއު ްދުވަެހއް. ްއުފާވެރި ްބޭފުޅުންނަްށ ްބަެއއް ްަމޖިލީހަށް،ްްދުވަހެއް. ްއައު ްމަޖިލީހަށ18ްްްނުވަތަ ވަނަ

ްދުވަހަކަްށް ްއުފާވެރި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމިއަދަކީ ްގަޑީަގއި ްތިބޭ ްފެންބޮވައިގެންފައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ހުވައިކުރާ

ްކުަރއްވާަފއި ްމަސައްކަތްޕުުޅތަކެއް ްވަރަށްބުރަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެހެްނނަމަވެސް ްދުވަެހއް. މިއަުދްްވެގެންދާނެ

އަޅުަގނޑުމެންނާްަވިކވެގެންދާްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްނުހަނުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއކު،ްއެް

ްފަށްފަށުންް ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްމަަސއްަކތްޕުޅަށް ްކުެރއްވި ްއެ ްޚިދުމަތުގައި ްޤައުމީ ބޭފުޅުން

ްމާޙައުލެ ްހަލަބޮލި ްމޫސުމެއްަގއިްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބަނަ ްތެރޭގަިއ، ްވިްއސާރަިއގެ ްަކނޑެްއަގއި، ްގަދަ އްަގއި،

ްދަތުރުކުރަމުންދިޔަް ްއެްއކޮށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްދަތުރުކުރަމުންިދޔައިރު ްނައު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ދަތުރުކޮށްފައި

ނުޑމެންނާްއެކުްދިޔަްފަޅުވެރިންްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނާްވަިކެވގެ ނޑުމެންްދަތުރުވެރިން،ްެއއީްއަުޅގަ ންދާދިއުންްއަުޅގަ
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ްކަންކަން.ްއަބަދުް ްެއއްެޗއް.ްކަންކަަމީކްބަދަލުވާ ްޒަމާނަީކްބަދަލުވާ ްދަންނަވަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްހިތާމަކުރާްވާހަކަ ހަމަ

ްަބޔަކުް ްއެްއވެސް ްކަމަށް ްތިެބވިާދނެ ްތާއަބަދު ްބިނާކޮށް، ްމަތީަގިއ ްއޭތި ްލިބުނީމަ ްބާރުތައް ްތިމާމެންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ

ްވެްސްވިސް ްކިޔަނީްޮކސްްވިސްނުން.ްެއީއްމިއަދުްެވސް،ްމާދަމާ ްއެީއްކޮްސްވިްސނުމެއް.ްެއކަހަލަްވިސްނުމަށް ނުމަކީ

ްކަމަށްް ްތިބެވިދާނެ ްމިގޮތަށް ްހިފަހައްޓަިއގެްނ ްމަތީގައި ްާބރު ްއެ ްލިބުނީތީ ްބާރެއް ްތިމާމެންނަށް ްގޮތް. ވިސްނަންޖެހޭ

ްފު ްވަރަށް ްމީ ްިވސްނުމެއް. ްޮކސް ްއެއީ ްދަންނަވާލަން.ްނުވިސްނާތި. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަކަން ރީ

ްފެނިގެންދިޔަީއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަޔާތުގައި ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަީކ، ްވާަހކަ ްއުޅޭ ްމި ދަންނަވާލަން

ްޢަބްދު ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްރައީސް، ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަސައްކަތްޕުهللا ްމިންނަތް ްކުރެއްިވ ޅަށްްޝާހިދު

ްމިް ްމަނިކުފާނު ްދުަވސްވަރެްއަގއި ްހަލަބޮލި ްވަރަށް ްޝުކުރުދަްނނަވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްއެުކްއެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ނުހަނު

ްފާޑުީކް ްެވސް ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްދިމާލަށް ްމަނިކުފާނާ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްޕުުޅކުެރއްިވކަން މަޖިލީހުގައި

ްފާޑުކިޔަންޖެހޭތީ ްއޭރު ްތާރީޚުގައިްމީހެއް. ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެއީ ްމަސައްކަތްޕުޅަކީ ްކުރެްއވި ްއެހެންނަމަވެސް .

ލިޔެފައިްހުންނާނެްމަސައްކަްތތަކެއް.ްުޝކުރިްއޔާްމަނިކުފާނަށް.ްހަމައެއާެއކުްދިްއގަރުްދާިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ް

ްކުރެްއވި ްރައީސް ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނުހަނު ްެވސް މަސަްއކަތްޕުޅަށް

ްލޯޔަރުންނާް ްކުރައްވާްމަސަްއކަތްޕުޅަށް،ްއަދި ްމިތާނގައި ްޓީމު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ އެކުްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަީމންޢާއްމާއި

ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަުނ ްމަސަްއކަތްޕުޅަށް ްކުަރްއވާ ްމުަވއްޒަފުން ްއިދާރީ ްިތއްބަާވ ްމިތާނގެ ްއަދި

ްދެއްވަޫދ،ް ްގެމަނަފުށި، ްއެކު. ްނެތުމާ ްވަގުތު ްކުރުޮކށްލާނަން ްލިސްޓު ްޝުކުރު ނޑު ްއަުޅގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްއޮތް.ް ްިދޔަދޫ ްއޭުރގައި ްވިަޔސް، ްނެތްކަމުގައި ްދިޔަދޫ ްމިައދު ްަރއްޔިތުން؛ ްލޮބުވެތި ްދިޔަޫދގެ ނޑޭ، ްކޮ ނޑުހުޅުދޫ، ކަ

ްގެް ްމަޤާމަށް، ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްވޯޓުދެްއަވއި ނޑަްށްއަޅުަގނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭންދިނީތީ ްޮގނީޑަގއި ްދާއިރާގެ މަނަފުށީ

ްދާއިރާް ްދަނގެތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްދެއްވީތީ ްައޅުަގނޑަށް ްޮގނޑި ްއެ ްވާހަކަދެިކގެންިދޔައީ. މަޖިލީހުގައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްލިބުނީ. ްކުިރއެރުެމއް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްދެްއވީތީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްޮގނޑި ްއެ އެްލިބިގެންދިޔައީ.

ްދިންް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްަރއްޔިތުްނ ްއެ ްިފލައިގެންނުދާނެ. ްހިތަކުން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަނދާންތަކެއް ްރަްއޔިތުން ލޮބުވެތި

ްނަމަ،ް ްއޭރުެގްބަހުން ނޑަީކްވެސް ްފުރިގެންދިޔައީ.ްއަުޅގަ ްަމއިދާނުން ްސިޔާސީ ްިމްމަޤާމު ނޑަށް ްއަުޅގަ ފުރުޞަތަކުން

ްނިކަމެތި ްާރއްޖެތެރޭގެ ްކަތީެބއް. ްކަންކަންްްގަބުޅި ްވެރިކަމުެގްނިޒާމާއި ްއުސޫަލކީ،ްއޭރުެގ ްއޭުރަގިއްއޮންނަ ރައްޔިެތއް.

ބިނާވެފައިްއޮންނަްގޮތުންްާރްއޖެތެރޭގެްމީހަކަށްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަންްކުރުމަކީްވެސްްމުސްތަޙީލުކަމެއް.ް

ްޝުކުރިް ްރައްޔިތުން. ްލޮބެވެތި ްތިޔަ ްދެއްވީ ްފުރުޞަތު ްއެ ްރައްޔިތުންނަށްްއެހެންނަމަވެސް ްލޮބުވެތި ްިތޔަ އްޔާ

ްދިމާވިް ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ،ްހަމައެާއއެކު ްބޭނުންވަނީ.ްދަންނަވާލަން ދަންނަވާލަން

ްތަޖުރިބާކޮށްފައޭ.ް ްވަނީ ްައޅުަގނުޑމެން ްކަންތައްތަެކއް ްިގނަ ްވަރަށް ްތަޖުރިބާތަކާއި ްިގނަ ްވަރަށް ްތެރޭން ކަންކަމު

ްބުަރްއޮ ްަޓކައި ްއަށް ްޑިޮމކްރަސީ ްމައިދާނުަގއި ްސިޔާސީ ްފެިނގެންދިޔަީއ ްއަޅުަގނޑަށް ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ނަރަބަލް
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ްޓަފް،ްަވރުގަދަ،ްބިޔަ،ްސިުކނީޑގެް ްކުަރްއވާ ްދޫޮކށްލައްވާފައި ްވިޔަފާރި ްއަމިއްލަ ްމަނިުކފާނުގެ ްއެ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް

ނ ްއަުޅގަ ްމަނިކުާފނާ ްކަންކަްންވެރިެއއްެގްގޮތުގަ.ްއެ ްުގޅިގެންދިަޔއީ ްައޅުަގނޑު ްޫދކޮށް ްދޫޮކށް،ްޕީ.ޕީ.އެމް ުޑްޑީ.އާރު.ޕީ

ްވެސްް ްރުފިާޔއެއް ްބައި ްވިސްނައި، ްފުންކޮށް ްމެދު ްަކންކަމާ ްދެނެގަނެގެން، ްކަންކަން ްތަޖުރިބާކުރެިވގެން، ފެނިގެން،

ނުޑްޤަބޫލުهللاްނަގަިއގެނެއްްނޫން.ް ކުރާްގޮުތގައިްމިްަޤއުމުްދެކެްލޯިބވާްތަޢާާލްއެންމެްމޮޅަށްްދެނެޮވޑިގެްނާވނީ.ްއަުޅގަ

ްރާއްޭޖގެް ްެއއީ. ްެވސް ްބޭފުޅަކީ ްގެންނަންޖެހޭ ްވެސް ްރައީްސަކމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްެއއީ. ްއަިދވެސް ބޭފުޅަކީ

ްވިސްނަނީް ްރައްޔިތުން ްއެހެންނަމަެވސް ްއެީއ. ްވެސް ްބޭފުޅަކީ ްގެންނަވަންޖެހޭ ްވެސް ްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނުޑްކިހާވަރަ ްއަުޅގަ ްވެސް ްނުދެވޭނެކަން ްޖަވާެބއް ްއެ ްވެސް ްހަމަގައިުމ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްސުވާލަީކ. ްމީ ކަށްތޯ؟

ްޮގނޑިް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްރައްޔިތުްނ، ްލޮބުވެތި ްދިްއދޫގެ ްމަންދޫ، ްދިގުރަށް، ްއޮަމދޫ، ްދަނގެތީ، ޤަބޫލުކުރަން.

ނ ްއަުޅގަ ްހިޖުރަކުރާއިރު ްއަށް ްައޅުަގނޑަްށްދޫކޮށްލާފައިދާއިރު،ްއަނެްއްޮގނޑި ްރަްއޔިތުން ްލޮުބވެތި ްތިޔަ ުޑްދަންނަވާނީ

ްޓާސްކަީކ،ް ްއަޅުަގނުޑގެ ްޝުކުރުދަންނަވަޭމ. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްޓަކައި ްޔަޤީންކަަމށް ްއިތުބާރާއި ކުރެްއވި

ްގުިޅގެން، ްސަުރކާރާ ްަޓކައި ްަމސައްކަތްކުރުމަށް ްތަރައްީޤގެ ްބޭފުޅުންގެ ްިތޔަ ްމަސަްއކަތަކީ ސަުރކާރަށްްްއަޅުަގނުޑގެ

ްއެކަންް ްނަމަވެސް ްވާހަކަަދްއކަިއގެން ްސަރުކާރާ ްަނމަވެސް ްކޮށްގެން ްކަމެއް ްކޮންމެ ްއަިދ ްވެސް ޕްރެޝަރކޮށްގެން

ްއެކުް ްކޮމިޓުމެންޓާ ނޑު ްައޅުގަ ްފުއްދާނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަުޢދު ްައޅުަގނޑު ްމަސައްކަތެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކަިއ ކުރުމަށް

ްޔަޤީންކަ ްވޯކްކުރާެނކަމުގެ ްއިބްރާހީމުްއަޅުަގނޑު ްޤާސިމު ްޮއނަރަބަލް ްދަންނަވާލަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްތިޔަ ން

ނޑަްށްކުރެްއވިްއިތުބާރާްއެކުްއެްަމނިކުފާނުގެްއަިމއްލަްދާއިާރ؛ް އަޅުަގނޑަްށްޔަޤީންކަންދެްއަވިއ،ްެއްމަނިކުފާނުްއަުޅގަ

ް ްއެ ްދެއްވީީތ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދާއިރާ ްދަނގެތީ ްކަމުަގިއވާ ްދާއިާރ ްފުންމިނުންްއަމިއްލަ ްއެންމެ ްހިތުގެ މަނިކުފާނަްށ

ްއަންހެނުންނާއިް ްައޅުަގނުޑގެ ްހަމަެއއާެއކު ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްނަމުގައި ްޢާއިާލގެ ްމުިޅ އަޅުަގނުޑގެ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާް ްނުހަނު ްޓަަކއި ްލޯތްބަށް ްގާްތކަމާއި ްބަހައްޓާ ނޑާ ްއަުޅގަ ްއަބަދުވެސް ްބައްަޕ ްާއއި ްމަންމަ ްއަޅުަގނޑު

ްތެރޭގައިް ްކެމްޕޭނު ްމި ްައޅުަގނަޑށް ްމިއާއެކު ްޝުކުރުދަްނނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްއަށް ްފެމިލީ ްމުޅި އެކު

ްގޮތަކަްށް ްކުރު ނުޑ ްމުޢިްއޒު،ްޢުމަރު،ްއަުޅގަ ްޑރ. ްމަަސއްކަތްކުެރއްވި ްކެމްޕޭނުގައި ްފަހު ްއެންމެ މަސައްކަތްކުެރއްިވ،

ްމިހެންގޮ ްޝަހީމު، ްއަދި ްތޯބެ، ްއަމީނު، ްވަނީްދަންނަވާނަން. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ސް

މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއްްކޮށްެދއްާވފަ.ްއެްބޭފުޅުންނަށްްނުހަނުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްުޝކުރުްދަންނަވަން.ްމިްލިސްޓުގަިއް

ްހަނދާންނެތުމަ ްީވތީ ްއިންސާނަކަށް ްެވސް ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަމުން، ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްވެސްްނުހިމެނޭ ކީ

ނޑުްމަނިކުފާނުގެްމަތިންްއަބަދުވެސްް ނުޑ،ްރިާޔޟުްރަޝީދޭ.ްއަޅުގަ ނުޑްދަންނަވާނީްއަޅުގަ އެކަީށގެންވާްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ނޑުްއެންމެްގާތްްމީހާގެްގޮތުގައިްއަބަުދވެސްްދެކޭނަމޭ.ްޝުކުރިއްާޔް ހަނދާންހުންނާނޭ.ްމަނިކުފާނަކީްއަބަދުވެސްްއަުޅގަ
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 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރު

ްމަޖިލީހުެގް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްހަޔާުތގަިއ، ްއަޅުަގނުޑގެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްމިއަަދކީ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްމިައދުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްގާތްަގނޑަކަށްްދިހަވަަރކަށްްައހަރުގެްހަޔާތްްނިމުމަކަށްްއަންނަްވަގުތުކޮ ޅު.ްއަުޅގަ

ްމިް ްފެށިގެން ްމަޖިލީހުން ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުްނގެ ްޚާްއޞަކޮށް ްޓަކަިއ، ްއަދާކުރުމަށް ްމަސްއޫިލއްަޔތު ްމި އަޅުަގނޑަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއަދި ްަރއްޔިތުންަނށާ ްލޮބުވެތި ްައތޮޅުގެ ްހއ. ްފުރުޞަތުދެއްވި ްއަދާކުރުުމެގ މަސްއޫލިއްޔަތު

ްލޮުބވެިތްއަދާ ްިދއްދޫގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހަވާލުކުރެްއވި ްޒިންމާ ްމި ްޓަަކއި ްއަދާކުރުމަށް ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްދާ ްމި ކުރަމުން

ްއުއްމީދުކުރިް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަިދ ްޝުކުރުދަންނަވަމޭ. ްފަޚުރުވެރިކަާމއެުކަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްއުޚުތުންނަށް އަޚުންނާއި

ްއި ނީޑގައި ްގޮ ްމި ްއިރާދަކުރެިވްއޔާ ްމިއަުދްމަސައްކަތްތައް ްއަދި ްހާސިލުކޮށްދެވިފައޭ. ްވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ނެދެގން

ްމާތް ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްހިތްހަމަޖެހުމަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްލިޭބ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދޫކޮްށފައިދާއިރު ނޑީ ްގޮ ްމި هللاްއަޅުަގނޑު

ްއަޅުް ްއަދާކުރުމުަގއި ްމަސްއޫލިއްޔަތު ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްެއއްގޮތަށް ްހުވަޔާ ްކޮށްފަިއވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅަންޖެހުނުްގަންދީ ނޑު ގަ

ް ްއެ ްފިޔަވަެޅއް ްއުސޫލުންްކޮންމެ ްޤަބޫލުކުރާ ްޟަމީރު ްއަޅުަގނުޑގެ ްކޮށްފަ. ްާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހާލަތުގައި ވަގުުތގެ

ްއަިދް ްނިކަމެތިކަމަކާ ްކޮންމެ ްައއިސްފަިއާވ ްއޭެގްސަބަބުން ްުނވާނެ. ްފަސްޖެހިފައެއް ްައޅުަގނޑު ްކުރުމުަގއި ކަންތައްތައް

ްެވސް ްހަމަލާއެއް ްނުބަލައިްްކޮންމެ ްފަސްއެނބުރި ްއަުޅަގނޑު ްވީނަަމވެސް. ްކަމުަގއި ްއަަރިއގެންދިަޔ ްަގޔަށް ނުޑ ައުޅގަ

ްރައީ ްކޮށްފަ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަަސއްކަްތްވާނީ ްއެ ްއިޚްތިޔާުރކުރި،ްިމްއިރާދަކުރެިވއްޔާ ްަރއްިޔތުންގެ ްިދއްދޫގެ ސް،ްމިއަދު

ް ްއަށް ނޑި ްރައްޔ18ްިގޮ ްދިއްދޫގެ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ ްޢަބްދުއްލަޠީފުްވަނަ ްއަލްފާޟިލް ްއިޚްތިޔާރުކުިރ ތުން

ްމިއަުދް ްވެސް ްމަސައްކަތްޕުޅުން ްމަނިކުފާނުެގ ްއެ ްުއއްމީދަކީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްމަރުަޙބާ ްއަޅުަގނޑު މުޙައްމަދަށް

ްގޮ ްއެްއގޮްތވާ ްވަޢުދުތަކާ ްވެވަަޑިއގެންފައިވާ ްމަނިކުާފނު ްއެ ްއަދި ްތަރައްޤީއާ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްމަތިންްދިއްދޫ ުތގެ

ްނަމަވެްސް ްހުރި ްބޭރުގަިއ ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ. ްުއއްމީދަކީ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްކަަމށް. މަސައްކަތްޕުޅުކޮށްެދއްވާެނ

އަޅުަގނޑަްށްވެެދވެންްއޮތްްެއހީތެރިކަމެއްްައޅުަގނޑުްއެްަމނިކުފާނުގެްމަސަްއކަތުަގއިްެވސްްވެދޭނެްވާހަަކްދަންނަވަން.ް

ްއަ ްމިއާއެކުަގއި ްމާދަމާގެްހަމަ ްއަދި ްމެދުގައި ްމަޖިލީހާ ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއަދުގެ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ުޅގަ

ް ްއަދި ްހައިސިއްޔަުތން، ްމީހެއްގެ ްއުއްމީދުކުރާ ްމަޖިލީހަށް ްއުއްމީީދ18ްްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިުތންގެ ވަނަ

ތުންެގްމަޖިލީސްްދޫކޮށްފަިއދާްމީހެއްގެްހަިއސިްއޔަތުން،ްމަސައްކަތްތަެކއްްކުަރްއވާނެްަކމުގައިްއުއްމީުދގަިއްމިއަދުްަރއްޔި

ްކަމަށްް ްގެންނަންޖެހޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްޢަ ްޑރ. ނޑާއި ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޤަބޫލުކުެރވިއްޖޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްއިން ްތަޖުރިބާ هللاްބްދުއަޅުަގނުޑގެ

ްމަސައްކަތްކުރާް ްމަދުކޮށް ްކަުރދާސް ްއޮތް، ްހަދާފައި ްޑިކްލަޭރޝަނެއް ްޕޭޕަރލެސް ްމޭޒަކީ ްމި ްމީހުންގެ ްދެ މަޢުޞޫމާ

ްއެހެރީް ްއަދިވެސް ްމޭޒު ްމި ްވަކިވެގެންދާިއރު ްތަނުން ްމި ްދެމީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިރާަދކުެރވިްއޔާ ްމޭޒަކީ. ްމި މޭޒެއް

ްަފރާތްތަކުން ްއަންނަ ްދެން ްުއއްމީދުކުރަން.ްްއެގޮުތގަިއ. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްގެންދާނެ ްެއގޮތުަގއި ްއެކަން ވެސް
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ްމަޖިލީހުެގް ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންވޭ ނުޑްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތުގައި ްމި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ހަމައެއާެއކުަގއި

ްއިބް ްާޤސިމް ްއޮނަރަބަލް ްހާލަތްތަކުަގއި ްއުނަދގޫ ްވަރަށް ްތެރޭަގިއ ްރިޔާސަތާްމަސައްކަތްތަުކގެ ރާހީމު

ހަވާލުެވވަަޑއިގަންަނވަިއގެންްާޤނޫނުއަސާސީްއިޞްލާުޙކޮށްދެްއވަންްއެްމަނިކުފާނުްކުެރްއވިްބުރަްމަސައްކަތްްމިްރާއްޭޖގެް

ްމީހެއްގެް ްދުށް ްކައިރިން ްމަަސއްަކތް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްހަމަގައިމު ްބަލައިގަންނާނޭ. ްައގުަވޒަންކުރާނޭ. ރައްޔިތުން

ްއަޅުް ްހައިސިއްޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއަދު ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްަދންނަވާނީ ނޑު ްަރއްޔިތުންެގ187ްްގަ ވަނަ

މަޖިލީހުގެްރައީސްކަންްހަމަްޙައްޤޭ.ްއެކަންްއެގޮުތަގއިްހެޔޮްގޮތުަގއިްކުރިޔަށްްގެންދެވޭނެްބޭފުޅަކީްހަމަްއެްމަނިކުފާނުް

ނޑުްޤަބޫލުކުަރން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްއަުޅގަ ނޑުްމިްދަންނަވަނީކީްމަިނކުފާނުގެްނާޤާބިލުްވާހަކަެއއްްކަމުގައި އަުޅގަ

ނޫން.ްމަނިކުފާނަކީްވަރަށްްާޤބިލުްބޭފުޅެއްްކަުމގަިއްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްމަނިކުފާނަކީްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުެގް

ްހަމަ ްމަޖިލީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހާލަތުަގިއ ްއުނަދގޫ ްއެންމެ ްަވގުތުަގއި، ްހަލަބޮލި ްއަިދްއެންމެ ްއަުޅަވއި މަގަށް

ނޑުް ްބޭފުޅެއްްކަުމގަިއްއަުޅގަ ްކަންކަންްހާސިލުކުރަްއވާފަިއްހުރި ްއެ ްގެންދަަވއި ކުރަންޖެހުނުްމަސައްކަތްތަެކްއްކުރިޔަށް

ދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑުްެއކަމަށްްޓަކައިްމަނިކުފާނަށްްޝުކުރާއިްމަރުޙަބާްވެސްްދަންނަވަން.ްއަދިްހަމަްއެއާއެކުަގއިްމިް

ތެރިްމަޖިލީހުގެްހީާވގިްމުވަްއޒަފުންނާއިްއަމީންޢާއްމާްއަދިްަކއުންސެލްްޖެނެރަލްްައދިްމިްމަޖިލީހުގެްބަރުލަމާނީްޢިއްޒަތް

ްއޮތީ.ް ްއެ ްވެަވޑަިއގެންފައި ްއެކަމަާނ ްވެސް ްބޭކަނބަލަކަށް ްވަަޑއިގަންަނވަންޖެހުނު ްކޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ހަޔާތުގައި

ްމަ ްއަދާކުަރއްވަްނޖެހުނު ްމިްއެހެންނަމަވެސް ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދާުކރައްަވއިފި. ސްއޫލިއްޔަތު

ްއޮްތް ްކުރިޔަށް ްަހމައެއާެއުކގައި ްބޭފުޅުންނޭ. ްހީާވގި ްވަރަށް ްމުަވއްޒަފުންނަކީ ްއިދާރީ ްމަސައްކަްތކުރަްއވާ މަޖިލީހުގައި

ދުގެްމަޖިލީހުގެްނާއިބުްރައީސްްއެްކޮށްދެްއވާްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީާސއިްއެްމަޖިލީހުގެްނާއިބުްރައީސާްއަދިްމިއަ

ްދަންނަވަން.ް ްޝުކުރެއް ްއިޚްލާްޞތެރި ްވަރަށް ްވެސް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއަުގވަޒަްނކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް މަސައްކަތް

ްއިދާރީް ްތަނުގެ ްމި ްވިސްނަިއވަަޑއިގަންަނަވންޖެހެއޭ ްއެބަ ްތާނަގިއ ްއޮތް ްކުރިޔަށް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު

ްުލއިވާެން ްޖެހޭކަން ްއެބަ ްެވސް ްމީހުންނަށް ްވަރަްށްމަސައްކަތްުނުކރެވޭނެކަމާިއްއެ ްުނކުަޅދާނަވާ ްވެސް މުވަްއޒަފުންނަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްއިނޭގތޯ. ްބުރަވާނެ ްބަލަހަްއޓަންޖެހުނީމާ ްބޭފުޅަކު ްއެއް ްކޮމިޓީ ްހަތަރުފަސް ްވާން. ގޮތްތަެކއް

ނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްމިއަދުްޒަމާނާްގުޅޭްގޮތަށްްއަދިވެސްްކަންކަންްތަރަްއީޤްމަސައްކަތްތައްްކުރިޔަށްްގެންދިޔު މުގައިްއަުޅގަ

އެބަްކުރަންޖެހޭ.ްމިްތަނުގެްަމސައްކަތްަތއްްކުރުމުަގއިްމިްަތނުގައިްވަރަށްްކޭޕަބަލްްއައިީޓްބޭފުޅުންްއެބަްތިއްެބވި.ްެއް

ް ްބަދަލުގެނެވިއްޖެ ްމިތަނަށް ްއެްއގޮަތށް ްވިސްނުމާ ްތަންްބޭފުޅުންގެ ްމި ްމަޖިލީހަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްނަމޫނާ ްދުނިޔޭގެ ނަމަ

ްމަަސއްކަތްތަާކް ްބޭނުން،ްކޮމިޓީތަކުގެ ްދަންނަވާލަން ްހަމައެާއއެުކގައި ްއަދި ްޔަޤީންކުރަން. ްައޅުަގނުޑ ްކަމަށް ވެގެންދާނެ

ް ްއަދި ްމަޖިލީހުގައި، ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަޖވ18ްާއަދި ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ބުދާރީނުެވވޭނެްވަނަ

ްއަިދް ްމަސައްކަތްަތއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދިމާނުކޮށް، ްގޮތުން ްޒާތީ ްމީހުންނާ ްއަދި ްނުދަްއކައި، ްވާހަކަަތއް ބޭފުޅުންގެ

ް ްމަޖިލީހުެގ؛ ްބޮުޑ18ްްރައްޔިތުންގެ ްވަރަށް ްއެދޭނެ ްަރއްޔިތުން ްެވގެންދިޔުމަކީ ްވެސް ްމަސައްކަްތތައް ްމަޖިލީހުގެ ވަނަ
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ގަިއްރައްޔިތުންްއުއްމީދުކުރާްަޝރަފުވެރިްމަޖިލީހަކަށްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީސްްވާންްއެަބްއެދުމެކޭ.ްއަދިްހަމައެާއއެކުް

ޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުްިމއަދުްނިކުެމގެންދާއިރުްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްދިއްދޫްދާއިާރގެްރަްއޔިތުންނާްއަދިްމިްރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންް

ްޮގނޑިް ްޢިއްޒަތްތެިރ ނިޑއަަކށް، ްގޮ ްވަުރގެ ްދަނީްފަޚުރުވެރިވާ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޮގނޑި ްދާއިާރގެ ްިދއްދޫ ްގޮުތގައި އެްއެގ

ްުއއްމީދުކުރަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމަތީަގއި ްއެގޮުތގެ ްހުންނާނީ ްެވސް ްދެން ނިޑ ްގޮ ްމި ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ފުރަމުން.

ކޮމިީޓގަިއްވަރަށްްގިަންްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްނިންމާލަމުންްދަންނަވާލަންްއޮތީްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްަތކަކީ

ްކުރެވޭް ްޖޯޝްަގއި ްޤައުމީ ްެއއްކިާބެވ، ްފިކުރުން ްސިޔާސީ ްމަަސއްކަތްަތްއ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްތަެނއް. ްކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ްހާސިލުކުިރް ނޑުމެން ްމިއަުދްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި ްމެނުވީ ްޖެހޭ.ްެއްބަދަލުގެނެސްގެން ްއެބަ ްއަންނަން ތަން

ްއޭް ްޔަޤީންކުރަން.ްކަންތައްތަްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްހާސިލުކުރެިވގެންދާނެ ްގޮތުަގިއ ްރަނަގޅު ްގުނަެއއް ްއެތައް ގެ

ްކަންތައްތަްއް ްގޮތުަގއި ްނާޖާއިޒު ްއޭެގ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެެރއިްނ ްފިކުުރގެ ްސިޔާސީ ްައީކ ްހިތާމަ އެހެންނަމަވެސް،

ްެއއްކިާބެވ، ްމަސައްކަތްަތކުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޓަކައި ްދޫކޮށްލެވިފަިއވާކަން.ްްކުރުމަށް ްކަްނކަން ްއެ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްނިމިގެންދާއިރުްައޅުަގނޑުގެްުއއްމީދަކީްދިވެހިރާއްެޖް

ް ްލޮބުއުފާއަށް ްރާއްޖޭގެ ްމެދުވެރިކޮށް ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްަރއްޔިތުންނަފާގަތިކަާމއި ްހޯދައިދޭންވެތި ޖެހޭްށް

ތުންްޤަބޫލުކުާރްއަދިްމިްވަނަްަރއްޔިތުްނގެްަމޖިލީހަކީްވެސްްމިްާރއްޖޭެގްަރއްޔ18ްިއެންމެހައިްޙައްޤުަތކެްއްހޯދަިއދީ،ް

ްުއފާ ްރައްޔިތުންނަށް ްގުިޅގެން ްސަރުކާަރާކ ްއޮންނަ ްކޮރާއްޖޭަގއި ްމަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ްހޯދައިދޭނެ ށްެދއްވާެންފާގަތިކަން

 .ّبزكاتَްهللاްتّرحوްعليكنްمالّسالّް.هللްلحمداّދިއުން.ްވެގެންްމަޖިލީހަކަށް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮުތގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްަމޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑު ްޢ32ްިްމަތީންްޝުކުރިއްާޔ. ްހުސްވަގުުތކޮޅެްއ ްއޒަތްތެރިްމިނެުޓގެ

އެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްއަރުވާނީްހިތަދޫްް،ފަށާއިރުްގަިއްމަސަްއކަތ11:22ްްމެންބަރުންނަށްްއަރުވާނަން.ްެއއަށްފަހުް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްާމވަށު ްއެއަށްފަހު ްލަޠީފަށް. ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ދެކުނު

ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮާޑ ްއެއަށްފަހު ްއަބޫބަކުރަށް. ްޖަމާލު މުއްޠަލިބަށް.ްްޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ްް،އެއަށްފަހު ްއަޅުަގނޑު ްމުޙަށްމަދަށް. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއަލުްނ11:22ްްވެލިދޫ ްމަސަްއކަތް ގަިއ

ް.ްعليكنްمالّسالّފަށާނަން.ް

 

ް]އަށ11:21ްްްއިްނ12:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްމަސައްކަ`. ްމިއަދުގެ ްއެންމެްއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންފަޅީގައި ްމި ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ްފަށަިއގެްނ ތް

ްްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު

ްعلىްو.ްوالمرسلينްاألنبياءްأشرفްعلىްالموالس  ްالةالص  اް.العالمينްرب  ްهللްحمدالް.حينحوي الزّ بسن هللا الزّ 

ްމެންބަރުން،ް.معينجا واصحابهްآله ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްعليكنްالمسّ لا ރައްޔިތުންގެ

ން.ّبزكاتَްهللاްتّرحو ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދަކީ ްބޮުޑްއާދެ! ްވަރަށް ްހަޔާތުަގއި ުޑގެ

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްދެކެން. ްައޅުަގނޑު ްކަުމގަިއ ްދުވަހެއް ްޚާއްަޞ ްވަރަށް ްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ްކަންަތއްތައް އުފަލެއްެގ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދާ ްމި ްފާއިތުެވގެން ްޓަަކިއ17ްްއުފަލަކީ ްކަމަށް ްހޮއްަވވައިެދްއވި ްއަުޅަގނޑަށް ްދައުރު ވަނަ

ދެކުނުްދާއިރާގެްލޮބުވެތިްއަޚުންނާއިްއުޚުތުންނަށްްޝުކުރާއިްމަރުޙަބާްދެންނެވުން.ްއާދެ!ްއެްބޭފުޅުންގެްވަރަށްްހިތަދޫް

ނޑުްއަދާކުރުމުގެްފުރުޞަތުްއެްބޭފުޅުންްދެއްވީ.ްއެްވާޖިބުްމާތް ގެްާވގިފުޅާްއެކުްައޅުަގނުޑްهللاމަތިވެރިްވާޖިބެއްްއަުޅގަ

ް ްމި ްނިމުމަކަށް ްގާތްަގނަޑކަށް ްމަޖިލީހުެގްއަދާކޮށް، ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! އަންނަނީ.

ްފާސްވެގެްން ްމަޖިލީހުން ްތެެރއިން ްދައުރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަސަްއކަްތ ްބިުލގެ ްދިހަވަރަކަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ހަޔާތުގަިއ

ްައއި ްއަނބުރާ ްބިލުތައް ްބައެއް ްއޭގެތެޭރަގއި ްފާހަގަކޮށްލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކުިރއަށްްގޮސްފަިއވާކަން ްވެސް ސްގެން

ްފާހަގަކޮށްލަން،ް ްއެކު ްހުންނާނެ.ްހަމަްހިތާމައާ ްއޮތްކަން.ްޭއގެތެރޭަގިއ4ްްގެންދެވިފައި ްމަޖިލީހުންްފާސްނުކުރެވި ބިލެއް

އަހަރުްެވގެންްޕެންޝަންްލިބިފައިވާްމީހުންނާްއަދ22ްްިއެއްްބިލަކީްައޅުަގނޑުްވަރަްށްބޮޑަށްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ،ް

ްޓަކައިްްއަހަރ42ްު ްހޯދައިދިނުމަށް ްަޙްއޤުތައް ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްަފރާތްތަކަށް ްލިބިފަިއވާ ްޕެންޝަން ްެދްވަނަ ވެގެްނ،ްއެއީ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަށް ްލާމަރުކަޒީ ްދެން ްވަނީ. ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްއެ ްބިލެއް. ްހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ްކޮން ްދެން ްވަނީ. ްނުނިމި ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްބިލުަތކެްއްހުށަހެޅި ްގިނަ ްކުރެިވއްޖެ. ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްގިނަ މެައަކސް

ނުޑް ނޑުްބަލަނީ.ްއަުޅގަ ފާސްކުރެިވއްޖެ.ްޭއގެްސަބަބުްންރައްޔިތުންނަށްްގިނަްފައިދާަތކެއްްކުރެިވގެންދާނެްކަމަށްްައޅުގަ

ްިއޞް ްކަންަތއްތަކަށް ްލިބެނިވި ްފައިާދ ްއޭެގ ްރައްޔިތުންނަށް ްގިަނ ްހުންނާނީ ްަބއެްއގެްއަމާޒުކޮށްަފއި ްގިނަ ލާޙުގެނެވޭތޯ.

ްދެް ްއިތުރަށް ްތެރޭަގއި ްހުށަހެޅުނުްކަންތައްތަުކގެ ްހޯއްަދވައިެދވޭތޯްަމސައްކަތްކުރުން.ްކޮންމެއަަކްސްމަޖިލީހަށް ޙައްޤުތައް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްުކރިއަށްދިޔަ. ްއެކު ްކާމިޔާބުކަމާ ްއިރާދަކުެރްއވީތީ ްއެވެސް ްހުަށހެޅިން. ނޑު ްއަުޅގަ ޕެޓިޝަނެއް

ްއެތާނގެ،ްއަޅުގަް ްގޮތުން ްބެހޭ ްހޮސްިޕޓަލާ ްނުދާތީ. ްރަނގަޅަށް ްމަސަްއކަްތ ްހޮސްޕިޓަލުގެ ްހިތާމަުކރަނީ ްއަިދވެސް ނުޑ

ްބެހޭް ްމަސްވެިރކަމާ ްޭއެގއިތުރަށް ްހަމަ ްޕެޓިޝަން. ްހުށަހެޅި ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްހާލަތާ ްޞިއްީޙ ްއަތޮޅުެގ އަްއޑު

ް ްކަންތައްތައް ްދެ ްމި ްކަންތައްތައް. ްހުށަހެޅި ްފާހަގަކޮށްލަން.ްގޮތުން ްއޮތްކަން ްދެރަކޮށް ްހާލު ްވަރަށް ްއަދިވެސް ވެސް

ްލިބި،ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހަޔާތުގަިއ، ްޤާނޫނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ކޮންމެއަކަސް
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ްދައުލަތުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްކަންކޮޅުަތކަށް ްރާއްޭޖގެ ްމުޅި ްއޮތީ ްމި ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ކަންތައްަތއްްްޤާނޫނުއަސާސީން

އެންމެްފައިދާހުރިްގޮތުަގއިްފަިހވާްގޮަތކަށްްކަންަތއްތައްްކުރުމަށްްފަހިކަންދީފަ.ްއެގޮތަށްްއޮްނނައިރުްރައްޔިތުްނގެްއާބާދީް

ްަވކިންް ްދާއިރާތަކަްށ، ްމެންަބރުންގެ ްއިންތިޚާބުކުެރވޭ ްއެ ްތިއްބަާވއިުރ ްމެންބަރުން ްއިންތިޚާބުުކރެވޭ ްބަލަިއގެން އަށް

ްއި ްޚިދުމަތްތައްްޚާއްޞަކޮށް ްދޭންޖެހޭ ްދައުލަތުން ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްއަމާޒުކުެރވިގެން ްދާިއރާތަކަށް ންތިޚާބީ

ްފާަހގަކޮށްލަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތްކަްނ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްަހމައަށް ްއަދާ ްމިންަގނޑެްއ،ްުއސޫލުތަކެއް ްކަހަލަ އަމާޒުކުެރވޭނެ

ްވަރަ ްދޫކޮށްދާއިރު ްމަޖިލިސް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަރަށްްއެއީ ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްފާހަގަކުރާ ްއެކު ްހިތާމައާ ްށ

މަސައްކަތްކުރިންްބަޖެޓުްހުށަހެޅިގެންދާއިރުްވަރަށްްގިނަްކަންތައްތަކެއްްހުށަހެޅިންްރައްޔިުތންނަށްްޓަކައި.ްރައްޔިތުްނެގް

ްކަ ްގިނަ ްހަމަ ްއަށް ްސިޓީ ްއަޮތޅަށް.ްއަްއޑޫ ްއަށް.ްއަދި ްދާއިރާ ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްހޯދައިދިނުމަށްްޙައްޤު ންތައްތަެކއް

ްމިް ްއަާމޒުކޮށް، ްއަްށ ްާދއިރާ ްއިންތިޚާބީ ްހިތާމަކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއހެންކަމުގަިއވިޔަްސ ްމަަސއްކަްތކުރިން. ޓަކައި

ްއެންމެންނަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްތަކެތި، ްރަްއޔިތުންގެ ްފައިސާ، ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަހަމަކަމާއެކު ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ދެންނެވި

ްނާކާމިޔާުބިވކަން.ްްހަމަހަމަވާ ްމަސައްކަތް ްކުރި ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްއޮުތން،ްއެކަްންހަމަޖައްސައިދިުނމަށް ްއޮންނަ ގޮތަށް

ްއެކު،ް ްހަމަހަމަކަމާ ްރަްއޔިތުްނނަށް ްވާނީ ްދައުލަތަކަށް ްދައުލަތް ްޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

އްޤުތައްްެއންމެންނަށްްހަމަހަމަވާނެްއުޫސލަކުންްކޮށްދެްއވަިއގެންކަން.ްއިންސާފުވެރިކަމާްއެުކްރަްއޔިުތންނަށްްދޭންޖެހޭްޙަ

ްކޮށްދޭންވާނޭ.ް ްެއްކަންތައްަތއް ްޤަބޫލުކުރަނީްރައްޔިތުންނަށް ނޑު ްެވއްޖެއްާޔްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބަލާ ްއުސޫލަށް އެހެންވެ،ްއެ

ްޤަބޫލުކުރާހިތްވަ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިިމގެންދާތީ ްވާަހކަކޮޅު ްއަޅުަގނުޑގެ ްސުލޫުކްހަމައެއާެއކު ްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ނީ

ކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރެްއގެްގޮތުަގއިްއަޅުަގނޑުްކުރިްމަސައްކަުތގައިްެވސްްވަރަށްްބޮޑު،ްއެއްާބރުލުންްބޮޑަށްްލިބިގެންދިޔަ.ް

ްގޮތެްއގައިް ްޖުމްލަ ްވެސް ްމަަސއްކަތްކުިރއިުރ ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްމުޤައްރިރުގެ ްނައިބު ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ހަމަ

ްއިދާރީް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްއަމީންޢާއްމު ްއަދި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްވަރަށްް ްެއއްބާރުލުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްލިިބގެންދިޔަ. ްއެއްބާރުލުމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް މުވަްއޒަފުންގެ

ް ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނުޑ ްލިބިގެންދިޔަ ްގިަންބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުންތަކަށް.

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްަބލައިގަންނަކަން ްއެކަްނ ްަރއްޔިތުން ްކުެރވިއްޖެ. ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްެއއްކޮށް ްއިހުސާސްަތކާ ރައްޔިތުންެގ

ްމަތި ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބުަގިއ ްބޭއްވުނު ްފަހުން ްއެންމެ ްެދއްވި.ްއެނިގގެންދިޔަ. ްއަޣްލަބިއްޔަެތއް ެވރި

ްފުރުޞަތުގައިް ްމި ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްދެއްވި ްވޯޓު ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންކަމުން،

ްވާހަކަތަކެްއްވެްސްއެބަް ްެއހެން ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްއެކު ްނެތުމާ ްވަގުތު ނަޑށް ޝުކުރުއަދާކުރަން.ްއަުޅގަ

ްއެހެންނަ ްމަސައްކަތަކީްހުރި. ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ މަވެސް

ނޑުްކުރިްމަަސއްކަތެކޭ.ްއަޅުަގނޑަށްްއިރާދަކުެރއްީވީތް ނޑުމެންްކުރިްމަސައްކަެތކޭ.ްައޅުގަ ރައްޔިތުންނަށްްޓަަކއިްއަުޅގަ

ްނި ްމި ްައޅުަގނުޑ ްއަމާނާތް ްހަވާލުކުރި ްއަޅުަގނާޑ ްރަްއޔިތުން ްބޭފުޅުްންއެ ްއެ ްއެކު، ްހިތްހަމަޖެހުމާ ްވަރަށް ންމާލީ
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އެދިަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްެއްބޭފުޅުންގެްނަމުގަިއްަވކާލާތުޮކށް،ްއެްބޭފުޅުންްއަޑުްމަޖިލީހުގެްތެރޭަގއިްއަުޑއުފުލައިދީފަ.ް

ްއަުޑއުފުލައިދީފަ.ްރަްއޔިތުންެގްޙައްް ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ޤުގަިއްމަސައްކަްތކޮށްދީފަިއްރައްޔިތުންެގްައޑުއުފުަލއިދީފަ.ްހިތަދޫގެ

ްބާއްަޖވެރި،ް ްވެސް ްގޮތަކުން ްހުރިހާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްތާނގައި ްއޮތް ްކުިރއަށް ްއެދެނީ ްައޅުަގނޑު ްދަނީ. ްމި އަޅުަގނޑު

ް.ّبزكاتَްهللاްتّرحوްعليكنްمالّسالّ މިންވަރުކުރެްއވުން.ްއާމީން!ްهللاްއުފާފާގަތިްދުވަސްަތކެއްްމާތްް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ައޙްމަދުްނާޒިމުްްދިއްގަރުްދާއިާރގެްމެންބަރު

ނުޑް ނޑުްމިއަދުްމިްހުއްޓޭްމަޤާމަކީްވަރަްށްުއފާވެރިްމަޤާމެއް.ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްބުނުމުގެް ްފަހުބަސް ްއަދާކުުރމަށްފަހު ްމަޖިލީހުގައި ްދައުރު ްވޭތުވެިދޔަ ްހުރިއިރު، ްއިންތިޚާުބެވގެން ްދައުަރކަށް ްއައު

ނޑަށްްލިބުމުން،ްއަޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްވާޖިބެއްްކަމުގައިްދެކެނީްދިއްގަރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިް ފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ްޭވވަާށއިް ްމުްއޔާއި ްއާއި ްމަުޑްއވަރީ ްދިއްގަރާއި ްހިމެނޭ ްދާއިާރގައި ްދިއްގަރު ްއާދެ! ްޝުކުރުދެންނެވުން. ރައްޔިތުންނަށް

ްވޭުތވެދި ްރައްޔިތުން ްެއްރަތްމަންދޫގެ ްއިންިތޚާބުކޮށްދެއްވާަފއިާވކަމީ ްއަޅުަގނުޑ ްަތކުރާރުކޮށް ްއިންތިޚާބުތަކުަގއި ޔަ

ްވަރަްށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިާރގެ ްއެ ްއެހެންކަމުން، ްކަެމއް. ްދައްުކވައިދޭ ްދެކޭގޮތް ްދެތެރޭ ނޑާ ްއަުޅގަ ރައްޔިތުން

ްއާދެ!ްއެއަށްފަުހގައި ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ްެއކު ނޑުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްފަހުްްއަުޅގަ ްނިމޭ ްމި ްމިއަދު މިހާރު

ް ްާބއްވަމުްނގެންދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޤާމަށ17ްްްޖަލްސާ ްަރއީްސގެ ްނައިބު ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ވަަނ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޓަކައި ްކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްދެްއވި

ްމަޖި ްެދއްިވްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދުވަސްަތުކގައި ނޑިަވޅުތަުކގަިއ، ްދަ ްބެލެހެއްޓި ްރިޔާސަތު ލީހުގެ

ްފަހަކަށްައއިްސް ްމި ްސިާޔީސްގޮތުން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްައޅުަގނޑު އެއްބާރުލުމަށް

ްއަމާ ްއޮމާންކަމާއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުވަސްތަކުަގއި ްހަލަބޮލި ްއެންމެ ްމަސައްކަތްތަްއްދިމާވި ްމަޖިލީހުގެ ްއެއްކޮްށ ންކަމާ

ްމަޖިލީހުގެް ްޓަކައި ްއެއްަބިއވަންތަކަމަށް ްއަދި ްއިރުޝާދާ ްލަފަޔާއި ްދެްއވި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގެންދިއުުމގައި ކުރިއަށް

ްއަިދް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފުރުޞަުތގަިއ ްމި ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފެނިގެންދާްހަމައެއާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަރާތުން ްމުވައްޒަފުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަމީންޢާއްމާއި ްމަޖިލީހުގެ ެއއްކޮށް

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްުޝކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްޓަކައި ްމަސައްކަތަށް ޕްރޮފެޝަނަލް

ްަރއްޔިތު ްައކީ ްވާަހކަ ްބޭުނންވާ ްދަންނަވާލަން ްމަޤާމުގައި ްކުރި ްވޭުތްމި ްައޅުަގނޑު ްވުރ14ްްެްނެގްމަޖިލީހުގައި އަހަރަށް

ްފައްކާެވގެން،ް ްމިހާރު ްޑިމޮކްރަސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްފާހަަގކުރެވުނު ްއަޅުަގނޑަށް ްތަޖުރިާބގައި ްދުވަހުގެ ގިނަ

ްޑިމޮްކރެޓިކު ްޤައުމެްއގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ! ްތަން. ްފުރިހަމަވަމުންދާ ްމިހާރު ްދިމާވެދާނެްްފޯދެމުންއައިސް ހަޔާތުަގއި

ްއެް ްހިޖުރަކުރުމަށްފަހު ްޤާނޫނުއަސާީސައކަށް ްއައު ްހުރަސްކުރެވިފަ. ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްހާލަތްތައް ްމުހިއްމު އެންމެ

ްޭބްއވިފަ.ް ްއިންތިޚާބު ްދެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިންތިޚާބާއި ްެދްރިޔާސީ ްވަނީ ްމި ްެއކުަގއި ްކާމިޔާބުކަމާ ްފަރާތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ
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ްއައު ްމިހެން ްފަޅާއިރުްްއާދެ! ްދަތް ްހުންނާނެ. ްމައްސަލަތަްއ ްދިމާވާނެ ްހިޖުރަކޮށްގެންާދިއރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް

ްރައްޔިތުްނެގް ްމަސައްކަތުން ްއެންމެންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދިމާވެގެންދާނެ. ްމައްސަލަތައް ްކަހަލަ ދިމާވާ

ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިާރކުެރވިފަ.ްމަޖިލީހުގެ ްކަންތައްތައް ްއެ ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން

ްސާބިތުކުރެވޭނެް ްފައިތިލަ ްމަުގަގއި ްބިނާކުރުމުގެ ްޤައުމުގެ ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވުމާެއކު

ް ްމަގުފަހިވެފަ. ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވެރިަޔކު ްޤާބިލު ްއޮތް، ްތަޞަްއވުރެއް ްއިޤްތިޞާދީ ވަނީްދުރުވިސްނޭ،

ްވަނީް ްމި ްމިހާރު ްައޣްލަބިއްޔަތު ްފުރިހަމަ ްމަޖިލީހެއްގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްވާިގވެިރވާނެ ްވެރިަފރާތަށް ްއެ އިންތިޚާބުކުރެވިފަ.

ލިބިފަ.ްއެހެންކަމަށްވުމާްއެްއޮކށްްމީްމަދުންްނޫނީްޤައުމަކަށްްނުލިބޭްފަދަްފުރުޞަތެއް.ްއެހެންކަމަށްވުމާްއެްއކޮށްްޤައުމުް

ްއާރާސް ްއެްއކޮށްްބިނާކުރުމުގައި ްއެހެންކަމަށްވުމާ ްވަީންފަހިެވފަ. ްމަުގްމި ްކުިރޔަދެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ތުކުރުުމގަިއްއަުޅގަ

ް ްޮއތް ްކުރިއަށް ްމަޖިލީހުގައި ްޔަޤީންކަމަީކ،ްމި ްބޭނުންވާ ްދޭން ްާދއިރާެގްރަްއޔިތުންނަށް ްމަޖިލީހުަގިއ18ްްދިއްގަރު ވަނަ

ށް،ްސަރުކާރުގެްއިޤްތިޞާދީްއެޖެްނޑާްއާއިްއިޖްތިމާޢީްއެޖެންާޑްއަޅުަގނޑުްމަސަްއކަތްކުރާނީްސަރުކާރުންްބޭނުންވާްގޮތަ

ނޑުްއަމިއްލަްގޮތުންްބޭނުންވާްއެްއވެސްްކަެމއްްނޯންނާނެ.ް ތަންފީޛުކުރުމަށްްކުރަންޖެހޭްހުރިހާްކަމެއްްކުރުމަށޭ.ްއަުޅގަ

ްތަންފީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްގޮތަށް. ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުން ްގެންދާނީ ްކުިރއަށް ްބޭނުންވާްއަޅުަގނޑު ޛުކުރަން

ްކުރުން.ްައިދް ްމަސައްކަތެއް ްކޮންމެ ްކުރަންޖެހުނު ްޓަކައި،ްމަޖިލީހުގައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ސިޔާސަތުތަާކއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްލިބި، ްލާބަ ްރައްިޔތުންނަށް ްނަމަ، ްކުރެިވއްޖެ ްމަަސއްަކތެއް ްއެ ްއެއާެއއްކޮށް ހަމަ

ްވާ ްމި ްހުރިހާްްވެއްޓިަފއި ްއެީއ ްހައްލުލިބޭނެ. ްަމއްސަލަތަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއަަރއިގަެނވި، އަނދަަވޅުން

ްދިމާވެފައިާވް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުން ްއިޖްތިމާޢީ ްހައްެލްއ. ްއިޤްތިޞާދީ ް ްހަްއލަކީ ްވެސް މައްސަލަތަކެްއގެ

ް ްމައްސަލަތަކާއި ްއިޤްތިާޞދީ ްމައްސަލަތަކާއި ްިޞްއޙީ ްކަމަށްވާ ްޑްަރގުެގްމައްސަލަތައް ްމައްސަލަތަކާއި އިޖްތިމާޢީ

މައްސަލަްކަމަށްްބެލިޔަސް،ްޞިއްޙަތާްބެހޭްމައްސަލަތައްްކަމަށްްބެލިޔަސްްމިކަންްކުރުމަށްްބޭނުންވަނީްފައިސާ.ްއެީއް

ްގެަނއުމަށްް ްބަދަލުތައް ްއެ ްއެހެންވީާމ، ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮތް ްވާން ްނޫނީ ްއައިްސގެން ްޤަުއމަށް ްދުޅަހެޔޮކަން އިޤްތިޞާދީ

އި،ްފާްސކުރަންޖެހޭްޤާނޫނުތައްްފާސްކުރުމަށްްޓަކަިއ،ްުކރަންޖެހުނުްކޮންމެްމަސައްކަެތއްްކުރިއަށްްއޮތްްމަޖިލީހުގައިްޓަކަ

ްކުރުމުަގއިް ްމަސައްކަތްތައް ްެއ ްޓަކައި ްމަޞްލަޙަތަށް ްާރްއޖޭގެ ްމުޅި ްދާއިާރއަށާއި ްދިްއގަރު ްއަދި ްކޮށްދޭނަން. ވެސް

ްދެމިހުންނާނަށް.ްއާދެ!ްއެއަށް ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓ17ްްުފަހު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

އަށްްވުރ75ްްެކަރުދާސްްމިއަދުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްިއްއވެިވއިރުަގއިްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިްވަނީްއޭްރިޯޕޓެއްްލިބިފަ.ް

ނޑުމެންނަށްްަވނީްހުރިހާްދާއިރާއަކުންްވެްސްލިބިފަ.ްމައްސަލަ ތަކަށްްބެލިޔަސް،ްޤާނޫނުތަކަށްްބެލިޔަސް.ްމަތިންްއަޅުގަ

ްބަެއއްް ްހިނަގއިދިޔަ ްތެރޭގައި ްމަޖިލީސް ްގޮތުން ްއަޚްލާޤީ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްެއކު ްހިތާމައާ އެހެންނަމަވެސް

ްއޮތްް ްކުރިއަށް ްއެކު ްއެހެންކަމާ ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްކަުމގައި ްކަމެއް ްފެއިލްވެފައިވާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ކަންތައްތަކަކީ

ްއަްށްއެްމަޖިލީހުގަ ްއަިމއްލަ ްވެ،ްއަުޅަގނޑުމެން ްނަމޫނާއަކަށް ްރަނަގޅުކޮށް،ްރަްއޔިުތނަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގްސުލޫކު އި



30 

 

ްއަޅުަގނުޑް ްދުޢާކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެދި ްދެއްވުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވިސްނުން ްހެޔޮ ްޤާބިލުކަމާިއ ްކުރުމުގެ ކަންތައް

ވަނަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަކ18ްްީއެްބާބުްއެްނިމުނީ.ްކުރިއަށްްއޮތްްްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްއެްމަންޒަރުތައްްއެްނިމުނީ.

ްޔަޤީންކުރަމުންް ްކަމަށް ްވާނެ ްމަޖިލީހަކަށް ްއުފެއްދުންތެރި ްއަދި ްކާމިޔާބު ްވުރެ ްމަޖިލީހަށް ްނިމިދިޔަ ްމި މިހާރަށްވުރެ،

ްޢި ްދާއިރާގެ ްދިއްގަރު ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިވެސް ްކުރުޮކށްލާނަން. ްވާހަަކކޮޅު ްވަރަށްްއަޅުަގނުޑގެ ްރައްޔިތުންނަށް އްޒަްތތެރި

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުުރދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

الم السّ حّود ّعلٔ الَ ّصحبَ اجوعيي ٔ سيّد ًا هالم علالة ّالسّ الصّ  .العالويي رب هلل الحود .بسن هللا الزحوي الزحين

ް. عليكن ްނިްނމައިލާ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްަރއީސް. ްފަރެސްމާތޮޑ17ްްާޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްމާތް ްޓަކަިއ، ްަކމަށް ްދެއްިވ ްތައުފީޤު ްހެޔޮ ްކުރުމުގެ ްމެންބަރުކަން ްދާއިރާގެ ްޙަމްދާއިްهللا ްއަްށ ްވަތަޢާލާ ސުބްާޙނަހޫ

ނުޑްހޮްއވަަވއިދެްއވިްކަމަށްްަޓކައިްފިޔޯީރ،ްރަތަފަންދޫ،ްފަރެސްމާތޮޑާގެްޝުކުރުކުރަ ން.ްއެއަށްފަހުްމިްމަޖިލީހަށްްއަޅުގަ

ްަރއްޔިތުންެގް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްެއކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަަރށް ްރައްޔިތުންނަށް ލޮބުވެތި

އެންމެްބޮޑުްހިތްހަމަޖެހުމެއްްލިބިފައިްވަނީްފަހުގެްތާރީޚެއްަގއިްރާއްޭޖެގްމަޖިލީހުގެްދައުރުްނިންމައިލާއިރުްއަޅުަގނޑަށްް

ްމަޖިލީހުަގިއް ްމި ްަދނޑިަވޅުަގއި ްޚުޠޫރާތްތެރި ްނުރައްކާތެރި ްއެންމެ ްކުރިމަތިެވގެންދިޔަ ްދީނަށް ްއިސްލާމް މިނިވަންކަމާއި

ްމާލޭ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްލިބިގެންދިއުން. ްނަސީބު ްހެޔޮ ްބަނދަރުްްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްަވިއގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްހުޅުމާލެް ްބަނދަރާއި ްވިޔަފާރި ްމާލޭގެ ްއިހުސާސްކުރަމުންދަނިކޮށް ްަޤއުމު ްނުރައްކާ ްދިނުމަށްފަހު،ްއެކަމުގެ ޖީ.އެމް.އާރަށް

ނޑަ ްއަުޅގަ ްފެއިލްެވގެންދިޔައީ ްމަސައްކަތް ްކުރެވުނު ްިވއްކާުލމަށް ްޭއވިއޭޝަން ްައއިލެންޑް ްއިތުރުން ްސްޓެލްޯކގެ ްށްއާއި

ް ްއުފާކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްޓަކައި ްެއކަމަށް ްވާތީ ްކަމަށް ްއިޞްލާޙުތަކަކުން ްމިްهللاްހުށަހެޅުނު ްކަމަކީ ްއެ ްޙަމްދުކުރަން. އަްށ

ްދެކޮޅަށްް ްެއކަމާ ްވެފައި، ްކަމަްށ ްކަމެއް ްފާސްކުރަންއުޅުނު ްމަޖިލީހުން ްއެކު ްރުހުމާ ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ

ެވގެންދިަޔއީްމާމިިގނލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރެއްވިްއިޚްލާޞްތެރިްއަޅުަގނޑުްހުށަހެޅިްއިޞްލާުޙތައްްފާސް

ބުރަްމަސައްކަތްތަކަކުންްކަމަްށްވާތީްއެްމަނިކުފާނަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކީްޝުުކރުދަންނަވަން.ްހަމަްއެހެންމެް

ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިީލހުގެ ްމި ްވޯޓުދެްއވި ްފާްސވުމަށް ްހުށަހެޅުންތައް ްވަރަށްްްއެ ްމެންބަރުންނަށް އެންމެަހއި

ްފަރެސްމާތޮާޑް ްޙައްުޤގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްޤައުމާއި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝުކރުދަންނަވަން. ްއެކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްހިތްހަމަޖެހުންް ްކުރެވިފަިއވާކަުމގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމަސައްކަތްަތކެއް ްފަދަ ްފަޚުރުވެރިވާނެ ްރަްއޔިތުން ދާއިރާގެ

ްކަމަކީްއަޅުަގނޑަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިމިގެންދާއިރު ްމަޖިލީސް ްމިއަދު ްނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ށް

ްހުށަހެޅިް ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާޫނނަށް ްފާސްކުރެވިފައިވާ ްއިނާޔަތްިދނުމަށް ްޚާއްޞަ ްފަރާތްތަކަށް ްހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ްމި ްލިބިގެންނުދިއުން. ްފުރުަޞތު ްފާސްވުމުގެ ްމަޖިލީހުަގއިްްއިޞްލާޙު ްނަމަވެސް، ްިއްއވި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި
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ްމަޖިލީސްް ްނައިސް ްބިލު ްއެ ްހަމައަށް ްފާސްވުމާ ްމަޖިލީހުން ްފޮނުވި، ްބިލު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ބަހުސްކޮށް،

ްފެށުމެ ްވެސް ްކަމަކީ ްކޮންމެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމަކުރަން. ްވަރަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ްއޮންނަްނިންމާލަންޖެހުނީތީ އް

ްކަމެއް. ްއަންނާނެ ްނިމުމެއް ްމިްްފަދައިން، ްެއކީަގއި ްތާއީދާ ްދެއްވި ްއަޅުަގނޑަްށ ްރައްޔިތުން ްދާިއރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ްދޭތެރޭގަިއް ްމަސައްކަތާ ްކުރެުވނު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނިމިގެންދާިއރުގައި ްމަސައްކަތް ްުކރި ނޑު ްއަުޅގަ މަޖިލީހުގައި

ްދާއި ްފަރެސްމާތޮޑާގެ ނުޑްހިތްހަމަޖެހޭއިރު، ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިތްަހމަޖެހޭނެ ްދޭތެޭރގައި ނޑާ ްއަުޅގަ ްވެްސ ްރަްއޔިތުން ާރގެ

ނޑަށްްއެްރައްޔިތުންްމިްމަޖިލީހުގައިް ޤަބޫލުކުރަން.ްހަމައެހެންމެްއެްރައްޔިތުންގެްނިންމުންތަކާްެއްއގޮތަށް،ްއަދިްއަުޅގަ

ނޑަށްް އިރުޝާދުދިންްފަރާތްތަކާއިްައޅުަގނޑާްއެީކގަިއްމިދިޔަްފަސްްއަހަރުގެްތެރޭަގިއްއެްރައްޔިތުްނގެްތެރެއިންްައޅުގަ

ނޑުްނިހާޔަތަށްް ްއަުޅގަ ްވެސް ްޓަަކއި ްއެހީތެރިކަމަށް ްެވދެއްވި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފަރާތްތަކުން ްއެންމެހައި މަސައްކަތްކޮށްެދއްވި

ްއެްއވެްސްޝުކުރުކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްމިދިޔަްުދވަސްތަުކަގއިްައޅުަގނޑުމެންްކުރިްމަަސއްކަުތގެްތެރޭގަް އި

ފަރާތަކުންްހިތްހަމަނުޖެހޭްބަހެއްްބުނެވިަފއި،ްެއއްވެްސްފަާރތެއްްހިތްހަމަނުޖެހޭްކަމެއްްުކރެވިފައިްއޮތްްނަމަ،ްއެކަމަށްް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމީގެތެރޭގައި ްހަމަ ްއަދި ްއެދެން. ްމާފަށް ްއެކީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްމިއަދު ޓަކައި

ޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީާސއިްމަޖިލީހުެގްޢިއްޒަތްތެރިްއަމީންޢާއްމުގެްފަރާތުންްވެސްްއަޅުަގނޑަށްްމުވަްއޒަފުންނާއިްމަ

ހިތްހަމަނުޖެހޭްފަދަްކަމެއްްކުރެވިފައިްއޮތްްނަމަ،ްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކީަގއިްމާފަށްްއެދެން.ްހަމަްއެހެންމެްތިޔަް

ނޑުމެންނަށްްދެއްވިްއެހީތެރިކަމާއިްއަުޅަގނޑުމެންނާްއެީކަގިއްޢިއްޒަތްތެރިްބޭފުޅުންްމިްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަ ުތގަިއްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެީކގައި ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްވަރަށް ްޓަަކއި ްގާތްކަމަށް ބެހެއްޓެވި

ަގނޑުމެންާންއެީކަގއިްއަޅުށްްކެތްތެިރކަމާްއަހަރުްވަރ5ްަަޔްރައީސްެގްހައިިސއްޔަތުންްމަިނކުފާނުްމިްމަޖިލީހުގެްވޭުތވެދި

ްމަަސއްކަތް ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާއެީކގައި ްވަރަށް ްވެސް ނޑުމެންްްކޮށްެދއްިވކަން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްފާަހަގކުރަން. އެީކގައި

ްވަގުތެްއގައިް ްއެތައް ްވަގުތުްް،ހިތްހަމަނުޖެހޭ ްކުރިމަތިލާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެކީަގއި ްމަނިކުފާްަގއިތަކުމަނިކުފާނާ ނުގެްވެސް

ްވިސްނާލީްއިކެތްތެރިކަމާ ްފަހުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްނިންމުންތައް ްނިންމާ ްރަނަގޅުްމަނިކުފާނު ްެއއީ މަ

ްފުރުޞަތުތައްްނިންމުންތަކެއް ްޤަބޫލުކުރި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރަންޖެހޭނެްްކަން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިޔަކަން ވެސް

ްމަޖި ްމި ނޑުމެން ްހަމައެހެންމެ،ްއަޅުގަ ްވަުގތުކަމެއް. ްހަލަބޮލިވެގެންދާ ްއެންމެ ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެްްަގއިތަކުލީހުގެ ވެސް

ްާމލަމުްކެތްތެރިކަމާްގެމުވަްއޒަފުން ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްެދއްިވްއެީކގަިއ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިތއްބަަވއިެގން ްތެރޭަގއި ގެ

ްއެއްބާރުލުންްއިއެހީތެރިކަމާ ްދޫކޮށްލާ، ްފާހަގަނުކޮށް ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްވައެއީ ްކަމެއް ނޑުްުރގެ ްއަުޅގަ ކަމަކަށް

ް ްއެްނމެހައި ްިތޔަ ްނިންމައިލާނީ ްވާހަަކކޮޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްވަރަްށްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ފަރާތްތަކަށް

ްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނިންމައިދަންނަޝުުކރުއެކީ ްވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްލޮބުވެިތްވަމުން. ްދާއިާރގެ ްފަރެސްމާތޮޑާގެ ލާނީ

ްރައްޔިތުން ްާފގަްނަށް ްއުފާތަނަަވސްކަމުްއިތިކަމާތާއަބަދު ްލައްވަިއ، ްނިޢުމަތް ްލެހެއްޓެވުންއެިދްެގ ްމަތީ ފާގަތިަކން

ްެއހީތެރިވެދެއްަވއި،ދުޢާކު ްއަޅުަގނޑަށް ްފަރާތްތަކަްށްއަުޅގަްރަމުން. ްއެންމެހައި ްއެހީތެރިވެެދއްވި ްމަސައްކަުތގައި ނޑުެގ
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ްފުރިހަމަ ްމިކަން ްޝުކުރުދަންނަވަމުން، ްކުރުމުގެ ްޓަކައި ްަކމަށް ްދެްއވި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްތައުފީޤު ްހެޔޮ ސުބުހާނަހޫްهللا

ްهللا.މަތުްން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްޝުކުުރްދަންނަވަމުްއިޙަމްދާއަށްްވަތަޢާލާް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްވެލިް

. ٔ سيّد ًا هحّود ّعلٔ الَ ّصحبَ ّسلّنالم عللسّ الة ّاالصّ  .العالويي رب هلل الحود .بسن هللا الزحوي الزحين

ް ްމިއަުދ ްރައީސް، ްމ17ްިޢިއްޒަތްތެރި ްނިމިގެން ްމަޖިލީސް ްގިނަގުނަްވަނަ ްތަފާތު ްވަރަށް ްއިްސާސްތަކާްއިހުްދަނީ

ާރެގްވަނަްމަޖިލީހަށްްހޮވައިދިންްކަމަށްްޓަކައިްވެލިދޫްދާއ17ްިޚިޔާލުތަކަކާްއެުކގައި.ްއެންމެްފުރަތަމައިނުންްއަޅުަގނޑުް

ްރަްއޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްހޮ؛ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާވެލިދޫ، ްވަަރށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްޮފއްދޫގެ ްއަދި އެކުްްޅުދޫ،

ްދާއިާރްތަމްސީލުދަންނަވަން.ްއަިދްހަމައެހެޝުކުރު ްމި ްޓަކައިންމެ،ްމިއަދު ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހަށ18ްްްްކުރުމަށް ްވަނަ

ްޢަބްދު ްހޮވިވަަޑިއގެންފަިއވާ ްއަޅުهللا ްތަހުނިޔާޔާމީނަށް ްފުންމިނުން ްއެންމެ ްހިތުގެ ނުޑގެ ްމަރުޙަބާއާްގަ ދަންނަވަން.ްއި

ްޤަބޫލުކުރާ ްހުރެްއަޅުަގނޑު ްދަރިޔަކަްށވެ ްވެލިދޫގެ ްމަސައްކަތްތަެކއްهللاްޢަބްދުް،ގޮުތގަިއ ްފުރިހަމަ ވަަނ18ްްްޔާމީން

ް ްވެްސްޝައްެކއް ްކުޑަ ްމެދު ްތަމްސީލުކުރަމުންގެންދާނެކަމާ ްމަޖިލީހަށ18ްްްނެތް.ްއާދެ،ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްމި ްއަލުން ްިއންތިޚާބުްއަޅުަގނޑު ްއަށްކޮވަނީ ްދާއިރާ ްށްދެއްވާފަިއްހޮޅުދޫ ްމަގޫޫދގެް.ްއެހެންކަމުން،ްިމލަދޫ،ްހޮޅުދޫ އަދި

ްއެްނމެްފުންމިނުންްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެންމެހައި ނޑުގެްހިތުގެ ދަންނަވަން.ްއެކުްޝުކުރުްލޮބުވެތިްރައްޔިތުްނނަށްްއަޅުގަ

ްަރއްޔިތުް،ބޭފުޅުންގެްްއެ ްމިންނަތްއެ ްކުރި ްެއއްބާރުލުމާއި ްމިްްނގެ ނޑު ްައޅުގަ ްމަސައްކަތްތަކުން ްކުރިޔަްށްްބުރަ ވަނީ

ްއި ްމަޖިލީހަށް ްންތިޚާބުކޮށްފައޮތް ްމި ނުޑ ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުގަ ްއ17ްަ. ްމަޖިލީހުގައި ްމަސަްއކަތަްއްވަނަ ްކުރި ޅުަގނޑު

ްކުރަމުންފުރިްވުރެ ްމަސައްކަތްތަކެްއ ްކުރިންގެހަމަ ްޔަޤީންކަން ްއެންދާނެކަމުގެ ްވާނީ ްއަރުވާފަ.ްވެސް ްއަދިްބޭފުޅުންނަށް

ްދައްކާނެ ްޢަމަލުން ްއެކަން ްހަމަ ްކަންތައްތަެކއް ްގިަނ ްތަފާތު ްއާދެ، ްސާބިުތކުރަން. ްމިއަދު ްވެސް ވަަނ17ްްކަން

ްިހނގައިރައްޔި ްމަޖިލީހުަގއި ްމަސައްކަތްތަެކއްހިނަގއްޖެްތުންގެ ްގިނަގިަނ ްކަް. ްރަީއސްގެްމަކުެރްއވި ްޢިއްޒަތްތެރި ށް

ްތަފާސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއިޖްހިސާބުން ްއާދެ. ްހިނގައްޖެ. ްކަންތައްތަކާހާމަވެގެން ްޚިދުމަތްތަކާްއިތިމާޢީ ްއިްއަާސސީ

ްކަންތައްތަކާް ްިއޤްތިޞާދީ ްހިންގުމަށާއި ްކަންތައްތަކާްއިސަރުކާރު ްހަމަް،މާލީ މިނިވަންްް،އެހެންމެއަދިެވސް

ްބޭނުމުއައްސަސާަތކަ ްހަދައިށް ްޤާނޫނެއް ްހުރިހާ ްމިްންވާ ްދިރާސާކުރުމަށްްމައްސަލަތައް ްމިތަނުން ވަނީްްފަހުގައި

ކުރުުމގެްފުރިހަމަްސާސީަގއިްބުނާްގޮތަށްްމަސައްކަތް.ްއެްފަރާތްތަކަށްްޤާނޫނުއަގިނަްނިންމުންތަކެއްްނިންމާފަްމަޖިލީހުން

ްތަނަވަސްމިނިވަންކަމާ ްފަސޭހަކަން ްހިތްހަމައި ްކޮށްދީފަިއވާކަުމގެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގ17ްްެޖެހުން ްރައްޔިތުންގެ ަވނަ

ްެދޭކގޮތުަގއިްގެމެންބަރެއް ްވެސް ްރަްއޔިތުން ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްރައީސް ްޢިްއޒަްތތެރި ްވެސްްް،ގޮތުން ނޑު އަުޅގަ

ަސއްކަތްތަެކއްްވަރަށްްގިނަްބުރަްމަް.ވަަންރަްއޔިތުންގެްމަިޖލީހުގައިްހިނގާަފިއވ17ްޭދެކޭގޮުތގަިއްތަފާތުްކަންތައްަތެކއްް

ރަނގަޅަްށްްނިިމގެންދާިއރުގައިްެއއަށްވުރެްކަމެއްްކުރަްއވާފަިއވޭ.ްއަދިްހަަމއެހެންމެްރައްޔިތުންްއެންމެްފުރިހަމަްއަށްްއެް
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ްފާހަގަކޮށްލަްން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮސްފަިއވޭ. ްނިމިގެން ްވެސް ްކަންކަން ްބޭނުންާވ ްކުރަން ކަންތައްތައް

ްމަް،ބޭނުންވޭ ްފްލޯގިނަގުނަ ްމަޖިލީހުގެ ނުޑްއިންަސއްަކތްތަކެއް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުަރްއވާފަ. ްވަނީ ްކޮމިޓީން ާނއި

ްހިތްހަމަ ްއެބަްނޫނީް،ނުޖެހުމެއްކުޑަުކޑަ ްކަމެއް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްމާ ްމިްވިއްޔާ ްއެހެްނ ްމަޖިލީސްްް،ދެންނެވީްއޮތް. މި

17ްްް،ނިމިގެންދާއިރުަގއި ްނިމިގެންދާއިރުގަިއ ްމަޖިލީސް ްމަޖިލީހުގެްވަަނ ްމުޤައްރިރު. ްކޮމިީޓގެ ްސުލޫކު އަޅުަގނަޑކީ

ްހެދި ނޑުތަެކއް ްމިންގަ ްސުލޫކީ ްމެންބަރުންގެ ްތަންފީޛު، ްގަވާއިދު ްއެ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެްއަދި ްއެއަށް ްމެންބަރުން ކޮށް

ްހައިިސއް ްމުޤައްރިުރގެ ްކޮމިޓީގެ ްސުލޫކު ްއެހެންކަމުން،ްމިހާރު ްދެކޭ. ްރައްޔިުތން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްެއްޔަގޮތަށް ްވާނީ ތުން

ްގިނަްމެންބަރުންގެްޚިޔާލުފުޅުަތކާްއަދިްހަމައެހެންމެްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިގެންްލިބުނުްްގަާވއިދުްެއކުލަވާަލއި، ތަފާތު

ް ްއަލުން ްމިހާރު ްއެްއކޮށް ްއެކުަލވާލައިޚިޔާލުތަކާ ްއަިރހަްއަނެއްކާ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުވިފަަވނީ ނުޑްށް ްއަޅުގަ .

ް ްއަންނަންވާއިރަށ18ްްްޤަބޫލުކުރަނީ ްމަޖިލީސް ްް،ވަނަ ްމ18ްަނޫނީ ްތަންފީޛުެވގެންވަނަ ްގަާވއިދު ްިމ ދާނެްޖިލީހުގައި

ްމި ްމިްކަމަށް.ްއެހެން ްފަރާތްތަކަކުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުެގްްނޫނީް؛ކަންބޮުޑވާްކަމާްދެންނެވީ ިވއްޔާ

ްފްލޯ ްމަޖިލީހުގެ ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްތެރޭގައިްމެންބަރަކު ްބޭފުޅުންނާްބޭރުަގއިް،ެވސްްގެ ްއެ ްކޮްށގެްނ ދޭތެރޭގަިއްްވެސް

ް ްގޮތަްށ ްއެކަީށގެންާވ ްިއނގިލިއެންމެ ްކަމަށް ްއަުޅަގނުޑްޢަމަލުނުކުރެވޭ ްިމއީ ނިޑަވޅެއްަގއި ްދަ ދިއްކުރަމުންދާ

މަްއެއްބާރުލުމެއްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވާްކަެމއް.ްޙަޤީޤަތުގައިްމަޖިލީހުގެްމަަސއްކަތްތަްއްކުރުމަށްްޓަަކއިްެއންމެްފުރިހަ

ްމެްމަޖިލީހުގެްއެންމެހައިިއްއަީމންޢާއްމުގެްްނާއިާބްއަދިްހަަމއެހެންމާއަމީންޢާއްްއިްދެއްވާފަިއްވަނީްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސާ

ްއަށްްވަނީްވަރަށްްފުރިހަމަްްސްޓާފުން.ްއެންމެްއާދައިގެްެއންމެްދަށުްވަޒީފާގެްމުވަްއޒަުފންްފެށިގެންްއެންމެްމައްޗާްހަމަ

.ްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްންގެްރޯލުތައްްއަާދކުރަްއވާފަބޭުފޅުްއެްހިންގުމަށްްޓަކައިްެއއްބާރުލުންދެއްަވއިްޖިލީހުގެމަްއަށް

ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްހެދި ްޤާނޫނުައސާސީ ްާޚއްޞަްް،މިސްވެގެންދޭ ްެއއްކޮށް ްއަޅުަގނާޑ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފެށި ހަަދން

ްްމަޖިލީހުގައި ްއަދި ްމަޖިލީހ17ްުވެސް ްބައިވެިރވިްގައިވަނަ ްއެްއކޮށް ނޑާ ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްް،ވެސް ްދާއިރާގެ މަނަދޫ

ްޠާރިޤު ްމުޙައްމަދު ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްްމެންބަރު ްަރއްޔިތުްނނަށް ްމަސަްއކަތްތައް ްކުރެްއވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އެ

ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެއީ ްމިސްވުމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހޮވިވަަޑއިނުގަތުންްްހަމައެހެންމެ، ްމަޖިލީހަށް އަނެއް

ްޓަކަ ްކޮށްދިނުމަށް ްކަންތައްތައް ްތަފާތު ްވާނީ ްއަށް ްދާއިރާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްވަޒީރުންނާއެއީ. ް،ސުވާލުކުެރވިްްިއ

ްހިންގުމަށްް؛މަސައްކަތް ްމަޝްރޫޢުތައް ްޮހޅުދޫްޮބޑެތި ްވެލިދޫއާްޓަކައި ްޮފއްދޫގެްްއާއި ްިމްް،އަދި ްރަށްރަށުގައި މި

އަދިްހަމައެހެންމެްއެްރަށްރަށުގެްމިްމަޝްރޫޢުތައްްބަނދަރާިއްްަޓކައިްބަޖެުޓގައިްހިމަނަިއ،ްތައްްގެންދިޔުމަށްމަޝްރޫޢު

ވެސްްއެިކްމަރުޙަލާގައިްކުިރޔަށްްގެންދާްްވެލިޫދގައިް،ވެސްްމިްަމޝްރޫޢުތައްްމިހާރުްހޮޅުދޫގައިްްއާއިްބޯފެނާ،ްނަރުދަމާ

ްބަނދަުރްހެދުމަށްްއިއާްްވާހަކަ ްތަފާތުޓަްފޮއްޫދގެ ްއަހަރާް؛ކައި ްވޭތުވެދިަޔްއަހަރުެގްބަޖެޓުމި ްހިމެނިގެންްްގައިއި ވެސް

ްެއްއވެސް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކޮށްދެްއވާނެ ްސަރުކާރުން ްތަނުަގއި ްއޮތް ްކުރިޔަށް ްެވސް ްބަނދަރު ްރަށުގެ ްއެ ކަަހލަްްއަދި

ްއެހެންކަމުންޝައްެކއް ްތަނުަގއިް،ނުކުރަން. ްއޮތް ްކުރިޔަށް ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަށްްްއަުޅގަ ްދާއިާރ ވެލިދޫްް،އަުޅަގނޑުެގ
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ނޑުްްދާއިރާްއަށް ަރއްޔިތުންނަްށްންދާްހޮޅުދޫްދާއިރާގެްހޮިވގެންްެއްބަޔަކަށްްޚިދުމަތްކޮށްދޭވެސްްއަދިްހަމަްއަލަށްްއަުޅގަ

ްދުޢާފެނިގެން ްވެސް ްހުރިހާ ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނުޑގެ ްދުވަސްތަކެޭކ. ްދުޅަހެޔޮ ްފާގަތި ްއެއްްްދާނީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަކީ

ްވުރެދުވަ ްމަޖިލީސްްްހަށް ްދައުުރގަިއ ްއޮތް ްކުިރޔަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެެހންމެ، ްއަދި ްކުރިއެރުން. ްދުވަުހ އަނެްއ

ްދާއިރާ ްް؛ތަމްސީލުކުރާ ްދާއިރާ ްވުރެްހޮޅުދޫ ްމިއަދަށް ްދައްކަވަިއ،ްފަހިްްއަށް ްކަމެއްގައިްމާދަމާއެއް ްއެްްހުރިހާ ެވސް

ްރަށްތަުކގަްއިރަށްތަކާ ްމީހުންނައެ ްިދރިއުޅޭ ްެދއްަވިއ،ިއ ްނަސީބު ްނަޞްރާއި ްކާމިޔާާބިއ ްބޭނުންވާްްއެްްށް މީހުންނަށް

ްޚިދުމަތްތައް ްވިޔަސްްް؛އަސާސީ ްވިަޔސްް،ކަރަންޓު ްފުރިް،ވިޔަސްްްބޯފެންް،ނަރުދަމާ ްކަންތައްތައް ްގޮތުަގިއްމި ހަމަ

ްއިންތިޒާމު ްާރަވއިދީލިބޭނެ ްސަރުކާރުން ްމިހާރުގެ ްގެންދެވުންްއެް،ތަކެްއ ްކުރިޔަްށ ްބޮޑަްށްކަންަތއްތައް ްވަރަށް .

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވާށުް

ްރައީް ްަވރަޙް`.ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަލައިކުމް ްމަޖިލީހުެގ17ްްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްމަތުސް.ްައއްސަލާމް ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްފުރުޞަތުްދެއްވިްކަމަށްްޓަަކއިްރިޔާސަަތށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްލުމުގެހުްޖަލްސާގައިްއެްއެޗއްްދަންނަވާއެންމެްފަ

ްޝުކުރު ްއެކު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްމަޖިލީހެއ17ްްްދަންނަވަން. ްލިބުނު ްތަޖުރިބާތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ވަނަ

ް ްދަންނަވަން. ްފާސްކުރެވ2228ްުކަމުގައި ްއަހަރު ްމަޖިލީވަނަ ްރައްޔިތުންގެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްޚާއްޞަްނު ްލިބިދިން ހަށް

ްސްތީވެ،ްއެންމެްހަލަބޮލިކަމާްއެކުަގއިްހިނގިްމަޖިލިބާރުތަުކގެްދަށުންްހިނގައިގަތްްމަޖިލީސްްކަމަށްްވާްއިަތކާއިމްތިޔާޒު

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްްގިނަކުރެއްިވްނަތީޖާްއަށްްބަލާއިރުގަެދ،ްދެންމެްމަނިކުފާނުްއިޢުލާންކަމަށްްވެގެންދާނެ.ްއާ ްއިްއަުޅގަ

ް ްވަނީ 75ްްދާއިރާތަކަކުން ްވުރެ ްއަްށ ްމިންވަރުއެްހާސިލުކުރެވިަފ.މަތިން ްއެކަީށގެްނވާ ްއެންމެ ނުިވޔަސްްްކަމުަގއިއީ

ްމަސައްކަތެއްް ްބޮޑު ްއެހާ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްދުވަސް، ްހަލަބޮލި ްެއއީއެހާ ްކުެރވުނުކަން މަނިކުފާނުގެްްވަރެްއަގއި

ްމަޖިލީހުްއްވުމާލެްއެއްބާރު ްޤައުމަށްެއކު ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްްގެ ްއިޚްލާޞްތެރިޓަކައި ްވަރަށް މަސައްކަެތކޭ.ްްކޮށްެދއްވި

ްބޭނުންވަ ްދަންނަވާަލން ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަހުއާދެ، ްއެންމެ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްވަރަްށްނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްިއއްާވއިރު ބަސް

ެވސްްކުެރވޭ.ްްހަމަްއެފަދައިންްވަރަށްްހިތްދަތިްއިހުސާސްތަެކއްްއަދިްް.ހިތްހަމަޖެހުމާއިްއުފާވެރިްއިުހސާސްތަކެްއްކުެރވޭ

ްމި ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއުާފވަނީ ްއަހަރުްއަޅުަގނޑު ްފަސް ްވޭތުވެދިޔަ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްތެރޭަގއި ްމާއްދާަގއ75ްްިދުވަހުގެ ވަނަ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްއަދާކުެރވުނުބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްދައުރު ްހިތްހަްމެންބަރެއްގެ ްއެްކަމުގެ ްއާދެ، ްލިބޭތީ. މަޖެހުން

ްމަސައްކަތްމާއްދާގަ ްމަޖިލީހުގަިއ ްބުނަނީ ްދިވެހިއި ްމުޅި ްޢާއްުމކޮށް ްއިސްކަންްކުރަންވާނީ ްމަޞްލަޙަތަށް ދީގެްންޤައުމުގެ

ްޔަޤީންކަމާ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްްކަމަށް. ްދަންނަާވލަން ްއެކު ނޑު ްއަުޅގަ ްއަމިއްލަްކެރޭ، ްހާލެްއަގއި ެއއްވެސް

ްޓަކަޞްލަޙަމަ ްިމްްއިތަށް ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްދެންމެ ްއަދި ްކޮށްފައިުނވާނެކަން. ްކަމެއް އެްއވެްސ

ްކަމަށްް ްމަޖިލީހެއް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްގޮތުން ްވިޔަސް،ްއަޚްލާޤީ ްކަމަށް ްމަޖިލީހެއް ްކާިމޔާބު ްމަސައްކަތުގައި މަޖިލީހަކީ



35 

 

ނޑުްދާއިރާްމީހުންްރައްޔިތުންްބަލައިުނގަންނައިރުްވެސްްައޅުަގނުޑގެް ފަރާތުންްހަމަގައިމުްވެސްްއެކަހަލަްކަެމއްްއަުޅގަ

އަހަރުްޭހދަކޮށްލެވުނުކަންްެއވެސްްއަުޅަގނޑަށްްލިބުނުްވަރަށްްބޮޑ5ްްުލަދުގަންނަޖެހޭްކަހަލަްއެއްެވްސްކަމެއްްނުކޮށް،ް

ްރައްދުނު ްނުރުހުން ްމަނިުކފާނުގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމައެފަދައިން ްއަދި ްބޭރަްށްހިތްހަމަޖެހުމެއް. ްބަސްނާހައިގެން ވެ،

ނޑަށްް ނޑަށްްވަަރށްްބޮޑަށްްހިތްހަމަޖެހުންްލިބުނުްކަމެއް.ްއަދިްއަުޅގަ ލާންނުޖެހިްނިންމައިލެވުނުކަންްވެސްްއެއީްއަުޅގަ

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްިމ ްައޅުަގނޑަށް ްލިބުނުކަމަކީ، ްހިތްހަމަޖެހުން ްބޮޑަށް ްވަރަށ5ްްްވަރަށް ްޤައުމަށް ްތެރޭގަިއ އަހަރުުދވަހުެގ

ނުޑްފައިދާ ްއަުޅގަ ްއޭގެތެޭރަގއި ްުއފާ. ްމަސަްއކަތްކުރުމުެގ ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްހެދުމުގައި ްޤާނޫނަކަށް ްަތކެްއ ްބިލު ްގިނަ ހުރި

ްއަޅުަގނުޑް ްއެއީ ްހެދުން؛ ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްިއްސކަންދިނުމުގެ ްބަހަށް ްޤައުމީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުން، ފާހަގަކޮށްލަން

ނުޑްއަމިއްލަްއަށްްފަރުމާކޮްށގެން،ްހުށަހަޅައިގެ ން،ްއެްކޮމިޓީަގއިްއިނދެގެންްފާްސކުރެވުނުްބިެލއް.ްއެކަމުެގްއުފާްއަުޅގަ

ްފާހަގަކުރަންޖެހެނީ،ް ްއެކު ްހިތްދަތިކަމާ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްިލބިގަންނަން. ްއެކު ްފަޚްރުވެރިކަމާ ވަރަށް

ްދިވެހިާރއްޖޭ ްބިަލކީ، ްއަެނއް ްހުށަހެޅި ްުއްއމީދުގައި ްއެފަދަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްބިލު ްއެ ްބިލު. ްަތއުލީމުެގ އަހަރ3ްްުގެ

ްއެފަދައިންް ްހަމަ ްހިތާމައެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބުނު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނުވިކަމީ ްޤާނޫނަކަށް ްވެސް ވެގެންދިަޔއިރު

ްޤާނޫނުތައްް ްބޮޑެތި ްފަދަ ްޤާނޫނު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްިދވެހިާރއްޖޭގޭ ްއަދި ްޤާނޫނާ ްޔުިނވަރސިޓީގެ ްަޤއުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑަށްްވުޖޫދަ ްއަުޅގަ ްވެސް ްިލބުނުކަމީ ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްވަރަށްބުރަ ްގެނައުުމގައި ށް

ްބަެއއްް ްޭއގެތެރޭން ްހުށަހެޅި، ްބިލުަތކެްއ ްގިނަ ްވަރަްށ ްެވސް ްޭއެގއިތުރަށް ްއާދެ، ްހިތްހަމަޖެހުމެއް. ްބޮުޑ ްވަރަށް ލިބުނު

ްބިލު ްއަނެއް ްއަދި ްޤާނޫނަކަށްެވ، ްފުރުޞަތުަގިއްބިލުތައް ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ްހުރިކަން ްޮކމިޓީތަކުގަިއ ްއަދިވެްސ ަތއް

ް ްަހއިސިްއޔަތުން ްެމންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއާދެ، ްބޭނުންވޭ. ްނިންމައިލާފަިއ5ްްފާހަގަކޮށްލަން އަހަރުދުވަހު

ް ްގިނަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްހިތްހަމަޖެހުމަކީ ްއަނެއް ްލިބުނު ްއަޅުަގނޑަށް ްމަޖިލީހުންްދާއިރު ްމި ހުނަރުތަކެއް

ްދިމާއަށްް ްއަޅުަގނޑާ ްމީހަކު ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްއައިއިރު ްިމތަނަށް ްއަޅުަގނޑު ްހުނަރަކީ ލިބިގެންދިޔަކަން.ްއާެދ،ްއެންެމްބޮޑު

ްމީހަކުް ްދިމާއަށް ްއަޅުަގނޑާ ްމިއަދު ްމީހެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްމީހެއް.ްރޮވޭ ްދެރަވާ ްވަރަށް ްބުނެފިއްޔާ ްބަހެއް ނުރުހުމުގެ

ްހުނަރެއްްްކޮންމެ ްވަރުގަަދ ްވަރަށް ްލިބުުނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްނުކުާރނެ. ްއަސަެރއް ްއެްއވެްސ ްކިަޔްސ ްއެްއޗެްއ ފަދަ

ްމިާތް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކީ، ްއަނެއް ްދެން ްފާހަގަކުރަން. ްއެަކން ްއެކު ްއުފަލާ ްވަރަށް ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ހާލުގައިްއުޅުްއވަމުންްެވސްްމިްތަނުގެްހުރިހާްމުވަްއޒަފުންެގްްމަސައްކަތްކުރަމުންްދިަޔއިރުަގއިްައޅުަގނޑަށްްވަރަށްްދަތި

ްރައްޔިތުންގެް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފާހަަގކޮށްލަން. ްއެކު ްޝުކުުރެވރިކަމާ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހީތެރިކަން ްލިބުނު ފަރާތުން

ްކަމަ ްބޭފުެޅއް ްޤާބިލު ްވަރަށް ްކެތްެތރި، ްވަރަށް ްރައީަސކީ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތުެގްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ށް

ްވަރަށްް ްހަމައެފަދައިން ްަމނިކުފާނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދި ްޓަަކއި ްއެުކްފާހަގަކޮށް،ްއެކަމަށް އަޑިންްޝުކުުރވެިރކަމާ

ޙިކުމަތްތެރި،ްވަރަށްްމަޑުމައިިތރި،ްވަރަށްްިވސްނުންތެރިކަމާްއެުކގައިްއަމީންޢާއްމުގެްދައުުރްއަދާކުރެްއވިްއަްލއުސްާތުޛް

ްާޚއްަޞްއަ ްއަދި ްނައިބަށާ ްއަމީންޢާްއމުގެ ްޖެނެރަލަށާއި ްކައުްނސެލް ްާނޒިމަށާއި ްރައީސް ްަނއިބު ްމުޙައްމަދަށާއި ޙްމަދު
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ްދަތިް ްާރއްޖޭެގްއެންމެ ްދެޭކޮގތުގައި ނޑު ްވަރަށްްުޝކުުރދަންނަވަން.ްއަުޅގަ ްުމވަްއޒަފުންނަށް ްހުރިހާ ގޮތެްއގަިއްމިތަނުގެ

ނުޑްފާހަގަކުރަން.ްހާލުގައިްމަަސއްކަތްކުާރްމުަވްއޒަފުން ނަކީްމަޖިލީހުގައިްމަަސްއކަތްކުރާްއިދާރީްމުަވއްޒަފުންަކންްއަުޅގަ

12ްް 12ްްފޫޓު، ްކޮޓަރިެއއްަގއި ްނޫނިއްާޔ8ްްފޫޓު ްމި ްހިއެއްނުވޭ ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ްތަނެއް ްމަސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުން

ް ްއެނގޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްދަންނަވައިލާއިރު ްވާހަކަ ްމި ްއާދެ، 5ްްއޮންނާނެހެނެއް. ްމަދު ްވަރަށް މިނެޓެއްކަން.5ްްމިނެޓަކީ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުބާރުކުރަްއވައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަްންބޭނުންވޭ ްިނންމައިލާއިރުަގއި ްައޅުަގނޑު 17ްއެހެންނަމަވެސް

އިރާްވަނަްމަޖިލީހަށްްހޮއްވަަވއިދެްއވިްލޮބުވެތިްރައްޔިތުންނަށްްަވރަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއެާއއެުކގައިްައޅުަގނޑުްމިްދާ

ްމިހާރުގެް ްޓަކައި ްކަމަށް ްޚިޔާުރކުރެްއިވ ްއަޅުަގނޑު ްއިތުބާރުކުަރއްަވިއ ނޑަށް ްައޅުގަ ްޓަަކއި ްގެނައުމަށް އަށް

هللاްޔާމީނަށާއިްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުهللاްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަލްފާިޟލްްޢަބްދު

ނޑަށްްލަފާެދއްަވއި،ްއަޅުަގނޑުްފާަހގަކޮށްލަން.ްެއްދެްބޭފު ނުޑްމިްދާއިރާްއަށްްގެނައުމަށްްަޓކަިއްއަުޅގަ ޅުންނަކީްއަުޅގަ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްދެ ްއެ ްވާތީ، ްކަމަށް ްބޭފުޅުން ްދެ ްިއސްނެންގެވި މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުުމގައި

ްޕާލިމެންޓްރީ ްގޮތުްނ ްވެިރެއއްެގ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްޔާމީންްްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަލްފާޟިލް ގްޫރޕުގަިއ

ނޑަްށްދެއްވާްއެހީތެރިކަމަށްްޓަަކއިް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ،ްއަދިްއަުޅަގނޑުމެންގެްމިހާރުގެްޕީ.ޖީްލީަޑރުްމޫސާްޒަމީރުްއަޅުގަ

ްތާއީުދކުރަްއވަިއ،ް ނޑަށް ްައޅުގަ ްޝުކުރުދަންނަވަމުން، ްެއކު ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްވަރަށް ްވެްސ ްބޭފުޅުންނަށް ްދެ އެ

ްބޭފުޅުންނަށްްއަޅުަގނޑު ްހުރިހާ ްދެިމތިއްބެވި ްއެކު ްތާއީދާ ްއެ ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްރައްޔިތުންނާ، ްހުރިހާ ްދާއިރާގެ މެްނގެ

5ްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްައޅުަގނޑުްނިންމާލަމުންްވެސްްދަންނަވާނީ،ްއަޅުަގނޑުްމިދިޔަް

ްރަްއޔިތުން ްވާނީ ްމަސަްއކަތްކޮށްަފއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމއިްްއަހަރުދުވަހު ްވަރަށް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްހޮްއެވވި އަުޅަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްފުރިހަމައަށޭ. ްއެންމެ ްތަންދިން ްޤާބިލިއްޔަތު ްއަުޅަގނޑުގެ ްއެކު ތެދުވެރިކަމާ

ްމަސައް ްކޮންމެ ްައޅުަގނުޑެގ ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްދިޔަ ްދިމާއަކަށް ްއެހެން ްައދި ްވަކިވެގެން ްވެސްްމެންބަރުކަމުން ކަތެއް

ްހުރިހާް ްދުނިޭޔަގއި ްދިރި ްއަުޅަގނޑު ްޚިދުމަތް ްއަޅުަގނުޑގެ ްމަތީަގއޭ. ްގޮތުެގ ްފައިދާހުރި ްަޤއުމަށް ްދިވެހި އަމާުޒވާނީ

ްއަމާޒުކުރާީން ްއަބަދުވެސް ްމަސަްއކަްތ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަރުަވމޭ. ްޔަޤީންކަން ްލިބޭނެކަމުގެ ްޤައުމަށް ްދިވެހި ދުވަހަކު

ްތެދުވެިރކަް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ްައޅުަގނޑު ްއެުކގައި ްވާހަކަތަކާ ްމި ްއާދެ، ްމަތީގަޭއ. ްސުލޫކުގެ ްރީތި ވަަނ18ްްމާއި

ްއަޚްލާޤާއިް ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ްމިއަންނަ ްއުއްމީދުކުރަން ނުޑ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން، ްމަރުޙަބާ ްމެންބަރަށް މަޖިލީހުގެ

ްވެގެ ްމަޖިލީހަކަށް ްކުރާެނ ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްގިަނގުނަ ްއަދި ްމަީތގައި ްހަމަަގއިމުްސުލޫކުގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކަަމށް. ންދާނެ

ްފަރާތަކަށްް ްކޮންމެ ްއެދިަވަޑއިގެންފި ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ްވެވުުނ ްއަޅުަގނޑަށް ްެއއްާބރުލުން ްއެހީތެރިކަާމއި ވެސް

އަރުވާނެކަުމގެްޔަޤީންކަންްެވސްްއަރުވަމުން،ްހުރިހާްބޭފުުޅންނަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިްދުވަސްތަކަކަށްްއެދެމުން،ްއަދިް

ްވާހަކަޮކުޅްދި ނޑު ްއަުޅގަ ްހާލުގައި ްދުޢާކުރާ ްއެދި ްހަމަޖެހުމަށް ްާފގަތިކަމާއި ްތަނަވަސްކަމާއި ްއަބަދުވެސް ްޤައުމަށް ވެހި

ްއަބަުދވެސްް ްގޮުތގައި ްަތނެއްގެ ްނިންމައިދޭ ްކަންތައްތަެކއް ްފަހި ްޤައުމަށް ްދިވެހި ްމަިޖލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ނިންމާލަނީ.
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ްއުއްމީދުކުރަމު ްކަމަށް ްމާތްދެމިއޮންނާނެ ނޑުްهللاްން. ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްޝުުކރު ްޙަމްދާއި ްއަށް ްވަޠަޢާލާ ސުބުޙާނަހޫ

ްހުރިހާް ްރައީސަށާއި ްޚާއްޞަކޮށް ްބޭފުޅުންނަށް، ްހުރިހާ ްތިޔަ ްފަހަރު ްއެއް ްއަިދވެސް ްނިންމައިލާނީ ވާހަކަކޮޅު

ް.ّبزكاتَ هللا حوتم عليكن ّرالالسّ وމެންބަރުންނަށްްޝުކުރާއިްތަހުނިޔާްރައްދުކުރަމުން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުްހޮވުނީްަވކ17ްްި.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްالم عليكنالسّ `.ް ވަނަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްއަޅުގަ

ް ްަހއިސިްއޔަތުން. ްމެްނބަރެއްގެ ްނިސްބަތްނުވާ ްމިްވ17ްަޕާޓީއަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ނަ

ް ްަހއިސިްއޔަތުން. ްމެންބަރެއްގެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްވަިކ17ްްނިންމާލަނީ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ ވަނަ

ްއަޅުގަ ްހިތްހަމަޖެހުން ްނިންމާލުމުގެ ްަދއުރު ްއެޮގތުގައި ްތެރޭން ްމެންބަރުންގެ ްހޮުވނު ްނިސްބަތްުނވެ ނޑަްށްޕާޓީއަކަށް

ްާދިއރާ ްދުވާފަރު ްމީ ްަރއީސް.ް ލިބިފައިވޭ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްޝަަރފެއް ްހޯދައިދެވުނު އަށް

ްޚިދުމަތްތަކެއްް ްގިނަގުނަ ްައށް ްދާއިރާ ްދުވާފަރު ްާޚްއޞަކޮށް ްޤައުމަށް، ްދިވެހި ްފުރުޞަތުގައި ްލިބުނު އަޅުަގނޑަށް

ްވަ ްދުށް ްަޤއުމު ްދިވެހި ްބެލީމު. ްދުވަްސވަރެްއަގިއްކޮށްދެވޭތޯ ްދަތި ްގޮުތން ްއިޤްތިސާދީ ްވާދަވެިރ، ްހަލަބޮލި، ރަށް

ްހާސިލުކުެރވިފަިއް ްކަންކަން ްމި ްއެުކްފާހަގަކުރަން. ްއުފަލާ ްހާސިލުކުެރވިފަިއވާކަން ްކަންތަްއތަކެއް ްގިނަގުނަ ނިސްބަތުން

ް ްޢަބްދ17ްުވަނީ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަޙްهللاްވަނަ ްރައީސް ްނައިބު ްއަމީންޢާއްމުްޝާހިދު، ްނާޒިމު، މަދު

ްމެންބަރުންގެް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމުވަްއޒަފުންނާއި ްއެންމެހައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްމުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ްއުމުގުން ްހިތުގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްއިޙްސާންތެރި ްލިބިގެން.ްވިމާ،ްމި އެއްބާރުލުން

ވަނަްއަހަރުގެްަބޖެޓުގައިްުދވާފަރުްދާއިރާްއަށްްވަރަށްްގިނަްމަޝްރޫޢުތައްްިހމެނިފައިްއޮންނާނެ.ްއެގޮތުްނ2214ްްއާދެ!ް

ްބިނާކުރުން،ް ްމިސްކިތް ްބޮޑު ްބިނާކުރުން، ްމަސްމާރުކޭޓު ްބިނާކުރުން، ްމަރުކަޒު ްުޒވާުނންގެ ްމަގުފާރުލުން، ގެތަުކގެ

ް ްމަރުަކޒުގެ ްބ2ްޯޞިއްޙީ ްނިންމުން، ްއިމާރާތް ްއޮޑިޓޯިރއަމްްބުިރ ްސްކޫލްގެ ްޕްަރިއމަރީ ްތަަރއްޤީކުރުން، ޅަަދނޑު

ްގޮްތް ްފެށޭނެ ްތެރޭަގއި ްއަހަރުގެ ްމި ްކަންތައްތައް ްމި ްެއދެނީ ްއަުޅަގނޑު ްހިއްކުން. ްބިން ްުދވާފަރުގެ ްއަދި ބިނާކުރުން،

ްލިބެ ްރައްޔިތުންނަްށ ްދުވާފަރުގެ ްމީގެއިތުުރން ްއަދި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނާޔަތުގެްހަމަޖެހިގެންދިޔުން. ްމާލީ ންޖެހޭ

ްމިނިސްޓްރީް ްގޯިތގެޮދރުގެްމައްސަލަ ްއެަބްގެންދަވާ.ްދުވާފަުރގެ ްބައްލަވަމުން ްކޮމިޝަނުން ްރައިޓްސް ްހިއުމަން މައްސަލަ

ްކަެމްއް ްހުރިހާ ްމި ްދުވަހަކީ ްބޭނުންވާ ްދެކެްނ ނޑު ްައޅުގަ ްގެންދަާވ. ްއެބަ ްބަްއލަވަމުން ްއެފެައރޒުްނ ްހޯމް އޮފް

ްއަންނަ ްްފުރިހަމަވެގެން ްއަކީ ްދުޢާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ 2214ްްދުަވްސ. ްުދވަސްތައ22ްްްމާރޗް ްތިޔާގި ްފަދަ ްުދަވސް ވަނަ

ދުވާފަރުްރަްއޔިތުންނަށްްމިންަވރުކުރެްއވުން.ްައޅުަގނޑަްށްތާީއދުކުރެއްިވްހުރިހާްފަރާތްތަކަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްފަހުް

ްޚިޔާލުލާ ްއަލިކޮްށ ްދަންނަވައިލާނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮުތަގއި ްމެޝިންްބަހެއްގެ ްބަލިބަލި ްއިންިޖނޭރަކަށް، ްއައި ނުމެ

ްހަވާލުކުރާކަށްުނވާނެޔޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
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ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ް ްބޭނުންވަނީ ްވެސް ްފުަރތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަށ17ްްްޝުކުރިއްާޔ ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ވައިދިނުމުަގއިްއަޅުަގނޑަށްްއެހީތެރިވެދިންްުހރިހާްފަރާތްތަކާްއަދިްޯވޓުދެްއވައިްމިްމަޤާމަށްްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑުްފޮނުް

ްިމް ްއަޅުަގނޑަށް ްޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ފޮނުއްވި

ް ްޓަކ1825ްްަފާއިތުވެދާ ްަރއްޔިތުްނ ްއެ ްތެރޭގަިއ ްގުޅިަފިއާވްުދވަހުގެ ްއުއްމީދުތަކާ ްރަްއޔިތުންގެ ްާދއިރާެގ ްއެ އި،

ްބަލަިއގަނެ،ް ްެއކަން ްަރއްޔިތުން ްކުރެެވއޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިހުސާްސ ްކޮށްދެވިއްެޖކަމުގެ ްމަސަްއކަތްތަެކްއ ކޮންމެވެސް

ނުޑްޔަޤީންކުރަން.ްހަމަްއެއާެއީކގައިްދަންަނވާލަންްބޭނުން ވަނީްމިްފާއިުތވެދިަޔްރައްޔިތުންްއެކަންްޤަބޫލުކުާރަކންްއަުޅގަ

5ްް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެރޭަގއި ްައިއ2228ްްއަހަރުދުވަހުގެ ްއުފެިދގެން ްއެީކގައި ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްއައު ްއައި ްއަހަރު ވަނަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްލިބުނީތީވެ،ްޙަޤީޤަތުގައި ްފުރުޞަތު ްމަސަްއކަްތކުރުމުގެ ްތެޭރގައި ްެއވެރިކަމުގެ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެކު ވެރިކަމާ

ްރަ ްއަިއްވެރިކަމަީކ، ްބަދަލުތަކެއް ްގިނަގުނަ ްވަރަްށ ްގޮަތކުން ްއެތައް ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްވެރިކަމަކީ ްނަޝީދުގެ އީސް

ްެއ3ްްދުވަސްވަެރކޭ.ް ްބަދަލުތައް ްބޮޑެތި ްފަދަ ްކުރިންްނުެދކޭ ްޭއގެ ްދިވެހިރާއްޖެ ްތެރޭަގއި ްެދތިންްމަސްދުވަހުގެ އަހަރާއި

ނޑުްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށްްފާހަގަކޮށްަލންްބޭނުންވޭ.ްޒަމާނުއްުސެރްވެރިކަމުެގްތެރޭަގއިްގެނެސްފައިވޭ.ްޭއގެތެރޭަގއިްއަޅުް ގަ

ްއަްށް ްބޭސްފަރުވާ ްާފހަގަކުރާ ްގޮުތގައި ްިގލަންވެރިކަމެްއގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްހިތްތަކުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ްހިތްތަކަ ްރަްއޔިތުންެގ ްެވއްޖެއްާޔ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނުޑ ްސިޔާސަތަށް ްވަރެްއެގްސަލާންޖެހުމުގެ ްކޮންމެެވސް ށް

ތަސައްލީެއއްްލިބިފަިއވޭ.ްހަމަެއއާެއކީަގއިްކަރަންޓުްއެކިްމީުހން،ްއެކިްޭގގެ،ްދޭދޭްފަރުދުްނގެްދެްެގްދޭތެރޭަގއިްހިންގާް

ްކަރަންޓުެގް ްލިބޭނެ، ްނިޒާމު ްކަރަންުޓގެ ްފެންވަރެްއގައި ްއެއް ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްބަދަލުގައި އިންޖީނުގެތަުކގެ

ތްްލިބޭނެްވަސީލަތްްޤާއިމުކުރެވިގެންިދޔަ.ްހަމަްއެއާެއީކގައިްދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމަކީްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްކޮންމެހެންްޚިދުމަ

ްކަމެއްގަިއް ްހުރިހާ ްއެ ްފައްޓަަވއިދެްއވި. ްއެކަން ްެގނެސް، ްސަމާލުކަމަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއެއްޗެްއކަން ބޭނުން

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޝާމިލުވެ، ްެއްއްއަޅުަގނޑުމެން ްޭއގެތެރެއިން ްއެއީ ްވެްސ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއްބާރުލުމާއެީކގައި ގެ

ްދާއިރާެގް ްއަޅުަގނުޑގެ ްޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބިގެންދިޔައީ ްފުރުޞަތު ްމަސައްކަްތކުރުމުގެ ްގޮތުަގއި ބައެްއގެ

ްފާހަގަް ްއެާއއެީކަގއި ްހަަމ ްފޮނުވައިދިނީމައޭ. ްމަޤާމަށް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްުދވަސްެވ،ްރައްޔިތުން ްއުމުރުން ްބޭނުންވޭ ކޮށްލަން

އަޅައިލާނެްޔާެރއްްިއޔާރެއްްެނތިފައި،ްބިތްޖެހިފައިްތިބިްދުވަސްވީްމީހުންނަށްްވެސްްއެްީމހުންގެްއުއްމީދުތަކާްއެީކގަިއް

ްކުދީންނަށް ްޔަތީމު ްއަދި ްފޯރުކޮށްދިނުމާ ްެއހީތެރިކަން ްމާލީ ްޓަކައި ްފުރުޞަުތްހޯދައިދިނުމަށް ްއުޅުމުގެ ޔަތީުމް،ްދުނިޔޭގެ

ްއަޅައިލެވޭނެް ްމަންމައިންނަށް ްކުދިންެގ ްއެ ްޓަކައި ްދިިރއުޅުމަށް ްގޮުތގައި ްރަނަގޅު ްދުނިޔޭގައި ްކުދިންނަށް މިސްކީނު

ްބޭނުންާވްކުދިންނަށްް ްއަށް ްއެހީ ްޚާްއޞަ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެްންމި ްއަދި ްޯހދައިދިނުމާ ްއިނާޔަެތއް ގޮތްތަެކއް،ްމާލީ

ްެއކަށީެގން ްކުދިންނަށް ްއެ ްއިޤްތިޞާދީްވެސް ްގޮތުންނާއި ްާމލީ ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްނިާޒމުތައް؛ ްދެވޭނެ ްއިނާޔަެތއް ވާ
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އަހަރުެގ5ްްގޮތުންނާްއަދިްއިޖްތިމާޢީްގޮުތންްވަރަށްްގިނަގުނަްމަަސއްަކތްތަކެއްްިދވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްމިްފާއިތުވެދިަޔް

ްއަުޅގަ ްތެޭރަގިއ ްވެރިކަމުގެ ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްައޅަިއ،ްތެރޭގައި ްަފއުންޑޭޝަން ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު

މަސައްކަތްތަްއްފެށި،ްވަރަށްްގިނަްކަންަތއްތައްްކުރެވިަފއިްއޮތީ.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްކޮންމެްކަމެއްްވެސްްއަލަށްް

ްކަން ްއެ ްބަޔަކު ްައންނަ ްދެން ްހުރެދާނެ. ްކަންަތއްތަކެްއ ްކޫސަނި ްކުޑަުކޑަކޮށް ްކަމެްއަގއި ްެއ ކަްންފަށާއިރުަގއި

ްއެންމެްބޮޑުްޙަޤީޤަތަީކ،ްދިވެިހރާއްޖޭގެްހުރިހާްރަްއޔިތުންް ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްފެނިގެންދާ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ.ްއަުޅގަ

ވެސްްޤަބޫލުކުރާނެްއެންމެްބޮޑުްޙަޤީޤަތެއްްކަމުގައިްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްހަމަގައިމުްވެސްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުްން

ްކަންތައްތަ ްގިނަގުނަ ްތެރޭަގިއްފެށި ްިނޒާމުގެ ްވެސް،ްވެރިކަމުގެ ްވެރިން ްތިބި ްައންނަން ްކުރިޔަށް ްއަދި ްމިހާރުވެސް ަކކީ

ްއުޅުނުއިުރަގއިް ްކުރަންވެގެން ްކަންތައްަތްއ ްއެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަންަތއްތަކެްއ. ްޤަބޫލުުފޅުކުރަްއވާ ްވެސް ްބޭފުޅުން އުޅޭ

ްގޮތްް ްތަފާތު ްޚިޔާުލގަިއ ްަރއްިޔތުންގެ ްތެރެއިން ްއަިދްރައްޔިތުންެގ ްމަސަްއކަތްކުިރޔަސް ްޓަަކއި ްހިްނގުމަށް ްފިކުރު ގޮތަށް

ްވެިރކަމުަގިއް ްމިއަދު ްކަންތައްތައް ްބުނި ްގޯހޭ ްދުވަހު ްވިޔަްސ،ްއެ ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރި ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ވަްސވާސް

ްމަަސއްަކތްކުރަމުން ްރަނގަޅުކުެރވޭތޯ ްެނތި ްހުއްޓުމެްއ ްހަމަ ްކަންކަން ްެއ ްވެްސ ްބޭފުޅުްނ ނޑުްތިއްބެވި ްއަުޅގަ ދިޔުމަކީ

ްމީގެތެެރއިންް ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހެއްކޭ. ްސާފު ްދެންނެވި ްމި ދަންނަވާނީ

އަހަރުދުވަހުގެްތެޭރގަިއްެއކިްފަަހރުްމަތިންްމިލަންދޫްދާއިރާެގ5ްްއަޅުަގނޑަްށްކުެރވުނުްމަސަްއކަތާްއަިދްފާއިތުވެިދޔަް

ނޑުމެންނަށްްކުރެވިފަިއްހުރިްމަސައްކަތްތަކަކީްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީްއެްރަށުގެްތަރައްޤ3ްްީ އަށްްޓަަކިއްއަޅުގަ

ްބޭނުންވޭް ްފާހަަގކޮށްލަން ްގޮެތްއގައި ްޚާއްޞަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޭއގެތެރޭަގއި ްަކންތައްތަކޭ. ްބަލައިގަންނާނެ ރައްޔިތުން

ްޓަަކއި ްކުރިމަގަށް ްމިަލންދޫގެ ްއުފަންރަށް؛ ްއަޅުަގނުޑގެ ްގިަނގުނަް، ްހުރި ްކުރެވިފައި ްޓަަކިއ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރަށުގެ ެއ

ް ްއޮތް ްމި ްކުރިޔަށް ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުންނާނެ. ްމަސައްކަތްަތްއ5ްްމަސައްކަތްތައް ްއެ ްވެސް ްތެރޭަގއި އަހަރުދުވަހުގެ

ްާޤއިމުކޮ ްވެްސްފަހިކޮށްދީ، ްަސރުކާރުން ްމި ްަވސީލަތްތަކެްއ ްގެްނދެވޭނެ ްކުރިޔަށް ްނެތި ްހަމަްހުއްޓުމެއް ްއަދި ށްދިނުން.

ްއެިކއެކިް ްރަްއޔިތުންގެ ްަތނުގެ ްއެ ްއަދި ްތަރައްޤީއަށާ ްޢުްމރާނީ ްތަރައްޤީއަށާއި ްއިޖްތިމާޢީ ްމިލަންދޫެގ ްމުޅި އެާއއެީކގައި

ފުއްދުންތެރިްކަމަށްްޓަކައިްފެށިފައިްހުރިްވަރަށްްބައިވަރުްމަޝްރޫޢުތައްްހުންނާނެ.ްމިްމަޝްރޫޢުތައްްދެންްމިްމަޤާމުް

ްވަރަްށްހަވާލުކުރެ ްޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮށްދެްއވުމަކީ ްކަްނކަން ްއެ ްސަމާލުކަމާއެކީަގއި ްވެްސ ްބޭފުޅުން ްއވި

މުހިއްމުްކަމެކޭ.ްއަދިްެއްކަްނކަންްކޮށްދެްއވާނެކަުމގެްައޅުަގނޑުްޔަޤީްނކުރަން.ްހަމަްެއާއއެީކގަިއްފީވަާކއިްނަރުދޫާއްމިް

ްބޭުނންވާ،ްޢުމްރާ ްއަްށ ްތަަރއްޤީ ްތަނުގެ ްފަށާފަިއްދެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްަތއް ްއެިކއެކި ްއަްށްބޭނުންވާ ްތަަރއްޤީ ނީ

ހުންނާނެ.ްބަޖެޓުގައިްޖަހައިްފާސްކުރެވިަފއިްހުންނާނެ.ްމިްކަންތައްތައްްެވސްްކުެރވިގެންާދނެކަމާްދޭތެރޭގައިްައޅުަގނޑުް

ްވެސް ްއައިއިުރގައި ްހާލަތަށް ްމި ްމިއަދުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްްޝައްެކއްނުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ްމުހިއްމުް ްކޮންމެހެން ްވިސްާނލުމަކީ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްކިހިނެއްތޯ ްއޮތީ ްހާލަތު ްރައްިޔތުންގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްބޮޑު އެންމެ

ްޖެހިފައޭ،ް ްބޯފެނަށް ްތިބީ ްމި ްތިމަންނަމެން ްގޮވަމުންދަނީ ްބާރަށް ްރަްއޔިތުން ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްެވސް ްމިއަދު ކަމެއް.
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ްދިރިއުޭޅްބޭސް ްތިމަންނަމެން ްބޭނުންވެފައޭ.ްއަިދްހަމައެާއއެީކގައި ްއަށް ްއިންތިހާ ްތައުލީމަށް ްޖެހިފަޭއ،ްަމތީ ްއަށް ފަރުވާ

ްބޭނުންކުރަނީ.ްމިް ްމި ްފެންވަރަށް ްތިމަންނަމެން ްަނޖިސްފެނޭ ްތަޣައްޔަުރވެފައޭ. ްއޮތީ ްފެންަފށަލަ ްވަށަިއގެންވާ މާޙައުލުގެ

ްނަ ްބޭނުމޭ. ްސަލާމަތްވާން ްގޮތްތަެކްއްކަންކަމުން ްެއޅޭނެ ްއަވަހަށް ްނަރުދަމާތައް ްތިމަންނަމެންގެ ްނެތޭ. ރުދަމާއެއް

ްބޭނުންެވއޭ.ް ްނިޒާމުތައް ްނައްތާލެވޭނެ ްކުނިތައް ްހުރި ްއުފެދިފައި ްވެށީގެ ްވާ ްމި ްވަށައިގެން ްތިމަންނަމެން ބޭނުންވެއޭ.

އާއެީކަގއިްރަުށގައިްތިެބގެންްއަނބިދަރިންގެްހަމައެއާެއކީަގއިްުޒވާނުންްމުނިފޫހިފިލުވާނެްފުރުޞަތުތައްްބޭނުންވެއޭ.ްހަމައެް

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްއަކީ ްމާނަ ްޭއެގ ްބޭނުންވެއޭ. ްތިމަންނަމެންނަށް ްގޮތްތަކެްއ ްައދާކުރެވޭނެ ްަވޒީފާ ްތިެބގެން ގާތުަގއި

ްގޮތުގަް ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްިސޔާަސތަކީ ްެގސްޓްހައުްސގެ ްފެްއެޓވި ްވެރިކަމުަގއި އިްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްޢުމްރާނީް ްހަމައެއާެއކީަގއި ްކަންަތއްތަްއ. ްލިބިގެންދާނެ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްއަާދކުރާނެ ްވަޒީފާ ްތިބެގެން ްރަށުަގއި ވެއްެޖއްޔާ

ތަރައްޤީްއަށްްޖެހިފައޭްތިމަންނަމެންްމިްތިބީ.ްމަގުތައްްތިމަންނަމެންްހަދަންްބޭނުންވެއޭ.ްމާލޭގައިްނޫނަކަސްްތާރުެއޅިް

ްތިމަންނަމެންނަ ްތިމަންނަމެންްމަގެްއގައި ްފެނުމަކީ ްތިމަންނަމެންނަށް ްނަމަވެސް ްހުަވފެނުން ްފުރުޞަތެއް ްދުއްަވއިލާނެ ށް

ްޕާކުތަކަްށް ްކުަޑކުދިންެގ ްބޭނުްނވެއޭ. ްފުރުޞަތުތަކަށް ްމުނިފޫހިފިލުވާނެ ްކުަޑކުދިންނަށް ްހަމައެާއއެީކގަިއ ްކަމެކޭ. އެދޭ

ްމަރުކަޒުތަްއ،ް ްއަޅައިލާނެ ްމީހުންނަށް ްވެްސްބޭނުންވެއޭ.ްދުވަްސވީ ްރަށްރަށުގައި ްތިމަންނަމެންގެ ްމަރުކަޒުތައް އިޖްތިމާޢީ

ްޖީބަށްް ްތިމަންނަމެންގެ ްއާމްދަނީއެްއ، ްއުެޅވޭނެ ްދިރިއުޅުމެއް ްދެކޮޅުޖެހޭ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްބޭނުންވެއޭ. ްއެބަ ހުންނަށް

ްހުވަފެނެކޭ. ްދެކޭ ްތިމަންނަމެން ްަމގުފަހިވެގެންިދޔުމަކީ ްޮގތްތަކެއް ްއިތުރުކުެރވޭނެ ްއެުކްްއާމްދަނީ ފަސޭހަކަމާ

ްގޮތްަތއްް ްދަތުރުކުެރވޭނެ ްެއކީަގއި ްޔަޤީންކަމާ ްނެތި، ްހުއްޓުމެއް ްތިމަންނަމެންނަށް ްިނޒާެމއް ްފެރީގެ ދަތުރުކުރެވޭނެ

ްއެއްް ްކިޔާ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭނުންވެޔޭ. ްއަށް ްއިންތިހާ ްބޯހިާޔވަހިކަމަށް ްކަމެކޭ. ްއެދޭ ްތިމަންނަމެން ވެގެންދިޔުަމކީ

ދަމަހަށްްކުކުުޅވަހިްައޅައިލާފަިއ،ްތަނެބއްްއަޅައިލާަފއިްނުވަަތްފައުްނޑޭޝަންްައޅައިެލވޭްގޮތް،ްެއްރޯދަމަހުންްއަނެއްްރޯ

ްކަމެކޭ.ްއިތުރުް ްއެދޭ ްތިމަްނނަމެން ްއޮތުމަކީ ްނިޒާެމއް ްރަނގަޅު ްބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ްދޫކޮށްލަިއ،ްފްލެޓުތަްއްނުވަތަ އުސޫލު

ްގޮ ްދެވޭނެ ްކުރިައރައިގެން ްއިތުރަށް ްއާއި ްޤަބޫލުކުރާހިތްއޮީތްއާމްދަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުންެވއޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތްތައް

ްއުސޫެލްއް ްއެހެން ްނޫން ްުއސޫލު ްއޮންނަ ްމި ްމިހާރު ްއަށް ްތަރައްީޤ ްޢުމްރާނީ ްނުވަތަ ްތަރައްޤީ ްއިޖްތިމާޢީ ްޤައުމުގެ މި

ްބޭނުންވާްކަމަށް.ްމިްދެންނެވިްކަންތައްތައް...ް

ް

ްޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްރައަޙްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްޢިްއޒަތްތެިރްް.ّصحبَ أجوعيي ّعلٔ آلَ هللا ްرسْل علٔްالمّالسّ ްالةّالصّ  هلل لحمداް`. ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުް ރައީސް.ްއާދެ!ްމިްފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑަށްްދެްއވިްކަމަށްްޓަކައިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަުޅގަ

ްއެހެ ްބޭނުންކޮށްލާނީ ްފުރުޞަތު ްމި ްފަދައިން ްބޭނުންފުޅުކުރެއްވި ްއެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ވަަނ17ްްން

ްވަރަށްްޝުކުުރއަދާކުރަން.ް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަުޅަގނޑުެގްދާއިާރގެ ްހޮްއަވވައިެދއްވީތީ ްއަޅުަގނޑު ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް
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ް ްއެފަދައިން ްހަމަ ްޯވޓުދެއްިވ،ްރަްއޔިތ18ްުއަދި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްއަޅުަގނުޑްހޮްއވެވުމަށްްަވނަ ންެގްމަޖިލީހަށް

ްމާލޭަގއިް ްއޭގެތެޭރަގއި ްއަާދުކރަން. ްުޝކުރެްއ ްޚާއްޞަ ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްވޯޓުެދއްިވ ޓަކައި

ްއަޚުންނާއިް ްލޮުބވެތި ްދިރިއުޅުއްވާ ްރަށުގައި ްދަނބިދޫ؛ ްައދި ްއިސްދޫ ްމާބައިދޫ، ްރައްޔިުތންނާއި ްދާއިާރގެ ދިރިއުޅުްއވާ

ްގިނައިްންއުޚު ްކިތަންމެ ްމެންބަރަކު ްއަޑުގަދަ ްކިތަންމެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްފާހަގަކޮްށލަން. ްއަޅުަގނޑު ތުން

ްކުރެއްިވކަމުަގއިް ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުން ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްރަނގަޅު ްކިތަންމެ ްއަދި ްމެންބަރަުކްހުއްޓަސް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ

ރެއްްނުކޮށްދޭްކަމެއްްރައްޔިތުންނަކަށްްހާސިލެއްްނުވާނޭ،ްނުކުރެވޭނޭ.ްމިއަަދީކްވިޔަްސ،ްއެްއިެރއްަގއިްއޮންަންސަރުކާ

ްފާހަގަކޮްށލާް ނޑު ްއަުޅގަ ްޚާްއޞަކޮށް ްއެންމެ ްދުވަެހއް. ްހިތާމަވެރި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮުތން ްގިނަ ްވުެރ ްގޮތަށް އެއް

ްޖޯޝުގަ ްހިތްމަތާއި ްވަރަށް ްެއކުވެިރކޮށް ްބައެްއ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްރޫުޙގައިްއެއް ްަޤއުމީ ްމަސަްއަކތްކުރެްއވި، ިއ

ްއަީކް ްހިތާމަ ްއަނެއް ްވަކިެވަވޑަިއގަންނަާވކަން. ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންކޮޅެއް ްިޢއްޒަތްެތރި މަސައްކަތްކުެރއްވި

ް ްާދއިރ5ްާފާއިތުވި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޚާއްޞަޮކށް ްއަތޮޅަްށ، ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަށް، ްދާއިރާ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަހަރު

އަށްްެއއްވެސްްކަމެއްްވެފައިްނެތީމާްއެކަމުގެްހިތާމަ.ްއަުޅަގނޑުގެްާދއިރާގެްަރއްޔިތުްނގެްއަޑުްއަޅުަގނޑުްމިްިއްއވަނީ.ް

ްޢަބްދު ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުންނެވި ްމިއަުދގެ ްަރއީސޭ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގވާލަނީ ްރަްއޔިތުން ްއެ ޔާމީންްهللا

ްޒަޢާމަތުގަ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްހަނދުމަފުޅުކުރައްަވިއްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، ްއަޅައިނުިލއަޅައިުނލުން ްތަނުގައި ްފާއިތުިވ އި

ްހުރިް ްނެހެދި ްބަނދަރުތަކާއި ްހުރި ްނެހެދި ްދާއިރާަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަޅާލަދެްއވާށޭ. ްއަްށ ްދާއިރާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އްްރަށްްއަނެއްްރަށާްުގޅުވުމަްށްނަރުދަމާއާްއަދިްނޭޅިފައިްހުރިްމިސްކިތްތައްްއެބަްުހއްޓޭ.ްައދިވެސްްައޅުަގނޑުމެންްއެް

ްގޮތުންް ްއިޤްތިޞާދީ ްކަންތަްއތަކާއި ްވަޒީާފގެ ްތެރޭގައި ްވަސީލަތްތަކުެގ ްބޭނުންވާ ްކުިރއެުރމަށް ްއާއި ްތަރައްޤީ އަދި

ްހުއްޓޭ.ް ްއެަބ ްެވސް ްރަށްތައް ްހުއްޭޓ، ްއެބަ ްޤާއިމުކުރުން ްތަންތަން ްފަދަ ްކަންތަްއތައް،ްރިސޯުޓ ްބޭނުންވާ ކުރިއެރުމަށް

ވެރިއެކޭްނެތީ.ްމަނިކުފާނުްއެކަންްކޮށްދެއްވާނެކަުމެގްފުރިހަމަްއުއްމީދުްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްއެބަްއޮތޭ.ްއެކަންްްކޮށްދޭނެ

ްޤައުމަްށް ްދިވެހި ްއުފާފާގަތިކަން. ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ކޮށްދެއްވާށޭ.

ްމަޖިލީހުގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްްކުރިއެރުން. ްމެންބަރުން، ްމަޖިލީހުގައ17ްްިޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްެއކުް ްއެުކވެރިކަމާ ްވަރަށް ްެއއީ ްުޝކުރުއަދާކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްޢިްއޒަތްތެިރ މަސައްކަތްކުެރއްވި

ްއަދި ްރައީސަށާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްޓަކަިއ ްކަމަށް ްމަަސއްކަތްކުެރްއވި ްއެކު ްއަދިްްއަޅުަގނޑުމެންނާ އަމީންޢާއްމަށް

ނުޑްރައްޔިތުންގެްނަމުަގއި.ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ް ްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްސްޓާފުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވަންްއަުޅގަ

ް

ްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ްއަޅުގަ ްކުރިން ްވަކިުވމުގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބައެއްް`. ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްެވސް ނޑު

ްގޮުތގައިް ްމެންބަރެއްގެ ްފާދިއްޕޮޅު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ނަޑކީ ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހުރި. ްއެބަ ވާހަކަތައް
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ް ްގޮުތަގއި ްއެ ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްމީހެއް. ްހަމ2ްްައައި ްގޮތުަގއި. ްމެންބަރެއްގެ ްފާދިއްޮޕޅު ްއެއީ ްފުިރހަމަކުރިން. ދައުރު

ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ.ްއެ ްފުރިހަމަކުރެވެނީ ްމި ްަދއުރު ްެއއް ްގޮުތަގއި ްމެންބަރެއްގެ ްދާއިރާެގ ްނައިފަުރ ްފަހުން ްޭއގެ ގޮތަށް

ް ނަޑކަށް ްާގތްގަ ްމަސައްކަުތގައި ްމި ްސަރުކާރާއ14ްްިއާދެ! ްއަދި ްދެމިހުެރވިއްޖެ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަހަރު ވަރަކަށް

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްއަހަރ42ްަމަޖިލީހުގައި ްމިްއެަތއް ްއާދެ! ްހޭދަކުރެވިއްޖެ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމުއްދަތެއް ްދިގު ްވުރެ ށް

ް ްހޭދަކުރި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑަްށ14ްްމަޖިލީހުގައި ްއެއްބާރުލުން ްފަރާތްތަެކްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްއަހަރަކީ ވަަރކަށް

ްޓަކަް ްއެކަމަށް ްކަަށވަރު. ްއަހަރުތަެކއްކަން ްހޭދަކުެރވުނު ްމުއްދަެތއްަގއި ްދިގު ްމާތްލިބިގެން،ްމިހާ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ هللاްއި

ްއެންމެހައިް ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްގޮތުަގިއްހޮވި ްމެންބަރެއްގެ ްހޮވި،ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ްމި ނޑު އަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްައޅުގަ

ްދެންނެވުމުގައިް ްޝުކުރު ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްނައިފަރުގެ ްގޮެތްއގައި ްޚާއްޞަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. މެންބަރުންނަށް

ް ނޑަްށްއަދާކުރަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްވެސް ްހުރިއިރު ްގޮުތަގއި ްމެންބަރެއްގެ ްފާދިްއޕޮޅުގެ ްބޮޑު.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑު ްވަރަށް ދަރަނި

ނޑަށްްލިބިަފއިްވަީން އެންމެްބޮޑަށްްއެހީތެިރވެދެްއާވފައިްވަނީްަނއިފަރުްރައްޔިތުްނގެްފަރާތުން.ްއެންމެްގިނަްވޯުޓްއަުޅގަ

ްގޮތެް ްާޚއްޞަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިހާރުވެސްްނައިފަރުން. ްއަދި ްފާހަގަކުރަންޖެހެނީ. ްމި ްނަން ްނައިފަރުގެ އްަގއި

ްައޅުަގނޑަްށް ްއިތުބާާރއި ްކުރި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން ްދާއިާރގެ ްއެ ްވާތީ ްކަމަށް ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ްއެ އަޅުަގނަޑކީ

ނޑުްއެްބޭފުޅުންނަށްްުޝކު ނޑާްމެދުްބެހެއްޓެވިްލޯތްބަށްްޓަަކއިްައޅުގަ ރުްއަދާކޮށްކޮްށ،ފަހަރެްއގަިއްކުރިްޤަދަރާއިްއަުޅގަ

ްރަނގަޅު.ް ްގޮތް ްކުެރއްވި ްކަންަތއް ނާޑްދޭތެރޭަގއި ްބޭފުޅުްންއަުޅގަ ްއެ ްވެސް ްކޮޅުންުނލާނެ.ްއެހާ ްއަދާކޮށް ްޝުކުރު މި

ްޤަދަރެްއް ްޚާއްަޞ ްވަރަށް ްަރއްޔިުތން ްާދއިރާގެ ްއެ ްމެންަބރުން، ްާދއިރާގެ ްއެ ްޓަކައި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް އަދި

ްބަ ްމިްއަޅުަގނޑަށް ްމަޖިލީހުގައި ްދަންނަވައިލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއާެއކުަގއި ްއާދެ! ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ހައްާޓކަން

ްފެނިފައިް ްހައިިސއްޔަތުން ްަރއީެސްއގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމުއްދަތެްއގައި ްދިގު ްެއންމެ ްދުވަސްަތކުަގއި ވޭތުވެިދޔަ

ްޢަްބދު ްރައީސް ްހަމަ ްވެްސ ްމިއަުދެގ ްައޅުަގނުޑގެ ްވަނީ ްހަލަބޮލިްهللا ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަކީ ްެއ ްއާދެ! ޝާހިދު.

ްބަެއްއް ްއާދެ! ްބޭފުޅެއް. ްމަަސއްކަްތކުރެްއވި ްއެކު ްީހވާިގކަމާ ްވަރަށް ްމަސައްކަުތގައި ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ދުވަސްވަެރްއގައި

ްއެ ްނަމަވެސް، ްހުންނެވި ްނިންމެވިފަިއ ްނިންެމވުން ްގޮތަކަށް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަނިކުފާނަކީްްމައްސަލަތައް

ްއެް ްއާދެ، ްއެުކގަިއ. ްއަދަުބެވރިކަމާ ްވަރަށް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނުޑ ްބޭފުޅެކޭ ްހަރުދަނާ ްޤާބިލު ްއެކަީށގެންވާ  ކަމަށް

ްނިންމަވައިފި ްނިންމެވިކަުމގައި މަނިކުފާނު ްެދކޮޅަށް ްހިތާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެް ކަމެއް ްނިންަމވަނީ ްއެ  ވީަނމަވެސް

ްގޮތްތަ ްކޮންމެވެސް ްއެްމަނިކުފާނު ްވިސްނާފައި ްފާހަގަކުރަން.ް ކަކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބަލާފައި ްހާލަތަށް ދުވަްސވަރުގެ

ްޢަބްދު ްަރއީސް ްމިއަުދގެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްާވނަމަ ްދަންނަާވކަމުަގއި ްމިޔަލީްهللاްއެްއގޮތަށް ްފުށަށް ްދެ ްހަމަ ޝާހިދަކީ

ްމަނި ްއެ ްގޮތަށް ްބޭނުްނ ްފަހަރަކު ްެއ ްއެީއ ްދެންނެވިާދނެ. ްވެސް ްެއކޭ ނިޑ ްނިންމައިެދްއވުމުގަިއްކަ ްކަންތައްތައް ކުފާނު

ވަރަށްްހަރުދަނާކަމާްއެުކގައިްއެއިންްކޮންމެްގޮތަކަށްްނިންމެވިކަމުަގއިްވީނަމަވެސްްނިންަމމުންްގެންދަވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ނޑުްެއންމެްފުރަތަމަްވަރަށްްޚާއްޞަްޝުކުރެއްްދަންނަވަން.ްއަދިްހަމައެއާެއކުަގއިް ނޑަީކްއެްމަނިކުފާނަށްްއަޅުގަ އަުޅގަ
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ްބޭފުޅުންެގް ްއިދާރީ ްމީހެއް.ްެއްކޮމިޓީގެ ްހޭދަކުރި ްދުަވސްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮުތގައި ްމުޤައްރިެރްއގެ ްކޮމިޓީގެ ގަާވއިދު

ްއަދިް ްބޭފުޅުންނަށާ ްއިދާރީ ްކޮމިީޓގެ ްަގވާއިދު ްއެހެންވީމާ، ްލިބުނު. ްެއއްބާރުލުން ްބޮޑެތި ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑަށް ފަރާތުން

ް ނޑުްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއިދާީރ ްކޮމިީޓގެ ްެއ ްމަަސއްކަުތަގއި ްކުރި ްއަޅުަގނުޑ ކޮމިޓީަގއި

ްސަރުކާރުް ްމިފަހަކަށްއައިސް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެުކގަިއ ްދަންނަވަން. ްޝުކުރެއް ްޚާއްޞަ ވަރަށް

ްގޮތެް ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވަޒީރުްނެގްތެރެއިން ްތިއްެބވި ްފާހަަގކޮށްާލްބޭފުޅެއް؛ްއާދެ،ްމިހާރުގެްހިންގަވަން ްއގައި

ނަޑށްް ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްނާޒިމު. ްމުޙައްމަުދ ރޑް( ް)ރިޓަޔަ ްކާނަލް ްމިނިސްޓަރު ޑިފެންސް

ްބޭފުެޅއް ްދެްއވާފަިއވާ ްއެހީތެރިަކމެއް ްބޮޑެތި ްވަރަްށ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނަީކ ްއެ ްފަހުން ްެވވަަޑިއގެން .ްވަޒީުރކަމަށް

ްވަރަށްް ްެއއަށް ްނަންގަަވއި ްމަނިކުފާނަީކްޯފނު ްއެ ްީވނަމަވެސް ްދަންވަރެްއގަިއްގުޅާިލކަމުަގއި ްގޮތެްއަގއި،ްކޮންމެ ކޮންމެ

ޖަވާބުދެއްާވްބޭފުޅެއް.ްއެހެްނީވމާ،ްވަރަށްްޒިންމާދާރުކަމާްެއކުަގއިްމަސަްއކަތްކުަރއްާވްވަަރށްްހީވާިގްބޭފުޅެްއްނާޒިމަކީ.ް

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނުޑްއެހެންވީމާ، ްހަމައެއާެއކުަގއި ްދަންނަވަން. ްޝުކުރެއް ްޚާްއޞަ ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ެއ

ްވުޖޫދަށްް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްގެެނވިފަ.ްމި ްވުޖޫދަށް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދަންނަވާލަން.ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް

ްވިޔަސްްވެްސްމިްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްއެއްޗަަކށްްހެދޭ ނީްމިްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްއަހުލުވެރިކުރުވުމަށްްޓަަކިއްގެނެވުނުކަުމގައި

ނޑިޔާރުންނަށްްމިކަމާްބެހޭްގޮތުންްދޭންޖެހޭްމަޢުލޫމާތުތައްްދީ،ްއެްމީހުންްއަހުުލވެރިކުުރވަިއގެން.ްއެހެންވީމާ،ްޕޮލިާހް ފަ

ްޓަކަް ްއަހުލުވެރިކުުރވުމަށް ްޤާނޫނަށް ްމި ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްހުރިހާ ްއޮފީހާ، ްޕީ.ޖީ ްއޮފީހާއި ްއޭ.ޖީ ްބުރަްއަދި ްވަރަްށ އި

ްއެްއޗަކަްށ1ްްއެހެންވީމާ،ްްމަސައްކަތްތައްްއެބަްކުރަންޖެހޭ.ް ްތެރޭގަިއްމިްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްރަނގަޅު އަހަރުދުވަުހގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްކުރަންޖެހޭކަން ްމަސައްކަތްަތެކއް ްބުރަ ްއެަކށީގެންވާ ްޓަަކއި ްއަހުލުވެރިކުރުމަށް ްމިއަށް ްއަދި ްޓަކައި ހެދުމަށް

ްއެ ްައަވހަކަްށްފާހަގަކުރަން. ްވީާހވެސް ްޓަކައި ްކަމަށް ްމި ްގޮވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަށް ހެންވީމާ،

ްވަރަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަރުާކރަކީ ްމި ްމިހާރުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްެއގޮތަށް ްހަމަ ްއާދެ، މަސައްކަތްޕުޅުކޮށްެދއްވުމަށް.

ްަރއީސަކީ ްަސރުކާރުގެ ްމި ްސަުރކާރެއް. ްހޮާވފައިވާ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްތާއީުދކުރާްްބުރަ ްވަރަށް ްވެސް ނޑު އަުޅގަ

ްއެް ްހަމައެއާއެުކގައި ްއަދި ްމަސައްކަތްކޮށްދިނިން. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްހޮވުމަށް ްމަނިކުފާނު ްއެ ރައީސެއް.

ްކުރިމަތިލުމުންް ްއަށް ްދާއިރާ ްަނއިފަރު ނޑު ްމަަސއްކަތްޮކށްދެއްވި.ްއަުޅގަ ްވަރަށްްރަނގަޅަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ބޭފުޅުންްވެސް

އަޅުަގނޑަށްްޓަަކއިްސަރުކާުރންްވަރަށްްރަނގަޅުްކަންތައްަތކެއްްކޮށްދެްއވި.ްއެއީްައޅުަގނޑުމެންގެްކޯލިޝަނުންްއެހެންް

ްވެސްް ްެއއީ ްނެރުއްވިކަމީ ްކޮއްޮކައކު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވާދަކުަރއްވަން ނޑާ ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްނެރުއްވަިއގެން ބޭފުޅަކު

ްޝުކުރުދަން ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮށްދިންްސަރުކާރަށް ްސަރުކާރަށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީާމ، ްެއއީ. ްކަމެއް ނަވަންޖެހޭ

ްވަރަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްސަރުކާަރށް ްދެްއވީތީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުްންވެސް ްބަދަލު،ްއެ ހެޔޮކަމުގެ

ްއަޅު ްއަލަށް ްދަންނަވާލަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެުކގައި ްއަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްދާއިރާ ަގނޑުމެްނގެ

ހޮވުނުްބޭފުޅާ؛ްެއއީްއަޙްމަދުްޝިޔާމު.ްއެްމަނިކުފާނަށްްވަަރށްްބޮޑަށްްމަރުޙަބާްދަންނަވަމޭ.ްއަޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުރަނީް
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ްއެްަމނިކުފާނުްވަރަށްްހަރުދަނާކަމާް ނައިފަރުްއަުއްއުސްމިންތަަކަކށްްގެންދިޔުމަށްްޓަަކއިްކުިރައށްްއޮތްްދުވަސްަތކުަގއި

ްއެތަްއްއެުކގަ ްހުރި ްނުކުރެވިފައި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްދުވަްސތަކުގެ ްވޭތުވެދިޔަ ްކަމަށް. ްމަސަްއކަތްކުަރއްވާެނ އި

ްވަރަށްް ްމަސައްކަތްތައް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްފާހަގަކުރަން. ްއެަކން ްޤަބޫލުކޮށް، ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްހުރިކަން މަސައްކަތެއް

ް ްއެކު ްކުރ5ްްިހަލުއިކަމާ ްތެރޭަގއި ްއުއްމީދުކުރަމުންްއަހަރުދުަވހުގެ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްނިންމައިލާނެ ްގެްނގޮސް އަށް

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންާމލަން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމްްަވރަޙްމަތު

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ކާއިްތަފާތުްއަސަރާްއެީކގައިްވާހަކަަތއްްއަުޑިއވިގެންދާް`ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްތަފާތުްއިހްސާސްތަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުގެ ްއެުކަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަދަކީ. ދުވަހެއް

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަލ17ްަރައީސަށް ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްވަރަށްްވަނަ ބޮލި،

ްދިމާލެއްަގިއް ްހުރިހާ ްއެީކގައި ްކެތްތެިރކަމާ ްމަނިކުފާނު ްވާއިުރގައި ްމަޖިލީހަކަށް ްިހނގައިދިޔަ ްދުަވސްވަެރްއގައި އުނދަގޫ

ނޑުްމިްމަޖިލީހުގެްޕާލިމެންޓްރީްގުރޫޕުގެްލީޑަެރއްެގް މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއިްހުރިކަްންއަޅުަގނޑަށްްއެނގޭ.ްެއއީްައޅުގަ

ނޑުްއައިްސ،ްހަމަްއެމް.ޑީ.ޕީްތަމްސީލުކުރަމުންދާއިރުގައިްގޮތުަގއިްހުރިއި ރުަގއިްއެހެންްޕާޓީއެްއގައިްހުރެްފަހުންްއަޅުގަ

ްދެމެހެއްޓުމާއިްމަޖިލީސްްއޭެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުައސާސީ ްވިޔަސް އެމް.ޑީ.ޕީެގްމެންބަރެއްްގޮުތަގއިްހުންނެވިކަުމގައި

ްކުރައްވާ ްމަނިކުފާނު ްނެގެހެއްޓުމަށް ްވަރަށްްޒާތުަގއި ްޓަކައި ްއެކަމަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަކީ ްުބރަ ފަިއވާ

ްރައްޔިތުންެގް ްދިވެހި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްޭއެގއިތުރުން ްކަމެއް. ްޝުކުރުދަންނަވާ ްއެީކގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ބޮޑެތިްޖަމުޢިއްޔާްޖަމާޢަތްތަކުންްްމަޖިލީހަކީްއެއީްކޮންްތަނެއްަކންްއަންގައިދިނުމަށްްޓަކައިްޭބރުގެްއެިކއެކިްފަރާތްތަކުން

ްރަްއޔިތުންެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަކީ ްދިޔަ ްހިސާބަށް ްއެދޭ ްވޯޓަކަށް ްއަރިހުގައި ްމަނިކުފާނު ްއައިސް، ްމަޖިލީހަށް މި

ްށްމަޖިލީސްްބައިނަލްއަޤްވާމީްމުޖުތަމަޢުގައިްކުރިއަށްްގެންިދޔުމަށްްމަނިކުފާނުްޙިކުމަތްތެރިކަމާްއެކީަގއިްމަސައްކަތްްކަމަ

ްޓީމުަގއިް ްމަނިކުފާނުެގ ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެީކަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްޓަަކއި ްެއކަމަށް ވާތީެވ

ްލީޑަރާއިް ްމެޖޯރިޓީ ްއަދި ްޖެނެރަލާ ްކައުންސެލް ްއަމީންޢާއްމާއި ްއަދި ްރައީސާ ްނައިބު ްމަޖިލީހުެގ މަސައްކަތްކުެރއްވި

ްކޮ ްމަޖިލީހުެގ ްލީޑަރާއި ްސެކިޔުރިޓީްމައިނޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްައދި ްމުވައްޒަފުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޤައްރިރުންނާިއ މިޓީތަކުގެ

ްވަރަށްް ްބޭފުޅުންނަށް ްހިންގެިވްހުރިހާ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތެއްަގއި ްބޭފުޅުންނާ،ްޖުމްލަ ްހުރިހާ ބަލަހައްޓައިދިން

ްރައްޔި ްރާއްޭޖގެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްެއކީަގއި ްޤަބޫލުކުރަން.ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނޯންނާނެކަން ްއޮޅިަފިއ ްކަމެއް ތުންނަށް

ްދައުލަުތެގް ްވިަޔސް،ްމިއީ ްތިބިކަމުަގއި ްޕާޓީތަެކއް ްގިނަްސިޔާސީ ްކިތަންމެ ްތަނަކީ ްމިތިބަ ްތެދުވެ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްއަބަދު ްވެސް ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްއަދި ްވެސް ްސަރުކާރު ްޓަަކިއ ްވެިރވެގަތުމަށް ްމައްޗަށް ްބާރުގެ ްމި ްބާރު. ްއެއް

ްމެންބަރުންނަށާއިް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހިތްވަރުދޭހިތްއޮތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނުޑ ވަިކއަޅަމުންދާކަން
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ްގޮުތގަިއް ްެއއްބާުރގެ ްދައުލަތުގެ ްމިއީ ްއޮތީ، ްދަންނަވަން ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްސްޓާފުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ

ްފުރުޞަ ްދެމިތިބުމުގެ ްތަނުގަިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްުނވިކި ްސަރުކާރަކަށް ްނުިވކި، ްއޮީތ ތު

ްފާސްކުރިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަލަްށ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްދައުރަީކ ްވޭތުވެދިޔަ ްމިންވަރަކުްނނޭ. މަސައްކަތްކުރި

ްދައުރެް ްތަޖުރިބާކުރެވުނު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަެމއް ްހުރިހާ ްގޮތެްއގައި ްުޖމްލަ ްހުރި، ްކަުމގަިއްޤާނޫނުއަސާސީަގއި އް

ް ްދަުއލަތުގެ ްބެލިއިުރަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްދަންަނވާލަން. ްަވކިކުރުމަްށ3ްްއަޅުަގނޑު ބާރު

ްތަނުން.ް ްމި ްއުފައްދައިދިނީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމުއައްަސސާތައް ްމިނިވަން ްތަނުން. ްމި ްއުފެްއދީ ްޯކޓު ްސުޕްރީމް ޓަކައި

ްއަޅުަގނ ްދިނީ ްބާރުތައް ްދަނިކޮށްްސަރުކާރަށް ްހަލަބޮލިކަމުގައި ްދިވެހިާރްއޖެ ްތެރޭގައި ްމިކަމުގެ ްތަނުން. ްމި ޑުމެން

ްމީހާް ްހުރި ްރައީސެްއގައި ްނައިުބ ްަވއްޓާަލއި، ްވެރިކަން ްޤާނޫނީ ްވެރިކަން، ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްައއިސް ބަޣާވާތަކުން

ނޑުމެންްމިތަނުން ްައޅުގަ ްއޭނަްއަށް ްއޭނަްމިތަނަށްްވަދެ،ްއަނެްއކާ ވެރިަކންްދޭންޖެހި،ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްބަޣާވާތްކޮށްގެން

ްތަމްސީލުކުރެޭވް ްޕާޓީތައް ްސިާޔސީ ްހަމައެާއއެީކގައި ްގެންދިޔައިން. ްކުރިއަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއއްގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްވަކާލާުތކު ްޙައްޤުތަކަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްތަޢާރަފުކޮށް،ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަން ްމި ްގޮުތގައި ރާްތަނެއްގެ

ްއާއިް ްލާރި ްލިބޭ ްމައިންނަށް ްއެކަނިވެރި ްމިއަދު ްއަންަގިއދިނިން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްތިބި ްތަނުގައި ްމި މީހުން

ވަނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގ17ްްެމަސްވެރިންނަށްްލިބޭްލާރިްއާއިްއަނެކަްއެޗއްގެްވާަހކަްދައްކާއިުރގައިްމިްނިމިގެންދާް

ްލެ ްތަނުގައި ްމި ްމެންބަރުން ްމިކަންްލޮބުވެތި ްއަށް ްމެނިފެސްޓޯ ްވެސް ްސަރުކާރަކުން ްކޮންމެ ްސަބަބުން ްހަޅޭުކގެ ވި

ްއެހެންނަމަވެސްް ްނޫން. ްމޮޅުަކމެއް ްމީހެއްގެ ްމޮޅުކަމެއް، ްރައީސެއްެގ ްއެއީ ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ްއޮތީ. ގެންނަންޖެހިފައި

ްހުރިހާ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްރަީއސަށާއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއކީަގއި ްފަޚްރުވެރިކަމާ ްމިްްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރުންނަށް، ލޮބުވެތި

ްދިނީތީެވް ްފުރުޞަތު ްހަޅޭއްލެވުމުގެ ްމި ްތަނުގައި ްމި ްގުޫރޕަށް ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ކަމަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެީކގައި ްއިޚްލާޞްެތރިކަމާ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ިނޒާމުްތަޢާރަފުކުރިން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމުދަލުންްޑިއުޓީްަކނޑާލިންްމިްމަޖިލީހުން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްހުރިހާްޓެކްސްގެް

ްބަެއއްް ްދައުލަތުގެ ްބަދަލުވުމުަގއި ްއައި ްމި ްބަދަލުވެގެން ްދިވެހިާރްއޖެ ްެވގެންދިޔައީ ްނަތީޖާއަކަށް ްކުރުުމގެ މަސައްކަތެއް

ްިވޔަފާރިވެރިންނާ ްިދވެހި ްމީހުންނާިއްްމުއައްސަސާަތކާއި ްމަސައްކަތްކުރާ ްމީޑިާޔަގއި ްތިބި ްާރއްޖޭަގއި ްމި އަދި

ްބަަލއި،ް ްަމއްޗަށް ްމަަސްއކަތްތަކުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްފުރުޞަތެއް. ްނުލިބުނު ްހަޖަމުކުރަން ްދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްތެ ްކަންތައްަތކުގެ ްގިނަ ްއައި ްއަމާޒުވެގެްނ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވާހަކަތަުކަގއި ްދެކެވުނު ްކޮންމެްބިނާކޮށް ްމަޖިލީހުގެ ރޭގައި

ްފާަހގަކުރަން،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭގެތެޭރގަިއ ްމީހެއް. ްެވގެންދިޔަ ްިޝކާރަައކަށް ްތެރޭގައި ްަރއްޔިތުްނެގ ްއެއީ މެންބަރަކީ

މަރްޙޫމުްޑރ.ްއަފްރާޝީމުްައވަހާރަކޮށްލެވިަފއިވޭ.ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއެަތއްްމެންބަރުންނެއްްޖުމްހޫރީްމައިދާނުގައިް

ް ްއެަބްތަޅައި ްތަނުގައި ްމި ްވެސް ްމިައދު ްނިކަމެިތްއެކަކު.ްހަމަެއާއއެީކގައި ްއޭގެން ްވެސް ރޯނާކޮށްލާފަިއވޭ.ްައޅުަގނޑަކީ

ްއަކީ،ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފަހުމީ ްއަލްހާން ްހަދައިލާފަ. ްމީހަކަށް ްނުކުޅެޭދ ްމެންބަރެއް ްިޢއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑުމެންގެ އިންނެވި
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ްމަޖި ްަބއެްއްމެންބަރު.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިުތން ްހަމައެކަނިްވާހަކަަދއްކާ ްތަނުގައިްސައިޮބިއގެން ްމެންބަރުންނަކީްމި ލީހުގެ

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްގެންދަނީ. ްމި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި ްއަނިދިރިކަމެއްގެ ްނާމާން ްވަރަށް ނޫން.

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދާނަން. ްކުރިއަށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނޭވާްމަސައްކަުތގައި ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ަރއްޔިތުންނަްށ

ްފުރުޞަތުް ްަމސައްކަތްކުރުުމގެ ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްއޮތް ްކުިރއަށް ްޓަކައި ްޖަވާބުާދރީކުރުމަށް ްސަރުކާެރއް ހުރިއްޔާ

ްހުންނާނަމޭ.ް ްސާބިުތވެ ްކަުމގައި ްއެ ްައޅުަގނޑު ްދެްއވާފައޭ. ްވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްރަްއިޔތުން ްދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ްއޮތީ،ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްީހނުކުރައްވާޭށްއެމް.ޑީ ްދަންނަވާަލން ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްމެންބަރުންނަށާއި މެންބަރުނ4ްްް.ޕީ

ްޕާޓީެއއްެގްގޮުތގަިއް ްިއދިކޮޅު ްޓީމުގަިއްސަރުކާރާ ްމަސައްކަތްކުރީމޭ.ްއަދިވެްސްެއމް.ޑީ.ޕީ ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފެށިގެން

ް ްނުވަތ26ްައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރަްއޔިތުންެގ25ްްްމެންބަރުން ްގަނެވޭނޭ. ްނުެވސް ްިވކޭނަމޭ. ްނުވެސް ްތިއްބޭ. ްއެބަ މިތާ

ް ްވެިރކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމން ްވަކާލާތުކުރާނަމޭ. ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްހަމައަށ2218ްްްޙައްޤުަގއި ްއަހަރާ ވަނަ

ްއެމް. ްވެރިކަން ްބަދަުލކޮށް،ްާރއްޖޭގެ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްމުޅިން ްކުެރވެްންއަންނަންވާއިުރަގއި ްަޓކައި ްގެނައުމަށް ްއަށް ޑީ.ޕީ

ނޑުމެންް ނޑުްމިތާްކުރާނެ.ްސަރުކާރުްޖަވާބުދާރީކުރުވާނެްކިތަންމެްއަނިޔާެއއްްކުރިޔަސްްއަުޅގަ ހުރިްމަސައްކަތެއްްއަުޅގަ

ްބަ ްތިބި ްވިކިފައި ްމެންބަރުންނަކީްސަރުކާރަށް ްމަޖިލީހުގަިއްތިބި ްރައްޔިތުން ްގެްނދެވޭނީ ްގޮުތަގއި ްރަނގަޅު ަޔކަށްްރާއްޖެ

ްއެީކަގިއް ްތަފާތުވުމާ ްޚިޔާލު ްހަމަ ްނޫން. ްެވގެނެއް ްަތނަކަށް ްއޮތް ްިވކިފައި ްސަރުކާރަށް ްއަކީ ނިޑޔާރުގެ ްފަ ވެގެްނ،

ްޓަކައިް ްެއކަމަށް ްގޮތަކީ. ްއަންނާެނ ްެއއް ްޑިމޮކްރަސީ ްެއީއ ްކަރުމަރުހިފައިގެން. ްހަޭޅއްލަަވިއެގން، ޒުވާުބކޮށްގެން،

ްފުރު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދާއިާރގެްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްހުޅުހެންވޭރު ްމެންބަރުންނަށާިއ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ޞަތުދެްއވީތީެވ

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަންަނވަން. ްއެީކގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ނުޑ ްއަޅުގަ މެންބަރުންނަށާއި

ްކޮންމެ ްބުނަންޖެހިއްޖެ ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަްށ ްޙައްޤުަގއި. ްރަްއޔިތުންެގ ނޑުމެންްްމަސައްކަތްކުރާނީ ްއަުޅގަ އެއްެޗއް

ްއޮތުން.ް ްގޮުތގައި ްތަނެއް ްމިނިވަން ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްެއދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރާނަން. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެކަން ބުނާނެ.

ްވެއްިޓއްޖެްއޔާް ްއުނގަށް ްސަރުކާރު ްތަން ްމި ްޤަބޫލުނުކުރައްވާތި، ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްޤައުމު ްމި ްމުޅި ްތަންްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމި ްގޮތުަގއި ްބާރެއްގެ ްަވކި ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްފަސާދަެވގެންާދނެ. ހަލާކުވެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްިވޔަސް. ްއުޅުނުކަމުަގއި ްޕާޓީއަކު ްކޮންމެ އޮންނަންޖެހޭނެ

ް ްމިދިޔަ ްމަޖިލީހުގައި؛ ްމެންބަރުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔ17ްިރައީސާއި ްކުރެއްިވްވަނަ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ތުން

ްމަސައްކަތަށްްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްއެީކގައިްުޝކުރުްދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްއިށީންނާނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްއެން ނޑު ްއަޅުގަ ްޢައްސަލާމްޢަލައިުކމް. ްޝުކުރުއަާދކޮށްލަންް` ްވަގުތުަގއި ްލިބުނު ްމި ްވެސް ްފުރަތަމަ މެ

ް ްއާދެ،17ްްބޭނުންވަނީ ްދާއިރާ؛ ްހިމެނޭ ްއަުޅަގނޑު ްއިންތިޚާބުކޮށްދެްއވީތީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއިޔތުންގެ ވަނަ
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ްރައްޔިތުންނަށް. ްލޮބުވެތި ްގާދޫގެ ްއަދި ްމާމެންދޫ ްފޮނަދޫ، ްހިމެނޭ، ްދާއިރާގައި ްފޮނަދޫ ްބޭފުޅުންްްހައްދުންމަތީ އެ

ވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރަަކށްްހޮއްަވވައިެދއްވީތީްމިއަުދ17ްްއަޅުަގނޑަށްްާތއީދުކުަރއްަވއިް

ްފޮނަދޫް ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިވެސް ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްއާދެވުނީ. ްހިސާބަށް ްމިހިރަ ްއާދެވިފައި ްގޮތުްނ ްިސޔާސީ އަޅުަގނޑަށް

ްއު ްލޮބުވެތި ްއަދިްދާއިރާގެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެީކގަިއ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްރައްޔިތުންނަށް ުޚްއވަްތތެރި

ް ްފަހިކޮށްދެްއވުމުަގއ17ްްިހަމައެއާެއކީަގއި ްއަުޅަގނޑަށް ްފުރުޞަތު ްވުުމގެ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ވަަނ

ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަކަށް ްމަސައްކަތްތަްއްކޮށްދެއްވި ްމުހިއްމު ްބޭނުން.ްއޭގެތެޭރގަިއްއެންމެ ްުޝކުރުއަާދކުރަން ްވަގުތު ްމި ނޑު

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްގޮތެްއަގއިްމިއަދުގެ ްއަދިްމިްهللاްޚާއްޞަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ޔާމީން

މު،ްއަޅުަގނޑުްާޚއްަޞްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްނައިުބްރައީސް،ްދިްއގަރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދްނާޒި

ް ްއަޅުަގނޑަށް ްސަަބބުން ްއެހީތެރިކަުމގެ ްވެދެްއވި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްދެ ްެއ ްފާަހގަކޮށްލަން. ވަނ17ްްަގޮތެްއގައި

ްމަޤާމަށްް ްއެ ްތެރޭގައި ްފުރުޞަތުގެ ްއެ ްއަދި ްލިބިގެންދިޔައީ. ްފުރުޞަތު ްކުރިމަތިލުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއެ ނޑުމެްނގެްއަޅުަގނޑަށްްއާެދވުމުގެ ްއަުޅގަ ންމެްބުރަްމަސައްކަތެއްްކޮށްދެްއަވއި،ްއެންމެްބޮޑުްއެހީތެރިކަެމްއްވެދެއްވީ

ްމައުމޫުން ްއަލްުއސްތާޛު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރީގެ ްިދވެހިރާއްޭޖެގ ްއާދެ، ްރަީއސް؛ ްމިއަުދގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ނޑަށްްނުލިބުނުްނަމަ،ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު.ްއެްމަނިކުފާނުގެްފުރިހަމަްއެއްބާރުލުމާއިްާތއީދުް ވަނަްރަްއޔިތުންެގ17ްްއަުޅގަ

ް ްއެހެންކަމަށްވާތީ، ްނުލިބުނީސް. ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތެއް ްމެންބަރަކަށްވުމުގެ ްރަްއޔިތުންގ17ްްެމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ްރަީއސް ްޕާޓީގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހޯއްދަވައިެދއްވުުމގައި ްއަޅުަގނޑަށް ްފުރުޞަތު ްވުމުގެ ްމެންބަރަކަށް ،ްމަޖިލީހުގެ

ްމަނިކުފާނަށްް ްއެ ްޓަކައި ްއެހީތެރިަކމަށް ްވެދެްއވި ްދެްއިވްތާއީދާއި ްައޅުަގނޑަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު އަލްއުސްާތޛު

ް ނުޑްމިްވޭތުވެގެންދިޔަ ްއަުޅގަ ްެއީކގައިްޝުކުރުދަންަނވަން.ްއަިދްހަމަްމިއާއެކީގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަހަރ5ްްުވަރަށް

ްމަސައްކަްތުކރު ްމަޖިލީހުގައި ްމަަސއްކަްތކުރެްއވިްމި ްއެީކގައި ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޓީމުްނ؛ ނުޑގެ ްއަުޅގަ މުގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްގަމު ްތަމްސީލުކުރެއްިވ، ްހަްއދުންމަތި ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްއާދެ، ްމެންބަރުން؛ އިޚްލާޞްތެރި

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްއަބްދުލްޣަފޫރާއި ްޫޔސުފް ްއަޚް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަބްދުލްޢަޒީޒުްމެންބަރު ްއަލްއަޚް ްމެންބަރު ތެރި

ްޭއގެއިތުރުންް ްއަދި ްރަޝީދު، ްއަޙްމަދު ްއަލްއަޚް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިްސދޫ ްއަދި ްއަބޫބަކުރާ ޖަމާލު

ްޒަމީރުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްކިނބިދޫ ްލީޑަުރ، ްގުރޫޕުގެ ްާޕލިމެންޓްރީ ްމިހާރުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑަށްްދެްއވިްއެހީތެރިަކމަށްްޓަކައިްއެްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެީކގައިްޝުކުރުދަންަނވަން.ްއަޅުގަް

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްފުރުޞަތުގައި ްގޮުތގަިއ17ްްއާދެ،ްމި ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑަށް ްކުެރިވއްޖެކަމުެގްއަޅުަގނުޑްހުރެގެން ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްފަދަ ްޤަބޫލުކުރާ ްަރއްޔިތުން ްދާއިާރގެ ގެ

ނޑަށްްިލބިގެންދިޔައީް ނޑަށްްއ18ްްެހިތްހަމަޖެހުންްއަޅުގަ ނޑުްުކރިމަތިލީމަ،ްއަޅުގަ ވަނަްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހަށްްއަޅުގަ

ް ްަސބަބުން. ްާތއީދުގެ ްދެއްވި ްމ17ްެބޭފުޅުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ނޑުގެްވަނަ ްއަުޅގަ ްވީ ްއަޅުަގނޑު ންބަރަކަށް
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%ް 42ްްދާއިރާގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްެއީކަގއި. ނޑ18ްްުވޯޓާ ްއަޅުގަ ްމެންބަރުކަމަށް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ަވނަ

ނޑ5ްްުވޯޓާްއެީކަގއި.ްޭއގެންްއަުޅަގނޑަށްްދޭހަވެގެންިދޔައީްމިދިަޔ58.82ްްއިންތިޚާބުކޮށްދެްއވީް% އަހަރުދުވަހުްއަުޅގަ

ްމަސަ ްއެހެންވީމާ،ްއެކަމަށްްކުރި ްބަލަިއެގންފިކަން. ްއެކީަގއި ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްރައްޔިތުން ނޑުެގްދާއިރާގެ ްއަުޅގަ އްކަތް

ވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްއަޅުަގނޑުްއިންތިޚާބުކޮށްެދއްވުމަށްްޓަަކއިްައޅުަގނުޑގ18ްްެޓަކައިްއަދިވެސްްއެއްްފަހަރުް

ްމަ ްކޮށްދެްއިވްބުރަ ްރަްއޔިތުން ްގޮތެްއގަިއްދާއިރާގެ ްޚާއްޞަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޭފުޅުންނަށް ްފާހަގަކޮށް،ްއެ ސައްކަތް

ްއެއްބާރުލުްން ްދެްއވި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްުޒވާނުން ްދާއިރާެގ ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ްއާދެ، ްޒުާވނުން؛ ްއިންތިޚާބުަގއި މިފަހަރުގެ

ނުޑގެްމިްއިންތި ނޑުެގްފާހަގަކޮށް،ްއެްހުރިހާްުޒވާނުންނަށްްޝުކުރުއަދާކުރާއިރުްއަުޅގަ ޚާބުތައްްާކމިޔާބުކުރުމުގައިްއަުޅގަ

ްއެކީަގއިް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްއަށް ްޢާއިލާ ްފާހަގަކޮށް، ްއެހީތެރިކަން ްދެއްވި ނަޑށް ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ޢާއިލާގެ

ްއަންހެނުންނާއިް ްއަޅުަގނުޑގެ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްމަސަްއކަތްްއަޅު ްބުރަ ްކޮށްދެއްވި ްޓަކައި ްކާމިޔާބުކުރުމަށް ްއިންތިާޚބު ްއަޅުަގނޑަށް ްފައިޞަލް ްދަރިފުޅު ަގނުޑގެ

18ްފާހަގަކޮށް،ްއެްދެްބޭފުޅުންނަްށްވަކިްންޚާއްަޞކޮށްްުޝކުރުދަންނަވަން.ްއަދިްހަމަެއާއއެީކގަިއްމިއަދުެގްސަރުކާރުންް

ްއަޅުް ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ްބުަރްވަނަ ްކޮށްެދއްވި ްޓަކައި ްއިންތިޚާބުކުުރމަށް ްުނވަތަ ްޓަކައި ނުޑްހޯދުމަށް ގަ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްަރީއސް ްފާހަގަކޮށް، ްމަސައްކަތް ްއިްސވެރިންނަށްްهللا ްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާ ޔާމީން

ނޑަށްްއެ ްނމެްބޮޑުްއެހީތެރިކަެމއްްދެްއީވްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއުކްޝުކުރުްދަންނަާވއިރުްމިްަފހަރުްވެސްްއަުޅގަ

ރައީސްްއަލްުއސްތާޛުްމައުމޫުންޢަބްދުލްޤައްޔޫމުކަންްފާހަގަކޮށްްއެްމަނިކުފާނަށާއިްއެްމަނިކުފާނުގެްލޮބުވެތިްޢާއިލާްއަށްް

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްކެމްޕޭނުގައި ްމި ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްުޝުކރުދަންނަވާއިރު ްއެީކގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނެތި ހިފެހެއްޓުމެއް

ްލީޑަރުްއެހީ ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްޭއގެތެޭރަގއި ްބޭނުން. ްފާަހގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސ ްފަރާތްތައް ްއެހެން ތެރިވެދެްއވި

ްއެް ްޚުދު ްހަމަ ްއަދި ްެވދެއްވި. ްއެހީތެރިކަމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްކެމްޕޭުނގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް އޮނަރަބަލް

ްާދއިރާ ނުޑގެ ްައުޅގަ ްވަަޑއިގެން، ނޑުްްމަނިކުފާނު ްއަުޅގަ ްބަިއވެިރވެ، ްކެމްޕޭނުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްަވަޑއިގެން އަށް

ްވަރަށްް ްއިބްރާހީމަށް ްޤާސިމް ްއޮނަރަބަލް ްފާހަގަކޮށް، ްމަސައްަކތް ްބުރަ ްކޮށްދެއްވި ްޓަކަިއ އިންތިޚާބުކޮށްދެްއވުމަށް

ްދަންނަވާލަ ްއަޅުަގނުޑ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެީކގައި ްބޭނުންވަނީްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ން

ނޑަށްްޔަޤީންކަްން ްއަުއްދައުަރކަށްްކުރިމަތިލަިއގެންނޭ.ްތިބިިއރުްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންްމިއަުދްމިތިބީްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްޢަބްދު ްއަްލފާޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިއަުދގެ ްއޮތޭ ްއެބަ ްސަރުކާުރެގްهللا ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޔާމީން

ްހައްދުން ްހައްދުންމަތީގެްތެރެއިން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުިރއެރުން ްއާއި ްތަަރްއޤީ ްއުފާކުާރވަރުގެ ްރަްއޔިތުން މަތީގެ

ް ްވޭތުވެިދަޔ ްޔަޤީންކޮށްއަުރވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެެނސްދެވޭނެކަން. ްޓަކައި ްރައްޔިތުންގ5ްްެރައްޔިތުންނަށް އަހަރު

ްފަ ްސާބިުތެވހުރި ްިފކުރުަގއި،ްއަޅުަގނޑު ްރަްއޔިތުންގެ ްވިސްނުމުަގއި ްއޮތް ްކުރިއަށް ނޑ5ްްުދައިން ްއަުޅގަ ްެވސް އަހަރު

ްބޭފުޅުންް ްެއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފިކުރުަގއި. ްރަްއޔިތުންެގ ްވިސްުނމުގައި، ްަރއްޔިތުްނގެ ްެއކީަގއި، ްރައްޔިތުންނާ ދެމިހުންނާނީ
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ދަްގޮތެްއގަިއްއަޅުަގނޑަށްްެދއްވިްވޯޓުްގެްއލިގެންދިޔަކަނުދޭނަން.ްއެްބޭުފޅުންްއުފާވާްފަދަ،ްއެްބޭފުޅުްންފަޚްރުވެރިވާްފަ

ް ްއޮތް ްކުިރއަށް ްޔަޤީންކަނ5ްްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްފުރިހަމަ ްމަސަްއކަތްކޮށްދޭނެަކމުގެ ނޑު ްައޅުގަ ްވެްސ އަހަރު

ްމިް ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަަކކޮުޅ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަރުަވން. ްރައްޔިތުންނަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްަމޖިލީހު ްމަސައްކަތުގައި ްއިދާރީްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްއަމީންޢާއްމާ ްރައިސާއި ްނައިބު ްރައީާސއި ްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ްއަދިް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްއެ ްފާހަގަކޮށް، ްމަސައްކަތް ްބުރަ ްެގންދަވާ ްކޮށްދެއްވަމުން މުވަްއޒަފުން

ޝާހިދަކީްއަޅުަގނޑުްهللاްސްްއަލްފާޟިލްްޢަބްދުޚާއްޞަްގޮތެްއަގއިްފާހަގަކޮށްަލންްބޭނުންްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީ

ްއަޅުަގނުޑެގް ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާަލން ްއެހެން ްކަމަށް. ްބޭފުެޅްއ ްކެތްތެރި ްިޙކުމަތްތެރި، ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރަނީ ވެސް

ްވެްސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެތރޭގައި ްކަންތައްތަުކގެ ްހިނގައިދިޔަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްފަހަރު ްބަެއއް ްއިން. ްތަޖުރިބާ އަމިއްލަ

ންނާނެްމަނިކުފާނަށްްވަރަށްްހިތްދަތިވާްކަހަލަްވާހަކަތައްްދެންނެވިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެީއްސިޔާސީްގޮތުންްދެންނެވިްހު

ވާހަކަތަެކއް.ްމަނިކުފާނުގެްކެތްތެރިކަންްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްޤަބޫލުކުރަން.ްއެކަމަށްްޓަކައިްމިްހަލަބޮލިްދުވަސްވަުރް

ްއެކީ ްކެތްތެރިކަމާ ްފާހަގަކޮށް،ްމަނިކުފާނު ްސިޔާސަތު ްހަރުދަނާ ްގެްނގުޅުްއވި ްތި ްގެންދެުވމުގައި ްމަޖިލީސް ްމި ގައި

ްބުރަް ްކުރެްއވި ްރައީސް ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވާއިރު، ްއެކީަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް މަނިކުފާނަށް

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްވެސް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްފާހަގަކޮްށ، ނުޑްްމަސައްކަތް ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. އެީކަގއި

ް ްފަދ18ްްައުއްމީދުކުރަނީ ްފަޚްރުވެިރވާ ްފަދަ، ްއުާފާވ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްެވގެންާދނީ ްމަޖިލީސް ްަރއްޔިތުންެގ ވަަނ

ް ްއެހެންަކމަށްވާތީ ްކަމަށް. ްޢިއްޒަތްތެރ18ްްިމަޖިލީހެއް ްހުރިހާ ްހޮވިވަޑަިއެގންނެވި ްމަޖިލީހަށް ްރަްއިޔތުން ވަނަ

ްމެންބަރު ްއެީކަގއި ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާިއރު، ްއެއް ްމަރުޙަބާ ްހޫނު ްވަރަށް ްރައްޔިތުްނގ17ްްެންނަށް ވަނަ

ް ްމަސައްކަތްކުަރްއަވއި ްލިބިވަޑައިުނގަތ18ްްްމަޖިލީހުގައި ްފުރުޞަތު ްމަސައްކަްތކުރުމުގެ ްަމޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުންގެ ވަނަ

ްބޭފު ްއެ ްފާހަގަކޮްށ، ްމަސައްކަތް ްކުރެއްވި ްއެ ްއެކީަގިއްބޭފުޅުން ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްވެސް ޅުންނަށް

ްވުރެް ްއަދަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޤައުމާއި ްދިވެހި ްނިންމަިއލާނީ ްވާހަަކކޮޅު ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއާދެ، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްމާތް ްމާދަމާއެއް ްސަރުކާރު،ްޢަބްދުهللاްފަހިފެހި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިއޮތް ްމިއަދު ވެރިކަުމަގިއްްޔާމިނުގެهللاްމިންވަރުކުރަްއަވއި

ދިވެހިްޤައުމުްތަރައްޤީގެްައއުްއުސްމިންތަކަކަށްްދަތުރުކުރުމުެގްމަގުްއެކަލާނގެްފަހިކޮށްދެްއަވއި،ްދިވެހިްރަްއޔިތުންނަކީް

މިންވަރުކުރެއްވުްންهللاްފުދުންތެރިކަމާްއެކީގައިްމިނިަވންްމާޙައުލެއްގައިްދިރިއުޅޭްަރއްޔިތަކަށްްވުުމގެްހެޔޮްތަޢުފީޤުްމާތް

ްެއކަ ްބޭނުންވަނީްއެދި ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްިނންމާލަމުން ްދަންނަވަމުން. ްދުޢާ ްހަޟުރަުތަގއި ލާނގެ

ްދެމިހުންނާނެކަމުެގް ްއެީކގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުވެ ްދެޮގތެއް ްއެީކގައި ްސާބިތުކަމާ ްޚިދުމަތްކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް

ްޢިް ްލޮބުވެތި، ްދާއިާރގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޔަޤީންކަން ްއެއާެއކީަގއިްފުރިހަމަ ްހަމަ ްއަދި ްއަުރވަމޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްއޒަތްތެރި

ްޤައުމުެގް ްދިވެހި ްވުރެ، ްއަށް ްމަންފާ ްއަމިއްލަ ްމަޞްލަޙަތާއި ްއަިމއްލަ ްމަަސއްކަތްކުރާނީ ްއަބަދުވެސް އަޅުަގނޑު
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ްމާތް ްނެރެގެންނޭ. ްކުރިއަށް ްމަންފާ ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްމަސްލަޙަތާއި ްމަސައްކަތްކަުތގަهللا ިއްއަޅުަގނުޑމެންގެ

 .ّ رحوت هللا ّ بزكاتَ الم عليكنّالسّ ބަރަކާތްލެއްވުމަށްްއެދިްދުޢާކުރަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

 

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްއެން ްނިންމާލުމުގެ ްދައުުރ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްފަހުް`. މެ

ްވިސްނުންތެރިކަާމް ްކެތްެތރިކަމާއި ްތެޭރގައި ްދުވަސްތަކުގެ ްހަލަބޮލި ްމި ްހަމަ ްބުނާއިރު،ްއަޅުަގނޑު ްެއއްެޗއް ޖަލްސާގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްޓަކައި ްސާބިތުަކމަށް ްދެްއކެވި ްހިންގެވުުމގައި ްމަޖިލިސް ްމި އެުކގައި

ްއަޅު ްޓީމަްށ ްަރއީސްގެ ނުޑްރައީސަށާއި ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެުކ، ްޝުކުރުދަންނަަވން. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހަމަ ަގނޑު

ްލޮބުވެތިް ްމާރަންދޫގެ ްއަދި ްއިހަވަންޫދ ްމޮޅަދޫ، ްދާއިރާގެ ްއިަހވަންދޫ ްއިންތިޚާބުކޮށްދެްއވި ްދާއިާރއަކުން ްއެ އަޅުަގނޑު

ނޑާްބެހެއްޓެވިްގާްތކަމާއިްއަުޅަގނޑާްެއއްކޮށް ކުރެްއވިްބުރަްމަސައްކަތާްއަދިްއެްބޭފުޅުްންްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއަުޅގަ

ްއަދިް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްބޭފުުޅންނަށް ްއެ ްޓަަކއި ްަބސްކޮޅުތަކަށް ްވިދާުޅވި ްދޭތެރޭ އަޅުަގނޑާ

ް ްވ18ްްެހަމަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންތިޚާބުެވވަަޑިއގެންނެވި ްއަްށ ްދާއިރާ ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނެގ ސްްވަނަ

ނޑުްަޤބޫލުކުރާްގޮތުގައިްރަްއޔިތުންގެް އަޅުަގނޑުްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްއެކުްޝުކުރުދަންނަަވއިްމަރުޙަބާްދަންނަވަން.ްއަޅުގަ

ްޮގނިޑް ްދާއިާރގެ ްއިހަވަންދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަކަށް. ްޚިދުމަތްކުރާ ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްވާންޖެހޭނީ މަޖިލިސް

ްޔަޤީނުންވެސް ްވާނީ ްކަންބޮޑުވުމެއް،ްްތަމްސީލުކޮށްފައި ްކަހަލަ ްއެްއެވސް ްރަްއޔިތުން ްދާއިރާގެ ްއެ ްގޮތަށް. ފަޚުރުވެރިވާ

ްެއކިެއކިް ްތުހުމަތުތަާކއި ްެއކިއެކި ްގޮތަށް. ްއިހުާސސްކުރަންނުޖެހޭނެ ްލަދުވެތިކަމެއް ްނޫނީ ްއިހުސާސްކުރަްނ ހާސްކަމެއް،

ްއަޅުް ްފާޑުފާޑުގެްވާހަކަަތއްްައއިއިުރްވެސް ްއެިކއެކި ްއެްފަދަްެއްއވެްސްއިނގިލިދިްއކުރުމާއި ނޑަކީ ނޑުްއުާފވޭ.ްައޅުގަ ގަ

ްރައްޔިތުްން ްހުރިހާ ްސާފުކަންމަތީަގިއްކަމުގައި ްހުރީ ނޑި ްގޮ ްދާއިރާގެ ްނޫން.ްއެ ްއިނގިލިދިްއކުރެވުުންމީހެއް ތުހުމަތުގެ

ްުއއްމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމާލެވޭތީ. ްދައުރު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްގޮުތަގއި ނިޑއެްއގެ ްގޮ ދުކުރަނީްޤަބޫލުކުރާ

ްގޮަތކަށްް ްދެމެހެއްޓެނެވި ްޚިދުމަތްކުރުމުަގއި ްރައްޔިތުންނަށް ްއެކު ްސާފުކަމާ ނޑި ްގޮ ްއެ ްެވްސ ްތަނުަގއި ްއޮތް ކުރިއަށް

ްކޮމިޓީެއްއގަ.ް ްދެ ްބުރަ ްނުލާހިކު ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަްތުކރަމުންދިޔައީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަކމަށް. ްބަހައްަޓވާނެ ވިސްނުންފުޅު

ް ްމުއައްސަސާަތކުެގ ްއެންމެްމިނިވަން ްކުެރވުނު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮމިީޓގައި ްަގާވއިދު ްާއއި ކޮމިޓީ

ްހުރިހާް ްހުރި ްައއިސް ްއަށް ްކޮމިީޓ ްގަވާއިދު ްއޮތީ ްހިތްހަމަޖެހުން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްމަސަްއކަތްކޮށްީދފަ. ރަނގަޅަކަށް

ްމަަސއްކަތުމަްއސަލަްއަޅުަގނޑ122ްްުމައްސަލަތަކެްއ،ް% ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާނީ ްމިްهللاން ްވާނީ ްެއުކ ްާވގިފުޅާ ގެ

ްމަސައްކަްތކުރުމަށްް ްއެކު ްމިނިވަންަކމާ ްމުއައްސަސާަތއް ްމިނިވަްނ ްހަމައެއާއެުކ، ްނިމިފަ. ްނިމިގެންދާއިރު ދައުރު

ްދިވެހިާރއްޖޭގެް ްެއގޮތުން ްމީހެްއ. ްމަސައްކަްތކުރި ނިޑނޭޅި ްކެ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ފުރުޞަތު

ްދާއިރާ ްއަދިްްޢަދްލުއިންޞާފުގެ ްކަންބޮޑުވުންަތކާ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންތައްަތާކ ްދިމާވެފައިވާ ައށް
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ްެއް ްވާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްކުރެވެން ްމަޖިލީހުން ްގުިޅގެން ްކަންބޮުޑވުންތަާކ ރައްޔިތުންގެ

ްަޖވާބުާދރީކުރުވުމަށް ްމުއަްއސަސާތައް ްމިިނވަން ްއަދި ްކޮށްފަ. ްވެސްްްކޮމިޓީގަިއ ްމަސައްކަތްތައް ްހުރި ްކުެރވެްނ ޓަަކއި

ްދާއިާރެގް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދައުރަކީ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮށްފަ. ްވާނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަިދް ްކަމަށް. ްދައުރެއް ްފެިނގެންދާނެ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަގުަނ ްޓަަކއި ްއަްށ ްަތރައްޤީ ްފާގަތިކަާމއި ރައްޔިތުންެގ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއ ްދަުއރެއް ްޖެހިގެންދާނެ ްކުލަ ްޙަީޤޤީ ްވާހަކަަތކުެގ ްގިަނ ްއިިވގެންިދޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގޮތުަގިއް ްކަންކަމުގެ ްދަތިުއނދަގޫ ްއެންމެ ްވަގުތު ްމި ްޤަބޫލުކުރަީނ ްއަޅުަގނޑު ްެއގޮތުން ްއާދެ! އުއްމީދުކުރަން.

ްގޮތު ްވަޢުދުގެ ްރައްިޔތުންނަށް ްނޫނީ ްސާބިތުަކާމްފާހަގަކުރެވިަފއިވާ ްފުްއދައިދިނުމުގައި ްކަންަތއްތައް ްގިނަ ްެވފައިވާ ަގއި

ްއޮްތްދައުރަކީ.ްހަމަެއއާެއކު،ްއެް ްކުރިއަށް ްކަމަށް ްދައުރެއް ްފެނިގެންދާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު ްދެމިހުންނަ އެކު

ްހަ ްމަްއސަލަތައް ްދަތިއުނދަގޫ ްިތބުމުގެ ްމާލޭގެ ްަރއްޔިތުން ްަވސީލަތްތަްއްދާއިރާގެ ްތިެބވޭނެ ްމާޭލގައި ްޓަަކއި އްލުކުރުމަށް

ްައޅުަގނުޑް ްވެސް ްކަމުަގއި ްވަޢުދެްއ ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ ްވެްސ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެީއ ްވަޢުދަކީ، ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްެއދެނީ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްބޭނުންވޭ. ްަދންނަވާލަން ްވެސް ްވާހަކަ ހެލްތުްއުއްމީދުކުރާ

ްފައިދާހުރިް ްއެންމެ ްޭއގެ ްތަުނަގއި ްއޮތް ްކުރިއަްށ ްބަަދލުގައި ްއެްއޗެްއގެ ްލިބޭ ްަނމެއްަގއި ްެވސް އިންޝުއަރެންަސކީ

ްމީހުންނަށްް ްއެބައި ްވީމާ، ްދާއިރާައކަްށ ްގިނަ ްމަސްވެރިން ްއަކީ ްދާއިރާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްލިބިގެންދިއުްނ. ރަނގަޅުގޮުތަގއި

ް ްނުބެޔަސް ްބެޔަސް ްްހާސ12ްްލިބެންޖެހޭ ްއެ ްތަނަކަްށްާވއިރު ްއުޅޭ ްވެސް ްބަަޔކު ނޑުވެރިކަްނކުރާ ްއަިދްދަ 8ްރުފިާޔއާ

ްޓޫރިޒަުމގެް ްއަދި ްެވގެންދިއުން. ްއެްއޗަކަށް ްލިބޭ ްހިތްހަަމޖެހުމެއް ްރަނގަޅު ްލިބިގެންދާ ްވެސް ްައކީ ްރުފިޔާ ހާސް

ްބައިވެިރވު ްއަށް ްރައްޔިތުމީހާ ްއާދަިއގެ ްރާއްޭޖގެ ްތަނުގައި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބަންދުނުވާނެްސިނާޢަތުގައި ްދޮރު ްއޮތް މަށް

ް ްުއއްމީދުކުރަން.18ްްގޮތަކަށް ްއަޅުަގނޑު ްބައްޓަންެވގެންދާނެކަމުަގިއ ްމަސައްކަތްަތއް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ވަނަ

ްސިނާޢަތުަގއިް ްދެންނެވި ްމި ްމިންވަރަކުން ްލިބޭ ްފުދުންތެރިަކން ްޖީލުތަކަށް ްއޮތް ްއަންނަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްފައިހަރުކޮށްލުމުގެ ްގޮތަކަށް ްއޮްނނާނެ ްމަސައްކަތްކޮށްދެްއވާެނ18ްްޖާގަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްފެންނަމުންދާް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިޝާރާތްކުރަނީ ްމި ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްަޤބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސ ކަމުގަިއ

ްއަ ްދާއިރާ ްޓޫރިޒަމްެގ ްދުވަސްތަކެއް ްަބނަ ްސަބަބުން، ްފެނިދާނެކަމުގެްމަންޒަރުތަކުގެ ްއިްނެވސްޓަރުންނަށް ްނޫނީ ށް

ްފަހަރުް ްެއއް ްއަދިވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނަމުންދާތީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުލަވަރު ްއެ ްވެއްޖެއްޔާ ްނޫނީ ހުވަފެން،

ން،ްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްހުރިހާްލޮބުވެތިްރައްޔިތުންްބެހެއްެޓިވްގާތްކަމާއިްދެްއވިްއެއްބާރުެލްއވުމަށްްޝުކުރުދަންނަވަމު

ްރައްޔިތުންނަްށް ްމޮޅަދޫގެ ްމާރަންދޫ، ްއިހަވަންދޫ، ްދާއިރާ؛ ްއިހަވަންދޫ ްތަމްސީލުކުރި ނޑު ްއަުޅގަ ްދާއިރާ، އަޅުަގނުޑގެ

ްދުނިޔޭގެް ްދެ ްއެދެމުން، ްމުސްތަޤުބަލަކަށް ްދުޅަހެޔޮ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއެދެމުން، ްދުަވސްތަކަަކށް ްތިޔާގި ފާގަތި،

 .الم عليكنّالسّ ޝުކުރިްއޔާ.ްބާއްޖަވެރިކަމަށްްއެދެން.ްވަރަްށްބޮޑަށްް

ް
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 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ނޑުމެްނ17ްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހާ ްަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްފުރަތަމައި ްއެންމެ ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއަލްވަދާޢުިކޔަމުންދާއިރުަގއި ްވެްސ ްަރއްޔިތުންެގ17ްްނުން ވަނަ

ނޑުްަރއްޔިުތންްތަމްސީލުކުރުމަށްްހޮއްވަަވިއދެއްވިްކަމަށްްަޓކައިްފުނަދޫްދާއިރާގެްލޮުބވެތިްއެންމެހައިް މަޖިލީހަށްްއަޅުގަ

ް ްދާއިރާެގްމ3ްްިރައްޔިތުންނަށް؛ްއާދެ!ްފުނަދޫ،ްމާއުނގޫދޫ،ްަޅއިމަގު،ްމި ްހިމެނޭ ްއެންމެހައ3ްްިރަށް ްލޮުބވެތި ްރަށުގެ

ް ްއާދެ! ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފުންމިނުން ްެއންމެ ްހިތުގެ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ވަނ17ްްަރައްޔިތުންނަށް

ްރަްއޔިތުންެގް ްގޮުތގަިއ ްމެންބަރެއްގެ ްއިނދިޮކޅު ްަސރުކާރުަގއި ްއޮތް ްއޭުރ ްހޮްއެވވީ ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްމަ ްޖަވާުބދާރީކުރުމަށް ްސަރުކާރު ްމަޤާމަށްްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރަްއިޔތުން ްގޮތުަގއި ސައްކަތްކުރާެންމެންބަރެއްގެ

ްމަަސއްކަްތކުރަްއވާް ްއެުކގައި ނޑާ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަދި ްރަްއޔިތުންނަށާ ްޮލބުވެތި ްާރއްޖޭގެ ްއާދެ! ހޮއްެވވީ.

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަދައިން، ްއެނިގވަަޑއިގަންަނާވނޭ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްތަމްސީލުކުރާްްޢިއްޒަތްތެރި ްމި މިއަދު

ްއޮްތކަމުަގިއް ްތެޭރގަިއ ްހަމަޖެހުމެއްގެ ްމަޑުމައިތިިރކަމާއި ްހަމަހިމޭންކަމާއި ްއަދި ްމިއަދު ްފުރަތަމަ ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ްމައިދާެންއެގް ްސިޔާސީ ްަހލަބޮލި ްވަރަށް ްވާަދވެރިކަމާ، ްސިާޔސީ ްއަރައިރުމާިއ ްފެށިގެންައއީ ްމަޖިލިސް ްވެްސ ވިޔަްސ

ްއެ ްއާދެވުނުއިުރގައި،ްތެރޭގައި. ްމިހާހިސާބަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެވސް ްތެރޭގައި ްހަލަބޮލިކަމުގެ ްެއ ހެންނަމަވެސް

ްމަޖިލީހުގައިް ްއަދި ްމަސައްކަތުން ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްފާހަަގކުރަްއވައިފި، ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިންަނތް ްވެސް ްމުވަްއޒަފުންގެ ްއިދާރީ ްމަސައްކަތްތަެކއްްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްގުނަ ްިގނަ ްވަރަށް މަސައްކަތުން

ްމިް ްފުރުޞަތުގަިއ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްކަމަށް. ްހާސިލުުކރެވިއްޖެ ްއަރުތަތަެކއް ްކާިމޔާބުުކރެވި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވަރަށްް ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމަަސއްކަތްކުެރްއިވ ްއެުކގައި ްައޅުަގނޑާ މަސައްކަުތގައި

ްއެންމެްއިޚްލާ ްއާދެ! ްރައީސް؛ ްމަިޖލީހުގެ ްއެާއއެުކގައި ްހަމަ ްދަންނަވަން. ްމުބާރިކްބާދު ްޝުކުރާއި ްެއކުަގއި ޞްތެރިކަމާ

ބުރަްމަސައްކަތެއްްމަޖިލިސްްކުރިއަށްްގެންދެވުުމގައިްއެންެމްޙިކުމަތްތެރިކަމާްއެކުގައިްމަސައްކަތްކުަރްއވާނީްމަޖިލީހުގެް

ް ްއިދާރީ ްައދި ްރައީްސ. ްާނއިބު ްމަޖިލީހުގެްރައީސާއި ްއެހެންވީމާ، ްބަަލނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްގޮުތންގެ މުވަްއޒަފުންގެ

ްެއކުަގއިް ނޑިްންއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްގޮ ްމި ްހަމަ ްވެސް ްމުވައްޒަފުްނނަށް ްހުރިހާ ްއިދާރީ ްައދި ްރައީސަށް ްަނއިބު ރައީސާއި

ްބޭނު ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވަން ްދަންނަވަން.ްެއއަށްފަހުގައި ްމުބާރިކްބާދު ްރަްއޔިތުންެގްޝުކުރާއި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ންވަނީ

ްައިއް ްހޮވިގެން ްމަޖިލީހަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާސިލުކުރުމުގައި ްއަރުތަތަެކއް ްާހސިލުކުރުމުގަިއ، ްކާމިޔާބުތަެކއް މަޖިލީހުގައި

މުހިއްުމްްސިޔާސީްޕާޓީތަުކގެްލީޑަރުންނާއިްމަޖިލީހުގައިްހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާްސިޔާސީްޕާޓީތަުކގެްލީޑަރުންްވެސްްވަރަށް

ްޕާޓީގެް ްއެ ްއޭރު ްޕާޓީއަކުން. ްިކާޔ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްހޮވިގެންައއީ ްއޭުރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްއަާދކުރެްއވިޭއ. ދައުރެއް

ޒަޢީމަކީްރައީސްްއަލްއުސްާތުޛްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު؛ްކުރީގެްރައީސް.ްއެްމަނިކުފާނުްއޭރުްސިޔާސީްޕާޓީްކުރިއަށްް

ްކުެރއްް ްއެ ްކަމެއް.ްގެންދެވުމުަގއި ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެއީ ްެވްސ ްމަސައްކަތަކީ ްޙިކުމަތްތެރި ވި
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އެހެންކަމުން،ްއެްމަނިކުފާނަށްްވެސްްހިތުގެްއެންމެްފުންމިނުންްޝުކުރުއަދާކުރަންްބޭނުން.ްހަމަްއެއާެއކުަގއިްއޭރުްއެް

ްފެށިއިރުގައިް ްމަސައްކަތް ްއޭރު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްޕާޓީގަިއ؛ ްލީޑަރެްއގެް، ްގްރޫޕުގެ ްޕާިލމެންޓްރީ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ އާދެ!

ްޢަލީގެް ްތަސްމީނު ްއަޙްމަދު ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްމަސައްކަތްކުެރްއވި ްއެކުަގއި ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއޭރު ގޮތުަގއި

ްފުންމިުނންްޝުކުރާއިް ްއެންމެ ްހިުތގެ ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްފާަހގަކޮށް ްވެސް ްމިްްމަސައްކަތް މުބާރިކްބާދު

ފުރުސަތުގައިްދަންނަވަންްބޭުނން.ްއަދިްހަމަްއޭރުްއަޅުަގނުޑމެންނާްއެކުަގއިްއިނދިކޮުޅަގިއްމަސައްކަތްކުެރއްވިްބޭފުެޅއްް

ްވެސްް ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަީކ. ްޔާމީން ްއޮނަަރބަލް ްއާދެ! ްައކީ. ްަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްރާއްޖެގެ މިއަދު

ް ްފުރުޞަތުގަިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްސަރުކާރޭ ްނޭއްގާނީ ްއޮތް ްއޭރު ްއާދެ! ްސަރުކާރު؛ ްއޮތް ްއޭުރ ޓީމުގައި

ްތެރެއިންް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްއަުޅވަިއ، ްަހމަމަގަށް ްސަުރކާރު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްބޭނުްނވަީނ. ްދަންނަވަން ވެސް

ްމަނި ްެއ ްހާސިލުކޮށްދިނުމުަގއި ްކާމިޔާީބތައް ްބޭނުންވި ްުދވަުހްހޯދައިދޭން ްއެ ްއެުކގަިއ ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްވެސް ކުފާނު

ް ްމިއަދު ްއާދެ! ްނޫން. ްމަސައްކަެތއް ްހަދާންނެތޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ް ްމަސައްކަތަކީ ްރައްޔިތުންެގ17ްްކުރެްއވި ވަނަ

ްމެންބަރެ ްއިނދިކޮޅު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްބަންދުކޮށްލާއިރުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަފުހާތައް އްެގްމަޖިލީހުގެ

ްެއގޮތަށްް ްހާސިލުކުރެވުނޭ. ްކާމިޔާބުތަެކްއ ްމަޝްރަޙުގައި ްސިާޔީސ ްާރއްޖޭގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޑީަގއި ްގޮ ްމި ގޮތުަގއި

ްއެްއވެްސް ްފަރާތްތަކަށް ްޭބރުގެ ނޑުތައް ްމަްސކަ ްރާއްޖޭގެ ްސަރުކާރުްނ ްއޮްތ ްއޭރު ްޭބނުން. ްފާހަގަކޮށްލަން އަޅުަގނުޑ

ގޮތަށްްހުޅުވާަލންްކުރިްމަސައްކަތްްއަޅުަގނުޑމެންްވާނީްއޭރުްހުއްުޓވާފަ.ްްޙުދޫދެއްްނެތި،ްމަސްްހިފައި،ްމަސްްގެންދެވޭ

ްހުިރް ްޒަމާނުއްސުރެ ްއެވޭލާ ްޤާއިުމކުރެވިަފއިާވ ްައތޮޅުތަކުަގއި ްގޮުތަގއި ްރަށްރަުށގެ ްަމރުކަޒީ ްާރއްޖޭގެ ްއެއާެއކުަގއި ހަމަ

ނުޑމެންްއެންމެންްގުޅިގެންްކުިރްްރަށްތައްްތަޅައިްސުންނާފަތިކޮްށ،ްއެފުށްްމިފުށަށްްޖަހަނިކޮށްްއެކަންްެވސް ވާނީްއަުޅގަ

ްހުރިް ްހޯދާފައި ްަމސައްކަތުން ްބުރަ ްރަްއޔިތުން ްހަމަެއއާެއކުަގއި ްއެުޅވިފަ. ްަހމަމަގަށް ްތެެރއިން މަސައްކަތެްއގެ

ްވެްސް ްއެކަން ްނަގަމުންދަނިކޮށް ްއެްއެވސްްއުސޫލެްއްހަމައެއްްނެތި ްޮއތްްސަރުކާރުންްވެސް ްއޭރު ްވެސް އިންޖީނުގެތައް

ްދައްކައިދެވިފަ.ްއެހެްނވީމާ،ްކޮ ްސަރުކާރަށް ްވާނީ ްމަގު ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްތެރެއިން ްހަމައެއްގެ ްއުސޫލަާކއި ންމެވެސް

ްޖަވާބުދާރީުކާރް ްސަރުކާރެއް ްއާދެ! ްގޮުތގަިއ، ްފަރާތެއްގެ ްއިދިކޮޅު ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްކަމެްއގަިއ ްއެތައް މިހެންގޮސް

ނޑުމެންނަށްްއޭރުްއެންމެންްގުިޅގެންްހާސިލުކުެރވިފަިއވާކަުމެގްމެންބަރެއްގެްގޮތުަގއިްވަރަށްްބޮޑެތިްކާ މިޔާބުތަެކއްްއަުޅގަ

ނޑުްމިައދުްލިބިގަންނަން.  ހިތްފަސޭހަކަންްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމް

ރިްަމޖިލީހުންްވަކިވާްނ،ްމަޖިލީހުގެް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމިއަުދްއަޅުަގނުޑްމިްޢިްއޒަތްތެ

ްމުހިއްމުް ްވަރަށް ނޑުެގްހަޔާތުގައި ްއަޅުގަ ްއުފަލާއެުކގަ.ްއާދެ!ްމިއަދަކީ ްވަރަށް ްޚިޔާލުކުރީ ްދާން ްދޫކޮށްލާފައި ނޑި ްގޮ މި

ް ްައޅުަގނޑަްށ ްދުވަހަކީ ްޚިާޔރުކުރި ްމި ްައޅުަގނޑު 66ްްދުވަހެއް. ްެވގެން، ްދުވަސް.67ްްއަހަރު ްފެށޭ ްއަހަރަށް ވަނަ
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ްއެހެން ްައޅުަގނުޑގެ ްަވކިވާނ67ްްްވީމާ، ނޑު ްއަޅުގަ ްަމިއދާނާ ްސިޔާސީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްދުވަހަީކ ްފެށޭ ްއަހަރު ވަނަ

ްވެފަ.ް ްދުވަހަކަށް ްފަޚްރުވެރިވާ ްވަރަށް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއަުޅަގނޑު ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްދުވަސް ްނިންމި ނަޑއަަޅއި ޢަޒުމްކަ

ަމޖިލީހުގައިްވަރަށްްޗެލެންޖިންްދުވަސްވަެރްއގައިްވަރަށްްބުރަްްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްއަޅުަގނޑުްމިްިޢއްޒަތްތެރި

ްއޮތްް ްމި ްމިއަދު ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮެތްއގައި ްާޚއްޞަ ްކުރެވިއްޖެ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްތަެކއް

ްކުރި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްދުވަސްވަުރަގއި ްހަދަމުންދިޔަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްވަރަށްްދިވެހިރާއްޖޭެގ މަތިލާންޖެހުނީ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް ްަކނޑެްއގައި ްބޮޑު ްރާޅު ްވަރަށް ްގަދަ، ނޑު ްކަ ްވަރަށް ްހަލަބޮލި، ްވަރަށް ްދުވަސްތަކަކާ. ޗެލެންޖިން

ނޑުމެންގެްހުންގާނުަގިއް ނޑުމެްނގެްހުންގާނުަގއި،ްައޅުގަ ދުއްވަންޖެހުނުްދުވަސްވަެރއް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްދުވަހުްއަުޅގަ

ްބޭފު ްއަޅުަގނޑުމެްންހުންނެވި ްކަމުން ްބޭފުޅެއް ްޤާބިލު ްވަރަށް ްބޭފުޅަކީ ްހިތްޕެިވ ްހުންގާނުގައި ްފަހަރަށް ްވަނަ ްދެ ޅަކީ،

ްފުރުޞަތެްއަގިއް ްއަވަސް ްވަރަށް ްނިންމާލީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިތްވަރާއެުކަގއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްކާމިޔާބުކުެރްއވީ. އެކަން

އެހެންކަމަްށްޓަކަިއްއަުޅަގނޑު؛ްއާދެ!ްެއްމަނިކުފާނަކީްމިއަދުްވެސްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކަންކަްންކާިމޔާބުކޮށްްނިންމާލީ.

ްޓަަކިއް ްއެކަމަށް ްއިބްރާހީމް. ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި މި

ނޑަށްްމިްއަޅުަގނޑުްފުރަތަމަްވެސްްއެްމަނިކުފާނަށްްޝުކުރާއިްމުބާރަކުބާދީްދަންނަވަން.ްޢިއް ޒަތްެތރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް ްމަސަްއކަތްކުެރިވއްޖެ ްމަޖިލީހުނ5ްްްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްއެހެންވީމާ، ްއެީކގަ. ރައީސުންނާ

ްއަީއް ްްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްލިބިއްޖެ ްެވސް ްތަޖުރިބާތަކެއް ްވަެރްއގެ ކޮންމެވެސް

ްތާރީޚުގަިއްްއަޅުަގނޑު ްމުޅި ްހިސްްޓރީގަިއ، ްރަްއޔިތުންގެ ްގދ.ގެ ްމުޅި ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއެކު ފަޚްރުވެިރކަމާ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްލޯބިވާ، ްދެކެ ްައޅުަގނުޑ ްރަްއޔިތުންނަކީ ްގދ.ގެ ްއެހެންކަމުން، ްއެީކގައޭ. ްއަޣްލަބިއްޔަަތކާ ނުލިބޭވަރުގެ

ްބޭފުޅުން ްޤަދަރުކުރައްވާ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުންނަށްްއިތުބާރުކުރަްއވާ، ްގދ.ގެ ްމުޅި ްައޅުަގނޑު ްވާތީވެ، ްކަމަށް ތަކެްއ

ނުޑގެް ްދަންނަވަން.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުގައި ްވާހަަކްމި ްޙައްޤުެވގެންވާ ނޑުގެްޝުކުރު ްއަޅުގަ ފުރަތަމަްވެސް

ްއަރިސްކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެ ްރައްޔިތުންނަށް ްގދ.ގެ ްމުޅި ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްޝުކުރު ްރައީސް.ްބައެްއްއިޚްލާޞްތެރި ރި

ްބޮޑެތިް ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްއިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެންނެވުުމަގއި ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްވާހަކަފުޅުދެއްކެިވއިުރގައި ްމިތާނގައި ބޭފުޅުން

ްވެްސް ްވާހަކަ ްއިންތިޚާބުވި ްލިބިގެން ްއެހީފުޅު ްބޭބޭފުޅުންގެ ްއެހެން ްއަދި ްމިނިސްޓަރުންނާ ްރައީސުންނާއި ބޭފުޅުންނާއި

ްއެ ްއިންތިޚާބުވުުމގަިއްވިދާޅުެވއްޖެ. ްައއުމުަގއި، ްމަޤާމަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮީތ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ހެންނަމަވެްސ

ްެއއްވެްސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސަުކ، ްެއއްެވސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޝުކުރުއަދާކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްެއކަމަށް އަޅުަގނޑު

ްބޭފުޅަކު ްގަދަ ްނުފޫޒު ްއެއްެވސް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްދަންނަވަންޖެހެނީްްމިނިސްޓަރަކު، ްުއފަލާއެކުަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ނެތޭ.

އަޅުަގނަޑކީްމިނިވަން،ްމުސްަތޤިއްލުްގޮތުަގއިްމިްތަނަށް،ްމިްމަޖިލީހަށްްއިންތިޚާބުވެފައިްހުރިްމީހަކީމޭ.ްއެހެންކަމުން،ް

ްޤައު ްއަދި ްެވސް ްޒަޢީމަކު ްޕާޓީގެ ްވެސް، ްރައީސަުކ ްޕާީޓގެ ްއެއްވެސް ްޝުކުުރއަދާކުރަންެޖހޭ ްރައީސަުކްއަޅުަގނޑު މުގެ

ވެސް،ްޤައުުމގެްމިނިސްޓަރަކުްވެސްްއަދިްއެހެންްމީހަކުްވެސް،ްއެހެންްބޭފުޅަކުްވެސްްނެތްްވާހަކަްމިްފުރުޞަތުގަިއް
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ްަގއްދޫ،ް ްއިންތިޚާބުކޮށްދެްއވީ ްފަހަރަށް ްވަނަ ްދެ ްއިންތިޚާބުކޮށްދެއްވީ، ްމަޤާމަށް ްމި ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ް ްލޮބުވެތި ްދާއިާރގެ ްވާދޫ ްޤައުމު ްމުޅި ްއިންތިޚާބުކޮށްެދއްވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުން ްނަންބަރުަގިއ3ްްަރއްިޔތުން.ްއެ ވަނަ

ޒާހިރުްއާދަމް.ްއެހެންކަމުން،ްް-3އަޙްމަދުްޝިޔާމުްމުޙައްމަދު،ްް-2ޤާސިމްްއިބްރާހީމް،ްް-1އަޅުަގނޑުްާބއްަވިއގެން.ް

ށްްޝުކުރުދަންނަވާްވާހަކަްމިްފުރުޞަތުގައިްދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑުްެއކަމަށްްޓަކައިްެއްލޮބުވެތިްރައްޔިތުނަށްްނިހާޔަތަ

ްޮއތީް ްދަންވަން ނޑު ްއަދ16ްްިއާދެ!ްއަުޅގަ ްަމޖިލީހާ ްޚާއްޞ17ްްަވަނަްރައްޔިތުްނގެ ްއަދި ްމަޖިލީހާ ްަރއްޔިުތންގެ ވަނަ

ްއަދި ްޤައުމަށް، ްިދވެހި ްރައްޔިތުންނަށާއި ްިދެވހި ްައޅުަގނޑަށް ްމަަސއްކަތްކޮްށ، ނޑު ްއަުޅގަ ާޚއްޞަކޮށްްްމަޖިލީހުގައި

ްޤަބޫލުކުރަމުން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކުެރވިއްޖެ ްޚިުދމަތްތަކެއް ްއަށް ްާދއިރާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަތޮޅަށާިއ އަޅުަގނުޑގެ

ްއަތޮޅަށްް ްދާއިރާއަށާއި ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހައިސިއްޔަތުން ްފަރުީދ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްތެރެއިންނާއި ްސަރުކާުރގެ އަޅުަގނުޑ،

ްޭދތެރޭ ްކުެރވުނުކަމާ ްއެްޚިދުމަތްތަކެއް ްއަދި ްޔަޤީްނކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ނުޑ. ްއަުޅގަ ްޝަްއކެްއނުކުރަން ްއެްއވެސް ގައި

ްއެް ްގޮަވޮގވާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްރައްޔިުތން ްލޮބުވެތި ްއެ ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ.ްމިއަުދްވެސް ްެއކަން ްވެސް ްރައްޔިތުން ލޮބުވެތި

ްއުމުރާ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްހާލަތާިއ ްޞިއްީޙ ނޑުެގ ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަކަށްްތިއްބެވީ. ްހުރިހާ ނޑުެގ ްައޅުގަ ިއ

ްބޭނުންނުވާތީެވް ްއުޅޭކަށް. ްމިގޮތަށް ްދާއިރާއެއްަގއި ްހަލަބޮލި ްމިކަހަލަ ްދެން ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ބަލައިލާއިުރގައި

ނޑާްއެުކގައިް ނޑުްދަންނަވާލަންްއޮތީްައޅުގަ ވަނ17ްްައަޅުަގނުޑްދޫކޮށްލާފައިްއުފަާލއެުކގަިއްއެނބުރިްމިްދަނީ.ްައޅުގަ

ްފަހަރުްރަ ްމި ްބޭފުޅުން ްަބއި ްއެއް ްތެެރއިން ްއަޚުންގެ ްއަޅުަގނުޑެގްލޮބުވެތި ްަމސައްކަތްކުެރްއވި އްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި

ްތަޅުަދނިޑއޭ.ް ްކާމިޔާބީގެ ްައކީ ްނާކާމިޔާބީ ްކޮންމެ ްދެރަފުޅުވެަވޑައިުނގަްނނަވާށޭ. ްނަމަވެްސްއެކަމާ ހޮވިވަަޑއިުނގެންނެވި

ް ްއެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔާ ްއިރާދަهللا ްމިއަންނަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއިރާދަކުރެއްިވްއާޔ19ްްކުރެްއިވއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ވަނަ

ްއިންތިޙާބުވާނެކަުމގެްުއއްމީދުްއަޅުަގނުޑގެްއެބަްއޮތޭ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޙަމީދުهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ، ްރައްޔ17ްި`. ްބައްދަލުވުންްވަނަ ްފަހުގެ ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ތުންގެ

ްޮގނިޑް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްއަާދކޮށްލަން ްޝުކުރެއް ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު ްކުރިއަށްދާއިރު މިއަދު

ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްދާއިާރގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހޮއްަވވައިެދްއވި ްއަށް ނޑި ްގޮ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެީއްއަށް، .

ް ްލޮުބވެިތްރައްޔިތުން.ްރަސްމާދޫ،ްއިްނނަމާދޫ،ްއިނގުރައިޫދ،ްފައިނު،ްކިނޮޅަސް،ްމި ްދާއިރާގެ ރަުށގ5ްްެއިނގުަރއިދޫ

ނޑަްށްދެްއވިްއިތުބާރާިއް ރައްޔިތުންނަށްްައޅުަގނުޑްވަަރށްްޚާއްޞަްުޝކުރެްއްދަންނަަވންްބޭނުންވޭ.ްއެްބޭފުޅުންްއަުޅގަ

ްމަސައްކަ ްކޮށްދެްއވި ްއެހެްންއަޅުަގނޑަށް ްރ.ްއަތޮުޅގެ ްެއގޮތުން ްލިބިގެންދިޔައީ.ްހަމަ ްފުރުޞަތު ްމި ްއަުޅަގނޑަށް ތުން

ްއެހެންް ްވަރަށްްގިަންމަސައްކަތްތަެކއްްކޮށްދެްއވާަފއިްވާތީްރ.ްއަތޮޅުގެ ނޑަށް ބައެއްްރަށްރަށުގެްބޭފުޅުންްެވސްްއަުޅގަ

ްބޭނުންވޭ ްރައްޮކށްލަން ްުޝކުރު ްއަޅުަގނޑު ްވެްސ ްބޭފުޅުންނަށް ްވަރަްށްރަށްރަށުގެ ްޓީމަކީ ްކެމްޕޭން ްއަޅުަގނުޑގެ .
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ްހުރިހާް ްމަސައްކަތްކުެރްއވި ްޓީުމގަިއ ްއެ ްޓީމެއް. ްމަަސއްކަްތކުރެްއވި ްގާތްކޮށް ްވަރަށް ްެއުކ ނޑާ ްއަުޅގަ އަވަދިނެތި،

ްއަިދް ްބޭނުންވޭ. ްަރއްދުކޮށްލަން ްޝުކުރެއް ްޚާއްޞަ ްވެސް ްވަރަށް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ނޑާްެއކީްެއކިްަރށްރަށުންްމަސައްކަތްކޮށްދެްއިވްއަޅުަގނޑުް ގެްދައުުރގެްތެޭރގަިއ،ްމަސައްކަުތގެްަދއުރުގެްތެޭރގައިްއަުޅގަ

ބޭފުޅުންނާއިްމާލޭގައިްައޅުަގނޑާްއެކުްހަމަްއަބަދުެވސްްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވަމުންްގެންެދވިްބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްްޚާއްޞަް

ްމިގޮ ްޭބނުން. ްަރއްދުކޮށްލަން ްއޮފީުހގަިއްޝުކުރެއް ްާދއިރާެގ ްއިނގުރައިދޫ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ތުން

ްޝުކުުރއަދާކުރަްން ނޑު ްައޅުގަ ްއަސްލަމަށް ްޙުަސއިން ްބޭފުެޅއް، ްެއއް ްގެންދެިވ ްމަސައްކަްތކުރަްއވަމުން ފެށުނީއްސުރެ

ްމަް ްެއކު ނާޑ ްއަުޅގަ ްފެށިގެްނދިޔައިރު ްމަސަްއކަތް ނޑު ްައޅުގަ ްިމގޮތުން ްއަދި ްއެންމެްބޭނުންވޭ. ސައްކަތްކޮށްެދްއވި،

ބުރަކޮށްްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވިްއެއްްބޭފުެޅއްްކަމަށްވާްާޢއިަޝތުްއިނާޔާްއަށްްވެސްްައޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުގައިްވަރަށްް

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވަން ްބޭފުޅުްނނަށް ްރަށްރަުށގެ ްއެކި ްބޭނުންވޭ.ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑު ްަރއްދުކޮްށލަން ްުޝކުރެއް ޚާއްޞަ

ްދާއި ްގާތްްއެ ްވަރަށް ްފަލާޙު ްިއބްރާހީމް ްމެންބަރު ްައއު ްހޮްއވަވާަފއިވާ ްބޭފުޅުން ްތި ްހޮއްވަވާަފއިާވ، ްމިހާރު ްއަށް ރާ

ްގިނަގުަން ްވަރަށް ްއަށް ްދާއިރާ ްތި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަކީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްދެްއވަންވާނޭ. އެއްބާރުލުމެއް

ްއަ ްބޭފުޅެއް.ްފަލާޙަށް ްކޮށްދެްއވާނެ ްދަންނަވަމުން،ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއެއް ްމަރުޙަބާ ްހޫނު ްވަރަށް ްިމްފުރުޞަތުގައި ޅުަގނޑު

ނުޑްމިް އަޅުަގނުޑްއެދެނީްފަލާޙުެގްުކރިއަށްްއޮްތްދައުރަށްްވަރަށްްޮބޑުްކާމިޔާބީްެއއް.ްއަޅުަގނުޑެގްޢާއިލާްައކީްއަުޅގަ

ްފަރާތެއް ްޚާްއޞަ ްދެްއވާ ްެއއްބާރުލުމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްެވސް ްމަސައްކަތެްއ ްހުރިހާ ްއެންެމްކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިގޮތުން .

ްއަށް.ްއަލްއުސްތާޛުް ްަބއްޕައަާށިއްމަންމަ ްލޮބުވެތި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްރައްދުކޮށްލަން ްޚާއްޞަްޝުކުރެއް ފުރަތަމަ

ްއަދާކުރަންްهللاްޢަބްދު ްއަޑިން ްހިތުގެ ްވަަރށް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްކަލޭފާނަށް.ްމިއީ ްއަލްމަރުޙޫމާްޢާއިޝަތުްމޫސާ ްއަދި ޙަމީދަށާ

ްްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން، ްއެހެން ްތިއްބެވި ްދެން ްޢާއިާލގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ 12ްްޝުކުރެއް. ްތިބި ްދެން ްތެރެއިން 11ްމީހުްނގެ

ްޝުކުެރްއް ްޚާްއޞަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ްފިރިަކލުންނަށް ްއަނބި، ްއެިކއެކި ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްއަދި ބޭފުޅުންނާ

ްނޫިނއްޔާ ްެއކީ ްެއއްބާރުލުމާ ްާޢިއލާގެ ްބޭނުންވޭ. ްދުވަސްވަެރއްަގއި،ްްރައްދުކޮށްލަން ްހަލަބޮލި ްމިކަހަލަ ނޑަށް އަުޅގަ

ނޑުގެްކީކޭްދަންަނވާނީ،ްފިކުރީްގޮތުންްވެްސް ނޑުގެްނަފްސާނީްގޮތުންްވެސްްއަދިްއަުޅގަ މިކަހަލަްމަސައްކަތެއްްއަުޅގަ

ގައިްދަންނަވަންްހަމަްމިގޮތުގައިްދެމިހުރެވުނީްއެްބޭފުޅުންގެްހިތްވަރާްއެކު،ްއެއްބާރުލުމާްއެކު.ްައޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތު

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްއަިދްމަޖިލީހުގަިއްނޫނަސް ްބޭނުންވޭ ްދަްއކައިޭދން ނޑުމެން ްކުރިއަްށްއޮްތްތަނުގަިއްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ

ްވަރަށްް ްައޅުަގނޑު ްަޢޒުމުަގއޭ. ްއެ ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްުހއްޓޭ. ްއެބަ ްކުެރވެން ްޓަަކއި ްޤައުމަށް ްމި ޚިދުމަތްތައް

ްރައްދު ްޝުކުެރއް ްގުރޫޕުެގްޚާއްޞަ ްޕާލިމެންޓްރީ ްޑީ.އާުރ.ޕީގެ ްފެއްޓީ ްމަސައްކަތް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ، ކޮްށލަން

ްހުރިހާް ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވި ްެއކު ްައޅުަގނޑާ ްމަސަްއކަތްޮކށްދެއްވި، ްއޭރު ްޑީ.ާއރު.ޕީގައި ްއެހެންވީމާ، ތެރެއިން.

ްއަޅުގަް ްގްރޫޕުަގއި ްޕާލިމެންޓްރީ ްޝުކުރުދަންނަވަމުން، ްބޭފުޅުންނާއިްބޭފުޅުންނަށް ްމަަސްއކަތްކޮށްދެްއވި ްއޭރު ްއެކީ ނޑާ

މިހާރުްޕީ.ޕީ.އެމްގެްތެރޭގައިްީޕ.ޕީ.އެމްްޕާލިމެންޓްރީްގުރޫޕާްއަދިްޖޮއިންޓްްޕާލިމެންޓްރީްގުރޫޕުގައިްމަސަްއކަތްކޮށްެދއްާވް
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ނަޑށްްދެއްވިްޤަދަރު،ްއިޙްތިރާމަާށއިްދެއްވިްއެއްބާރުލުމަށްްޓަަކއިް ވަރަށްްޚާއްޞަްޝުކުރެއްްްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްއަޅުގަ

ްއެދެނީްވަރަްށް ްއޭގެތެެރއިންްބަެއއްްބޭފުޅުންނަށްްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހަށްްހޮވިވަޑަިއގެންނެވި ރައްދުކޮށްލަންްބޭނުންވޭ.ްމި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްކުރިމަތިނުލައްވާ ްނުވަތަ ްބޭފުޅުން ްޮހވިަވޑައިުނގެންނެވި ްކާމިޔާބީއެއް. ްބޮޑު ްވުރެ ްފަހަރަށް މި

ްވާހަކަްއެދެ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްީޑ.އާރު.ޕީ، ްާއއި ްވާހަަކ ްގްރޫޕުެގ ްޕާލިމެންޓްރީ ްމި ްއަލިަމގެއް. ްޚިދުމަތުަގއި ްޤައުމީ ްހަމަ ނީ

ްޕާލިމެންޓްރީް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްބޭނުންޭވ ްފާހަަގކޮށްލަން ްގޮުތގައި ްޝުކުރެްއގެ ްޚާއްޞަ ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ދައްކާއިރު

ތްކޮށްދެްއވިްމިއަދުގެްލޮބުވެތިްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއޮނަރަބަލްްގްރޫޕުަގއިްވަކިްފަހަކާްޖެހެންދެންްމަސައްކަ

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްމަގާއި ްދައްަކވައިެދްއކި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނަންފުޅު. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޔާމީން

ށްްޚާއްަޞޮކށްްފާހަގަކުރަންްބޭނުން.ްއަދިްޕާލިމެންޓްރީްގުރޫޕާްއަދިްޕާޓީްކަންކަމުގައިްެދއްވިްލަފަަޔީކްއަޅުަގނޑުްވަރަ

ނުޑްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްއެްމަނިކުފާނުގެްދައުރުްފެށިގެންދިޔައިރުްމިްރާއްޖެްއަށްްއައި،ް ވަކިންްޚާއްަޞކޮށްްއަުޅގަ

ްކުލަް ްއައު ްތަރައްޤީގެ ްއަމަންއަމާންކަމާިއ ްމިއައި ްއަށް ްރާއްޖެ ްފެށިގެން ްދުވަްސވަރުން ްހަލަބޮލި ްއޮތް ްމި ވަރުްރާއްޖެ

ް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވަން ްމަރުޙަބާ ްޝުކުރެްއ، ްޚާއްޞަ ްމަނިކުާފނަށް ްއެ އަހަރަީކ5ްްފެނިގެންދިޔައިމަ

ް ްދާނެ ްވެސް ްރޮނގަކުްނ ްހުރިހާ ްތަރައްޤީގެ ްއުސްމިންތަކަކަށް ްއައު ްޤައުމު ްމި އަހަރަްށ5ްްއިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ

ްއުއްމީދުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމާތްވެގެންދާނެ .ް ްމަސައްކަތުގަިއްهللا ްމަޖިލީހުގެ ްމިންވަރުކޮށްދެއްވާިށ! މިކަން

ްބޭނުން،ްމިް ްއަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލަން ްގޮެތއްަގއި ްހުރި.ްޚާއްޞަ ްއެބަ ްފިލާވަޅުތަކެއް ްިގނަ ްވަރަށް ްލިބުނު އަޅުަގނޑަށް

ްތެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާލަމުން ްވާހަކަކޮޅު ްމަޖިލީހުގ18ްްެރޭގައި، ވަނަ

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްބޭފުޅުންނަށް ްިތއްެބވި ްހިންގަވަން ްމަޖިލިސް ްބޭފުޅުންނަށް، ްއިދާާރގެ ްމަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި

ްއިދާރީް ްމަޖިލީހުގެ ްދެއްޭވްކަހަަލްގޮތަކަށް ްޚިދުމަތެއް ްއެފިެޝންޓް ްތަންކޮެޅއް ްމިއަށްވުރެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ވެގެން

ލުތަކެއްްގެންަނވަންްނުވަަތްއިދާރީްމަސައްކަތްަތއްްނުވަަތްމަޖިލީހުގެްތެރޭގެްމަސައްކަްތތަކަށްްބަދަލެއްްގެންަނވަްންބަދަ

ްމަޖިލީހުގެް ްބޭނުންވޭ ްޝުކުރުއަާދކޮށްލަން ްހަމަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްޭއގެ ްުއއްމީދުކުރަމޭ. އަޅުަގނޑު

ްކޮމިޓީތަ ްމަސައްކަތްތަކެްއަގއި، ްމަސައްކަްތކޮށްދެްއވިްހުރިހާ ްެއއްާބރުލައި ްެއކީ ނޑާ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްަތުކގައި ކުެގ

ްމަޖިލީހުގެް ްބޭފުޅުން. ްމަސަްއކަތްކުެރއްިވ ްސެކްރެޓޭރިއެްޓ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްމެންބަރުންނަށާ ްިތއްބެިވ ކޮމިޓީތަކުަގއި

ނޑަށްްފެނިފައި ާވްގޮުތަގއިްވެއްެޖއްޔާްވަރަށްްދަތިްގޮތަކަްށ،ްއިދާރީްމަރުޙަލާަގއިްމަސަްއކަްތކުރަްއވާްބޭފުޅުންނަކީްއަުޅގަ

ްއަދިް ްމަސައްކަތްޕުޅުންނާ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބޭފުޅުން. ްމަސައްކަތްުކރައްވާ ްބުރަކޮށް ވަރަށް

ްއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްޕުޅުން ްބޭފުޅުްނގެ ްވަަޑިއގަންނަވާ ްމަޤާމުތަކަްށ ްއިސް ީރްމަޖިލީހުގެ

ނޑުް ބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްްރަނގަޅުްމާޙައުލެއްްޤާއިމުކޮށްދެްއވުން.ްއެްބޭފުޅުންނަށްްއެކަންްކުރަްއވަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްމަސައްކަތްތަކަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްތެޭރގައި ްދައުރުގެ ްއޮތް ްކުރިއަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނިންމާލަމުން

ްއަހު ްބޮޑަކަްށ ްވީހާެވސް ްއަދިްރައްޔިތުން ްބައްދަލުވުންތަކާ ްކޮމިޓީގެ ްމަރުޙަލާތަކާއި ްބިލުގެ ްގޮތަަކށް ްފަދަ ލުވެރިވާނެ
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ރައްޔިތުންނަށްްިސވިލްްސޮަސއިޓީްާއއިްއެިކއެކިްރަުށްަކުއންސިލްތަކަށްްވެްސްދިރާސާުކރަމުންދާްބިލުތަކުގެްމަޢުލޫމާތުް

ްލިބޭނެ ްަވގުތެްއަގއި ްއެކަީށގެންވާ ްމަޢުލޫމާތު ްުނވަތަ ްަވގުތަށް ްވަރަްށްްވަގުތުން ްމަގުފަހިކޮށްދެްއވުމަކީ ްގޮތަކަްށ ކަހަލަ

މުހިއްމުްކަމެކޭ.ްމަޖިލީހުގެްަމސައްކަުތގަިއްވީާހވެސްްބޮަޑކަްށްރައްޔިތުްނގެްބަިއވެިރވުންްިހމެނޭްގޮތަކަށްްއޮތުންްވަރަށްް

ްތާވަލު ްނުވަަތ ްމަރުޙަލާ ްހިނގަމުންދާ ްބިލުތަްއ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަާވއިުރ،ްމިހާރު ްއެހެން ްބޮޑަށްްމުހިއްމޭ. ްވަރަްށ ތަކަްށ

ްހުށަހެޅުމުގެް ްރިޕޯޓުތައް ްޚާއްޞަކޮށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްަބދަލުކުރަން ްވެސް ްވަގުތުަތއް ްބަހުސްގެ ްގެންނަވަންޖެހޭ. ބަދަލުތަކެއް

ްހޯދައިދޭންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްފުރުޞަތެއް ްހޯދުމުގެ ްޚިޔާލު ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތާ ްނިމިގެންދާ ްރިޕޯޓުތައް ކުރިން

ްކު ްވަރަްށްނިންމާލުމުގެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަކީ ްތަޖުރިބާ ްލިބުނު ްމި ްބޭނުން،ްއަޅުަގނޑަށް ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ރިން

އިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއކުްޤަބޫލުުކރާްތަޖުރިބާްއެކޭ.ްއަޅުަގނޑުްމިްފަސްްއަހަރަށްްކުރިމަތިލީްވެސްްހަމަްފަސްްއަހަުރެގް

ްކުރި ްހާލެްއގައި ްއެްއވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއކަނި. ްހުރީކީ.ްދައުރަކަށް ްނޫން ްައމާޒުކޮށްގެެނއް ްދައުރަކަށް ްދެވަނަ ަމތިލާކަށް

ްލިބުނުް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހިތްހަމަޖެހޭ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނިމިގެންދާއިރު ްމަޖިލީސް ްމި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ނިމިގެންދިޔައިރު

ް ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްަކންތައ17ްްތަޖުރިބާ. ްއެއީ ްމަޖިލީހެއް. ްނަމޫނާ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްމަޖިލީހަކީ ްގޮާތއިްވަނަ ްކުރަްނވާ ތައް

ނޑުްއެދެނީްޙަޤީޤަތުގައިްކަންތައްތައްްކުރަންުނވާްގޮްތް ކަންތައްްކުރަންނުވާްގޮުތގެްނަމޫނާްދެއްކެވިްމަޖިލީހެއް.ްއަޅުގަ

ަވނަްމަޖިލީހުންްތަކުރާރުނުކުރެއްވުން.ްހަމަްއެގޮތުންްމިްމަޖިލީހުންްހޯއްދެވިްކާމިޔާބުތަކަށ18ްްްކުރިއަށްްއޮތްްތަނުގައިް

ްްވުރެން ްކާިމޔާބުތަކެްއ ްއިތުރު ްމ18ްްިމަްއޗަށް ްއިރާދަފުޅުކުެރއްިވއްާޔ ްގެންިދއުން. ްހޯއްދަވަމުން ްމަޖިލީހުން ވަނަ

ނުޑގެްވާހަކަފުުޅްއެއްެސވީތީްވަރަށްްބޮޑަްށް ޤައުމަށް،ްއަދިްމިްމަޖިލީހަށްްބަރަކާތްތެރިްދުވަސްތަެކއްްަދްއކުވާނެ.ްއަުޅގަ

ްّبزكاتَ عليكن ّرحوت هللا المالسّ وޝުކުރިއްާޔ.ް

 

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްبسن هللا الزحوي الزحين ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްމ17ްްި. ްމުހިއްމުކަމާއި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ވަނަ

ްއަ ްފާހަގަކުރައްަވއިފި. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްޚާއްޞަކަން ްފާހަގަކޮށްލަްންމަޖިލީހުގެ ްވެސް ޅުަގނޑު

ް ްބޭއްވުނު،2229ްްބޭނުންވޭ ްއަހަރު ްހުޅުޫދ17ްްވަނަ ްއިންތިޚާބުަގއި ްޭބއްވުނު ްޓަަކއި ްއިންތިޚާބުކުރުމަށް ްމަޖިލީސް ވަނަ

ް ްމިދިޔަ ްއިތުބާރުކުރަްއަވއި ްއަޅުަގނޑަށް ްރައްޔިތުން ްލޮުބވެތި ްގިނަ ްވަރަށް ްމީދޫގެ ްބެހެއްެޓވ5ްްިއަދި ނޑާ ްއަުޅގަ އަހަރު

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްގާތްކަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެީކަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްޓަކަިއ ްއިތުބާރަށް މާއި

ްމަޖިލީހަށް،ް ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބުކޮށްދިނ17ްްީޢިއްޒަތްތެރި ްަމޖިލީހަށް ްްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެީކގަ. ްުއއްމީދުތަކަކާ ްބޮުޑ ްލޮބުެވިތްްވަރަށް ްމީދޫެގ ްއަދި ްހުޅުދޫ ްާދއިރާެގ ްއަޅުަގނުޑގެ ދެޭކގޮތުަގއި

ރައްޔިތުންްވެސްްހަމަްއެްުއްއމީދުތައްްކުރި.ްމިްާރއްޖޭގެްުހރިހާްރައްޔިތުންްވެސްްއުއްީމދުތަކެއްްކުިރ.ްޑިމޮކްަރސީެގް

ްމަސަްއކަތުގަް ްކުެރވުނު ްޓަކައި ްއަަށގެންނެވުމަްށ ްޑިމޮކްރެސީ ްދުވަސްވަރެްއަގއި ްތަރައްީޤގެްހަލަބޮލި ްރާއްޭޖގެ އި
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2229ްވަނަްމަޖިލިސ17ްްްމުސްތަޤުބަލުްފާގަތިކުރުމަށްްޓަކައި،ްަރއްޔިތުންްވިސްނުންތަެކއްްވިސްަނަވއިްއާްމަޖިލީހެއް،ް

ނޑުްޤަބޫލުކުާރ5ްްވަނަްއަހަރުްއިންތިޚާބުކުރީ.ްެއްމަޖިލިސްްއިންތިޚާބުވުމާްއެީކގަިއްމިްދިޔަް އަހަރުގެްތެޭރގަިއްއަުޅގަ

ް ްވާީންފެށިފަ.ްއަދިްކުރެވިފަ.ްއަިދްގޮތުަގއި ނުޑގެްާދއިރާަގއިްެވސްްޢުމްރާނީްގޮތުންްިގނަގުނަްމަސައްކަތްަތކެއް އަުޅގަ

ްވާީން ްވެސް ްރަށްތަކުގައި ްއެހެން ްވެްސ، ްއަތޮޅުތަކުަގއި ްއެހެން ްވެސް، ްދާއިރާތަކުަގއި ްއެހެން ްރާއްޖޭގެ ްކަންތައް މި

ވަނަްައހަރުްބަޣާވާތަކުންްއެމް.ޑީ.ޕީެގ2212ްްފެބްރުއަރ7ްްީވިްގޮތުންްކުރެވިފަ.ްއަދިްމަސަްއކަތްތަްއްފެށިފަ.ްކަންްދިމާ

އަޅުަގނޑުްނިސްބަްތވާްޕާީޓގެްސަރުކާރު،ްއޭރުގެްއިދިކޮުޅްފަރާތްތަކުގެްމަަސއްކަތުންްވަނީްވައްޓާެލވިފަ.ްައޅުަގނޑުމެްން

ްިޢއްޒަތްތެ ްވާހަކަ. ްތަަރއްޤީކުރުުމގެ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަީކ ްވާހަކަ ްދެްއކި ްރާއްޖެްއޭރުވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ރި

ްެއކިެއކިް ްިދވެހި ްގުިޅގެން ްފަރާތްތަާކ ްއެިކ ްބޭރުގެ ްބެލީ ްނުލިބޭތީ ްއެހާވަރަށް ްާއމްދަނީ ްދައުލަތަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ްޖީ.އެމް.އާރަށްް ްތަަރއްޤީކުަރން.ްއެގޮތުން ްރާއްޖެ ްދަށުން ްޕާޓްނަރޝިްޕގެ ްޕްރަިއވެޓް ްޕަްބލިކް ްގުިޅގެން ވިޔަފާިރވެރިންނާ

ް ްެއއީ ްހަވާލުކުރިން. ްއޭުރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިހންގުމަށް ްއެއަރޕޯޓު ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމާލޭ 25ްކޮންސޯޓިއަމްައކާއި

ްކަްނކަމަށްް ްސަލާމަތީ ްދަުއލަތުގެ ްހަވާލުކުރީ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތަްންހިންގައިދިނުމަށް ްއެ ްނޫނީ ްމެނޭޖުކުރުމަށް. އަހަރަށް

ްދައުލަތު ްނޫނީ ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްގޮތަްށްނުރައްކާާވ ްއޮންނަ ްސަރުކާރުަގއި ްދިވެހި ްކޮންޓްރޯލެއް ްހުރިހާ ްގޭުޓގެ ްމައި ގެ

ްެއް ްމަސައްކަތްކުރީ ްފަރާތްތަކުން ްއިދިކޮޅު ްވައްޓާލުމަށްފަހު ްސަރުކާރު ްބަޣާވާތުން ްމަސައްކަްތކުރީ. ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްެވސް ްއުފެދުުމގައި ްއެއީ ްވިދާޅުވީ ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްއެއިރުގެ ްބޭރުކުރުމަށް. ްއެގްރިމެންޓެކޭ.ްްފަރާތް ބާތިލު

ްއެް ްފޮނުވާލީ. ްމީހުން ްކޮންޯސޓިއެމް ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްިކޔާފައި ްފައިބާވަަޑއިގަންަނވާށޭ ްބޭފުޅުން ްތި ްނެތޭ. އެގްރިމެންޓެއް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްވަކާލާތުުކރަމުންދަނިކޮށް ްކަމަށް ްދައްކަންޖެހޭނެ ްފައިސާ ްގޮއްަސ، ްއާބިޓްޭރޝަނަށް ްސިގަޕޫރުގެ ބޭފުޅުން

ޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްމިއަދުްވިދާުޅވީްފަިއސާްދައްކަންްވެސްްޖެހޭނޭ،ްهللاްލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްްހުންނެވިްޢަބްދުރައީސު

ބިލިއަންްޑޮލަރުްދައްކަންޖެހޭނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެނ1.4ްްްމިލިއަނެންހާްޑޮލަރުްދައްކަންޖެހޭނޭ.ްއެްބޭފުޅުންްވިދާޅުވަނ322ްްީ

ްވެސް ްަދއްކަން ްފައިސާ ްދެއްީކ ްއެްްއޭރުވެްސ ްއޮތޭ. ްއެބަ ްެވސް ްެއގްރިެމންޓެއް ްބޭުލވޭނޭ. ްނުވެސް ްއެހެްނ ޖެހޭނޭ،

ްައއިއްަސ،ް ްވެރިކަމަށް ްަދއްާކކަށްނުޖެހޭނޭ. ްވެސް ްފައިސާ ްނެތޭ. ްެއގްރިމެންޓެއް ްވިދާޅުީވ ްއޭރުެވސް ބޭފުޅުން

އާބިޓްރޭޝަނުންްނުނިންމަވާްްރައްޔިތުންނަށްްއޮުޅަވއިލަްއވާަފއިްަވޑަިއގެންްާރގުްބަދަލުވެްއޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަދިް

ްވިދާޅުވަނީް ްއެ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިހާރުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް. ްކަމަކަށް ްދޭންޖެހޭނެ އެްއޗެއް

މިލިއަންްޮޑލަރެއްހާްއެއްެޗއްްދޭންޖެހެއޭ.ްއަދިްދޭންޖެހޭްއަދަދާްބެހޭްގޮތުންްއާބިޓްރޭޝަންގައިްފަހުނ322ްްްދޭންޖެހެއޭ.ް

ނޑުމެްންވަކާލާ ްއަޅުގަ ްމިސްރާބަކީ ްމިދާ ްދައުލަތް ްދިވެހި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްނިންމަންޖެހެއޭ. ްގޮެތއް ތުކޮށް

ނޑުްދެޭކގޮުތގައިްިދވެހިރާްއޖޭގެް ވަނަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްކުރަންޖެހޭްއެންމ18ްްެކަންބޮޑުވާންޖެހޭްދިމާލެއް.ްއަުޅގަ

ްސިޔާދަ ްދައުލަތް ްމި ްކަމަކީ ްއެއް ްޓަކައިްމުހިއްމު ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްއެކަމުން ްގޮސްދާނެތީ ްދަރަނިެވރިކަމަށް ތުގެ

ް ްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތް. ްބޭފުޅުންނަށ18ްްްކުރަންޖެހޭ ްތިއްބެވި ްއިންތިޚާބުވެވަަޑިއގެން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ވަނަ
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ްއަުޅއްް ްޓަކައި، ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްދަރަނިން ްސިޔާދަތުގެ ްޤައުމު ްމި ްއޮތީ ްތިްދަންނަވާލަން ްފިޔަވަޅު ްހަރުކަށި ަވންޖެހޭ

ބޭފުޅުންްއަޅުއްވަންޖެހޭނޭ.ްއެީއްސަރުކާރާްގުޅިގެން،ްސަރުާކރުްޒިންމާދާރުކުރުމުގެްތެރެއިންްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތަކެއް.ް

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްދެމިގެންދާނޭ. ްޖީލުތަކަްށ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަސަުރ ްމީގެ އެހެންނޫނިއްޔާ

ްކޮށްދިނުމުގެްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތްތައް ްގިނަގުނަ ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްުމ ްވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ްދިވެހިރާއްޭޖެގ މެން

މަސައްކަތްކުރިން.ްޭބއިންސާުފންްނެގެމުންދިޔަްކަްސޓަމްސްްޑިއުޓީްުއވާލަިއ،ްޓެްކސްެގްނިޒާމެއްްތަޢާރަފުކުރިން.ްިމއަދުް

ްފު ްިނމިގެންދިޔައިރު ްއިންތިޚާެބއް ްާއ ްފެށީ.ްއަނެއްާކ ްނަގަން ްޓެކްްސ ްއަލުން ްކަމަކީ ްކުރި ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްވެްސ ރަތަމަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމީ ްަނގަންފެށީ. ްޑިއުޓީ ްސާމާނުން ްކުަޑކުދިންގެ ްނަގަންފެށީ. ްކާބޯތަކެތިން ްފެށީ. ްނަގަން އަންނައުނުން

ް ްއުއްމީދުކުރަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންަތއް. ްބޭނުންވި ްމަޖިލ18ްީހުއްޓުވާލަން ްރަްއޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބުވެވަަޑއިގެްންވަނަ ހަށް

ނޑުމެންްހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭް ވަނ17ްްަތިއްބެވިްބޭފުޅުންްއަލުންްމިްކަންތައްތަކާްދޭތެރޭަގއިްވިްސނާނެްކަމަށް.ްއަޅުގަ

ްވުޖޫދަންް ްޤާނޫނުތައް ްމަޖިލީހެއް.ްްގިނަ ްކޮށްދީފައިވާ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްމަސައްކަތްތައް ްގިަނުގނަ ްމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ

ްޙަރާމްްގެ ްނަހަލާލު، ްބަޣާވާތުގެ ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްެއކީ ްހިތާމައާ ްައޅުަގނޑު ްހަމައެާއއެކީ ްމަޖިލީހެއް. ންނެވި

ްމީކަންް ްމަޖިލީހަކީްވެސް ްފުރުޞަތުދިން ްބަަލއިގަެނ،ްހިންގުމަށް ްއުފެދިގެންައއިސްްއެްސަރުކާރު ްރާއްޭޖގައި ސަރުކާރެއް

ްށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިްތާރީޚުގައިްލިެޔިވގެންާދނެ.ްވަރަ

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްދާއިރާެގ ްައޅުަގނުޑެގ ްބޭނުންވަނީ ްބޭނުންކޮށްލަން ްފުރުޞަތު ްމި ްހަމަ ްވެްސ އަޅުަގނުޑ

ނޑާްވަރަށްްެއކީަގއި،ްއެުކވެރިކަމާްއެީކގަިއްޝުކުރުއަދާކޮށްލަން.ްތުލުސްޫދްދާއިރާގެްހުރިހާްަރއްޔިތުންނަް ކީްވެްސްއަުޅގަ

މިްދިޔަްފަސްްއަހަރުްމަަސްއކަތްކުރެްއވިްބޭފުޅުން.ްވަިކްާޕޓީއެްއްދަންނަވާކަންްނެތިން.ްހަމަްހުރިހާްޕާޓީއެއްގެްހުރިހާް

ްގުޅިް ނޑާ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްއަށް ްތަރައްީޤ ްދާއިާރގެ ްމަސަްއކަތްކުރެްއވީ ްހަމަ ްވެސް ްއެކަމަްށްރައްޔިތުން ްއެހެންވީމާ، ގެން.

ްއެީކަގއިް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްހަމަ ްމިއަދު ްރައްިޔތުންނަށް ްހުރިހާ ްދާއިރާެގ ްތުުލސްދޫ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްކޮންމެް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކުވެރިކަަމކީ ްއުފެދުނު ްމި ްމެދުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ޝުކުރުދަންނަވާލަން.

ްއަުޅގަ ްެވސްްދާއިރާެއއް ްުދވަހަކު ްއެުކވެރިކަމަކީ ްއޮތް ްއެކީަގއި ްޭބފުޅުންނާ ްއެ ްިވޔަސް ްތަމްީސލްކުރިކަމުަގއި ނޑު

ްޓަަކއި،ް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދާއިރާގެ ްބޭނުން. ްފާހަގަކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްނޫނޭ. ްކަމެއް ނިޑގެންދާނެ ކެ

ންނަށްްއެބަްއޮތޭ.ްޚާއްޞަކޮށްްހުރާ،ްތުލުސްދޫ،ްމިްދެްކައުންސިލްތަކުންްކުެރއްވިްމަސައްކަުތގެްނަތީޖާްމިއަދުްހަމަްފެ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްހަމަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނަތީޖާ ްަމސައްކަުތގެ ްކުެރއްވި ްެއކީަގއި ްއަުޅަގނޑާ ްކައުންސިލުން ރަށުގެ

ް ްމިދިޔަ ްއޮތޭ. ްއެބަ 5ްްފެންނަށް ްމި ްހިމެނިގެން ްތެޭރގަިއ ްބަޖެޓުގެ 4ްްއަހަުރގެ ްވަރަށް ްއަށް ްތަރައްޤީ ބޮޑެިތްރަށުގެ

ް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްުއއްީމދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބަ. ްކުިރައށްދޭ ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްަވނީ. ްކުރެވިަފއި 5ްމަސައްކަތްތައް
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ްކުިރއެރުންތައްް ްއިތުރު ްފެނި، ްމުސްތަޤުބަލެއް ްފާގަތި ްހަމަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދާއިރާގެ ްިމ ްވެސް ްތެރޭަގއި އަހަރުގެ

ްފާހަގަކޮ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގިނަްލިބިގެންދިއުން. ްވަރަށް ްޓަކަިއ، ްައށް ްތަަރއްޤީ ްއަންހެނުންގެ ްބޭނުން، ށްލަން

ްމަޖިލީހުން؛ް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްހިނގައްޖެ.ްއޭގެތެޭރަގިއ17ްްމަސައްކަތްތަެކއް ްކުރެވިގެން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ގޯނާކުރުންްހުއްުޓވުމުެގްބިލުްްގެވެިށްއަނިާޔްހުއްުޓވުމުގެްިބލާއިްައޅުަގނޑުމެންްފާސްކުިރްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުމާއިް

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްހުރިކަން ްނުނިމި ްޮއވެމެ، ްހުށަހަޅާފައި ްކުރަން ްމަސައްކަތްތަކެއް ްމީގެއިތުރުން ހިމެނޭ.

ް ްމަސަްއކަތް ްިބލުގެ ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނޑު ްދިނުމަށް ްލޯނު ްލުއި ްއަްނހެނުންނަށް ްެއގޮތުން ވަނ17ްްަފާހަގަކޮށްލަން.

ްމަޖިލީ ްކަމެއް.ްރައްޔިތުންެގ ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްމީ ްނުފެނިގެންދިއުމަކީ ްނަީތޖާ ްޭއގެ ްވެސް ްނިމިެގންދިޔައިރު ސް

ް ްއުއްމީދުކުރަީނ ްއިތުރަްށ18ްްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްތަރައްޤީ ްއަންހެނުންގެ ްމަޖިލީހަކީ ްރަްއޔިތުންެގ ވަނަ

ްއަންހެނުންނަ ްއިސްކަންދެއްަވއިގެން ްއިތުރަށް ްއެަކމަށް ްހޯދައިދިނުމަށްްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވާެނ، ްކުރިއެރުން ށް

ނޑުްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްހުރިހާް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާނެްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހަކަށްްވެގެންދާނެްކަމަށް.ްދެންްއަޅުގަ

ްދަތިެވގެންދިޔަް ްއެންމެ ްމޮނިޓަރކުރުމުގައި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްިމ ްބަލާއިުރަގއި ދާއިރާތަކަށް

ްފެށުނީއްުސެރް ްކޮމިޓީަގއި ްުމއައްސަާސ ްމިނިވަން ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްޖުޑިޝަރީކަން. ްާރއްޖޭގެ ްދިވެހި ްައކީ ދާއިރާ

ްޒިންމާދާރުކުރުމުގައިް ްޖުޑިޝަރީ ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަހއިސިްއޔަތުން ްމީހެއްގެ މަސައްކަތްކުރި

ްކާމިޔާބެް ްއެހާ ްމަސައްކަތްތައް ްކުރެވުނު ްއިްއޔެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ްނެތް.ްއެންމެ ޭކްދެންނެވޭކަށް

ްޕްރޮެސކިއުޓަރް ްޑެިޕއުޓީ ްބޭނުްނވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެްސ ްބައްދަލުވުުމގައި ްބޭްއިވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބޭއްވި

ްނުނި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމައްސަލަތަކެއް ްއެތައް ްކްރިމިނަލް ްވިދާޅުިވ، ްަވޑަިއގެން ްއިއްޔެ ްވާހަކަްޖެނެރަލް ްއުޅޭ ންމިގެން

ްބެލުމަށްް ްމައްސަލަތަކެއް ްގިނަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްދަށުން ްގަާވއިދުގެ ްއެ ްހަދަިއގެން ްގަާވއިދެއް ްވަކި ްކޯޓުން ްކްރިމިނަލް އާއި

ްެއް ްވެްސ ްޖަވާބެްއ ްެއއްވެްސ ްވެސް ްހުށަހެޅުމުން ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްމައްސަލަ ްމި ްައދި ްކަމަށް. އިންކާރުކުރަމުންދާ

ްސިޓީ ްފޮނުވި ްހިމެނޭ.ްްބޭފުޅުން ްއެބަ ްމީގެތެރޭގައި ްމައްސަލަތަްއ ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަށް ްކަމަށް. ްނުލިބޭ ްމިހާތަނަށް އަށް

އެގޮތުންްއދ.ްދަނގެީތގައިްިބދޭސީްއަކު،ްުކޑަކުއްަޖކާްއެކުްޖިންސީްގޯނާކުރިްމައްސަލަްެވސްްހަމަްނުބެލިގެންދަނީްއެް

ްދަނ ްހިނގައިދިަޔއީ ްކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްމާލޭގައި، ްހުރީ ްބަލާށޭްމީހާ ްމިކަން ްކޯޓުން ްދަނގެތީ ްވާތީ ްކަމަށް ގެތީަގއި

ްރަޖިސްޓްރާ؛ް ްއަދި ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިީއ ްވާހަކަދައްކާކަން ްކޯޓުން ްކްރިމިނަލް ްމިގޮތަށް ކިޔާފަިއ،

މާ،ްއެކަމާްގުޅޭްމައްސަލަްބަލައިގަންނަންްކޯުޓތަކުަގއިްރަޖިސްޓްރާްއިންނަާވއިރުަގއިްރަޖިސްޓްރާްމައްސަަލްބަލައިނުގަތީ

ގޮތުންްޝަުކވާްމިްހުށަހަޅަނީްއެްކޯެޓްއގެްިއސްްޤާޟީްއަށް.ްއެކަމަުކްިއއްެޔގަިއްޑެިޕއުޓަރްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްް

ްބަލައިގެންފަިއ،ް ްރަޖިސްޓްރާއޭ. ްއަނެްއކާެވސް ްބަލައިގަންނަނީ ްމި ްެވސް ްޝަކުވާތައް ްފޮނުވާ ްމިގޮތަށް ފާހަގަކުރެްއވީ

ށްްެވސްްޖަވާބުްެވސްްދެްއވަނީްައނެއްކާެވސްްރަޖިސްޓްރާްޭއ.ްެއހެންވީމާ،ްމިހަކަްހާލަތެއްަގިއްމައްސަލަްނުބެލޭނެްކަމަ

ް ްހުރީ ްުއއްމީދުކޮްށގެން ްައޅުަގނޑު ްސިޓ17ްްީއޮތްވާ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްކުރިން ްނިމުމުގެ ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިުތންގެ ވަނަ
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ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހައްލުކޮށްދެްއވަން ްަމއްސަަލ ްމި ްނަަމވެސް ްހަމަްްއެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްާވނެ ފޮނުވައިލެޭވވަރު

ް ނުޑްއުއްމީދުކުރަން ްއަުޅގަ ްހިތާމަކުރަން ްރަނގަޅުކޮްށ،18ްްވަރަށް ްނިޒާމު ްޖުިޑޝަރީގެ ވަަންރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި

ް ްމި ްކަމަށް. ްކުެރިވގެންދާނެ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްއިތުރު ްޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ްެއްތަންތަން ފުރުޞަތުަގިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢާއިާލގެް ްމީހެއްގެ ްއެ ްދިއުމަްށްޓަކައި ްކުިރއަށް ްދާއިރާގައި ްމި ްއަންހެނަކަށް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ނޑުގެްމަންމަްއާއިްބައްޕަްާއިއް ނުޑްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްއަޅުގަ އެއްބާރުލުންްވަރަށްްބޮޑަށްްބޭނުންވެއޭ.ްެއގޮތުންްއަުޅގަ

ްއޮތްތާނަގއިްވެސްްފިރިމީހާގެްއެއްބާ ނުޑްުއއްމީދުކުރަީންކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑަށްްހަމަްވަރަށްްޮބޑަށްްިލބޭ.ްއަުޅގަ ރުލުން

ްއެީކަގިއް ްެއއްބާރުލުމާ ްޢާއިާލތަކުގެ ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްއަދި ްކަމަށް. ްނުކުންނާނެ ްއަށް ްދާިއރާ ްމި ްއަންހެްނވެރިން ގިނަ

އަޅުަގނޑުްހަމަްމިފުރުޞަތުގައިްއަދިްބޭނުންވޭްހަމަްމަޖިލީހުގެްކުރިއެރުންތަެކއްްލިބިގެންްމިްދާއިރާަގއިްދާނެްކަމަށް.ް

ްހަމަް ްެއއްބާރުލުމަށް ްދެއްވި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްސްޓާފުން ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްރައީްސ ްނާއިބު ރައީސާއި

ނޑުމެންނަށްްމިްހިސާބަށްްއާދެވިފައިްވަނީ.ް އެހެންވީމާ،ްޝުކުރުއަދާކޮށްލަން.ްތިްބޭފުޅުންގެްއެއްބާރުލުމާްއެީކަގއިްއަުޅގަ

ްެއކިެއކިް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްސަޕޯަޓރުން ްއަުޅަގނުޑގެ ްއަދި ްޝުކުރުއަދާކުރަމުްނ ްބޭފުުޅންނަށް ްތި ްޓަަކއި އެކަމަށް

ްއެސް.އެމް.އެސްަތކާިއް ްގެްނދެއްވި ްފޮނުްއވަމުން ްައޅުަގނޑަށް ްސަޕޯޓުކުރަްއަވއި ްއަުޅަގނޑަްށ ކަންކޮޅުތަުކގަިއ

އަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުގައިްުޝކުރުދަންނަވާަލންްބޭނުންވޭ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްްްއަޅުަގނޑަށްްދެްއވަމުންގެންދިަޔްހިތްވަރަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ް ްމަތިން ްޮގތުގެ ްވާ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި ްޢިްއޒަތްތެރ32ްްިޝުކުރިއްާޔ. ްުހސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓުގެ

ްމަސައްކަތްްއަލުންްފަާށނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްޖަހާއިރ1ްުމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ13:22ްްްއިްނ12:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްފުރަތަމަް`. ްއެންމެ ނޑު ްައޅުގަ ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނުޑމެން ްފަށަިއގެން ްމަސައްކަތް މިދަންފަޅީގެ

ްމުޙައްމަދުްމުޖްތާޒަށް.ްްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހަނިމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރު

ް

ްމަދުްމުޖްތާޒުްވާހަކަދެއްެކުވން:ހަނިމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް
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ްއަުޅަގނުޑް ްއިސްެވގަންނާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްފުރަމަ ްއެންމެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްދާއިރާ ްހަނިމާދޫ ްދާއިރާކަމުަގިއާވ ްއިންތިޚާބުވެފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްނެއްލައިދޫ،ްރައްޔިތުންގެ ްހަނިމާދޫ، ްހިމެނޭ؛ ގައި

ްއެުކް ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްވަަރށް ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްއެންމެހައި ްފަރިދޫގެ ްއަދި ްނައިވައިދޫ ްފިނޭ، ހިރިމަރަދޫ،

ްއަށް،18ްްޝުކުރުއަދާކުރަމުން.ް ްދާއިރާ ްހަނިމާދޫ ްވީނަމަެވސް ްނެތްކަމުަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްމަޖިލީހުގައި ވަަންރައްޔިތުންގެ

ނޑުްދަންނަވަން.ްްއަދި ނަޑށްްކޮށްދެވެންްހުރިްހުރިހާްަކމެއްްކޮށްދޭނެްވާަހކަްމިްފުުރޞަތުްއަުޅގަ ހދ.ްއަތޮޅަށްްއަުޅގަ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމުސްތަޤްބަލެއް.ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްފާަގތި ްޤައުމަށް ްމުޅި ްއަދި ްހދ.ްއަތޮޅަށް ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ްޢަބްދު ްވެރިްهللا ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްޔާމީން ްަމނިކުފާނުގެ ްއެ ްއިތުރ5ްްުކަމުަގއި، ްޤައުމަށް ްމި ްދަުއރުގައި އަހަުރގެ

ނުޑްޝަްއކުކުރާނެްކަެމއްްނޫން.ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްެއް ކުރިއެރުންތަެކއް،ްއިތުރުްފާގަިތކަމެއްްއަންނާނެކަންްެއއީްއަުޅގަ

ްއިޤްތި ްކުރިއަށް. ްުދވަހަށް ްދުވަހެއް ްދާނީ ްޤައުމު ްވެރިކަުމގަިއްމި ްގޮތުންާނިއްމަނިކުފާނުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްގޮތުްނނާއި ޞާދީ

ްލިބޭނެ.ްއާދެ!ް ްކުރިއެރުްނތަކެއް ްއިތުރު ްޤައުމަށް ްމި ްވެސް ްގޮތްގޮތުން ްމަޖިލީހުގަިއ17ްްއެހެނިހެން ްރައްޔިތުންގެ ަވނަ

ްކޮމި ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަާދކުރާ ްމަސްއޫިލއްޔަުތ ްސަރުކާރު ްާއއި ްކޮމިީޓ ްބެހޭ ްަކންތައްތަކާ ްމުއަްއސަސާތަުކގެ ީޓްމިނިވަން

ްމުއައްސަސާަތކުގެް ްމިނިވަން ްއަިދ ްލިބިފަިއވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްމުޤަްއރިރުކަން ްކޮމިީޓގެ ްސުޫލކު އާއި

ްހަލަބޮލިކަންް ްއެންމެ ްޤައުމު ްމި ްދުވަސްވަރަކީ ްުކރި ްމުޤައްރިރުކަން ްޮކމިޓީގެ ްބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް

ްމި ްއެހެންކަމުން، ްދުވަްސވަރު. ްމެންބަރުންނަށްްްއިހުސާސްކުރަންޖެހުނު ްލޮބުވެިތ ްއެންމެހައި ްކޮމިޓީތަުކގެ ެދންނެވި

ް ްއަދާކުރަން. ްޝުކުރެއް ްއިޚްލާސްތެރި ްވަރަށް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއެއްބާރުލުމަށް ްފުިރހަމަ ްެދއްވާަފއިވާ 17ްއަޅުަގނޑަށް

ްމަޖިލީހުގަިއް ްއެ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބުރަ ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަކުރުްންވަނަ ކޮށްފައިވާ،ްރަން

ް ްމަޖިލީހުގައި ްއާދެ!ްމި ްމަޖިލީހެއް. ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެްނެގ3ްްފަވާލަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްހިނގާފަިއވޭ. ްވެރިކަން ރައީސުންގެ

ވަނަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީސްްފެށިފައިްވަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމުޙަންމަދުްނަޝީދުގެްވެރިކަުމގައި.ްމެދުތެރެއިނ17ްްް

ްމަޖިލިސްްރައީސުލް ްރައްޔިތުންެގ ްމި ްވެްސ ްވެިރކަމުަގއި ްމަނިކުގެ ްޙަސަން ްވަހީދު ްމުޙަންމަދު ްޑރ. ޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްައދި ްޢަބްދ17ްުމަސައްކަތްކުރަންޖެހިފަިއވޭ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނިންމާލަނީ ްމި ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ هللاްވަނަ

ްއެހެންކަމުން،ް ްރިާޔސަތުގައި. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް،ްމުިޅ17ްްޔާމީން ްމަޖިލީހަކީ ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްނިންމާފައިވާް ްޤާނޫނުތަކެއް ްމުހިއްމު ްކޮށްދީފަިއވާ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްޚިދުމަތްތެރި ްއެހާމެ ްބުރަ، ްވަރަށް ޤައުމަށް

ްޝުކުރުދަންނަ ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްއާދެ! ްފާހަަގކޮށްލަން. ްައޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްވަރަްށްމަޖިލީހެއްކަން ވާލަންޖެހޭ

ްއާދެ!ް ްދަންނަވައިލާނަން. ްވެްސ ްލިސްެޓއް ްޝުކުރުގެ ނުޑ ްއެހެންކަމުން،އަުޅގަ ްެއބަވޭ. ްވެސް ްފަރާތްތަކެއް ގިނަ

ްމިއަދުެގް ްފަރާަތކީ ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްހިތްވަރުދެއްވި ްނުކުތުމަްށ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ އޭގެތެޭރގައި

ްޢިްއޒަތްތެ ްޢަބްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްރި ްމަނިކުފާނަށްްهللا ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ޔާމީން

ްއާދެވުމުގަިއް ްމިހާހިސާބަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްަދންނަވަން. ްޝުކުރެއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްފުންމިނުން ްހިުތގެ އަޅުަގނޑު
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ްރައްޔިތުންް ްކުީރެގ ްއެީއ ްހިމެނޭ. ްއެަބ ްބޭފުެޅއް ްދެ ްއިްޚޞާތެރި ްއަޙްމަދުްވަރަށް ްއަލްފާޟިލް ްަރއީސް ްމަޖިލީހުގެ ގެ

ްެދް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމުޙައްމަދު. ްއަޙްމަދު ްއަލްއުސްތާޛު ްއަމީންޢާްއމު ްވެސް ްމިއަުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ޒާހިރާއި

ްމިހާހިސާބަށްްއާދެވުމުގަ އިްމިްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއަޅުަގނުޑްވަރަށްްއިޚްލާސްތެރިްޝުކުެރއްްއަދާކުރަން.ްައޅުަގނޑަށް

ްވަރަށްް ްފަހަރު ްެއއް ްައދިވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްދެ ްއެ ްފާހަަގކޮށް، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްމަސައްކަތް ްބޭފުޅުންގެ ދެ

ްވެސްް ްފަރާތެއް ްމުހިއްމު ްވަަރށް ްފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ!ްހަމައެާއކު ްދަްނނަވަން. ްޝުކުރެއް އިޚްލާޞްތެރި

ްއާދެވުމުގަ ްމިހާހިސާބަށް ްވޭ. ްއަލްފާޟިާލްއެބަ ްކުރައްވާަފއިވާ ްރައީސްކަން ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްކުީރގެ އި

ްވަރަށްް ްވެސް ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްޓަކައި ްއިތުބާރަށް ްފުރިަހމަ ްދެއްވި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަނާ ްއެ ްއަޙްމަދު. އަނީސާ

ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްަމއުމޫނަކީ ްރައީސް ްއަދި ްއަާދކުރަން. ްޝުކުރެއް ްޝުކުރެްއްްއިޚްލާޞްތެރި އިޚްލާޞްތެރި

ްއަޅުަގނުޑެގް ްެއއީ ްއިުރޝާދުތައް ްފުރިހަމަ ްދެއްވާަފއިވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަނިކުފާނު ްެއ ްފަރާތެއް. އަދާކުރަންޖެހޭ

ހިތުގެްފުންމިނުންްބަލައިގަންނާނެްކަންތައަތައް.ްއާދެ!ްހަމަްމިްފުރުޞަތުގެްމިއަދުްއަޅުަގނޑާްސިޔާސީްގޮތުންްފިކުުރް

ްތަފާ ްއެކުްކިތަންމެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހަމަ ްއަކީ ްޢަލީ ްތަސްމީނު ްއަްޙމަދު ްލީޑަރު ްކުީރގެ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ތުވީނަމަވެސް

ްއަދާކުރަން.ްް ްޝުކުރެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމަނިކުފާަނށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅެއް. ޝުކުރުދަންނަވަންޖެހޭ

ްފުަވއްމު ްދުވަސްވަރު ްމަސައްކަްތކުރި ްޢަބްދުއާދެ!ްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު މަސީޙްްهللاްލަުކ

ނޑަްށްދެއްވާފަިއވާްއިރުޝާދުްމިް ނޑިތީމުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޙުސައިން،ްއަޅުގަ މުޙައްމަދާއިްކަ

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްފާހަގަކޮށްލަން. ްއިދާރާެގްފުރުޞަތުގައި ޖިލީހުގެ

ް ްރަްއޔިތުންގެ ްއާދެ! ްމީހެއް. ްއިންތިޚާުބވެފަިއވާ ްހުރެފައި ްގޮުތގަިއ ްއިދާރާަގއ17ްްިމުވަްއޒަފެްއގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ްމެންބަުރް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްބޭފުޅަީކްކުޅުުދއްފުށީ ްހިމެނޭ.ްއަނެއް ްއެބަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެތރޭގައި ްމީހުންގެ ްދެ މަސައްކަތްކުރި

ްނަޝީދު ްެއީއްމުޙައްމަދު ްމަސަްއކަތް ްބުރަ ްއެކުަރއްވާ ްމުަވއްޒަފުން ްއިދާރާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ، .

އަޅުަގނޑުްވެސްްތަޙައްމަލުކޮްށ،ްތަޖުރިބާކުރެވިފަިއވާްކަންަތްއތައް.ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެްއިދާރާގެްއެންމެހައިްލޮުބވެތިް

ްއިޚްލާ ްވަރަށް ްފުރުސަތުގައި ްމި ްފަހުްމުވަްއޒަފުންނަށް ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްާއދެ! ްއަާދކުރަން. ްޝުކުރެއް ޞްތެިރ

ަވނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށ17ްްްވާހަކަައކަށްްވެސްްދަންނަވާލަްންބޭނުންވަނީްހަނިމާދޫްދާއިރާެގްރައްޔިތުންްއަޅުަގނޑުް

ރަށަށ6ްްްަމށްްވީނަމަވެްސ،ްަރށަށް،ްމިއަދުްފަރިދޫްނެތްްކ6ްައިންތިޚާބުކޮށްދެްއވިްކަމަްށްޓަަކއިްއެްދާއިާރަގއިްހިމެނޭް

ްޝުކުރިއްާޔް ްނިންމައިލާނަން. ްވާހަަކކޮޅު ްއަޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވާލަމުން، ްޝުކުރެއް ްއިޚްލާޞްެތރި ްގޮތެއްގައި ޖުމްލަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްްޅީމައްޗަންގޮް
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ްފަށާނަން.ްމިއަަދކީް`.ްޢާލަމްތަކުެގްވެިރްރަސްކަ ްވާހަކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން ްޙަޟްރަތަްށްދުޢާ ނލާނގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ، ްރަްއޔިތުންގެ ްތެރޭގައި ްސަބަބުތަކުގެ ްއުާފވާ ްުދވަހެއް. ްއުފާވާ ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންގ17ްްެއަޅުަގނޑު ވަނަ

ނޑުްތަމްސީލުކޮށް ނޑުްބަިއެވރިވެ،ްއެްމަޖިލީހުގައިްއަުޅގަ ނޑުްފަޚްރުވެިރކަމާްއެުކްމަޖިލީހުގައިްއަުޅގަ ފައިްވާތީ،ްައޅުގަ

ނޑަްށް އަޅުަގނޑުްޝުކުުރއަދާކުރާނީްހޮއްެވވިްފަރާތަށް.ްމައްޗަންގޮީޅްދެކުނުްދާއިރާގެްއެންމެހައިްރައްޔިތުންނަށް،ްއަުޅގަ

ްއެހެ ްހަމަ ްޝުކުުރދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތަށް ްވޯޓުުނދެއްވާ ްފަރާތަށާއި ންމެްވޯޓުދެްއވި

ްވިޕްލައިާން ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްިޓކެޓެްއގަިއްައއިްސގެން ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްތެޭރގައި ްދުވަސްކޮުޅގެ ްހޭދަުކރި ްތަުނގައި ްމި އަޅުަގނޑު

ްއެމް.ޑީ.ީޕގެް ްއައީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްފާހަގަކުރަން. ްއެކު ްއުފަާލ ްވަރަށް ްޔަޤީންކަން ްފުރިހަމަ ޚިލާފުވެފައިނުވާނެކަުމގެ

ްޮއވެ. ްތެޭރގަިއ ްއަީއ2228ްްްސަރުކާރެްއގެ ްސަރުކާެރއް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްގޮުތގަިއ ްފުރިހަމަ ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްއަހަރު ވަނަ

2228ްް ްފަހުަގިއ ްޭއގެ ްައއ2229ްްީަގއި. ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްހޮވުުމެގ ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުންގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްދާއި ްދެކުނު ްމައްަޗންގޮޅީ ްމިއަދު ްއުފާކުރަން ްއަުޅަގނޑު ްިޓކެޓުަގއި. ްހޮވުނުްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަށް ރާ

ްބޮަޑްށް ްވަރަށް ްވާތީ ްދަރިއަކަށް ްތަނުގެ ްއެ ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްދާއިރާ ްދެކުނު ްމައްަޗންގޮޅީ ްކުއްޖަކީ ްއެ ޝިނާނު.

ްދާއިރާް ްދެކުުނ ްމައްޗަްނގޮޅީ ްއެހެްނވީމާ، ްުކއްޖާ. ްއެ ްަކމަށް ްޤާބިލު ނޑަށްވުރެ ްއަުޅގަ ްއެދެީނ ްއަޅުަގނޑު އުފާކުރަން.

ނޑުްުއއްމީދުކުރަން.ްއަށް،ްޚާް އްޞަކޮށްްއެްުކއްޖާްހޮވިފައިާވްދާއިރާްއަށްްރަނަގޅުްކުރިއެރުެމއްްގެެނވޭނެްކަަމށްްއަުޅގަ

ްއަށްް ްެއްުކއްޖާ ނޑު ްވަނީްނަަމްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބޭނުން ްބޭުފޅަކު ްއެ ްކަމަްށްވަނީްނަމަ،ްުނވަތަ ްބޭނުން ްެއްުކއްޖާ އަދި

ނޑަށްްދެވޭްކޮން މެްފަދަްބާރެއްްވެސްްދޭނަން.ްއަޅުަގނޑުްުކްއޖާއޭްދެންނެވީމާ،ްއަޅުަގނުޑްނުވަތަްއެްބޭފުޅަކަށްްއަުޅގަ

ްނޫން.ް ްއެހެންނެއް ްުކއްޖެއްތޯއޭ. ްކުޑަ ްކުއްޖަކީ ްއެ ްއިނގޭތޯ. ްހިތަށްއަރާނެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްދަންނަވަނީ މި

ްމަސައްކަތްކު ްތަުނގަިއ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްިކޔަނީ. ްކުއްެޖކޭ ްއަޅުަގނޑު ްހަނުގވީމަ ްަޤއުމީްއަޅުަގނޑަްށވުރެ ރަމުންދިަޔއީ

ްކޮމިޓީަގއި.ް ްއިމްތިާޔޒު ްއަދި ްއާއި ްކޮމިޓީ ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްސަރުާކރު ްާއއި ްކޮމިޓީ ތަރައްޤީ

ކޮމިޓީަގއިްވެސްްަމސައްކަތްކުރަމުންްދިަޔއިރުަގއ3ްްިއަޅުަގނޑުްމިްކޮމިޓީތަުކގައިްމަސައްކަތްކުރަމުންްދިޔައިުރަގއި،ްމިް

ްއެްއގޮުތގެްމަތިން.ްއަޅުަގނޑުްމަސަް އްކަތްކުރަމުްންދިޔައީްޤާނޫނާއިްަގވާއިދާްައދިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދުތަކާ

ްނުވަަތް ްތެރޭގައި ްބިލުތަކުގެ ްނުވަތަ ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅި ްތަނަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްހާޒިރުވަން. ްބަރާބަރަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ އެ

ހުށަހެޅިފަިއްވާނެ.ްއަދިްަބއެއްްެއއްޗެހިަތއްްބޭރުކުެރވިފަިއްވެްސްވާނެ.ްްޤަރާރުތަކުގެްތެޭރގަިއްވަރަްށްގިނަްކަންަތއްތައް

އަހަުރގެްވެރިކަމުަގއިްލިބިފަިއވާްައނިޔާތައްްއެކިްަޤއުމުތަކުންްާފހަގަކުރަމުންްގޮސްަފިއވަނިކޮށ32ްްްރާއްޖޭަގއިްއުފެދުނުް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ ްހުށަހެޅިން. ްޤަރާރެއް ްތަނަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭފުޅަކު،ްއަދި ްކުަރއްވާަފއިވާ އަހަރުދުވަުހ32ްްން

ްކުރަމުންދާް ްރައްޔިތުންނަށް ްޖަލުތަކުގަިއ ްހުރިހާ ްނުވަތަ ްޖަލަށް ްގާމާދޫ ްއަދި ްމާލޭގެ ްބޭފުޅަުކ ވެރިކަންކުަރްއވާފަިއވާ

ްއެއް ްޤަރާރާ ްއެ ްހަމަ ްހުށަހެޅިން. ްޤަރާރެއް ްމިތަނަށް ްއަޅުަގނޑު ްޓަކައި ްތަޙްޤީޤުކުުރމަށް ްބަލައި ގޮތަްށްއަނިޔާތައް

ްެއއަށްް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްެއްއކޮށް ްޤަރާރާ ްއެ ްއިން ްޔޫ.އެން ްުނވަނީސް ްހަފްތާއެއް ްހުަށހެޅިތާ ްައޅުަގނޑު ގާތްަގނޑަކަްށ
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ްޮގވާލީް ްއެކަން ްއިން ްޔޫ.އެން ްހުށަހަޅާފައިވޭ. ްބެލުމަށް ްކަްނތައް ްއެ ްހަމަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްނަމަެވސް ތާއީދުކޮށްފައި

ް ްެވސް ްއަށް ްރައިޓްސް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްހިއުމަން ްސަރުކާރަށް. ްމިތާ ްވަީނ، ްގޮަވއިލާފައި ްވެސް ްތަނަށް ްމި އަދި

ް ްތަޙްޤީޤުކޮށްފައ32ްްިއުފެދިފައިވާ ްބަލައި ްއަިނާޔތައް ްކޮށްފައިވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްވެރިކަމުގައި ްުޚދުމުޚްތާރު އަހަުރގެ

ްރަ ްއެކަން ްނުހިންގޭނޭ. ްދައުލަތެއް ްއެކު ްްމިނިވަންކަމާ ްރާއްޖޭަގއި ްރައްޔިތުންނަްށްނޫނިއްޔާ ްއެބަ ްމިހާރުވެސް ނގަޅަށް

ްކުރަންް ްވެރިކަމެއް ްހެޔޮ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފެށީމާ، ްކޮށްދޭން ްވެރިކަމެއް ްހެޔޮ ްރައްޔިތުންނަށް ތަޙައްމަލުވަމުންދޭ.

ްނޫން ްރަނގަޅު ްބަޣާވާތްކުރީ ްދެކެނީ ްއެ ްވެސް ްރައްޔިތުން ްމިހާރު ްފުރޮޅާލުމަށްފަހު ްވެރިކަްނ ްބަޣާވާތަކުން ްފެށީމާ،

ްކުިރް ްޓަކައި ްދަމައިގަތުމަށް ްމީހުން ްއެ ްއެއަރޕޯޓް ްއުޅެ،ްއެކަމުން ްހޯދައިދިނުމަށް ްރައްޔިުތންނަށް ގޮތުަގއޭ.ްެއއަރޕޯޓުން

ްއިތުރަށްް ްއެއްޗެީހގެ ްދަްއަކންޖެހޭ ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްވަނީ. ްމިހާރު ްދައްކަންޖެހިފައި ްވެްސ ްސިންގަޕޫރަށް ހޭދަތައް

ްަފނޑިޔާރު ްދައްކަންޖެހޭ، ްރާއްޭޖެގްސިންގަޕޫރަށް ްއިކޮނޮމިސްެޓއް. ްޮބޑުސިންާގ ްގޮުތގައި ްަޤބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ންނަށް.

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް ްހުންނެވީ. ްވެރިކަމުަގއި ްމިހާރު ްއިކޮނޮިމސްޓެއް ްކުެރޭވވަރުގެ ްކަންަތއްތައް ްގޮތުން ްބެހޭ ވިޔަފާރިއާ

ްހާސިލުކުރި ްަތއުލީމު ްއެ ްހުންނަަވއިގެން ްގޮުތގައި ްއިކޮނޮމިސްޓެްއގެ ްއެީއްްބޭފުޅާ ްނުފެނޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ކަމަށް

ްބެހޭް ްެއކަމާ ްމައްސަލަެއއްަގއި ްހިނގަމުންދާ ްޝަރީޢަތުގައި ްބޭފުޅަކު ްހުންހެވި ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖޫމްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނޑަށްްޚަބަރުލިބިފައިް އޮތީްގޮތުންްކުއްލިައކަށްްއެއްބަްސުވމެއްްއެްބޭފުޅަކަށްްނުޖެހޭނެ.ްއެްބޭފުޅާްވިދާޅުވިްކަމަށްްއަުޅގަ

އެއީްޖީ.އެމް.އާރަށްްދައްކަންެޖހޭްލާރިްއެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްޝަރީޢަތްްމިހާރުްއެްނިމުނީ.ްމިހާރުްދައްކަންޖެހޭްގޮތަށްް

އޭތިްއެއްބަްސވެފައިްވަނީ.ްަރއީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަުމގައިްބޭފުޅަކު،ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔގެްމަޤާމުގައިްހުންނަވާްބޭފުޅަކީް

ްހާ.ްމުޅިްދައުލަތުގެްވެރިމީ

ް

ްކިނިބިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިފުރުޞަތުގަިއ ްމިއަުދ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހަމައެއާއެކު ްޝުކުުރދަންނަވާލަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްދާިއރާގެ ްކިނބިދޫ ްހޮއްަވވައިެދއްވި ްހިނގާ 5ްމި

ްބޭފުޅުންނަށް،ްމަޖިލީހުގެް ްެއކި ްދެްއވި ްމަސައްކަތްަތކުަގިއްއެިކްެއއްބާރުލުން ްމަޖިލީހުގަިއްކުރަމުންދިޔަ ްތެރޭަގއި އަހަރު

ްއެގޮތުްން ްޝުކުރުދަންނަވާލަން. ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްމި ްމުވަްއޒަފުންނާ، ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި މެންބަރުންނާ

ް ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްމިދިޔަ ްއެކަށީގެްނވ5ްްާއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްތެރޭގައި އަހަރު

ްކުރެ ްހަމަ ްކުެރއްިވ،ްައދި ްކަމަށްްމަސައްކަތްތަެކއް ްމަޖިލީހެއް ްލިބެމުންދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނަތީޖާ ްމަސައްކަްތތަކުގެ ވުނު

ްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްހަމައެާއއެކު ްފަޚުރުވެރިވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެ ްއެންމެްވާތީ ްވިދާޅުވިހެން ްޭބފުޅުން ްބައެއް ށް

ނޑުމެންނަްށް ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްއަުޅގަ ރަނގަޅުްނޫންްަބއެްއްކަހަލަްމިސާލުްވެސްްެދއްކިަފއިވޭ.ްެއކަމަކު،ްއަުޅގަ

ްކަމަށް.ްއެ ްބޭނުންނުކުރެވުނީ ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިނިވަންކަން ްލިބުނު ްއެުކގައި ްބަދަލަކާ ކަމަުކްއައި
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ް ްއޮތް ްޮހވިފައި ްމިހާރު ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްިމކަހަލ18ްްައަޅުަގނުޑ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްިޔތުންގެ ވަަނ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްުނދާނެ. ްފެނިގެނެއް ްއިޤްތިޞާދ5ްްީކަންތައްތަެކއް ްއޭެގއިތުރުން ްއަިދ ްކޮމިޓީއާ ްބަޖެޓް ްތެރޭގައި އަހަރު

ނޑަށްްލިބުނުްތަޖުރިބާއާްއަދިްހަމަްވަރަށްްޢިލްމީްކޮމިޓީއާްއަިދވެސްްމިފަދަްކޮމިް ޓީތަކުަގއިްމަސްއކަތްކުރުމުަގިއްއަުޅގަ

ްލިބުުން ްއަޅުަގނޑަށް ްމަސަްއކަތްތަކުން ްކުރެވުނު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއްކޮށް ްބޭފުޅުންނާ ްގިނަ ްވަރަށް ޤާބިލު

ްއަޅުް ްއެާއއެުކގަިއ ްހަމަ ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްމަސައްކަތްތަަކކުްންކުރިއެރުން ްކުެރވިެގންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ގަ

ްކުރިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަފރާތުން ްލީޑަރުންގެ ްޕާޓީތަކުގެ ްއެޮގތުން ްހުރި. ްއެބަ ްނަތީޖާތަކެއް ްގެެނވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ގެްރަީއސެްއެގްމަސައްކަތްތަކަށްްލިބުނުްއެއްާބރުލުމަށްްއަޅުަގނޑުްާޚއްޞަްޝުކުރެއްްދަންަނވަން.ްހަމަެއއާެއކުްމަޖިލީހު

ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްގޮތުަގއި ްގޮުތގަިއްهللا ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތްތަކަްށ، ްާޚއްޞަ ްކޮށްދެްއވާފަިއވާ ޝާހިދު

ްއެުކގަިއް ްދުވަސްތަކަކާ ްދަތި ްވަރަށް ްދިޔައިުރގައި ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްމަރުޙަލާތަކެއްގައި ްތަފާތު ްދެންނެވިހެން ްމި ކުރިން

ްއަުޅަގނޑަށް ްހަމަ ްއުނދަޫގްްވެސް ްވަރަށް ްިވދާޅުވިހެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްނައިފަރު ހީވަނީ

ްނަތީޖާް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތުްނ ްކޮށްދެއްވި ްއެކު ްޙިކުމަތްތެރިކަމާ ްަވރަށް ްވެސް ދުވަސްތަެކއްަގއި

ްހަމައެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްޓަކައި ްއެކަަމށް ްވަނީ. ްރައީްސްހާސިލުކުރެވިފައި ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ާއެއކު

ްޤާސިްމް ްއަލްފާޟިލް ްެތރެއިން ްީލޑަރުންގެ ްޕާޓީތަކުގެ ްައދި ްމަސަްއކަތްތަކާ ްކޮށްދެއްިވ ްނާޒިމު ްއަޙްމަދު އޮނަރަބަލް

ްކޮށްދެްއވިް ްއެއްކޮށް ނޑުެމންނާ ްއަޅުގަ ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްއަދި ްރަޝީދު، ްރިޔާޟު އިބްރާހީމް،

ްައޅު ްއޭުރްމަސައްކަތްތަކަށް ްކުރިމަތިލިއިރުގައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފަށްފަށުން ްހަމަ ަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްދެއްވި ްއެއްބާރުލުން ްެއންމެ ްއަޅުަގނޑަށް ްތިބެގެން ްކޯލިޝަންަގއި ްޕީ.އޭ ޑީ.އާރް.ޕީ،

ް ްނަމަކީ ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ްމައުމޫންްއެންމެ ްއަލްުއސްތާޛު ްަރއީސް ްރައީސް، ކުރީގެ

ްއެްމަނިކުފާނުް ނޑަްށްއަދި ްއަުޅގަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު.ްމިހާރުްޕީ.ޕީ.އެމްގެްަރއީސް.ްއެްމަނިކުފާނުްދެއްވިްހިްތވަރާެއކުަގއި

ްހަމަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއްބާރުލުަމށް ްދެއްވި ްބޭފުޅުން ްޕީ.އޭެގ ްާއއި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޭއެގްއޭރު އެއާއެކު

ްމަސައްކަުތަގއިް ްކުރެއްިވ ްމި ްަވޑަިއގެން ްޕީ.ޕީއެމަށް ްބޭުފޅުން ްހުރިހާ ްޕީ.އޭގެ ްެއކުެވގެން، ްޕީ.ޭއއާ ްޕީ.ޕީ.އެމާއި ފަހުން

ްޢަބްދު ްޮއނަރަބަލް ްލީޑަރު، ްގްރޫޕްގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަޅުަގނޑު ްއަރިހުަގިއްهللا ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޔާމީން

ްމަސައްކަތާ ްަވޑަިއގަތުމަށްފަހުްްކުރެްއވި ްރައީސަކަށް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްގަިއުޑކޮށްދެއްަވއި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނު ްއެ އަދި

ނޑަށްްގަިއޑުކޮށްދެްއވިްކަމަށްްޓަަކއިްެއް ޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުްހިންގެވުމަށްްޓަކައިްދެްއވިްެއއްބާރުލެްއވުމަށާްއަދިްއަުޅގަ

ްޝުކުރުދަންނަ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްއިޤްތިޞާީދްމަނިކުފާނަށް ްރާއްޖެ ްމިހާރު ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ވަން.

ްމަޖިލީހަކީ،ް ްހޮވިފައިވާ ްމިހާރު ްޓަކައި ްބަދަލުކުރުމަށް ްހާލަތު ްއޮތް ްމި ްވަަރްށ18ްްގޮތުން ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ް ނޑުމެން ްއަދާކުރާެންމަޖިލީހެއް.ްއަުޅގަ ްރޯލެއް ްަބއ17ްެމުހިއްމު ްހެދި ްމަޖިލީހުގައި ްގެންނަންޖެހޭްވަނަ ްއްޤާނޫނުތަކަށް

ްބަދަލުތައްް ްގެންނަންޖެހޭ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއެއްގޮތްވާ ްހާލަތާ ްދުވަހާއި ްއެއާެއއްކޮށް ްހަމަ ްހުރި. ްއެބަ ްވެސް އިޞްލާޙު
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްހާލަތު ްއިޤްތިޞާދީ ްާރއްޖޭެގ ްއަށް، ްރާއްޖެ ްެއްއކޮށް ްބަދަލުތަކާ ްއެ ގެނެސް،

ްގޮތު ްައކީްޤަބޫލުކުރާ ްދުޢާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމަސައްކަތްކުަރއްާވނެ. ްބޭފުޅުން ްޤާބިުލ ްހޮވިވަަޑއިގެންެނވި ްމަޖިލީހަށް ްއެ ަގއި

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރާއްޖެ ްމަޖިލީހުން ްޮއތް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތްތަކަށްވުެރ17ްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްކުރި ްމަޖިލީހުގަިއ ވަނަ

ްއިޤްތި ްކޮށް،ްރާއްޖޭގެ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގޮތަކަްށްއިތުރު ްރަނގަުޅވާނެ ްމިއަށްވުރެ ްހާލަތު ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި ްހާލަތު ޞާދީ

އަހަރެއްްނިމިގެންދާއިރުގަިއ5ްްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުން.ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާްޕީ.ޕީ.އެމްގެްމެނިފެސްޓޯގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންް

ްޙައްޤު ްހުރިހާ ްލިބެންޖެހޭ ްއަދި ްޙައްޤުތަކާ ްއަސާސީ ްލިބެންޖެހޭ ްވަރަްށްރައްޔިތުންނަށް ްލިބިގެންދިއުން. ްއެްއކޮށް ތަކެއް

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދިެވސް ްއޮތް.13ްްޝުކުރިއްާޔ.ްމިހާތަނަށް ްއެބަ ްފުރުޞަތަްށްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްމަޖިލީހުގ2:32ްެބޭފުޅަކު ްފަހަށް ގެ

ނުޑްގަސްތުކުރަނީްއެހެންޏާްވެްސްމަޖިލީހުންްޢަމަލުކުރަމުންްޖަލްސާްކުރިއަށްްިދއުންްެއކަށީގެންވޭ .ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތުއަރުަވއިް ްބޭުފޅުންނަށް ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްފުރުޞަަތށް ްޖަލްސާަގއި ްމިައދުގެ ްގޮތަްށ ގެންގޮސްަފއިާވ

ނޑުްލަފާކު އެހާކަށްާހއިރުްމަޖިލީހުގ2:45ްްެރަނީްނިމެންދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންގޮސްްނިންމާލަން.ްއަޅުގަ

ނޑުްމިހާރުްމަތިވެރިްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދަށްް ޖަލްސާްނިމުމަކަށްްގެންދެވޭނެހެން.ްއަޅުގަ

ްފުރުޞަތު.

ް

ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ްަރީއސް. ްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްވެްސ17ްްއާދެ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްއަންނަނީ.ްދުނިޔޭެގްއާދަ ްމި ްނިމުމަކަށް މަޖިލިސް

ްހަނދާންތައް.ްގިނަް ްހިތި ްހަނދާންތަކާއި ްފޮނި ްިމްހުންނަނީ ްއަންނައިރުގައި ްނިމުމަކަށް ްއަންނާނެ.ްކަންކަން ނިމުމަކަށް

ްމަޖިލީހު ްމި ްޤަޫބލުކުރަނީ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްފަަދއިން ްފާޅުކުރެއްވި ްކުެރވުނުްމެންބަރުން ްކަންތައްތަެކއް ްމުހިއްމު ން

ްއަިއް ްޤާއިުމވެގެންިދއުމަށްފަހުގައި ްޑިމޮކްރަސީެއއް ްފުރިހަމަ ްރާއްޭޖގަިއ ްާޤނޫނުއަސާސީން ްފެހި ްޙަޤީޤަތުަގއި ކަމަށް.

ްއެއްް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްފައްކާުކރުމަށް ްހަރުދަނާކުރުމާއި ްޑިމޮކްަރސީ ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްމިއީ. ްމަޖިލިސް ފުރަތަމަ

ް ްއަާދކުރީ ްބައެއ17ްްްދައުރެއް ްކުރެވުނު ްމަޖިލީހުން ްމި ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުންކަން ވަަނ

ްއަިދް ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑްވެސް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިތްހަމަނުޖެހިދާނެ ްފަހަރަކު ްހުރިހާ ްފަރާްތތަކުން ްަބއެއް މަސައްކަތްތަކަށް

ްހު ްކަންކަްންހިނގާފައި ްގޮތަށް ްޖުމުލަްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްމުޅި ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ންނާނެކަން

ްމުހިއްމުް ްއަދި ްކުެރވުނު. ްކަންތައްަތެކއް ްމުހިއްމު ްޤައުމަށް ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްބަލާއިުރަގއި މަސައްކަތަށް

ްައޅުަގނޑުމެ ްކަމުގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދުށީމު. ްއަޅުަގނުޑމެން ްވެސް ނުޑްދުވަސްތަެކއް ްއަުޅގަ ްާވހަކަދައްާކއިރުަގއި ން
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ްލީޑަރޝިޕް. ްމަޖިލީހުގެ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްގޮތުގައި ްރައީސް.ްްޤަބޫލުކުރާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލިސްް ްނިންމުމުގައި، ްމަޖިލީހުން ްކަންތައްތަކެއް ްމުހިއްމު ްދުވަސްތަކެްއަގއި ްއުނދަގޫ ްދަތި ްވަރަށް މަނިކުފާނު،

ްކުރެއްިވްްކުރިއަށް ްމަނިކުފާނު ްކުރަްއވާފަ. ްމަސައްކަތްތަކެއް ްހަރުދަނާ ްވަނީ ްއެކު ްކެްތތެރިކަމާ ގެންިދއުމުަގއި

ްވެްސް ްއެކުްޝުކުރުދަްނނަވަން.ްޙަޤީޤަތުގައި ްއިްޚލާސްތެރިކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްލީޑަރޝިޕަށް ްމަނިކުފާނު މަސައްކަތްތަކަާށއި

ްދެ ްއާދެ، ްބޭފުޅެއް. ްކެތްތެރި ްހިތްތިރި، ްމަޖިލީހުގެްމަނިކުފާނަކީ ްއަމީންޢާއްމާއި ްމަޖިލީހުގެ ްޝުކުރުަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ން

ްއެހީތެރިކަމެްއް ްެއއްބާރުލުމަކާއި ްޮބޑު ްޝުުކރުދަންނަވަން.ްވަރަށް ްއެކު ްވެްސްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްމުަވއްޒަފުންނަށް އިދާރީ

ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްވަނީ. ްގެްނގޮސްފައި ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތްތައް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަުތގަިއްލިބިގެން ްމި ނޑު

ނޑުްމަތިވެިރްދާއިރާްއަށްްކުރިމަތިލައި،ްއަުޅަގނޑުްހޮްއަވވައިެދއްިވްކަމަްށް ދާއިރާތަކަކަށްްބެިހގެންްދިޔަްފަހުންްއަޅުގަ

18ްޓަކައިްމަތިވެރިްދާއިާރގެްރަްއޔިތުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްމިްޝުކުރުްފަށްފަށްކޮށްލަންްވެސްްއެބަްޖެހޭ.ްއާދެ،ް

ްމަޖިލީ ްއެްވަނަ ްައޅުަގނޑު ްެއހެންވީމާ، ްހޮަވއިދެްއވާފަ. ްެއކު ްޯއާގވެިރކަމާ ްބޭފުޅުންެގ ްެއ ްވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ހަށް

ްހަނދާންބަހައްޓާނަމޭ.ް ނޑު ްައުޅގަ ްގާތްކަން ްބެހެއްޓެވި ްއިތުާބރާއި ްކުރެއްވި ްބޭފުޅުން ްތި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ބޭފުޅުންނަށް

ްއަޅުް ްއާދެ، ްދަމަހައްޓާނަމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުބާރު ްއެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއުއްމީުދކުރަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނުޑ 18ްގަ

ްއެުކް ްސާބިތުކަމާ ްކަންތައްތަުކގައި ްބޭނުންވާ ްޤައުމަށް ްހަރުދަނާކޮށް، ްއިތުރަށް ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން މަޖިލީހަކީ

ްސާ ްެއގޮުތަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑްދަންނަވާނީ ްކަމަށް.ްއަުޅގަ ްެވެގންދާނެ ްމަޖިލީހަކަށް ބިތުެވ،ްދެމިހުންނާނަމޭްކުރިއަށްދާނެ

ްއަދިވެްސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަރަޖައަކަށް. ްމަތިވެރި ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްތަންދޭ ްޤާބިލިއްޔަތު ްލިޔާޤަތާއި އަޅުަގނުޑގެ

ްއެބަް ްވެސް ްބޭފުޅުންތަކެއް ްވަކިެވވަަޑއިގަންަނާވ ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްފަހަރު އެއް

ް ްފަރާތުންްތިއްބެވި. ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްމަސައްކަްތކުރުމުަގއި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހަނދާންކުރަން ނޑު ްައުޅގަ ްފުރުޞަތު މި

ްމަޖިލީހުގެް ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫުލކުރާ ްައޅުަގނޑު ްމަަސއްަކތްޕުޅުތައް. ްކުރެްއވި ްެއްއބާރުލުމާއި ްލިބުނު އަޅުަގނޑުމެނަށް

ބޭފުުޅންނަށްްފެނިވަޑަިއގެންނެވިްކަަމށްްވިޔަްސ،ްެއއްްމެންބަރަކުްްމެންބަރުންނަކީްއަދިްކޮންމެްޮގތަކަށްްޓީ.ވީންްބައްަލވާ

ްމަސައްކަތްތަުކގައިް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްދެއްވާ ްއެހީތެރިކަން ްބަހައްަޓވަިއ، ްގާްތކަން ްއިޙްތިރާުމކޮށް، ްމެންބަރަކަށް އަނެއް

ނޑުމެންނާްވަިކވެަވޑަިއގަންނަާވް،ްޚާއްޞަކޮށްްއެއްބާރުލުންދެްއަވއިްމަސަްއކަތްކުރެްއވިްބޭފުޅުްންކަމަށް.ްއެހެންވީމާ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއަޅުަގނުޑްހެޔޮްދުޢާކުރަން.ްއަދިްކުރިއަށްްއޮތްްދުވަސްތަކުަގއިްކާމިާޔބީްއަށްްއެދެން.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ް.ްރައީސް،ްއަދިްވެސްްމަނިކުާފނާއިްހުރިހާްފަރާތްތަކަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއަޅުަގނުޑގެްާވހަކަކޮޅުްނިންމާލަން

ް

ްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމަޖިލީހަކ17ްްީ`. ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ންްގިރާކުރިްދިވެހިރާއްޖޭގެްސިޔާސީްތާރީުޚގައިްއެްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަާތއިްއެްމަޖިލިސްްދިވެހިރާއްޖޭގެްސިޔާސީްހަޔާތު
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ްދެކެން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްދުވަސްތަެކއް ްފަާވލެވިގެންދާނެ ްއަކުރުން ްރަން ްތާރީޚުގައި ްދިވެހި ްެއއީ ދުވަސްތަކަކީ

ދިވެހިރާއްޖެްޚުދުމުޚްތާރުްވެިރކަމެއްެގްތެރޭަގއި،ްިދވެހިރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީްަހނުްއޮތްްމަޖިލީހެއްގެްގޮތުަގއިް

ްއޮތު ްމ17ްްިމަށްފަހު،ްޒަމާންތަކަކަށް ްމަސްރަޙަށާއި ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވެގެންދިަޔއީ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްކުިރއެރުންތަކެްއް ްގިނަގުނަ ްވަރަްށ ްނިޒާމަށް ްޑިމޮކްރެޓިކު ްގެެނވުނު ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދިވެިހރާއްޖޭ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަކަށް. ްޤާނޫނީްހޯދައިދެވުނު ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހަޔާތުަގއި، ްބަރުލަމާނީ ގެ

ްމަސައްކަތްތަްއް ްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްވެސް ްދުވަހަކު ްމަސައްކަތްތަކަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމި ހަޔާތުގައި

ްފަ ްފުހެވިގެންނުދާ ްެވސް ްހަޔާތުން ްިސޔާސީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްވެްސްއަދި ްތާރީޚުން ްބުރަްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަ

ްޝުކުރުއަދާކުރަންް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތުަގއި ްމި ްކޮށްފަ. ްވަނީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ މަސައްކަތްތަެކއް

ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީްސ،ްްބޭނުންވަނީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންަނވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމަޖިލީހުގައި ްތާރީޚީ ްމި ްމަނިކުފާނަކީ ްވެރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދައުުރަގއި ްތާރީޚީ ްބަދަލުވެގެންދިޔައިުރ3ްްމި ަފހަރަށް

ނޑުމެންނަށްްމަގުަދއްަކވަިއ،ްދިވެހިރާއްޖޭެގްރައްޔިތުްނެގް ވެސްްމަނިކުފާނުގެްިޤޔާދަތާއިްރިޔާސަތުްހިފަހައްޓަަވއި،ްއަުޅގަ

ގެްޙިކުމަތްތެރިކަމާއިްޤާބިލުކަމުންްކަމަށްްވާތީްއެކަމަށްްމަޖިލީހަކީްނަތީޖާނެރުނުްމަޖިލީހަކަށްްހައްދަވައިެދއްވީްމަނިުކފާނު

ްމިް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ްއާދެ! ްޝުކުރުައދާކުރަން. ްއެކީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމަނިކުފާނަށް ޓަކައި

ްރު ްހަލަބޮލިކަމާއި ްހަމަހިމޭންކަމާއި ްތެރޭގައި ްމަސައްކަތުގެ ްކުރަމުންދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޅިވެރިކަާމއިްމަޖިލީހުގައި

ްހުރިހާް ްމި ްއެކަމަުކ ްތަޖުރިބާކޮށްފަ. ްވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްކަމެއް ްއެހުރިހާ ްެއުކވެރިކަމާ، އުފާވެރިކަާމއި

ްމަޖިލީހުެގް ްއާއި ްއިދާރާ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްފަހަރަށް ްބައެއް ްގެންދިޔައީ ްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް މަސައްކަތެއް

ްގެ ްމުދަަލށް ްމަޖިލީހުގެ ނޑިަތކާއި ްމަސައްކަްތކުރަމުންްގޮ ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްދިަޔއިރު ްކަންތައްތައް ްހާލަތަށް އްލުްނވާ

ްޤައުމީް ްބޭނުންވީ ްހިމާޔަތްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރޫޙެއްގައި. ްޤައުމީ ްޤަބޫލުކުރި ްައޅުަގނޑުމެން ގެންދިޔައީ

ްހިތާް ްއެންމެ ްހަޔާުތގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޓަކައި. ްހިމާޔަތްކުުރމަށް ްގޮުތގަިއްމަޞްލަޙަތުތަކެއް ްކަމެްއގެ މަވެރި

ދިމާވެގެންދިަޔއީްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަލްމަރުޙޫމުްއަފްރާޝީލްްއަވަހާރަކޮށްލެވުނުްހާދިސާ.ްއެއީްވެސްް

ްއެާހް ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްވެސް ްބަލާއިރު ްތާރީޚަްށ ްދުނިޭޔގެ ްއަދި ްެވސް ްތާރީުޚަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމާތްްއިހާނެތިކޮ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަރުޙޫމަށް ްެއ ްހަޔާތުަގއި. ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއަވަހާރަކޮށްެލވުނީ ްއަނިާޔވެިރކޮށް ށް،ްއެހާ

ްދަންނަވާލަްން ްއަޅުަގނޑު ްހާލުގައި ްމި ްދުޢާކުރަން. ްެއދި ްމިންވަރުކުރެއްވުން ްނިޢުމަތް ްުސވަރުޭގގެ ރަސްކަލާނގެ

ްމިއަ ްމަުގގައި ްޑިމޮްކރެސީގެ ްދިވެހިރާއްޖެ ްބޭނުންވަނީ ްެއކީަގއި ްމަޖިލީހުނ17ްްްޅަމުންާދްފިޔަވަޅުތަކާ ްރައްޔިތުންގެ ަވނަ

ގާތްަގނޑަކަށްްދިވެހިްނގެްޤާނޫނީްހަޔާތް،ްދިވެހިންގެްއިޖްތިމާޢީ،ްއިޤްތިޞާދީ،ްސިޔާސީްހަޔާތްްތަންޒީމުކުރުމަށްްޓަކައިް

ް ްއަޅ115ްްުގާތްަގނޑަކަްށ ްވެސް ްާފސްެވގެންދިޔައިރު ްބަދަލުވެގެން، ްޤާނޫނަށް ްިބލު ްހުިރްވަނަ ްނުލިބި ނޑުމެންނަށް ގަ

ްޤާނޫނީް ްގިނަ ްވަރަށް ްބޭނުންވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްައދިވެސް ްޙައްޤުތަެކއް ްގިނަ ވަރަށް
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ްފާހަަގކުރަންް ްއަޅުަގނޑު ްފާސްނުކުެރިވފަ. ްކަންކަން ްއެ ްުނގެނެވިފަ. ްކުރިޔަށް ްވަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނިޒާމުތައް

ްައޅު ްމިއަދު ނޑުމެްނގެްބޭނުންވޭ ްއަުޅގަ ްވިޔަްސ، ްކަމަްށ ްދެްއކި ްވާހަކަ ްޑިމޮްކރެސީގެ ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ަގނޑުެމން

ްއަދިެވސްް ްވީނަމަވެސް ްބައްޓަންކުރެިވފައި ްހަޔާތެއް ްޑިމޮކްރެިޓުކ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްނިޒާމު؛ ރާއްޖޭގެ

ްފާހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭ. ްހާސިލެއް ްއެއް ްޑިމޮކްރަސީ ްޙަޤީޤީ ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުން، ގަުކރަން

ްފިކުުރް ްސިާޔސީ ްގިނަ ްޕާޓީ، ްގިަނ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއުފެދިގެންދިަޔ ްމި ްގޮތުން ްތާީރޚީ ްމަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންެގ

އެކުެލވިގެްނވާްގޮެތއްގެްމަތިްންއުފެދުނުްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްއެންމެްފުރަތަމަްސިޔާސީްޕާޓީްބަދަލުކޮށްްޕާޓީގެް

ސްކުރި،ްމަޖިލީހުގެްފްލޯްކްރޮސްކުރިްފުރަތަމަްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކީްއަޅުަގނޑުްކަމަށްްވާތީްވަރަށްްގިަނގުނަްފްލޯްކްރޮ

ްރާއްޭޖގެް ްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްތަޖުރިބާކުރަންޖެހުނު. ްުކރިމަތިލައި ނޑު ްއަުޅގަ ކަންތައްތަާކއި

ނ ްއަުޅގަ ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ްތިބެްރައްޔިތުންނަށް ްފިލާ ްމަސައްކަތަކީ ްެއއްެވްސ ްކުރި ްތަނުގައި ްމި ޑުމެން

ްއެހެންނަމަވެސްް ްމަސަްއކަތްކުރަމުްނގެންދިޔައީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާޅުގައި ްވަރަށް ްނޫން. ްމަސަްއކަތްތަެކްއ ސިއްރުންކުރި

ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޭޖގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުްނވަނީ ްފާހަގަކުރަން ްއެކީ ްހިތާމަާއ ނޑު ްއަުޅގަ މަޖިލީހުގެްްމިއަދު

ްވެްސް ްރައްޔިތުންނަކަށް ްޢާްއމު ްރާއްޖޭގެ ްނެތޭ. ްއަކު ްާރްއޖެ ްއަދިވެސް ްސަލާމަތްތެރިކަމެއް ްވެސް މެންބަރުންނަކަށް

އަދިވެސްްސަލާމަތްތެރިކަމެއްްމިއަދަކުްނެތޭ.ްއަޅުަގނޑުްހިނގާފައިްހަމައަށްްހުރެްމިްތަނަށް،ްމިްމަޖިލީހަށްްހާޒިރުވެ،ް

ްނިކުމެގެް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްއެހީތެރިކަމުގަ. ްމިއަާސެގ ްހިފަިއގެން. ްއަސައެއް ްޖެހެނީ ްމި ްދާން ން

ްވާހަކަެއއް.ް ްހުރި ްަދންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދުވަހު ްމި ްބޭނުންޭވ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދިޔައިރު މިހާހިސާބަށް

ނޑުްޤަ ބޫލުުކރަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްިސޔާސީްއަޅުަގނޑުްހަމަްޙަޤީޤަތުަގއިްވެސްްމިްހާދިސާތައްްހިނަގިއދިޔުމުގައިްއަުޅގަ

ނުޑގެްގަޔަށްް މީހުންގެްއަތްތަކެއްްމިްކަންކަމުގައިްވާްކަމަށް.ްޑރ.ްއަފްާރޝީމުްއަވަހާރަކޮށްލުމުގައިްެވސްްއަދިްއަޅުގަ

ްެއގޮތަްށް ްއެކަން ްއަޅުަގނޑު ްފާހަަގކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްވާކަްނ ްފަރާތްތަކެއް ްއިސް ްިސޔާީސ ްވެސް ވަޅިޖެހުމުގައި

ްަވޅިޖެހިްޤަބޫލުކު ްގަޔަށް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްހަމަ ްއިހުސާސްުކރެވޭ. ްެއގޮތަށް ްއެކަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ރެވޭ.

ްވެްސް ްއުފެދިފައިާވކަން ްތުުހމަތު ްހިުތގައި ްއަުޅަގނޑު ްމަްއޗަށް ްބޭފުޅުްނގެ ްއިސް ްސަރުކާުރެގްބައެއް ްމި މައްސަލަިއގައި

ްއަ ްޓަކައި، ްމަޢުލޫމާތަށް ްަރއްޔިތުްނެގ ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތާރީޚަށ17ްްްދި ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްައޅުަގނޑުމެންނަީކ، ްއެދެނީ ްައޅުަގނުޑ ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްމެ ްއަބަުދވެސްްމަސައްަކތްކުރާނެ ްޓަކައި ްއަށް ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްރައްިޔތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްކަމަށް.ްމެންބަރުންނަކީ ންބަރުން

ްހާލަތުގައިްވެސްް ްބްރޭކުކުރަންޖެހޭ ްވިޕް ްބޮޑުވާނެކަން.ްޕާޓީގެ ްޤައުމު ްއަށްްވުރެ ްޕާޓީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑައެޅިަފއިާވްގޮތް.ް ްެއކަންްކަ ޤައުމީްމަޞްލަޙަތަށްްޓަކަިއްެއކަންްކުރަންޖެހޭނެ.ްއެީއްދިެވހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަސާީސގެ

ނޑުމެންގެްރާއްޖެްއަްށްއަދަށްްވުރެްފާގަތިްމުސްތަޤުބަލެއް.ްއަޅުަގނޑުްޮގވާލަީންއެހެންވީމާ،ްއަ ނޑުްއެދެނީްއަޅުގަ ުޅގަ

ވަނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްއިންތިޚާބުވިްމެންބަރުންނަށްްރަނގަޅުްޤިޔާދަތަކާއިްލީޑަރޝިޕަކ18ްްާރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންް
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ްއި ްޤާސިމް ްަވޑަިއގަްނނަވަން. ްކުިރޔަށް ްއެީކގައި ްދިނުމަށ18ްްްބްރާހީމަށް ްރައީސްކަން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްމިއިށީންނަނީް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަުމން ްވާހަކަ ްއިލްތިމާސްކުރާ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްއަންނަން އަޅުަގނޑު

ްދެމިހުން ްޚިދުމަތުގަިއ ްަރއްޔިތުންެގ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަދިެވސް ްވެްސ ްތާނަގއި ްއޮތް ްިމްކުރިޔަށް ްޔަޤީންކަން ނާނެކަމުގެ

ް.الم عليكن ّ رحوت هللا ّ بزكاتَالسّ ރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްއަުރަވމުން.ް

ް

ްރިފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާވައިް

ް ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްތަފާތ17ްްު`. ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންެގ ވަނަ

ްއޮތީްމަ ްދަންނަވާލަން ްހައިސިްއޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަސައްކަތްކުރަްނޖެހުނު ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްވަރަށް ރުޙަލާތަކެއްަގއި

ްހާލަތްތަކުަގިއް ްބަެއއް ްއެުކ، ްއެުކވެރިކަާމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހިރީ. ްއުފަލުންނޭ ްވަރަށް ްއާޚިުރގަިއ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްވީނަމަެވސްްްތަންކޮޅެއްްހިްތގައިމުނުާވްމަންޒަރުތަކެއްް ވަރަަކށްްބިލުްޤާނޫނަށްްބަދަލުވެ،115ްްމިތަނުންްފެނުނުކަމުގައި

ްއެްއވެސްް ްފާހަގަެވގެންދާނެކަމީ ްމަޖިލިސް ްމި ްގޮތުަގއި ްމަޖިލީހެއްގެ ްކާމިޔާބު ްއެންމެ ްހަޔާތުގެ ްބަރުލަމާނީ ރާއްޖޭގެ

4ްދާއިާރގެްގޮިޑއަށްްހޮއްަވވައިެދްއވިްްޝައްެކއްްއޮތްްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުްވެސްްަވއިކަރަދޫ

ްނަމަ،ްމަކުނުދޫ،ްވަިއކަރަދޫ،4ްްރަށް؛ްެއް ްދަންނަވާ ްޝުކުރުއަދާކުރަން.ްނަމުން ްފަށްފަށުން ްހަމަ ްބޭފުޅުްނނަށް ރަށުގެ

ނޑުްވަރަށްްޝުކުރުވެިރކަމާްއެކުްއެްބޭފުޅުންނަށްްތަހުނިޔ4ްްާނޭކުރެންދޫ،ްމާވައިދޫ.ްމިް ްރަށުގެްރައްޔިތުންނަށްްއަުޅގަ

ނޑަށްްވެސްްކަންތައްަތކެއްްމިްމަޖިލީހުގައިްއެްބޭފުޅުންގެްޙައްޤުަގއިްކުރެިވއްޖެް އާއިްމުބާރިކްބާދީްއަރިސްކުރަީންއަޅުގަ

ް ްފުރަތަމަ ްބަލާފަ. 3ްްކަމަށް ްއައި ްދެން ްއިދިކޮޅަށް. ްސަރުކާރާ ްހުންނަންޖެހުނީ ނޑު ްއަުޅގަ އަހަެރއްަގިއ2ްްއަހަރަށް

އަހަރުްެއްއވެސ3ްްްރެްއގެްހިއްާސްެއއްްއޮތްްސަރުކާަރކަށްްވީހިނދު،ްފުރަތަމަްއަޅުަގނޑުމެްނގެްެވސްްކޮންެމވެސްްވަ

ް ްއޮތް ްޚާއްޞަކޮށް.ްއޭގެނ3ްްްރަށަށްްނުވަތ4ްްަކަމެއްްނުވެ ްބަދަލުވެފަިއްވަނީްނޮޅިވަރަންފަރަށް.ްބާީކ1ްްރަށަށް ރަށް

ް 2ްްއޮތް ނަޑަކށް ްގާްތގަ ްޕ122ްްްރަށަށް ްބޮޑެތިސިންގާ ްރުފިޔާގެ ްމިލިއަްނ ްމިހާރުވެސްްވަރަކަށް ްހަމަ ރޮޖެކްޓު

ްައިދް ްކަމެއް. ްއުފާކުރާ ްަވރަށް ްވާީތވެ ްހިއްާސެއއް ްަވރެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްއެކަމުގެ ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ހިގަމުންދާކަމީ

ްނަާފއެއްް ްމަންފާެއއް، ްތާކު ްކޮންެމ ްަރއްޔިތަކަްށ ްދިވެހި ްވެްސ ްކަަމކީ ްކޮންމެ ްހިނގާ ްނެތި ްހިއްާސއެްއ އަޅުަގނުޑ

ްއު ްއަޅުަގނޑު ނޑުްލިބުނަސް ްއަުޅގަ ްހައިސިއްޔަތުން. ްމެންބަރެއްގެ ްތަމްސީލުކުރާ ްަރއްޔިތުްނ ްދިވެހި ްކަމެއް. ފާކުާރނެ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްހުންނާނީ ްަވިކ75ްްމަސައްކަތްކޮށްަފއި ްގޮތުން ްބުނާ ްމާއްދާ ވަަނ

ނޑުްހޮވިްދާއިރާްއަށްްހަމައެކަނިްފޯކަސްކޮށްގެ ނެއްްނޫން.ްމުޅިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށް،ްޢާއްމުކޮށްްދާއިރާއަކަްށ،ްއަުޅގަ

ްތާނގަިއް ްއޮތް ްހުންނާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްދެން ްަމސައްކަތްކޮށްަފއި ްަޙއްޤުަގއި ްރައްޔިތުންނަށް،ްދިވެިހްރައްޔިތުންގެ ދިވެހި

ނޑުްހޮަވއިދީފައިްމިހިރ18ްްީވެސްްއަޅުަގނޑުްކުރާނީްއެެހން.ް ކެލާްދާއިރާްއަށް.ްވަނަްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްއަޅުގަ

ް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކު، ްތަފާތުވި ްާދއިރާ ްއެއް. ްދާއިރާ ްކަމަްށ17ްްއެހެން ްއަލީަގއި ްމަސައްކަުތގެ ްކުރި ްމަޖިލީހުގައި ވަނަ
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ްބަލަިއގެންފިކަމުގެ.ް ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްމަސަްއކަތް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއޮތް ްއެބަ ްހިތްަގިއމުކަމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ވާތީެވ،

ްއަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްވެސް ްމަޖިލީހުގައ17ްްިުޅަގނޑު ްރައްޔިތުންގެ ވަަނ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްތެރޭގަިއ، ްމަޖިލީހުގެ ްކަންަތއްތަކެްއ ްޭނދެވޭ ްވަރަށް ްދިޔައިރުަގއި ްމަަސއްކަތްކުަރމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްރަްއޔިތުންގެ ްބޭރުގަިއ ްމަޖިލީހުން ްކަްނތައްތަކެްއ ްހިތްގައިމުުނވާ ްވީތީެވ،ްްއެންމެ ްމެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ

އަޅުަގނޑުމެންނާްދިމާވާންނުޖެހޭ؛ްވަކިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެްއްނޫން.ްޢާއްމުްރައްޔިތަކަށްްެވސްްދިމާވާންނުޖެހޭްކިތަންމެް

ްފަދައި ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ްދެންމެއަކު ްދިމާވެފަ. ްުހރީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ންްކަންތައްތަެކއް

ްކަމެްއް ްކޮންޑޯންކުރާނެ ްެވސް ްދުވަހަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ ްހަމަލާ ްދިން ްއެ ްއަށް ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމު ްޑރ. މަރްޙޫމު

ްމާފުކުރާެން ްވެސް ްދުވަހަކު ްެއކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެއްލުމަކީ ްލިބުނު ްމި ްއަށް ްފަހުމީ ްއަލްހާނު ްއޮނަރަބަލް ނޫން.

ްވެސް ްއާމިރަށް ްނޫން.ްއޮނަރަބަލް ްްކަންކަމެއް ްވެސް ނުޑްގައިަގއި ްލިބިފަ.ްޚުދު،ްއަޅުގަ ްވަނީ ފަހަރަށ3ްްްއަނިޔާތަެކއް

ްމިް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެން ްކަންކަްނ. ްހިނގާ ްެއކަނި ްވީތީވެ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްމީ ތަޅައިގެން.

ްބާ ްނޫނީ ްލަިއގެން، ްަހސަދަވެރިކަމެްއ ްދޭތެރޭ ްމީހަކާ ްވެްސ ްުދަވހަކު ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްމީހެްއްދެންނެވެނީ ްުއޅޭ އްަވިއގެން

ްނޫން.ް ްމީހެއް ްކުރި ްހާޒިރެއް ްއަށް ްއިދާރާ ްފުލުހުންގެ ްނޫން. ްމީހެއް ްޖެހި ްގައިަގއި ްމީހެއް ްވެސް ްދުވަހަކު ނޫން.

ް ްމިތިބަ ްމިތާ ްސަބަބުން ްމަސައްކަެތއްެގ ްުކރި ްމިތާނަގއި ްތެރޭނ77ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުންގެ ްޢާއްމު މީހުންނަށް،

ވަންްޭބނުންވަނީްހަޖަމުކޮށްލަންްދަތިވިްބައެއްްބޭފުޅުންްއެބަްއުޅޭ.ްހުރިހާްޕާޓީއެއްގެްވާހަކަްމިްއެހާްއަޅުަގނޑުްދަންނަ

ްމިއިންް ްއުޅޭ. ްއެބަ ްމީހުން ްބައެއް ްނޫން. ްނިސްބަތްވާތީެއއް ްޕާޓީައކަށް ްވަކި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއިނގޭތޯ ދައްކަނީ

ްިފކު ްހޮްއވަަވއިދެްއވި ްޭބފުޅަކު ްއެ ްވެސް ްބޭފުޅަކީ ްޤަބޫލުފުޅުކުރެްއިވްކޮންމެ ްެއ ްބޭފުޅަކު ްއެ ްައއިސް ްތަނަށް ްމި ރުގަިއ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮގތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްަޙއްޤުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްިދވެހި ްބޭފުޅުން. ްއުޅުނު ްވިްއކަވަން ްފިކުެރއް 77ްސިޔާސީ

ްލިބު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަދަބު ްލިބެންނުވާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކުރީ. ްމި ްވެސް ްކަމަށްްމީހުން ނު

އަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކޮށްފީމު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަިނޔާްއަކީްނަފުސާނީްގޮތުންްިވޔަްސ،ްޖިސްމާނީްގޮތުންްިވޔަސްް

ްބަޔަކުް ްތިބޭ ްވަދެ ްތަނަށް ްމި ްތަމްސީލުކުރަން ްރައްޔިތުން ްނޫން.ްޚާއްޞަޮކށް ްއެއްެޗއް ްދެވިގެްނާވނެ ްމީހަކަށް އެްއވެސް

ްސަބަބު ްމަސައްކަެތއްގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގްކުރާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުވާނެ. ްލިިބގެނެއް ްައނިޔާއެއް ްއެއްވެސް ްމީހުންނަށް ްންއެ

ްމީހުންް ްއެ ްގޮތާއި ްވޯޓުދޭ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްކަަށވަރުކޮށްދީފަިއވޭ. ްޙައްޤުަތކެއް ްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްރައްކާތެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްވެްސްހަމަ ްވާހަކަިއަގއި ްދައްކާ ްމިތާ ނޑު ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް. ްދީފައިވޭ. 17ްރިކަމެއް

ްއަްލއުސްާތުޛް ްރައީސް ްރަީއސް، ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްހޮވުނީ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ް ްއަދި ްފޯރުކޮށްދެއްވި. ްއެހީތެރިކަްނ ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްރައްޔިތުނ18ްްމައުމޫނު ްމަޖިލީހަށްްަވނަ ގެ

ްމިއަދުެގް ްލިބިފަިއވޭ. ްއަުޅަގނޑަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެހީތެިރކަން ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްހޮވުުމގަިއ ްައޅުަގނޑު ވެސް

ްޕާޓީގެް ްޖުމްހޫރީ ްލިބުނު. ްބޮޑަްށ ްވަރަްށ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހީތެރިކަްނ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްޔާމީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ްއިބް ްޤާސިމު ްއޮނަރަބަލް ްގާްތްރައީސް ްވަރަށް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްލިބުުނ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހީތެރިކަްނ ރާހީމުގެ

ްފުންމިނުްން ްއެންމެ ްހިތުގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްމި ްލިބުނު. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްެއހީތެރިކަން ްހަމަ ްބޭބޭފުޅުްނގެ ބައެއް

ް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަންހެުނންނާއި ްއަޅުަގނުޑގެ ްހާލު، ްުޝކުރުދަންނަވާ ނޑުްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވެސް ކުދިންަނށް

ްމީް ްވިތް ްޕުޓުއަޕް ްހޭވް ްހަމަ،ްދޭ ްއެްއކޮށް ްެއއްކޮްށ،ްކެތްތެރިކަމާ ނޑާ ްއަޅުގަ ްމީހުން ްއެ ްބޭނުންވޭ. ޝުކުރުއަދާކުރަން

ނޑުްވަރަށްްޝުކުރުއަާދކުރަމޭ.ް ނޑުްދަންނަާވލަންްބޭނުންވަނީ.ްއެކަމަށްްޓަކައިްއެްބޭފުޅުންނަށްްއަުޅގަ ބޭސިކަލީްއަުޅގަ

ްއެހާްޢި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބައެްއްފަހަރު ްވެސް ްއަރިހަށް ްވާހަކަ.ްމަނިކުފާނު ްމަނިކުފާނުގެ ްޮއތީ ްދެން ްރައީސް. އްޒަތްތެރި

ހިތްގައިމުްނޫންްމޫނުމޫނާްެއްއކޮށްްދާންޖެހުނު.ްއެކަމަށްްަޓަކއިްމާފަށްްެވސްްއެދެން.ްެއއީްސިޔާސީްކަންކަމުެގްތެރޭންް

ނޑުމެންނާްދޭތެރޭްބުރަކަމެްއްނޯންނާނެކަމީްޔަޤީންކަމެއް.ްދިޔަްކަންކަމަށްްވާީތވެްމަނިކުފާނުގެް ހިތްޕުޅުގައިްވެސްްައުޅގަ

ްއަމީންޢާއްމުް ްޑެޕިއުޓީ ްމުޙައްމަދާއި ްއަޙްމަދު ްއަމީންޢާއްމު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސާއި ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސާއި މަޖިލީހުގެ

ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްމި ްފިލްާޒއާ، ްއާއި ްބޭފުޅުންެގްނިއުޝާ ްއެ ްއެކު ްޝުކުރުެވރިކަމާ ްހަމަ މެން

ްއެުކވެރިކަާމް ްހަމަ ްއެއްކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެންާނ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވެސް ްތާނަގއި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްހާލު ްޤަބޫލުކުރާ މަސައްކަތް

ްމަސަްއކަްތކުރަނީ.ްެއއްވެްސް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކު ްއުއްމީދާ ްކަމުގެ ްއެއްބާރުލުންެދއްވާނެ ްވަރަށް ުކއްޖަކަށްްއެްއކޮށް

ްއިމްޕާޝަލީް ްހަމަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ްނެިތ، ްތަފާތުކުރުމެއް ްވެސް ްުމވަްއޒަފަކަށް އެްއވެސް

ްހިތްގައިމުުނާވް ްއެހާ ްހާލަތްތަކުަގއި ްބައެއް ްލިބޭ. ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްުއފާ މަސައްކަތްކޮށްެދއްިވކަމުގެ

ް ްބައެއް ްހުންނާނެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްެއްހާލަތްތަކުގައި ްއެދެން. ްމާފަށް ްވެސް ްމިއަުދ ްއެކަމަށް ްބުނެވިފަ. އެްއެޗހި

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްވަރަށްްބޮޑަށް.ްޝުކުރިްއޔާ.ް ްބޭފުޅުންގެްމަސައްކަތްްއަުޅގަ

ް

 ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްهللاް ްޢިއްޒަ`. ްޞަލަވާތްކިަޔވަން. ްއަށް ްރަސޫލާ ްޙަމްދުުކރަން. ްބަރުލަމާނީްއަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީްސ. ތްތެރި

ް ްތެޭރަގިއ ްދުވަސްތަކުގެ ްހަލަބޮލި ްއެންމެ ްދުށް ްމަސައްކަތްތައ17ްްްހަޔާތް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ވަނަ

ްމެންބަރެއްެގް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަށާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަނީ. ްފެނިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްނިހާޔަތަށްްގޮތުަގއި ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެިތ ްއެ ްފުރުޞަތުދެއްވި ްމި ްއަޅުަގނޑަށް ްތަމްސީލުކުރުމަށް ްދާއިރާ ބާރަށު

ްމުރައިޫދެގް ްހއ. ްނަމަ ްަވނީ ްކަުމގަިއ ްދަންނަަވއިލާ ްރަށްަތއް ްަވިކވަކި ްޚާއްޞަކޮށް، ްަވކިން ޝުކުރުދަންނަވަމުން.

ްއުް ްބާރަާށއި ްއަދި ްަރއްޔިތުން، ްަތކަންދޫގެ ްބެެހއްެޓިވްރައްޔިތުންނާއި ްއެ ްދޭތެރޭގަިއ ްައޅުަގނާޑ ްރަްއޔިތުން ތީމުގެ

ްއޮތީ،ް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއިތުާބރަށް ްދެްއވި ްެއ ގާތްކަމާިއ

ްޕާޓީގެް ްެއ ްޓިކެުޓަގއި ްޕާޓީެގ ްޑިމޮކްރެޓިުކ ްަރއްޔިތުްނެގ ްދިވެހި ްއިންތިޚާބުވީ ްމަޖިލީހަށް ްމި މެންބަރެއްެގްްއަޅުަގނުޑ

ނާޑް ނޑުްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާްައޅުަގނުޑގެްމަސަްއކަްތްނިންމާފައިްމިްދަނީްއެގޮތުަގއިްއެްބޭފުޅުންްއަުޅގަ ގޮތުގަ.ްއަުޅގަ
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ްރަީއސް.ްމިް ްއެކީގަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތްހަމަޖެހުމާ ްކަމުެގްފުރިހަމަ ްއަދާކުެރިވއްޖެ ްގޮތުަގއި ްފުރިހަމަ ްއަމާނާތް ހަވާލުކުރި

ްކު ނުޑްމަޖިލީހުގައި ްއަުޅގަ ްހައިސިއްޔަތުން ްވިޕެްއެގ ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތެރޭގައި ްމަސައްކަުތގެ ރަންފެށި

ްއެންމެް ްއެ ްފާހަގަކޮށް، ްއަުޅަގނޑު ްމަަސއްކަތް ްކުރި ްއެުކގައި ްމެންބަރުން ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްމުޅި މަސައްކަތްކުރީ.

ް ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންޭވްބޭފުޅުންނަށް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްޚާްއޞަކޮށް ވަކިން

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްމަނިކުާފނުގެ ްކުރެިވގެންދިޔައީ ްެވސް ްމަސައްކަެތއް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބެހެ ްދޭތެރޭގައި ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްބޭނުންކުރައްވަިއެގން ްއިންަނވަިއ،ްޙިކުމަތުޢަމަލީ ްހެދި.ްރައީސްކަުމގައި ްގާްތކަމާ އްޓެވި

ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންަނވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޚާއްޞަޮކށް ްވަކިން 5ްމަނިކުފާނަށް

ް ްވެިރކަން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްނިމިގެންދާއިރުަގއި ްހަޔާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްދައުެރއް ބޭފުޅުްނެގ3ްްއަހަރުގެ

ްބަދަލު ްދާއިާރްއަތްމައްޗަްށ ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްދެންެނީވ ްމި ްޝަރީޢަތުގެ، ްެއއީ. ްބާރު ްއެްއ ްދައުލަތުގެ ވެފަިއވޭ.

ްޗީފްް ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްދެން ްހުރެމެ، ނިޑޔާރެްއ ްފަ ްއުއްތަމަ ްއިންތިޤާީލ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެހެން ްާއކުެރވިފަ. ްވަނީ ްތެރޭަގއި ްދަުއރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޖަސްޓިސް ްދެންނެިވ ްމި ްރައީސް، ްމަޖިލީހުގެ 3ްނަމަވެސް

ްހަލަނިް ްއެންމެ ްކަމެއް. ްއުާފކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްނުފެނޭ. ްތަނެްއ ްބަދަލުވި ނޑުމެންނަަކށް ްއަުޅގަ ްބާރު ވަނަ

ްމާޙައުލުަގއިް ްމި ްހިނގަމުންދިޔަ ްބަހުސްތައް ްހަލަނި ްއެްނމެ ްޒުވާބުތައް، ްހަލަނި ްއެްނމެ ްތެޭރގަިއ، ްދުވަސްވަުރގެ

ް ްމަަސއްކަތަީކ ްކުރެއްވި ްތި ްއެއްޮކށް ްކެތްތެރިކަމާ ްމެންބަރުނ17ްްްމަނިކުފާނު ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްހިތްވަރުގަދަް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްތިއްެބވި ްާޝމިލުވެވަަޑިއގެން ްމިކަުމގައި ްހަމައެާއއެީކގައި ްކަެމއް. ފަޚުރުވެރިވާނެ

ްމަަސއްކަ ްސެކްރެޓޭިރއޭުޓގައި ނޑުމެންްމުވަްއޒަފުން، ްއަުޅގަ ްއަގު ްމަަސްއކަތުގެ ްކުރެއްވި ްބޭފުޅުން ްއެްނމެ ްތކުރަްއވާ

ްމިް ްބޭނުން، ްފާހަގަކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްނިމިގެންދާއިރު ްަދުއރު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ވަޒަންކުރަން.

ްމަޖި ްފާހަގަކުރެވޭނީ ްބޮޑަށް ްއެންެމ ްކުރެވެމުންދާއިުރގައި ްމަސައްކަތްތައް ްދަތިކަމާިއްމަޖިލީހުގެ ްޖާގައިގެ ލީހުގެ

ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާް ްއުނދަގޫކަން. ްހުރި ްމާޙައުލުގައި ްމަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭ ްމުވަްއޒަފުން ްމަޖިލީހުެގ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކޮމިޓީންް ްޢާއްމު ްކުރަމުންގެންދާ ްމުޤައްރިރުކަން ްކޮމިީޓއެްއގެ ްއެ ްމަސައްކަތްކުރާ، ްކޮމިޓީެއްއގަިއ ްއެ އަޅުަގނޑު

ްްއަޅުަގނޑުް ްވަގުުތ ްމި ްދަންނަވަންޖެހެނީ، ްެއކީ ްމެންބަރުނ18ްްްފަޚުރުވެރިކަާމ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނިމެމުންނޭ. ްދަނީ ްއެ ްމަސަްއކަތް ްއިމާރާތުގެ ްައއު ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްފައްޓަްނވާިއރަށް މަސައްކަތްކުރަން

ް ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްސަުރކާރު ްގިަންރައީސް. ްއެންމެ ްހަލަނިކޮށް، ްއެންމެ ްއަކީ ްކޮމިޓީ ބަލާ

ނޑުގެްއެއްބާރުުލންްއެންމެްބޭފުޅުންނަށްްހަމަް ނޑުމެންނަށްްކުރެވުނުްކޮމިޓީ.ްއެްކޮިމޓީގައިްއަުޅގަ މަސައްކަތްތައްްއަުޅގަ

ްކި ްހަމައެާއެއކީަގއި ްއޮތް. ްއެބަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހިތްހަމަޖެހުން ްފުރިހަމަ ްދީފައިވާކަމުގެ ްއަށް ްވާހަކަެއއްްފުރިހަމަ ތަންމެ

ްގިނަް ްވަރަށް ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާލަްނ ްވެސް ްވީނަމަ ްކަމުގައި ްދާންޖެހުނު ްުދރަށް ްދަްއކާފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްކަންބޮުޑވުމަީކ، ްއެްއ ްބޮުޑ ްއެންމެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްހުރި. ްއެބަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް
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ްކަ ްެކނިޑދާނެތީވެ،ްއެ ްަރއީސް.ްިމްޤާނޫނުއަސާސީެގްބާރު ްޮއވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަ ްކަންބޮުޑވުން ުމގަިއްއަުޅަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެް ޤާނޫނުއަސާސީންްލިބިދީފައިާވްއިންސާނީްޙައްޤުަތއްްޙިމާޔަްތުކރެވެންޖެހޭނެ.ްމިްޤާނޫނުއަާސސީގެްބާުރްއަުޅގަ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއެންމެްއަތްމަތިންްގޮސްގެންުނވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްމަޖިލީހުން ންނަށްްރައްޔިތުންގެ

ް ްގޮތަކަށް ްުނކުރެވޭނެ ްއެކަން ްވާތީ، ްކަމަށް ްޖަވާބުދާރީކުުރން ްސަރުކާެރއް ްކަަމކީ ްއެްއ ްކުރަންޖެހޭ ވަަނ18ްްބޮޑަށް

ްޮއވޭ.ް ްއެަބ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަންބޮޑުވުްނ ްއެ ްހީވާތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބިުރ ްހަރަާކތްވެދާނެކަމުގެ ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ްކުރަންޖެހޭްހަމައެ ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްދާއިރާ ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްޮއވޭ ްއެބަ ްކަންބޮުޑވުމެއް ްއަނެއް ްއަުޅަގނުޑގެ އާެއކީަގއި

ްކަމެއް،ް ްހުރިހާ ްމިދެންނެވި ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްނުކުރެވިދާނެތީވެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މަސައްކަތްތައް

ް ްމަޖިލީހަށ18ްްްއެހެންނަމަވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުންގެްްވަަނ ްއެންމެހައި އިންތިޚާބުވެވަަޑިއގެންތިއްެބވި

ްއެނގޭ.ް ްއެބަ ްހަމަވާކަން ްަވުގތު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާނެކަމުގެ. ްކުިރައށް ްއެކީ ޙިކުމަތްތެރިކަމާ

ްއަ ްައނިޔާއެއް ްއަުޑއުފުލަމުން،ްލާއިންސާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެކޮޅަށް ްއަިނޔާއާ ނޑުމެންނަށްްއަޅުަގނޑުްނިންމައިލާނީ ުޅގަ

ވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިްސްވާނީްއެކަމާްއެއްކޮްށްތެދުެވފަ.ްއެކަމުންްެއްރަްއޔިތުނ17ްްްކުރިމަތިވާްކޮންމެްކަމެްއގައިް

ްދެކޮޅަށްް ްއަނިާޔއާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ، ްގޮވާލަން ްައޅުަގނޑު ްއަޑުއުފުލާފަ. ްވާީނ ްޓަކައި ސަލާމަތްކުރުމަށް

ް ްޢިްއޒަތްތެރިްނިކުންނަންޖެހިއްޖޭ. ްވާހަކަ. ްތިބެްނޖެހޭނެ ްތައްޔާރަށް ްނިކުންނަން ްހާލަތެއްގަިއ ްކޮންމެ ނިކުންނަންޖެހޭ

ް ްމަހުގެ ްމެއި ްމަހުގެ، ްއަްނނަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކަަށވަރުކޮށްދޭން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙައްޤުތައް ްމަސަްއކަތްތެރިންގެ 1ްރައީސް.

ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޙައްުޤގައި ްމަސަްއކަތްތެިރންގެ ްދުވަހަކީ ނޑުްްވަނަ ްއަުޅގަ ްދުވަހެއް. ްނިކުންނަންޖެހޭނެ އަޑުއުފުލަން

ްފަރާތުން،ް ްބޭފުޅުންގެ ްއެންމެ ްތިޔަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑަށް ްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ ްއިލްތިމާސް އެކަމަށް

ްފަރާތު ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްޕާީޓ؛ ްސިޔާސީ ްއަުޅަގނޑުގެ ްފަރާތުން، ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިާރގެ ްލިބުނުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ން

އެހީތެރިކަމާއިްެއއްބާރުލުމަށް،ްވަކިންްޚާއްަޞކޮށްްއަޅުަގނުޑމެންގެްއެމް.ޑީ.ޕީގެްލީޑަރު،ްަރއީސްްމުޙައްމަދުްނަޝީދުގެް

ް ްއެ ްމިވިސްނުންފުޅާއި ްއިޞްލާޙަށް ްއަދިްްބޭފުޅާ ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތް ްބުރަ ްކުރެްއވި ޤައުމުގައި

ނުޑްސީްއެހެންްލީޑަރުންްކުރަްއވަމުންގެިށންްފެންނަްސިޔާހަމައެއާެއކީްދިވެހިރާއްޭޖގެްވެ ންދިޔަްަމސައްކަތްްވެސްްއަުޅގަ

ފާހަގަކުރަން.ްމިްމަޖިލީސްްނިމޭއިރުަގއިްއެންމެްބޮޑުްއެްއްކަމަކަށްްފާހަގަކުެރވެނީްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސްްމިްމަޖިލީހުގެް

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔައީްިދވެހިރާއްޭޖގެ ެގްބޮޑުްބަޣާވާތެްއގެްތެޭރގައިްރީޚުގައިްދެންްނުފެންނާނެވަރުްތާްްތެރޭގައިްއަުޅގަ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެކޮޅަށް ްބަޣާވާތާ ްއެ ްހަރަކާތްތެރިިވަކން ްއޭުރަގއިައޑުއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް.ްބަޣާވާުތގެްވާހަކަްއުފުލިން

ްާތއަ ްޔައުިމއްާޔގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްަޔއުމިއްޔާްއަކީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑަށްްކުބަދުމެ ްކަންތައްތައް. ިރ

ްދާ ްފުޅާ ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެްޔައުމިްއޔާވެވުނު ްމި ްބަާޣވާތް ނޑުމެންްވާނީްްއިރާެއްއގައި ްއަުޅގަ ްޮއންނަވަރު ްފެންނަން އިން

ްނިންމައި ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެކޮށްފަ. ްރަްއޔިތުންނަށް ްދާއިރާގެ ނޑުެގ ްއަޅުގަ ްަރއްޔިތުންނަްށްލާނީ ހިރާއްޖޭގެ

ްއުފާފާގަ ްތިކަން ްމިންވަރުކޮށްهللا ްވަތަޢާލާ ްމިްދެްއެވންސުބްޙާަނހޫ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން. ްދުޢާ ކަުމގައިްްއެދި
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ްހަމަގައި ްމަސަްއކަތްކުެރވުނީ ްވެގެން.ްެއްސާބިތުވެ ްޤުރުބާނީތަކެއް ްެއކަމުަގއި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޢާއިލާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ މުވެސް

 ...ަގނޑުްދަންނަވާނީްމަްޗިސްޗިސްްދަންނަވަްނ.ްއަޅުރުށްްޚާއްޞަކޮްށްއަޅުަގނޑުްުޝކުފަރާތްތަކަށްްވަރަ

ް

ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލިމާފަންނުްދާ

ވަނ17ްްައާދެ،ްالم علٔ رسْل هللا ّعلٔ آلَ ّصحبَ الة ّالسّ حين، الحود هلل ّالصّ حوي الزّ بسن هللا الزّ 

ްއަލްްރައް ްމަޖިލީހަށް ްމިވަދާޢުޔިތުންގެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްކިޔަންޖެހޭ ްވަަރށް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ އެުކްްވަގުުތަގއި

ރަްއޔިތުންނަށްްްއެންމެހައިކޮށްދެވިްއެްާދއިާރގެްއިންތިޚާބުވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްނަމުގަިއްއޮތްްދާއިރާްއަށްްައޅުަގނުޑް

ނޑުެގްްންތައްްވަރަށްްހަމަްއާރޯކަމާދަންނަވަން.ްއަިދވެސްްހަމަްހަނދާެއކުްޝުކުރުްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކުްއަުޅގަ

ްއެބަ ްވިސްނުމުގައި ްފަރާތްތަކެްއ،ުހރިްހަމަ ްހުރިހާ ްމަަސއްކަްތކޮށްދެއްިވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްާޚއްޞަކޮށްްް. ޭއގެތެރޭަގއި

ްޑީ.އާރުްއޭރުަގއި ްޕާީޓގެ ނޑުމެންގެ ްމަސައްކަތްތެރިންއަުޅގަ ްހުރިހާ ްއަދިް..ީޕގެ ްރައީސް ްޕާޓީގެ ްޚާއްަޞކޮށް 32ްްއަދި

ކޮށްދެއްވިްމަަސއްކަތްޕުޅުަތއްްްސްާތޛުްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުރައީސްްއަްލއު،ްރަންްތިރީސްްއަހަުރގެްބާނީް؛އަހަރުގެ

އަހަރުްީވ82ްްއެކުްފާހަގަކުރަން.ްއަދިްެއއާެއކުަގއިްެއއީްފުރަތަމަްފަހަރަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްްއަޅުަގނޑުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްމި ްހަޔާތުގައި ްނޫންފުރަްބަރުލަމާނީ ްއުފަން ްއަށް ްމާލެ ްވެރިކަންްމާލޭގައި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްރަށްމީހަކު މާޭލެގްްކުރާ

ނިޑއަކަްށްއިންތިޚާބުް .ްިދވެހިރާއްޖޭެގްތާީރޚުގަިއްޙަޤީޤަތުަގއިްއެކަންްފާަހގަކުރާނެްަބޔަކުްކޮންމެވެސްްދިަޔއީްވެގެްންއެގޮ

ނޑަީކްރާއްޖެތެރެ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާްދެވަނަްދައުރަކަށްްެވްސްهللاްް.ތަމަްމީހާއަށްްއުފަންްފުރަްްހިސާބަކުންްވާނެ.ްއަޅުގަ

ްވިލިވިލި ްއޮތް ްބައި ްއެއް ްނަމުގައި ްއިންތިޚާބުވެ.ްއެްސަބަބަށްމާފަންނު ްމިހިރީ ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ނޑުްްމާލެ ްއަޅުގަ ޓަކައި

ްއެްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްުޝުކރު ްމިްއެކު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްފަރާތްތަކަށް ް،މަސައްކަތުގައިްހުރިހާ

ހޮވިވަަޑއިުނގެންނެވިްަބއެއްްް،ބަެއއްްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްވިދާޅުވިްފަަދއިންް.ވަރަށްްބުރަްމަސަްއކަތްތަެކއްްކުރެިވއްޖެ

ނޑުމެންްހަމަްހިތުގެްޙަމެދުްްމެންބަރުންނާ ްއިްބޭފުޅުްނގެްވިސްނުމާްއެް.ބޭފުޅުންނަށްްޓަަކއިްއޮތްްއެްމްދަރުދީްއެބަްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްހޯދެންްފިކުރުް ނުޑްވެސްްޤަބޫލުއޮތްްގޮތަކަށްްހޯދަންްމަަސއްކަތްއަުޅގަ ކުރަން.ްކުރަންޖެހޭނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްހަ ްމަޖިލީހުމަޖިލީހުގެ ްމި ްޚާްއޞަކޮށް ްއަހަރުގައި ްފަސް ްވެދިޔަ ްމުހިއްޔާތުގައި ްއެންމެ ްދުށް ްޚަޔާތުގައި ްމެންބަރުގެ ،ްމު

ްތާރީޚު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްައޅުއަދި ްވެސް ްމުހިއްގަްން ްއެންމެ ްދިމާވި ްމެނޑުމެންނާ ްއެްއ ނޑުމެންާންމު ްއަޅުގަ ންބަރު

ްމިވަިކވާން ްހަނދާންތައް ްހިތާމަވެރި ްއެ ްއެބަްޖެހުނު ްއަޅުަގނޑު ްމިްްތަނުގަިއ ްޑްއޮތް. ްމަރުޙޫމު .ްރދަންނަވަނީ

ްއެޢަފްރާޝީމު ްއަދި ްވާހަކަ. ްމެންބަރުންްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްވެސް ްފަހަށް ްޢާމަނިކުފާނުގެ ްތަންތާނގައިްނަށް އްމު

ްދިޔަ ްކުރިޔަްށ ްކަންތައް ްއެްއޗެހިކިޔުމުެގ ްްމިް،ިހނދުހަމަލާދިއުމާ ްބޭނުން ްދަްނނަވާލަން ވަނ17ްްަހިސާބުަގއި

ްފައްޓަ ްމަޖިލިސް ްމި ްހެނދުނު ްހަމަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތް ްކުރެުވނު ްމަޖިލީހުން ންްެދްއވަމުވައިރައްޔިތުންގެ

ްވިދާޅުވެް ްތަފްޞީލުކޮށް ްއެް.ދެއްަވއިފިވަރަށް ްޫނސްތަކުަގއި ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލިޔެފަވާހަކަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމިްއެހެީރ .ް
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ނޑުމެންގެްްއިްމަސައްކަތްތަުކގެްއަދަދުްމިނެކިރާލީމާތަނަށްްހުށަހެޅުނުްބިލާ ވަަންމަޖިލީހަކީްހަމަްޕްރޮޑަކްޓިވ17ްްްއަޅުގަ

ްދަންނަވަންޖެހޭ ްކަމުަގއި ްމަޖިލީހެއް ްކުޑަ ްމައްސަލަތައް ްަބެއއްއަދި ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަހަލަްް.

ްއެްއކޮށް ްުއސޫލުތަކާ ްޑިމޮކްރަީސގެ ްހިނަގމުންދިޔަް،މައްސަލަތައް ްތެރޭަގއި ްއޮއިވަުރގެ ްއަްނނަ ްހަމަްް.އަދި ނޑު އަޅުގަ

ްރައްް ްލޮބުވެތި ްފައިޓުދިވެހި ްޕާލިމަންޓުތަކުގެ ްޫގގުލްކޮށްލަްއާވށޭ ްދަންނަވާލަން ްފައިޓްސްްްުނވަތަްޔިތުންނަށް ްޕާލިމަންޓް

ްވިހި ްއެއަންނަ ްދިވެހިރާއްޖެްޖަހާފަ. ްތެރޭަގއި ްތަނުގެ ްނުރައްކާތެރި ްހިނގައިްއެންމެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ދިަޔްނުހިމެނޭ.

ްޑިމޮކްރަޓިް ްތެްއާްްކުކަންތައްތަކަީކ ްވެްއޓެްއގެ ްކަންތައްތައް. ްހިނަގިއދާނެ ްުކޑަމިނުންްޭރގައި ްއެންމެ ްގޮތުން އުސޫެލްއ

މަތުގެްތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާްމެދުްތުހުވަނަްމަޖިލީހުގައިްރަްއޔ17ްިކަންތައްތައް.ްއެހެންވީމާ،ްްހިނގާފައިްހުރި

ްދިްއކޮށް ްއިނގިލިތައް ްހަލާކު، ްދައްކަންތަން ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްވާހަކަ ްއެް.ކޮށްލުމުގެ ްއާްްއެއީ ްެއކަން ވަގުތު

ދުނިޔޭގެްނިސްބަުތންްބަލާއިރުްހަމަްއެްއވެްސްް.ބަލާއިރުްއާްކަމެއްްކަމަކަށް.ްނަމަވެސްްއެއީްިދވެިހރާއްޖޭގެްނިސްބަތުން

ނޑުްްކޮށްދެއްވިްމަަސއްކަތްޕުޅުަތކާްއަދިްޚާއްޞަކޮށްްވާލަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްކަމެއްްނޫންްކަމަށްްދަންނަ އަުޅގަ

ނޑުގެްކުިރމަތީގައިްމިހިރަްހިތުގައިްޚާްއޞަްއަހައްިމއްޔަުތކަމެއްްދެވޭ ނޑުމެންްްބައެއްް.މޭޒުްއިދާރީްއަުޅގަ ފަހަރުްއަުޅގަ

ްއެްމި ްގެންދާިއރު ްކުރިޔަށް ްމައްސަލަތައް ްބައެއް ްކެތްތެރިކަމާްތަނުގައި ްނޯޓުްބޭފުޅުން ރައްވަމުްންކުއެކު

ްގެންދަވާް ްގެންދިއުން ްވެްެއއީ ްުދވަހަކު ނޑު ްހަނދާންއަުޅގަ ްމިތާނެތޭސް ްނޫން. ްކަމެއް ްނޫންނެ ްއެކަންޏެއް ކޮމިީޓްް،ކު

ްެއބަވެްްމަރުޙަލާގައި ްހިނގާފައި ްކަންތައްތައް ްބޮެޑތި ްވަރަށް ްގެންެދވިްސް ްމަސައްކަތްަތއް ްއިދާރާގެ ްމި ްހުރި.ްނަމަވެސް

ްއަމީން ްޓަކައި ްކަމަށް ްދަންނަވަންފުރިހަމަ ނޑު ްޚާއްޞަްުޝކުރެްއްައޅުގަ ްޢާއްމަށްް.ްިރޔާަސތަކަށްްނޫން،ްއަމީންޢާއްމަށް

ްބޭނުން ްދަންަނވާލަން ްމިއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްމަަވގުތަށްްވަނީ. ްފާއިތުވެދިޔަ ްެއކުަގިއ ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ޖިލީހުަގިއް.

ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްޓަކައި ްހައްުލކުރުމަށް ްއޭެގއިތުރުްންްމައްސަލަތައް ްއަދި ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ހިންނަވަރު

ހަުކްސައްކަތްތަކަކީްދުވަކޮށްދެއްވާފަިއވާްައގުހުރިްބުރަްމަްެތރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމުްގިލީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްނމާމި

ްފޮހެވިގެން ްޗާޓުން ްމި ްނޫން.ްއަޅުވެސް ްމަސައްކަތެއް ްގްރޫޕުާދންޖެހޭނެ ްޕާލިމަންޓްރީ ްގޮތުަގއިްަގނޑުމެްނގެ ްލީޑަރުން ގެ

ް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްބޭނުންްވެސްތިއްބެވި ްހިމަނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޙްމަދުްް.މީގައި ްއޮނަރަބަލް ްމިހާރުވެސް އޭރުވެސް

ްހު ްޢަލީ ްއޭގެތަސްމީނު ްައދި ްމަަސއްކަތާ ްކުރެއްވި ްއަޅުްންނަވައިެގން ްގްރޫޕުފަހުން ްޕާލިމަންޓްރީ ެގްަގނޑުެމންގެ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުެގ ްގޮުތގައި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުލީޑަރެްއގެ ްޔާމީން ްކޮށްެދއްިވްްއޮަރބަލް ހުންނަވައިގެން

ްފާހަގަމަ ްެވސް ްކަމެއްސައްކަތްޕުޅުތަަކކީ ްޕާް.ކޮށްލަންޖެހޭ ްހުރިހާްައދި ްއުޅުްއވި ްޕާޓީގައި ްއަިދ ްވީބްލައިނާ ޓީގެ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްތެދެންްބޭފުޅުންނަށް ްދަންނަވަންޖެހޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރު ްޢާރިފުްއެކު ްޢަލީ ްއަޚް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމެ

ނޑުމެންނަށްްެދވިފައިްހުްނނާނެްބައެއްްއިންްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސާްދެންމެްވިދާޅުވިްފަދަް .ްއެކަމަުކްފަހަރުްދިމާލަށްްއަުޅގަ

ނޑުްވެްް!ވެސްްއެއިންްކަެމްއްހިތްޕުޅުގައިްނުާބއްަވވާތިއެްއގޮތަކަށްް .ްއިއްތިފާޤުވަންްސްްހަމަްއެންމެްމެންބަރުންނާައޅުގަ

ްއަޖަ ްބޭފުޅެއްމަނިކުފާނަކީ ްމޮޅު ްކަހަަލ ްބައެއްް.އިބެއް ްމީހަކުްްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްދަންނަާވފައި ްވާނެ ފަހަރު
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ްދަ ްވާހަކަެއއް ްާވީންމީހަކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމަނިކުފާނު ްހިޔަަޅކީ ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ްސިޔާސީ ްވަންޏާ ްަކމަށް އްކާ

ްމިއަދުްނަވާފަދަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިް. ްއެހެްްވެސް ްނުބައިދަންނަވަނީ ްެވސް ްއެްއގޮތަކަށް ްއެއީ ްނޫންްން. .ްމާނައެއްަގއެއް

ނޑު.ްެއއީްހަމަްލޯބިންްދެންނެވިްވާހަކައެްއްވާހަކަްްމެދުްއެްނިޔަތެްއގަެއއްްނޫން.ްމަނިކުފާނުގެްމޮޅުކަމާްނުބައި އަުޅގަ

ނޑުްކަމުގަިއްޤަބޫ ތަކުރާރުކޮށްްދަންނަވާލަންޖެޭހްް،މިއަދުެގްމިްމަރުޙަލާގައިްދަންަނވާލަންޖެހޭްލުކުރެްއވުންްއެދެން.ްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްތަކ17ްާ ްމަޖިލީހުގެ ްތެރޭގައިްވަނަ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ. ްމަދުކަމުންްމަޢުލޫމާްމެދު ތު

ްނުްްނަމަވެސް ްއަދި ްމެދުގައި ނޑުމެންނާ ްހޮވިވަަޑއިއަުޅގަ ްމަޤާމުތަކަށް ްމި ްބައެއްވަތަ ްބޭފުޅުން ފަހަރުްްނުގެންެނވި

ްމުޅިއަކުްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްމަޖިލީހަކީ ްަރއްޔިތުންެގްމި ްވާހަކަތަްއްދައްކާ.ްނަމަވެސް ްބަދު ްވަރަްށ ްއޮްތްމެދު ްއެހެން ން

ް ްނޫން. ްހަމަްްމަޖިލީސްމަޖިލީހެއް ްވެސް ްތިބުމަކީ ްމެންަބރުން ްގޯސް ްތިއްބަވާނެ. ްެވސް ްމެންބަރުން ްގޯސް ތެރޭގައި

ްކަމެއް ްއޮތް ްއެހެންވީމާ،ްއެކަހަްފުރުޞަތު ްއަޅާްމެ. ްރަނގަޅަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްގޮތެްއްލަ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ކިޔުމަށްފަހު

ްއެކަްނތައްތަުކގެ ްއަދި ްއުއްމީދުކުރަން. ްއަުޅަގނުޑ ްކަމަށް ްހަމަިއގަްްނިންމަވާނެ ްޒަމާންތަކުްްއިްނަތީޖާގެ ްގިނަ ަގއިްމިހާރު

ްކުރިމަތިލަްއަވއިގެންްމަސަްއކަތް ްވަޑަިއގަންނަވާނެތޯްއެއްްހިސާބަކަށް ްއެހެންްދިމާލަކަށް ްދެން ްެމންބަރުން އެީއްް،ކުަރއްވާ

ްުސވާލެއް.ްހަމަގައަޅުަގނުޑްދަންނަ ްބޭުނންވި ްއަވާލަން ްއުއްމީދުކުރަްންވިލިމާލެ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްށްކުރިމަތިނުލާްއިމު

ްތާ ްއެހެން ްކުރިމަތިލާދެން ްފުރުޞަތުންކަށް ްޒުވާަނަކށް ްއެހެން ްއެއީ ްފުް،ދީ. ްއެ ްބަޔަކަށް ނުމުގެްރުޞަތުދިއެހެން

ްފުރުޞަތަށް ްދެއްވި ްހަމަ ްއަުޅަގނޑަށް ްރައްޔިތުންނަށްްްއުއްމީދުަގއި. ްއެންމެހައި ްވިލިމާލޭެގ ްަވކިވެލަމުން ޓަކައި،

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުުކރިއްޔާ.ްް.ދެއްވީތީއުރުަގއިްައޅުަގނޑުްހޮްއަވވައިްދަދަންނަވަން.ްެއއީްމިްޝުކުރު

ް

ްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްހަމަ ްެވސް ނުޑ ްައުޅގަ ްއާދެ، ްރައީްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްފުރަތަމަްް`. ްއެންމެ ްފުރުޞަތުގަިއ މި

ްއަުޅގަނޑުްޝުކުރު ްބޭނުްނވަނީ ްޢިްއޒަތްތެިރްްއަދާކުރަން ްލޮުބވެތި ްާދއިރާގެ ްކޮމަންޑޫ ްހޮއްަވވައިެދއްިވ ްމަޤާމަށް މި

ްއެމް.ޑީ.ޕީގެް ްމަަސއްކަތްކުެރްއވި ްތެޭރަގއި ްދާއިާރގެ ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްޚާއްޞަކޮްށ ްަވކިްނ ްއަދި ރައްޔިތުންނަށް.

ްދެގޮތެއްްުދވަހަކުް،ހިތްވަރުގަދަ ްޝުކުރުްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްުނވާ ްއަދި ްއިންތިޚާުބަގިއްދަންނަވަން. ްނިމިގެންދިޔަ މި

ްސަބަުބތަކަށް ްއަިމއްލަ ނޑުމެންްއަޅުަގނުޑގެ ްއަުޅގަ ްަނމަވެސް ްވާދަނުކުރި ްނެރުނުްް،ޓަކައި ްފަރާތުން އެްމ.ޑީ.ޕީގެ

ނިޑޑޭޓަށް،ްއަލްފާޟިލްްއޭ.ޑީ.ކޭ ނޑަށްްނާޝިދަށްްއެްބޭފުޅުންްްކެ ދެއްވިްތާއީދަކީްައޅުަގނޑުްަޤބޫލުކުރަނީްހަމަްއަޅުގަ

ށްފަށުންްެއްބޭފުޅުްނނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދިްަކމުގައިްފަްމި،ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާްްފުޅުންްެދއްިވްތާީއދުވެސްްއެްބޭ

ްބޭފުޅުންނާހަމަ ްއެ ްނެތަސް ނީޑގައި ްގޮ ްމަިޖލީހުގެ ްއަުޅަގނޑު ްމިްއެއާެއކު ްއަބަދުްްއެކު ްުގޅުން ްގާތް ވެސްްއޮްތ

ްއުފަލާ ްދަންނަވަން.ްހަމަްދެމިއޮންނާނެްވާހަކަ ނޑުްެވސްްހަމަްއެއާެއކު ްވިދާުޅެވއްޖެ،ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ެއކު

ުގނަްމަސައްކަތްތައްްކުރެވުނުްަމޖިލީހެއް.ްމިްމަސައްކަތްތަްއްޔިުތންގެްމަޖިލީހަކީްވަރަށްްގިނަވަނަްަރއ17ްްޤަބޫލުކުރަންް
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ްކުރެވުނީ ްާރއްޖޭަގއިްވަނ17ްަް،މި ްހިނގަމުންދިޔައީ ްމަޖިލިސް ްޮގތުންްރަްއޔިތުން ްއެންމެްިސޔާސީ ްއެންމެްރާއްޖެ

ިދޔައިރުްވެސްްިސޔާސީްއެަތއްްޔާްއެތައްްފަހަރަކުްބަދަލުވެގެންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްބޮލިްދުވަސްވަރު.ްއެހެންނަމަވެސްހަލަ

ްކުރިމަތިެވގެން ްފުރިހަމަކަމާއަްކަންތައްތަެކއް ްމިހާ ްމަސައްކަތްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްއެހެންްްއިުރގައި ްހިނގީ އެއްކޮށް

ްފަދައިންޢިއްޒަތްތެ ްވިދާުޅވި ްވެސް ްމެންބަރުން ްަރއީސްްް،ރި ްކެތްތެރިކަާމއިްްޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނުގެ

ްކަށަވަރު.ްޙި ްހަމަ ނުޑްހަމަްޝުކުރާއިް،ްއެހެްނވީމާކުމަތްތެރިކަމުންކަން ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން.ްއަިދްްމަނިކުފާަނށް މަރުޙަބާ

ްރައީހަމަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމައެއާެއކު ްއެހީތެރިވެދެްއިވ، ްމުވައްޒަސަށް ްހުރިހާ ްއިދާރާގެ ްވެސްްޖިލީހުގެ ފުންނަށް

ްހިތުގެ ްހަމަ ްމަޖިލީހުގައިްއަިޑންްޝުކުރުްއަޅުަގނުޑގެ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްުއއްމީދުކުރަނީ ްވެސް ދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑު

ް ްމ18ްަނެތަސް ްުމހިއްވަނަ ްމާ ްމިއަްށވުރެ ްއަދި ްއަދިްޖިލީހަކީ ްމަޖިލީހެއްކަން. ްުކރާނެ ްމަސައްކަތްތަެކއް މު

ނޑުްއަ ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްަހއްދަަވިއދެއްވާނެ ްގޮތްތަެކއް ްހެޔޮ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްަސރުކާރުން ްއޮތް ްމި ޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްރަްއޔިތުންނަށްްްއެމް.ީޑ.ޕީގެ، ްަކންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްަސރުކާރުަގއި ކުރު

ްުދވަހަކު ްކުރިން ްސަުރކާރުްފަހިވެގެންދިޔަ. ްނުވިސްނާވެސް ްދޭތެރޭގައި ްރައްިޔތުންނާ ްން ްެވްސް، ްކަމަކަށް ވެދާނެ

ްކަމަށްް ްފުރުޞަތު ްފަހު ްއެންމެ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްޭއގެތެރޭަގއި ްފެށިގެންދިޔަ. ްކަމެއް ްއެތައް ޤަބޫލުނުކުރާ

ްވާތީވެް ްަބލިހާ، ނޑުމެންގެ ްނިޒާމުއަުޅގަ ްބޭސްކުރުމުގެ ްހިލޭ ްމީހުންނަށް ްތިބި ްޖެހިފައި ހަމަޖައްސައިދިނުން.ްްލުގައި

ްދަތުރުފަތުރުގެް ްހޯދައިދިނުން، ްފައިސާ ްމީހުންނަށް ްމުހިއްްދުވަސްީވ ްވަރަށް ްއެވެްސ ްގެއްިލފަ. ްއޮތީ ްމިހާރު ުމްނިޒާމު،

ް ްކަންތައްތައް ްއެ ްއަނބުރާ ްޮގވާލަން ްސަރުކާރަށް ްމި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަކަމެއް. ްއަދި އެއާެއުކްޢިޔާަދކޮށްދިނުމަށް.

ވަނަްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްސަރުކާރުގެްއާމްދަނީްވަރަށ17ްްްގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްއަޅުަގނޑުްހަމަްފާހަ

ކޮށްދެއްވި.ްއެކަަމކުްެއއާެއކުްއަުޅަގނޑުމެންްތަޢާރަފުްހެޔޮްގޮުތގައިްއިތުރުކޮށްދެްއވިްމަޖިލީހެއް.ްއާދެ!ްޓެކްްސގެްިނޒާމު

ް،ަނގަމުންދިޔަްނުސީދާްޓެކްސްްސްހަދައިދިނިން.ްއެއީްއޭުރގެްތްތަެކއްްވެރައްޔިތުންނަށްްއަދިްިވޔަފާރިްއަށްްލުިއވާނެްގޮ

ްނަގަމުން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއަނެއްާކވެސް ްައޅުަގނޑުމެްންހިތާމަކުރަން ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރު ނޑާލުން. ްކަ އިތުރުްް،ޑިއުޓީ

ްގޮތުގަް ްޑިއުީޓގެ ްސަރުކާރުން ްއެްއގޮތަކަށްްޓެކްސްތައް ްފެށުމަކީ ްަނގަން ްޤަބޫލުއި ނޑުްވެސް ްއަުޅގަ ްނޫން. ކުެރވޭެންކަމެއް

ވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްވެސްްގޮވާލަން،ްސަރުކާރަްށްވެސްްގޮވާލަންްަރއްޔިތުންގެްއަތުންްފައިސާްނަގަްނވާީނ18ްް

ްމި ްެއހެންވީމާކޮންމެވެސް ްންވަރަކަށޭ. ،ް ްނުނަންގަވާށޭ. ްޑިުއޓީ ްހަމައިތުރަށް ްސަރުކާދެން ްައޅުަގނޑު ރަްށްއެާއއެކު

ްތަރައްޤީްގޮވާލަން ްތަރައްޤީުކރެބޭނުންވޭ ްރަށެއް ްބަނދަރެވޭނީ، ްތަރައްޤީކުެރވޭނީ ްޤައުމެއް ްހެދިގެން. ކުރެވޭީންއް

އެއަރޕޯެޓއްްވެސްްހެދިގެން.ްއަޅުަގނަޑކީްވެސްްކޮންެމވެްސްވަރަކަށްްމިްާރއްޖޭގެްެއއަރޕޯޓްްބޭނުންކުރާްމީހަކަށްްވާީތް

ްރާ ްމިހާރު ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާލަްނ ްހަމަ ްމާލެްއަޅުަގނޑު ްަވގުތެްއަގއި ްޭރަގނޑުެގ ްިބޒީކަމުން ްއެއަރޕޯޓް އްޖޭެގ

އެކުްްސަރުކާރަށްްހަމަްއާދޭހާ،ްތިންހަތަރުްގަިޑއިރުްއެބަްވޭ.ްއެހެންވީމާތަުކގައިްއްޖެއްޔާްއެއަރޕޯޓްްތެޭރގައިްިކޔޫއާދެވިް

ނެތިްއޔާްކޮންެމވެސްްްަފއިސާްހެދޭހާްުތގައިްެއައރޕޯޓަކާއިްބަނދަރަކާދަންނަވަން،ްއަުޅަގނޑުމެންގެްސަރުކާރުގެްމާިލއްޔަ
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ްޕާ ްއެއަރޕޯރޝިޕެއްޓްނަކަހަލަ ްވެސް ްދަށުން ްމުހިއްގެ ްވަރަށް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރާއްޖޭގެ ްހެދުމަކީ ްކަމެއް.ްޓެއް މު

ްފިކުރަށް ްިސޔާީސ ްވެސް ްެއގޮތަްށްްފަހަރެއްގައި ްެއއަރޕޯޓު ްއުނދަގޫވާީތވެ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްނުވަަތ ޓަކައި

ްއެއަރޕޯަޓކާްދޫކޮށްނުލައްވާށޭ ްބަނދަރަކާ. ްހެޔޮ ްނުކުެރވޭނެ.ްްއި ްތަރައްޤީއެއް ްަޤުއމު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ނެތި

ްމި ްގެނައުން. ްއަށް ްރާއްޖެ ްވިޔަފާރިތައް ްއިތުރު ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓުއަރިޒަމް. ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން

ްބަނަދރަކާއި ްރަނގަޅު ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއަްކަންތައްތަކަށް ްބަޔަކާރަނަގޅު ްރޕޯެޓއް.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެ

ްއުއްމީދުކުރަނީް ނޑު ްއެދެން.ްއަުޅގަ ްވަރަްށްބޮޑަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްތަރައްޤީކުރުން ްެއައރޕޯޓް ހަވާލުކޮށްގެްންނަމަވެސް

ް ްއޮތް ްހެޔ18ްްޮކުރިއަށް ްކުރާނެ،ްރަްއޔިތުންނަށް ްމަސައްކަތްަތކެއް ްގިނަ ްަވރަށް ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ްަރްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްއަކީް ްދުޢާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވުން. ްމަޖިލީހަކަށް ްހައްަދަވއިދެްއވާނެ ްޤާނޫނުތަކެއް ްހެޔޮ ްފާސްކޮށްެދއްވާެނ، ބިލުތަކެއް

ްمالّسالّއަދިްމުޅިްޖުމްލަކޮށްްމުޅިްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްއަދަށްްވުރެްފަހިްމާދަމާއެއްްދެްއވުން.ްް،އަޅުަގނުޑގެްދާއިރާްއަށް

ްއީސް.ް.ްުޝކުރިްއޔާ،ްޢިްއޒަްތތެރިްރަعليكن

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަލްސާގަ ްަވގުތު ްމި ްތެރެއިން ްބޭފުޅުްނެގ ްެއދިވަަޑއިގަންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްތިއްެބވީޝުކުރިއްާޔ. ްބޭފުޅުންްިއ ް.ެދ

.ްމުމަދުްޢީސާ،ްތިނަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަާރގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްކެނދިކުޅުދޫްދާއި

ްމަދުްޢީސާްއަށް.ްާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްައރުވަނީްކެނދިކުޅުދޫްދާއިއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތު

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަދުްޢީސާާރގެްމެންބަރުްއަޙްކެނދިކުޅުދޫްދާއި

ްވެސްް.حينالزّ ްحويالزّ ްهللاްبسن ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ކެނދިކުޅުދޫްްޝުކުރިއްާޔ،

ްހިެފހެއްޓުމެއް ްަރއްޔިތުންނަށް ްްދާއިރާގެ ްޝުކުރުނެތި ްފުންމިނުން ްއެްނމެ ްޤައުމުގެްހިތުެގ ްމި ްބޭނުން. އަދާުކރަން

ްމުހިއް ްމިފަދަ ްހަޔާތުގައި ްމުހިއްބަރުލަމާނީ ްދަުއލަތުގެ ްދައުރެއްގައި ްއަދާކުރުމުގެްމު ްމަޤާމެއް ްމިފަދަ ްބާރެއްގައި މު

ްދާއިރާ ްރަްއޔިތުންނަށްްފުރުޞަތުްކެނދިކުޅުދޫ ްދާއިރާގެ ްކެނދިކުުޅދޫ ްދެއްވީތީ.ްއަޅުަގނޑު ްައޅުަގނޑަށް ްރަްއޔިތުންގެ ގެ

ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްނިމިގެން، ްއަުޅަގނޑަށ5ްްދިޔަ ްފުޅާްް.އަހަރު ްއެންމެ ްތަންދިން ްޤާބިލުކަން ނުޑގެ އަުޅގަ

ްމަސަ ްކުރެވޭތޯ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްރަްއޔިތުންނަށް ްގިނަްދާއިރާެއއްަގއި ްވަރަށް ްކުރީމޭ. ްއަުޅަގނޑު އްކަތް

ޔާތްްދިވެހިރާއްޖޭގެްބަރުލަމާނީްހަވަނަްމަޖިލީހަކީްމ17ްްިޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެްއވިްފަދައިންްނިމިގެންދިަޔް

ްސަބަބުތަކަށް ްސިޔާސީ ްމަޖިލިސް. ްއެއް ްހަލަބޮލި ްއެންމެ ްމަޖިލީްދުށް ްރައްޔިތުންގެ ްބޭފުޅުްނ ްަބއެއް ހުންްޓަކައި

ްފާ ްދޭތެރޭ ްވީްުޑިވދާޅުވިމަސައްކަތްތަކާ ްސާުފކޮށްްކަުމގައި ްލިޔެކިޔުންތަކުން ްަބއްލަަވއިފިްއާޔ ްވެސް ްމިއަދު ނަމަވެސް

މުްމަސައްކަތްތަކެްއްގިނަގުނަްމަސައްކަތަެކްއ،ްމުހިއްްދުވަހަކުްވެސްްނުދެކޭހާްއެބަްހުރިްދިވެހިރާއްޖޭގެްތާރީޚުފެންނަންް
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ްކުރެިވފައ17ްި ްމަޖިލީހުން ްފަޚްއެްވަނަ ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުރި. ްމަސައްކަތްބަ ްެއ ްމަޖިލީހުްރުވެިރވޭ ްމި ތަުކަގއި

ްމިް ްފުރުޞަތެއްގައި ްމިފަދަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީ. ްބައިވެިރެވވިފައި ްެވސް ްއަޅުަގނޑަށް ްހައިސިްއޔަތުން މެންބަރެއްގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ، ްމަޖ17ްިރައްޔިތުންގެ ްމި ްރައީސަާށއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއިސްކޮްށްވަނަ ްލީޑަރޝިޕަށް، ލީހުގެ

ްޝުކުރުވެިރވަން.ް ްނިހާޔަތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމުވަްއޒަފުންނަށް ްއިދާރީ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްުމވަްއޒަފުންނަށާއި ތިއްބެވި

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްކެތްތެރިކަމާްއެކ5ްްުއަޅުަގނޑުމެްނގެްމަސައްކަުތަގއި ްވަރަށް ްއިދާރީްމުވައްޒަފުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި އަހަރު

ްފަަދްދެއް ްއެ ްވަގުތެްއގައި ްހަލަބޮލި ްބުރަ، ްމިފަދަ ްނަމަ، ްނުލިބުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިންވަރަށް ްއެ ްެއއްބާރުލުން ވި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކުަޑވެގެންިދޔައީްސ ްވަރަށް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަެކއް

ް ްހަމަމިއާއެކު ނޑު ްއަޅުގަ ްފަދަްވ2229ްަޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްމި ްނެރެ، ްއަށް ްާދއިރާ ްސިޔާސީ ނޑު ްއަޅުގަ ްައހަރު ނަ

ނޑުް ނޑަށްްވަރަށްްބޮޑެތިްއެހީެތރިކަންްވަރަށްްގިނަްފަރާތްތަުކންްލިބިފައިްވާތީ،ްއަުޅގަ މަޤާމަކަށްްވާދަކުރުމުަގއިްައުޅގަ

ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްފާހަގަކޮށްލަން ްނިސްބަްތވާްްއެކަން ނޑު އަޅުގަ

ްެއކިް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްާދއިރާަގއި ްައޅުަގނޑު ްހަމައެއާެއކު ްއަިދ ްނަޝީދު. ްރައީސް ްީލޑަރު ްޕާީޓގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާޓީ.

ްހުރިހާް ްިތއްބެވި ްަވގުތު ްމަޤާމުތަކުަގިއްއެ ްދާއިާރގެ ްރައީްސްއަދި ްދާއިާރގެ ްަރީއސުންނަށާއި މަޤާމުތަކުގައި،ްގޮފިތަުކގެ

ްއެ ްނިމިގެންދިޔަްްބޭފުޅުންނަށް، ްއަދި ްުޝކުުރވެރިވަން. ްައޅުަގނޑު ްމަަސއްކަތަށް ްކޮށްދެްއވި ްއަޅުަގނޑަށް ބޭފުޅުން

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނާއި ްޢާއިާލގެ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުން،ްއަދި ްޕާޓީގެ ްނިސްބަތްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް އިންތިޚާބުަގއި

ްތެުދވެް ްނުވާ ްދެގޮެތއް ްޒަމާންވީ ްވަރަށް ްރަހުމަތްތެރިން، ްކޮށްެދއްވިްގާތް ްއަޅުަގނޑަށް ްރަހުމަތްތެރިން ްއިޚްލާޞްތެރި ރި

ް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްުޝކުރުވެިރވަން. ްއަބަދުވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަށް ްަރއްޔިތުންެގ18ްްބުރަ ވަނަ

ްކޮށްދޭންޖެހޭ،ްރަްއޔިތު ްމަޖިލިސްްތެރޭގައި ންގެްމަޖިލީހަކަްށްމަޖިލީހަކީްވެސްްރަްއޔިތުންނަށްްބުރަްމަސައްކަތްަތކެއްްމި

ްަހއިސިްއޔަތުންް ްރައްޔިެތއްގެ ްިދވެިހ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހެއް. ްތިބި ްކޮށްގެން ްއުއްމީދުތަެކްއ ްބޮޑެތި ވަރަށް

ވަނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްވަރަށްްބޮޑެތިްއުއްމީދުތަކެއްްކުރަން.ްއަޅުަގނޑުްހަމަގައިމުްވެްސ18ްްއިންތިޚާބުވެފަިއވާް

ދުކުރަންްމިްޤައުމުްމިްއޮތްްހާލަތުންްއެހެންްހާލަތަކަށްްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައިްއެންމެްމުހިއްމުކޮްށްވަރަށްްބޮޑަށްްއުއްމީ

ް ްމިދިޔަ ްކަަމށް ްމަސައްކަތެްއ ްމަސަްއކަތަކ5ްްީކުރަންޖެހޭ ްއެްއ ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތަުޖރިބާގައި އަހަރުގެ

ްޤައު ްމި ްމަޖިލީހުން ްމި ްނިާޒމެއް ްޓެކްސްތެ ްއަޚްްދެމެހެއްޓެނިވި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގެނެސްދިނުން. ްތަޢާރަފުކޮށްދިނުން، މަށް

ްފަިއާސް ްރައްޔިތުންެގްއަތުން ްިނކަމެތި ްޓަކައި ްަޤއުމެްއްހިންގުމަށް ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްއެ ްދެންމެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިޒާ ްޓެްކސްގެ ްދެމެހެއްޓެނިވި ްބަަދލުކޮށް، ްވިސްނުން ްހިންގުމުގެ ްޤައުމެްއ ްހިންގާ ްދައުލަތަްށްނަގަިއގެން މަކުން

ްނިޒާމެްއް ްޤާނޫނީ ްނިޒާމެއް، ްބެހޭނެ ްހަމަހަމަކޮށް ްމައްަޗށް ްއާމްދަނީގެ ްއެ ްލިބި ްއާމްދަނީއެއް ދެމެހެއްޓެނިވި

ް ްައޅުަގނޑު ްއުއްމީދު ްޮފނި ްފުރިހަމަ ްމ18ްްިޤާއިމުކުރާނެކަމުގެ ްކޮށްގެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ނޑުްހަމައެް ދިވެހިރާްއޖެްއަކީްނިސްބަތުންްވަޒީާފްާއއެކުްވަރަށްްޮބޑަށްްއުއްމީދުކުަރންްވަޒީފާްއަދާކުާރ؛ްހުންނަނީ.ްއަޅުގަ
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ްހެދިފައިް ްޓަކައި،ްމިހާރު ްހިމާޔަތްކުރުަމށް ްޙައްޤުަތއް ްަރއްޔިުތންގެ ްއަދާކުރާ ްަޤުއމެއް.ްަވޒީފާ ްގިނަ ްރަްއޔިތުން އަދާކުރާ

ްފިލު ްލޫޕްހޯލްތައް ްބަލިކަށި ްހުރި ްޤާނޫނުތަކުގައި ްވަރުގަދަކޮްށ،ްއަދިްހުރި ްނިޒާމު ްހަރުދަނާކޮށް،ްޤާނޫނީ ވައިދީ،ްޤާނޫނު

ްއުސޫލެއްް ްހަމަހަމަ ްމުާސރައިގެ ްމެދުަގއި ްުމވަްއޒަފުންގެ ްތިއްެބވި ްވަޒީފާތަުކަގއި ްދައުލަުތެގ ްމުޅި ހަމައެއާެއކު

ނޑުް އަބަދުވެސްްމިްރައްޔިތުންެގްޤާއިމުކުރުމަށްްބާރުއަޅާނެްމަޖިލީހަކަށްްއަށާރަވަނަްމަޖިލީސްްވެގެންދާނެްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީންް ްމި ްދިވެހި ްއުއްމީދަކީ ްކުރަމުންދާ ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްއަންނަށް ްއަދި މަޖިލީހަށް

ްގޮތުގައިް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްޭއގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްިދެވހި ްަޙއްޤުތައް ްއަސާސީ ްއިންސާީނ ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ

ބުރަްމަސައްކަތްތަެކއްްކުރާނެްތަނަަކށްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީސްްއަަބދުވެސްްެވގެންދާނެްކަމަށް.ްްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްޓަކައި

ނުޑްފަޚުރުވެރިޭވްނިމިގެންދިޔ18ްްައަޅުަގނުޑްއެްުއއްމީދުް 17ްަވނަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްެވސްްއެބަްއޮތް.ްއަުޅގަ

ނޑުގެްވިސްނުންްެގންގުޅުނީްޤާނޫނުއަސާސީންްވަނަްމަޖިލީހުގައިްވެސްްއަުޅަގނޑުްހަމަަގއިމުްވެްސްއަބަުދވެް ސްްއަުޅގަ

ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށްް ްއުިނިވޔަނުދީ ްވެސް ްމިންވަރު ްޒައްެރއްގެ ްޙައްޤުތައް ްއަސާސީ ްއިންސާީނ ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ

ކަތްކަމުަގިއްފޯރުކޮށްދިނުމަކީްމިްމަޖިލީހުންްއަޅުަގނޑުްމިްޮގނީޑގައިްިއނދެގެންްކުރަންޖެހޭނެްއެންމެްމުހިއްމުްމަސައް

ްދެކިގެންްއަުޅަގނޑުްއަބަުދވެްސްމަސައްކަތްކުރަމުންްގެންދިަޔިއން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ِحينِ  ْحوِي الزَّ ްއެް.بِْسِن هللاِ الزَّ ްއާދެ! ްމިއަދަކީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެްސްޝުކުރިއްާޔ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހެން

އަހަރުގެްދައުެރއްްނިމި،ްމިްމަޖިލީހުގެްޗެމްބަރުނ5ްްްވިދާޅުވާްފަދައިންްވަރަށްްއުާފވެރިްދުވަހެއް.ްއާެދ،ްމިްމަޖިލީހުގެް

ްއެކު. ްއުފަލާ ްނިކުންނަނީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެވސް ްހަމަަގއިމު ްނުކުެމގެންދާިއރުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން

ްމަްސއޫލިއްޔަުތް ްހަވާލުކުރި ްައޅުަގނާޑ ްރަްއޔިތުން ްޮލބުވެތި ްދާއިާރގެ ްދާންދޫ ްާޚއްޞަކޮށް ްރައްޔިތުްނ، ްާރއްޖޭެގ އެއީ

ްއޮތަތީވެ.ްޢިްއޒަތްތެރިް ްައޅުަގނޑަށް ްޔަޤީންކަން ނޑަްށްއަާދކުރެްއވިއްެޖކަމުެގްފުރިހަމަ ްއަުޅގަ ްއެީކަގއި އަމާނާތްތެރިކަމާ

ނޑުެގްދާއިާރގެްރައީސް.ްމިްފަހުބަސްްމިއަދުްމެން ނޑަށްްވެސްްމިްފުރުޞަުތގައިްއަުޅގަ ބަރުންްވިދާޅުާވއިރުަގއިްައޅުގަ

ްވަމުންދިަޔް ްޓަކައި، ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްރަށުގެ ްތިން ްމި ްނިލަންދޫ ްމާމެންދޫ، ދާންދޫ،

ްެއކީގަް ްވާދަވެރިކަމާ ްއިންތިޚާބުތަކުަގއި ްެއކިއެކި ްފުލުފުލުގައި ްޤުރުބާީންޤުރުބާނީތައް؛ ްވީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަިމއްލަފުޅަށް އި

ްޕީ.ޕީ.އެްމގެް ްވާދަކުެރްއވި ނޑާ ްއަުޅގަ ްއާދެ!ްއިންތިޚާބުަގއި ްޝުކުރުދަންަނވަން. ްއަޑިން ްއެންމެ ްހިތުގެ ނޑު ްއަުޅގަ އަށް

ްެއކީަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްޔަޤީންކުރަީނ ްއުއްމީދުކުރަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ނިޑޑޭޓަށް ްކެ

ް ްވީ ްމި ްއާދެ!ްމަޖިލީހުަގއި ްވެގެންިދއުން. ްޮގނޑި ްދާއިރާެގ ްދާންދޫ ްގޮުތަގއި ނޑިެއްއގެ ްގޮ އަހަރުދުވަހުެގ5ްްއަުޑއުފުލާ

ްއަދިް ްބޭފުޅުން ްއެންމެހައި ްބެލެހެްއެޓވި ްރިޔާސަތު ްރައީސާިއ ްަނއިބު ްއަދި ްއަމީންޢާއްމު ްަރއީާސިއ ްމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި

ނޑު ްއަުޅގަ ްޓީމުން ްއިދާރީ ްއާދެ!ްމަޖިލީހުގެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްޓަަކިއ ްކަމަށް ްގާތް ްބެހެއްޓެވި ްައޅުަގނޑަށް މެންނަށް
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އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްދާންދޫްދާއިރާގައިްނިމިދިޔަްިއންތިޚާބުގައިްއިޚްލާޞްތެިރކަމާް

ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެހައި ްވޯޓުދެްއވި ްޓިކެޓަށް ްޕާޓީގެ ްމި ްޝުކުރުދަންނަވަމޭ.ްއެީކގައި ްއަޑިން ްއެންމެ ްހިތުގެ ނޑު

ކުރިއަށްްއޮތްްތާނަގއިްވެސްްއަޅުަގނޑުްދަނަންވާލަންްއަުޅަގނޑުްއިޞްލާޙީްމަސައްކަުތަގިއްދެމިހުންނާނަމޭ.ްކުރިއަށްް

ްމަޖިލީހަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްއަލަށް ްގިނަ. ްއަށް ްއިންިތހާ ްމަސައްކަތް ްުކރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްތާ އޮތް

ްއިންތި ްތާނަގއި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެްނމެހައި 5ްޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވި

އަހަރުްނިމިގެންދާއިރުަގއިްމިްދައުލަތަކީ،ްމިްސަރުކާރަކީްާރއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްދަރަނިވެރިުކރުވާްސަރުކާރަކަށްްނަހަދާށޭ.ް

ްމި ްފެންނަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޖީ.އެމް.އާުރެގްްމިއަދު ްއަޑުިއވެމުންދިޔައީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކުރީގައި ްމީގެ ދަނީ،

ްގޮތުަގިއ،ް ްއެގްރިމެންޓެްއގެ ްބާޠިލު ްފެށިގެން ްަވގުތުން ްޮސއިކުރި ްއެްގރިމެންޓުގައި ްއެއީ ްއަކީ މައްސަލަ

ންޓުގައިްޮސއިކުެރވުނީްެވްސްއަުޑއިވެމުންދިަޔއީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެއްބަްސވެވޭްއެބަްެއގްރިމެ

ް ްއަދި ްމިއަުދ322ްްރަނގަޅަށްކަން. ްއެހެންނަމަވެސް ްދައްކަންޖެހޭކަން. ްމިއަދު ްޑޮލަރު ްމިލިއަން ވަރަކަށް

ް ްަރއްޔިތުންނަށ1.4ްްްދަޢުވާކުރަމުންދަނީ ްރާއްޖޭގެ ްއެކީަގއި ްޒިންމާދާރުކަމާ ްަމޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްޑޮލަރަށް. ބިިލައން

ްމަޖި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަސައްކަތްކުރާ ްމަޖިލީހާއި ްާޚއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގައި؛ ްމި ްވާންޖެހޭނެ. ލީހަކަށް

މެންބަރުކަމާްއަދިްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުކަންްއަޅުަގނޑަްށްއަދާކުރެވުނީްައޅުަގނޑުްހިުތންްއެންމެްރަނގަޅަށްްކަމަށްް

ްރަްއޔި ްާރއްޖޭެގ ްއެކަން ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަްށްއަޅުަގނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބަލަިއގަންނަ ްެއގޮތަށް ްވެސް ުތން

ްދާއިާރގެް ްއެ ްހުރެކަން ްސަަބބަކާ ްކޮން ްގެއްލުނީ ްކުިރމަތިލައި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްޮގނޑި ްދާއިާރގެ ްދާންދޫ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

މެވެސްްސަބަބަކާްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްސާފު.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަމުގެްތަފުސީަލކަށްްދިއުމުގެްމާނަެއއްްނެތް.ްމިއަދުްކޮން

ްހިތާމަެއއް.ް ްެއއީ ްރޯކަްނ ްކަރުަނއަަޅއި ްމިއަދު ްބޭފުޅުން ްވޯޓުެދްއިވ ްފުއްދުމަށް ްުމހުތާދެއް ްއަމިއްލަ ްކޮންމެވެސް ހުރެ

ްމިް ްނިންމާލަމުން ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލައިލަން ްކުރިއަށް ްވިްސނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއެނބުރި ފަހަތަށް

ްލޮ ްއެންމެހައި ްއަުޑެގްދާއިރާގެ ްކުޑަކޮށް ްނެތް. ްވާހަކަދެއްޭކކަށް ްދިގުކޮށް ްމާ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްރައްޔިތުންނަށް ބުވެތި

ްޮބޑަްށް ްވަރަށް ްއިށީންނާނަށް. ްައޅުަގނޑު ްކުރުކޮށްލަމުން ްވާހަަކ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްުއޅޭ. ްއެަބ މައްސަލަެއއް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްކަދެއްެކވުން:ރަޝާދުްވާހަްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ِحينِ  ْحوِي الزَّ ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްްّبزكاتَ ّرحوت هللا الم عليكن السّ .ްبِْسِن هللاِ الزَّ

ް ްރައީސް.17ްްމިއަދަކީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދުވަސް. ްއެޖެންޑާކުެރވިފަިއވާ ްޖަލްސާ ްފަހު ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ ވަނަ

ްރ17ްަ ްޤަބޫލުކުރަން.ްވަނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމަޖިލީހެއް ްކުރެވުނު ްމަސައްކަތްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ްއޔިތުންގެ

ްޤަބޫލުކުރަން.17ްް ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްކަމަށް ްމަޖިލީހެއް ްހަލަބޮލިެވގެންދިޔަ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްމަޖިލީހަކި ްަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ
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ްހަލަބޮލި ްދެންނެވި ްރައީސް.ްމި ްކަންްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް ްވަގުެތއްަގިއްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްވެރިެވގަތް ްމަޖިލީހަށް ކަން

ްކަމުަގއިް ްއެުކގައި ްކެްތތެރިކަމާ ްވަރަށް ްއެކު، ްޙިކުަމތްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްވަނީ ްޢަމަލުކުަރއްވާަފއި ްވަނީ، ކުރަްއވާފައި

ް ްމަޖިލީހުގައި ްދެންނެވި ްމި ްރައީްސ. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން. ްމަޖިލީހުގަިއ17ްްއަޅުަގނޑު ްރައްޔިތުންގެ ވަަނ

އަމީންޢާއްމާްއަދިްއެްމަނިކުާފނުގެްނައިބު،ްީމގެއިތުރުންްާޕލިމެންޓްރީްސަރވިސްަގއިްހިމެނޭްހުރިހާްމުވައްޒަފުންްެވްސް

ް ްއެުކ، ްހީާވގިކަމާ ްމަަސްއކަތްވަރަްވަރަށް ްއެކު ްކެތްތެރިކަމާ ްކަމަށްށް ްވެސްްްކޮށްދެްއވާފަިއވާ ްފަރާތްކަށް ްއެ ަޓކައި

ްއުފަލާއަޅު ްވަރަށް ްރައީސް.ްަގނޑު ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބ.17ްްެއކު ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންެގ ްވަނަ

ްވަރަްށްޚާއްޞައަތޮޅު ްަރއްޔިތުންނަށް ްމަޖިލީހެއް.ްާޚްއޞަކޮށްގެ ްދާއިރާްް،ވި ްޚާއްޞަްތުޅާދޫ ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ވިްގެ

،ްޔާތްްކިތަންމެްދިގުްމުއްދަތަކަށްްދަތުރުކޮށްފައިްވީނަމަވެސްރުލަމާނީްހަްއާދެ،ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމިްބަމަޖިލީހެއް.ް

ްދަތުރު ްދުރަށް ްބ.ވީްކޮށްފައިްކިތަންމެ ްމަޖިލީހުގަްނަމަވެސް ްމި ްަނން ްއިވިގެންއަތޮޅުގެ ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ްދިޔަްއި 17ްއީ

ނޑުްމިްވަނަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގައިް ތޮުޅގެްތުޅާޫދްއަްބ.ްއެކު.ްޚާްއޞަކޮށްްފާދަންނަވަނީްވަރަށްްމާްކަމުގައިްއަުޅގަ

ްގޮއިދޫް ްް،ފުޅަދޫް،އަދި ްހަމަ ްެވސް ްގުގުމިގެންިދޔައީ ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނަން ވަަނ17ްްފެހެންދޫގެ

ް ްދަންނަވަން.ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް.ކަމުގައި ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގައ17ްްިައޅުަގނޑަށް ްވަނަ

ްހޯދައިްފުރުޞަތުްސައްކަތްކުރުުމގެމަ ްފުރުޞަތު ްޚިދުމަތްކުރުމުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިރާެގްދެދިވެހި ްތުޅާދޫ ްއވީތީ

ނުޑްައޑުއެހިންނުޑްފަށްފަށުންްޝުކުރުލޮބުވެިތްރައްޔިތުްނނަށްްއަުޅގަްއެންމެހައި ނުޑްް،ދަންނަވަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ އަުޅގަ

ްަރއީސް.އަުޑއިްއވިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސ17ްަް. ްކޮްށފައިވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންެގ ްކޮށްފައިްވަނަ ްއކަތް

ްިއސްކަން ްމަޞްލަޙަތަށް ްޤައުމީ ްރައްޔިތުްނގެްވާނީ ްބަހައްަޓިއގެން.ްދާއިާރގެ ްވިސްނުން ްއަށް ްތަރަްއޤީ ދީގެން.ްދާއިާރގެ

ނޑުްމި ް.ްއެކަމަށްްޔިތުންްބަލައިގެންފަށްްއެްރައްވަނީްދެވަނަްފަހަރަްދުޅަހެޔޮކަމަށްްވިސްނަިއގެން.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެ ްަރީއސް.ްޓަކައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުަދންނަވަން. ްތަކުރާރުކޮށް ްަރއްޔިތުންގ17ްްެްފަށްފަށުން ވަނަ

ނުޑމެންްދެކޭއިރުގައިް ހުންްޤާނޫނުްއެްމަޖިލީްއަްށްވުރ115ްެ،ްމަޖިލީހުގެްއެންމެްއުފެއްދުންތެރިްމަޖިލީސްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްވާހަކަފާސްކުރެވުްބިލު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމަސައްކަތެއްްނު ްބުރަ ްއެންމެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމީގެތެރެއިން ދައްާކއިުރަގއި

މަސައްކަްތކުރެްއވިްްގެޤޫބާތުމަސައްކަތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޤާނޫނުްލޢުޤޫބާތުގެްނޫނުލްޢުކަމުގަިއްއަުޅަގނޑުްދެކެީންޤާް

ްއެންމެހައި ްކޮމިޓީގެ ްމެންބަރުންނަޢިްއެ ްޝުކުރުްއޒަތްތެރި ްފަށްފަށުން ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީަގއިްަދންނަށް ްއެ ވަން.

ްމަސައްކަތް ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެންމެހަިއ ްިބރުވެރިކަމާމަސައްކަތްކުެރއްވި ްވަރަށް ްވަނީ ްނާމާންކަމާްް،އެކުްްކުރަްއވާފައި

ްކަމެއްގެް.އެކު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫްނާމާން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށްތެޭރގައި. ްކޮމިޓީގެ ްއެތައްްްބާތު ތަފާތު

ްއެ ްއިުތރުން ްދިނުމުގެ ްހިްއިންޒާރުތަެކއް ްޢިލްމުކޮމިޓީގައި ްވަރަށް ްޤާބިލުް،ެވރިމެނިަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅަކުްްވަރަށް

ްޑ ްމި.ްއަފްރާޝީުމްޢަލީްޝަހީދުވެގެންރއަލްމަރުޙޫމް ްެވސް ްޤާނޫނުލްޢުްދިޔައީ ްބުދެންނެވި ްކޮމިޓީގައި ްެއްަރކޮޤޫބާތު ށް

ްމަސައްކަތް ްުސވާމަނިކުފާނު ނޑު ްއަޅުގަ ްަމނިކުފާނަށް ްއެ ްއެހެންކަމުން، ްނިޢުމަތްކުރަްއަވނިކޮށް. ްާދއިމީ ްލެއްވުންްުރގޭގެ
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ްދުޢާކުރަން ްދެއްވުންްް.އެދި ްކެތްތެރިކަން ްއަށް ްޢާއިލާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްރައީސް.ްއަދި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުޢާކުރަން. އެދި

ޮކްށްްާޚއްޞަް،ވެރިންަގއިްއުފެދުނުްދީނީްބަެއއްްޢިލްމުިދޔައިުރގައިްރާއްޖޭްކަތްކުރަމުންޤޫބާތުްކޮމިޓީންްމަސައްޤާނޫނުލްޢު

ްޢިލްމު ްދީނީ ްބަެއއް ްސްޕޮންސަރޮކށްފައިވާ ްމިސްވިޔަފާިރވެރިން ްޤާނޫނުލްޢުވެރިން ްކޮމިޓީގެްކިތްތަކުަގއި ޤޫބާތު

ްރައްިޔތުންނާމެން ްދިވެހި ްގޮްބަރުންނާއި ްއުފެދޭ ްހަމަނުޖެހުން ްރައްް،ތަށްދެމެދުގައި ްހިތްތަުކގައިްދިވެިހ ޔިތުންގެ

ްމެންބަރުންނާޤާނޫނުލްޢު ްކޮމިޓީގެ ްނަފްރަތްތެރިކަންްޤޫބާތު ްމަސައްަކތްްމެދު ްގޮތަށް ނޑުްއުފެދޭ ްއަުޅގަ ކޮށްފައިާވކަން

ްޚާއްޞަކޮްހިތާމަޔާ ްފާހަަގކުރަން. ްޤާނޫނުލްޢުއެކު ްނަމުގަިއ ްދަރުސްދިނުމުގެ ްދީނީ ްމިްސކިތްތަކުަގއި ްކޮމިޓީށް ގެްޤޫބާތު

ްހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަތައް ްދެްއކި ްގޮތަށް ްއުފެދޭ ްނަފްރަތްތެރިކަން ްކުށްވެރިްމެންބަރުންނަށް ްއިބާރާތުން ްހަރުަކށި ކުާރްމަ

ްިޢއްޒަ ްދަންނަވަން. ްެވސް ްރަީއސް.ވާހަކަ ްމިްތްތެރި ްޤާނޫނުލްޢުނަމަވެްސ ްކަމަކަްށ ްއެްއވެސް ްކޮމިޓީގެްއިން ޤޫބާތު

ް ްނުވޭ. ްފަސްޖެހިފައެއް ްމިއިهللاްމެންބަރުން ްމިައދު ްލިބިފަ.ްރާދަކުރެްއވީތީ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ްއާ ްދިވެހީންނަށް ްވަނީ

ްޤާނޫނުލްޢ1962ްު ްހެުދނު ްއަހަރުތަުކގައި ްޤާނޫނުލްްޤޫބާތަށްގެ ްމިްހެދުނު ްހަމަގަފަހު ްދިވެހީންނަށްްްއިމުޢުޤޫބާތުން ެވސް

ްލިބިގެންދާނެކަމާމެދަކު ްޝަްއކެއްްއިންޞާފު ނޑު ްއަޅުްއަުޅގަ ްއާދެ، ްކުރިްންުނކުރަން. ްނިންމާލުމުގެ ްވާަހކަކޮޅު ަގނުޑގެ

ްމަޝްރޫޢުތަް ްރޭވިަފއިވާ ްޓަަކއި ްއަށް ްތަަރއްޤީ ްދާއިރާގެ ްތުޅާޫދ ްބޭނުްނވަނީ ްގޮވާލަން ްސަރުކާރަްށ ްިދވެހި އްްއަޅުަގނޑު

ްގެްނގޮސް ްބެޖެޓުދެކުރިޔަށް ްއަހަރުދުވަހު ްތިން ްޭވތުވެދިޔަ ްއެބަްއވާށޭ. ްމަޝްޫރޢުތަކެއް ްޖެހިފައިވާ ްތުޅާދޫްްގައި ެގްވޭ.

ްްއިއާްނަރުދަމާ ްމިގޮތުން ްމަޝްރޫޢަކީ ްބޯފެނުގެ ްބަޖެޓ3ްްުވޭތުވެިދޔަ ްވެސް ްމަސައްކަތް.ްއަހަރު ކުރެިވގެންދިޔަ

ައކީްެވސްްްއަދިްމިހާތަނަށްްމިްމަސައްކަތްްފެށިފައެއްްނުވޭ.ްތުޅާދޫްބަނދަރުގެްބޭރުްތޮށީގެްމައްސަލަްއެހެންނަމަވެސް

ްމިއީ ްމައްސަަލއެއް. ްްބޮޑު ްކުރެވިފަްބަޖެޓުެވސް ްމަަސއްކަތެްއ. ްއައިްއިާވ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްމިްއެހެންނަމަވެްސ އިރު

ްފެށުމު ްފެނިފައިމަސައްކަތް ްެއއްވެްސްކުލަވަެރއް ްއަްގެ ްވީހާވެސް ްމަސައްކަތްަތއް ްމި ްފައްަޓަވއިުނވާތީ ދެްއވުމަްށްވަހަކަށް

ް ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަދައެދި ްިމްމޭރުމުން ްހަމަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބ.ްއކާއިދަންނަވަން. ްޮގއިދޫްރު ްފެންްްއަތޮޅު ައކީ

ްރަަށކަށްތަޣައްޔަރު ްނަރުދަމާް،ާވއިރުްވެަފއިވާ ްރަށުގެ ްމުހިއްްއެ ްއެއަކީ ްދެކޭތީ ްކަމުަގިއ ްކަމެްއ ެވސްްްވާަހކަްމު

ްޙައްޤުތަަކކުން ްއިންސާނީ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްބ.މަޙްރޫމްްއަޅުަގނޑު އަތޮުޅްްކުރެވިފަިއވާ

ްހައްދަވައިްއިއާްފުޅަދޫ ްގޮތް ްލަފާފުރޭނެ ްރައްިޔތުންނަށް ްކަމެއްްފެހެންދޫގެ ްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްސަރުާކރުން ްވެސް ެދއްވުމަކީ

ް ްއެ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަޖައްސައިކަމަށް ްގޮތް ްއަަރއިފޭބޭނެ ްވެސް ްަރްއޔިތުންނަށް ދިނުމަީކްރަށުގެ

ްއަޅުް ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްެދކޭީތްއެސަރުކާރުން ނޑު ްޢިއްޒަތްތެރިްްގަ ނުޑްދަންނަވާލަން. ްއަުޅގަ ވާހަަކްވެސް

ް ްއިތުބާރ18ްުރައީސް، ްައޅުަގނޑަށް ްރައްޔިތުން ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްފަހަރަށްްވަނަ ްދެވަނަ ކޮށް

ްއެއްއިންތިޚާބު ްއަިދެވސް ްރަްއޔިތުންނަށްްކޮށްދެްއވީތީ ްއެ ްތަުކރާރުކޮްފަހަރު ްޝުކުރުއަޅުަގނޑު ދަންނަވަމުންްށް

ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންާމލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް
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ްހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްނޑުްމިއަދުްކުރަން.ްްއަުޅގަ.ްރަސޫލާްައށްްޞަލަވާތްލެްއވުންްއެދިްުދޢާދަންނަވަންއިްޝުކުރުއަށްްޙަމްދާ`ްهللاް

ްބޭނުން ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްޝުކުރުދެންނެވުމަށް. ްރައްޔިތުންނަށް ްާދއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަހަުރ2229ްްކޮށްލާނީ ވަނަ

ްކުރިމަތިރަ ްމަޖިލީހަށް ްހުރެްލުމަށްއްޔިތުންެގ ްގޮތުަގއި ްމީހެްއެގ ްއާދަިއގެ ްވަރަށް ްިނކުތީ ްައޅުަގނޑު ނަމަެވސްްް.ޓަކައި

ްބަލަިއގަނެ ނުޑ ްއަުޅގަ ނޑުް،ރައްޔިތުން ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާކޮށްދެއްވިްއިންތިޚާބުްްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑު ްއަހަރުްް. ފަސް

ްހޭދަވެގެ ްމަޖިލީހުގައި ްގިނަރައްޔިތުންގެ ްރައްިޔތުންނަށް ްދިޔައީ. ްމި ްކަންތައްތަކެއްން ްފަރާތުންްްގުނަ ސަރުކާުރގެ

ނުޑގެްއެހީތެރިކަންްައޅުަގނޑަށްްވީްމިކޮށްދެމުން ނޑުްވާނީްވެފަންވަރަކުންްއަޅުްގެންދިޔައިުރގައިްއަުޅގަ .ްހަމައެއާެއކުްގަ

ވެްސްްރާއްޖޭގެްތާރީޚުގައިްމިް،ގޮތަށްްއެންމެްބޭފުޅުންްވެސްްދަންނަވަމުންްގެންދަވާ،ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުން

ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމި ްދުވަސްތަކެއް ްހަލަބޮލި ްފަދަ ްވަނ17ްްީް،ނުދެކޭ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ވަނަ

ނޑުމެންނަށްމަތަހައް ްމީރަީއސ3ްުްލްކޮށްފަ.ްއަުޅގަ ްއަހަރު ްފެނިގެްނދިޔަްފަސް ްދިމާވަމުންދިޔަީއްން .ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް

ްއެް ްމަޖިލީސް ްގޮންޖެހުންތަކެްއ.ްރައްޔިތުންގެ ްބޮޑެތި ްތަނަކަށް،ްވަރަށް ްބަދަލުކުރާ ްމަސްރަޙު ްސިާޔސި ްރާއްޖޭގެ ީއްމުޅި

ްވެސްްނޫނިއްޔާ ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތުން ްްސިޔާސީ ްހަމަލާްއަދި ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްރައްޔިތުންެގްއެެހން ްތަނަކަށް ދެވޭ

ސަުރކާރުަގިއްކޮންމެްސަރުކާރެްއގައިްވެގެންދިޔަ.ްއަދިްހަމައެހެންމެ،ްްސްންބަރުންނާއިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިމަޖިލީހުގެްމެ

ްފަރާތްތަކާ ްއެހެނިހެްްއިތިބޭ ްމުއައްސަސާަތކުެގ ްވެގެންދިޔަްން ްޝިކާރަައކަށް ްވެްސ ްމަޖިލިސް.ްރަ، އްޔިތުްނގެ

ކުރެްއވިްމަސައްކަަތކީްެއއީްތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްވަނަްރަްއޔ17ްިް،މިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއެހެންނަމަވެސް

ްމިް ްފާހަގަުކރަމުން ްމިއަދު ްމަްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުންގެ ްކަންތައް.ްއެޮގތުން ްޢަބްދުދާ ްރައީސް ްޝާހިދަށްްهللاްޖިލީހުގެ

ްޚާް ްއަޅުަގނޑު ްޝުކުެރްއްދަންނަވަން. ްއްޞަ ްދަންަނވާހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްކެތްތެރިކަމާްްބޭފުޅާްއެއަބަދުވެސް ްވަރަށް ްއަކީ

ްއަޅުް ްކުރަމުންއެކު ްިމ ނޑުމެން ްމަސައްކަުތގައިގަ ްބުަރ ްއެހީތެރިކަންދެއްަވއި،ްްގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްމަގުދެގަިއޑެންސް ްދިޔުމުެގ ްކުރިޔަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނަށްްްދެއްެކވިްއވައި ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ރަީއސް.

ނޑުމެންްދަްއކާްކޮންމެްވާަހކަެއއްްމަޖިލީހުގައިްމިދަންނަވަން.ްއަދިްހަމައެާއއެުކ،ްޝުކުރު ައޅުަގނޑުމެންްބުނާްް،އަުޅގަ

ްބަ ްލިޔުމުންކޮންމެ ްލަފްޒަށް ްލަފްޒުން ްމުަވއްޒަފުްނނަށްހެއް ްހީާވގި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހަމައެް،ގެންދާ މިްްާއއެކުްއަދި

ްމަސައްކަތްަތކެއްް ްބުަރ ްމަސަްއކަތްކުަރްއވާ، ްޑިޕާޓްމަންޓުތަކުަގއި ްއެހެނިހެން ްހުރިހާްްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަވާ ުކރައްވަމުން

ްޝުކުރުއަދާމުވަްއޒަ ްއަޅުަގނުޑ ްފުންނަށް ްހަމާެއއާެއކު ްހުކުރަން. ްބޭފުޅަކަށް ްއިސް ްއެންމެ ްޓީމުގެ ންނަވާްއެ

ްއަީމން ްލޮބިވެތި ްދަންނަވަން.ްމަޖިލީހުގެްްއެް؛ޢާއްމުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅަގނޑު ްޝުކުރެއް ްޚާއްޞަ ްެވސް ްއަށް ބޭފުޅާ

ްބަލަހައްަޓވަިއ،ސެކި ްމަޖިލީްއުރިޓީ ްވަގުތުމަޖިލީހުގެ ްބަސްނާހާ ްމެންބަރުން ްރައީސްގެހުގެ ްަމޖިލީހުގެ އެދުމުގެްްތަުކގައި

ްއަޅުއްވަމުންް ްހަމަމަގަށް ްއަދި ްގެންދަވައި، ްބޭރަށް ްދިވެހިރާއްމަތިން ްބާގެންދެވި ްދިފާޢީ ްމަޖިލީހުގައިްޭޖގެ ްމި ރުގެ

ްދަންނަވާނީްމަސައްކަތް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންަނވަން.ްހަމަެއއާކު ނުޑްޚާއްަޞްޝުކުރެއް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް ކުެރއްިވްހުރިހާ
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ްޢިބުރަތްތަކެއް ްއަޅުަގނޑަށް ްއަހަރަކީ ްފަސް ްވެްމިދިޔަ ްއަހަރޭ. ްފަސް ްހާސިލްކުރެވުނު ްފަސްްސް ްލިބުނު ތަޖުރިބާތަކެއް

ނުޑްދެކޭގޮުތގައިްިމއަދުްއަްްރޭ.ްމިއަހަ ނޑުެގްދާިއރާގެްަރއްޔިތުން.ްއަުޅގަ ޅުަގނުޑްފުރުޞަތުްދެްއވީްޙަޤީޤަތުގައިްއަުޅގަ

ްވަކިވާން ްމަޖިލީހުން ްއަޅުަގނޑުްމި ްނަމަވެސް ްދާްނޖެހުނު ނޑު ްއަުޅގަ ްނިމިގެން ްަދުއރު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް ޖެހުނު

ނުޑްނުދެކެންްމަޖިލީހުންްކަމަށްްންނަށްްޚިުދމަތްކޮށްދިނުމުގައި.ްަރއްޔިތުދެމިހުންނާނީްއިރާދަކުރެވިްއޔާމުްރާއްޖޭގެް އަުޅގަ

ް ްކަމަށް ްހުރެގެން ްޚިދުމަތްރާމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްއްޖޭގެ ްއަދި ްއެހެންކަމަށްވާއިރު ައޅުަގނުޑްކޮށްދެވޭނީ.

ްހުރީ ްާދއިރާްއިންތިޚާބުވެފައި ްއުފަން ްކަމަށްްއަުޅަގނޑު ނޑުްވާްއިން ްއަުޅގަ ްހަމައަށްްތީެވ ްމިއަދާ ްރައްޔިތުންނާ ގެ

ްރަްއޔިތުންބާއްވަމުން ްކަންކަމުަގއި ްއެދޭ ްރައްޔިތުން ްއަދި ްްދަމަހައްާޓނަން. ްއެގޮތުަގއި ްހަމަ ްގުޅުްނ ްގާތް ނަށްްގެންިދޔަ

ް ްހޯދައިދިނުމަށް ްކުރަމުކުރިއެރުން ްގުިޅގެން ްސަރުކާރާ ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްކުރެވެންހުރި ްންޓަކައި

ްޔަޤީންް ނޑު ްތަަރއްޤީގެންދާނަން.ްއަުޅގަ ްައްއޑޫގެ ްޔާމީން ްަރއީސް ްމިއަދުެގްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ައއްޫޑގެްއާިއްްކުރަނީ

ްެގންދަ ްކުރަްއވަމުން ްގެންދަވާެންކުރިއެރުމަށް ްކުރިއަށް ްއެކު ްހަލުވިކަމާ ްފަސްޖެހުމެއްނެތި ްއެްއެވސް ްމަސައްކަތްޕުޅު ވާ

ް ްމަސައްކަތުަގއި ްއެ ްއަދި ްބޮޑުްކަމަށް. ްއަކީ ްއައްޑު ްކަމަށް. ްލިބިގެންދާނެ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްެއއްބާރުލުްނ ރައްޔިތުންގެ

ް ްވަުގތު ްމި ްއަްއޑޫެގ ްވެފަިއ، ްއަތޮަޅކަްށ ްއޮންަނ 7ްްއާބާދީއެްއ ްައޅުަގނޑަށް ްިތއްބަާވިއރު، ވަނ17ްްަމެންބަރުން

ް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމަޖިލީހުަގއި ްކަމެއ6ްްްރައްޔިތުންގެ ްނުކުރެވުނު ްބޭނުން.ްމެންބަރުްނނަށް ްދަންނަވާލަން ްާވހަކަ ގެ

ް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކަމަާކނބެހޭނގޮތުންްވެސް ްއެހެން ްގޮތުންްވެސް،ްއަދި ްބެހޭ ްތަރައްީޤއާ މެންބަރުންްއެއ6ްްްއަްއޑޫގެ

ް ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްނެތް. ްމަޝްވަރާކުރެވިފަެއއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތިބެގެން ވަނ18ްްަތަނެއްަގއި

ްްރައްޔިތުންގެ ްތިއްބެވި ްހޮވިަވޑަިއގެން ްކަންތައްތަާކ7ްްމަޖިލީހަށް ްައއްޫޑގެ ްނޫނިއްޔާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްއައްޫޑގެ މެންބަރުން

ްގޮްތް ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްމަޝްވަރާކުަރއްަވިއގެން ްިތއްަބވަިއގެްނ ްތަނެްއގައި ްެއއް ްބޭފުޅުން ްއެ ްގޮތުން ގުޅޭ

ނޑުމެްނގެްއެްނމެންްމިްކުރަނީްއެ އަޅުަގނޑުމެންްކުރަމުންގެންދާްއަދިްކުރަންްހުރިްهللاްމަސައްކަތް.ްމާތްްހޯދުން.ްއަޅުގަ

ް.ّبزكاتَ هللا الم عليكن ّرحوتالسّ وމަސައްކަތްތަުކގައިްބަަރކާތްލަްއވާށި!ްއާމީން.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުޙައްމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްމިހާރު ްފުރުޞަތަށްްއަޅުަގނޑު ްމީ ްޤަސަމަށް. ދު

އެދިަވޑަިއގެންްމިްވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްިތއްބެވިްމެންބަރުންގެްތެރޭންްއެންމެްފަހުްމެންބަރު.ްތިނަދޫް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު.

ް

 ތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ّعلٔ آلَ  .الم علٔ خاتن األشزف األًبياء ّالوزسلييالة ّالسّ ّالصّ  .العالويي الحود هلل ربّ  .حينحوي الزّ هللا الزّ  بسن

ްތާރީޚ17ްްީއާެދ،ްް.بَ أجوعييا صحاّ ްދާހިނދު،ްމި ްބޭއްވިގެން ްޖަލްސާ ްފަހު ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްއިސްެވގަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދާއިރާގެްދުވަހު ްތިނަދޫ ްއިންިތޚާބުކުރެްއވި ްއަށް ނޑި ްގޮ ްމި ްއަުޅަގނޑު ނާނީ

ް ްޝުކުރުދެންނެވުން. ްރައްޔިތުންނަށް ްއެ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހިތުެގ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަހަުރ2229ްްލޮބުވެތި ވަނަ

ނ ްގޮތުަގއިްއަުޅގަ ޑުްބޭނުންކުރީ،ްރައްޔިތުްނެގްބޭއްވުނުްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުަގއިްައޅުަގނޑުްޝިޢާރެއްގެ

ްދައުުރް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަަވނީ، ްމި ްއެކު ްފަުޚރުވެރިކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޓަަކއި. ްރައްޔިތުންނަށް ފަރާތުން

ްރައްޔިތުްނގެް ްއެ ްޚިދުމަތްކޮށް، ްގާތުން ްރައްޔިތުންނާ ްދާއިާރެގ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ނިމިގެންދާއިރު

ްދެނެގަެނގެ ނުޑްއިހުސާސްތައް ްއަުޅގަ ްވެފައޭ. ްވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްމެންބަރެއް ްމަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ ން

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެކު ްވަިކ5ްްފަޚުރުވެރިކަމާ ްގެތަކަށް، ްހުރިހާ ްދާިއރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި އަހަރު

ްހަމަ ްނުވަންނަ ްފަހަރު ްފަްސ ްހަތަރު ްގެތަކަށް ްުހރިހާ ްނެތި، ްބެލުމެއް ްނުހުންނާނެކަީމްްކުލައަކަްށ ްވެސް ްގެ އެްއ

ްގޮުތގަިއް ްކެންޑިޭޑޓެްއގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްރައްޔިތުން ްތިނަދޫގެ ްވާހަަކއެއް. ްދަންނަވާ ްއެކު ްފަޚުރުވެިރަކމާ ްމިއަދު އަޅުަގނޑު

ުޑްއަޅުަގނޑުްމިްމަޖިލީހަށްްއިންތިޚާބުކުރުމުގެްއެންމެްބޮޑުްެއއްްބޭނުމަކަށްވީްތިނަދޫްއަށްްތަރައްޤީްގެނައުން.ްއަޅުަގނ

ް ްކުުރ ްސަރުކާުރގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްދަންނަވަނީ، ްމި ްއެުކ ްގިނަގުަނ3ްްއުފަލާ ްޓަަކއި ްއަްށ ްތަރައްޤީ ްތިނަދޫެގ އަހަރުަގއި

ް ްގޮތެްއގަިއ ްާޚއްޞަ ްކޮށްެދއްވާފަ. ްވަނީ ްޭބްއވުމަށ2212ްްްމަސައްކަތްތަެކއް ްތިނަދޫގައި ްދިމާކޮށް ްއަހަރާ ވަނަ

ް ްކޮންފަރެންސަކީ ްއިސްލާމިކު ްތަރައްޤީގެްހަމަޖައްސާފައިވާ ްގިަނގުނަ ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްތިނަދޫގެ ްސަބަުބން އޭގެ

ް ްއަކީ، ްހިތާމަ ްނަމަވެސް ްކަމަށް. ްމަޝްރޫޢެްއ ްހިމެނިފައިވާ ްމަޝްރޫޢުގައި ްއެ ްއަހަުރގ2212ްްެމަޝްރޫޢުތަކެއް ވަނަ

ވާތުގެްސަބަބުންްތިނަދޫގެްވަނަްދުަވހުްއޭރުގެްނައިބުްރައީސްްިއސްވެހުންނަަވއިގެންްގެންނެވިްބަޣ6ްާފެބްރުއަރީްމަހުގެް

ް ްއެކުވެފަ.ްއެހެންކަމުން،ްޙަޤީޤަތުގައި ްވަީންފެނާ ްމިްމަސައްކަތްތައް ްހުރި ްގެންނަން ްޓަަކއި ްއަށް ވަަނ2212ްްތަރައްޤީ

ްއަނިާޔެއއްް ްެގއްލުމެްއ، ްބޮޑު ްއެންމެ ްރަްއޔިތަކަށް ްިނސްބަތްވާ ްރަަށކަށް ްއެއް ްސަބަބުން ްބަޣާވާުތގެ ްގެެނވުނު އަހަރު

ްރަށަކީ ްކަމަށް.ްްލިބުނު ްތަމްސީލުކުރުމަށްްޓަކައ18ްްިތިނަދޫ ްހުވާކުރެިވގެންދާއިުރ،ްތިނަދޫ ްމަޖިލިސް ވަނަްރައްޔިތުްނގެ

2ްް ްތިނަދޫގެ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއިންތިޚާބުކުރެވިފަ. ްވަނީ 2ްްމެންބަރުން ްހޮވިވަަޑއިގެންަފއިވާ ްައށް 2ްދާއިރާ

ްމެން ްދެ ްއެ ްއެކު ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުެގްމެންބަރުންނަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްމުބާރަކްބާދީ ބަރުންނަށް

ް ްމި ްކުރިއަށ2ްްްއުއްމީދަކީްސަރުކާރަށްްނިސްަބތްވާ ްބޭނުންވާްމަޝްރޫޢުތައް ްޓަަކއި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްތިނަދޫގެ މެންބަރުން

ްކަމަށް. ްެގންނާނެ ްމެދުވެރިކޮށް ްމެންބަރުން ްމި ްތަރައްޤީތައް ްބޭނުންވާ ްރައްިޔތުން ްތިނަދޫގެ ނުޑެގްްގެންގޮސްީދ، އަޅުގަ

ް ްމިންވަރުކޮށްެދއްވުން. ްއުފާާފގަތިކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަކީ ްދުޢާ ްވަޠަޢާލާެގްهللا ސުބުޙާނަހޫ

ްފުރުޞަތުަގިއް ްމި ްމިންވަރުޮކށްދެއްވުން. ްއުފާފާގަތިކަން ްރަްއޔިތުްނނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ހަޟްރަތުން

ް ްމަޖިލީހުގެ ްބަހުންްރައްޔިތުންގެ ްރަށު ްނިންމައިލާއިރު، ްބަސް ްފަހުގެ ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑު ްއެކު ްޢިޒުަނއާ ަރީއސްގެ
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ކޮންމެވެސްްއެްއޗެްއްދަންނަާވލުމުގެްފުރުޞަތުްައޅުަގނޑުްދެއްވުންްއެދެން.ްވޭތުެވގެންެގއަްފަހަްއަހަރެްުދވަހެްއެތެެރް

ް ްތެނަދޫްރައްޔިތުންނެ ްޓަކައި ްކަމަށް ްއިންތިޚާބުކޮޅަ ްމިްގޮންޑަން ްޓަކަިއްމަ ްއަށް ްޤުރުބާނީ ްވީ ްޓަކައި މަްހޮވައިދިނުމަށް

ްވޭތުވެގެންެގއަް ްއެހެންމެ ްައދިހަމަ ްޝުކުުރއަދާކެރަން. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްރައްޔިތުންނަ ތެނަދޫގެ

ްއެް ްދެއްވީ ްމަން ްަރއްޔިތުންެނ ްތެނަދޫގެ ްޓަކައި ްތަމްސީލުކެަޅއުމަށް ްގޮންޑާ ްމި ްއެތެރެ ްއަހަރޮދުވަހެ އްބާރުލުމަށްްފަހަ

ްއަިއް ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަން ްތެަނދޫ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ނިޑވަުޅގައި ްދަ ްމި ޓަކައި

ޝުކުރެއަދާކެރަން.ްމަގެްުދއާައކޫްތެނަދޫގެްރައްޔިތުންނަންްައބަދުވެސްްއުފާފާގަިތކަންްމިންަވރޮކޮށްދެއްވުން.ްއަބަދުވެްސް

ްވެން ްއެކު ްރައްޔިތުންނާ ްތި ްނިންމައިލަންނޫ. ްވާހަކަ ްމަގޭ ްޔަޤީންކަންދެމުން  الم عليكن ّرحوت هللاالسّ وނެންކަމިގެ

ް.ّبزكاتَ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެބަް ްމެންބަރަކު ްދެ ްއެދިވަަޑިއގެންނެވި ްފުރުޞަތަށް ްއަރުވަނީ،ްދެންމެ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިާހރު ްައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔ.

ްފުރަތަމަް ްއޭގެތެރޭން ްޢަބްދުްތިއްބެވި. ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްފުވައްމުލަކު ްމެންބަރަށް. މަސީޙުްهللا

ްމުޙައްމަދު.ް

ް

 މަސީޙުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއަ ްހަޔާުތގައި ްބަރުލަމާނީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއާެދ، ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމޮޑާންް`. ނޑުމެން ުޅގަ

ނޑުމެންްމިްކަޑައްުތކުރީްވަރަށްްވެސްްތާީރޚީްރާސްތާްއެއް.ްިޢއްތްތެރިް ޑިމޮކްރަސީައކަށްްކުރަންްފެށިްދަތުރުގައިްއަުޅގަ

ނޑުމެންްރަސްމީގޮތުންް ވަނަްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްއެންމެްފަހުްޖަލްސާްބޭއްވޭްތާީރީޚ17ްްރައީސް،ްިމއަދަކީްއަުޅގަ

ްުދވަ ްމުބާރަކްބާީދްދުވަސް.ްމި ްާއއި ްތަހުނިޔާ ްއުޚުތުންނަށް ްއަޚުންާނއި ްޮލބުވެތި ްއެންމެހައި ްިދވެހި ހުެގްމުނާސަބަތުގައި

ް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބުނ17ްްީރައްދުކުރަން. ްފުރުޞަތު ްއައުުމގެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްއިޚްލާސްތެރި ކަުމގެްސަބަބުން.ްއެކަމަށްްޓަކަިއްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިރާެގްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފުންމިނުން ްެއންމެ ްހިުތގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއުޚުތުްނނަށް ްއަޚުންނާއި ލޮބުވެތި

ް ްދަތުރުގައި ްކުރި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެންނަންޖެހެނީ 2229ްހަނދާނަން ،2212ް ،2211،2212ް ްތެރޭަގއ2213ްި، ގެ

އަޅުަގނޑުމެންްމިްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެްތެރޭަގއިްކުރީްޮކންްމަސައްކަތްތަެކއްތޯ.ްއެްުދވަސްތަްއ،ްއެްއަހަރުތައް،ްއެް

ްވާސިުލވާއިރުް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތާރީޚަށް ްއެ ްގެންނަންވީ. ްހިތްމަްއޗަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްހަފްތާތައް ްއެ މަސްތައް،

ްފަޚްރުވެިރވުން ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރިހާ ްވާހަކަ ްއެކަމުގެ ްކޮށްފީމު. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކެއް ޙައްޤު

ްމަސަްއކަތްް ްހަވާލުކުރި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްފެހި ްމި ްއާދެ! ްދަންނަވަނީ. ްމި ްތަކުރާރުކޮށް މެންބަރުން
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ނޑުމެންނަށްްގިނަްގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު.ްއާދެ!ްއެހެންނަމަވެސްްއެްހުރިްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރުމުަގއިްއަުޅގަ

ނޑުމެން،ް ްއަޅުގަ ްމަންޒިލަކީ ްވާ ްމި ްއާދެވިފައި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްއެކު ްގޮންޖެހުންތަކަކާ ހުރިހާ

ްައޅުަގނ ްކަުމގަިއ ްަމންޒިލެއް ްަޙއްޤު ްފަޚްރުވެރިވުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ުޑްރައްޔިތުންެގ

ްހެކިެވވަަޑއިގަންަނވާނެ.ް ްެއކަމަށް ްެވސް ްދިވެހިރަްއޔިތުން ްގޮުތަގއި ނުޑްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅގަ ްއެފަދައިން ޤަބޫލުކުރަން.ްހަމަ

ނޑުްެއއްެވސްްޝައްކެއްުނކުރަން.ްއާދެ!ް އޭގެތެެރއިންްބޮޑުްއަޣްލަބިއްަޔތެއްްއެްކަމަށްްތާއީދުކުރަްއާވނެކަމާްމެދުްއަޅުގަ

ްބަހެއްް ްޝުކުުރގެ ްބަެއްއްްއަޅުަގނުޑ ްޖެހޭ. ްއެަބ ްދަންނަވަން ްބަސްތަްއ ްުޝކުރުެގ ްއަޅުަގނުޑގެ ދަންނަވައިާލއިރު

ް ްމިކަހަލަ ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހޭ. ްއެަބ ްފާހަގަކުރަން ްދަންނަވަންޖެހ5ްްޭފަރާތްތައް ްއަޅުަގނޑު ްތެރޭަގިއ މިނެޓެއްގެ

ްކުެރވޭ ްއެްއޮގތަކަށްވެސް ްއެއީ ްދަންނަވާލުމަކީ ްނަންތަކެއް ްހުރިހާ ނުޑްޝުކުރު،ްއެ ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްކަމެއް ނެ

17ްވަނަްއަހަރ2229ްްުމިްޖެހެނީްއޭގެތެރެއިންްބައެްއްބޭފުޅުންގެްނަންތައްްދަންނަވާލަން.ްއާދެ!ްއެގޮތުންްައޅުަގނޑުް

ްދެއްް ްއެހީތެރިކަން ްފަރާތްތަކަކުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑަށް ްނިކުތްއިރު ްއިންތިޚާބަށް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ވި.ްވަނަ

ްރައީްސ،ް ްކުރީގެ ްޝުކުުރދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނަމަ ްވަނީ ްކަމުަގއި ްޝުކުރުދަންނަވާ ްފަރާތަަކށް ްއެއް އާދެ!ްެއގޮތުން

ްއެް ްތާއީދާއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއިރުޝާދާއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއާދެ! ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ްމައުމޫނު ްއަލްއުސްާތޛު ރައީސް

ނޑަްށްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހުގެްފުވައްމުލަކުްެދކުނުްްމަނިކުފާނުގެްތަފާތުްމަދަދުގެްއެހީަގއި ައޅުަގނޑުްދަންނަވާީންއަުޅގަ

ްފުންމިނުންް ްއެންމެ ްހިތުގެ ްއަޅުަގނުޑެގ ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްމެދުވެރިވީ. ްކާމިޔާުބވުމަށް ްގޮިޑ ދާއިރާގެ

ްނގުމާްހަވާުލވެަވޑަިއގެންްިތއްބެވިްހުރިހާްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއކުްޝުކުުރދަންނަވަން.ްއާދެ!ްެއާއއެކުްޭއރުްޑީ.އާރު.ޕީްހި

ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނިވް ްކަންތައްތަކުަގއި ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަދި ްލީޑަރާ ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްލީޑަރުންނާއި ނައިބު

ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއަށްފަހު ްއާދެ! ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްެއކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ކުރިްްހުރިހާ

ްތަޙައްމަލްކުރަންޖެހުނު،ް ްތަމްސީލުކުރަންޖެހުނު، ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހުން ދަތުރުގައި

ްލިސްޓަށްް ްޝުކުރުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްތެރޭަގއި ްކަންތައްތަުކގެ ްއެ ްއާދެ! ތަޖުރިބާކުރަންޖެހުނު.

ްއާ ްވޭ. ްވެްސ ްނަންތަކެްއ ނޑުްއިތުރުކޮށްލަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްއިސްގޮެތްއގަިއ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޭއގެެތރޭގަިއ ދެ!

ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ،ް ްމެންބަރުންނަށް.ްއާދެ!17ްްޝުކުރުދަންނަވާނީ ްހުރިހާ ްލޮބުވެތި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ވަނަ

ްހުރި ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްުކރެވުނީ ްކަެމއް ްކުރެވުނު ްމަޖިލީހުން ްމި ްމެންބަރުންގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާ

ްެއއްބާރުލެްއވުމާް ްެމންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަސަްއކަތްކުެރވުނީ ްކޮމިޓީަތކުން ްހެދި. އެއްބާރުެލއްވުމާ

ް ްމަޖިލީހުގެ، ްރަްއޔިތުންެގ ްއެހެންވީމާ، ްެއ17ްްހެދި. ްވަކިަވކިން ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްނަންް ްހަމަްްބޭފުޅުން ްއަދި ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްއެކު ްބެއްލެވުމާ ްކަމަށް ދެންނެވުނީ

ްޢަބްދު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިމއަދުގެ ްއާދެ! ްލީޑަރު؛ ްގްރޫްޕެގ ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ هللاްއެފަދައިން

ްއިޚްލާޞްތެ ްވަރަށް ްެވސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްބަރުލަމާނީްޔާމީން ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްާއދެ! ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެުކ ރިކަާމ
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ހަޔާތުގައިްވަރަށްްގިނަގުނަްެއހީތެރިކަމާއިްއެއްބާރުެލްއވުންްއެްމަނިކުފާނުްދެއްވާަފއިވޭ.ްެއހެންވީމާ،ްއެކަމަށްްަޓކައިްެއް

މަޖިލީހުގެްރައީްސ؛ްމަނިކުފާނުްިމްްމަނިކުފާނަށްްވަރަށްްއިޚްލާްޞތެރިކަމާްއެުކްޝުކުރުދަންނަަވން.ްއާދެ!ްަރއްޔިތުންގެް

ްމަތިން.17ްް ްގޮތްތަކެްއގެ ްޙިކުަމތްތެރި ްމޮޅު ްވެސް ްވަރަށް ްގެންެދވީ ްކުިރޔަށް ްކަންތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނގެ ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްޝުކުރު ްޙައްޤު ްމަނިކުފާނަށް ްަޓކައި ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ،

ްެސކެޓްރީް ްޑެޕިޔުޓީ ްެޖނެރަލަށާއި ްކައުންސެލް ްޖެނެރަލަށާއި ްސެކެޓްރީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްރައީސަާށއި ނައިބު

ޖެނެރަލަށާއިްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމުވަްއޒަފުންނަށް،ްހުރިހާްިގންތިތަކެއްެގްމުަވއްޒަފުންނަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްެއކުް

ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ! ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްކުރިމަތިލަނީ 18ްްމެން ްމަޖިލީހަށް، ްރައްޔިތުްނގެ ްރަްއޔިތުންެގ18ްްވަނަ ވަނަ

ނޑުް ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްގިނަ. ްވަރަށް ްވާހަކަ ްދައްކަންހުރި ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްިގނަ ްވަރަށް ްވެސް މަޖިލީހުގައި

ްމިއަދު ްވީތީ ްދިވެއްަސކަށް ްދަންނަަވއިލާނީ ްގޮުތގައި ްވާހަކައެްއގެ ްފަހު ްފަޚުރުވެރިެވއޭ.ްްމިއަދު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު އަުޅގަ

ްޤައުމު،ް ްދިވެހި ްކުރިޔަށް ްނިންމައިލާނީ ްވާހަކަޮކޅު ްއަުޅަގނޑުގެ ްހާލު ްފަޚުރުވެރިވާ ްވީތީ ްދިެވއްސަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިޔަށްްދިވެހިންގެްބަރުލަމާީންހަޔާތް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްނާޒިމުްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުމަޑަވެލިްދާއި

ްރަްއޔިތުންެގް ްތަފާތު ްހަޔާތުަގިއްވަރަށް ްބަރުލަމާނީ ްއާދެ!ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްޔާ

ނޑަށްްލިބުނުީތވެ،ްއަދިްޚާއްޞަްގޮތެްއގަިއްهللاމަޖިލީހެއްގައިްމަސަްއކަތްކުރުުމގެްފުރުޞަތުް ގެްާވގިފުޅާްއެީކގައިްއަުޅގަ

ްތަމް ްއަޅުަގނޑު ްދާިއރާ؛ްމި ްދާއިރާަގިއ5ްްސީލުކުރި ްއެ ްދާއިރާ.ްއަދި ްދުވަސް،ްމަޑަވެލި ްފަހު ްއެންމެ ްނިންމައި އަހަރު

ްަމަޑވެލި،ްހޯެޑއްދޫ،ްަނޑެއްާލގެް ްއެީކގައި ްތަންކޮަޅކާ ްކުޑަ ްވަރަށް ްރަށުެގ ްފިޔަަވއި ްރަށް ްއަިމއްލަ ނޑުެގ ްއަޅުގަ ހިމެނޭ

ްުޝކުރުދަ ްއެކީަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިަކމާ ްމިްރައްޔިތުންނަށް ްފުރުޞަތު ްކުރިމަތިލުމުގެ ްއަށް ްާދއިރާ ްއެ ްއާދެ! ންނަަވން.

ނޑުްދޫކޮށްލިން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްާދއިރާެގްރައްޔިތުންްައޅުަގނޑަށްްެދއްިވްއިޚްލާޞްތެރިްތާއީދާްއަދިް ފަހަރުްއަޅުގަ

ްއެ ްރަުށގެ ްއަމިއްލަ ްއުފަން ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްބަދަލުކުރީ ްދާއިރާ ްއެ ްހަނދާންކޮށް،ްއަޅުަގނޑު ްއަލަށްްއެކަން ްދާއިރާއެއް ހެން

ް ްލިބޭތޯ ްނަސީެބއް ްޚިދުމަތްކުރުމުގެ ްއަށް ްދާއިރާ ްެއ ްއުފަްނވެ، ްއަލަށް ްދަންނަވަމުން.ްهللاމުޅިން ްޙަޟްރަތުގަިއ ެގ

ްފަދައިން،ް ްއޮންނާނެ ްވެސް ްކަމެއްގަިއ ްކޮންމެ ްނާކާމިޔާބު ްއާއި ްކާމިޔާބީ ްފަހަރު، ްމި ްގޮތުން ްދިމާކުރި ްކަން ނަމަވެސް

ްކުރަންޖެހު ްފަރާތް.ްއަޅުަގނޑަށް ްދެނެވޮޑިގެްނވާ ްމޮޅަށް ްއެންމެ ްވެްސްދެނެވޮޑިގެްނވަނީ ްއެކަން ްނާކާމިޔާބު. ްއެަކމުގެ ނީ

ނޑަްށް އާދެ!ްސުބުޙާނަހޫްވަތަޢާލާ.ްޭއގަިއްވެްސްރަނަގޅެްއްއޮތްްަކމަށްްދެކި،ްއެކަންްހިުތގެްއަިޑންްޤަބޫލުކޮށް،ްއަުޅގަ

ްފަރާތް ްއެންމެހައި ްޯވޓުދެއްވި ްއިން ްދާއިރާ ްދެކުނު ްއެީކަގިއްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްއަދިްތިނަދޫ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ތަަކށް

ްއިންތިޚާބުް ްމި ްއަދި ްދަންނަވަުމން، ްޝުކުރެއް ްޚާއްސަ ްވަރަށް ްވެސް ްަފރާތްތަކަށް ްވޯޓުނުެދއްވާ އަޅުަގނޑަށް

ްއަދި ްމަަސއްކަތްކުެރއްިވްކެްނޑިޑޭޓު ްމާޙައުެލއްަގއި ްއެުކވެރި ްވަރަށް ްވާދަކޮށް ނޑާ ެއްކެންިޑޑޭޓަްށްްކާމިޔާބުކުރި،ްއަުޅގަ
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ްއިޙްތިރާުމ18ްް ްޤަދަރާއި ްދެއްވި ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްރައްޔިތުން ްލޮބުވެތި ްތިނަދޫގެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ް ްއާދެ! ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްއާއި ްމަރުޙަބާ ްއަްށ ްބޭފުޅާ ްއެ ްމ17ްްިހަނދާންކޮށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންެގ ވަނަ

ްމަޖިލީހެއްގެ ްތާރީޚީ ްވަރަށް ްނުކުރަންްްނިމިގެންދަނީ ްވެސް ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްހިެއއްނުޭވ، ްއަުޅަގނޑަކަށް ގޮތުަގއި.

ްކަމަކަށް.ް ްފެންނާނެ ްދެން ްދުވަސްތައް ްދުށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްނިމިގެންދާ ްދެން ްމަޖިލީހެއް ްރަްއޔިތުންގެ އެްއވެސް

ް ްތެޭރަގިއ ްދައުުރގެ ްެއއް ްރަްއޔިތުންގ3ްެއެީއ ްމަަސއްަކތްކުރަން ްވަރަށްްްވެރިކަެމއްަގއި ްލިބިގެންދިޔުމަކީ މަޖިީލހަށް

ްދުވަެހއްް ްއެފަދަ ްއަށް ްދިވެިހރާއްޖެ ްމި ްއިރާދަކުރެްއވީތީ ްނޫްނ. ްވެސް ްވާހަަކއެއް ްނުވާނެ ްެއކަން ްއަދި ްކަމެއް. ނާދިރު

ްވަރަްށް ްއަކީ ްހިތާމަ ްޭއެގތެރޭގައި ްކުރަން. ްވެސް ްޤަބޫލު ްއަިދ ްުއއްމީދުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްނުދައްކަވާނެ ދެން

ހަލާލުްގޮތަކަށްްވެސްްއެއްްކަމެއްްހިނަގއިގެންްގޮްއސި.ްއެއީްބަާޣވާތެއްްކޮށްގެން.ްއާދެ!ްނައިބުރައީަސކަށްްހުންނެވިްނަ

ްރަްއޔިތުންެގް ްލޮބުވެތި ްރާްއޖޭގެ ްދައުލަެތއް ްއައި ްހިނގަމުން ްމިހާރު ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްައއިސް،ްއަދި ްވެރިކަމަށް ފަރާތެއް

ްއިްނތިޚާބު ްއޮތީ ްމި ްއެީކަގއި ްތެރެއިންްތާއީދާ ްމިމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްކުރަމުންދިޔައީ ްމަސައްކަތެއް ްމިހުރިހާ ްއަދި ކުރެވިފަ.

ވަރަށްްހަލަބޮލިކަމާްެއކީަގއި.ްއަޅުަގނުޑްމިއަދުްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވޭްގިަނގުނަްގޮންޖެހުންތަކުގެްތެޭރގަިއްމަޖިލީހުެގް

ްމަަސއްކަތަާށްއަދި ްއިޚްލާޞްތެރި ްކޮށްދެްއވި ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަމީންޢާއްާމއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންމެ ހަމަ

ްވަރަްށް ްމުވަްއޒަފުން ްއިދާީރްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްއަމީންޢާއްމުެގްނައިުބްއަދި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްޖެނެރަލް ކައުންސެލް

ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްކުދިންނާއި ްއެ ްއިްނނައިރު، ްތަނުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްތެރޭގައި ްމާޙައުލެއްގެ ްގިނަގުނަްްތަފާތު ދިމާވި

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ްއެީކގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހިތުގެ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްހަނދާންކޮށް، ގޮންޖެހުންތައް

ްއެީކގަިއް ްއެކުލުންތެރިކަމާ ްއަިދ ްގާތްކޮށް ްވަރަށް ްއެކީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްބޭފުުޅންނަކީ ްއެ ްދެކެނީ އަޅުަގނޑު

ްބޭފުޅު ްއެކީަގއިްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވި ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްވެްސ ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްވެސް ްފަހުން ްއަދި ްކަމަށް. ްނ

ްވާހަކަަތއްް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުއއްމީދުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްބެހެއްޓޭނެ ްގުޅުެމއް ްގާތް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްހުރި.ްދިވެ ްވެްސްއެބަ ްކަންތައްތައް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްއުއްމީދުކޮްށގެްންތަކުރާރުވަމުންދާއިުރގައި ނޑުމެން ހިރާއްޖެ،ްައޅުގަ

ްބިާނވެފައިް ްމަްއޗަށް ްޭއގެ ްނަމޫާނ ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމަޖިލީހަކީ ްަރއްޔިތުންެގ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްތިބެނީ މި

ް ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްައޅުަގނޑު ްއިރާަދުކރެއްވީތީ ނޑު، ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި. ްމަޖިލީހެއްގެ ދާއިރާގެްއޮންނަންޖެހޭނެ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާް ްދަނީ. ްމި ްނިކުމެގެން ްވެސް ްމިއަދު ްހުރެގެްނ ްކުލަިއގައި ްއެ ްގޮުތގަިއ، ްހޮއްވަަވއިދެްއވި ބޭފުޅުން

ްލަދުވެތިކަމަާކް ްއަދި ްކަހަލަ ްެއއްވެްސ ްފަރާތުން ްއިންތިޚާބުކޮށްދެއްވި ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްދޭތެރޭަގިއ ްއަޅުަގނޑާ އެީކގައި

ްގޮތަށް.ްއަިދް ްހުންނެވިްކުރިމަތިނުވާނެ ްއިންތިޚާބުވެަފއި ްމިާހރު ްދާއިާރްއަްށްއަލަށް ްމަަޑވެލި އަޅުަގނުޑްުއއްމީދުކުރަން

އެްދާއިރާްއަށްްރަށަކަށްްނިސްބަތްވާްފަރާތެއް.ްއެްބޭފުޅާްރިވެތިްނަމޫނާގެްގޮތުގައިްއަދިްދީނާއިްޤައުމަށްްޓަކައިްއަދިް

ް ްއެ ްކަންތައްތައް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްގޮތެްއަގއި ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވާެންރަށުގ3ްަޚާއްޞަ ްކުިރއެުރުވމަށް ްގޮުތގައި ްހެޔޮ އި

ް ްއެ ްމިންވަރަކުން ްކޮށްެދވުނު ްއަޅުަގނޑަށް ްއިރާދަުކރެއްވީތީ ްއަޅުަގނުޑ، ްޢަޤީާދ3ްްކަމަށް. ްއިސްލާމްދީނުގެ ރަށުގެ
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ް ްވޭުތވެދިޔަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްނަމަވ5ްެވަރުގަަދކުރުމަށް ްކުޑަ ްައޅުަގނޑަށް ްތެރޭަގއި ްއެްއަަހރުދުވަހުގެ ސް

ްވެްސް ްނިންމާލަމުން ްއާދެ، ްލިބިގަންނަން. ްިމއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއުފާ ްއެކަމުގެ ްޮކށްދެވުނީތީ ްމަސަްއކަތެއް ތަންތަނުގައި

އަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަންްއޮީތްތިނަދޫްއަށްްކުރަންހުރިްވަރަށްްގިނަްމަަސއްކަތްތަެކއްްއެބަްހުރި.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާރުެގް

ްހު ްނިންމާފައި ްކުރަން ްމުޙައްމަދުްތެރޭގައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއަޚް،ްތިނަދޫ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ރި

ްމިހާރުް ްުއއްމީދުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްގެންދެވޭނެ ްކުރިައށް ްބާރަށް ްމަސަްއކަތް ްއެ ްފާހަގަކޮށްދެްއވައިފި. ޤަސަމު

ްްރައްޔިތު ްޚާއްަޞްގޮެތއްަގއި ްތަމްސީލުކުރާ ްތިނަދޫ ްޚިލާފަށް ްއެަބްކުރިއާ ްމެންބަރުން ްދެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްނގެ

ް ްމެންަބރުން.ްއެހެންވީމާ،ްތިނަދޫެގ2ްްތިއްބަވާ.ްއެ ްދެ ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަކީްސަރުކާރަށްްނިސްބަތްެވވަަޑއިަގންނަވާ

ރުން.ްައޅުަގނޑުމެްންތަރައްޤީގެްޕްލޭންްއެްބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްްސާފުވާނެ.ްއެމް.ީޑ.ޕީގެްތަޞަްއވުރަީކްތިނަދޫްތަރައްޤީކު

ްފަހުް ްއެންމެ ްވެސް ްނިންާމލަމުން ްައޅުަގނޑު ްޓަކައި. ްތަރައްޤީކުރުަމށް ްތިނަދޫ ްވެްސ ްތިީބ ްމި ްމިހާހިސާބަށް ނުވިކި

ްސަުރކާރުް ްވިސްަނވާފައި ްބޭފުޅުްނ ްިތޔަ ްރައީސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްދެން ްގޮތުަގއި ބަހެއްގެ

ްއަދި ްގޮަތކަށް، ްއެްްޖަވާބުދާރީކުރުވެިނވި ްގޮތަށް ްއެކުެލވިފަިއވާ ްޤާނޫުނއަާސސީ ްގޮތަށް، ްޖަވާބުދާީރުކރުވާނެ ސަރުކާރު

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެދެނީ ްއަޅުަގނުޑ ްއަީކ، ްދުާޢ ްއަޅުަގނުޑގެ ްކަމެކޭ. ްމުހިްއމު މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަީކ

ް ްއިބްރާހ18ްީރައީސަކަށް ްޤާސިމް ްއޮނަރަަބލް ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއިޔތުންގެ ްދިވެހިްވަނަ ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު ްހޮވުަމކީ މު

ްނަފުސުް ްއަމިއްލަ ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްކޮށްދެްއވޭނެ ްމަސަްއކަތެއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްއެންމެ ްޤައުމަށް ްމި ްއަދި ދަޢުލަތަށާ

ްޤަބޫލުކުރާްބޭފުޅަކީްއޮނަރަބަލްްޤާސިމްްއިބްރާހީމޭ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙް

ް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފަހ17ްްުޝުކުރިއްޔާ ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްައޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިހުސާސްަތކެއް. ްކަންބޮޑުވުުމގެ ްއިހުސާސްތަކަކީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ވަަނ16ްްޖަލްސާގައި

ް ްތިބެ ނޑުމެންނަށްްމަޖިލީހުގައި ްއަުޅގަ ްމަންޒަރެއް ްބަދަލުވަމުންދާ ްރާއްޖެ ްއިޞްލާޙުކޮްށ،ްައޅުަގނުޑމެން ޤާނޫނުއަާސސީ

ނޑުމެންނަށްް ނޑުމެންްުއއްމީދުތަކަކާްއެީކގައިްމަޖިލީހަށްްއައީ.ްއަުޅގަ ފެނި،ްއެްމަންޒަރުްކުރެެހވި،ްއޭގެތެެރއިންްއަުޅގަ

ްބަޔަކު ްނޫން ްކަތީބުން ްފަހަރު ްފުރަތަމަ ްބަދަލުވެ،ްްފެނިގެންދިޔައީ ްވެިރކަން ްރާއްޖޭގެ ްފަހަރު ްހުއްދަލިބުނު ވޯޓުޖަހާލަން

ވަޢުދުތަކަކާްއެީކަގއިްޕާީޓގެްނިޒާމުގެްތެެރއިންްއެމް.ޑީ.ޕީްއާއިްަރއީްސްނަޝީދުގެްސަުރކާރެއްްާޤއިމުެވގެންދިޔަްތަން.ް

ްސަރުް ްއެ ްފުއްދުމުގައި ްވަޢުދުަތއް ްވީ ްރައްޔިތުންނަށް ްފެނިގެންދިަޔއީ ްއަދިްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްތަން. ްހަރަކާތްތެރިވި ކާރު

ް ްމަސަްއކަތުަގއ17ްްިއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްވަުޢދުވެގެން ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދުތައް ްއެ ްއައީ ްއިންތިޚާބުވެގެން ްމަޖިލީހަށް ވަނަ

ްާއސަންދަިއެގް ްތަން. ްއަޅާލި ްމީހުންނަށް ްއުމުރުގެ ްދޮށީ ްފެނިގެންދިަޔ ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްއުއްމީުދގައި. ބައިވެިރވުމުގެ

ްސްކީމެްއެގްނިޒާމު ްއިންޝުއަރެންސް ްޞިއްޙީ ްހިލޭ ްތަން. ްލިބެންފެށި ްރައްޔިތުންނަށް ްފަރުވާ ްޞިއްޙީ ްތެރެއިން ގެ
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ްވަޢުދުެވގެްން ްވެގެން ްކަމަށް ްމެނިފެސްޓޯ ްބަހަކީ ްރަްއޔިތުންގެ ްކަންތައްތަެކއް؛ ްކިތަންމެ ްނޫނަސް ްމި ްއަދި ދަށުން،

ްރައްޔިތުން ްފައިދާހުރި، ްރަްއޔިތުންނަށް ްއައިާމ، ްމިނިވަންކަްންްއެގޮތަށް ްޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ާބރުވެރިެވ،

ްދޭތެރޭގައިް ްސަރުކާރަކާ ްގެނެސްދީ،ްއަދި ްހަމައަށް ްސަރުކާރާ ްރައްޔިތުން ްކަންކަން ްރަްއޔިތުްންއެދޭ ލިބި،ްއޭގެތެރެއިން

ްއަޅުަގނޑުމެނަ ްތަން ްއައި ްބުނަމުން ްއަނަގއިން ްރައްޔިތުންގެ ްބަސްތައް ްމި ްހިތްހެޔޮ ްފެނިގެންދިޔައީ.ްއޯގާތެިރ، ށް

ް ްަބޣާވާތަކުން ްރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހާލަތެއް. ްބިރުވެރި ްެދކެމުންދަނީ ްމި ްމިއަދު ފެބުުރއަރީަގއ7ްްިއަޅުަގނޑުމެން

ްހުރެގެންް ްމީހަކަށް ްިއސް ްބަާޣވާުތގެ ްއެ ްމީހާ ްގެނައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްަރީއސެއްެގ ްނައިބު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްސަރުކާ ނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްފެނިގެންދިޔައީ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަނުން ްަބދަލުކޮށްލި ރު

ނޑުަބނުޑެވގެންްދިޔަްތަން.ްމަޖިލީހުގައިްވެސްްސަރުކާުރްތަމްސީލުކުރަނީްކޮންްބައެއްް ކުރިްއުއްމީދުތަްއ،ްމުޅިްއެތިްގަ

ްއެ ްކަމެއް ްބައެއް ްކޮން ްތަމްސީލުކުރަނީ ްފަރާތެއް ްސަރުކާރުްކަމެއް،ްއެހެން ްނުވަތަ ްލީޑަރު ްނުވި.ްމެޖޯރިޓީ ްގޮެތއް ނގޭ

ތަމްސީލުކުރާްފަރާތްްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާްވަޑަިއގެންްމިްތަނުގައިްބަޔާނެއްެދއްވީމާްދެންްއެއަށްްޖަވާބުދިނުމުގެްގޮތުްން

ްއޮންނާނީ ްކަމަށް ްސަުރކާރެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއޮތީ ްބަލާފައި ްާޤނޫނުއަސާސީ ްނެތް. ްވާހަަކއެއް ްއެހެންްދެކެވޭނެ ްތިއްބެވީ .

ްއޮޅުންފިލާްގޮތެއްްނުވި.ްވަޢުދުތައްްއެނގޭްގޮތެއްްނުިވ.ް ްމެނިފެސްޓޯއެއް ްވަޒީރުން.ްހިންގަމުންދިޔަ ްޕާޓީތަކެއްގެ ހުރިހާ

ް ްވަޙީދުްވަރަށ5222ްްްނިމިގެންދިޔައީ ްހުރިްމީހަކު،ްބަޣާވާތުގެ ްވެރިކަމުަގއި ްއެ ްރެކޯެޑއްހެން ްދުނިޔޭގެ ްެއކީ،ްމުޅި ވޯޓާ

ްއގަިއްރަްއޔިތުންްބޭލިްތަންްފެނިގެންދިޔައީ.ްއަިދްޭއގެތެރެްއަްށްައޅުަގނޑުމެްނގެްޤާނޫނުއަާސސީންްވިސްނިްހުތުރުްގޮތެ

ް ްެއއީ 2ްްގޮތަށް،ްދައުރު 5ްްދައުުރްކަމަށް ްވަދ2ްްެއަހަރުގެ ްވެސް ްކޯޓުން ްބުނަމުންދިޔައިރު،ްުސޕްރީމް ދައުުރްކަމަށް

ްދަންމައި ްދައުރު ނޑުަބނޑުކޮްށ، ްގަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދުވަސްތަކެއްްމުޅި ްއިތުރު ްދަުއރަށް ްއަދި ްހަދައި، ްގޮތް ލެވޭ

ްއެތަްއް ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްވޯެޓްއ ްނެގި ްރަނގަޅަށް ްނުލާހިކު ްހަމަ ްގޮތަށް، ްނޫން ްަޞއްޙަ ްވެސް ްވޯޓު ގެނެސްގެން

ް ްގޮތަށް ްމީހުްންބޭނުންވި ްނަަގއި،ްނަގައި،ްަނަގއި،ްއެ ްބާތިލުކޮށް،ްޯވޓު ްކޮށް ްގޮތަށް،ްއެކަން ްދާ ނިމެންދެންްޚަރަދެއް

ްވޯުޓެގް ްނަަގިއގެން ްކޯޓުން ްސުޕްރީްމ ްމަޤާމު ްކަތީބުންގެ ްއަނެއްާކވެްސ ްމަަސއްކަތް ްއެ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ފުލުހުންނާއި

ްމަޖިލީހުގެް ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހަމަ ްފެނިގެންދިޔައީ ްދެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަން. ްނިންމާލައިގެންިދޔަ ކަންތައްތައް

ްއަރަ ްކޯޓުތަކުްނ ްއަންހެންްބާރުތަކަށް ްފަހުމީ ްސަރވިްސގެ ްިސވިލް ްފެނިގެންދިޔަ ްައޅުަގނޑުމެަނށް ްތަން. ުމންދިޔަ

ކުދިންނާްބެހިވަޑައިގަންަނވާްަކމަށްްބުނެްމިްމަޖިލީހަށްްލިބުނުްޝަކުވާެއއްަގއިްކޮމިޓީންްއެްކަންކަންްބަލައިްނިންމީމާ،ް

ްސުޕްރީ ްވެސް ްތެެރއަްށ ްބާުރގެ ްއެ ްނެގުނީމާ ްކަމަށް ްނެތް ްއިތުބާރު ްވެސްްއަދި ްފަހުން ްއޭެގ ްއަދި ްަވދެ، ްކޯޓުން މް

ރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްބާުރގެްގޮތުަގއިްއިލެކްޝަންްސްކޮިމޝަނާއިްއިެލކްޝަންސްްކޮމިޝަނުގެްމެންބަރުންްަވކިކުރުަމކީް

ްމިނިވަންް ްބޭރުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއަރަިއގަނެ، ްމައްޗަށް ްބާރުތަުކގެ ްއެ ްޮއއްވާ ްގޮުތގައި ްބާރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ މި

ނޑުމެންްމުއަ ނޑަމުންްގެންދާްތަން.ްއަޅުގަ 18ްއްސަސާަތކުގެްވެރިންްވެްސްމަޖިލީހުގެްބާރުްދުވަހަކަށްްވުރެްދުވަހެއްްކަ

ް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްތިއްބެވި ްހާލަތުގައި. ްބިލުވެރި ްމި ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުކުންނައިރު ްމަޖިލީހަށް  ހާލަތްްވަނަ
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ްބޭފުޅުންް ްއެ ްޮގތަށް ްއެްނޫން ްއަދި ްއޭެގްޒާުތގަިއްކުަރއްވަިނކޮށްްމީޑިޔާއިންނާ ްކަންަތއްތަްއްެއްބޭފުޅުން ުޙކުމްކުރަްއވާ

ްހާލަތުގައިް ްނޫން ްހާލަތު ްއޮތް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްކިޔައި،ްމުޅި ްފެންނަމުންދަނީ.ްސޫމޯޓޯއޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމު މުޅި

ްފަރާތަށް ްއެްއ ްވެސް ްމަޤާމު ްޖެނެރަލްެގ ްޕްރޮސެކިޔުޓަރ ްތަޙްޤީޤުކޮށް، ްއަށް ްއަްށްްއަމިއްލަ ްއަމިއްލަ ލައި،

ްހަަމް ްވެސް ްގޮތަށް ްވާ ްަޚސްމަށް ްއެއް ްވެސް ްޚަސްމުން ްދެ ްފަރާތާ، ްލިބޭ ްޙުކުމް ޙުކުމްކުރަމުންދަނީ.

ް ްއުއްމީދަކީ ްއަުޅަގނޑުގެ ްުއއްމީދ18ްްާމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގަިއ، ްމި ްމަޖިލީހުގައި ވަަނ

ްރައްޔި ްޤާނޫނުައސާސީ ްމި ްގެނައި ްގެެނވި،ްއެީކގައި ްހަމައަކަށް ްއޭަގއި ްގޮްތ ްގަޑުަބޑުކުރަމުންދާ ްޤާނޫނުައސާސީ ތުްނގެ

ނޑިވަުޅގަިއް ްދަ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް. ްމަސައްކަތްކުރާނެ ްއެކީގަިއ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ްހަމައަކަށް ރާއްޖެ

ނޑުމެންނާްއެކީަގއިްމަސައްކަްތކުރެްއިވްމަޖިލީހުގެްރައީސަށާްއަދިްމަޖިލީހުގެްއެޑްމިންްސްޓާފުންނަށްްވެސްްއަދިްއަުޅގަ

ހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްވެސްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްވަރަށްްަހލަބޮލިްމާޙައުލެއްގެްތެޭރގައިްނަމަވެސްްއެުކވެރިކަމާްއެީކގަިއް

ްކުެރވިއްޖެ.ްހަ ްެވސް ްކަންތައްތަެކއް ްމަޖިލީހުގަިއްމަސަްއކަތްތަކެްއްކުެރވިްއޖެ.ްރަނގަޅު ްމި ަމގައިުމްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހަލާކުކުރަމުންދާް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަދި ްގަޑުބަުޑކުރާކަން. ްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްއެނޭގ ްރައްޔިތުންނަށް ވެސް

ްވަރިހަމަކޮށްލަިއގެެނއްް ްގޮތެްއ ްކޮންމެ ްނޫން. ްަޤބޫލުކޮށްގެނެްއ ްެއގޮތް ްތިބީ ްއެންމެން ްުހރިހާ ްަރއްޔިތުން ނޑިަވޅުަގއި ދަ

ްނަގާް ްވޯޓެއް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްފެންނަމުންދާްނޫން. ްސާފުކޮށް ްަވރަށް ްެއއީ ްބޭނުންވާކަން ްގޮތް ްނޫން ްގޮތް ްއެ އިރު

ްބާރުވެިރކަންް ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްރާއްޖެ؛ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްުއއްމީދަކީ ްއަޅުަގނުޑގެ މަންޒަރެއް.

ްދާ ްއުތުރުގެ ްމައްޗަްނގޮޅީ ްއަޅުަގނޑު ްގެނެސްދިނުން. ްހަމައަށް ްރަްއޔިތުންނާ ްއެންމެްއަނެއްާކވެސް ްއުފެދި، އިރާެއއް

ނޑިްއަްށްއިންތިޚާބުކޮށްދެއްވީތީްައޅުަގނޑުމެންްޕާޓީގެްމެންބަރުންނަށާްއަދިްމައްޗަންގޮޅީްއުތުުރެގް ފުރަތަމައިނުންްއެްގޮ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއަލުން ްމިއަދު ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްފަރާތަށް ްެއދޭ ްހެޔޮ ނޑަށް ްއަޅުގަ ހުރިހާ

ނޑަްށްއިތުބާރުކުަރއްަވއިްދެްއވީީތްްމަސައްކަުތގައި ބުަރކޮށްްުއޅުމުގެްެއްފުރުޞަތުްއެްފަރާތްތަުކންްއަނެއްާކވެސްްއަުޅގަ

ްއުއްމީދަކީް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްދާއިރާގެ ްުއތުރު ްމަްއޗަންގޮޅީ އަޅުަގނޑު

ްރަ ްވުރެ ްހާލަތަށް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްރާއްޖެ ްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަދަލުވެގެންިދއުން. ްހާލަތަކަށް ނގަޅު

ްފާގަތިކަންްލިބުން.ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިްހުރިހާްޝުކުރިއްާޔ.ްމިްއެޖެންޑާްައިއޓަމުގެްދަށުންްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގެން،ްމަޖިލީހަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްބެް

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަށް ްއިތުރަށް ްނިމުނީ. ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާނަން.ް ްއަިއޓަމަށް ްއެޖެންޑާ ްއޮތް ްދެން ްއަުޅަގނޑު ްއައިޓަމުގ44ްްެއެދިަވޑައިުނގަންނަވާތީ ްމި ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްެތރި

 ނިމުނީ.6ްްފި.ްއެހެންވީމާ،ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްދަށުންްމިހާރުްވާހަކަފުޅުދައްކަވައި
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 މަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.. 7

 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްމަޖ7ްިޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

 

 ފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިް. 8

 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްެވސްްްކުރިނ8ްްައއިޓަމު ްމިއަދަކު ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެއްގެ ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ

 އެފަދަްކަމެއްްނެތް.ް

 

ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.. 9

 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބްތިދާީޢްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުްންމަސައްކަތެއްްނެތް.ްއ9ްިޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.12

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމެގްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްްނުނިމ12ްިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްކަން..ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްކޮމިޓީތ11ްްަައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް



98 

 

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.12

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްއެްައއިޓަމުގެްދަށުްންމަސައްކަތެއްްނެތް.ްޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަވ12ްޯޖެންޑާްައއިޓަމުްއެ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.13

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރުްއެހެންްމަސައްކަތްތައް.ްއިތ13ްުްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް

ްނިންމުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްކެިވް ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްދެންމެ ްއެުކ ްޢިުޒނަފުޅާ ްމެންބަރުންެގ ްިޢއްޒަތްތެރި ްަގސްތުކުރަނީ އަޅުަގނުޑ

ްއަޅުަގނ ްގުިޅގެން ްެވސް ްދަންނަވާުލމަށް.ް`ްމާތްވާހަކަފުޅުތަކާ ްެއްއޗެއް ްޙަމްދުކުރަން.ްއެކަލާނގެީއްهللاްޑު އަށް

ްއެް ްއަދި ްކަލާނގެ. ްމިންވަރުކޮްށދެއްވި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކެތްތެރިކަްނ ްިޙކުަމތްތެރިކަމާއި ްނިންމުމުގައި ކަންކަން

ްވަޙީކުރަްއވައިް ްމަތިންނޭ ްމަޝްަވރާގެ ްވަނީ ްމެދުގައި ްެއއުެރންގެ ްކަންަތއްތައް ްމާތްްއުރެންގެ ްކަލާނގެ. هللاްއެންެގވި

ٌْفِقُْىَ ވަޙީކުަރއްވާަފއިވަނީް ا َرَسْقٌَاُُْن يُ ِهوَّ َّ ٰٓ بَْيٌَُِْن  أَْهُزُُْن ُشَْر َّ اَلةَ  أَقَاُهْا الصَّ َّ ِِْن  الَِّذيَي اْستََجابُْا لَِزبِّ މިްއުއްމަުތގެް َّ

ް ްނަބިއްޔާ ްސަލާމްެލއްވުންްند صلٔ هللا عليَ ّسلّ هحوّ މާތް ްަޞލަވާތާއި ްދުޢާގައިްްއަށް ްމި ްދުޢާކުރަން. އެިދ

އެކަލާނގެފާުނގެްއިތުރުްއާލުްނނާއިްމިތުރުްޞަހާބީންްއަޅުަގނޑުްޝާމިލުކުރަން.ްއެކަލޭނގެފާނަކީްމަޝްވަރާގެްމަތިވެރިް

ް ްނަބިްއޔާ. ްދެއްކެވި ްނަމޫނާ ްފުރިހަމަ ްެއންމެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނިންމެުވމުގައި ްކަންކަން ވަނ17ްްައުސޫލުން

ްމަ ްތިޔަްރައްޔިތުންެގ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގަިއ ްރައްޔިތުްނގެ ްދެންެމ ްޖަލްސާގައި ްފަހު ްއެްނމެ ޖިލީހުގެ

ްއަދިް ްަރއީސް ްނައިބު ްމަިޖލީހުގެ ްައޅުަގނާޑއި ްައުޑއަހައިފީމު. ްކަނުލަިއ ްައޅުަގނުޑ ްވާހަކަފުުޅތައް ްއެންމެހަިއ ދެއްކެިވ

ްމުވަްއޒަފުން ްމަޖިލީހުގެ ްއަމީންޢާއްމާއި ްމުވަްއޒަފުންނާްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނިހެން ްމުަވއްޒަފުންާނިއ ްއިދާރީ ނާ،

ްޝުޢޫރުތަކަށްް ްއިޚްލާޞްތެރި ްފާޅުކުެރއްވި ްާވހަކަފުޅުތަކުަގއި ްދެއްކެވި ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްތިޔަ މުޚާޠަބުކުރައްަވއި

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްބަސްފުޅުތަކަްށ ްހެޔޮ 2228ްްޓަކައި، ްއަހަރު ާރއްޖޭަގިއްވަނަ
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ްެއީއް ްވެގެންދިަޔކަން ްކަމަށް ްމަޖިލީސް ްފުރަތަމަ ްއިންތިާޚބުކުރެވުނު ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްައއު ތަޞްދީޤުކުރެވުނު

ްމަޖިލީހަކީ،ް ްމި ްކަމެއް.ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ްގޮތުން ްތާރީޚީ ްފުރަތަމ17ްްައަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހަކީ ވަނަ

ް ްގިނަ ްރާއްޖޭގައި ްމަސައްކަްތކުރިްފަހަރަށް ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތގައި ްޕާޓީތަކެއްގެ ްވާދަކޮްށގެްނ ްޕާޓީތަކެއް ސިޔާސީ

ްތިއްެބިވް ްވަޑަިއގެން ްއިންތިޚާބުވެގެން ްއިންތިޚާބެއްގައި ްޢާއްމު ްމެންބަރުންނަކީ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލިސް. ފުރަތަމަ

ްމަ ްހަމައެާއއެުކ ްމަޖިލިސް. ްެވގެްނދިޔަ ްކަމުގައި ްމެންބަރުންްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްެވސް ްރައީަސކީ ޖިލީހުގެ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްދަށުން ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްގޮސްފަިއާވްމަޖިލީސް.ްއައު ްހަމަޖެހިގެން ްޮގތުގައި ްމީހެްއގެ އިންތިޚާބުކުރަްއވާ

ހަދާްމަޖިލީހެއްްްކުރަންޖެހިފައިވާްމަސައްކަތްަތްއްވަރަށްްފުޅާ،ްވަރަށްްގިނަ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީްހަމައެކަނިްޤާނޫނު

ްމުއައްސަސާތަކަްށް ްމިނިވަން ްމަޖިލީހަކީ ްމަޖިލިސް.ްރައްޔިތުންގެ ްރުހުންދޭ ްވަޒީރުންނަށް ްމަޖިލީހަކީ ނޫން.ްރައްޔިތުންގެ

ްމަޖިލިސް.ް ްއޮތް ްއެކުލަވާލަން ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްމަޖިލިސް.ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަކީ ްރުހުންދޭ ްބޭފުޅުންނަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ

ްމުއަ ްބޭފުޅުންްމިނިވަން ްެއ ްޢައްޔަންކޮށް، ްބޭފުޅުން ްތިއްަބވާ ްމަޤާމުތަކުގައި ްމުސްތަޤިއްލު އްސަސާތަާކިއ

ނަޑއެިޅްބަޔާންެވގެްނވާް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްކަ ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހަކީ ްމަޖިލިސް.ްހަމައެާއއެކު ްއޮތް ޒިންމާދާރުކުރުވަން

ްޒިންމާދާރުކުރުމުގެ ްސަރުކާރު ްއޮްތ، ްކަމުަގއި ްމިދިޔަްްމަސްއޫލިއްޔަެތއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކަން ްމި ްމަޖިލިސް. ވެސް

ް ްމިދިަޔ ްތެރޭަގއި، 4ްްދުވަސްތަުކގެ ްވަރަްށ11ްްއަހަާރއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގެންދިޔުުމގަިއ ްކުރަމުން ްެތރޭގައި މަހުގެ

ްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއެކު ްއުފަލާ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރިަމތިވެފަިއވޭ. ްގޮންޖެހުންތަކެއް ްމިްގިނަ ންބަރުން

ްއެކުލަަވއިެލވިގެންދިަޔް ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްއިމްތިޔާޒާ ްތިއްބަަވއިފިކަން.ްމަޖިލީހުގެ ްއެކު ްސާިބތުކަމާ މަސައްކަތްކުެރއްވުުމގައި

ް ްޤާނޫނަކީ ްބެހޭ ްއިމްތިޔާޒާ ްމަޖިލީހުގެ ްހަނދާންކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްމަޖިލީހުނ16ްްްގޮތް ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ް ްޤާނޫނަށް ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަާކްފެށިގެން ްހުންނަވާ ްއެ ްއޭރަކު ްފާސްކޮށް، ްމަޖިލީހުން ްސިފަނައިސް ޤާނޫނެއްގެ

ްިބލެއް.ް ްގެންެދވި ްފޮނުއްވަމުން ްމަޖިީލހަށް ްއަނބުރާ ްފޮނުއްވުމުން ްތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށް ްރަްއޔިތުނ17ްްްހަމައަށް ވަނަ

ްވީޓޯކު ްބިުލ، ްފޮނުްއވި ްއަނބުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންްމަޖިލީހުން ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބިލު ެރްއވި

ްމަޖިލީހަށްް ްަރއްޔިތުްނގެ ްގޮުތގަިއްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްޤަޫބލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ްޤާނޫނަކަްށްހެއްދެވި. ފާސްކުރަްއވައި

ް ްޓަކައި ްރަްއކާތެރިކުެރްއވުމަށް ްއިމްތިޔާޒުަތއް ްރަްއކާތެރިކަމާއި ްމ17ްަލިބިދީފައިވާ ްަރްއޔިތުންގެ ްއެޅުްއވިްވަނަ ޖިލީހުން

ވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިސްްނިމިގެންދާއިރުްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުތަކާްދޭތެރޭްކަންތަްއ17ްްވަރަށްްހަރުދަނާްފިޔަވަޅެއް.ް

ް ްހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ. ްމިއަދު ްައޅުަގނުޑމެން ްގޮތް ްއޮތް ްނިމިގެންދާއިރު،17ްްވެފައި ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނ ވަނަ

ނ ްކަ ްމަސަްއކަތްތަްއްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހަވާލުވެަފއިާވ ްބާރުަތއް، ްލިބިދީފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ ަޑއެިޅގެން

ވަނަްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށް،17ްްނިގުޅަިއގަެނވިގެންދާްތަންްފެްނނަކަންްެއއީްައޅުަގނުޑްކަންޮބޑުވާްކަމެއް.ް

ްމާއްދާތަކެް ްހުރި ްޤާނޫނެއްގައި ްބާރުލިބިދީފައިވާ ްކަމަްށްޤާނޫނެއްގެ ްމާއްދާތަކެއް ްބާޠިލު ްެއއީ ްާމއްދާތައް ްއެ އް،

ްދައުލަތްް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްކަެމއް. ްކަންބޮުޑވާ ނުޑ ްައުޅގަ ްެއއީ ނަޑއެޅިފަިއވާކަން ކަ
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ް ްމަޖިލ3ްީހިންގުމުގެ ްމި ްވާތީ ްަކމަށް ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުްނގެ ްބާރަީކ ްެއއް ްޭއގެތެރެއިްނ ްއޮތްއިުރ، ހަށްްބާރު

ްިނގުޅަިއގަެނވޭނެް ްގެންދެވޭނެ، ްަވކިކުެރވޭނެ، ްބާރަކަށް ްއަެނއް ްއެއީ ްކަންަތއްތައް ްހަވާލުކޮށްަފއިވާ ޤާނޫނުއަސާސީން

ްދޭތެރޭގައިް ްމަޖިލީހާ ްމި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއައިއިރު ްހިސާބަށް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްނޫން. ބާރެއް

ރާއްޭޖގެްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހާްދޭތެރޭގައިްޤާޫނނުއަސާސީްދަްއކައިދީަފއިާވް،ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަމުންްއައިްއުއްމީދުތައްް

ްކުރަމުންގެންދިޔަް ްދޭތެރޭ ްމަޖިލީހާ ްަރއްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްދޭތެރޭ، ްމަޖިލީހާ ްމި ްރަްއޔިުތން ްރާއްޭޖގެ މަންޒަރު،

ްފާހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއައިސްފަިއވާކަން ްހީނަރުކަން ްަވރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްރައްޔިތުންގެްއުއްމީދުތަކަށް ްރާއްޖޭގެ ގަކުަރން.

ް ްމިދިޔަ ްމެންބަރުން 4ްްމަޖިލީހުގެ ްކަހަލ11ްްައަހަރާއި ްެއްއވެސް ްމަސަްއކަތްޕުޅުތައް ްކުރެްއވި ްތެރޭަގއި މަސްދުވަުހގެ

ްކޮމިޓީތަކުގައިް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްތަޅުމާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްނެތި، ޖެހިލުމެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަުޑއުފުއްލަވަ ްކަމެއް. ްތަޢުރީފުކުރާ ްބޭފުޅުންނަށް ްތިޔަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ ްގެންދެިވެގންދެވުން މުން

ްޤަބޫލުކުރާް ްެގއްލިފަ.ްއަޅުަގނޑު ްވަނީ ްމި ްއަބުއިކަން ްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތގައި ްވިދާޅުވާ ްޭބފުޅުން ްބައެއް ްދޭތެރޭގައި މަޖިލީހާ

ް ްވަނީ ްެގއްލިފައި ްއަބުިއކަްނ ްމަޖިލީހުގެ ްތިބުންްގޮތުަގއި ްއަުބއިެވގެން ްުޝޢޫރަކީ ްއޮތް ްމިއަުދ ްހިތުަގއި ރަްއޔިތުްނގެ

ނޫންކަމުގައިްވާތީ.ްރަްއޔިތުންްމިއަދުްބޭނުންވަނީްަރއްޔިތުްނގެްފަރާތުންްއަުޑއުފުލާްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހެއްްރާއްޭޖގަިއް

ް ްޭވތުވެދިޔަ ްމި ްވާތީ. ްކަމުގައި 4ްްއޮތުން ްއަުޅގ11ްައަހަރާއި ްތެރޭަގއި ްތަޅުމުގައިްމަސްދުވަހުގެ ްމި ނޑުމެންނަށް

ްރަްއޔިތުންެގް ްރަްއޔިތުން،ްރާއްޭޖގެ ްރާއްޭޖގެ ްެއއީ ްޝުޢޫރެއް ްކަމެއް،ްކޮންމެ ްމަންޒަެރއް،ްކޮންމެ ްކޮންމެ ފެނިގެންދިޔަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކަންކަމަށް ްެއ ްވާތީ. ްކަމުަގއި ްޝުޢޫރުތަކެއް ްފާޅުކުެރވިފަިއވާ ްބޭނުންވެގެން ްފާޅުކުރަން މަޖިލީހުގައި

ްގޮުތަގއި.ްްބަލަންވީ ްފިޔަވަެޅއްެގ ްެއުޅނު ްކުިރއަށް ްހަޔާތުގަިއ ްބަރުލަާމނީ ްހަޔާުތގަިއ، ްޑިމޮކްރެޓިކު ްާރއްޖޭގެ ެއއީ

ް ްކަމުގައި ްމަޖިލީހެއް ްފާޅުކުރެވިގެންދިަޔ ްޝުޢޫރު ްރައްޔިތުންެގ ްނެތި ްމަޖިލިސ17ްްްޖެހިލުމެއް ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ނޑުމެް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްދިމާވެފައިވާްހަމަގައިމު ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ންގެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނިމިގެންދާއިރު ްމަޖިލިސް ްމި ްއެއީ ްމާަޙުއލު، ްބިރުވެރި ްހުރަސްތައް، ްކުރިމަތިވަމުންދިޔަ ދަތިތައް،

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިާރގެ ްއުނގޫފާރު ްކަމުަގއިވާ ްއަޚެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަމެއް. ްކުރީެގްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ ްމެންބަރު، ރި

ްގެންނަން.ްއެް ްހަނދާނަން ްމިައދު ްައޅުަގނޑު ްގޮތް ްަރހުމުކުޑަ ްއަވާހަރަކޮށްލި ްޢަލީ ްއަފްާރޝީމު މެންބަރު،ްއައްދައްތޫރު

ްއަށްް ްޢާއިލާ ްމަރްޙޫމުގެ ްއެ ްތަކުރާރުކުރަން. ްދުޢާ ްއެދި ްމިންވަރުކުރެްއުވން ްނިޢުމަތް ްމަތިެވރި ްސުވާރުގޭގެ މަރްޙޫމަށް

ްއިތުރުކު ްއިތުުރްޘަވާބު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެުކގައި ްދަންނަވަން. ްދުޢާ ްއެދި ްައޅުަގނޑު ްހިްތަވރުދެއްވުން ަރްއވައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހަމަލާ ްއަނިޔާވެރި ްކުރިމަތިވި ްއަށް ްފަހުމީ ްއަލްހާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މެންބަރުންނަށް،ްފޭދޫ

ްތަ ްމަޖިލީހުގެ ްވެްސ ްޭއެގއިތުރުން ްކަންަތއްތަްއްކުށްވެރިކުރަން. ްތަފާތު ްބިރުދެއްުކމުގެ ްމެންބަރުންނަށް ފާތު

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްޔޫނިއަންގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއިންޓަރ ްނަމަ، ްަދންނަވާ ްކުރުކޮށް ކުރިމަތިވެފަިއވޭ.

ް ްިމހާރުވެސް ްކޮމިީޓަގއި ްބެހޭ ްމަޖިލީހ16ްުޙައްޤުތަކާ ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްިމ ްމެންބަރުންނަށްްަމއްސަލަ، ގެ
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ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްދެންނެވީމާ، ްގެންދިޔައޭ ްބަލަމުން ްގޮތުން ްބެހޭ ްައނިޔާތަކާ ްހުރަސްތަާކއި 77ްދިމާވެފައިވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމާޙައުލެްއގައި ްއެފަދަ ްކަމެއް. ްކަންޮބޑުާވންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހެއްގައި ްރައްޔިތުންގެ ްތިބި މެންބަރުން

ްގެންދަން ްހިމާޔަތާއިްމަސައްކަތްކުރަމުން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްވަނީ. ްމި ޖެހިފައި

ްއެއީްޤަބޫުލކުރަންްދަތިކަމެއްްކަުމގައިްަބއެްއް ްއެކަން ރައްކާތެރިކަާމއިްމަޖިލީހުގެްިއމްތިޔާޒާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަެދއްކީމާ

ނޑުމެންްމިްާވހަކަ ދައްކަނީްއިންތިޚާުބވެގެންްވަަޑއިގެންްިތއްބެވިްބޭފުޅުްނެގްފަރާތްތަކަށްްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްފޮނުވާފައިް ްތަނަށް ްމި ްއިންތިޚާބުކޮްށފައި ްރައްޔިތުން ްވޯަޓކުން ްރަްއޔިތުންގެ ްެވސް ްބޭފުޅަކީ ްކޮންމެ ްތިަޔއިން ވާހަކަ.

ް ްބޭުފޅުން ްތިޔަ ްބޭފުޅުން. ްވަަޑިއގަންނަަވނ5ްީތިއްބެވި ްތިޔަ ްހަމަކުރަްއވަިއ ްދައުުރ ްރަްއޔިތުންެގ18ްްްއަހަރުެގ ވަނަ

ްއިންތިޚާބަކުްން ްއިންތިޚާބުވެ، ްމަތިން ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ ްއިންތިޚާބުވެފައިވާ މަޖިލީހަށް

ްާވް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްބޭފުުޅންނަށް ްބޭފުޅުން.ްއެ ްަވޑަިއގަންނަވާ ްތަމްސީލުކުރައްވަން ްަރއްޔިުތން ކާމިޔާބުކުރަްއަވއިގެން

ްހި ްފަރާތަކުންްފުރިހަމަ ްއެްއވެސް ްއަދާކުރެްއވުުމގައި ްވާޖިބު ްބޭުފޅުންގެ ްއެ ްބޭފުޅުން، ްއެ ްލިބެންޖެހޭނެ. މާޔަތް

ބިރުދެއްކުމެއް،ްދަތިކުރުމެްއްެނތިްއެްބޭފުޅުންްމިތަުނގެްމަަސއްކަތްކުެރްއވުމުގެްމާަޙއުލެއްްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްާޤއިމުވެަފއިް

ްދަ ްމިގޮތަށް ްމިވާހަކަ ްއާދެ! ްގެންދިޔުުމގަިއްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްކުރިޔަށް ްމަސައްކަތްތަްއ ްމަޖިލީހުގެ ންނަވާލުމަށްފަހު

ްއިސްކޮްށް ްއެންމެ ްޭއގެތެރޭަގއި ްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. ްދެްއވާފަިއވާކަން ްއެހީތެރިކަން ްފަރާތްތަަކކުން ްގިނަ އަޅުަގނޑަށް

ްދާއި ްދިްއގަރު ްމަޤާމުގައި ްރައީސެްއގެ ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްފާހަަގކޮށްލާނީ ްއަޙްމަދުްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްލަފަާޔއިް ްގެންދެވި ްދެއްވަމުން ްމަސައްކަްތކުރުމުަގއި ްއަުޅަގނޑަށް ްދުވަސްަތކުަގއި ްޭވތުވެދިޔަ ްމި ްހުންނަވައިގެން ނާޒިމު

ްކަމަށްް ްއެުކގަިއ ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްކޮށްދެއްީވ ްެއކަްނ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެހީތެިރކަން. ްެދއްވި އަޅުަގނޑަށް

ްގަާވއިުދގެްއަ ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސްއާއި ްބެލެހެއްޓުމަށް ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތު ްމަޖިލީހަކީ ްޤަބޫުލކުރަން.ްމި ޅުަގނޑު

ް ްމަޖިލީހެއް.5ްްތެރެއިން ްގެންދެވި ްއެހީތެރިެވވަަޑއިގަންަނަވމުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްަކނަޑއެޅި، ބޭފުޅަކު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ނޑިތީމު ްޢަލީްްކަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްޙުސައިން، މުޙައްމަދު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާެގ ްމުލަކު ްޞާލިޙު، ްމުޙައްމަދު ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހިންނަވަރު މުޙައްމަދު،

އަޙްމަދުްތަސްމީންްޢަލީ،ްނައިފަރުްްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު،ްކެންދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ްރިޔާސަތުް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހީތެރިކަން ްބޭފުޅުންގެ ްމި ްމުޙައްމަދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްމެޖޯރިޓީް ްމަޖިލީހުގެ ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްއިޚްލާޞްތެރި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެ ްއެ ްެދްއވާފަިއވޭ. ބެލެހެއްޓުމުގައި

ނޑުްހަނދާނަންްގެންނަން.ްމިްލީޑަރު ކަމާއިްމައިނޯރިޓީްީލޑަުރކަންްކުރަްއވާފަިއވާްބޭފުޅުްނެގްނަންފުޅުތައްްވެސްްއަުޅގަ

ްމެޖޯރިޓީް ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހެއް. ްކުރިމަތިެވގެންދިޔަ ްދަިތތަކެއް ްހައްލުކުރުުމގައި ްކަންތައްތައް ްހަލަބޮލި، ްމީ މަޖިލިސް

ްކުރެ ްލީޑަރުަކން ްމައިނޯރިޓީ ްކެންޫދްލީޑަރާއި ްލިބިފަިއވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަށް ްއިންތިހާ ްއެީހތެރިކަން ްބޭފުޅުްނގެ އްވި

ްމަނިކު،ް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްޢަލީ،ްހުޅުހެންވޭރު ްތަސްމީން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ
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ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަރު ްމެންބަރުް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މުލަކު

ްޢަބްދު ްލީޑަރުކަމުގަިއްهللا ްމައިނޯރިޓީ ްލީޑަރުކަމާއި ްމެޖޯރިޓީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަކީ ްމި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު؛ ޔާމީން

ްނަްއޓަ ްހަމައިން ްކަންަތއްތައް ްހޫނުގަދަެވ، ްަމޖިލީހުގައި ްމި ްބޭފުޅުން. ްދެއްވާފަިއވާ ްއެހީތެރިކަން އިލާްތިއްބަަވއިގެން

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްފެނި، ްދެކި، ްމަންޒަރުތައް ްއެ ްއެންމެން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްމަދެއްކޮށް ްވަނީ ްގޮއްސަ ހިސާބަށް

ނޑުްބޭނުންކޮށްފައިް ހެކިވެފަިއވާނެ.ްއެފަދަްމާޙައުެލއްްއަންނަްކޮންމެްފަހަރަކުްތިޔަްބޭފުޅުންގެްމަޝްވަރާއާްެއކުްއަުޅގަ

ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގެންދާްވަނީ ްބޭނުންކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމުގައި މަތިވެިރްްޤުރުއާންގެްޝިޢާރެއް

ްވާހެންއާ ٰٓ بَْيٌَُِنْ ް،ޔަުތގައި أَْهُزُُْن ُشَْر ްހަ .َّ ްކަންތައްތައް ްމަތިން ްމިމަްޝވަާރގެ ްސިޔާސަތު. ކަމުގަިއްްއްލުކުުރމުގެ

ްސިޔާސީ ްހިމެނިގެންދާ ްގްރޫޕުްމަޖިލީހުގައި ްޕާލިމެންޓަރީ ްއަޅުަގނޕާޓީތަުކގެ ްލީޑަރުްނ ްބޮުޑްތަކުގެ ްވަރަށް ޑަށް

ްދާއިާރގެް ްހިންނަވަރު ްމަނިކު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދެްއވާފަިއވޭ. އެހީތެރިކަމެއް

ްމެންބަ ްޞާލިޙުޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްރު ްޢިއްޒަ، ްދާއިރާގެ ްޝަރީފުތިމަރަފުށީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ،ްތްތެރި

ްޢިްއޒަ ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުމުލަކު ްޢަބްދުްތްތެިރ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللا ްޔާމީން ްމެންބަ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ރުްކެންދޫ

ްޢަލީ،ްވިލުް ްތަސްމީން ްދާއިރާއަޙްމަދު ްރިޔާޟުފުށީ ްޢިްއޒަތްތެރިްްެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ރަޝީދު،ްިދއްގަުރްދާއިާރގެ

ްއަޙްމަދުްނާޒިމު ްމެްގިލީނާމމި،ްމެންބަރު ްޢިްއޒަދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިބްރާހީމް،ްކެލާ ތްތެިރްންބަރުްޤާސިމް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްމައުޞޫމުهللا ،ް ްބޭފުޅުން ްއެންމެ ްމި ްއިޚްލާްޞތެރިކަމާ ްވަރަށް ނޑަށް ްމިައޅުގަ ކަުމގަިއްްއެކު

ްމަޖިލީހުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަނދާންކުރަންޖެހޭ. ްމަިތން ްމުޤައްރިރުގެ ްޮކމިޓީތަކުގެ ްއެންމެްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވާަފއިވޭ. އި

ްއަ ްކޮމިޓީތައް. ްވަނީ ްމަސައްކަތްކުަރްއވާފައި ްދަންނަވަމުންބުރަކޮށް ްއަބަދުެވސް ްފަދައިންޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެްް،ެގންދާ

ްހައްދަވައިެދްއވަ ްބިލަކަށް ްބިލެއް ްނިމުމަށްފަހު ްބަހުްސ ްހިނގާ ްމި ްކުތަޅުމުގައި ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީަތކުަގއި ރަްއވާްނީ

ގަިއވާްގޮތުންްެއއީްޤައްރިރުންްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްަތކުގެްތެރެއިން.ްެއގޮތުންްކޮމިޓީތަކުގެްމުލާޞްތެރިްމަސައްކަތްޕުޅުއިޚް

ްވެރިންނަކީ ްިއސް ްހިންެގވުމުގެ ްމަސައްކަތްޕުޅުަތއްކޮމިޓީތައް ްއެ ްބޭފުުޅން ްއެ ްވަރަްށްް. ްވަނީ ކޮށްދެއްވާަފއި

ކޮންމެްް،ނަންފުޅުތައްްފާހަގަނުުކރިްކަމުގައިްިވޔަސްްއެކީ.ްވަިކަވކިންްހުރިހާްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުންގެްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްއަހަރަކުމެ ްވޭ، ްއަހަރަމި ްކޮންމެ ްމުޤައްރިރުތުވެދިޔަ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްމާމިކުމެ ްކޮށްދެއްވި ްދާއިރާެގްނކަން ގިލީ

ްއިބްރާހީމުޢިއްޒަތް ްޤާިސމް ްމެންބަރު ްފާހަގަކޮށްތެރި ްނަންފުޅު ްގެ ްއިޚް، ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނަށް ިރްތެލާޞްއެ

ންްވަަންރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްފަރާތ17ްުމަްސްދުަވހުގެްތެރޭަގއ11ްްިއަހަާރއ4ްްިވެިދޔަްމިްވޭތުދަންނަވަން.ްޝުކުރު

ްމަޖިލިްސތަކާ ްރަްއޔިތުންގެ ްޕާލިމެންޓުތަކާ، ްޤައުމުތަކުގެ ްމަސައްކަްދޭދޭ ްގިނަ ްބަދަހިކުރުމުގެ ްވަީންގުޅުން ތްަތކެއް

ްވޭތު ްރާއްޖޭްވެިދޔަކުރެވިފަ. ްސާއަހަރު ްވަނީ ްާބއްވާްަގއި ްކޮންފަރެންސެއް ްސްީޕަކރސް ްއަީކްކް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމިއަދު ފަ.

ކޮމަްނވެލްތުްޤައުމުތަުކެގްފަރާތް.ްހަމައެއާެއކު،ްޢިްއޔާގެްިރޔާސަުތްބަލަހައްޓާްއެްޖަމު،ްކްްސްޕީކަރސްްކޮންފަރެންސްސާ

އެހެންމެ،ްސީ.ޕީ.ޭއްސްްދިވެހިާރއްޖެ.ްއަދިްހަމަޢިއްާޔގެްަނއިބުްރައީސަކީްވެމަޖިލިސްތަކުގެްރައީސުންގެްޖަމުްހަދާޤާނޫނު
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ްްކޮމަންވެލްތު ްއެްގޒެކެިޓްވ ްއެސޯސިއޭޝަްނގެ ްއިންްމެންބަރުްކޮމިޓީގެޕާލިމެންޓަރީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްމިހާރު ްވެސް ކަން

ްދިވެހި ްގެންދޭ. ްމަޖިލީހުގެކުރަމުން ްރައްޔިތުްނގެ ްޖަލްސާއެްއގައިްރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ފުރަތަަމްްހަޔާތުަގއި

ްވެ ްއިސް ްއެންމެ ްޤައުމެއްގެ ްބޭރު ްފާސްކޮށްގެން ްމަޖިލީހުން ްދަޢުވަތުްފަހަރަށް ްރިޔަކަށް ްވެރިަޔކުްއަރުަވއިގެްނ، އެ

ްވަަޑއިގެންްތަޤުރީރުް ނޑުމެންގެްމި އެީއްއިްނޑިާޔގެްބޮުޑވަޒީުރްްވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގަ.17ްކުރެްއވީްެވސްްއަުޅގަ

ްމަންމޯހަންެއކްްހިޒް ްދާއިީމްްސިންގްސަލަންސީ ްޢަމަލުކުރަްނވީ ްއެަކމުގައި ްއަދި ްިޒޔާރަތުގަ. ްުކރެއްިވ ްއަްށ ާރއްޖެ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއެކުލަވައިްގަާވއިދެއް ްއަޅުްމިްޕްރެސީޑެންޓްެއްލާފަ.ްވަނީ ނޑައެޅިފަ.ްވަނީ ްކަ ނޑުމެންނަށް ގަ

ނޑުމެންގެްމަޖިލީހަށްްޒިޔާރަތްއިތުރުންްބަެއއްްޤައުމުތަުކގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަރއީސުންްއަޅުްމީގެ ވޭ.ްކުރަްއވާފައިްގަ

ްޗައިނާްއޭގެ ްސާްގެތެޭރގައި ްރައީސާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމިޤާނޫނުހަދާ ްވަޑަިއގެންނެވި ްކޮންފަެރންސަށް ްސްޕީކަރސް ްކް

ްސަރަހަ ްަރއީސުްނ ްމަޖިލިސްތަުކގެ ްަޤއުމެްއގެ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހައްދުގެ ްސަބަބުން ްޒިޔާރަތްަތކުެގ ްމި ްއިތުރުްހިމެނޭ. ްށް

ްއެހީތެރި ްހަރުކުރިއެރުމާއި ްސެކްރެޓޭރިއެޓް ްމަޖިލީހުެގ ްެއގޮތުން ްލިބިފައިވޭ. ްޤާނޫނުކަން ްއިންޑިާއގެ ހަދާްދަނާކުުރމަށް

ްސްރީމަތީ ްސްޕީކަރ، ްމަޖިްމަޖިލީހުގެ ްފަރާތްޕުޅުން ްކުމާރުގެ ްޤާނޫނުމޭރާ ްަޗއިނާގެ ްއެހީތަކާއި ްލިބިގެންދިޔަ ހަދާްލީހަށް

ނުޑްްންސީްވޫމަޖިލީހުގެްރައީސް،ްހިޒްްއެކްސަލަ ބަންގޫ،ްރާއްޖެްއަށްްވަޑަިއގެންްމިްމަޖިލީހަށްްދެއްވިްއެހީތައްްއަުޅގަ

ްޝުކުރުފާހަ ްފަރާތްތަކަްށ ްއެ ްގަކޮށް، ްޕާލިމެންޓަރީ ްއިންަޓރ ްމަސައްކަތްަތކުަގއިއަާދކުރަން. ާރއްެޖްްޔޫނިއަންެގ

ްހަމައެ ްއިތުރަށް. ްކޮބައިވެިރވަމުންދަނީ ްހެންމެ، ްމަންވެލްތު ްމިްްސިއޭޝަނާއިްއެސޯޕާލިމެންޓްރީ ްފަރާތުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕގެ

ްރައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެއްވާފަިއވޭ. ްއެހީތެރިކަން ްވެސް ްގެންދިުއމަށް ްކުރިއަށް ްމަޖިލީހުެގްމަޖިލިސް ޔިތުްނގެ

ްފަރާތްތަކާ ްބޭުރގެ ްއެްމަސައްކަތްކުރުުމގައި ްތަފާތު ްބަދަހިކުުރމަށް ްްކިގުޅުން މަސައްކަތްކުެރވިފަިއާވއިރު،ްގޮތްގޮތުްނ

ްގުރޫޕުފްރެ ްމަތީންންޑްޝިޕް ްގުރޫޕުތަްތަކުގެ ްއެ ްމަސައްކަތްޕުޅުަތްއްހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ. ްކަހަލަ ްެއކި ްވެސް ކުން

ްފަދައިން ްވިާދޅުވި ްެވސް ްވާހަކަފުޅުަގއި ްމެންބަރުންެގ ްއާދެ! ްކޮށްދެްއާވފައިވޭ. ވަނ17ްްަް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެ ްތެރޭގައި ްއުުމރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިރައްޔިތުންގެ ްްްނ ްމަސަްރައީސަކ3ްާވަނީ ްއކަތްކުރަންޖެހިފަ.ްއެުކގައި

ްމަޖިލީހަްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމި ްނަޝީދު، ްމުޙައްަމދު ްައޅުަގނޑުެމންނާރިއްޔާ ްވަޑަިއގެން ވޭ.ްބައްދަލުކުރައްވާަފއިްށް

ްހަމަްރިއްޔާްޑރ.ރައީސުލްޖުމްހޫ ްމަނިކު.ްއަދި ްއަލްފާޟިލްރިއްއެހެންމެ،ްރަީއސުލްޖުމްހޫްުމޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަން ްޔާ

ނޑުމެންނާްهللاޢަބްދު ްއަުޅގަ ްވަނީ ްވެސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ންޔާމީން ްބައްަދލުކުރަްއވާފަ.ްއަުޅގަ ްވަޑައިގެން ްމިްމަޖިލީހަށް ޑު

ްވަނަްރަްއޔިތުންގެްމުލަކ17ްުާޔމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ،ްމިްهللاްރިއްޔާްއަލްފާޟިލްްޢަބްދުފުރުޞަތުގައިްަރއީސުލްޖުމްހޫ

އެކަންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްހަނދާނަށްްް،ކަންްހަނދާންކޮށްންްވެސްްކުރަްއވާފަިއވާްބޭފުޅެއްކަރިްމެންބަރުދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެ

ް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާަހކަދައްާކއިރު ްބަސްކޮެޅއްގެ ްމިްގެންނަން.ްޝުކުރުގެ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްބުނެފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމެންްމަޖިލީހާއިްރައްޔިތުންގެް ްސަމަޖިލީހުގެ ްރަްއކާތެރިބަރުންގެ ްމިލާަމތާއި ްބަލަހަްއޓައިދެްއވަން އޮންނަނީްްކަން

ެއްފަރާތްތަކުްންކޮށްދެްއވާފަިއވާްޚިދުމަތްތައްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޭޖގެްަސލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުން.ްއެކަންްކުރެްއވުމުަގއިް
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ނޑުމެންްސިާޔސީް،ދަންނަަވން.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނެްޮގތުގައިްޝުކުރު،ްހަނދާންކޮށް ކުެރވުނުްބައެްއގެްގޮތުންްްއަުޅގަ

ނޑުްޤަބޫުލކުރާް،ގޯސްކަެމއް ނަމަ،ްެއއީްްއްްަކމެއްްކަމުަގއިްވާގޮުތގައިްގޯހުންްކުެރވުުންކަމެއްްކަުމގައިްއޮތްްއެްއަުޅގަ

ްކޮ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަފާތުވުންތައް ްޚިޔާލު ްއުފެދޭ ްމިތާ ްތެރޭގައި ްހާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ލަތްތަކުަގިއްންޓްރޯލްނުކުރެވޭ

ްމިމެން ްބޭފުޅުން ްއެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ްނެރުމަށް ްދެކޭްތަނަށްްބަރުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ނޑުމެންްވެއްދުން. ްއަުޅގަ ގޮުތގައި

ްކުރިއަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްތަފާތުވުންތައްްްއޮތްްކޮށްގެްނވާނެ ްޚިޔާލު ްުއފެދޭ ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަނުަގއި

ްއަމިއްލަ ްގޮްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހުންގެ ްސިޔާސީ ްހައަްށ ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ްތުގަިއ ނޑުެމން ްއަުޅގަ އްލުކުރެވޭތޯ

ްގެ ްުކރިއަށް ްމަސައްކަތްތައް ްއެނޫންމަޖިލީހުގެ ްސްޓޭޖުަގާއއި ްކޮމިޓީަތކުގެ ްރާއްޭޖގަިއްންދިއުމުަގއި ްހިސާބުތަކުގައި ެވސް

ދަންނަވަން.ްބޭފުޅުންނަށްްޝުކުރުްގަކޮްށ،ްއެއުފެދިފައިވާްއެން.ޖީ.އޯތަކުންްބައިވެިރވެފަިއވާްބަިއވެރިވުންްއަޅުަގނޑުްފާހަ

ްރައްް ްގެންގޮސްެދއްވުްޔިތުންނާމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްތައް ްވަރަށްްވަރުގަދަްހަމައަށް ްވަނީ ްކުުޅްއވާފައި ްއިން ްމީިޑއާ ުމގައި

ްއަޅުަގނުޑ؛ްރައްޔިތުންނާރޯލެއް.ް ްގެނަސްދެްއވުހަމައަށްްމަްއެްރޯލު ްކުޅުްއވިްރޯމުޖިލީހުގެްމަސަްއކަތްތައް ލަށްްަގއިްއެ

ްގޮުތގެޝުކުރު ްބުނެފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިްދަންނަވަން. ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްހުޅުވައިްމަތީން ެލވިފަ.ްއޮންނަނީ

ްޖަ ްމަޖިލީހުގެ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްބުނެފައިވާ ްގަވާއިުދގައި ްރައްިޔތުންނާމަޖިލީހުގެ ްވަގުތުން ްގެނެވޭނެްްލްސާތައް ހަމައަށް

ްހަމަޖަ ްވާީނ ްރިޔާސަތުން ްހިނގަމުންދާއްސަވާފަވަސީލަތް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްޓީވީތަކުން ނޑި ްމެދުނުކެ ގޮތްްް.

ްވާތީ،ްއެްރައްޔިތުންނާ ްގެނެްސދެއްވާފައި ްުޝކުރުްހަމައަށް ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލިސްްފަރާތްތަަކށް ދަންނަަވން.ްރައްޔިތުންގެ

ްދަނީ ްމި ްގޮުތގަް،ހިނގަމުން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްކުާރްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްއައިސް ްމިތަނަށް އި

ްބޭފުޅުން ްހިންގަވާ ްމެޝިން ްހިނގަމުންދާތީ. ްމެޝިނަރީ ްމި ްދަނީ ްމި ްހިނގަމުން ްޙަޤީޤަުތގައި މިްްމަސައްކަތްތައް

ްޢާއްމުގެްަނއިބު،ްަކއުންސެލްްޖެނެރަލް،ްސާރޖަންޓްްއެޓްްއާރމްްސ،ްފެންނަތިއްބެވީ.ްމަޖިލީހުގެްއަމީންޢާްއމު،ްއަމީން

ނޑުމެންނަށްް.ްޙަޤީޤަތުގައިްހިނގާްމެިޝންތައް،ްޔަރުަތއްްެއއީހިސާބުގައިްހުރިްގި މެޝިންްހިންގަންްތިބިްމީހުންްއަޅުގަ

ލްއޮފީްސ،ްޓޭބަްމަންޓުތައް؛ިކއެިކްޑިޕާޓްްއެކިްިހސާބުތަކުަގއިްއެްިތއްެބވީ.ްމަޖިލީހުގެްއިދާރާގެްއެހިސާބުގައި،ްްނުފެންނަ

ްޕްރޮޓޮޯކލް ރްޑ، ްހެންސަ ްޕާލިމެންޓަރީްް،ކޮމިޓީ، ްައއި.ޓީ، ްޑިޕާޓްމަންޓް، ްސަރވިސް ްެއޑްމިން، ްރިލޭޝަންސް، ފޮރިން

ްޕްޮރކިއު ްސެކްޝަން، ްބަޖެޓް ްމަޖިލީހުގެ ްމެއިންޓެނަްނސް،އެިޑއުކޭޝަން، ްމީޑިާއ، ްހައްތަހާވެްސްމިހިްެމންޓް، ރީ

ްނުފެ ްްސކްރީުނން ްޓީީވގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހިންގުމުަގއި ްެމޝިނަރީ ްދެންނެވި ްމި ްިމްްންނައަޅުަގނުޑ ހިސާބުގައި

ްމަޖިލީހަކަ ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވާްމަޖިލިސް ްވުމަށް ްްށް ްބޭފުޅުން. ްއަމީންޢާއްުމްެއންމެ ްމަޖިލީހުގެ އެހެންކަމުން،

ދީދީްްهللاއަޙްމަދުްޢަބްދުް.ރންްކުރައްވާަފއިވާްޑކައަލްއުސްާތޛުްއަޙްމަދުްމުޙައްަމދަށާއިްމަޖިލީހުގެްކައުންސެލްްޖެނެރަލް

ްަކއު ްމިހާރުގެ ްޖެނެއާއި ްފިލްންސެލް ްފާޠިމަތު ްއަލްއުސްތާޛާ ްސަރްއަށްްޒާރަލް ްމުޙައްމަުދްއަދި ްއަރމްސް ްއެޓް ޖަންޓް

އަދިްމިހާރުްއެްް.ްަޢލީްޝަމީމުރޙަލީމަށް،ްއަޅުަގނޑުްުޝކުރުަދންނަވަން.ްއަމީންޢާއްމުގެްަނިއބުކަންްކުރަްއވާފަިއވާްޑ

ްއަޅުމަޤާ ްއަށް ްނިއުޝާ ްފާޠިމަތު ްއަލްއުްސތާޛާ ްހުންނެވި ްުޝކުރުމުގައި ްްދަންނަވަން.ަގނޑު ނޑުމެން ްވަނ17ްްައަުޅގަ
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.ްފެށިގެންްއަީއްެވސްްމެްނބަރުންްހަމަނޫންކަންްޤަބޫލުކުރަންޖެހ77ްޭޖިލީހުގެްދާއިރުްމަރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސްްނިމިެގން

ްމަދު ްމެންބަރަކު ްއެއް ްމިހާރ76ްުން. ްއިން. ްއެބ3ްަވެސް ްހުސްކޮށް ނޑި ްައޅުގަްގޮ ްމެންބަރުހުރި. ްއެ ންްނޑުމެން

ްުސވާލުް ްމެދު، ްގޮތާ ްހުްސވި ްޮގނޑި ްމަތިންްމެންބަރުކަމުގެ ްމެންބަރުންެގ ްއެ ްތިއްެބިވ. ްމެންބަރުން އުފެދިގެންދިޔަ

ްއަނެއްާކވެ ްގެންނަނީ ްހަނދާނަށް ްމި ްއެގޮތަށް ްހަނދާންުކރަން. ްމިއަދު ްއިމްތިޔާޒުތަާކއިްސްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ

ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިހުގެ ްބާރުތަކާއި ްރިާޢޔަތްްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޮުޑކަމުން.ްޙައްޤުތަަކށް ްބޭނުންވާލެއް ކުރަްނ

ްގެންެދވި ްވިދާޅުވަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ްމިއަދު ްވޭތުްްމެންބަރުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެގޮތުްނ 4ްްދިަޔ ްދުވަހާއި 11ްއަހަރު

ްމަސް ްތެރޭގަ. ްހަލަބޮލިކަމުގެ ްސިާޔސީ ްދުށީ ްމި ްހަލަބޮލިދުވަސް ްސިާޔސީ ްވަުރގަދަ ްކަމެވަރަށް ްތެޭރގަ. ެއކަްންއްގެ

ނޑާްއްލުކުރުހަ ްއަުޅގަ ްބޭފުުޅން ްތިޔަ ްފާުޅކުރެްއވިްމުަގއި ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްްމެދު ނުޑ ްއަުޅގަ ޝުޢޫރުތަކަށް

ްއެއްްޖުމްލަްއްލުްހޯއްދަވަންްބޭނުންފުޅުްވާތީ.ްދިފައިްވަނީްހަމަްތިޔަްބޭފުޅުންްހައްލުްހޯއެހެންނަމަވެސްްޙަޤީޤަތުގައިްހަް

ް ްރަްއޔިތ17ްުއިން ްވާނަމަްވަނަ ްކަމަށް ްބޭނުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްސިފަކުރަން ްމަޖިލިސް ްމިްް،ންެގ ްދަންނަވާނީ ނޑު އަުޅގަ

ްެއއްގޮްތކޮށް ްިޚޔާލު ްތެރެއިން ްތަފާތުވުންތަކުގެ ްޚިޔާލު ްމަޖިލީހަކީ ްމަސައްކަތް، ްހޯދަން ްމަޖިލީހެކޭ.ްހައްލު ކުރި

ްފާޅުކުރެ ްނުަވތަ ްދެކޮުޅވެިރކަމެއް ްެފނިފައިވާ ްތެރެއިން ްުނވަަތްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޚިޔާލުަތކެއް ްެދކޮޅުވެިރކަމުގެ ވިފަިއވާ

ްނަމަ ްހުރި ްތެރެއިން.ްްއެް،ޝުޢޫރުތަކެއް ްމަސައްކަތްތަުކގެ ްކުރެވުނު ްއެއްގޮްތކުރުމަށް ްޚިާޔލު ްވަނީ ްކުރެވިފައި ކަމެއް

ްމިް ްމީހުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމުޖުތަމަޢު، ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޤައުމު، ްބީރައްޓެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއަދު ހީ.ްކަމަށް

ް،ނެރެްތައްަވނީްތަފާތުްޚިޔާލުްހަވާލުވެފައިްމިްވަނަްރަްއޔިތުްނގެްމަޖިލީހ17ްާ،ްވަނީްހަވާުލވެފައިްމިްއަޅުަގނޑުމެންނާ

މަސްްުދވަހުެގ11ްްއަހަރާއ4ްްިވެިދޔަްގޮްތކުރުމުގެްމަޖިލީހެއް.ްމިްވޭތުދެއްކުމުެގްމަޖިލީހެއް.ްހަމައެާއއެކު،ްޚިޔާލުްއެއްް

ްހާ ްެއކި ްއަޅުަގނޑުމެލަތްތަކުތެރޭގައި ްމިްނިމުނީއޭ،ގައި ްކަން ްމަޖިލިސް ްމުޅިްްނގެ ްއެންްކަން ްހުސްވީއޭ.ްދެން ނޫންްްވެ

ްބުނާ ްނެތޭ ްްގޮތެއް ްދިޔައީ ްއެެހންނަމަވެސްހިސާބަްށ ްނޫން. ްްމަދެްއކޮށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ނޑުްތިޔަ ްއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ްިޢއްަޒތްޝުކުރު ްތިޔަ ްހާދަންނަވަނީ ްޮކންމެ ްފަދަ ްއެ ްމެންބަރުން ްހަްލަތެއްގައިތެރި ްުއސޫލުން އްލުްމަްޝވަާރެގްމަތިވެރި

ްާރއްް،ހޯއްދަވައިެދއްަވއި ްައޅުއްަވއިއަލުން ްަމގަށް ްހެޔޮ ްއަނބުރާ ްމަޖިލީހުގެްޖެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާތީ.ްެއއީ ދެްއވާަފއި

ްކާމިޔާބީ ްއެއް ްބޮޑު ްހަްއެންމެ ްއަބަދުެވސް ްއްއަކީ. ްމަސައްކަްތކޮށް،ލު ނޑުމެްހޯއްދަވައިެދއްވަން ްހައްލުްންނައަޅުގަ ށް

ްހޯދިފައި ްވާތީ. ނޑާައޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްއިންާދ ނީޑގައި ްގޮ ްރިޔާސަތުގެ ްކަމަްށްްމި ްވިދާުޅވެފަިއވާ ްވާހަކަތައް ްބަެއއް މެދު

ްވާހަކަފުޅުތަުކގައިް ްމިއަުދގެ ްމެންބަރުން ްވާހަކަފުޅުްބައެއް ްއަުޅަގނޑުްއިޝާރާްތުކރައްަވއި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ދެްއކެވި.

ނޑުްހަނދާނެއްްނެތޭްތިޔައިންްއެއްވެއަދަންނަވާލަންްއޮތީް ެގްދޭތެރޭގައިްއަޅުަގނޑުްްސްްވާހަަކއެއް.ްތިޔަްބޭފުޅުްނނާޅުގަ

ްއިޙްް ްހަމައެކަނި ްވަނީ ްގާތްކަމޭ.ްއިޙްތިހިތުގައި ްލޯތްބާއި ނުޑްރާމާއި ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްޤަދަރޭ.ްތިޔަ ްލޯތްބާއި ތިރާމާއި

ް ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ! ްގޮތޭ. ްހެޔޮ ްއަބަދުވެސް ްއިނީރައީއެދެނީ ްމި ްއިންތިޚާބުވެފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެްްސަކަްށ ްބޭފުޅުން ްތިޔަ

ްމަޖިލީ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރަްއވާތީ. ްިއނީކަމަށް ްމި ްވެފައި ްމެންބަރަކަށް ްރަކީޫދްްހުެގ ްދާއިރާެގ، ކެޔޮދޫ
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ީކދޫްދާއިރާގެްރައްޔިތުންނަށްްއަޮތޅުެގްރައްޔިތުންނަށް،ްކެޔޮދޫ،ްރަްްކަމަްށްތާއީދުކުރަްއވާތީ.ްވ.ްދާއިރާގެްރަްއޔިތުންްއެ

ނޑުްވަރަށްްއިްޚލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުރުްމިއަދު ދަންނަވަން.ްއަދިްހަމައެހެންމެ،ްހެންވޭރުްއުތުރުްދާއިރާްއިންްއަޅުގަ

ްދާއިރާގ18ްްެ ްއުތުރު ްހެންވޭރު ްމާލޭސިީޓގެ ްވާތީ، ްއިންތިޚާުބކުރަްއވާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްއިޚްޔިތުރައް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްންނަށް ްދަންނަވަން. ްުޝުކރެއް ްމަޖިލ18ްީލާޞްތެރި ްރައްޔިތުންެގ ހަށްްަވނަ

ްވާހަކަފުުޅަގއިް ްމެންބަރުންގެ ްތަކުރާުރކޮްށ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްކިޔަންޖެހޭ. ްމަރުޙަބާ ްއެަބ ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރެވިފައ17ްިް،ވިދާޅުވީް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްވާހަކަ.ްހުްވަނަ ްގިަނކަމުގެ ްމަސައްކަްތތަކުގެ ރި

%ް ްމ75ްިއަޅުަގނޑުމެން ްްބިލު ްނިންމާފަ. ްމ94ްި%ވަނީ ް%ްަމއްސަލަތައް ްނިންމާފަ. ްމ82ްިވަނީ ވަނީްްޤަރާރު

ް ްެއއީ ްދެޭކގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތަށ18ްްނިންމާފަ. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްރައްޔިތުްނގ18ްްެް،ވަނަ ވަނަ

ްހެްމަޖިލީހަށް ްއޮތް ްއެއީ ްކުަރއްވަްންްވަނ18ްަޔޮފާލެއް. ްކަންތައްތައް ްރަނަގޅަށް ްމިއަށްވުރެ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުްނގެ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބ18ްަބޭނުންފުޅުވާނެތީ. ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްދަންނަވަމުންވަނަ ްމަރުޙަބާ ދަންނަވާލަންްްރުންނަށް

ްް،އޮތީ ްކަންބޮޑުވުން ްަރއްޔިތުންގެ ްރާްއެބަރާއްޖޭގެ ްއުއްއޮތޭ. ްރައްޔިތުން ްްއޖޭގެ ްރައްޔިތުްނެގ18ްްމީދުކުަރނީ ވަނަ

ްަރއް ްަނގަހައްަޓއި، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަޖިލީހަކީ ްހިފަހައްޓައި، ްަމޖިލިސް ްބާރުތަްއްޔިތުްނގެ ްމަޖިލީހުގެ ަރއްިޔތުންގެ

ްާވނެ ްކަމުގައި ްމަޖިލީހެއް ްވީދިގެންދިޔަުނދޭނެ ްބޭނުންކުރަމުންްކުދިކުދިެވގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދާްްކަމަށޭ. މި

ްޝިޢާރައް ްއިލާހީ ްޝިޢާރު، ްމަިތވެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއެް،ރުޔިތުންގެ ްނުކުތީމާ ްދޫޮކށް ްމަޖިލިސް ބުންްހިސާްއެއީ

ްެވގެން ްކަމުަގއި ްޝިާޢރެއް ްދޫކޮށްލާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެމދުގައި ްމުައއްސަސާތަުކގެ ްއެިކއެކި ްމަތިވެރިްނުވާނެ. ްމި ވެސް

ްޝިޢާ ްބޯލަނބައިއިލާހީ ްމަތީް،ރަށް ްއެގޮުތގެ ްމެނުވީ ްބަހައްޓައިގެން ްޢަމަލުތައް ްޤާނޫނުއަސާީސްން ނޑުމެން އަުޅގަ

ކަންްއަޅުަގނޑަްށްގޮތަށްްދައުލަތްްހިނގަމަކުންނުދާނެްއަށްްމަުގފަހިވާްރައްޔިތުްނގެްފައިދާްާއއިްލާބަް،ބުނެފައިވާްގޮތަށްް

ް ްމަޤާަރއްއެނގޭ. ްރަީއސްެގ ްމަޖިލީހުގެ ްމިޔިތުްނގެ ްހުެރ ްވާޖިބުތައްްމުގައި ްްއަދާކުރި ނޑަްށ ްވާީންއަުޅގަ އަދާކުެރވިފަިއ

ްހާ ްހިތްޕުޅާބައެއް ްމާ ްމެންބަރުން ްަބެއއް ްއެހެންނަމަވެްސްމާްވާްލަތްތަުކގައި ްނޫން. ްދަންނަވަންޖެހެނީްްފާޮގތަކަށް އެކީ

ްޤާނޫނުއަާސސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަީނ ްކުރިމަތީަގއި ްމަތީގައިްްއަޅުަގނުޑގެ ްޭއގެ ްގަާވއިދޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއާއި

ްކު ްޓަކައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްދީނޭ.ްއެ ްއިސްލާމް ްމަތިވެިރވެގެްނވާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކޮންމެްވަނީ ރަންޖެހުނު

ްވޭތުް ްމި ްއިނދެކަމެއް ނީޑަގއި ްގޮ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދުަވސްތަކުަގއި ްް،ވެދިޔަ ްވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ އޮްތްްބާކީކޮށްފަ.

ްޢަމަލުތައް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްބީދައިންްދުވަސްތަުކގައި ްެއ ްބޭފުޅުންްް.ބަހައްޓާނީ ްތިޔަ ްއަޅުަގނޑު ްދޭތެރޭގަިއ އެކަމާ

ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްނުވަތަ ނޑާްގެއަރިހުން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެދެންޖެހޭނީ ްތިްއަރިހުން ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްތިއްބެިވްެއުކގައި ޔަ

ްތިއްބަަވއި ްއެީކަގިއ ްސާބިތުކަމާ ްައޅުަގނޑުމެގޮތަށް ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްކުިރއަށް.ްދެްއވާށޭ. ްދާނީ ްރާއްޖެ ންެގ

ްމި ްރާއްޖެ ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުރިއަށް. ްބާރަށް ްދާނީ ްރާއްޖެ ްދިއުމުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކުރިއަށް ްމަގުމަތީގަ.ްވަނީ ގެ

ޞުބުޙާނަޙޫްهللاްއެންެމންްމިްކުރަމުންްގެންދާްމަސަްއކަތްތަކުަގއިްްރިްދުޢާްއަކީްައޅުަގނޑުމެންލާޞްތެއަޅުަގނުޑގެްއިޚް
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ްމިބަކަރާތްލެއްވު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްަމސައްކަތްތަުކަގއިްން. ްގެންދާ ްސާބިތުްކުރަމުން ްފައިތިލަ ްަމުގަގއި ކޮށްގެންްހެޔޮ

ްތަޢުފީޤުދެއްވުން ްހެޔޮ ްދެއްެކވުން.ްް.ތިބުމުގެ ްމާދަމާއެއް ްފެހި ްވުރެ ްއަދަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަށް،ްރާއްޭޖގެ رب نا ރާއްޖެ

حيم رب نا ك اتقبل من ا ان ك انت السميع العليم  وتب علينا ان   اب الر  نيا حسنة واتنانت التو  وقنا  حسنةاألخرة  فى فى الد 

ް.عذاب الن ار واخردعوانا ان الحمد هلل رب  العالمين

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوييްربّ ްهلل ّالحود
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