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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/23މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ްމިްޖަލްސާގެްޔައުމިއްޔާ.ްއެއީ،،2113/63ްޔައުިމއްޔާްނަންބަރުްްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.3.2ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-3.2

2113ްް ްދައުރުގެ ްަވނަ ްތިން ްއަހަުރގެ ްވެބްސައިްޓގަިއ18ްްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްަޔއުމިްއޔާ ްމި ްަޔއުމިއްޔާ. ްޖަލްސާގެ ވަނަ

ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހުްއެްއވެސްްމެންބަރަކުްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީްަގާވއިދުަގއިވާްގޮތުގެްމަތިންްމިްޔައުމިްއޔާް

ްކުރާްޔައުމިްއޔާްެއއްްކަމަްށްޤަބޫލުކޮށްފިން.އަކީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްަޤބޫލު

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްް،4ައއިޓަމު ްމިއަުދ ްއެްނގުން. ްއަންގާ ްިރޔާަސތުން ްކޮމިޓީތައް ްހަމަެޖހިފައިވާ ަގއ9:31ްްިްގޮތް.ޭބއްވުމަށް

ް ްކޮޓަިރ ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 3ްްޢާއްމު 11:11ްްގައި. ްކޮމިޓީަގއި ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ކޮމިޓީް،

ް 2ްްކޮޓަރި 2:11ްަގއި. ްކޮމިޓީ،ގައި ްދިރާސާކުރާ ްބިލު ްޢުޤޫބާތުގެ ްްޤާނޫނުލް ްޮކޓަރި 31ްްކޮމިޓީ ަގއ11:15ްްިަގއި.
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ްސަ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްބަލާ ްމިންވަރު ްައދާކުރާ ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްކޮމިޓީެގްގ11:15ްްަްގައި.1ްރުކާރުގެ ްޢާއްމު އި

ްގައި.3ްސަބްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ުސވާލު.ްމިްއައި،5ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައއިއެޖެން ްޑާ 6ްޓަމު ްކަންކަން.މަޖިލީ، ްހުށަަހޅާ ްމޭޒުން ްރައީްސގެ 6.1ްްްހުގެ ްނަންބަރު މީހުނ2113/12ްްްޤާނޫނު

ް ްާޤނޫނުގެ ްހުއްޓުވުުމގެ 61ްްޓްރެފިކުކުރުން ް)ށ(ގެ ްމާއްާދގެ 1ްްވަނަ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްމަިތން ްގޮތުގެ ވަނ61ްްަގަިއވާ

ްމަ ްަރްއޔިތުންގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްިވލަރެސްކުރާ ްބުނާ ްަގއި ް)ހ( ްމެންބަރަކުްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްެއ ނޑަައޅާ ްކަ ޖިލީހުން

ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްަމއްސަލަ. ނަޑއެޅުމުގެ 2113/12ްްކަ ްޤާނޫނުގެ ްހުއްޓުވުމުގެ ްޓްރެފިކުކުރުން ވަނ61ްްަމީހުން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްކޮމިޓީ ްވިލަރެްސކުރާ ްކަންކަން ްުގޅޭ ްޓްރެފިުކކުރުމާ ްވަނީ ްބުނެފައި ްަގއި ް)ހ( މާއްދާގެ

ްމެންބަރަކުްއުފައް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ނޑައަުޅއްވާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްކޮމިޓީގައި ްއެ ްއަދި ްކަމަށް. ދަވަްނވާނެ

ްކޮމިޓީގަިއް ްއެ ްމަޖިލީހުން ްވަނީްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތް.ްއެހެންކަމުން،ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެބަ ްކަމަށް ހިމަނުއްވަންޖެހޭނެ

ނޑައަުޅްއވާްމެންބަރެއްގެ ނޑަށްްސިޓީްެއއްްފޮނުްއވާފަ.ްްހިމަނުއްވަންްކަ ނަންފުޅުްފޮނުަވއިދިނުމަށްްއެދިވަަޑއިގެންްއަުޅގަ

ްهللا.ްއަޅުަގނޑުްނަންްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްހުޅުވާލަން.ްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްއަުޅަގނުޑްޝުކުރިއް ްއިންތިޚާބުކުރުމަށް ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ާޔ

ްހުށަހަޅަން،ްހުޅެހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި



3 

 

ވަނ61ްްަމީހުންްޓްރެފިުކކުރުންްހުްއޓުވުމުގެްޤާނޫުނގ2113/12ްްެރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްޝުކު

ް ް)ށ(ްގެ ްޤާނޫނުެގ1ްްމާއްދާގެ ްމަތިން،ްއެ ްާވްގޮތުގެ ްކޮމިީޓ61ްްަގއި ްވިލަރެސްކުރާ ްބުނާ ް)ހ(ްަގއި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢި ްދާއިާރގެ ްގުރައިދޫ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ނޑުްއަށް ްއަުޅގަ ްނަންފުޅު ްރިޟާގެ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއޒަތްެތރި

ްހުށަހަޅަން.

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ހުށަހެޅުްއވިްނަންފުޅަށްްهللاްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްީއވާްޢަްބދު

ްއީދުކުރަން.ްއަޅުަގނޑުްތާް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮ

ްާދއިރާެގް ްގުރައިދޫ ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްުއތުރު ްފުަވއްމުލަކު ޝުކުރިއްާޔ.

ނޑުްާތީއދުކުރާްވާހަކަ ްދަންނަވަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރިޟާްއަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަުކް ްއިތުރު ްއަުރވާނަން.ްއެްއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްފުުރޞަތު ްނަމަ،ްއެ ްބޭނުންފުޅުވާ ްހުށަހަޅަން ްނަންފުޅެއް އިތުރު

އިްވޯޓަށްްދެންނެވުންް.ްިމްހިސާބުންްނިމުނީ.ްމިްމައްސަލައިގ6ްަފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިނުގަންަނވާތީ،ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްނިމުނީ.6ްއޮންނަނީްމިއަދުްވޯޓަށްްދަންނަވާްަގޑީަގއި.ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖ7ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުގެްދަށުންްކަމެއްްނެތް.ނީ.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓައަށްްމިްދ7ްަައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްކުށެްއްކުރިްންތަޢާރަފު،8ްޑާ ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްބިެލއްެގްކުށެއް ކުރެވިފައިވާ

ްކުްެވސްްނެތް.އިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަދަް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.އިބްތިާދއީްބަހުސް،9ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޓަުމެގްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ނުނިމިހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިް،11ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށަހަޅާްކަންކަން.ްކޮމިީޓތަކުންްހު،11ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

11.1-ްް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށ129ްްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަޒީރުްނގެ ްަދށުން ް)ހ(ގެ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް 15ްްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމަޖިލީހުގ129ްްެަވޒީރަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކޮމިޓީންް ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާުކރާ ްމަްސއޫލިްއޔަތު ްސަުރކާރުގެ ްަމއްސަލަ؛ ްޮފނުއްވާފަިއވާ ްޓަަކއި ްހޯއްދެވުމަށް ރުހުން

ްރިޕޯޓު ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްރިޕޯޓު ްމި .26ްް ްފޮނުވިފަ.2113ްްޑިސެމްބަރު ްމެންބަރުންނަށް ްވަީނ ގައި

ް ްރިޕޯޓު ްމި 26ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމަޖިލީހަށ2113ްްްޑިސެމްބަރު ްރިޕޯޓު ްމި ްފޮނުވިފަ. ްމެންބަރުންނަށް ްވަނީ ަގއި

ްމެ ްކޮމިޓީގެ ްބަލާ ްމިންބަރު ްއަދާުކރާ ްމަްސއޫލިއްޔަތު ްސަރުކާރުގެ ްދާއިރާެގްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ްބިލެތްދޫ ންބަރު،

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްއަށްްއަުޅގަ

ް

ްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް
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ްބެލުމަ ްއޮތްތޯ ްރުހުން ްމިނިސްޓަރުްނގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްސަުރކާރަށް ްޔާމީންގެ ްަރީއސް ްސަރުކާރުން، ށްް`.

ް ްފޮނުއްވުމުން ްނަންފުޅުތައް ްއެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަދާކުރާ ްމަްސއޫލިއްަޔތު ްސަރުކާރު ްއޮްތ7ްްޓަކައި ްރުހުން މިނިސްޓަރަކަށް

ް ްއަދި ްރިޕޯުޓގަިއ8ްްކަމަށާ ްއެ ްތަފްސީލުތައް ްނިންމަވާފަ.ްޭއގެ ްވަނީ ްކޮިމޓީން ްއެ ްކަމަށް ްނެތް މިނިސްޓަރަކަްށްރުހުން

ްރި ްއެ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްފުރުޞަތުގައިްވާނެ. ްމި ްއަދި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ޕޯޓު

ްފަރާތުންް ްމުޤައްރިުރގެ ްކޮިމޓީގެ ްއެ ްަޓކައި ްަމސައްކަތްޕުޅަށް ްކޮށްދެއްވި ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްރައީްސ،ްއެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްޝުކުރުަދންނަވަން.ްޝުކުރިއްް ްޔާ.އެްކޮމިޓީގެްއެންމެހައިްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީެގ ްމުޤައްރިރަށާއި ްކޮިމޓީގެ ްމަސައްކަތްުޕޅުތަކަށް ްކުރަްއވާ ްކޮމިޓީން ޝުކުރިއްާޔ.

ްދާއިރާެގް ްބިލެތްދޫ ްެމންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްަޓކައި ްކަމަށް ްހުށަހަޅައިދެްއވި ްރިޯޕޓް ްއަދި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްޢި ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްމާއްދާގެ...129ްްއްޒަތްތެރި ވަނަ

ވަނަްމާއްާދެގް)ޅ(ަގއިްބުނަނީްމިްާމއްދާެގް)ބ(ަގއިްބަޔާްނކުރެވިަފއިާވ171ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

ްސިޔާސީ ްކޮންމެ ްތަމްސީލުކުރާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެދު ްޕާޓީތަކަްށްްރިޕޯޓާ ްސިޔާސީ ްމެންބަރަކަށާއި ްއެއް ޕާޓީގެެއްއގެ

ް ްޖުމްލަ ްމެންބަރަކަށް ްއެއް ްބެހ31ްްޭނިސްބަތްނުވާ ްމައްސަލައަކާ ްއެ ްއެއަށްފަހު ްއަދި ްދޭންވާނޭ. ްފުރުޞަތު މިނެޓުގެ

ްއަޅުް ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްއަހަންވާނެ ްވޯޓަށް ްވޯުޓގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްނިންމަން ްގޮެތއް ނޑުމެްންގޮތުން ގަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނުޑ ްމަތިން ްއުސޫލުގެ ްގަާވއިދުަގއިާވ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ

ްކޮންމެް ްމެންބަރަކަށް ްނިސްަބތްނުވާ ްޕާޓީައކަށް ްއެްއވެސް ްއަދި ްޕާޓީއަކަށް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

ް ްމެންބަރަކަށް ްއަރުވަނީްމ4ްިޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަަތމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްލިބެނީ. ްމި ްފުރުޞަތު ނެޓުގެ

ްއަށް.هللاްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮ

ްއާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިްއޔާ ްޢަލަިއކުމް. ްައއްސަލާމް ްގޮތުންް`. ްބެހޭ ްރުހުންދިނުމާ ްވަޒީރުންނަްށ ދެ!

ނޑުްހިމެނޭތީއާްއެީކގައިްމިްކޮމިީޓގެް އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީްއެންމެްފުރަތަމަްމިްކޮމިޓީގައިްވެސްްއަުޅގަ

ްވެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްހާޒިުރވަަޑއިެގން ްއެތާނަގއި ްހިނގައިިދޔަިއރު ސްްމަސައްކަތްތައް

ްޔާމީންެގް ްރައީސް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްދެން ްހަމައެާއއެީކގައި ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަމޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްމޯލްޑިވްްސް ްއޮފް ްްޕރޮގްރަސީ ްރުހުންދެއްވުމަކީ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްކެބިނެޓަށް ފުރަތަމަ

ްވަރަްށްބޮޑަށް ްފަރާތުން ްގޮުތގަިއްް)ޕީ.ޕީ.އެމް(ގެ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހުނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެދުމެކޭ.ްމިހެން އެދޭ
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ްހާލެްއަގއިް ްއެްއވެސް ްިހންގަން ްސަރުކާރު ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަަމށް ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންގެ ްޒިންމާދާރު އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްއަ ްއަދި ްނޫން. ްގޮެތއް ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްެއއީ ްދަތިކުރުްނ؛ ްގޮތަކުްނ ްއުފެދިގެންްއެްއވެސް ްއަލަށް ްަސރުކާރެއް މުދުން

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްޒިންމާދާރުްރައްޔިތުްނގެް އައިސްްފުރަތަމަްޢަްއޔަންކުރާްކެބިނެޓަށްްރުހުންދިނުމަކީްއެީއ،ްއަުޅގަ

ްތިބި ްއިދިކޮޅުަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން އިރުްމަޖިލީހަކުން

ްޢައްޔަންކުރިް ްފުރަތަމަ ްއުފެދިގެން ްފުރަތަމަ ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްސާބިތުކޮށްދީފަ. ްއެަކން ްއޮންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަންް ްގޮތަށް ްއެ ްުރހުންދީފަ. ނޑުމެްނވާނީ ްމަޖިލީހުގަިއްއޮެވ،ްއަުޅގަ ްމި ްމެޖޯރިޓީ ްޑީ.ޕީ.ާއރުގެ ްމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްވެްސްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްެގންނަނީ. ްމި ްސަރުކާެރއް ްއެީކގައި ްުއއްމީދާ ްފޮނި ްވަރަށް މެން

ްނިމިގެންދާއިުރް ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ްވާދަވެރި ްތެރެއިން ްޑިމޮކްރަސީެގ ްމަލްޓިޕާޓީ ްނިޒާމެއްގައި ްރިޔާސީ ޤަބޫލުކުރަން

ްހިތްހަމަނުޖެ ްވަެރއްގެ ްކޮންމެެވސް ްަފރާތްތަކުގަިއ ްހާސިލުނުކުރެވުނު ްގޮތުްންކާމިޔާބީ ްޠަބީޢީ ްއެީއ، ްއޮްނނާނެ. ހުމެއް

ްފަދަް ްހުރަސްއެޅިގެންދާ ްކުރިމަަގށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެކަމަކު ްހިތްހަމަނުޖެހުމަކީ ްއެ ްމެ. ްެވސް ްގޮތް ްވާނެ އެކަން

ހިތްހަމަނުޖެހުމަކަށްްވެގެންނުދާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޔަޤީންުކރަން.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްރަީއސްްޔާމީން،ްެއް

ްހުވާކުެރއްިވް ްގޮތުން ްހަވާލުވެވަަޑިއގަތުމުގެ ްމަޤާމާ ްއާދެ! ްގޮތުން؛ ްހަވާލުެވވަަޑއިގަތުުމގެ ްދައުރާ ްރިޔާސީ މަނިކުފާނުގެ

ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭް ްައޅުަގނޑުމެން ްތާރީޚުގައި ްދިވެހި ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ދުވަހަކީ

ްކެންޑިޑޭ ްވާަދވެިރ ްދުވަހު ްއެ ްދެއްކެިވްދުވަހެކޭ. ްއެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްކެންިޑޑޭޓް ްރިޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއާދެ! ޓު؛

ްޝައްކެއްުނކުރަމޭ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެދު ްދައްކާނެކަމާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްވެސް ްރުހުންދިނުމުގައި ްމި ްމިއަދުގެ ްނަމޫނާ ރިވެތި

ްފައްް ްޑިމޮކްރަީސ ްައޅުަގނޑުމެންަނކީ ްޭދހަވެގެންދަނީ ްއޭގެން ްއަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޑިޮމކްރަސީ ްއަންނަ، ކާވަމުން

ްކަމަށް.ް ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންގެ ްޒިންމާދާރު ްބޭނުންވާ ްއަށަގަންަނވަން ްޤައުމުގައި ްމި ްބޭނުންވާ،ްޑިމޮކްަރސީ ފަރިތަވާން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްނިސްބަތްަވޑަިއގަްނނަވާ ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވާތީ،

ްމެންބަރުންނަށާ،ްއެހެނިހެންްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ ްޕާީޓއަކަށް ްވަކި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަދި ރުންނަށާ

ްޢަބްދު ްރައީސް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްތަކުރާރުކޮށް ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީތަކުގެ ްކެބިނެޓަށްްهللا ްފުރަތަމަ ާޔމީނުގެ

ށްްހޯދައިދޭންްބޭުނންވާްއުާފވެރިްދިރިުއޅުން،ްުއފާވެރިްހަމަޖެހުމާއިްތަރައްޤީްރުހުންދީގެންްމިްސަރުކާރުންްރައްޔިތުންނަ

ް ްިއރާދަކުރަވިްއޔާ ްޔަޤީންކޮށްއަުރވަމޭ، ްބޭފުުޅންނަށް ްިތ ްއަުޅަގނޑު ްފަހިކޮށްެދއްވާށޭ. ްަމގު ތަަނވަސްްهللاްގެނެސްދެވޭނެ

ދިވެހިްރައްިޔތުންްބޭނުންވާްތަރައްޤީްާއިއްޔާމީންގެްފަސްްއަހަުރގެްދަުއރުްނިމިގެންދާނީްهللاްރަޙްމަފުޅާްއެކީަގއިްޢަބްދު

ްިމއަދުް ްޓަކައި ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދުތައް ްވަމުންގެންދިޔަ ްުދވސްވަރު ްއިންތިޚާބުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޯދައިދީފައޭ. ކުރިއެރުން

ްވަ ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްހެޔޮ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްދިވެހި ްވެސް ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްބޭފުޅުން ޒީރުްނެގްތިޔަ

މަޖިލީހަށްްރުހުންދިނުމަކީްހަމަްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހެއްްޮއވެެގންްމެނުވީްސަރުކާެރއްްޭއގެް

ްމެންބަރަކުް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްވެސް،ްއަދި ްރައްޔިތަކު ްދިވެހި ްކޮންމެ ްއެއީ ްހިނގަމުންނުދާނެކަން ޒާތުަގއި
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ްޤަބޫލުކުަރއްވާނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްްވެސް ްބަލައިލާއިރު ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ްމިއަުދެގ ނޑު ްއަުޅގަ ޙަީޤޤަތެއް.

ްކަމަށްް ްބަލައިލި ްވަކިަވކިން ްވަޒީރުންނަށް ްއެކި ްމަޖިލީހެއް. ްވަޒީރުން ްތަޖުރިބާކާރު ްޤާބިލު،ްވަރަށް ްވަރަށް ފެނިގެންދަނީ

ްޔާމީ ްރައީސް ްމިއަދު ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްތިއްބެވިްވިޔަސް ްމަޖިލީހުގައި ްަވޒީރުން ްއެކުލަވައިަލއްވާަފއިވާ ން

ހަމަްކޮންމެްބޭފުޅަކުްވެސްްެއްބޭފުޅަކުްޢަްއޔަންކުަރއްވާަފިއވާްވުޒާާރްެއއްްހިންެގވުމުަގިއްލާމަސީލުްބޭފުޅެކޭ.ްތަޖުރިބާް

ްވަފާތެރި ްަޤއުމަށް ްއިޚްލާްސތެރިވުމާއި ްރަްއޔިތުންނަށް ްބަލާިއރު، ްގޮތުން ްތަޢުލީމުގެ ްެވްސްއާއި ްބަާލއިރު ްގޮތުން ުވމުގެ

ްެއް ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްމި ްއެކުލަަވއިލަްއވާފަިއ ްޔާމީން ްރައީްސ ްމަޖިލީހެއް ްަވޒީރުންގެ ްނެތް ްއެއް ްދެވަނަ އެފަދަ

ްދިވެހިާރއްޖެް ްޓަކައި، ްގެްނގޮސްދިނުމަށް ްއުސްމިންތަކަކަށް ްާއ ްތަރައްީޤަގއި ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެީކަގއި ްމަޖިލީހާ ވަޒީރުްނގެ

ްއަމާ ްދޮޅުހެޮޔ،ްއަކީ ްގޮތުން ްޞިއްޙީ ްަރއްޔިތުންނަީކ ްދިވެހި ްަޓކައި، ްހަދައިދިނުމަށް ްާމޙައުލަކަށް ްަރއްކާތެރި ން،

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްޓަކައި، ްހެދުމަްށ ްަރއްޔިތަކަށް ްތަނަވަސްވެަފއިވާ ްމަގު ްޚިދުމަތްލިބޭނެ ްިޞއްޙީ އެކަީށގެންވާ

ްނިޒާމެ ްތަޢުލީމީ ްހަރުދަނާ ްފަސޭހަކަމާއެީކގައި ްމަގުފަހިވެފައިާވްޅަދަރިންނަކީ ްލިބޭނެ ްތަޢުީލމު ްތެެރއިން އްގެ

ްއެއްަޗކުންް ްލިބޭ ްމީހަކަށް ްެއ ްއެކީަގއި ްފުދުންތެރިކަމާ ްރައްޔިތުންަނކީ ްދިވެހި ްއަދި ްޓަކައި، ްހެދުމަށް ޅަދަރިންތަކަކަށް

ތިަޔްހުރިހާްބޭފުޅުންްްހަމަޖެހިގެންްދިރިއުޅޭްފަދަްަތންވަސްކަމެްއްލިބިފަިއވާްިދވެހިްރައްޔިތުންނަށްްެހއްދެްއވުމަށްްޓަކައިް

ްވެސްްމިއަދުްެއކީްެއއްްޢަޒުެމއްަގއިްމިްސަރުކާރަށްްެއއްބާުރލުންްދެއްވުމުގެްގޮތުން...

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި 129ްްޝުކުރިއްޔާ ްއަދި ްބުނޭ ްމާއްދާަގއި ްބާބުގ5ްަވަނަ ްަވޒީރުންެގްވަނަ އި

މަޖިލީހެއްްއޮންނަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްހަމައެއާއެީކގައިްިދވެހިރާްއޖޭގެްޤާނޫނުއަސާސީންްމިއަދުްޢަމަލުކުރަމުންދާްމިްގެންދާް

އުސޫލުތަކަށްްބަލާއިުރގައިްިސޔާސީްޕާޓީތައްްއުފެދި،ްއެްޕާޓީތަކުގެްފަރާތުންްރާއްޖޭގެްކަްނކަންްކުރިއަށްްގެންިދއުމުަގިއް

ްމިްްޒިންމާދާރުވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްކަންދިމާކުރި ްމިއަދު ްުއޅެންޖެހޭ. ްަބޔަކު ްޒިންމާދާރުކުރުވާ ްއުޅެންޖެޭހ، ބަޔަކު

ްމިދިަޔް ނޑުމެންނަށް ްއެީއ،ްއަުޅގަ ްގޮތުގަ. ްަބއެްއގެ ްޒިންމާދާރުކުރުވާ ްސަުރކާރު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއޮތީ ްމި ތިބީ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްކާ ްނަމަވެސް ްވޯޓުކޮޅަުކން ްމަދު ްވަރަށްްއިންތިޚާބުަގއި ްމީހުންނަށް ްއައި ްއަކީްސަރުކާރަށް ްމާނަ މިޔާބުނުކުރެުވނީމަ.ްއޭގެ

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްނޫން. ްހިފައިގެެނއް ނޑެއް ްތައްގަ ްރަބަރު ްވަންނަނީ ްތަނަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނގެންޖެހޭ ރަނގަޅަށް

ް ްދިގު ްދޫކޮށްލުމަށްފަހު ްާބއްަވއި،ްެއޮގތް ްގޮތް ްކުރާ ްކަންަކން ްުއސޫލުން ްނިމުމަކަށ31ްްްއެކަުކްެއއް ްވެރިކަން އަހަރުގެ

ްކަމެއްގެް ްހުރިހާ ްކުރެވޭ ްހެޔޮހިތުން ްތަޢާރަފުކުރަނީ ްމި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްޑިމޮކްރަސީ ްމަލްޓީޕާޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެނެސް،

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެއް. ްޕާޓީ ްޒިންމާދާރު ނޑުމެނަކީ ްއަުޅގަ ްނޫްނ. ްއުސޫލަކުންނެއް ްހަނާވެދާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ސަބަބުން

ްރާއްޖޭ ްޒިންމާދާރުކުރުވާނަން.ްއަދިްސަރުކާުރްމި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްިޔތުންގެ ްމި ްމީހުން ްއަންނަ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ގެ

ނޑުެމންްއެކަންްކުރުވާނަން.ްޭއެގް ޒިންމާދާރުކުރުމަށްްޓަކައިްރަްއޔިތުންްމަގުމައްޗަށްްނެރެގެންްކުރުވަންޖެހުނަސްްއަުޅގަ
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ްރައް ްސަރުކާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަކީ، ްނޫން.ްމާނަ ްއެއް ްމާނަ ްނުކުރުމުގެ ްކަންކަން ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްޓަަކއި ޔިތުންނަށް

އެހެންނަމަވެސްްޤާނޫނުއަސާީސްލާޒިމުކުރޭްރައްޔިތުންގެްމަިޖލިސްްއޮންނަން.ްއެކަންްފެނިެގންދިޔަްއިއްެޔަގއި؛ްޤާނޫނުލްް

ނޑުމެންްޢުޤޫބާތަކީްވަރަށްްބޮޑަށްްއަުޅަގނޑުމެންގެްމިްާރއްޖެްއަށްްޭބނުންވެފައިްއޮްތްއެް އްެޗއް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

މިްތަނުގައިްތިބެްއާދޭސްކުރަުމންްގެންދިޔައިުރގައިްދެންމެަގިއްވާހަކަފުޅުދެއްެކވިްޕީ.ޕީ.އެްމެގްހުރިހާްމެންބަރުންނާއިްއެް

ންތޯ؟ްެއކަންްބޭފުޅުންނަށްްތާއީދުކުރަްއވާްޭބފުޅުންްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތުްމިްތަނުންްބޭރުކޮށްލެވުނީްެއއީްޮކންކަމެއްްކޮްށގެ

ްހުރިހާް ްގެންނަ ްބޭފުޅުން ްވޯެޓްއްއެ ްހުރިހާ ްހުރި ްއަތުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއައިސް ްތަނަށް ްމި ްމިއަދު ްކޮށްފައި އެގޮތަށް

ްވާނަމަ.ް ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްޙަޤީޤަތަށް ްކަމެއް، ްލަދުގަންނަ ްކުަޑކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްބުނުމަކީ ްޖަހަން ވަޒީރުންނަށް

ްތަނު ްިމ ްގެްނގުޅޭނީ ްެއއީްއަޅުަގނޑުމެން ްނަތީޖާ؛ ްދެްއކި ްއިންތިޚާބުގައި ްމި ްރަްއޔިތުން ްާރއްޖޭގެ ްައޅުަގނޑުމެން ގައި

ްހިނގައްޖެ.ް ްނިމި ްސަރުކާރު ްބަޣާވާުތގެ ްބަެއއް.ްކޮންމެއަކަސް ްދެކޮޅު ްވަރަށް ްސަރުކާރަކާ ްބަޣާވާުތގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްމީހުން ްބައެއް ްތިބި ްތެރޭަގއި ްސަރުކާުރގެ ްބަޣާވާުތގެ ްއެ ްހިންދިރުވާލެވި،ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްބޮޑަށް ްއެންމެ ނަކީ

ްެއް ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްބަދަލުކޮށްގެންްނިކުތް ްހެދުމެއް ްތިމާްވަކި ްއަށް ްއަމިއްލަ ްނުވޭ.ްތިމާ ްކަމަކަށް ްބައެއް ބަލައިގަެނވޭ

ަގިއްމީހެއްްގަިއަގއިްހުރިްސިފައަާކއިްކުލަްއެއްްހުންނާނެ.ްދިވެިހްރައްޔިތުންްގޮތުަގއިްތިބިްަބޔަކު،ްމިްޤާނޫނުައސާސީ

ނޑުްދަންނަވައިލާނަން.ް ނޑުމެންްެއބަްބަލަންޖެހޭްއެްކަންކަން.ްއަޅުގަ ބުނާްބައެއްްކަންކަންްފުރިހަމަނުވެއްޖެްއޔާްއަުޅގަ

ްހުރި.ްއާދެ،ް ްއެބަ ްސިފަތަކެއް ްލާޒިމު ްހުރުން 131ްްވަޒީރުްނގައި ްމާއްދާެގް)ށ(ގެ ްޖިނާޢ2ްްީވަނަ ްއޮންނަނީ ްމި ގައި

މަސްުދވަހަށްްވުެރްދިގުްމުއްދަތެއްެގްޙުކުމެއްްކުރެވިަފއިވާްމީހަކުްނަމަ،ްއެްުޙކުްމ12ްްކުށެއްްކުރިކަންްސާބިުތވެގެންް

ް ްމާފުކުރެވުނުތާ ްއަދަުބ ނަޑއެޅުނު ްކަ ްޙުކުމް ްނުވަތަ ްނިމުނުތާ ްކަމުަގއިވުން.3ްްތަންފީޛުކޮށް ްމީހަކު ްނުވާ އަހަރު

ްބަޣާވާ ްމީހުނަށް ްިގނަ ްވަރަށް ްޕާޓީގެ ްނިސްބަތްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރި.ްއަޅުަގނުޑ،ްއަދި ްއަނިޔާތައް ްބޮޑެތި ްޖިނާޢީ ތަށްފަހު

ްސުންނާފަތިކޮށް،ް ްތަޅައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކުރިމަތީަގއި ްަރއްޔިުތންގެ ްވަރަށް ްސާބިތުކުރެވޭ ްކުްށ ްޖިނާޢީ ްކުށް، ބޮޑެތި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކުރިމަތީގައި ްއަނބިދަރިން ްކައި، ްފޭރި، ްމުދާތަްއ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްލޭއޮހޮރުަވިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެހެންވީމާ،ްމަ ްނޫން. ްތާރީޚެއް ްކުރީެގ ްމާ ްއަދި ްއެއީ ްދުވަްސްދިޔަ. ްއޮްތ ްބާއްވާފަިއ ްާބްއާވހެން ނީޑގައި ްގޮ ނޑާ ސްކަ

ނޑުމެނަށްްއެހާްބަލަިއގަެނވޭނެްކަެމއްް އެފަދަްފަރާތްތައްްަރއްޔިތުްނެގްމައްޗަްށްވެިރކަންކުރުމަކީްަހމަގައިމުްވެސްްއަުޅގަ

ްދިފާ ްކެބިނެޓު ްޔާމީންގެ ްރައީސް ްތިއްެބިވްނޫން. ްކޯލިޝަނުަގއި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްޔާމީނަށް ްރައީސް ްޓަކައި ޢުކުރުމަށް

ްކަމެއް.ް ްބަލަިއގަންނަ ްއެކީ ްއުފަލާ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރުމަކީ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްކުރެވެންހުރި ބޭފުޅުންނަށް

ްވަޒީ ްބަިއވަރު ްއެތައް ްގެނެވޭ ްސަުރކާރަްށ ްތިބެ، ްތަނުގައި ްމި ްމިއަދު ނޑުމެންްއެހެންނަމަވެސް ްއަުޅގަ ރުންނަކަށް

ްމީހުންް ްއެ ްމާދަމާ ްދޭތެރޭގައި ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރުަގއި ްދެން ްރުހުންދީފައި ްމީހުނަށް ްއެ ްވަރަކަށް ހިތުހުރިހާ

ްއިިދކޮޅުް ްމިއަދުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިސްނާ. ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރުހުންދިނަސް،ްނުދިނަސް ްގޮތް ްކުރާނެ ކަންތައް

ްޒިން ްޕާޓީއެްއގެްޕާޓީއެްއގެ ްއިދިޮކޅު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރައްވާ ްއަދާކުރާނަން. ްބަރާބަރަށް ްއަޅުަގނޑުެމން މާ
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ްތަނަށްް ްމި ްމީހުން ްފަދަ ްއަނިާޔެވރިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްމުަދލާއި ްަދއުލަތުގެ ްހިނަގމުންދާއިރުގައި ްސަުރކާރު ްއަކީ ޒިންމާ

ްޒިންމާދާރުކު ްދޭތެރޭގައި ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއިދިކޮޅުްވައްަދއި، ްޒިންމާދާރު ްކުރާނެ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޒިންމާދާރު ްެއ ުރވުން.

ނޑުމެންްމިހާތަނަށްްވެސްްއޮންނާނީްކޮށްފަ.ްމިއަދުްވެސްްެއކަންް ޕާޓީއަކުންްކަންކުރަންޖެހޭނެްހުރިހާްއުސޫލަކަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްޕާޓީްދެ ނޑުމެންްޤަބޫލުެވގެންްތިބި،ްއަޅުގަ ކެްޤަބޫލުވާްވަޒީަރކަށްްވެއްެޖއްާޔްއަޅުަގނޑުމެންްކުރާނަން.ްއަުޅގަ

 ރުހުންލިބޭނެ.ްޤަބޫލުނުވާްމީހަކަށްްވެއްޖެްއޔާްޕާޓީައކުންްރުހުމެއްްނުލިބޭނެ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

 

 ގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުްފާހަަގކުރާްދުވަހެއް.ް`.ްއާދެ،ްމިއަދަކީްމިްމަޖިލީހުގެްހަޔާތުގައިްވަރަށްްތާރީ ޚީްދުވަހެއްގެްގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ް ްވަނީ ްއަުޅަގނޑުމެނަށް ްދައުރުގައި ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްޢައްޔަންކުރުމަށ3ްްްސަބަބަކީ ްމަޖިލިސް ަވޒީރުްނގެ

ްތާ ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްގޮތުން ްތާރީޚީ ްއެެހންވީމާ، ްފުރުޞަތުލިބިފަ. ްމަޖިލީހެއްގެްޓަކައި ރީޚީ

ނޑުމެންގެްމަޖިލީހުންްމިްނިންމާްނިންމުމަކީްއޭގެްޒާތުަގއިްވަރަްށް ގޮތުަގއިްސިފަެވގެންދަނީ.ްހަމައެާއއެކުްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއަުޅަގނުޑް ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްއެކަީށގެންވާ ްވެސް ްަވޑަިއގަތުމަީކ ްދޫކުރައްވާ ްމިތަން ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސް ގިނަ

ް ްކުރަން.ްއުއްމީދުކުރަނީ ްވެްސ ްުއއްމީދު ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް، ްެފނިގެންދާނެ ްތަނުން ްމި ްކޮީލގުން ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުރާ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ. ްވެސް ްައކީ ްދުޢާ ްބުނ29ްްާއަޅުަގނޑު ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްރުހުންދިނުމަށް.ްރުހު ްވަޒީރުންނަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހޭ؛ްއުސޫލުން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ން

ްނޯންނާނެ.ް ްއެކޭ ްދޭނެ ްުރހުން ްބުނެފަ. ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއޮންނަނީ ްހޯދަންވާނޭ ްރުހުން ްޒާތުަގއި ްއޭގެ ރުހުންދިނުމަކީ

ްޖެހެނީ.ްއެހެންނަ ްމި ްކުރަން ްއެކަން ްބަލާފައި ްބޭފުުޅންނަށް ްމާަންއަީކ،ްޭއގެްރަނގަޅު ްހޯދަންވާނޭ.ްއޭގެ މަވެސްްރުހުން

ްޢަބްދު ްއޮަނރަބަލް ްޤަބޫުލކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްަވޒީރުންގެްهللا ްތިބި ްޢައްޔަްނުކރައްވާަފއި ްިމއަދު ްެވރިކަމުގައި ޔާމީނުގެ

ްޚައްސާްސް ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްސިފަކުރަނީ. ނޑު ްައުޅގަ ްގޮތުަގއި ްބޭފުޅުންގެ ްތަޢުލީމީ ްއެކަށޭނަ ްހަމަ މަޖިލީހަކީ

ްުއޅެދާ ްމީގެތެރޭަގއި ްަވޒީރުންނަށްްކަންތައްތަެކއް ްތިއްެބވި ްއޭުރގައި ްގުިޅގެން ްބަދަލުވިބަދަލުވުމާ ްސަރުކާރު ްކުރީގެ ނެ.

ްއެހެންނަމަވެސްް ްކަމެއް. ްއެކަީށގެްނާވ ްޒާތުަގއި ްއޭގެ ްހިތްޕުޅާނުވުމަކީ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޅގަ ްުކރާއިރުަގއި ްކަންކަްނ ްހަޔާތުގަިއ ްރީތި ްޑިމޮކްރަީސގެ ްވެސްްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅުން ްތި ްޖެހޭ ްެއބަ ނޑުމެން

ްދަނީ.ް ްމި ްވެރިކަންކުރަމުން ްޤައުމުަގިއ ްމި ްމިއަދު ްެވރިކަމެއް ްޤާނޫނީ ްހޮވިފަިއވާ ްޯވޓަކުން ްއޮތީ، ްމި ްގޮތުން ވިދާޅުވާ

އޭގެްއެހެންވެއްޖެްކަމަށްްވަނީްނަމަްއެްރައީަސކުްަވޑަިއގެންްއެްރައީސަކުްޢަްއޔަންކުަރއްވާްމަާޤމުތަކަށްްރުހުންދިނުމަކީް

ްވެސްް ްއަޅުަގނޑު ްިސފަކުރަނީ. ްައޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްކޮްނމެހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޒާތުަގއި

ްމީހެއް.ް ްވާހަކަެދއްކި ްފާޑުކިަޔއި ްމިތާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދެކޮޅަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕއާ ްވެސް ްއަޅުަގނޑަކީ ްބޭނުން، ފާހަގަކޮށްލަން

ްޖަވާބުދާީރކުރުމަށް ްސަރުކާރު ްއެ ނޑުމެންްްއަދި ްއަުޅގަ ްމީހެއް.ްއޭރު ްކުރި ްެވސް ްމަަސއްކަތް ްނަންނަމުގައި ްެއކި ޓަކައި



10 

 

ްއޭރުގެް ްވާނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޭުރވެްސ ްވިަޔސް ްކަމުގައި ްހިތްހަމަޖެހުނު ްހިތްހަމަނުޖެހުނަސް ްެވސް ހަމަގައިމު

ްފާަހގަކޮށްލަ ްއޭގެތެޭރގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން، ްިތއްބެވި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޢިްއޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ން

ްމަޖިލީހަށްް ްވަޒީރުްނގެ ްއޭުރގައި ްވާނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިންަނވަިއެގން ްމަޤާމެއްގައި ްިއސް ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްވެސް ރައީސް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްހަމަ ްމިއަދު ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ރުހުންދީފަ.

ްިމްްއެދޭއެދުމެްއ، ްނޫން، ްވަޒީރުންނަކަށް ްހަމައެކަނި ްހިމެނޭ ްޖޭ.ޕީގައި ްއެދުމެްއ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެދޭ ްފަރާތުން ޖޭ.ޕީގެ

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަްށްއެދޭއެދުެމއްެގް ވަޒީރުްނގެްޓީުމގައިްހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްރުހުންދެއްވުމަކީްއަުޅގަ

ްއިލްތި ްހަމަ ްބޭފުޅުންނަށް ްތިޔަ ްހަމަ ްސަބަބުްންގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. މާސްކޮށް

ްވަޒީރުްން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ، ްދެރަާވކަށްނުޖެހޭނެ. ްހިތްދަތިވެ، ްެވސް ްހަމަަގއިމު އަޅުަގނޑުމެން

ްދާއިރާ ްހުޅުހެންވޭރު ްދެންމެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްއަބަުދވެސް ްމިތާނގައި ްނިޒާމު ްމެންބަރުްޖަވާބުދާރީކުރެވޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ްކުރަންޖެހޭނެް ްޮކންމެހެންްވެސް ްޖަވާބުދާރީކުރުވެންޖެހޭނެ.ްއެއީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްވިދާުޅވި ްއެ ްމަނިކުްވެސް މޫސާ

ްޢަބްދު ްވިޔަްސ، ްސަރުކާރެއް ްއެއްެވސް ްސުވާލުކުރެވެންޖެހޭނެ. ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއަނެްއކާ ްކަމެއް. ޔާމީންްهللا

ްކަމުަގއި ްޤައުުމގަިއްްވެރިކަންކުެރްއވި ްމި ްިވޔަސް ްކަުމަގއި ްވެރިކަންކުރެްއވި ްއިްބރާހީމް ްޤާސިމު ްއޮނަރަބަލް ވިަޔސް،

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމަގުއޮޅޭކަން ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްކުރަވަންޖެހޭނެ. ްއަބަދުވެސް ްޖަވާބުދާރީ ްބޭފުުޅން ްތިއްބަވާ ވަޒީރުންނަށް

ްއަިދވެސް ްއެހެން. ްވަނީ ްކަންކަން ްމިހާތަނަށް ްވާހަކަްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްދާ ްމިއަދު ްިމްދެންނެވީ ްއެހެން. ްެވސް ދަނީ

ްާޤއިމުކުރުމަކީް ްނިޒާމެއް ްޖަވާބުދާރީކުެރވޭ ްަވޒީރުން ްއެހެްނވީމާ، ްއެހެން. ްދަނީ ްކަްނތައްތައް ްއަބަުދވެސް ްނޫން. އެއް

ްޢަ ްބޮޑެތި ްކޮރަްޕޝަނުގެ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްޮބަޑށް ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްދެޭކގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ މަލުތައްްއަދިވެސް

ްސުވާލުަތއްް ްދޭތެރޭގައި ްަވޒީުރންނާ ްއަބަދުވެސް ްދެކެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަންޒަރު ހިންގަމުންދާ

ްނިޒާމެްއް ްޖަވާބުދާރީކުރުވޭ ްވަޒީރުްނ ްއެހެންވީމާ، ްމަންޒަރު. ްކަހަލަ ްބައެއް ްފެނޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން. އުފައްދާ

ްޤަބޫް ްައޅުަގނޑު ްބޭނުންވަނީ،ްމިއަުދްޤާއިމުކުރުމަކީ ްދަްނނަވާލަން ްހަމައެާއއެކު ްކަމެއް. ްމުހިްއމު ްވަރަށް ްގޮުތގައި ލުކުރާ

ްބޭނުންވަނީ،ްިތޔަް ްދަްނނަވާލަން ްވެސް ްވަޒީރުންނަށް ްުހރިހާ ްވޯޓުދެްއވާ ްެއކު ްލޯތްބާ ްއިޙްތިރާާމއި ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްކޮށްިފއްޔާ ްކަމެއް ްގޯސްކޮށް ްބޭފުޅުންތަކެއް ްތެރޭން ްއެމް.ޑީ.އޭްބޭފުޅުން ްއަދި ްވެސް ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ްތެރޭން ޅުަގނޑުމެން

ްޓަކައޭް ްނިގުޅަިއގަތުމަށް ްވަޒީުރަކން ްބޭފުޅަކުގެ ްއެ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްބަާލކަށްނުތިބޭނަމޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވިޔަސް

ްމި ްމަސައްކަތް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްެއއްފަާރތްކުރުމަށް ްަވޒީރުކަމުން ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތިން. މަޖިލީހުންްްދަންނަވާކަށް

ްރަްއޔިތުންެގް ްޤައުމުގެ ްމި ްހިމާޔަތުަގިއ ްދުސްތޫރުގެ ްރާްއޖޭގެ ްމި ްހިމާޔަތުަގއި، ްޤާނޫނުގެ ްމި ްސަބަބަކީ ކުރާނެ.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވިޔަސް ްކަުމގައި ްަވޒީރެއް ްޖޭ.ޕީގެ ްކުރާނެ.ްއެއީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަކެއް ްކުރަންޖެހޭ ހިމާޔަތުގައި

ްދެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުްނުބަލާނަން. ްއަޅުގަ ްނުބަލާނަން. ްިވަޔސް ްކަމުަގއި ްވަޒީެރއް ްއަިމއްލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ންނެވީ

ްކަމެއްް ްތަޅާފޮޅުމާ،ްކިތަންމެ ްނުކުރިޔަސް ނޑުމެްންޤަބޫލުކުރިޔަސް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ
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ްޤަބޫލުކުރަ ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނގާަފ. ްވަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްމަޖިލީހެއްގެްމި ްކާިމޔާބު ްވެސް ްމަޖިލީހަކީ ްމި ނީ

ްޢަބްދު ްއިންެނވި ްަރީއސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކުަޑއިމީސްކޮށްްهللاްގޮތުަގއި. ްވަރަށް ްވެސް ނޑަީކ ްއަުޅގަ ްދިމާއަށް ޝާހިދާ

ްބޮޑެތިް ްވަރަށް ްވަނީ ްމަޖިލިސް ްމި ްދަށުގައި ްމޭސްތިރިކަމުގެ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއެހެންމަވެސް ްމީހެއް. ވާހަކަދެްއކި

ްމިް ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމީ ްނުޖެހުނަސް، ްހިތްހަމަޖެހުނަސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ. ްރިއަލިޓީ ްމީ ްހޯދާފަ. ކުރިއެރުންތަެކއް

ްެވްސް ްކަމަށް ްދުވަސް ްފަހު ްއެންމެ ްމީ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްރައީސަށް ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ޤަބޫލުކުރަން

ްއަ ްފަހަރެއްގައި ްވެދާނެ ްމި ްފަހަރެއްގަ. ްެވްސްވެދާނެ ްދުވަހެއް ްކިތަންމެ ްއަިދ ްކުރިމަތިލައްާވ، ްމަނިކުފާނާ ދި

ކުރިމަތިލައިފާނެ.ްމަނިކުފާނުްތިްކޮށްދެއްވިްބުރަްމަަސއްކަތްުޕޅަށް،ްއަދިްއަެނއްކާްމިްއޮތްްޚައްސާސްްަޓއިމުަގއިްދެްއވިް

 ށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްވަގުުތކޮާޅއިްދެްއވިްޙިކުމަތުޢަމަލީްއަށްްޓަކައިްނުހަނުްއިޚްާލޞްތެރިކަމާްއެކުްރަީއސަ

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްވަޒީރުންނަްށް ްހިމެނޭ ްސަރުކާރުގެ ްއެ ްއެކުަލަވއިލެވި ްސަރުކާެރއް ްއާ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑގެްވެސްްވިސްނުމުަގއިްއޮްތްެއއްެޗްއްރުހުންދިނުމަށްްޓަކައިްކޮމިޓީންްނިންމާފައިްއޮތްްނިންމުމާްުގޅޭްގޮތުންްއަ ުޅގަ

ް ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްއާދެ، ްހަވާލުކުާރ129ްްދަންނަވައިލާނަން. ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބުނަނީ، ްމާއްދާގަިއ ވަަނ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްަޓކައި ްކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްހަވާލުކުާރ ްޤާނޫނުން ްއާިއ ްޤާނޫނުއަާސީސ ކަންތައްތަާކއި

ްވަޒީރުްނގެްްޢައްޔަންކުރާ ްބަޔާންކުރަނީ، ްމި ްަގއި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްއެ ްކަމަށް. ްއޮންނަންވާނެ ްމަިޖލީހެއް ވަޒީރުްނގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްހިންގުމަށް ްުވޒާރާތަްއ ްއެިކ ްަނއިބާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްވަީނ ްއެކުލެިވގެން މަޖިލިސް

ް ްމައްޗަށޭ.ްމީ ްނައިބުގެ ްބަންާޑރަ ްަވޒީރުންނާއި ްމަޖިލިސްްހަވާލުކުރާ ްަވޒީރުންގެ ްމަޖިލީހަކީ.ްއެހެންނަމަވެސް ަވީޒރުންގެ

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްކޮބަިއކަން ްމަޖިލީހަކީ ްވަޒީރުްނގެ ްއޮްތ129ްްއެކުެލވިގެްނވާ ްބަޔާންކޮށްފައި ްމިހެން ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްރައީސުްލޖުމް ްއެކުަލވައިލުުމގަިއ ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންެގ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ، ްމިއަުދގެ ްހުންަނާވްނަމަވެސް ހޫރިއްޔާއަކަށް

ްއެގޮުތގެް ްކުރަންޖެހެނީްކޯލިޝަނެއްެގްެތރޭންްއަންނައިުރގައިްޕާޓީަތއްްރުއްސުމަށްްޓަަކއި ބޭފުޅަކަށްްވެްސްކަންތަްއްމި

ްދަންނަވަންް ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކީ، ްވާ ްމި ްއެހެންކަމުން މަތިން.

ްމަޖިލީ ްވަޒީރުންާންރައްޔިތުންެގ ްނޫިނއްޔާ ްރުއްަސއިގެން ްބޭފުަޅކު ްޕާޓީއެްއގެ ްަވިކ ްހުރެ، ްގޮުތގައި ްމެންބަރެއްގެ ހުގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނޫން. ްސިސްޓަެމްއ ްބަލައިގަނެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމީ ްޮއތުމަކީ ްއުސޫލު ްނުދެވޭ ހަމައަށް

ްހިމެނޭް ްސަރުކާުރގަިއ ްއެކުަލވައިެލވި، ްސަރުކާރެއް ްއާ ނޑުމެންްްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުގަ ްމީ ްރުހުންދިނުމަކީ ވަޒީރުންނަށް

ް ްވެސް ްސަރުކާުރގެ ްނިމިގެްނދިޔަ ްއަީކ ްހިތާމަ ްއެހެންަނމަވެސް ްކަމެއް. ނޑުމެންނަށ4ްްްކުރަންޖެހޭނެ ްއަުޅގަ ަވޒީރަކަށް

ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއެއްކޮށް ްހިތާމަޔާ ްވާސިލުނުެވިވވާކަން ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ

ފާހަގަކުރަން.ްމިްބާވަތުގެްކަްނކަންްމިހެންްވެގެންދިއުމަކީްމީކީްހަމަގައިމުްވެސްްރަްއޔިތުްނނަށްްޚިދުމަތްދިނުމަށްްޓަކައިް
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ްޢަމަލުތައްް ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއެކުލަަވއިެލވޭ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްެއްއގޮތްވާ ްރޫޙާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކަމަ ްގޮތް ްއެފަދަްހުންނަންޖެހޭނެ ްވެސް ްއައިއިުރަގއި ްމިހާހިސާބަށް ްމިއަދު ްއަދި ްނުކުަރން. ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ކަށް

ނޑުްހަމަްފާހަގަކުރަން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްހިތާމަޔާްެއކުްހަމަްމިްވާހަކަތަްއް ވަޒީރުންްީމގެްތެޭރގަިއްތިބިަކންްވެސްްއަުޅގަ

ްކަމެއް ްލާޒިުމ ްމަްއޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމީ ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންޖެހެނީ. ްކަމެއް. ްުކރަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން .

ްރައްޔިަތކާް ްކޮންމެ ްއަދި ްެވސް ްދޭތެރޭގައި ްމެންބަރަކާ ްކޮްނމެ ްނެތި ްތަފާތުކުރުމެއް ްަވކި ްަވޒީރުންނަކީ ދަންނަވާނީ،

ްވަޒީރުްން ްއެ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްބައެކޭ. ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ްއެއްކޮށް ްހަމަހަމަކަމާ ްވެސް ދޭތެރޭގައި

ްމިް ްއެހެންކަމުން ްމުއަްއސަސާއޭ. ްބޮުޑ ްއެންމެ ްހަވާުލކުެރވިފަިއވާ ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްއެ ްޓަަކއި ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް

ްވާހަކަް ްއެ ްނަމަވެސް ްތިބެ ްތެޭރގަިއ ްކޯލިޝަނެްއގެ ްއެ ްުނވަަތ ްދިމާވާ، ްފިކުރު ްއަދި ްމެންބަރުން، ްތިބޭ މަޖިލީހުގައި

ްކަމު ްޒިންމާދާރުކަމެއް ްއެއީ ްތިބުމަކީ ްއެހެންނަމަވެްސްނުދައްކާ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ްނުދެކޭތީވެ ްއަޅުަގނުޑ ގައި

ްާއް ްނުދެންެނވޭނެ. ްއެކޭ ްއިންޞާފުެވރި ްއެންމެ ނަޑކަށް ްައުޅގަ ްބަލައިލާއިރުަގއި ްިނންމުމަށް ްއޮތް ްނިންމާފައި ކޮމިޓީން

ްރުހުންހޯ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވަޒީރުން ްބޭނުންވާ ްެއކުލަަވއިލެިވ،ްެއްސަރުކާރުން ްފުރަތަމަްސަރުކާރެއް ްއެންމެ ްޓަކައި ދުމަށް

ނޑުމެނ17ްްްވެސްްމިްމަޖިލީހުގައިްައޅުަގނޑުމެންގެްހަޔާތުަގއިް ވަނަްމަޖިލީހުގައިްވެސްްޢަމަލުކޮށްަފއިވާްގޮތަީކ،ްއަުޅގަ

ްވެސްް ްހަމަގައިމު ްނޫނިއްޔާ ްރުހުންދިނިން.ްދިނުމަށްފަހު ްވަޒީރުންނަށް ްހުރިހާ ްެވސް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުާކރުގައި ނިމިދިޔަ

ްޖާގަް ްދެންނެވުުމގެ ްއެްއޗެއް ްއުސޫލުން ްއެ ްހިއެއްނުވޭ ްއަޅުަގނޑަކަށް ްފަރާތްތަކަށް ްތިބި ްއިދިކޮުޅގައި މިއަދު

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބިގެންދިއުމަކީ ްރުހުން ްވަޒީރުންނަށް ްއެހެންވީމާ، އޮންނާނެހެނެއް.

ނޑު ވެސްްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްކަމެއް.ްެއހެންނަމަވެސްްމިްހިތާމަްއަކީްްކޯލިޝަނުގެްމެންބަރެއްގެްހަިއސިއްޔަތުންްއަުޅގަ

ްނޫިނއްާޔް ްމެންބަރަކު ްފެންަވރެއްގެ ްވަކި ްހަމަ؛ ނޑު ްައޅުގަ ްތިބިކަން ްަވޒީރުން ްކުރާ ްކަންތަްއ ްއުސޫލުން މިދެންނެވި

ްފާހަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްތިބިކަން ްއެބަ ްވެސް ްމިއަދު ްހަމަ ްވަޒީރުން ްފާހަގަނުކުރާ ްވެސް ްއެހެންވީމާ،ްމެންބަރެއްކަން ގަކުރަން.

ްހަމަމަގަށްް ްކަންކަން ްމިފަދަ ްގޮވާލަްނ، ްހަމަ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަިދ ްސަުރކާރަށް އަޅުަގނޑު

ްކަމެކޭ.ް ްކުރެވޭނެ ްވެސް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެ ްމަސައްކަްތކޮށްދިނުމަކީ ްއެންމެހައި ްކުރަންޖެހޭ ްަޓކައި އެޅުވުމަށް

ްކޮށްދިނު ްދަންނަވާްއެކަން ްމަނިކުފާނަށް ްހަމަ ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ މަކީ

ްއަިދް ްދޭށޭ. ްއެއްބާރުލުމެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްދެވެން ްހަމަ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމެކޭ.

ްކަންތައްތަުކގައިްމިްދެންނެވިްދިފާޢުގައިްކުރަންޖެހޭްކޮންމެކަމެއްްވެސްްކުރަންްތަްއޔާ ރަށޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްވަޒީރުްނގެ

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްވީތީވެ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްނޫނޭ. އުސޫލުންނެއް

ްފޯ ްހަމައަށް ްހިސާބާ ްއެ ްބަސް ްަރއްޔިުތންގެ ްކަންަތއްތަުކގައި ްގުޅޭ ްރައްޔިތުންނާ ްއެންމެްއޮންނަންޖެހޭނެ. ރުކޮށްދިނުމަށް

ްރަްއޔިތުންެގް ްއިންިތޚާބުކޮށްފައިވާ ްވެސް ްދާއިރާއަކުން ްކޮންމެ ްފަރާތަކީ ްހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ްމަސްއޫލިއްޔަެތއް ބޮޑު

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ް މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްކަމަށްްވާތީެވ،ްއެްފުރުޞަތުްއެްމެންބަރުންނަށްްއޮންނަންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ
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ނޑުްގޮވާލަނީ،ްަވޒީރުންަނކީްމިްދެންނެވިްއުސޫލުންްަކންތައްްކުރަންޖެހޭނެްބަޔަކަށްްހަމަްތަކުރާރު ކޮށްްއަިދވެސްްައޅުގަ

ްގޮތްް ްނުދެވޭ ްހަމައަށް ްވަީޒރުންނާ ްނޫނިއްޔާ ްރުއްސަިއގެން ްބޭފުޅަކު ްޕާޓީެއްއގެ ްވަކި ްހާލެއްަގިއ ްެއއްެވސް ވާތީެވ،

ްނޫ ްކަމެއް ްބަލައިގަެނވޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްސަރުކާރުްއޮތުމަކީ ްދުވަސްތަކުަގއި ްޮއތް ްކުރިއަށް ްއެކު ނޭ.ްިޒންމާދާރުކަމާ

ްލިބިގެންދިއުން.ް ްރުހުން ްަވޒީރުންނަށް ްހުރިހާ ްއަީކްމި ްވެްސްދުޢާ ްުއއްީމދުގަިއ،ްައޅުަގނުޑގެ ްފުރިހަމަ ހިންގާނެކަމުގެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ،ްާޤނޫނުއަސާސީެގްليكنالم عالس   ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތުެގ129ްް.ްޝުކުރިްއޔާ ްވާ ް)ނ(ްަގއި ވަަންމާއްދާގެ

ްަވޒީރުންނަްށް ްފޮނުވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްލާޒިމުކަމެއް ްމައްޗަށް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ މަތިން

ްޤަބޫލުކުރަނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެގޮތުން ްފޮނުވާފައިާވްްރުހުންދިނުމަކީ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސަރުކާރުން މިއަދު

ްބޭފުޅުްނެގް ްއެ ްއާދެ، ްކަަމށް. ްލިބިގެންދާނެ ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަޣްލަބިއްޔަތަކުން ްތަަނވަސް ވަޒީރުންނަށް

ްުނއުފައްދަން. ްުސވާލެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޭދތެރޭގަިއ ްޤާބިލުކަމާ ްބޭފުޅުންެގ ްއެ ްދޭތެރޭަގއި، ސުވާުލްްމަސްއޫލިއްޔަާތ

ްޤާބިލުް ްވަރަށް ްބަަލއިލާއިުރގައި ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްމީގެތެޭރަގއި ްނެތް. ްެވސް ްސަަބބެއް ްއެްއވެްސ އުފައްދަންޖެހޭ

ްޚާއްޞަް ްތިބީ. ްމިއަދު ްވަީޒރުން ްޒުވާން ްބޭނުން، ްފާހަގަޮކށްލަން ްައޅުަގނޑު ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްތިބި. ްއެބަ ބޭފުޅުން

ް ްމިނިސްޓަރު ްިއކޮނޮމިކު ނޑުްގޮތެްއގަިއ ްއަުޅގަ ްރޭގައި ްބޭނުން. ްފާަހގަކޮށްލަްނ ްއަޅުަގނޑު ްަނން ްސަޢީދުގެ މުޙައްމަދު

ްއެަބް ްވާހަކަ ްބްރިޖުގެ ްޓަކައި ްއެއްކޮށްލުމަްށ ްހުޅުމާލެ ްއާއި ްމާލެ ްމިހާރު ްދެންނެވިން ްައޅުަގނޑު ްގުަޅއިލާފައި ގުޅާލިން.

ްތިމަންނަމެންނަށް ްނޫނޭ ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްބޭފުޅުންނަކީްދައްކާ.ްވިދާުޅވި؛ްބްރަދަރ،ްއެއީ ްމި ްއެނގޭ .ްއެހެންވީމާ،ްއެބަ

ޤާބިލުްބޭފުޅުންކަން.ްެއްބޭފުުޅންނަށްްމިވަރުްކަމެްއްކޮށްާލަކށްްވެްސްމިއަދުްމާްޮބޑުްދަިތކަމެއްްނެތްކަން.ްއެހެންވީާމ،ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިނިސްޓަރުން ްުޒވާްނ ްކުޅަދާނަ، މިފަދަ

ްވަޒީރުންނަށްްޢައް ްތިބި ްދެން ްހަމައެއާއެުކަގިއ ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްމީ ްތިބީ. ޔަންކުަރއްވާަފއި

ބަލައިލާއިުރގައިްމިއަދުގެްއަދިްކުރީަގއިްވެސްްސަރުކާުރގެްެވސްްމިނިސްޓަރުކަންްކުރައްވާަފއިވާްޑިފެންސްްމިނިސްޓަރުް

ްދޭތެ ްޤާބިލުކަމާ ްނާޒިމުގެ ްނާޒިމު. ްއަހަރުްމުޙައްމަދު ްދެ ްފާއިތުވެދިޔަ ްނުއުފެދޭ. ްސުވާލެއް ނުޑމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ރޭ

ދުވަހުގެްތެރޭަގއިްވަރަށްްބޮެޑތިްގޮންޖެހުންތަކެއްގެްތެރޭްދިވެހިރާއްޖެްއޮތީ.ްސަލާމަތީްގޮތުންްބެލިކަމުގައިްވީނަމަވެްސް

ްހަމަނުޖެހުމަށް ްއެތެރޭގެ ްވީނަަމވެސް، ްބެލިކަމުގައި ްގޮތުން ްނުފޫޒުގެ ްބޭރުގެ ްވަރަްށްްއަދި ްވީނަަމވެސް ބެލިކަމުގައި

ްމަންޒަުރް ްަމސައްކަތްކުެރްއވި ްއެއްކޮށް ްހަމަހަމަކަމާ ްެއއްކޮށް، ްޢަދުލުވެރިކަމާ ްވަަރށް ްއެކު، ސުލްޙަވެރިކަމާ

ްދެންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްފަރާތުން. ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްފެނިގެންދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްވެްސ ްކުީރގަިއ ްމިނިސްޓަރު. ްފޮރިްނ ްބަލައިލާއިުރގައި ްަވޒީރުންނަށް ްތަޖުރިާބެގ31ްްހެން އަހަރުގެ
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ްސުވާލެްއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭ ްޤާބިލުކަމާ ްބޭފުޅުންގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެއް. ްކަަމނާ ްވަަޑިއގަންނަވާ އަލީަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭފުޅުންކަން ްހުރި ްތަޖުރިބާ ްބޭފުޅުންނަށްްްނުއުފެދޭ. ްތިބި ްދެން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްތެޭރގަިއް ްއަހަރުދުވަހުގެ ްދެ ްފާއިުތވެދިަޔ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްއަދީބު؛ ްމިނިސްޓަރު ްޫޓރިޒަމް ްެވއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ބަލައިލާ

ްވޭ. ްގޮްއސަ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤާބިލުކަން ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްމުއްދަތެްއެގްްވެސް ކުރު

ްއަްށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްވެސް ްއޮތްއިުރަގއި ްގޮަވގޮވާ ްނައުމަށް ްދިވެހިރާއްެޖ ްބަަޔކު ްމާޙައުލެްއގައި ްހަލަބޮލި ްވަރަށް ތެރޭގައި

އައިްޓޫރިސްޓުްނގެްއަދަދުްިއންތިހާްދަރަޖަްއަށް،ްހައިރާންވާްމިންވަރަށްްއެްމަނިކުފާނުެގްމިދެންނެވިްމުއްދަތުގައިްވަީން

ނޑުމެންްްޓޫރިސްޓުން ދިވެހިރާއްޖެްއަށްްއައިްމިންވަރުްއިތުުރވެފަ.ްމީްއެްމަނިކުފާނުގެްމަސައްކަތްތެިރކަމާްދޭތެރޭްއަޅުގަ

ނޑުްބަލައިލާނީްޓްރާންސްޕޯޓުްމިނިސްޓަރަށް.ް ޝައްެކއްނުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްމީްޤާބިލުކަމަށްްބަލައިލާއިުރ؛ްދެންްއަުޅގަ

ްހުންނެވި ްތަުޖރިބާ ްވެސް ްމަނިކުފާނަކީ ްދޭތެރޭްްއެ ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއެހެންކަމުން، ްބޭފުޅެއް. ްޢިލްމީ ްއަިދ ބޭފުޅެއް.

ްޢުމަރުް ްމިނިސްޓަރު ްހޯމް ްބަލައިލާއިރުަގއި ްބޭޭބފުޅުންނަށް ްތިބި ްދެން ްނުއުފެދޭ. ްސުވާެލްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްޭބފުޅެ ްހުރި ްމަސައްކަތްކުަރްއވާފައި ްވަންދެން ްދުވަސްތަެކއް ްގިަނ ްާދއިރާަގއި ްއެ ްބޭފުެޅއް.ްނަޞީރަކީ ްތަޖުރިބާކާރު އް.

އަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްދިވެހިްޤައުމު،ްއަުޅަގނޑުމެންެގްރައްޔިތުންގެްމަޞްލަޙަތުްިއސްކުރަްއވަިއގެންްއެްބޭފުޅުްން

ްއެހެންް ްތިބި ްމީގައި ްބަލައިލާއިުރގަިއ، ްބޭފުޅަކަށް ްއެހެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ! ްކަމަށް. މަސައްކަތްކުަރއްވާނެ

ްނަންްބޭފުޅުން ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްހުރި ްލިސްޓުަގއި ްމި ްގޮތެްއގައި ްޖުމްލަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލާއިރުގަިއ ނަށް

ްއަމިއްލަް ްމިއަދު ްމަޖިލީހުން ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުން. ްތަޢުލީމީ ްމިއީ ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ނުދެންނެވުނު

ްރައީސުލް ްފަހުގައި ްއެއްކިބާކުރުމަށް ްރުހުންދިނުމަކީްމަޞްލަޙަތު ްމިއަދު ްނަންފުޅުތަކަށް ްއޮތް ްފޮނުއްވާފައި ޖުމްހޫރިއްާޔ

ްކުރަންޖެހެނީް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއކަްނ ްކަމެއް. ްގޮވައިލާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއޮތީ ްމި ްމަޖިލީހަށ2114ްްކުރިއަށް ްރައްޔިތުންގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއަހަރަކީ ްޓަކަިއްްވަަނ ްހޮވުމަށް އަނެއްކާެވސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްލާޒިމްކުރާ ްމަްއޗަށް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއާދެ! މަސައްކަތްކުާރއިރު؛

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނޫން. ްކަމެްއ ްކުރަންޖެހޭ ްލަިއގެން ްޝަރުތަކާ ްމިއީ ްއޮތ71ްްްކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ްއެބަ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްމަ ްމެންބަރުންގެްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްއަދި ްބާރުތަކާ ްދީފައިވާ ްެމންބަރުންނަށް ޖިލީހުގެ

ްއަުޅަގނުޑް ްއެހެންވީާމ، ްމިއީ. ްކަންތައްތައް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގިއ ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ްއެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް.

ްފޮނު ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްމިއަދު ްަޤބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސްްއުއްމީދުކުރަނީ، ްވަޒީރުންނަށް ްހުރިހާ ްާވ ްމި ވާފައި

ް ްމި ްއަޣްލަބިއްޔަަތކުން ްހަމަްއެހެންމެ،ްމިއަދުްމ15ްްިތަނަވަސް ްލިބިގެންދާނެްކަމަށް.ްއަދި ްރުހުން ވަޒީރުންނަށްްވެސް

ެވްސްްކުރެވޭްމަަސއްކަތަކީްިމއީްމީެގްސަބަބުންްއަޅުަގނޑުމެންގެްއުއްމީދުތަކަށްްއުޖައިލާްކަމެއްްގެނެސްދެްއވާނެްކަމަށް

ްއަޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު؛ްޑީ.އާރު.ީޕގެްފަރާތުންްވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމަށް.ް

ް

 ްހަކަދެއްެކވުން:ވާދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްްނޮޅިވަރަމު

ްޝުކުރިއްާޔ، ްޕާޓީްްއާދެ! ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްވަގުުތ ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަްތތެރި

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްދެންނެވެނީ ްމި ްވާޖިެބއް.ްއެހެން ްއަދި ްޤައުމީްމަސްއޫލިްއަޔތެއް ްބޮޑު ްަވރަށް ްވަނީ ްމި އަދާކުރަންޖެހިފައި

ްފިކުރެއް ްދެ ްޚިޔާލަކާއި ްދެ ްބެހިފަިއވާ ްދެކޮޅަށް ްގޮެތއްްބެހިފައިވާ، ްއިޚްތިޔާރުކުރާ ްއަޅުަގނޑުެމން ްމެދުން ގެ

ްސަުރކާރުް ްޖަާވބުދާރީކުރުވުމާއި ްސަުރކާރު ްވެގެންދާނީ ްނިންމުން ްމި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ނަޑއަާޅއިރުަގއި ކަ

ނޑެްއް ްމިންގަ ްމެދު ްއެއްބާރުލުންިދނުމުގެ ްކަންތައްތަުކގައި ްއެއްބާރުލުންދޭންޖެހޭ ްސަުރކާރަށް ްއަދި ޒިންމާދާރުކުރުވުމާ

ްޢަބްދުްކަ ްއަލްފާޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކޮންމެއަކަސް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްهللا ޔާމީން

ްމަޖިލީހަކީް ްވަޒީރުންގެ ްމި ްވިދާޅުވެްއޖެ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްަވރަށް ްބަލައިލާއިރުަގއި ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ހެކޭ.ްއެކަމާްއަޅުަގނޑުްަހމަްއެއްވެސްްހާލެްއަގއިްދެކޮެޅއްނުހަދަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްވަރަށްްތަޢުލީމީްވަޒީރުންގެްމަޖިލީ

ނޑުްުއއްމީދުކޮްށގެންްހުރީްެއް މިްދެންނެވިްަވޒީރުންެގްމަޖިލީހުންްތަޖުރިބާްމަދުކަންްއަުޅަގނޑަށްްފާހަަގކޮށްލެވޭ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަރީއސްކަންްވެސްްކުރަްއވާފަިއވާްވަޒީރުްނގެްމަޖިލިސްްއެކުެލވިެގންދާއިރުގައިްއަުޅގަ

ްއިލްޔާސްް ްއޮނަރަބަލް ްކަމަށް. ްރިފްލެކްޓުެވގެންދާނެ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއެ ްތަޖުރިބާ ްފަދަ ްޒާހިރު އަޙްމަދު

ްހަޔާތްުޕޅު ްމުޅި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްދުވަހެއް ްގިނަ ްއެތައް ްޚިދުމަތުގައި ްފަދަ،ްޤައުމީ ްބޭބޭފުޅުްނގެްްއިބްރާހީމް ހޭދަކުރެއްވި

ްކެބިނެޓު.ް ްމަދު ްތަޖުރިބާ ްދެންނެވި ްމި ްފެނުނީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްނަމަެވސް ްކަމަށް. ްފެިނގެންދާނެ ްކެބިނެޓުން ްއެ ތަޖުރިބާ

ްލިބިޭދް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސީދާ ްއެކުަލވައިލުމަކީ ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ނަމަވެސް،

ްބާރެއް ްޕާޓީތަކަކަްށްއިޚްތިޔާރަާކއި ްސިޔާސީ ްވަކި ްމަޤާމުތަކަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީުރންގެ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަން

ްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ް ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްފޮތިތަކެއް ްބޯކިބަލެއްގެ ްއޮންނަ ްބަހަން ްބަިއވެިރންނަށް ްކޯލިޝަނެއްގެ ނުވަތަ

ްއެުކލަވައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހާލަތުގަިއ ްމި ްރުހުންދިނުމުގައިްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނެގ ަލއްވާަފއިވާ

ނޑުްގޮތެްއގައިްިދވެހިްރައްޔިތުންެގްޕާޓީންްބަލަނީްމައިަގނޑުް ކަެމއްގެްަމއްޗަށް.ްއެއީްއެްބޭފުޅުްނގެްތަޢުލީމ5ްްީމައިގަ

ްއަދާކުެރްއޭވވަ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްވޭޯތްޤާބިލުކަމާ،ްއެ ްކަމަށް ްބޭފުޅުން ރުގެ

ްެއީއް ްުނވުން؛ ްކަމަށް ްަބއެއް ްގެއްލިަފއިވާ ްޢިއްޒަތް ްއަބުރާއި ްކުރިމަތީަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ އާއި

ްހިމާޔަތްކޮށް،ް ްރުކުންަތއް ްޤައުިމއްަޔތުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބޭފުަޅީކ ްއެ ްއަދި ްޝަރުތެއް. ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްވާޖިބުތަްއް،ްރައްކާތެރިކޮށްދީ ްއަދާކުރަްއވަންޖެހޭ ްހައިސިްއޔަތުން ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއެކު ޢަދުލުވެިރކަމާ

ްފަސާދަާއ،ް ްކަރަޕްޝަނާއި ްބޭފުަޅކީ ްއެ ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްއަދި ްވުން. ްކަމުަގިއ ްބޭފުޅެއް އަދާކުރަްއވާ
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ްވެް ްތެރެއަށް ްކަންތައްަތުކގެ ްޒާތުގެ ްނުވުން.ްއެހެްނވީމާ،ްއަނިާޔވެރިކަާމ،ްމިފަދަްމިދެންނެވި ްކަމުަގއި ްބޭފުޅެއް އްޓިފަިއވާ

ްޕާޓީގެް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްގޮތެްއގައި ނޑު ްމައިގަ ްއެހެންީވމާ، ްނެތުން. ްކިބަިއގައި ްބޭފުޅެްއގެ ްއެ ކަންތައްތައް

ނޑު ްއަުޅގަ ްެމންބަރުންނަކަށް ްގިނަ ްވީާހވެސް ްހަމަ ްމަޖިީލހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްބެހޭްވިސްނުމަކީ ްރުހުންދިނުން.ްމިކަމާ މެްނގެ

ްގުރޫުޕެގް ްޕާލިމެންޓްރީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ ްމި ްނޭނިގގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަދންނަވަން ްއެްއޗެއް ްސާފުކޮށް ގޮތުން

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްނިންމާނީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްބައްދަލުވުމުން ްއެ ްބާއްވާފައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަދި ްމިއަދު ބައްދަލުވުމެއް

ް ނޑުމެންްޕާޓީގެ ްއަުޅގަ ްއެއަށްފަހުަގއި ްއެހެންކަމުން، ްނޫންތޯ. ްނުވަތަ ްވަޒީރުންނަކަށްތޯ ްކޮންކޮން ްރުހުންދޭނީ ފަރާތުން

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްުއސޫލުތަކެއް ްނިންމިގެންދާނީ.ްކޮންމެގޮތެއްވިަޔސް ްގޮަތކަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަލަ ްމި ްބޮޑު ޤައުމީ

ްއުސޫލުތަާކއި ްއެ ްހުރި. ްއެބަ ްތެރޭގައި ްމިްްޕާޓީގެ ްބޭނުންވޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިފަހައްޓަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ގޮތްތައް

ްތެރެއިންް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބަީކ ްެއއް ްމައިަގނޑު ްބޭނުންވާ ްހިފަހައްޓަން ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތްތައް އުސޫލުތަާކއި

ްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްބައެްއ ްދަނީ، ްމި ްހަލާކުވެގެން ްގޯސްެވގެން ްކަންކަން ްބޭރުންްމިއަދު ްސިސްޓަމުން މެން

ްރުހުންް ްވަޒީރުންނަށް ްތެރެއިން ްސިސްޓަުމގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއުޅުީނމަ. ްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަން

ނޑުމެންގެްިދވެިހރާއްޖެްއަށްްިމއަދުްއައިސްަފިއްމިްވާްސިޔާީސްހަލަބޮލިކަމަށްްފިނިކަމެއްްއަންނަންްއެބަް ލިބި،ްއަުޅގަ

ނ ްމައިގަ ްސިޔާސީްޖެހޭ. ްާރއްޖޭގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބިނާވާނީ ްނިންމުން ްމިއަުދެގ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގޮެތއްަގިއ ުޑ

ނޑުްޤަޫބލެއްނުކުރަންްސިޔާސީްއެތައްްސަބަބުތަކަކަށްްޓަކައިްމިއަދުް މަޝްރަހަށްްފިނިކަމެއްްގެނައުމުގެްމައްޗަށް.ްއަުޅގަ

ް ްއުފ811ްުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްގިނަ ްވުެރ ްދަޢުވާއެްއްއަށް ްގެންދަންޖެހޭނެ ްކުިރައށް ްއަކީ ްދަޢުވާ ލިފައިވާ

ނޑިވަޅުގަ.ް ްދަ ްމި ްކޮށްލަންޖެހޭ ްވެސް ްރަނގަޅު ްއެބަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތއް ްބައެއް ްހުރި ްމިގޮތަށް ްވެސް. ކަމަށް

ް ްއޭރުން ްއަންނާނީ. ްލިބިގެން ްފިނިކަން ްޤައުމަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރުހުންލިބި، ްވަޒީރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގްއޭރުން

ޤައުމަށްްތަރައްޤީްވެސްްލިބިެގންދާނީ.ްއޭރުންްއެކަމުގެްސަބަބުންްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާތަކެއްްލިބިގެންދާނެ.ްއަޅުަގނުޑް

ްއޮތްް ްމި ްިމއަދު ްޤައުމުގެ ްގޮްސ،ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއެކު ްއޮމާންަކމާ ްވަރަށް ްއަކީ ްޖަލްސާ ްިމއަދުގެ އުއްމީދުކުރާހިތްއޮތީ

ްމަޝްރަހު ްރަްއޔިތުންގެްްސިޔާސީ ްދިވެހި ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްވުން. ްކަމަށް ްކަމެއް ްމަގުފަހިވެގެންދާނެ ްއިތުރަށް ފިނިވުމަށް

 ޕާޓީްއަށްްކޮށްދެވުނުްހުރިހާްަކމެއްްކޮށްދޭނެްވާހަކަްދަންނަަވން.ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮތު ްބުާނ ްގަވާއިުދގައި ްޕާޓީައކަށްްމަޖިލީހުގެ ްއެއްވެސް ްފުރުޞަތުއެރުވުމަްށފަހު ްޕާޓީއަކަށް ްސިޔާސީ ްކޮންމެ ން

ްއެހެންކަމުން،ް ްބުނޭ. ްަގާވއިުދގައި ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްވެްސ ްމެންބަރަކަށް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ނިސްބަތްނުވާ

ްިއބްރާހީމުްމުއްޠަލިބަށް.ްްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްފުރުޞަތުްއަރުވަނީްފަރެސްމާތޮޑާްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް
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 ްހަކަދެއްެކވުން:ވާްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްالمس  لا .أجمعينްوصحبهްآلهްوعلىް،دهحو  ްدناسي  ްعلىްالموالسّ ްالةالصّ ް.العالمينްربّ ްهللްالحمد`.ް

ްރަީއސް.، عليكن ްރައީސުލްޖުމްހޫްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީްސ، ްޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ްއަްލފާޟިލް ްރިއްޔާ ޔާމީންްهللا

ްަވޒީރުންނަށްް ްޢައްޔަންކުެރވުނު ްފުރަތަމަ ްކެބިނެޓަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްނޫނީ ްކެބިނެޓަށް، ްފުރަތަމަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްައިއއިރު ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއެޖެންޑާކުެރވިގެްންއައިސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމައްސަލަ ރުހުންދިނުމުގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއްގޮތަްށ75ްްފެންނަނީ ްރޫޙާ ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްހުިރް ްބޭފުޅުންގެ ްމި ްދަނީ ްމި ްއަުޑއިިވގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްތަން. މަސައްކަތްނުކުެރވޭ

ްއަޑުިއވި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްެއްނާޤާބިލުކަމުގެ ްަޓކައި ްކަންތައްތަކަކަށް ްވަކި ްދަނީ ްމި ގެން

ްރިޕޯޓުގަިއް ްކޮމިޓީ ްބަލާއިރުަގއި ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްވާހަކަ. ްބޭނުންނުވާ ްރުހުންދިނުމަށް ބޭފުޅުންނަށް

ް ްހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްވަޒީރުްނެގ ްމި ްކޮމިޓީގައި ްމި ްއޮތް ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވެްސ،ްބޭފުޅ15ްުވަރަށް ންގެ

ްވަަޑއިގެންެނިވް ްއަށް ްކަމަށް.ްކޮމިޓީ ްފުރިހަމަވާ ްލާޒިމްްސިފަތައް ްހުރުން ްކިަބިއގައި ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ް ްިމްއޮންނަނީ ްނިންމެވުމުގަިއްބުނެފައި ްޮއތް ްނިްނމެވި.ްއެހެންނަމަވެްސްދެން ްއެގޮތަށް ްބޭފުޅުން ބޭފުޅުްނެގ15ްްހުރިހާ

ް ްބޭފުަޅކ8ްަތެރެއިން ްކަމަާށއި ްފެނިވަޑައިނުގަންަނވާ ްރުުހންދިނުމަށް ްފެނިވަޑައިގަންަނވ7ްްާށް ްުރހުންދޭން ބޭފުޅަކަށް

ްސިފައެްއގެް ްހުރި ްކިބަިއގައި ްބޭފުޅެއްގެ ްއެހެން ްނެތް. ްެއްއ ްބަޔާންކުރަްއވާފަ ްަސބަބެއް ްެއއްެވސް ްމީގައި ކަމަށް.

ްތަޢުލީ ްބޭފުޅުންގެްނާޤާބިލުކަމުންތޯ،ްނޫނީ ްއެ ްއެްއވެސްްސަބަބެްއްސަބަބުންތޯ،ްނޫނީ ްދަށްވެގެންތޯ.ްމިއިން ްފެންވަރު މީ

ްއޮްތް ްނިންމަވާފައި ްދެން ްނިންމެވުމަށްފަހުގަިއ ްކަމަށް ްފުރިހަމަާވ ްޝަރުތު ްޭބފުޅުންގެ ްއެ ްނެތް. ްއެއް ބުނެފަ

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުިރން ްއޭގެ ްސުވާލުއުފެދޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަާޔންނުކުރުމުން ްސަބަބު ްނިންމެވުމުގައި

މަޖިލީހުގައިްހިގަނމުންދާްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ްބަޖެޓްްޮކމިޓީގެްލަިއވްްޕްރޮގްރާމެްއަގިއްއަޅުަގނޑުްީޓވީންްދެކުނިންް

ްކުަރއްާވް ްމައްޗަށް ްބޭބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމިހާރު ްވިދާުޅވި، ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި މި

ްނުގެންނަް ްއަނބުރާ ްމަސައްކަތަށްްްދަޢުވާތައް ްރުހުންދިނުމުގެ ްވަޒީރުންނަށް ްއަދި ްބަޖެޓާ ްދައުލަތުގެ ްވަންޏާ ކަމަށް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްކަންތައްތަަކކީ. ްދިޔަ ްމި ްފެނިގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކަމަށް. ްތާއީދުުނކުރަްއާވނެ އެމް.ޑީ.ޕީން

ް ްނޫނޭ. ްއުސޫލެްއ ްމިއީ ްޤަބޫލުުކރަނީ ްައޅުަގނޑު ްމައ811ްްްރައީސް. ްތިްއާބްމީހުންގެ ްނިދަން ްގޭަގއި ްދަޢުވާކުރީ ޗަށް

ނޑުްެވސްްތާއީދު؛ްއެްބޭފުޅުްނގެްމައްސަލަްމިއަދުންްމިއަދަށްްގެެނސްްނިންމަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެް ކަމަށްްވާްނަމަ،ްއަުޅގަ

ްެވްސް ްއަދަބެއް ްއަދި ްކޮްށގެންނުާވނެ. ްވެސް ްހައްޔަރު ްބޭފުޅުން ްއެ ްދަޢުވާޮކށްގެންނުވާނެ. ްމައްޗަށް ބޭފުޅުންގެ

ްދީގެން ްދައުލަތަށް ްއެހެންނަމަވެސް،ްދިވެހި ްޤައުމ211ްްުނުވާނެ. ްމުޅި ްގޮތަށް ްެގްއލުންވާ ްރުފިޔާއެްއގެ ްމިލިއަން އެަތއް

ްދަުޢވާތައްް ްކުރާ ްމައްޗަްށ ްމީހުންެގ ްއެ ްދެން ްހުލިކޮށްލީމާ ްއަންދަިއ ްަޤއުމު ްގެްނގޮސް،ްމުޅި ްތެެރއަށް ބިރުވެރިކަމެްއގެ

ްދެއް ްވާހަކަ ްގެްނނަ ްއަނބުރާ ްތާއީެދއްްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންނާކަށް ްަދޢުވާތައް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޯންނާނެ. ޭކކަށް
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ވެސްްނުކުެރވޭނެ.ްއަދިްއެްަދޢުވާތައްްކޮށް،ްއެްދަުޢވާތަުކެގްއަދަބުްލިބޭްމީހުންނަށްްއަދަުބްދޭންްވެްސްޖެހޭ.ްސަބަބަކީް

ްނޫ ްކަމެްއ، ްތަންތަނެއް ްކޮްނ ްއަންދައިލާނީ ްދެން ްނުކުމެ، ްމާދަމާ ްދިވެިހްއެހެންނޫންނަމަ ްލިބޭނީ، ްދައުލަތަށް ނީ

ްނުގެނެވޭނެވަރުް ްވެސް ްަވޒަންކޮށްލަްންހިތަށް ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްއެއީ ްކަމެއް ްގެއްލުމެއް ްކޮންފަދަ ްދޭނީ ރައްޔިތުންނަށް

ްދޭތެރޭގައިް ްމިކަމާ ްވީާހވެްސްބޮޑަކަށް ްުއއްމީދުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްހިނަގިއދާނެ.ްއެހެންކަމާއެީކގައި ްެވގެން ްކަމަކަށް ބޮޑު

އެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްވިސްަނަވއިްމިްސަރުކާރުގެްކެބިނެޓަށްްދޭންޖެހޭްފުރިހަމަްރުހުންދެއްވައި،ްމިްބޭފުޅުންނަށްްމިއަދުް

ނޑުމެންނަށްް ނޑުމެންގެްޤައުމުގެްސުލްޙަމަސަލަސްކަންްއޮތްކަން.ްމިއަދުްއަޅުގަ މިްމަޖިލީހުންްރުހުންދެއްވުން.ްމީްއަޅުގަ

ްކުީރގެ ްހިނގައްޖެ ްބޭފުޅުންްްއަުޑއިިވގެން ްއެ ްވާހަކަ. ްބޭފުޅުންގެ ްފަދަ ްއިބްރާހީމް ްއިްލޔާސް ްވާހަކަ. ވަޒީރުްނގެ

އަހަރުގެްވާހަކަ.ްނޫނީްއެހެްނ31ްްޢައްޔަންކުެރއްވިްނަމަްމިއަދުްމިތާނގައިްދަްއކާނީްކޮންްވާހަކަެއއްތޯ؟ްވާހަކަަދއްކާނީް

ނުޑްޤަބޫލުކުރަނީްމިއަުދްިތއްބެީވްޤާބި ލު،ްޒުވާން،ްކެޭރ،ްހިތްވަރުގަަދްަވޒީރުންތަކެްއ.ްކޮންމެވެސްްވާހަކަްއެްއ.ްައުޅގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްާލިޒމު ްަމއްޗަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްރުހުންދިނުމަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށް އެ

ނޑުމެންގެްވަޒީ ނޑަށްްުއއްމީދުކުރެވެނީްމިއަދުްއަުޅގަ ނުޑގެްޔަޤީންކަމަކީ،ްއަދިްއަުޅގަ ރުންނަށް،ްިމްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއަޅުގަ

ްކަމަށް ްލިިބެގންދާނެ ްރުހުން ްވަޒީރުންނަށް ްސަރުކާުރެގ ްމިހާރުގެ ްދެންނެވީ ްޢިްއޒަތްތެރިް، الم عليكنالس  و. ުޝކުރިްއޔާ

ްރައީސް.ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(ްގަިއވާްޮގތުގެްމ171ްަގެްދަުށންްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގ11.1ްެއެޖެންޑާްއައިޓަމުް ތިންްއަޅުގަ

ްގޮުތެގް ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމެންބަރުންނަށް ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީަތކަށް ްއަދި ްޕާޓީތަކަކަށް ްހުރިހާ ްނިމުނީ. ްމި ްބަހުސް ކުރި

ްއެއްް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަިކ ްއަދި ްމެންބަރަކަށް ްއެއް ްޕާޓީއަކުން ްކޮންމެ މަތިން

ްފުރުޞަތުއަރު ްގަީޑަގ.ްމެންބަރަކަށް ްވޯޓުނަގާ ްމިއަދު ްއޮންނާނީ ްދެންނެވުން ްވޯޓަށް ްމައްސަލައިގައި ްނިމުނީ.ްމި ވަިއްމި

ްމިްނިމުނީ.11.1ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

މިްދަނީ.ްޖިންސީްކުށުގެްބިލު،ްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެވިްްއަށ11.2ްްޑާްއައިޓަމުްއެޖެންް-11.2

ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓު. ްްގޮތުގެ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް 24ްްއިޞްލާޙު ްމ2113ްްިޑިސެމްބަރ ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ަގއި

ްކޮމިޓީެގް ްއިޖްތިމާޢީ ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްލިބިފައެއްނުވޭ. ްިއޞްލާޙެއް ްއެއްވެސް ރިޕޯޓަށް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުުންދާއިރާގެ ްފުވައްމުލަކު ްޢިްއޒަތްތެރިްްهللاމުޤައްރިރު ްއަޅުަގނޑު ްމުޙައްމަދު. މަސީޙް

ްމުޤައްރިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމަސީޙްްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު
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ްދިރާސާކޮށް،ް ްވަނީ ްމި ްކޮމިީޓން ްއިޖުތިމާޢީ ްބިލު، ްުކށުގެ ްޖިންސީ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ްމިްފުރި ްކޮމިޓީން ްއިޖުތިމާޢީ ްފެށިއިރު، ްކޮމިޓީން ްއިޖްތިމާޢީ ްމަސައްަކތް ްބިލުގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހަމަކޮށްފަ.

ބިލުގެްމަސަްއކަތްކުރުމަށްްޓަަކއިްހަވާލުކުރީްސަބްްކޮމިީޓއަކާ.ްސަބްްކޮމިޓީންްމަސައްކަްތުކރުމުގައިްމިްބިލާްމެދު،ްއަދިް

ްިއދާރާތަކާ ްސަރުކާރުގެ ްގުޅޭ ްބިލާ ްއެގޮތުްންްމި ްހޯއްދަވާފަިއވޭ. ްރަޢުޔު ްފަރާތްތަކުގެ ްއެހެން ްގުޅުންހުރި ްކަމާ އަދި

ްވަީން ްކޮމެންޓުތައް ްއެފަދަ ްއަިދ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް، ްކޮމެންޓު ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްދެންނެވިފަިއވޭ ްވެސް ލިޔުމުން

ްއިޖްތިމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއޮގތުން ،ް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެ. ްމެސް ްސަބްްހުށަހަޅުއްވައިފާ ްފުރަތަމަ ްކޮމިޓީގެ ޢީ

ްހިއުމަންް ްވެސް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމައި ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްސަބް ްއިޖްތިމާޢީ ްމަސައްަކތުގައި ްކުެރވުނު ކޮމިޓީގައި

ރައިޓްސްްކޮމިޝަްނގެްބޭފުޅުްނނާ،ްޖެންޑަރްމިނިސްޓްރީގެްބޭފުޅުންނާ،ްއަދިްއެޓަރނީްެޖނެރަލްްއޮފީހުގެްބޭފުޅުންނަށްް

ްދަޢުވަ ްފުާޅްވެސް ްވަރަށް ްަދޢުވަތުއެުރވުނު. ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްފަރާތްތަކުގެ ްއެހެން ްގުޅޭ ްކަމާ ްއަިދ ުތއެރުވުނު.

ްމިް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރުމުަގިއ ްބިލުގެ ްއަިދ ްމަސައްކަތްކުެރިވގެންދިަޔއީ. ްބިލުގެ ްމި ދާއިރާެއއްަގއި

ްވެ ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ްފާޅުކުަރއްވާަފއިާވ ްފަހުަގިއްތަޅުމުގައި ްއޭގެ ްރިޢާޔަތްކުރެވިގެންދިަޔ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ސް

ްއޮފީހުންް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮިސކިއުޓަރ ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގެންދިަޔިއރު މަސައްކަތްކުިރއަށް

ޕްރޮސިިކއުޓަރްޖެނެރަލްްއެއްބާރުލުންދެްއވާފަިއވޭ.ްެއގޮުތންްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްޚާއްަޞްގޮތެްއގައިްފާހަަގކުރަން؛ްކުީރގެް

ްފޮނުްއވި.ް ްޢާރިފު ްވަކީެލްއ،ްއާދަމް ްޤާނޫނީ ްއޮފީހުން ްމަނިކުާފނުގެ ްއެ ްމަނިކުފާނު ްމުޢިއްުޒ.ްއެ ްއަޙްމަދު އަލްއުސްާތޛު

ނޑުމެންްކުރިއަށްްެގންދިޔައިރުްކޮންމެްދުވަހެްއގަިއހެންްއެްބައްދަލުވުންތަުކގަިއް އަޅުަގނޑުމެްނގެްބައްދަލުވުންަތއްްއަުޅގަ

ްބިލުެގްބައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްއާދެ! ްދެްއވާފަ. ްވަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްލަފާ ްަފންނީ ްޭއގެ ވެިރެވވަޑަިއގެން،

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްމި ްނިންމުމުގަިއ ްއަދި މަސައްކަތް

ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްވެސް ްސަބްްްނަޝީދު ްމަސަްއކަތް ްބިލުގެ ްއަިދ ްދެްއވާފަ. ްވަނީ އެއްާބރުލުމެއް

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްކޮމެންޓު ްއިތުރު ްހިއްސާކުރެވި، ްމަނިކުފާނާ ްއެ ްވެސް ްޑްރާފްޓު ްއެކު،ްއެ ްނިންމާފައިވުމާ ކޮމިޓީން

ްފުރިހަމަކުރިއިރު ްބިލު ްކޮމިޓީން ްއިޖްތިމާޢީ ްވަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެްސ ްކޮމެންޓުތައް ްއެ ްއާދެ!ްްލިބި، ހިމަނާފަ.

ް ްމީ ްއާދެ! ްނިންމާފަ. ްބިލު ްމި ްކޮމިޓީން ްއިޖުތިމާޢީ ްއޮތީ ްިމ ްަވގުތު ްމި ްބިލެއް.69ްްއެހެންވީމާ، މާއްާދގެ

ްޤާނޫނީް ްވަގުތު ްމި ްގުޅިގެން ްކުށާ ްޖިންސީ ްދެނީ ްމި ްފަރުވާ ްބިލުގައި ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްފަދައިން އެނިގވަަޑއިގަްނވާނެ

ްއެ ްގޮތުން ްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ނޑު ްމީހުންނަށްްއޮނިގަ ްކުރާ ްމިކަން ްައދި ްހުއްުޓވުމަށާ، ްމިކަން ްގޮެތްއގައި ކަށީގެްނވާ

ްދާއިރާއެއްަގއިް ްފުޅާ ްވަރަށް ްބެލެވިގެން، ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްއެ ްއެކު ްނެތުމި ްއަދަބުތަކެއް ްބެލެޭވ ްގޮތުަގއި ޑިޓަރެންޓެްއގެ

ްގޮުތގަިއްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު،ްކުޅުދުް ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްމެންބަރުްބައްލަވާފަ.ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްދެކުނު އްފުށީ

މުޙައްމަދުްނަޝީދުްމިްބިލުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްއޮތީްވެސްްއަިދްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީންްވެސްްމިްބިލުްއިޞްލާޙުކުރީްވެސްް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަކެއް ްގިނަ ްމާ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ! ްރޫޙުގަ. ްދެންނެވި ްމި
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ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮށްދެއްވި ްކޮމިޓީން ްިއޖްތިމާޢީ ްމަސައްކަތް ްބުރަ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ދައްކާކަށް

ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވް ްކޮމިޓީގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުްޝުކުރުދަންނަވާނީ ްބޭނުންވޭ.ްއެގޮތުން އަޅުަގނޑުްޝުކުރުދަންނަވާަލން

ްނަންތައް ްމެންބަރުންގެ ްއިޖްތިމާޢީްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެގޮތުން ްއާދެ! ްބަލައިގެން. ްފުދޭކަމަށް ްއެކަމަށް ދަންނަވާލުމުން

ްހޯރަފުށީް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު، ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްދެކުނު ްހެންވޭރު ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނަވނީ، ކޮމިޓީގަިއ

ްިޢއްޒަ ްާދއިރާގެ ްރަޝީދު،ްކެލާ ްމެންބަުރްއަޙްމަދު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢަބްދުދާއިރާގެ ްމެންބަރު މަޢުޞޫމު،ްވެލިދޫްهللاްތްތެރި

ްގަުމް ްމުޙައްމަދު، ްރުޤިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަހިބަދޫ ްމުޙައްމަދު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްޢަބްދުލްޢަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްޢަބްދުލްޣަފޫރު، ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖަމާލުްދާއިރާގެ ޒީޒު

އަބޫބަކުރު،ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ް ްމުއްޠަލިބު. ްއިބްރާހީމް ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ނޑު، ްއަުޅގަ ްއަދި ްލަޠީފު. ްޙަސަން ްމެންބަރު ުފވައްމުލަުކްޢިއްޒަތްތެިރ

.ްއަދިްއަޅުަގނޑުްރިޕޯޓުްޢިއްޒަތްެތރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިލާފައިްމަދުއްމުޙަ މަސީޙްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްދެކުނުްދާއިރާގެ

ްކުރިްނވެްސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެޮގތުން ްދަންނަވައިލާނަން. ްވެސް ްއެއް ްޖުމްލަ ްޝުކުރުގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްކުރިން އިށީނުމުގެ

ނުޑްދެންނެވިހެންްވަރަށްްޚާއްޞަްގޮތެްއގައިްކުރީގެްޕްޮރސި ކިޔުަޓރްޖެނެރަލްްއަލްއުސްތާޛުްައޙްމަދުްމުޢިއްޒަށްްއަުޅގަ

ްއޮފީހުގެް ްއެ ްފާހަގަކޮށް،ްއަދި ްއެއްބާރުލުން ްދެއްވި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްފުރިހަމަކުރުމުގައި ްބިލު ްމި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްއާދަ ްއަލްއުސްާތޛު ްދެއްވި ްމަޢުލޫމާތުތައް ްގޮތުން ްޓެކްނިކަލް ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ ްވެސްްފަރާތުން ްޢާރިފަށް މް

ްނަޝީދަށްް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުުދއްފުށީ ްހުށަހެޅުއްވި ްބިުލ ްއަދި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ނޑުމެންްމިްބިލުގެްކަންތައްަތްއްއެންމެްފަހުްޑްރާފްޓުްނޫނީް ވެސްްޝުކުރުދަންަނވަން.ްއަިދްޚާއްޞަްގޮެތްއގައިްއަުޅގަ

ްކޮ ނޑުމެންނަށްްއިޞްލާޙުކުެރވުނު ްއަުޅގަ ްކޮށްދެއްަވއި، ްއެކަން ްއެކު ްފަުރާވތެރިކަމާ ްވަރަށް ްަބއްލަވައިެދއްވުުމގައި ޕީ

ްއަޅުަގނުޑް ްވެސް ްޖެނެރަލަށް ްކައުންސެލް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްލަފާދެއްވި ްޤާނޫނީ ްލަފަޔާއި ްފަންނީ އިތުރު

ް ްކުރެްއިވ ްފަރާތުން ްސެްކރެޓޭރިއެޓުގެ ްއަދި ްދަންނަވާލުމާްޝުކުރުދަންނަވަން. ްޝުކުރު ްވެސް ްމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ބުރަ

ްބިލުް ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްޝުކުރުދަންނަވާލަމުން ްޖުމްލަކޮށް ްހަމަ ްފަހަރު ްެއއް ްއަދިވެސް ްދެން އެކު،

ނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްމިއުޅޭްކަންތައްތައްްހުއްުޓވުމަށްްވަަރށްްބޮޑުްބާ ރަކަށްްވެގެންދާނެ.ްޤާނޫނަކަށްްވެގެންދިއުމުންްައުޅގަ

ްތަންދެމުންް ްނިންމުމަށް ްމަސައްކަތް ްކުރި ްކޮމިޓީން ްއިްޖތިމާޢީ ްވަގުތު ްމި ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމި އެހެންވީމާ،

 އަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްޢި ްކޮމިޓީގެ ްމުޤަްއރިރަށާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޕޯޓަށްްކޮމިޓީގެ ްމި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް އްޒަތްެތރި

ނުޑްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތޮއްޑޫްާދއިރާގެް ބަހުސްކުރުމަށްްއެއްަގޑިއިުރގެްފުރުޞަތުްމިްއޮތީ.ްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.ް

ް

ްން:ދުްވާހަކަެދއްެކވުއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ްމަސައްކަްތކުރަްއަވިއް ްބުރަކޮށް ްވަރަްށ ްމަސަްއކަތް ްބިލުގެ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްކޮމިީޓގެ ްމުޤައްރިރަާށއި ްކޮމިޓީގެ ްމި ްޓަކައި ްކަމަށް ނިންމާލި

ްމަ ްރައްިޔތުންގެ ްދައުރަށް ްމި ްގުޅުންހުރިްރައީސް. ްމުޖުތަމަޢާ ްއަދި ްގުޅުންހުރި ްރައްޔިތުންނާ ްނިމެމުންދާއިރު ޖިލީސް

ްއަދިް ްކަމެއް. ްއުފާކުރާ ްަވރަށް ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްައޅުަގނޑުެމން ްނިމިގެންދާކަމަކީ ްބިލުތަކެއް ްމުހިއްމު މިފަދަ

ްއިް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްލީޑަރޝިޕެްއ ްވަރުގަަދ ްމިފަދަ ްދަްއކަވަމުްންޚާއްޞަކޮށް ސްނަންގަަވއިގެްނ

ް ްިދވެހިރާއްޭޖަގއި ްއެގޮތުން ްކަެމއް. ްއުާފކުރާ ްވަރަށް ްައޅުަގނުޑމެން ްވަންދެނ7ްްްގެންދާގެންދިއުމަީކ އަހަުރ

ްމުޤައްރިރަކާިއް ްކޮމިޓީގެ ްނިސްބަތްވެވަަޑއިގަްނނާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބިލު ްޢުޤޫބާތުގެ ްޤާނޫނުލް ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ

ްޕާ ްނިންމިނިންމުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެ ްއެްއކޮށް ްލަފަޔާ ްއިުރޝާދާ ްރައީސްގެ ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްމެންބަރުން ްގިަނ ޓީގެ

އިްއޔެަގއިްމިްމަޖިލީހުގައިްަސރުކާރަށްްތާއީދުކުރާްމެންބަރުްނ،ްއެްބޭފުޅުްނގެްކޯލިޝަންްާޕޓުނަރުންްހިތްހަމަޖެއްސުމަށްް

ްަގއިަގއިްޖެހި ވަަރށްްބޮޑުްތަފާއްޔެއް.ްމިއަދުްސަރުކާރަށްްތާއީދުކުރާްކޮމިީޓގެްްޓަކައިްބޮލައިލާޖެހިޖެހުމަކީްރައްޔިތުންގެ

ްއޮތްް ްމި ްރާއްޖެ ްމި ްގޮތުން ްއިޖްތިމާޢީ ްސަބަބަކީ ްބޮލައިލާޖަހާކަްށނެތީމު. ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލު ްގެނައި ްމި މުޤައްރިރަކު

ްވަ ްނަމާދު ްމެންދުރު ްއިްއޔެ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްމިއީ ްބަލައިލާއިރު ްފިހާރައެްއެގްހާލަތަށް ގުތުަގއި

ްިދވެހިް ްބަޔަކު. ްތިބި ްހިންގަން ްޢަމަލު ްބަދުއަޚުލާޤީ ްނެރެންޖެހެނީ ްމި ްވަދެ ްފުލުހުން ްތަޅާަލއިގެން ނޑު ބިއްލޫރިގަ

ްމަޤާމުތަކުަގއިް ްއަސްުލ ްބޭފުުޅންގެ ްއެ ްޢިލްމުވެރިން. ްދީނީ ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދަނީ ްމި ްފަސާދަވަމުން މުޖުތަމަޢު

ްމު ްމި ްޖެހޭްމިްތިއްބަަވއިގެން ްއެބަ ްލަފާްނަސޭހަތްނުދޭތީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެން ްހެޔޮ ޖުތަމަޢަށްްދޭންވާ

ނޑުްގޮާވލަންްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީގެްމުަޤއްރިރު،ްުފވައްމުލަކުްެދކުނުް މީހުންނާްގުޅޭްގޮތުންްމިހާރުްބިލެއްްހަދަން.ްއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެްހެޔޮލަފާްދީީންދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްމަސީޙަށް،ްކޮަބއިތޯ ޭއްމިްމުޖުތަމަޢުްފަސާދަވެގެންދާއިުރްއަުޅގަ

ްބުރާިއް ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްނުފެނޭ. ްބޭފުޅުން ްެއ ްަވގުތުތަުކގައި ްދޭންވާ ްނަސޭހަތް ްދީނީ ޢިލްމުވެރިންތައް.

ްެއހެ ްފިޔަވައި ްދަރުސްދިނުން ްޗެނަލަކުްނ ްޓީވީ ްހުރިހާ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްބުރުގައި ްހެޔޮލަާފްދެވަނަ ްގަޑިެއއްަގއި ން

ްހެދިދާނެ.ް ްޤާނޫނުތަކެއް ްމިފަދަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުފެނޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްތަެނއް ްދޭ ދަރުސްތަކެއް

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްދަނީކީ. ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއިޞްާލޙުވެގެްނ ްމުޖުތަމަޢު ްނޫން ްޤާނޫނަކުންެނއް އެހެންނަމަވެސް

ްމަ ްމަޖިލީހުގެ ްވެސްްރައްޔިތުންގެ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްބަލައިލަިއފި ްއެކަނި ްދައުރަށް ްމި ްނަމަ، ްބަލައިލައިފި ސައްކަތަށް
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ްރައްޔިތުންގެް ްހަލަބޮލި ްެއންމެ ްދެކަފި، ްއެންމެ ްިޚޔާލުތަފާތު، ްއެންމެ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްއުފެދުނު ްމިހާތަނަށް ރާއްޖޭަގއި

ނޑުމެްނގެްނަތީޖާ ނޑުމެންގެްބިލުަތއްްްމަޖިލީހުގެްއެފިސެންޝީްއަށްްބަލައިލާއިރުްއަުޅގަ ނެރުންްވަރަށްްހަިއވާެނ.ްއަުޅގަ

ްއޮންނާނެ.ް ްފެންނަން ްނަމަ،ްމިކަން ްބަލައިލައިފި ްމަސައްަކތްތަކަށް ްކޮމިޓީތަުކގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްރިކޯޑުތަކާއި ނިންމާލި

ްމަނިކުފާނާ ްލިބުނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކާމިާޔބީ ްމި ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ްމަނިކުފާނާްޢިއްޒަތްތެރި އި

ްއުސޫލުން.ް ްރިވެތި ްަމޝްވަރާެގ ްމެންބަރުންގެ ްޕާޓީތަކުެގ ްމައިނޯިރޓީ ްއަދި ްމެޖޯރިޓީ ްމަސައްކަްތކުެރއްވި ްމިތާ އެްއކޮށް

ްނަމަ،ް ްދެިވއްޖެ ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްުއސޫލުން ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްހަމަ ްރާއްެޖ ްމި ްިދވެހިރާއްޭޖގައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭގައި ްއަހަރުދުވަުހެގ ްދެ ްފާއިުތވެގެންދިަޔ ްއެޅުވޭނެ. މަގަށް

ނޑުމެންގެްތެރޭަގިއ7ްއުފެދުނުްއެންމެްބޮޑުްޚިލާފަކީްފެބުރިއަރީް .ްއެކަމާްގުިޅގެްންހިނގައިދިޔަްހުރިހާްކަމެއްގަިއްއަޅުގަ

ޓަކައި،ްއަދިްއިޖުތިމާޢީްފޭރާންްހެޔޮކުރުމަށްްޓަކައި،ްްވަރަށްްޚިޔާލުްތަފާތު.ްއެހެންނަމަވެސްްމުޖުތަމަޢުްރަނގަޅުކުުރމަށް

ްހިމެނޭް ްމަޖިލީހުގައި ްކަންތައްތަުކގަިއްމި ްކުރެވުނު ްމަިޖލީހުގައި ްމި ްަޓކައި ްަރނގަޅުކުރުމަށް ްބާރުވެިރކަން ްޤާނޫނީ އަދި

ނޑުްަދންނަ ވާލަންްބޭނުންވާްވާހަކަްމެންބަރުންްވަނީްވަރަށްްރަނގަޅުްއިންޕުޓެއްްދެްއވާފަ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްބާަރކުންް ްނަމަ،ްޤާނޫނުގެ ްމަސައްކަތްކުރަްންބޭނުން ްިއޞްލާޙުުކރަން ްދިވެހިާރއްޖެ ްަމގުން ްދާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަކީ

އެކަންޏެއްްމިކަންްއިޞްލާެޙްއްނުވާނޭ.ްޚާއްޞަކޮށްްއަޅުަގނޑުްޮގވާލަންްމަޖިލީހުގެްމައިނޯރިޓީްޕާޓީ،ްސަރުކާރުްހިންގާް

ްހަ ްފުވައްމުލަުކްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމަސީޙަކީ؛ ްއޮނަރަބަލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްމި ްބޭފުެޅއް ްއިސް މަ

ދެކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްދިވެހިްސަރުކާރުންްއެބަްޖެހޭްދިވެހިރާއްޖޭެގްމުޖުތަމަޢުްރަނގަޅުކުރުމަށްްޓަަކއިް

ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރަްނ. ްމަސައްކަތްތަކެއް ްހެޔޮ ްފާއިތުވެގެންިދޔަ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްތެރޭަގއ44ްްިނަށް ދުވަުހގެ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްމިއެއްނޫން ްތަން. ްގެަނއި ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްހޯޕް ްލޯގޯސް ްފަތުރާ ްދީްނ ްނަޞާރާ ފެނިގެންދިޔައީ

ްޢިލްމުވެ ްދީނީ ްކަހަލަ ްއެކި ްއުޅޭ ްއެބަ ްދުނިޔޭގަިއ ްގެންނަންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއްަޗކީ. ްތުނބުޅިްގެންނަންވީ ރިން.

ބަހައްޓާްދީނީްޢިލްމުވެރިން.ްތުނބުޅިްނުބަހައްޓާްދީނީްޢިލްމުވެރިން.ްެއކިްފާޑުފާުޑގެްދީނީްޢިލްމުވެރިން.ްހަމަްހެޔޮލަފާް

ްނަސޭހަތްދިނުމުގެް ްދީނީ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްމުޖުތަމަޢު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްގެނެސްގެން ްމީހުން ްކަހަލަ ްއެކި ނަސޭހަތްދޭ

ނޑު މެްންހިންގަންވީ.ްކޮންމެްހުކުރުްުޚޠުބާްއަކީްސިާޔސީްޚުޠުބާއަކަްށްނަހަދަންވީ.ްމިްމުޖުތަމަޢުްޕްރޮގްރާމުތަކެއްްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުް ްއެހެންވީމާ، ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަްތުކރަންވީ. ްރޫޙެްއގައި ްރަނގަޅު ްޓަކައި ރަނގަޅުކުރުމަށް

މިްއޮތީްވަރަށްްނުބައިްހާލަތެއްގައޭ.ްމީހުންްމެރުމާ،ްްނިންމާލަމުންްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޙަޤީޤަތުގައިްާރއްޖެ

ްދިހަފަނަރަް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްނަމަ، ްިވސްނާލައިފި ްއިނދެ ްތަނެއްަގއި ްރަނގަޅަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ކުށްކުރުމާ،

ްގޮތަކަށްްިމްއަހަރުގެްތަޞަްއވުރުްރަނގަެޅއްްނޫން.ްދަރިންްބޮޑުކޮށްގެންްކިޔަަވއިދެވޭްވަރުގެްމާޙައުެލއްްއޮތްްޤައު މެއް

ްތަޞައްވުރަކަްށް ްގެންދަންޖެހޭ ްރާއްޖެ ްޕާޓީަތކާ ްއިދިކޮޅު ްސަރުކާާރއި ްޓަަކއި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްމިކަން ްނުދައްކާ. ޤައުމު
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ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްަތޞައްވުުރްެއްއގޮތްވާންޖެހޭނެ.ް ްގޮތުްންވިަޔސް ްއިޤްތިޞާދީ ްއަދި ްއިޖުތިމާޢީ އެއްބަްސވާންޖެހޭ.ްެއއީ

ްތަފާތަސް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްތިްދެއްވިްެއއްބާރުލުމަށްްޓަކައި.ްދާންްވިސްނާްމަގުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނ3ްްަވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ75ްްެއެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެނބަރަުކްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގެންަފއިނެތުމާްއެކުްގަާވއިދުގެް

ަވނަްކިޔުންްއިްއވުމުގެްކުރިްނ،3ްްވާްގޮތުގެްމަތިންްޖިންސީްކުށުގެްބިލުގެްނަންބަރުގެްދަށުން،ްއެްމާއްދާގެް)ށ(ަގއިް

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްއިހަވަންދޫ ްއެދިވަޑަިއގެންނެވި ްފުރުޞަތަށް ްއަޅުަގނުޑްهللاްދެންމެ އަށް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްްއެކވުން:ވާހަކަދެهللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްގިނަް ްމުހިއްމު ް ްވަރަށް ްތެޭރގަިއ ްމަސަްއކަތުގެ ްިމއަދުގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްމިއަދުް ްމުޖުތަމަޢުގައި ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްބިލަކީ ްމި ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްވޭ. ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްވެސް މަސައްކަތްތަެކއް

ްހާ ްމުޖުތަމަޢުގެ ްައދި ްކަންތައްތަކާ ްއެކުެލވިފަިއވާްހިނގަމުންދާ ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބަލާއިރު ލަތަށް

ްމުޖުތަމަޢުގަިއް ްއަދި ްވެސް ްކަންތައްތަކެްއ ްގިނަ ްރަނގަޅުކޮްށލަންޖެހޭ ްއިތުރަށް ްބިލުގައި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ބިލެއް.

ްހުރި ްވެސް ްކަންތައްތަެކއް ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްއަަޅއިިކޔާއިުރގައި ްކަންތައްތަކާ ނުޑްހިނގާ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްމި ކަން

ްއަދަބުތަކަީކް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްބަލާއިރު ްއަދަބުަތކަށް ްބިލުގައިވާ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަން.

ނޑުމެންްވިސްނާްަކމަށްްވާނަމަ،ްމިއަދުެގްހާލަތާްނުގުޅޭްއަދަބުަތކެއްްކަމުަގއިް ްމުޖުތަމަޢުގެްހާލަތަށްްރިޢާޔަތްކޮށްްއަުޅގަ

ްެއް ްއަދި ްއަދަބުތަކާ ްަކނޑަެއޅޭ ްކުށްަތކަށް ްކޮބަިއކަމާއި ްުކށަކީ ްރައީސް.ްޖިންސީ ްޤަބޫލުކުރަން.ްިޢްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްއަދަބުތަަކކީް ްލިބެންޖެހޭ ްމިނާއިުރގައި ްކަންކަން ނޑުން ްިމންގަ ްއެ ްއަދި ނޑާ ްމިންގަ ްމާނަކުރުމުގަިއްގެްނުގޅޭނެ ކަންކަން

ްގޮތުގަް ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުެރވޭ.ްއެއީ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަދި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކުަޑކޮށް އި

ްއެހެންނަމަވެސްް ްހަދަންޖެހޭ. ްއެަބ ްވެސް ްނޫންކަމުގައި ްއަދަބުިދނުން ްބޭނުމަކީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްވާންޖެހޭ. ްއެބަ ްކަމުގައި ްއިޞްލާޙުކުރުން ްކަމުަގިއިވްމުޖުތަމަޢު ްހުރި ްކަންބޮޑުވުންތަކެއް މިފަދަ

ްިމއަދުް ްބޭނުންތެރިކަން ްޤާނޫެނއްގެ ްމިފަދަ ްބިލެއް.ްއަދި ްމުހިއްމު ނޑުމެންްނިންމަން ްމިއަުދްައޅުގަ ްބިލަކީ ްމި ނަމަވެސް

ްޤާ ްމި ްގޮުތގައި ނުޑްޤަބޫލުކުރާ ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްމުހިއްމުވެ،ްބޮުޑވެފަ.ްޢިްއޒަްތތެރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވަނީ ނޫުނެގްމި

ްބަަޔކަށްް ްގިނަ ްހަމަ ްއެާއއެކު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަެމއް. ްއެކަީށެގންވާ ްައއުމަކީ ްބަދަލުތަކެއް ްހެޔޮ ްމުޖުތަމަޢަށް ސަބަބުން

ްަކމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްއަދަބުތަކެްއްލިބުމަީކްވެސްްހަމަްީމގެންްވެދާނެ ބޮޑުްނޭނގުމެްއގެްތެޭރގަިއްިތބެ،ްބޮޑު

ްކަްނކުރުމު ްމެދުަގއިްއަޅުަގނޑުމެން ްހާލަތާ ްމިއަދުގެ ްރާއްޭޖެގ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވެއްެޖއްާޔ ްނޫނީ ްތެރޭގައި ެގ
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ވިސްނައިާލއިރުަގއިްއެނގިގެްނނާއިްނޭނގިގެންްކުރާްކުށްތަްއްވެސްްބައިވަރު.ްއަދިްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެްމީހަކަށްްއެް

ްމަޖުބޫރުކުރުވަިއ،ްކަންތަ ްބޭުރގަިއްކުށްކުރުމަށް ްއިޚްތިޔާރުން ްފެނޭ.ްމީހެއްގެ ްއެބަ ްމިއަދު ްވެސް ްމަންަޒރު ްކުރުވާ އްތައް

ްމީގަިއް ްވެސް ްއަދަބުލިބުމުގައި ްއަށް ްމީހާ ްއަނެއް ްވެސް ްކުށްތަކަށް ްކުރާ ްހާލަތްތަކުަގއި ްމަޖްބޫރީ އެހެންނަމަވެސް

ްކު ްއިޚްތިޔާުރގައި ްމީހެްއގެ ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެ ްައޅުަގނޑު ްހިމެނިފައިވާކަން ްޮބުޑކަން ްވުރެ ްވަރަށް ްކުށާއިްއެކަީށގެންވާ ރާ

ްެއް ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްއެނގެްނޖެހޭ. ްރަނގަޅަށް ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްކޮަބއިކަން ްުކށްތަކަކީ ްކުރާ ްބޭރުަގއި އިޚްތިޔާރުން

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީާމ،ް ކުށްތަކުގެްސަބަބުންްލިބޭްއަަދބުތަކުަގއިްވެސްްތަފާތުތަެކއްްހުންނަންޖެހޭްކަމުގައިްއަުޅގަ

ނޑުްމިްްމިްބިލަކީްމުހިއްމު ބިލެއްްކަމުގައިްވީނަމަވެސްްއަދިްމިްބިލަކީްބޭނުންތެރިްބިލެއްްކަމުގައިްވީނަމަވެްސ،ްއަުޅގަ

ނޑުގެްހިުތގައިް ނޑުްމިްބިލާްބެހޭްގޮތުންްއަުޅގަ ދެންނެވިްކަންބޮޑުވުންްމިްބިަލށްްއޮތީތީވެްއަޅުަގނޑުްހިތަްށއެރީްއަުޅގަ

ްކަމެކޭ ްމުހިއްމު ްއެއީ ްފާޅުކޮށްލާނަމޭ. ްޝުޢޫރު ނޑުްހުރި ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްބޭނުންތެރިކަމެއް ްއެހާމެ ްހަމަ ްައދި .

ް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 21ްްޤަބޫލުކުރަން. ްއަިދ25ްްއަހަރާއި ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްއަންނަިއރުގައި ްޙުކުމެއް ްޖަލު އަަހރުގެ

ް ްާވިއރު،ްއަދ25ްިހަމައެއާެއކު ްކަުމގައި ްއަދަބެއް ްެއްއވަރުގެ ްޙުކުމާ ްކުރާ ްއުމުރަށް ްމީާހގެ ނޑުމެންނަށްްްއަހަރަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްއެހ25ްްާމިއަދުްއުމުރަށްްޖަލަށްްލުމަކީްއެއީް އަހަރުގެްުޙކުމެއްްކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވެމުންދާއިރުްމިއީްއަުޅގަ

ްވެްސް ްމެރީމަ ް ްމީހަކު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްކުެށއް ްބަލައިގަެނވޭ ފަސޭހައިން

ް ްމި ްމަރަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމީހަކު ްއެ ްދޭތެރޭ، ްމީހަކާ ްއެ ްވެއްޖެްއޔާ ްނޫނީ ްޖަލަށްލުމަށް. ްއުމުރަށް އޮންަނނީ

ް ްލެވެނީ ްމި ްގޮތުން ްިދނުމުގެ ްލުޔެއް ްވެސް ްއަޅައިކިޔާާލއިރުަގއ25ްްިޙުކުމްކުރީމަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޖަލަށް. އަހަރަށް

ްފާ ްިމްބިލު ްވީނަމަވެސް ްއެހެންކަމުަގއި ްހުރި. ްއެބަ ްކަމެއް.ްކަންބޮޑުވުންތަެކއް ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ސްކުރުމަކީ

ްފަހުެގް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްބިލަށް ްމި ްހަމައެާއއެުކ، ްކަމެއް. ްއެދޭ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެގެންދިއުމަކީ ްޤާނޫނަކަށް ހަމަ

ތަށްްމަރުޙަލާގައިްގެންނަންޖެހޭްކަމުގައިްވެސްްއަޅުަގނޑުްދެކެމުްންއަޅުަގނުޑގެްވާަހކަްނިންމަިއލާނަން.ްދެއްވިްފުރުޞަ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންް އަދިްއިތުރުްޢިއްޒަތްތެރިްއެއްްމެންބަރަކުްމިްބިލުގައިްވާހަކަުފޅުދައްަކވަންްއެދިަވޑަިއގެންފަިއްއެބަްއޮތް.ްއަޅުގަ

ް ްގޮުތން ްގަާވއިދުަގއިވާ ނޑުމ31ްެމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ ްހުްސަވގުތުޮކޅަކަށް ނޑުްމިނެޓުގެ ްއަުޅގަ ްދާނީ.ްއެއަށްފަހު ްމިހާރު ން

ްފުރުޞަތަށްް ްފަހުން ްއޭގެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް. ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހެންވޭރު ފުރުޞަތުއަރުވާނީ

ްދާއިރާެގްޢިްއޒަ ްދެކުނު ްހެްނވޭރު ްއޮީތްހަމައެކަނި ްއެދިަވޑަިއގެންަފއި ްވަގުުތްފުރުޞަތަށް ތްތެރިްއެދިަވޑަިއގަންނަާވ؛ްމި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްޢަބްދުލްޣަފޫރު. ްޙާމިދު މެންބަރު
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ްމެންބަރުންނަށ11:11ްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަތީން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި ްފަށާިއރު. ްމަަސއްކަްތ ގައި

ްގުުތކޮެޅއްްއަުރވަން.ްަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް.ްމިނެުޓގެްހުްސވ31ްައަޅުަގނޑުް

ް

 ]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްފަށަނީ ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު ން.11.2ްް`.

ްދިރާސާ ްކޮމިޓީން ްއިޖްތިމާޢީ ްބިލު ްކުށުގެ ނޑުްޖިންސީ ްއަުޅގަ ްބަހުސް. ްކުރެވޭ ްރިޕޯޓަށް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ކުރައްވަިއ

ްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ް

ް

ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްިޢއްޒަ ްޝުކުރިއްޔާ ްބިލު ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްރަީއސް. ނުޑ69ްްތްތެރި ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްއެކުލެިވގެންވާ މާއްދާ

ްމިީއް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއެންމެންެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްއެއް ްބޭނުންވާތީ. ްފާހަގަޮކށްލަން ްކަމެއް ްދެތިން ވެސް

ތަްހޒީބަށްްއެޅޭްވަރަށްްރަނގަޅުްފިޔަވަަޅކަށްްވާނެ.ްރާއްޖޭގައިްމުޖްތަމަޢުގެްހަމަޖެހުމާްއަދިްކުރިއެރުމާއިްތަރައްޤީްއާއިް

އެއީްޮބޑުްމައްސަލަްއެއްްކަުމގައިްފާަހގަެވގެންްމިްވީްުދަވސްތަކުަގއިްގޮއްސަްއޮތްްކަެމއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްބިުލގެް

ްިއްޞލާޙުވެގެން. ްދާއިރާ ްޝަރުޢީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާނީ ްހާސިލު ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ނޑުމެްންްމަޤްޞަދު އަުޅގަ

ްމިކަހަލަް ްމިންވަރަށް، ްއެކި ްމީހުންނަށް، ްއެކި ްފެންނަން، ްއެހެރީ ްތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްމަޝްހޫރުކޮށް ްހަމަ ރާއްޖޭަގއި

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްވެސް ްމެދުވެިރކޮްށ ްމީޑިއާ ްހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ްދޭތެރޭ ްއެކަމާ ްތަން. ްއަދަބުދޭ ކަންކަމުގަ

ޤީްއަކީްވަށައިޖެހޭްކަމަކަށްްާވތީވެ،ްއަދިްކިތަންމެްރަނގަޅުްބިލެއްްއޮތްްނަމަވެސްްއޭެގްހާމަވެގެންދާްތަންްފެނޭ.ްތަރައް

ްއޭގެތެޭރގަިއް ްގޮތުން. ްއޮތް ްބާރުތައް ްެއކި ްމުއަްއސަސާތަކާއި ްއެކި ްދައުލަތުގެ ްހާސިލުނުވެދާނެ ްމަގްސަދު ޙަޤީޤީ

.އެމް،ްހެލްތުްއެންްޑްފެމިލީ،ްއެޓަރނީްޖެނެރަލްްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭްމިްބިލުްއެކުލަވައިލުުމގައިްެއޗް.އާރު.ސީް

ްބިލެއްް ްބަލާފައިވާ ްކޮމިޓީއަކުން ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީއެްއގައި ްވާހަކަދައްކާފަިއވޭ.ްއަުޅަގނުޑްއެ ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލާ އަދި

ނޑަށްްފާހަގަކުރެވޭްިމކަމާްބެހޭްގޮތުންްހޭލުންތެރިކަންްކުޑަ.ްއެއީްމަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާްެއއްްްމީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ފަދަްބަޔަކުްމިކަމާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަތަކެއްްަދއްކާކަށްްހަމަްޔަޤީނުންވެސްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްއެދިފައެއްުނވޭ.ް

ްނޫނޭ.ްކުރިއަްށްއޮްތް ްިނމުނީކީ ްއެކަން ްހިސާބުން ްމި ްއަކީ ްތާނގަިއ؛ްމީެގްމާނަ ްކުިރއަްށްއޮތް ްއެދެން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިކަން ްޖަމުޢިއްޔާތަްއްތާނގައި ްމަދަނީ ްރާްއޖޭގައި ްހަމަ ްގޮުތގައި ްެއނގިފަިއވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްއެދޭ ްވުމަކީ ކަން

ވެސް،ްމިްކަމަށްްފޯކަސްކުރާްމަދަނީްޖަމުޢިއްޔާތައްްއެބަްހުރި.ްދާދިްފަހުންްމިްފާސްވިްމަޢުލޫމާތުްހާމަކުރުމުގެްބިލުގެް
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ްސަބަބުން ްސްކްރޫޓިނީންގެ ްމީޑިާއގެ ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސްްްސަބަބުންނާ ްއިުތރުވެފަިއވޭ. ްހޭލުންތެރިކަން ްކަމަށް ިމ

ްކުޅެންޖެހޭނެ.ް ްދައުރެއް ްވުެރްބޮޑު ްމިހާރަށް ްމީޑިއާ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްދިާރސާކުރުމުަގއި ްކަންކަން ޝަރީޢަތްތަކާއި

ްއަް ްގޮުތގައި ްޕާޓީއެްއގެ ްސިޔާސީ ްބޭނުންަވނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްފަހު ްނިސްބަތްވާްއެންމެ ޅުަގނޑު

ްައޅުަގނޑުމެންް ްއޭަގއި ްފާހަަގޮކށްފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިކަން ްއޮންނާނެ ްވެސް ްތެރޭގައި ްގަާވއިދުެގ ްހިންގާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ްރައީސުްން ްގޮފި ްއެއީ ްމީހުން، ްކުރިމަތިލާ ްމަޤާމަކަށް ްސިާޔސީ ްއެއްވެސް ްޕާޓީގެ ްމި ްކަމެްއ ްބާރުއަޅާ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމެން ްމަޖިލިސް ްމިކަހަލަްފެށިގެން ްމީހުންގެ ްކުރިމަތިލާ ްވެސް ްމަޤާމުތަކަށް ްއިސް ްޕާީޓގެ ްއެހެން ްއެނޫން ބަރުކަން،ްއަދި

ްުއއްމީދުކުރަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްކަމެއް. ްކުރާ ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްކަމާ ްޕާޓީގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބެލުމަކީ ްއޮތްތޯ ރިކޯޑެއް

ްޕާޓީތަުކަގއި ްއެހެން ްއަދި ްާޕޓީތައް ްިސޔާސީ ްއުފެދޭ ްބޭްއވުން.ްްރާއްޖޭަގއި ްމިގޮތަްށްސަމާލުކަންދީފައި ްކަމަށް ްމި ެވސް

ްއެޭޅް ްކަމަށް ްމި ްވެސް ްފެންވަުރގައި ްޕާީޓގެ ްއެއީ ްފެންަވރުގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދެޭކގޮުތގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއީ

ްކަމަ ްާފސްކުރަންޖެހޭނެ ްބިލު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެކެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޮގތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްވާނެ. ްއަދިްފިޔަވަަޅކަށް ށް.

ްއަންނަް ްކަމެއް.ްމުޖްތަމަޢަށް ްބަދަލުގެންނަންޖެހިފައިވާނެ ްއަބަދުެވސް ްއެއަށް ްބިލުތަކަކީ ްމިކަަހލަ ްތާނގައި ްއޮތް ކުރިއަށް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްގުޅިގެން. ްގޮތާ ްމަނާކުރެވެމުންދާ ްަކންކަން ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަދި ްތަރައްޤީއާ ބަދަލުތަކާއި

ނޑުްވެސްްތާއީދުކުރާނެްވާަހަކްްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއި މިއީްވަރަށްްރަނގަޅުްފެށުމެއްްކަމަށްްބަލައި،ްމިްބިލަށްްއަޅުގަ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިަވޑަ ްފުރުޞަތަކަްށ ްމެންބަރަކު ްއެްއެވސް ްަވގުތު ްމި ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެތް.ްޝުކުރިއްާޔ ިއގެންފަެއއް

ް ްަގވާިއދުގެ 75ްްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ްގަިއާވ3ްްވަނަ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްދަށުން،ްއެ ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ް ްބިލުގެ ްކުށުެގ ްޖިންސީ ްމަތިން ްއެހުމުެގ3ްްގޮތުެގ ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ްއެުހން ްވޯޓަށް ްބިލަށް ްމި ްިއްއވަން. ްިކޔުން ވަނަ

ްވަގުުތަގއިްއޮންނާނެ.ް

ްއެޖެންް-11.3 ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްނަންބަރު ްއިޖްތިމާޢީްއަށ11.3ްްޑާ ްބިލު، ްރައްާކތެރިކަމުގެ ްއިޖްތިމާޢި .

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓް ްމި ްހުށަހެޅުމަށް. ްރިޕޯޓު ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކޮށް، ޑިސެމްބަރ26ްްކޮމިޓީން

ްރިޕޯޓަށ2113ްް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހަށްްްގައި ްރިޕޯޓު ްމި ްލިބިފައެއްުނވޭ. ްއިޞްލާޙެއް އެއްެވސް

މަސީްޙްهللاްހުށަހަޅައިދެއްވާނީްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިުރްފުަވއްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމުޙައްމަދު.ް

ް

ްކަދެްއކެވުން:މުޙައްމަދުްވާހަްމަސީޙްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެ
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ްފުރިހަމަކޮށްް ްބިލެއް ްއަނެްއކާެވްސްއެހެން ްފަރާތުން ްޮކމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްޔާ

ްއާދެ!ް ްބޭނުންކުރަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު ްހުށަެހޅުއްވުުމގެ ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ނިންމުމަށްފަހު

ްބިް ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްކަންކަންްއިޖްތިމާޢީ ްމި ްރިޕޯޓުަގއި ްއެ ްއާދެ! ްނިންމަވާފަ. ްވަނީ ްމިހާރު ްކޮމިޓީން ްއިޖްތިމާޢީ ލު

ނޑުްއިތުރުްވަގުެތއްްމިް އަޅުަގނޑުމެންްކުިރޔަށްްގެންިދޔަްގޮތްްވަރަށްްސާފުކޮށްްބަާޔންކޮށްފައިވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

ްކުރިންވެ ްހަމަ ްމިކަުމގަިއ ްގަސްެތއްނުކުރަން. ްހޭދަކުރާކަށް ްެސކެޓްރިޭއޓާިއްކަމުގަިއ ްފަދައިން ްދެްނނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ސް

ްފާހަަގކޮށްް ްއެއްބާރުލުން ްދެްއވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިީޓެގ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަދި ްޖެނެރަލް ކައުންސެލް

ްދިރާ ްކޮމިޓީން ްއިޖުތިމާޢީ ްބިލު ްަރއްކާތެރިކަުމގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްއެުކ ްދަްނނަވާލުމާ ްޝުކުރު ްބޮޑަށް ސާކުަރއްަވއިްވަރަށް

ްއިޞްލާޙުކުެރއްވިްގޮތުގެްރިޕޯްޓްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމުގެްއުފާްއަޅުަގނޑުްހާސިލުކުރަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރަ ްހުޅުވާލަން. ްމަުރޙަލާ ްބަހުސްކުރުމުގެ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ތަމަްޝުކުރިއްާޔ

ްއަށް.ްهللاްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްޢިްއޒަ ްދާއިރާގެ ްުއތުރު ްމައްޗަންޮގޅީ ްފަރާތުން ްސަުރކާުރގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ތްތެރިްޝުކުރިއްޔާ

ްބިލު،ްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުެގް ްމިްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްއަޙްމަދުްދީދީްރައްޔިތުންގެ ްމާރިޔާ މެންބަރު

ް ްއަިދ ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުއްވީީތވެ ްރިޕޯްޓ3ްްބިލު ްކޮމިޓީ ްނަމަވެސް ްަފހު އަހަރަށް

ނޑުެމންްތަޅުމާްހަމައަށްްވޯޓަާކއހަަމއަށްްައއީތީެވްއަުޅަގނޑުްމަުރޙަބާދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމަރުޙަލާްނިމިގެންްއަުޅގަ

ް ްސަރުކާުރން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަވަހަށ2118ްްްރައީސް. ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަވާލުވުމަށްފަހު ްެވރިކަމާ ްއަހަރު ވަނަ

ްމީ.ްއެީއް ްކަންަތއް ްއެއް ްެތރެއިން ްކަންތައްތަުކގެ ްފޯރުކޮށްދިނުން.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްއަވަްސެވގަތް އިޖްތިމާޢިްރައްކާތެރިކަމެއް

ވަަންއަހަރުްވެރިކަމާްހަވާުލވެ،ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިްއެންމެްފުރަތަމަްބިލުތަކުގެްތެެރއިނ2118ްްްފަރާތުންް

ްބި ްއެއް ްތެރެއިން ްބިލުތަކުގެ ްހުށަހެޅި ްވެސް ްއަށް ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ްހަދަންވެގެން ްއިޖްތިމާޢީްޤާނޫނަކަށް ްމީ ލު

ްަފގީރުކަމުެގް ްވީ ްމަގުސަދަކަށް ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލު ްމި ްވީ، ްމަުގސަދަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބިލު. ރައްކާތެރިކަުމގެ

ްހޯދައިދިނުމަށާ،ް ްރައްކާތެރިކަމެއް ްއިޖްތިމާޢީ ްމީހުންނަށް ްޖެހޭ ްހާލުގައި ްދަތި ްތެެރއިން ްރައްޔިތުްނގެ ލޮޅުންތައް

ްފަގީރުންގެް ްވީހާވެސްްްމުއްސަނދިންނާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްވަސީލަތް ްހުރިހާ ްޤައުމުގެ ްކުޑަކުރުމާ، ްފަރަހު ދެމެދުގައިވާ

ހަމަހަމަކޮށްްބަހައިލެވޭނެްވިްސނުމެއްގައިްައޅުަގނޑުމެންްހުށަހެޅިްބިލެއްްމީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްބިލުގެްސަބަބުންް

ްއާމްދަނީްއާއިްލިޭބްއެހީތެރިކަެމއްްލިިބގެ ނޑުމެންގެްވިސްނުމުަގއިްލިިބގެންދާނީްލިބޭްއިނާޔަތްތަާކއި ްއަުޅގަ ންދާނީްއޭރު
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އެކަނިްދަރިންްބަލަހައްޓާްނުަވތަްބަފައިންނަށް.ްއަޅައިލާނޭްފަރާތެއްްނެތް،ްމީހުންނަށްްނަފްސާނީްބަލީގެްމީހުންނަށްްދޭް

ްސަ ްވެސް ްކަންތައްތަުކަގއި ްމިކަހަލަ ްގޯިތގެދޮުރ ްފެންބިލު، ްާކބޯތަކެތި ްކަރަންޓު ްއަދި ްއަށް ްފަރާތުންްއެހީ ުރކާރުެގ

ްހަދަންވެގެންް ްޤާނޫނު ްަމޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނިޔަތުަގއި ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްއެހީ ްެއކިެއކި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

ް ްއޭރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްމީ ްބިލެއް ްވެރިކަމަށ2118ްްްހުށަހެޅި ްއަހަރު ވަނަ

ްމި ްއަދި ްހަވާލުީވއްސުރެ ްއޮތީ ްިވސްުނމުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްެވސް ްގަދަވާނޭ.31ްްއަދު ްމީހާ ްަސގާފަތް.ްގަދަ އަހަރުގެ

ބަލިްމީހާްބަލިވާނޭ.ްެއްަސގާފަތާއިްވީހާވެްސްދުރަށްގޮސްްިއޤްތިޞާދީ،ްމާލީ،ްޖުމްލަކޮށްްއިޖްތިމާޢީްއިންސާފުވެިރކަމެްއް

ްއެމްް ްފޯރުކޮށްދިން.ްއެއީ ްަވރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްމިްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންވީ ްއޮތީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްިވސްނުމަކަށް .ޑީ.ޕީގެ

ްފޯރުކޮށްދޭންް ްއަަށގަންނަންެވގެން، ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްއިންސާުފ ްއިޖްތިމާޢީ ްހޯދަްނވެގެްނ، ްއިންސާފު ްމި ކަމަށް،

ް ްގެންގުޅުނީ ްވިްސނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަޢ2ްާވެގެން ްނިޒާެމއް ްޓެްކސްގެ ްވަށާޖެހިފައިާވ ްއެއީ ރަފުކޮށް،ްގޮތެއް.

ްއިނާޔަތްަތއްް ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްއިނާޔަތްތަްއ، ްމިކަހަލަ ްއަނެއްކޮޅުން ްތަންފީޛުކޮށް، ޤާނޫނުހަދައި،

ްއާމްދަނީ،ްދައުލަތަްށްއެް ްވިސްނުމަކަްށްއޮތީ.ްެޓކްސްނަަގއިގެްންދައުލަތަްއްިލބޭ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ފޯރުކޮށްދިނުން

ްކަންކަް ްމި ްއެްއޗަކުން ްޚަރަދުކުރުން،ްއިތުރުވާ ްޚަރަދުކުރުން.ްއެކަނިވެިރްމައިންނަށް ްމީހުންނަށ65ްްްމަށް ްމަތީ އަހަރުން

ްބޭނުންވާް ްއަށް ްއެހީ ްޚާއްޞަ ްޚަރަދުކުރުން. ްވެސް ްކަންތައްތަކަށް ްކަހަލަ ްސަބްސިޑީ ްކަރަންޓްގެ ްއަދި ޚަރަދުކުރުން

ްރައްޔިތު ްޮއތީ ްވިސްނުމަކަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޚަރަދުކުރުން. ްމީހާްމީހުންނަށް ްލިބޭ ްއެންމެ ްަޤއުމުަގއި ްތެރެއިން ްނގެ

އަތުންްނަގަިއ،ްދައުލަުތގެްަސރުކާރެްއގެްމަދަދުވެރިކަމާއިްޯއގާތެރިކަމާއިްސަުރކާރުގެްއަޅާުލންްއެންމެްބޮޑުވާްމީހާްއަށްް

ްޤައުމު ްމި ްއިންސާފު ްއިޖްތިާމޢީ ްވަރަކަށް ްވީހާވެސް ްދީ، ްއަތަށް ްމީހާ ްދެރަ ްނަގައި ްއަތުން ްމީހާ ްގަދަ ގަިއްދިނުން.

ްފަރާތުންް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްނިޔަުތގައި ްމި ްވީ. ްވިސްނުމަކަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްރައީސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްބެލުން އަށަގެންެނވޭތޯ

ނޑުްއެދެީން ްއިޖްތިމާޢީްރަްއކާތެރިކަމުގެްބިލު.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިްބިލެއްްމީ

ްމަ ްމިރައްޔިތުންގެ ްބިލުްމިއަދު ްމި ްޤާނޫނަކަށް ްހަދަން. ްޤާނޫނަކަށް ްއަވަހަކަށް ްވީހާެވސް ްފާސްކޮށް ްބިލު ްމި ޖިލީހުން

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްފަހުން ްހަާވލުވި ްވެރިކަމާ ްސަރުކާރެއް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިހާރު ްސަބަބަކީ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ހަދާންޖެހޭ

ނޑުމެްނގެްމުޖުތަމަޢުގެްތެރޭގައިްއެކަނިް ވެރިްމައިންނަށްްިލބޭްއިނާޔަތްތައްްލިބުންްއޮތީްއެންމެނަށްްވެސްްއެނގޭްއަުޅގަ

ް 65ްްހުއްޓިފަ. ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްމަތީ ްމީހުންނަށ2111ްްްއަހަރުން ްޖެހިފައިވާ ްހާަލތުގައި ްޚާއްޞަ ްއަދި ރުފިޔާއާ

ް ްހެދުމަށްފަހ2111ްްުލިބެންޖެހޭ ްޤާނޫނަކަށް ްއަންނަނީ. ްއެ ްލަސްވެގެން ްހަމަ ްމަހަކު ްކޮންމެ ްލަސްވެފަ. ްަވނީ ރުފިޔާ

ްކަމަށް.ްޢި ްލިބޭނެ ްއެއްޗެހި ްލިބެންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއުއްމީދކުރަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް އްޒަތްތެރި

ްޕީ.ޕީ.އެމްެގް ްފާހަގަކުރިން ްއެްނމެން ްައޅުަގނޑުމެން ްދިޔައިރު ްބަހުސް ްފާހަގަކޮށްފިން،ްބަޖެޓްގެ ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްވަޢުދު،ް ްވެފައިވާ ްމ65ްްީފަރާތުން ްމަތީ ްއަހަރުން ްމަސްވެރިންނަްށ5111ްްހުންނަށް ނޑުެވރިންނަށާއި ްދިނުމާ،ްދަ ރުފިޔާ

ް ްއޮްތ ްކުރިޔަށް ްފާހަަގކުރިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިނުމަށް، ްއެއްެޗއް ްހިމަނާފައެއ5ްްްދޭންޖެހޭ ްވެސް ްަބޖެޓުގައި އަހަރުެގ
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ްޤާނޫނުއަ ްހުށަހެޅުމަށްފަހު ްބިލު ްމި ްހުށަހެޅި ްފަރާތުން ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްަރއްޔިތުންނަށްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް ސާސީންްވެސް

ްދެކޮޅަށްް ްއިދިކޮޅަްށ، ްބަލިވުމާ ްބަލިމީހާ ްގަދަެވ، ްގަދަމީހާ ްމަޖުބޫރުވާނެ. ްޯފރުކޮށްދިނުން ްޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާ

ްކޮންމެވެްސް ްއިންސާފު ްއިޖްިތމާޢި ްތެރޭގަިއ ްމުޖުތަމަޢުގެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްޮގސް ްަވރަކަށް ްކޮންމެވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްގެނެ ްދަންނަވަން.ްވަރަކަށް ްއެދި ްފާސްކޮްށދިނުމަށް ްއަވަހަށް ްވީހާވެސް ްބިލު ްމި ްބަލަން. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމަށް ވޭނެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޙާމިދުްޢަބްދުލްްްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރު

ނޑުމެންްޕާީޓންްއެކަމަށްްވަރަށްްާތއީދުކޮްށްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިް ކަމުގެްބިލަކީްއަުޅގަ

ްބިލެއް.ް ްހުށަހެޅި ްޕާޓީން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްީއވާ ްއެމް.ޕީ ްދެންމެއަކު ްއިސްަނގަިއ،ްދާދި ްއެކަުމގައި އަދި

ނޑުްދެޭކޮގތުގައިްިދވެހިރާއްޖްއަށްްމިްމިންވަރަށްްވެސްްތަޢާރުފުކު ނޑުމެންގެްޕާޓީން.ްއަިދްމިްމަފްހޫމުްއަޅުގަ ރީްައޅުގަ

ްގޮތެްއަގއިް ްޚާއްޞަ ްކަމެއް. ްއިތުރުވަމުންދާނެ ްމިންވަރު ްީމގެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްދެކޭގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްމީ ކުރިމަގުަގއި

ްކޮންމެވެސްް ްވެސް ްމީހުންނަށް ްނެތް ްވަޒީފާ ްމިންވަރުން ްލިބުނު ްތަނަވަްސކަން ްއަށް ްާރއްޖެ ްމި ްލަފާކުެރވެނީ އަޅުަގނޑު

ްއެއީްވަރެއްް ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްހަމަޖެއްސޭނެ ްލިބެންދެން ްވަޒީފާ ްގޮެތއް ްފޯުރކޮށްދެވޭނެ ްއެހީތެރިކަމެއް ގެ

ނޑުމެންްބޭނުންވާްގޮްތ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަދިްާރއްޖޭގެްކަްނކަންްހުރިްގޮތުްންެއް އަޅުަގނޑުމެންްޔަޤީނުންްވެްސްއަުޅގަ

ް ްއުެޅނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްނުދެވިގެން ނުޑްހިސާބަށް ްއަުޅގަ ްކުރިއެރުން ްއޮތް ްލިބިފައި ްވަގުުތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއެއީ ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްނުހެދޭނެ ްޙަޤީަޤތަކަށް ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވައިލާނަން.

ނޑަކ2118ްަ ްގާތްގަ ްއޮތީ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްއޭރު ްހަވާލުވިއިރު ްސަރުކާާރ ްއަހަރު ްވަނަ ްވަުރގަ.5ްްށް ބިލިއަން

އެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްއަދިްއިހަކަށްދުވަހުްއަޅުަގނޑުމެންްބަޖެޓްްފާސްކުރިއިރުްފެނިގެންްއެްދިޔައީްއާމްދަނީްދެްގުނަް

ް ްމަތިވެއްޖެ. ްވުރެ 12ްްއަށް ްވެސް ްއިން ްޓެކްސް ްހަމައެކަނި ްއެހެންވީމާ،8ްްބިލިއަން. ްލިބޭ. ްއެބަ ބިލިައން

ްރަ ްޢާއްމު ްބަެއްއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްނުކުެރވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހީތެރިވެދިނުމަކީ ްއޔިތުންނަށް

ްސިޔާސީް ްެއއީ ްއުޅޭ. ްއެބަ ްބައެއް ްދެކޭ ްވެސް ްކަމަށް ްނޫން ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްެއހާ ްމީ ްދެކޭގޮތުގައި ބޭފުޅުން

ްވިސް ްފުޅާކޮށް ްކަންަކމަށް ްއިޖްތިމާޢީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްބަޖެޓްްފަލްސަފާއެއްގެ ްފަހުން ްދާދި ްނަމަވެސް، ނި

ްކޮންމެވެސްް ްއިބްރާހީމު ްާޤސިމް ްއޮނަރަބަލް ްކަމަށްވާ ްމަހުޖަނެއް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްފެނުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކޮމިޓީގައި

ކަމަކާްހިތްހަމަނުޖެހިގެންްއެްމަނިކުފާނަށްްވިދާޅުެވވުނު،ްައމިއްލަްމަސައްކަތުްންދިރިނޫޅޭްމީހުންނަށްްކޮންހާްލާރިްއެްއް

ނޑުްދެންނެވިން،ްތީްއިނގޭތޯއޭްއަޅުަގނޑުމެންނާއިްތިްބޭފުޅުންނާްފަލްސަފާގެްއޮތްް ދޭކަށްްހެއްޔޭ.ްއެްހިސާބުންްައޅުގަ

ްޕާީޓގެް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮީތ، ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްއިސްނަގައި ްބިލު ްމި ްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ތަފާތަކީ.

ދާއިާރގެްމެންަބރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.ްއާެދ!ްއާމްދަނީްައޅުަގނޑުމެންެގްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަމއްަޗންގޮޅީްއުތުރު
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ްބޭސިުކް ްެއއީ ްާވހަކަދައްކާފަ. ްވާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްމަތިކުރަން ްމިންވަރު ްއާމްދަނީގެ ްލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް

ް ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްއެންމ4511ްެމިންވަރެއްެގްގޮތަށް ްމީހަކަށް ްމިއަދު ްަވންޏާ ްކަމަށް ްވެްސްްނުލިބޭ ްދިރިުއޅުމެއް އާދަިއގެ

އުޅެޭވވަރުްުނވާނެްކަމަށް.ްެއޮގތުންްއަޅުަގނޑުމެންްމަސަްއަކތްކޮށްފައިްވާނެްމިނިމަމްްވޭެޖއްްސެޓުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމާޙައުލުގަިއ ްސިޔާީސ ްވާަދވެރި ްއަންނަ ްިމ ްއުފެދިގެން ްމިހާރު ްއަކީ ްވާަހަކ ްއުޅޭ ްމި ދަންނަވަން

ްރައްކާތެރިކަމާްރައްޔިތުންނަ ްއިޖްތިމާޢީ ްޕާޓީތަކާއި ްބާރުއަޅާ ްރައްކާތެރިކަމަށް ްއިޖްތިމާޢީ ްހާމަވަމުންދާނޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ށް

ް ްއަންނަނީ ްމި ްއުފެދިގެން ްރާއްޖޭގެ ްޕާޓީތަކާ. ްތާއީދ2ްްުބީރައްޓެހި ްކަންކަމަށް ްިއޖްތިމާޢީ ްވިސްނުމަކީ ްއެއް ިވސްނުން.

ްއި ްވިސްނުމަކީ ްއަނެްއ ްިވސްނުމެއް. ްބަލިްބޮޑުކުރާ ްބަލިމީހާ ްގަދަ، ްަގދަމީހާ ްކުަޑކޮށް، ްތާއީދު ްކަންކަމަށް ޖްތިމާޢީ

ްއެހީތެރިވެދިނުން.ް ްއަށް ްބަލިމީހާ ްވާޖިބެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑުމެން ްގޮތް.ްއަޅުގަ ްކުރާ ްކަންކަން އުސޫލުން

ްަހއިސިްއޔަތު ްއަމިއްލަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްފަރާތުން ްޕާީޓގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްތާއީދުކޮށް،ްއަޅުަގނޑު ްބިލަށް ްމި ްވެސް ން

ްއަޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުރަނީްހުިރހާްބޭފުޅުންްވެސްްމިްބިލަށްްވޯޓުދެްއވާނެްކަމަށް.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށީްއުތު

ޢީްރައްކާތެރިކަަމކީްކޮންމެްޤައުމެްއގައިްވެސްްއެްޤައުމެްއގެްަރއްޔިތުންނަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއިޖްތިމާ

އަބަދުވެްސްދެމުންްއަންނަްިޚދުމަތެއް.ްއެހެންކަމުންްމިކަމާްބެހޭްޤާނޫނީްހައިސިއްޔަުތްލިބި،ްބިލެއްްފާްސެވގެންދިޔުމަީކް

ްރަ ްވަރަށް ްލިިބގެންދާނެ ްރައްކާތެރިކަމަށް ްއިޖްތިމާޢީ ްޤަބޫުލކުރަން.ްދިވެހިރައްޔިތުން ްއަޅުަގނޑު ްަކމަށް ްކަެމއް ނގަޅު

ްމިް ްއެގޮތުން ްސަބަބުން. ްދިޔުމުގެ ްމަދުވެގެން ްނިސްބަތް ްފަގީރުންެގ ްތިބި ްޤައުމެއްަގއި ްެއ ްތަރައްީޤވެގެންދަނީ ޤައުމެއް

ްލިބިް ްހައިސިއްޔަތު ްޤާނޫނީ ްފަރާތްތަކަށް ްއެންމެހައި ްދޭންޖެހޭ ްރައްކާތެރިކަން ްއިޖްތިާމޢީ ްމި ްފާސްވީމާ، ގެން،ްބިލު

ްހަމައެާއއެުކް ްއަިދ ްބަފައިން، ްެއކަނިވެިރ ްމައިންާނއި ްއެކަިނވެރި ްޭއގެތެރޭަގއި ްލިބިގެންދާނެ. ްރައްކާތެރިކަްނ އިޖްތިމާޢީ

ްއެންމެހަިއް ްބޭނުންވާ ްފަރާތްތަކަށް ްފަރާތްތަކާ،ްމިފަދަ ްނެތް ްމީހަކު ްފަރާތްތަކާ،ްައޅައިލާނެ ްބޭނުްނވާ ްއަށް ްއެހީ ޚާއްޞަ

ްދަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްބޭނުންވާްއެހީތައް ްހާސިލުކުރަން ްތައުލީމު ްމަތީ ްގޮތުން ްތައުލީމީ ްހަމައެއާއެކު ްލިބިގެންދާނެ. ށުން

ްމިް ްއާއި ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްއެ ްފާސްވީމާ ްބިލު ްމި ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްސަބަބުން ްމީގެ ްވެސް ފަރާތްތަކަށް

ްދި ްޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަޖެހިގެންދާނެ. ްއިޖްތިމާޢީްކަންކަން ްބިނާކުރުމުގައި ްޤައުމު ވެހި

ްމުއްސަނދިކަމާިއް ްޤައުމުަގއި ްމި ްކަމެއް. ްބޭނުންވެފައިވާ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްވެސް ްޤައުމަށް ްމި ްިމއަދު ރައްކާތެރިކަމަކީ

ްބޮޑެތިް ްވަރަށް ްދޭތެރޭގައި ްރާއްޖެތެރެާއ ްއާއި ްމާލެ ްހުރި. ްއެބަ ްތަފާތުތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަްށ ްދެމެދުގައި ފަގީރުކަމާ

ނޑުމެންނަށްްތަ ްއަުޅގަ ްރައްކާެތރިކަން ްއިޖްތިމާޢީ ްކުޑަކުރެވޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަތފާތުތައް ްމި ްހުރި. ްއެބަ ފާތުތަކެއް

ްނެިތް ްޤާނޫނެއް ްއެްއވެްސ ްއަންނަނީ ްމި ްދެމުން ްރައްކާެތރިކަން ްއިޖްތިމާޢީ ްވެސް ްމިައދު ްައޅުަގނޑުމެން ލިބިގެން.

ްފަ ްއެ ްޖެހުމަށްފަހު، ްފަިއސާ ްއެ ްކަހަލަްބަޖެޓުގައި ްދޭ ްމިންވަރަކަށް ްބޭނުންވާ ްދޭން ްސަރުކާރުން ްަވުގތަކު ްއެ އިސާ
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ްެއް ްދުވަހަށް ްލިބެންާވ ްއެ ްނޫނިއްާޔ ްޝަުކވާ ްނުލިބުމުގެ ްހަމައަށް ްފައިސާ ްދޭންޖެހޭ ްެވސް ްިމއަދު އުސޫލަކުން.

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްފާސްވެ، ްޤާނޫނެއް ްއެހެންކަމުން ްހުށަހެޅެމުންދަނީ. ްޝަކުވާ ްނުލިބުމުގެ ްފައިސާްފަރާތްތަކަށް ްއެ ދަށުން

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްލިބިގެންދާނެ. ްރައްކާތެރިކަން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްގޮތުން ްއިޖުތިމާޢީ ްއިތުރަށް ލިބެންފެށީމާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދީްހަރަކާތްތައްްމާލޭްފިޔަަވއިްއެހެންްތަންތަނުގައިްމަދުއިރުްޢާއިލާތައްްމިއަދުްމިް

ްއަ ްދިިރއުޅެމުން ްއެތަްއްޤައުމުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްސަބަބުން ްއޭެގ ްހަޤީޤަތަކީ ްހާލުގަ. ްދަތި ްނިކަމެތި، ްވަރަށް ންަނނީ

ްކަމެްއް ްހުރިހާ ްމި ްއެނބުރިގެންދިޔުން. ްމަގަށް ްނުބައި ްމީހުން ްއެ ްހުއްޓި، ްތައުލީމު ްދަރިންގެ ްނިކުެމ، މައްސަލަތަކެއް

ްޤަބޫލުކު ނޑުމެން ްލިބިގެން.ްއަުޅގަ ްރަްއކާތެިރކަން ްއިޖްތިމާޢީ ްހުރިްހުއްޓޭނީ ްފުދުންތެރިކަން ްއަމިއްލަ ްޙަޤީޤަތަކީ ރަންޖެހޭ

މީހުންްމިްއިޖްތިމާޢީްރައްކާެތރިކަމުގެްއެހީތެރިކަންްހޯދުމަީކްއެީއްައޅުަގނޑުމެންްކޮްށގެްނވާނެްކަެމއްްނޫން.ްމިްކަމަކީް

ްއަމި ްހޯަދންޖެހެނީ ްއެހީތެރިކަން ްމި ްއެދި، ްކަމަށް ްމި ްވާހިނދު ްކަމަކަށް ްކޮށްދޭ ްސަުރކާރުން ްއެްރާއްޖޭގެ ްއަށް އްލަ

ްެއކަންް ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޭރުން ްމީހުންނަށް. ްފެންވަރުގެ ްނޫޅެވޭ ްނުލިބި އެހީތެރިކަން

ްމީހުންނާް ްއެ ްއަޅައިލާ، ްއެްނމެން ްހައިިސއްޔަތުން ްޤައުމެްއގެ ްފަގީރުންނަކީ ްޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ ްއަބަދުވެސް ވެގެންދާނީ.

ްއިޚްލާޞްތެރިް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެްދޭތެރޭގައި ްއެހީތެރިކަން ްމީހުންނަށް ްއެ ްވިސްނައި ްމެދު ްހާލަތާ ްމީހުންގެ ްއެ ވެ،

ނޑުމެންެގް ބައެއްކަން.ްއެހެންކަމުން،ްމިްބިލުްފާސްވެގެންދިޔުމުންްޤާޫނނީްހައިސިއްޔަުތްލިބި،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަުޅގަ

ް ްމިއަުދ ްއަރަިއގަނެވޭނެ. ްކަންތައްތަކުން ްމިހިރަ ްެއކުވެިރކަންްމުޖުތަމަޢުގައި ްަރށުވަންތަކަމާއި ްޢާއިލީވަންތަކަމާއި ވެސް

ްތެރޭގަިއް ްރަށްރަށުގެ ްސަބަބުން. ްނެތުމުގެ ްރައްކާތެރިކަން ްއިޖްތިމާޢީ ްބޭނުންވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްދަނީ ްމި ގެއްިލގެން

ްގޮތްގޮތަ ްެއހެން ްއަދި ްފުރުޞަތުތަކާ ްަވޒީފާގެ ްއުފެދިގެންދަނީ. ްމަްއސަލަތައް ްއިތުރު ްއެްފިތުނަވެގެންދަނީ. ްވެސް ށް

މީހުންނަށްްއާމްދަނީްލިބޭނެްގޮތްތައްްނެތުމުގެްސަބަބުން.ްެއހެންކަމުން،ްސަރުކާރުގެްިސާޔސަތުތައްްެއކަށައެިޅ،ްއަދިްިމް

ްތިބީ.ްރައްޔިތުންނަށްް ްއެ ްރަްއޔިތުން ްއަިދވެސް ްއުއްމީދުަގއި ްއުފެދޭނެކަުމގެ ްވަޒީފާތައް ްއިުތރު ްފާސްވެގެންދިޔުމުން ބިލު

ް ްބޭނުންވޭ. ްމަސްްވަޒީފާ ްލިބޭއިރު ްރުފިޔާ ްހާސް ްފަސްހަ ްރަށެއްގައި ްރާއްޖެތެޭރެގ ްޢާއިލާއަކަށް އާަދިއެގ

ްއަށްް ްދެރުންތަކުންްސަލާމަތްވެ،ްެއްޢާއިލާ ްދަރާފަިއްއޮންނަނީ.ްއެ ްފަރާތްތަކަށް ްގިނަ ްވަަރށް ްހަމަ ހަމަވެގެންދާއިުރގައި

ްެއކަށައެިޅގެންދިޔުމަ ްއުސޫލުތަކެްއ ްިލބޭނެ ްއެއް ްއާމްދަނީ ްސަބަބު.ްފުދުންތެރި ްބޭނުންވާ ްއެންމެ ްމިައދު ްަރއްޔިތުން ކީ

ްބިލުތަްއް ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްމިފަދަ ްފުރިހަމަވެގެންދާނީ ްކަންތައްތައް ްމި ްކަންތައްތަްއ. ްބޭނުންވާ އެންމެ

ް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަްށ ްފައިދާ ްއާއި ްމަްނފާ ްބިލުތަކުގެ ްއެ ްައއިސްގެން. ްހިސާބަށް ގޮތުގައިްއަޅުަގނޑުމެންނާ

ލިބިގެން.ްމާލޭގައިްދިރިއުޅުންްހޭދަކުރަމުންދާްމީހުންނަށްްމިއަދަކުްއެހާްބޮޑަކަށްްއިހުސާސެްއްނުކުރެވޭނެްރާއްޖެތެރޭގަިއް

ްކޮްށގެންް ްގިަނގުަންމަސައްކަތްތަެކއް ްޓަކައި ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރުމަށް ްބަ ްޢާއިލާގެ ްހާލު. ްނިކަމެތި ްުއޅެމުންދާ ރައްޔިތުން

ްމީހުންނަށް ްއެ ްވަނީްްވެސް ްގޮތްތައް ްއުޅޭނެ ްމިންވަެރއްަގއި ްެއކަށީގެްނވާ ްޢާއިލާ ްމުިޅ ްމީހުންގެ ްއެ ްަމސައްކަތުން އެ

ްރަްއކާތެރިކަންް ްއެ ްއެްނމެންނަށް ްާޢއިލާގެ ްސަބަބުން ްބިުލގެ ްއެ ްފާްސވެ، ްބިލެއް ްމިފަދަ ްއެހެންކަމުން، ނުހޯދިފަ.
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ްހާިސލުވެގެން ްމަގުސަދު ްބޭނުންވާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްދިވެހިްލިބިގެންދިޔުމުން ްވެސް ްރައްޔިތުންނަކީ ްދިވެހި ްހުރިހާ ދާނެ.

ްރައްޔިތުންނަށްް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްލިބޭނެ ްގޮތެއްަގއި ްހަމަހަމަ ްމަންފާތައް ްއެންމެހައި ްލިބޭ ޤައުމަށް

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާނެްކަެމއްްނޫ ން.ްހަމަހަމަްބައެްއެގްއުފާވެރިކަމާްއެުކްމިްޤައުުމގަިއްދިރިއުެޅވޭނެ.ްނަހަމަކަމަކީްައޅުގަ

ްގޮތުންނާ،ް ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި ްގޮތުންނާ ްޢާއިލީ ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ްނަހަމަކަމެއް ްވުރެ ްއޮތުމަށް ްނަހަމަކަން މެދުގައި

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްލިބިގެން ްރަްއކާތެރިަކން ްެއ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްލިބެްނ ްރައްކާތެރިކަން ްަރއްޔިުތންނަށް ްގޮތުން އިޤްތިޞާދީ

ްޞިއްޙަ ްދެްއވިްދުޅަހެޔޮ ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްހޭދަކުރެވޭނީ. ްދިިރއުޅުްނ ްމީހުންގެ ްއެ ްަޤުއމުގައި ްމި ެތއް

ްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއެ ްުއފާފާގަތިކަމާއި ްދުޅަހެޮޔކަމާއި ްަރއްޔިތުންގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ މީހުންގެްް`.

ްދައްކަނީ.ްއިޖްތިމާޢީް ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމުހިއްުމްބިލެއްގެ ްވަރަށް ްޓަކައި ްހަމަޖެއްސުމަށް ްކަންކަން ދިރިއުޅުމުގެ

ްޤާނޫނަކަށްް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްފަހު ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްދައުރުގެ ްމި ްއަހަރުގެ ްއާދެ!ްމި ްބިލު. ރައްކާތެރިކަުމގެ

ްރައް ްއިޖްތިމާޢީ ްއަޅުަގނޑުމެންެގްވެގެން ްއަހަރު ްާއ ްވެގެންދިޔުމަކީ ްޤާނޫނަކަށް ްފާސްެވގެން ްބިލު، ކާތެރިކަމުގެ

ްމިް ްއެހެންކަމުން ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހަދިޔާކަމުގައި ްބޮޑު ްއަުގ ްއެންމެ ްފުރިހަމަ، ްއެންމެ ްހަމަ ްދެވޭނެ ރައްޔިތުންނަށް

ްހިމެނިގެން،ްއަ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީަގއި ްބިލުްކޮމިޓީގަިއ،ްއިޖްތިމާޢީ ްމި ްމުޤައްރިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންމެ ްހަމަ ދި

ނޑުމެންނާް ްއަުޅގަ ްުކރައްވާަފއި ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބުރަ ްަވރަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްފުރިހަމަކުރުމުގައި ްބިލު ްމި ދިރާސާކުރުމާއި

ވާހަކަްދަންނަވަން.ްހަމައަށްްގެނެސްފައިްމިްވަނީ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑުްމިްބިލަށްްވަރަށްްފުރިހަމަްއަށްްާތއީދުކުރާް

ްދޭތެރޭގަިއާވް ްފަގީރުންނާ ްމުއްސަނދިންނާއި ްމީހުންނާއި ްތަނަވަސް ްއަންނަނީ ްމި ްދައްކަމުން ްއަބަުދވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްމީހުންނަށްް ްނެތް ްތަނަވަސްކަން ްނޫނީ ްފަގީރުންނަށް ްބުނަނީ ްމި ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޓަަކއި ްކުޑަކުރުމަށް ފަރަގު

ްދިރިއުޅު ްމީހުންގެ ްމަަސއްކަތްތަެކއްްއެ ްއަުޅަގނޑުމެްންގިނަގުނަ ްޓަަކއި ްސަލާަމތްވުމަށް ްލޮޅުންތަކުން ުމގަިއްެއްއަންނަ

ްހަމަހަމަކޮށް،ް ްަވސީލަތްތަކެއް ްހުރިހާ ްވާ ްޤައުމުަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހަމަެއހެންމެ ްއަދި ކޮށްދޭންޖެހެއޭ.

ްދޭންޖެހޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެްއކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެްންއިންޞާފުވެރިކަމާ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ކަން

ްގިންތިއަކަްށ،ްަވކިް ްވަކި ްފުއްދުުމގައި ްބޭނުންތައް ްެއއް.ްއާދެ،ްއަސާސީ ްގެންދާްވާހަކަ ްދައްކަުމން ްމީހަކުްވެސް ކޮންމެ

ްފަހިވެް ްކަްނތައްތައް ްަވސީލަތްތައް،ްއެ ްއެ ްބެލިގެންނުވާެނ. ްމީހަކަށް ްިދރިއުޅޭ ްތަނެްއގައި ގެންދާންޖެހޭނީްރަށަކަށް،ްަވކި

ްގެނެސްގެްން ްމަޖިލީހަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނުޑ ްގޮތުން. ްއުސޫެލްއގެ ްއެްއ އެންމެންނަށް

ްމިް ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްފަރާތާ ްލިބިދޭ ްރަްއކާތެރިކަން ްފަާރތާއި ްލިބޭ ްރައްކާތެރިކަން ްމިފަދަ ްބިލަކީ ވާހަކަދަްއކަމުންދާ

ްއަ ްމީހުންނާ، ްފަސްޖެހޭ ްއަދަބުވެސްްކަމަށް ްމީހުންނަށް ްހުރަސްއަޅާ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްމިކަން ދި
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ް ްކުރިއަްށ ްއަލަށް ްތެޭރގަިއ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްމީ. ްބިލެކޭ ނަޑއެިޅގެންދާ 2114ްކަ

ްމަޖިލީހު ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއަހަރު ްޤާނޫނަކީ،ްފާސްކޮށްދޭްވަނަ ްގެނެސްދޭ ްމި ން

ްޤާނޫނަކަށްް ްބޭނުންތެރި ްވަރަށް ްމުހިއްމު، ްވަރަްށ ްވެްސ ްމާނަެއއްަގިއ ްހުރިހާ ްޭއގެ ްވެްސ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ޤާނޫނަކީ

ްތަފާތުް ްޓަަކއި ްދިރިއުޅުްންކުރިއެރުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންަވނީ ްއަބަދުެވސް ވެގެންދާނެކަުމގަ.ްއާެދ،ްއަުޅަގނޑުމެން

ްއެހެންނަމަވެސްްގިނަގު ްއެހީތަކެއް. ްގިނަ ްވަރަށް ްދެމުންގެންދޭ ްސަރުކާުރން ްމިހާރުވެސް ްއެހީތަެކއް،ްވަސީލަްތތަކެއް. ނަ

ނޑެްއގެްތެެރިއންްނުދެވޭްޚިދުމަތެއްްކަމަށްްވަންޏާްކޮންމެްވަގުެތއްަގއިްެވސްްއެްޚިދުމަތަކަްށްބުރޫއަަރއިް ޤާނޫނީްއޮނިގަ

ހެންކަމުން،ްޤާނޫނެްއްފާސްވެގެްނ،ްޤާނޫނެްއގައިްަބާޔންވެގެންްއެްޚިދުމަތްތައްްދޭްހުއްޓުންްެއއީްެއކަށީގެްނވާްަކމެއް.ްއެ

ްއަަޔސް،ްކޮންމެް ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްއަބަދުެވސް ްނޫން.ްއެކަން ްކަމެއް ްއަންނާނެ ްއެީއްހުްއޓުމެއް ްވިްއޔާ ްވަނީ ކަމަށް

ްޚިދުް ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންަނށް ްޚިދުމަތެއް ްއެ ްވެްސ ްބަދަލުވިޔަސް ްބިލުްވަޒީަރކު ްފެން ްއެއީ ްދެމުންގެންދާނެ. މަތެއް

ްކަމުގަިއް ްފޮތްފަންސޫރު ްދަރިންގެ ްކިޔަވާ ްހަމައެހެންމެ ްއަިދ ްިވޔަސް. ްކަމުގައި ްބިލު ްކަރަންޓު ްވިޔަްސ، ކަމުގައި

ްކަމުގައިް ްއެހީތައް ްދޭންޖެހޭ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްތައުލީމު ްމަތީ ްޓަކައި ްކިޔެވުމަށް ްކުދިންނަށް ްއެ ްއަދި ވީނަމަވެްސ،

ްގެދޮރުްވީނަމަވެ ްވެްސ ްޓަކައި، ްވިޔަނުދިުނމަށް ްބަނގުރޫޓު ްިވޔަފާރި ްކުޑަ ްކުރަމުންގެންދާ ްއެެހންމެ ްހަމަ ްއަދި ސް.

ްގޮތްތަެކއް.ް ްއެތަްއއެަތއް ްރަްއކާތެރިަކމުގެ ްގެނެސްދެން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުން ްމި ްވެސް ްޓަކައި އިމާރާތްކުރުމަށް

ްމާނައިގަ ްފުރިހަމަ ްއޭގެ ްޤާނޫނު ްމި ްިމްއެހެންކަމުން، ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްލިބިދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން އި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއަށްްހާސިލުެވގެންދާނެ ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްބޭނުންވާްމަގުސަދު ނޑުމެންްހާސިލުކުރަން ްއަޅުގަ ޤާނޫނުން

ްޙަޤީޤަތުގަ ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން ްބޮުޑްދަންނަވަން. ްވަރަށް ްވެސް އި

ނޑުމެންގެްއެންމެްއާަދއިެގްމީހާްއާއިްއެންމެްނިކަމެތިްީމހާްއާއިްުމއްސަނދިްމީހާއާް ގެޕެއްްވަރަށްްޮބޑުްފަރަެގއްްައޅުގަ

ްއެް ްކުިރއަކަްށްނުދާނެ ްަޤއުމެއް ްއެ ްރަށެްއ،ްެއްތަނެއް ްިދވެހިރާއްޖެ،ްއެ ްވެސް ްއޮތްކަން.ްޙަީޤޤަތުގައި ްއެބަ ދޭތެރޭގައި

ްއެހީތެރިކަންްޤައުމެްއގަ ްމީހުންނަށް ްދޭންޖެހޭ ްއެހީތެރިކަން ްތިބި ްބޭނުންވެަފއި ްއެހީތެރިކަން ްކަމަށް ްއެ ްއެންމެ ްތިބި އި

ދީގެން،ްއެްމީހުންގެްދިރިުއުޅމުގެްހާލަތުްރަނގަޅުެވގެންްނޫނިއްޔާ.ްއެްމީހުންްދިރިއުޅޭްެގދޮރުގެްހާލަތުްރަނގަޅުެވގެންް

ްތައުލީމު ްދަރިްނނަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްބޭސްފަރުާވްްނޫނިއްޔާ. ްބަލިވީމަ ްމީހުން ްއެ ްނޫނިްއޔާ. ްގޮތްތަްއްހަދައިދީގެން ދެވޭނެ

ްޤާނޫނުް ްމި ްދަންނަވާނީ ްގޮތެްއްތަނަަވސްކޮށްދީގެންްނޫނިްއޔާ.ްއަުޅަގނޑު ްކުރެވޭނެ ްއަްށްުނގޮސް ްަކއިރި ްމީހެއް އެހެން

ްއެ ނޑުމެްނގެްަރއްޔިތުންނަށްްމިއިން ްއަުޅގަ ްއވެްސްޙައްޤަކުންްމަޙްރޫމުެވގެން،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާްސވެގެްންދިޔައިމާ

ްމިް ްދަންނަވާނީ ްވެސް ްައރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ބީވެގެންނުދާނޭ.

ނޑުމެންްަރއްޔިތުްނނަށްްދޭްހަދިޔާއެްއގެްގޮުތަގއ2114ްްިބިލަށްްވޯޓުދެްއވަިއ،ްކުިރއަށްްއޮތްްއަހަރު، ވަނަްއަަހރުްއަުޅގަ

ްވަރަށްް ްހިނގާށޭ. ްދެމުންގެންދަމާ ްޚިދުމަތް ްއެ ްހަދައި، ްޤާނޫނަަކށް ްވެގެން ްޤާނޫނަކަށް ްފާސްކޮށް، ްތަނުން ްމި ްބިލު މި

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް
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ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށްް` ްބިލު ްމުހިއްމު ްމި ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްިއޖްތިމާޢީ ްއާދެ، ރައީސް.

ްއިޖްތިމާޢީް ްއޮތްއިުރގައި ްސަރުކާުރގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަދި ްފަރާތުން ްޕާީޓގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއާދެ، ހުށަހެޅިގެން؛

ްސަ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްވެސް ްތަޢާރަފުކުރީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމަފްހޫމު ްމި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްރައްކާތެރިކަން ރުކާރުަގއި

ްއަށްް ްރާއްޖެ ްއުސޫލުތައް ނޑު ްމައިގަ ްމުހިއްމު ްމި ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި ްުއސޫލާ ްމީ.ްލާމަރުކަޒީ ވިސްނުމެއް

ްއިޖްތިމާޢީް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަޢުދެއް. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޢާރަފުކުރުމަކީ

ްއިސްލާމްްރައްކާތެ ްމާތްވެގެންވާ ްއަޅުަގނޑުެމން ްއަކީ ްހިތާމަ ްއޮްތކަމުެގ ްގެއްިލގެންޮގސްފައި ްގެއްލުމުން، ރިކަން

ްޞައްލަ ްަރސޫލު ްއަދި ްގެއްިލގެންދަނީ. ްތެެރއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްުއސޫލުތަްއ ްރިވެތި ޢަލައިހިްهللاްދީނުގަިއވާ

ް ްއަދި ްހަދީޘުންނާ ްވަސައްލަަމގެ ްވަهللا ްވަޠަާއލާގެ ްއިންސާނާްސުބުޙާނަހޫ ްއޮވޭ ްއެބަ ްއެނެގން ޙީބަސްފުޅުން

ްއެއްެވސްް ްއެހެން ްނޫން ްއެ ްވަނީ ްމި ްމެދުވެރި ްހާލަތު ްއެ ްނޫންކަން. ްކަންތައްތަެކއް ްކޮށްގެްނވާނެ ްއެއީ ސަލާންޖެހުމަކީ

ްޤައު ްހާލަތު ްމި ްދަންނަވަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްކަންަތއްތަުކެގ ްކޮށްގެންނުވާނެ ްނޫނިއްާޔ ްހާލުަގއި ްނެތް މަށްްގޮތެއް

ްޟަރޫރީް ްބޭނުންވާ ްިއންސާނާ ްގެއްިލގެންދިޔައިމަ. ްޤައުމުން ްރައްކާތެރިކަމެއް ްއިޖްތިމާޢީ ްއުޅެނީ ްމި މެދުވެރިެވގެން

ްހައްލުނުކުރެވޭެން ްދިމާާވްދަތިތައް ްރައްޔިތުންނަށް ްެއކި ްރާއްޭޖގެ ްނެތި،ްއަދި ްތަަނވަސްކަެމއް ްފުއްދޭނެވަރުގެ ބޭނުންތައް

ްޤަުއމަ ްއެއީ ްެވއްޖެއްޔާ ްކުިރއަރާފަިއްޤައުމެއް ްއެިކްޤައުމުތަކުގައި ްވެގެންނުދާނެ.ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ،ްދުނިޭޔގެ ކަށް

ްބެލީމާް ްސާރޗުކޮްށ ްއިންޓަރެނޓުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކނަޑއެޅިަފ. ްދަރަޖަތަކެއް ްުހރި ްއެބަ ްޤައުމުތަކުަގއި ހުރި

ގެްއާމްދަނީްލިބޭްމީހާްއާއިްއެންމެްމައްޗަްށްފެންނަމުންދާނެްދުނިޔޭގެްޤަުއމުތަކުގައިްރޭންކިންްއެބަްހުރޭްއެންމެްއާދައިް

އާމްދަނީްލިބޭްމީހާްދުނިޔޭގެްކުރިއަރާފަިއވާްަޤއުމުތަކުަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްހުރީްެއކެއްްގުނަްއަެށއް.ްމާނަްައީކް

ްޢިްއޒަތްތެ ްއަކީ ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމިހިރީ. ްޤައުމުތަުކަގއި ްކުިރއަރާފަިއވާ ްދަރަޖަ، ްއަށަކާ ްަރއީސް،ްއެކަާކއި ރި

ރާއްޖޭަގއިްއޮތީްއެްއުސޫލުތޯ؟ްރާއްޖޭަގއިްއެަބްއޮތޭްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްއެަކކާިއްއަާށީވސްްގުނަްތަފާތުްދަރަޖަްއެބަް

ްފަހަކާް ްތިރީސް ްއެކަކާއި ްހާލަތުގަިއ ްބައެއް ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްތަހައްމަލުކުރެވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްމިއީ އޮތް.

ްއޮ ްއުފަންކުަރންްބޭނުންްކަމަށްްވަނީްނަމަ،ްދޭތެރޭގައިްތަފާތުްއެބަ ތް.ްއެީއކީްޤައުމެްއްނޫން.ްއަުޅަގނޑުމެންްޤައުމެއް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްފަރަގު ްނަމަ،ްމި ްވަނީ ްކަމަށް ްބޭނުން ްހަދައިޭދން ްަޤއުމަކަށް ްއުޅެވޭނެ ްދިރިއުޅުެމްއ ތާހިރު،ްރަނގަޅު

މެންބަރުންގެްބޮލުގައިްއެޅިަފއިްއޮތްްމުހިއްމުްޒިންމާްއެއްްްއެބަްޖެހޭްކުޑަކުުރވަން.ްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ްބައެއް.ް ްތިބި ްިއންތިޚާބުކޮށްފައި ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްސީދާ ްއަތޮޅުތަކުން. ްތިބީ ްމި ްއައިސްަފއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ މީ.

ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެންްަވކާލާތުކުރަންޖެހެނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމައަކީްމިއަދުްވެްސްމިް

ްމިއަދުް ްމީހުން ްފުރޮޅައިލާފަ.ްއެ ްއޮތީ ްމި ްނިޒާމު ްެވރިކަމުގެ ްރާއްޖޭގެ ްެވގެން ްމީސްކޮޅެއް،ްމަހުޖަނުންކޮޅެއް ްމަދު ތިބި
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ްސަގާފާތުގެް ްހަޑިމުޑުދާރު ްދިގު ްއޮތް ްތާއަބަދުމެ ްގާތުަގއި ްމީުހން ްރަްއޔިތުން،ްއެ ްރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްމި މަސައްކަތްކުރަމުން

ންްއަނެއްާކވެސްްއެނބުރިްރުޖޫޢަކުރުމަށް.ްމިއީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭނެްަކމެއްްނޫން.ްމިއަދުްޤައުމުގެްތެރެއި

ްއަސާީސް ްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްކޮމިޓީއެްއަގއި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދިޔައީ ްމި ްވެއްޓިގެން ހާލަތު

ނޑަެއޅިގެންްަރއްޔިތުންނަ ށްްދޭްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަންްނުދޭންްވަކާލާތުުކރުމަކީްއެއީްހިތާމަކުރަންޖެހޭްޚިދުމަތްތައްްކަ

ކަމެއް.ްމިދިޔަްރިޔާސީްއިންިތޚާބުގައިްފަހަރުަގއިްވެދާނެްމިްދެންނެވިްސަލާންޖެހުމުގެްސަާގފަތުގެްތެރެއިންްއެްބޭފުޅުންް

ް ްަސލާންޖެހުމުގެ ްހާސިލުނުވުަމކީ ނޑިތައް ނޑުދަ ްލަ ްމުހިއްމު ްކަމަކަށްްބޭނުންވާ ްއޮންނަންޖެހޭ ްރާއްޖޭގައި ސަގާފަތު

ްއުޭޅް ްދިރިއުޅުމެއްަގއި ްތާހިރު ްއަބުރުވެިރ، ްރައްޔިތުންނަކީ ްރާއްޖޭގެ ްޖެހޭނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ވަކާލާތުކޮްށގެންނުވާނެ.

ނޑުމެންްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީްެއްމީހުންނަކީްތިމާްއަމިއް ނުޑމެންްޖެހޭނީ.ްއަޅުގަ ަލްހަލާލުްބަޔަކަށްްހަދައިދޭންްއަުޅގަ

ްތިބިް ްވެަފއި ްބަަޔކަށް ްފުއްދައިެލޭވވަރުގެ ްދިރިއުޅުން ްތިމާގެ ްރަނގަޅަށް ްއާމްދަނީއަކުން ްލިބޭ ްއަށް ްތިމާ މަސައްކަތުން

ްތެެރއިންް ްއާސަންދަިއގެ ްެވއްިޓފަ. ްތެރެއަްށ ްހަރާބުގެ ްުމޅިން ްއޮތީ ްމި ްއާސަންދަ ްމިއަދު ްއަީކ ްހިތާމަ ްވާނެ. ބަޔަކަށް

ްުއސޫ ްރަނގަޅު ްކަހަލަ ްތެރެއަށްްއެްއވެސް ްސަގާފަތުގެ ްސަލާންޖެހުމުގެ ްތިބީ ްއެ ްމީހުން ްެއ ްނެތި ްނިޒާެމއް ލެއް،

ްނުދާނެ.ް ްގާތަކަށް ްމީހަކު ްސަލާންޖަހާކަްށ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްެވއްޓިފަ. އަނެއްާކވެސް

ްއި ްދައުލަތުން ްއަދި ްލިބި، ްެއްއ ްއާމްދަނީ ްރަނގަޅު ްއަށް ްއޭނާ ްއެީކަގއި ްކަންތައްތަުކަގއިްއަބުރުވެިރކަމާ ްދިމާވާ ުތރަށް

އެހީތެރިވާްކަމަށްްވަނީްނަމަްއެކަމެއްްއެްމީހުންްނުކުރާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްމަސްެވރިންނަށްްލިބޭްމަދުްލާރިކޮޅުް

ްތެރެއަްށް ްފަގީރުކަުމގެ ްއަނެްއކާެވސް ްޤައުމު ްވެގެންދާނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްޭއގެ ްއަދި ްެގއްލިގެްނގޮްއސަ. ްއޮތީ މި

ްވެއްިޓގެން ްސަރުކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ 32ްްދިޔުން. ްއަދި ްމަސްކިލޯ ްހުރި ްއަްށ ްމަްއޗަްށ32ްްރުފިާޔ ްއެންމެ ްއަށް ރުފިޔާ

ރުފިޔާއާްދޭތެރޭަގއ25ްްިރުފިޔާްާއއ28ްްިއަރަިއގެންދިޔަ.ްއަދިްއެމް.ޑީ.ީޕްސަރުކާރުްބަޣާވާތުންްވައްޓާިލއިރުަގއިްވެސްް

ްއޮތީ ްމިއަދު ްހިތާމައަކީ ްހުރި. ްައގު ްއިޖްތިމާޢ16ްްީްމަސްކިލޯއެްއގެ ްދެން ްވެއްޓިފަ. ްައގު ްމަސްކިލޯގެ ްއަށް ުރފިޔާ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްދާނީ. ްދަށަށް ްހުރެ ްސަބަބަކާ ްދެންނެވި ްމި ްދާނީ ްަރއްޔިތުން ްއަނެްއކާވެސް ްހާލަތު ރައްކާތެރިކަުމގެ

ްނެއް ްސަގާފަތުން ްސަލާންޖެހުމުެގ ްއަކީ ްދިވެހިާރއްޖެ ްއުސޫލުން ްމިދެންނެވި ްައދިްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ޓި،

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްއުފަންުކރުވަންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަނަަކށް ްއަޅައިެލވޭ ްދައުލަތުން ްސަރުކާުރ؛ ރައްޔިތުންނާއި

ްއެނބުރިް ްއަނެއްކާވެސް ްޤައުމަށް ްމި ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްއަީކ ްދުޢާ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެގޮުތގަ. މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ

ްމި ްައިއސް، ްވެިރކަމެއް ްއުެޅވޭެންްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއުފާފާގަތިކަންމަތީގަިއ ްަރއްޔިުތންނަށް ރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންްޤާއިމުކޮށްދޭނަމޭ.2118ްްގެްވާގިފުޅާްއެީކަގއިްهللاނިޒާމެއްް ްވަނަްއަހަރުަގއިްައޅުގަ

ް
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ިރްރައީސް.ްއިޖްތިމާޢީްރައްކާެތރިކަމުގެްބިލެއްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވިްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެ

ްޝުކުރުދަންނަވާލަންް ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑު ްއަށް ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްއުތުުރ މައްޗަންޮގޅީ

ްކޮށް ްމަސައްކަްތ ްމި ްކޮމިޓީގައި ްމި ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްވެސްްބޭނުން. ްމެންބަރުންނަށް ްއެންެމހައި ްކޮމިޓީެގ ދެްއވި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްއެނިގަވޑަިއގަންނަާވނެ ްއާދެ، ްބޭނުން. ްޝުކުރުދަންނަވާލަން ްފުރުޞަތުަގިއ ްމި އަޅުަގނުޑ

ްކުަޑކުދިންނާއ2117ްްި ްއޮތް، ްއެބަ ްބަޔާންކޮށްދީފައި ްސާފުކޮށް ްވަަރށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއާ ްފާސްކުިރ ްއަހަރު ވަނަ

ްޚާއްޞަް ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއެހީ ްޚާއްޞަ ްމީހުންނާއި ްދުވަސްވީ ްއުމުުރން ްކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ

ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިް ްލާޒިމްކުރޭ ްއެަބ ްވެްސ ްހަމަގައިމު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ްވާހަކަ. ރައްކާތެރިކަުމގެ

ތްތަކަށްްަދއުލަތުގެްކެރިފޯރުންތެރިކަންްހުރިްމިންވަރަކުންްއެްކަންކަްންޚާއްޞަްއެހީތެިރކަމަށްްބޭނުންވާްއެންމެހަިއްފަރާ

ްތިބިް ްޖެހިފައި ްދަތިހާލުގައި ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްލޮޅުންަތކުން ްފަގީރުކަމުގެ ްއެގޮތުން ްކަމަށް. ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ްދެމެދު ްފަގީރުންނާ ްމުއްސަނދިންނާއި ްޯހދައިދިނުމަށާ، ްގޮތްތަކެއް ްލުއި ްނައްތާލުމަށާ،ްމީހުންނަށް ްތަފާތުތައް ްހުރި ަގއި

ޤައުމުގެްހުރިހާްވަސީލަތްަތއްްރައްޔިތުންނަށްްވީާހވެސްްހަމަހަމަްގޮތެއްަގއިްފޯރުކޮށްދިނުަމށާްއަދިްއަސާީސްބޭނުންތައްް

ްބިލުް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްނިޔަތުގައި ްހޯދައިދިނުމުގެ ްއެހީތެރިކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްނެތް ްތަނަވަސްކަން ފުއްދުމުގެ

ްޙަޤީޤަތުަގއިްތައް ްބޭނުން ްދަންަނވާލަން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކައިިރަވނީ. ްމި ްމިހާރު ްވާްނ ްޤާނޫަނކަށް ްމިއަދު ޔާރުކުެރވި،

ްޤާނޫނެއްގެް ްނޫންނަމަ ްފޯރުކޮށްދިނުން، ްހަމަޔަށް ްރައްޔިތުންނާ ްކަންކަން ްމި ްލާފައި ްތެރެއިން ްޤާނޫނެއްގެ މިގޮތަށް

ްޔަޤީންކޮށްދެއް ްރައްޔިތުްނނަށް ްމިކަން ްކަމެއް.ްތެރެއިން ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންެމހެން ްހަމަ ްވެސް ްަހމަގައިމު ވުމަކީ

ްއެންމެް ްޙަޤީޤަތުގައި ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ްރައްޔިތުންނަށް ްކަްނަކން ްއެ ްއެްއގޮތަށް ްއެއާ ްދެން ްނިމުނީމަ، ޤާނޫނަކަށްވެ

ް ްއެތައް ްައޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުތަކުގައި ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްކަންކަން. ްކަންތައްތަެކްއްމުހިއްމު ބަިއވަރު

ްފެންނަނީް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފަހަރު ްބައެއް ްމަަސއްކަތްޮކށްފިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަހަރުތަކުަގިއ ްމިދިޔަ ލިޔެގެން

ްޮގތަކަށްްބަެއއްްފަހަރުްހަމަްަސރުކާރުތަކުން،ްނޫންނަމަްެއް ްއަށް،ްޤާނޫނަަކށްްބެލުމެއްްނެތި،ްހިތުހުރި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްކުރަ ްމިއަދުްކަންކަން ްއެނގޭ ްވެސް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްތަން. ްކުރައްވާ ްކަންތައްތަްއ ްއެ ްބޭފުޅުން ްތިއްބެިވ ްއވަން

ނޑުމެންނަށްްެއބަްފެނޭްމިސާލަކަށް،ްެއކަނިެވރިްމައިންނަށްްއެހީތެރިކަްން ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންްމިްވާހަކަދަްއާކއިރުަގއި

ްއެހީ ްކުދިންނަށް ްބޭނުންވާ ްެއހީއަށް ްާޚއްޞަ ްތަން. ްތިިބްފޯރުވައިދޭ ްޖެހިފައި ްބަލިހާލުގައި ްތަން. ްފޯރުަވއިދޭ ތެރިކަން

ްއެހީތެރިކަންް ްވެސް ްދެއްކުމަށް ްބިލު ްފެން ްދެއްކުމަށް، ްބިލު ްކަރަންޓު ްތަން. ްފޯރުވައިދޭ ްއެހީތެރިކަން މީހުންނަށް

ނޑުްފޯރުވައިދޭްތަން.ްނަމަވެސް،ްދެންމެގައިްމަޑަވެލީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުްއެްވިދާުޅވިް ގޮތަށްްއަުޅގަ

ނޑުްމެދުވެރިެވގެންްވާންޖެހޭްކަމަކަްށް ވެސްްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވާްެއއްްކަމެއްްއެބަްއޮތް.ްމިްކަންކަމަކީްއަުޅގަ

ްކަމަކަށްް ްވާންޖެހޭ ްމެދުވެރިވެގެން ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްހާލެްއގަިއ ްެއްއވެސް ްކަންކަމަކީ ްމި ްނޫންނަމަ، ވެގެންުނވާނެ.

ްިދވެިހްވެގެންުނވާނެ ްކޮންމެ ްކަންކަމަކީ ްމި ްއިނގޭތޯ. ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްހެންވޭރު .
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ްއޮންނަންވާނީ.ް ްގޮތަށް ްކަންތައްަތކެއް ްލިބިގެންވާންޖެހޭ ްއަްށ ްމީހާ ްއެ ްއުސޫލުން ްޙައްެޤއްގެ ްލިިބގެންާވ ރައްޔިތަކަށް

ްޕީ.ޕީ. ްއޮތީ ްވެރިކަުމގައި ްމިއަުދ ްހާލެްއަގއި ްޢަބްދުއެްއވެސް ްހުންނެވީ ްވެރިކަމުަގިއ ްނޫންނަމަ ްެއމް، ޔާމީންްهللا

ްމަްއސަލަް ްވާނަމަ،ްމީގައި ްކަަމށް ްވާ ްކަންކަން ްމި ްމެދުވެރިޮކށްްގޮސް ްމަޚްލޫފު ްވީތީޭއްކިޔާފައި ްކަމަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްދުވަސް ްުއޅޭ ްފޯރީގައި ްވަރަށް ްކެމްޕޭނުގައި ްވަރަށް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރުވެސް ްއުޅޭ. ްއިނގޭތޯ.ްއެބަ ވަެރއް

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްއެދޭ. ްއެބަ ްކަންކަމަށް ްމިކަހަލަ ްމެދުވެރިކޮްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުްނ ްބައެއް މިހާރުވެސް

ްބޭނުންވަނީ؛ ްެވސްްްދަންނަވާލަން ްބަލައިދީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިންވަރަކުން ްދެވުނު ްއެހީތެރިކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން

ް ްއެކަމަކު ްއެހެންްހަދާނަން. ްގޮސް ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހަކަށް ްއެ ްނޫނޭ. ްއެއް ްކޮށްދިނީމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްާވންޖެހޭނީ އެކަން

ްމިް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްވާންޖެހޭެނ ްކަންކަން ްމި ްޑިޕެންޑުުނވެ ްމީހަކަށް އެްއވެސް

ްގޯތި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަށް ްބޭނުން، ްފާހަަގކޮށްލަން ްބޯހިާޔވަހިކަުމެގްފުރުޞަތުގައި ްވާހަކަދައްާކއިރު، ގެދޮުރގެ

ްކޮންް ްބޭނުންވަނީ ްބޯހިޔާވަހިކަން ްސީދާ ްވިސްނާފައި ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިއަދު ްސަރުކާރުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ވާހަކަދަްއކާއިރު

ްފްލެޓުތަ ްބަިއވަރު ްއެތައް ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލަން. ްނަމަވެސް ްސަރވޭކޮްށގެން އްްރައްޔިތުންނަކަށްތޯ

ނޑަށްްއެނގ26ްްޭއަޅާފައިްޝަރުތުތަެކއްްހަދާފަިއްހުޅުވައިލީމަް ހާހެއްހާްރައްޔިތުންްއެްކަމަށްްކުރިމަތިާލްތަން.ްއަޅުގަ

ްރައްޔިތުންެގް ްބޭނުންވާ ްބޯހިޔާވަހިަކމެއް ްބޭނުންވާވަރުގެ ްނޫންނަމަ ްއެދެވޭ، ްއެންމެ ްހަމަ ްގިަނވެދާނެ، ްވެސް އެއަްށވުރެ

ނޑުްޤަބޫލުކުަރން ނުޑެގްއަދަދު.ްއަުޅގަ .ްނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްމިހެންްހިނގައިލާއިރު،ްމިސާލަކަށްްހަމައެކަނިްއަުޅގަ

ްފަސްް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްއުޅޭ ްއެަބ ްޤަބޫލުކުެރވޭ، ނޑަށް ްައޅުގަ ްވެސް ްހިނަގއިލާއިރު ްއަށް ްޭގގެ ްައޅުަގނޑު ދާއިރާަގއި

ްވައްދަން ްތަނަކަށް ްގެންފޮސް ްމީހުން ްއެ ްސަރުކާރުން ްވަރު ްޢާއިލާ ްހަ ްނުގޮސް.9ްްޖެހޭ،ޢާއިލާ، ގުުރއަތުލުމަކަށް

ހަމަލޮލުންްމީހަކުްގޮސްްބަލައިފިްކަމަށްްވާނަމަްއެްގެްއަށްްވަދެފައިްއެްމީހުންނަށްްއެނގެންޖެހޭނެްއާނ،ްމީނަްއަށްް

ްޤާނޫނުެގް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަޅުަގނޑުެމން ްހިސާބަށް ްމި ްދޭންވެއްޖެކަން. ްފްލެޓެއް ްމިައދު ްތިމަންނާމެން ގެންގޮސް

ް ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްތެރެއިން، ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްާރވަންޖެހޭ ްކަންތައްތައް ްވެސް ްތެރެއިން ްއުސޫލެްއގެ ްއެނޫން ނޫންނަމަ

އެކަމަުކ،ްއަނެްއކާެވސްްމިްދެންނެވިހެންްއެްފްލެޓުތައްްއަާޅފައިްމިްދެންނެވިްކަހަލަްހާލަތުގަިއ،ްމުހިއްމުްމީސްމީހުންް

ްފްލެެޓއް ްއަޅުަގނޑަށް ްނިޭމއިރު ްަވއްދައި ްތަނަށް ްމިްއެ ްގޮތަކަށް ްޖެޭހ.ްއެހެންނުވާނެ ްމައްސަލަ ްއެބަ .ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ

ްބޮޑަްށް ްވީާހވެސް ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްމި ްއަދި ްކަެމއް. ްަރނގަޅު ްވަރަށް ްކުރެިވގެންދިޔުމަކީ ްރަނގަޅަްށ ްވީާހވެސް ކަންކަން

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއަުޅގަ ނޑާްރޭގައިްވެސްްބައްދަުލވި،ްރައްޔިތުންނަށްްލުޔެއްްލިބިގެްންވާންވާނެްކަމެއްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްހަނދާންވަނީް ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮަވިއގެން؛ ްދަރިފުޅު ްއޭނަގެ ްޕޭރަންޓެއް. ްހުރި ްގޮަވިއގެން ްކުއްޖަކު ްސިންޑްރޮމް ޑައުން

ްރަޖިސްޓަރކޮށްދެނީް ްފުރަތަމަ ްއަންނަންޖެހެނީ. ްމި ްރަޖިސްޓަރކުރަން ްުކއްޖާ ްއެ ްކޮްނމެވެސް ްކަންނޭނގެ ސެނަހިޔާގައި

ންްމަސްދުވަހަށޭްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްވަުގތީްގޮތުން.ްއެކަަމކުްނިންމާފައިްއަނެއްާކވެސްްއަންނަންްމިްއޭނަްބުނަނީްތި

ޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމީހުންނަށްްމިްވަނީްވަރަށްްބޮޑުްތަުކލީފަކަށް.ްއައިސްްމާލޭަގއިްތިްންދުވަސް،ްހަތަރުްދުވަސް،ް
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ބަްދޭްޚަރަދުތަކެއްްވެސް.ްއެހެްނވީމާ،ްމިފަދަްއުނދަގޫްގޮތަކަށްްމިްމިސާލަކަށްްހުންނަންޖެހުނީމަްއެްމީހުންްއަތުންްއެ

ްއަްށް ްއެހީ ްާޚއްޞަ ްަބއްދަލުވާއިރު ްރައްޔިތުންނާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަަރށް ްހަމަ ްނޯތުމަކީ ކަންކަން

ްކިހާ ްފެނޭ. ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހާުލ ްއުޅޭ ްފަރާތްތައް ްބައެއް ްގެްނގުޅޭ ްކުދިން ްއުނދަޫގްްބޭނުންވާ ދަތި

ްއިތުރުްން ްވަިކްއެލަވަންެސްއގެ ްަކނަޑއެޅޭ ްފެނޭ.ްއެހެންވީާމ،ްމިސާލަކަށް ްކުރަނީ؛ްއެބަ ްއެ ްމީހުން ްއެ މަސައްކަތެއްތޯ

ްފަރާތްތަކަށްް ްއެފަދަ ްދޫުކރުމުގައި ްދޫކުރުމުގައި،ްބޯހިާޔވަހިކަން ްފްލެޓު ްދެންނެިވހެން،ްމިސާލަކަށް ްމި ްައޅުަގނޑު ވެސް

ްކަހަ ްދެވޭނެ ްސަރުކާރަކުންއިސްކަމެއް ްއޮްނނަ ްއިރަކު ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއުސޫލުތަކެްއ ްރަނގަޅު ްމިކަހަލަ ނޑުްްލަ އަޅުގަ

ް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤާއިުމކުަރން ްގޮތުގައި ްމިޤަބޫލުކުރާ ްއިންތިޚާްކުރިއަށް ްކައުންސިލް ްލޯކަލް ްމިް،ބުއޮތީ ްއޮތީްްކުރިއަށް

ްެއން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއިްނތިޚާބު. ްމަޖިލީހުގެ ްމިއިންްްމެހައިރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ރައްޔިތުންނަށް

ްކަމަކަށް ްކޮށްދިން ްމީހުން ްއެ ްކަމަކީ ްކުރާ ްމެދުވެރިކޮށް ްެކނޑިޑޭެޓއް ްކިޔާފަްއެްއވެސް ްަރއްޔިތުްންވެގެންނޭ އި

ްމިވޯޓު ްފާސްވެގެން ްމިތަނުން ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ްމިއަުދ ްްނުދެްއވަްއޗޭ. ްރައްޔިަތކަށް ްކޮންމެ ްއެިއން ްޤާނޫނުން ްއެްާދ

ްމި ްވެސް ްހަމަގައިމު ްޙައްޤު ްލިބުމުގެ ްވާަހކައާްކަންކަން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ނޑައެޅިފަ. ްކަ ްއަޅުަގނުޑގެްްއިެއީކގަްވަނީ

ްލާނަން.ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްވާހަކަކޮޅުްނިންމައި

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަްޝުކުރިއްޔާ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހެންވޭރު ތްތެރިްއަރުވަނީ

ްދެވަނަްފުރުޞަތު.ްް،ފޫރަށްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަ

ް

ްފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަހެންވޭރުްދެކުނުްދާ

ްދެ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް ްރައްކާތެރިކަމުޢިއްޒަތްތެރި ްއިޖްތިމާޢީ ްއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަްށ ްމަފްހޫވަނަ ނުޑްގެ ްއަޅުގަ މު

ްމަސައްކަތްްްޤަބޫލުކުރާ ްޕާޓީން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮތުަގއި ްކުރިއަށް ފުޅާކުރަން.ްްވުރެމިއަށްްްއިތާނގަްކުރާނެ

ނޑުމެްނގެްމިްއެހެންނަމަވެސްްމި އޮތްްވެށީަގިއްއަޅުަގނަޑކަށްްއަދިްޔަޤީެންއްނޫންްއެހާްއަވަހަށްްެއކަންްްަވގުތުްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްވިްސނުމުގައިްހުރިްއެއްްކަމަކީްާލމަރުކަޒުކޮށްކަކަމަްގެންދެވޭނެ އެްމެދުވެރިކޮްށް،ްށް.ްއެހެންަނމަވެސްްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެންގެްއިޖް ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްއެގޮތުން ްވިްސނުން. ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްާގތުން ްރައްކާތެރިކަން ތިމާޢީ

ްކައުންސިލަރު ްބޭނުމަކީ ްމުޅި ްބިލުގެ ްލާމަރުކަޒީ ،ް ްވަޒީފާައކާއެއީ ްބޮޑުވެގެްނގޮސް ްވިހަިއ ްތުއްުތކުއްޖާ ްގެެއއްގެ ްކޮންެމ

ކަންކަންްބެލޭނެްނިޒާމެއްްހަމަޖެއްސުން.ްއެގޮތުންްްންްސަރުކާރަށްހިސާބަށްްދަންދެންްވާނުވޭްބެލެހެއްޓޭްފެންވަރަށްްގާތު

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލެއް ްހުށަހަޅައި،ްފާސްކޮށްްލާމަރުކަޒު ްތަންފީ،ްތަނަށް ްެއކަން ްމަސައްކަުތގަިއްޛުއަދި ްކުރި ކުރަން

ްމި ްފެނިގެން ްމާޙަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސިޔާސީ ްމި ްއެއްްދަނީ ްއަުޅގަްުއލުގައި ްލާމަރުކަުޒ ްގޮތާްބަޔަުކ ްކުރާ ްނޑުމެން
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ްއެހެން ްވިސްނުމެއް ްމިްްތަފާތު ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްޭއގެއިތުރަށް ްދަތިަތއް. ްއޭގެ ްއޮންނާތީވެ ބަޔަކަށް

ް ްކުރިންްފޯރުޚިދުމަތް ނޑު ްައޅުގަ ްވަޒީފާކޮށްދިނުމުގައި ްފާހަގަޮކށްލިން ްއެހީތެރިކަންްވެްސ ްމީހުންަނށް ްއަދިްނެތް ދިނުން.

ްގޭތެރޭގަްއިޖް ްމީހުންނަށް ްބަލިކަިށ ްގޮތުން ްަރއްޔިތުްނގެްްއިތިމާޢީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްކުަޑއެްއ ްމައްސަލަތައް ދިމާާވ

ްައޅުަގނޑު ްގޮުތަގއި ްމެންބަރުންގެ ްހިނގާމަޖިލީހުގެ ްކަންކަން ްާދއިރާތަުކގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފެނިްއޖެ ގޮތް.ްްމެންނަށް

ްއިހަކަށް ނޑާ،ްދުވަހުދާދި ްއަޅުގަ ްދިމާްމިސާލަކަށް ްޒުވާނެއް.27ްވި ްނޯވޭްައހަރު ްވަޒީާފއެއް ްދޭތެރެއޭނަގެ ްދޭތެރެ.ްއޭނަ

ްމަސައް ްއެހެން ްތުއްތުއިން ްކުރަނީ. ްިލބުނީމަ ްއެބަކަެތއް ްވަރިވެފަްްކުއްޖެްއ ްމަންމަްް،އިހުރި. ްނެތް. ައންހެނުންނެއް

ްޭގގަ ްއިރުޮކަޅކުން ްބަލައިދެނީ. ްކުއްޖަކުދަރިފުޅު ްއެހެން ްހުންނަ ްގަިއގަްްިއ ްއޭަނ ްއަޅަނީ.ްްވަޅިްއިުރޅިައއިްސގެން އެއް

.ްއިްުއޅެންޖެހެނީ.ްގޯތިގެދޮރުްނެތްުކޑަްތަންކޮެޅއްގަްް.މައްސަލަތައްްބޮޑުވަނީް.ނޫނީްއެއްެޗއްްހަރާލަނީ.ްބޭސްކުރަންޖެހެނީ

ުނވަްމީހުންްމިްމާލޭގައިްއެބަްދިިރއުޅޭ.ްް،އަށްްމީހުންްއިގޮީޅގަްފޫޓުގެްގޮޅ12ްްިފޫޓ11ްްުނެތިގެންްގެދޮރުްތިބިްގޯތިްްއެބަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްއެނގޭ. ްކަންކަން ްގެތަާކއި ްއެ ްހިންގިށް ްމި ްއިޖްްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރެއިން ތިމާޢީްބޯހިޔާވަހިކަމުގެ

ްއަދަދެ ްހޯދައިެދވުނު ްލާމަރުކަރައްކާތެރިކަން ްނެތް. ްއަދި ްހަްއލެއް ްކަންކަުމގެ ްމި ްއެހެްނނަމަވެސް ްއޮޭވ. ްވެސް ީޒްއް

ްހެދިްއުސޫލުންްކައުންސިލްަތކާއި ްކައުންސިލްތައް ްހުންނާނެްްއަދިްއެްް،ސިޓީްކައުންސިލްތަާކއިްރަށު ްތެރޭގައި ޤާނޫނުގެ

ްޚިދުމަތް ްއިޖްތިމާޢީ ްހޯދައިްދިނުމަށްސޯޝަލް ްަވޒީފާ ްކައުންސިލަރުންނަށް ްހޮވިފަދީފަ. ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްދެންނެވީ ްއިްމި

ްސައިޮކލޮްހުންނަ ްދޭން ްކައުންސިލިން ްނޫން. ްފެންަވރުގަކައުންސިލަރެއް ްއެ ްވެސް ރަންޖެހޭނެްސަްއކަތްކުމަްއިޖިސްޓުން

ްތަންތާ ްއެހެން ްއިޖް،ްގޮތަށް.ްއެހެންވީމާްެވްސްކުރާްދުނިޔޭގެ ނޑުމެން ްބަާލއިރުައޅުގަ ްފުޅާކޮށް ްރަްއާކތެރިކަން ް،ތިމާޢީ

އަށްްއެންމެްބޮުޑްްއިމުކުރުން.ްއެއީްަޤއުމެްއގެްތަހުޒީބުްއަދިްތަރައްޤީޔިތުްނގެްހާލުްބެލޭނެްނިޒާމެއްްޤާދައްކަނީްަރއްްއެ

ނޑުމެންްައޅުަގނޑުމެންގެްރައްޔިްފައިދާއެއްްކުރާނެ ނުކޮށްިފއްޔާްމިްރާއްޖެްތުންްތަރައްޤީކުރަންްަމސައްކަތްކަެމއް.ްއަުޅގަ

ްއަުޅގަް ްނުވާނެ. ްވަޒީފާަތކަށްްތަރައްޤީެއއް ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްޒުވާނުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުން ނޑުމެންގެ

ްވަީޒފާއާނެ ްއޮތީ ްބިލަކަށްްރެންޖެހޭނެ.ްދެން ނުޑްއިޝާވާްބެހޭ ްއަުޅގަ ްއެައށް ްއިޖްރާތީ މާީޢްތިްތކޮށްލީ.ްއެހެންނަމަވެސް

ނެފިޓްސްްއަދިްއިޖްތިމާޢީްގޮތުންްކައުންސިލިންްއަންއެމްޕްޯލއިމަންޓުްބެ،ްދާނީްމިނިމަމްްވޭޖެއްރައްކާތެރިކަންްފުާޅވެގެން

ްފެންވަރުގަްހަމަ ްލޯކަލް ްދެވޭއެންމެ ްތެރެއިންއި ްނިޒާެމއްެގ ްތަންތަންކޮޅުްންް.ނެ ްމީ ްމަސަްއކަތެއް. ްވަށާޖެހޭ މީ

ްކަމެ ްހަމަޖެއްސޭ ްމުޅިން ްއަދި ްއެހެން ްމަފްހޫތަންތަންކޮޅުން ްބޮޑު ްޖުމްލަ ްނޫން. ްވެސް ްއެިކްއް ްމީގެ ްތެރޭގައި މެއްގެ

ްމިކޮ ްބިލަކީ ްމި ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެތެރެވަމުންާދނީ. ްމަގުފަހިކުރާްމްޕޯނަންޓުތައް ްބާރުދޭްް،ކަމަށް ްޤާނޫނީ އަދި

ްއަް.ބިލެއް ްއިތުުރކުރަންޖެހޭނެ. ްބައިބައި ްގިނަ ްމިއަްށްވަރަށް ްޖެނެރޭޓުކުރެވޭނެްއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންެގްއިންކަމް ޅުގަ

ްދައު ްދާގޮތާއި ްމުއްސަިދވަމުން ްމިހާރަށްްލަތް ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްއަޅާލުންްްވުރެްގޮތަށް ްބޮޑުތަން މާ

ްބިލަީކްޭއެގްފެށުމެއް ްމި ނުޑްއުއްމީދުކުރަނީ ްއޮތްްބޮޑުކުރަންޖެހޭނެ.ްއަުޅގަ މިކަްނކަންްްއިތާނގަްްކަމަށް.ްއަިދްކުރިައށް
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ްއެހީތެރިކަންްހޯދަް،އިތުރަށްްވަރުގަަދކޮށް ކަމަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްްހޯދަންޖެހޭނެްދެވޭނެްފަދަްގޮތަކަށްއިއިތުރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެިދވަަޑިއގެންނެވިްމިހާްޝުކުރިއްާޔ ްވާަހކަފުޅުދައްަކވަން ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމި ހިސާބުން

ް.ޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްގެންފިްމިލަންދޫްދާއިރާގެއާދެ!ްމިހާރުްއެދިވަަޑއިް؛ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ް ްޝުކުިރއްޔާ ްއިޖްއާދެ! ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްބިެލއް ްރައްކާތެރިކަމުގެ 19ްްތިމާޢީ ްއަހަރ2111ްްުޮއްކޓޯބަރ ވަނަ

ް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްސަރުކާުރގައި ްބައިވެްްއިފޮނުވާފައެމް.ޑީ.ޕީ ްއަހަރާއި ްދެ ްފަހުން ްއޭގެ ްފަހުންްް،ވަނީ. ްުދވަހެްއގެ އެތައް

ް ްމި ްމަޖިލީހާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްމަރުޙަްހިސާބަށްްބިލުން ްނިންމާފަކޮމިޓީ ްމިފަދަްލާތަްއ ްއައީ. ްމި އި

ްޕާކުްމުހިއް ްކޮމިޓީތަުކަގއި ްބިލުތައް ްވަންދެންްއިކުރެވިފަްމު ްދުަވސްތަކެއް ްބިލުތަކުްންްގިނަ ްމިފަދަ ްޙަޤީޤަތުގައި ހުރުމަކީ

ތިމާޢީްގޮތުންްމިްއޮތްްއިޖްްބެހޭްްއިއަޅާލުމާދޭތެރޭގަްތިްހާލުގަިއްޖެހޭްމީހުންނާނިކަމެ،ްރައްޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭްމަންފާ

ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްފާްރައްކާތެރިކަން ްޓަކައި، ްދައ3ްުއިުތވެދިޔަ ްތެރޭގައި ްލަައހަރު ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްއެހީތެރިކަމަށްްތުން

ްހުރަ ްޕާކުއެޅިގެންދާ ްކޮމިޓީަގއި ްގޮުތަގއި ްކަންބޮޑުވާްއިްކުެރވިފަހެްއގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީ ްއޮތުން ކަމެއް.ްްއޮންނަ

ްމުހިއްއަޅު ްމިފަދަ ްއަވަހަށް ްމިައށްވުރެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްކޮމިޓީތަކުންްަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަސައްކަތް ްބިލުތަކުގެ މު

ްްއިނިންމާފަ ްލިބެންޖެހޭނެރައްޔިތުންނަށް ްމަންފާ ްއިޖްްޭއގެ ްފޯރުކޮށްދިނުމަށްކަމަށް. ްރައްކާތެރިކަްނ ޓަކައި،ްްތިމާޢީ

ްކުރަމުންއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތްަތެކއް ްމެން ްތެެރއިން ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްދިވެިހ ްއަދަެދއްގެްދާއިރުަގއި ްގިނަ ވަރަށް

ްއިޖްމިއަްނިސްބަތުންްމީހުންނަކީ ްެވސް ްބަލާއިރު ްހާލަތަށް ްފެތޭްތިމާދުގެ ނޑުތަކަށް ްމިންގަ ްރައްކާތެިރަކމުގެ ޢީ

ްއެބަ ްބަލަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއިޖްތިްރައްޔިތުންތަެކއް. ްކިޔާފަޖެހޭ ްރައްކާތެރިކަމެކޭ ްއިޖްމާޢީ ްފުރަތަމަ ތިމާޢީްއި

ްވާހަ ްކޮންބައެއްތޯރައްކާތެރިކަުމގެ ްދަްއަކންފެށީ ްސަރުކާރުަގއިކަ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނަޝީދުގެް،. ްެއްްަރއީސް ސަރުކާުރގަިއ

ްއިޖް ްކަމަށާތިމަނިކުފާނު ްއެްއެޗއް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްރައްކާތެރިކަމަކީ ްއެހީް،ްމާޢީ ްޚާއްޞަ ްފަރާތްތަކާްްއަށްްއަދި ބޭނުންވާ

ްައޅާލުމާ، ްޔަތީމުންނާއަްދޭތެރޭގައި ްައޅާލުމާ، ްދޭތެރޭގައި ްމައިންނާ ްއެކަނިވެރި ްެއފަދަ ްއަޅާލުމާ،ދޭތެރޭގަްދި އެފަދަްްއި

ްއިނާޔަތްތަ ްމާލީ ްވަސީލަތްތަކެފަރާތްތަކަކަށް ްލިބޭނެ ްއޭްކެއް ްޤާނޫނު ްހަމަޖައްސައިދިނީ. ްނެތްކަމުގައިްއް ްފާސްވެފައި ރު

ްމި ްމަތިން ްއިސްނެގުުމގެ ްޚާއްޞަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްފަރުމާކޮށްދީފަްވިޔަސް ްރައްޔިތުންނާކަންކަން ހިސާބަށްްްއި

ްރައްކާ ްވަރެްއގެ ްކޮންެމވެސް ްފޯރުކޮށްދެމުން.ްއޭގެދިޔައީ ްބޯފެނާގަްތެރޭްތެރިކަެމއް ްއަދި ްަސބްސިޑީއާ ްކަރަންުޓގެ އަިދް،ްއި

ްކިތަންމެ ްކިތަންމެ ްމިފަދަ ްފޯރުޮކށްދެމުންްއެހެންގޮސް ްކަމަކީްކަންތައްތަކެއް ްއުފާވާންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދިޔަ.
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ޖެހިގެންްްފަތައްތައްްމިއަދުްޤާނޫނީްސިކުރީގެްަރއީސްްަނޝީދުްނިންމެވިްކަންް،ދެންނެވިްކަްނތައްތައްްޙަޤީޤަތުގައިްމި

ްފަރުމާކުެރިވގެން ްގޮުތގައި ްޤާނޫނެއްގެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްް،އައިސް ްތެރެއިންްުނވަތަ ްމަންފާގެ ްޤާނޫނީ ރަްއޔިތުންނަށް

ްލިބިގެން ްމަންފާ ްއެބަްޤާނޫނުގެ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްދައްާކއިރުަގއި ްވާހަކަ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފެނޭް ދާނެކަން.

ްކަރަ ްކާބޯތަކެްއޗަާށއި ްގޯިތގެދޮރަށާންޓަށާއި ްބިލަށާއި ްފެން ްއެހީތެރިކަމެއްް، ްމައިންބަފައިންގެ ްއެހެން ހަމަ މީހުންްްނެތް

އަދިް،ްނެތްްޔަތީމުންނަށާްލާނެްޔާެރއްްއިޔާެރއްއަަޅއި ނަފްސާނީްބަލީގެްފަރާތްތަަކށާއިްްއަދިްަހމަ،ްބަލަހައްޓާްކުދިންނަށާ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމައިންނަށް، ްބަލަހައްާޓ ްދަރިން ްއެހީއާ،މިްއެކަނިވެރި ްދޭ ްމައިންަނށް ްއެކަިނވެރި ްހުރިހާްްކިޔާ މިފަދަ

ްއެބަ ްބިލުގައި ްމި ްމިްްއޮތްްކަންތައްތަެކއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްލިސްޓުކުރެވިފަ. ނޑުމެންނަްށ އަުޅގަ

ްވަން ްޒަމާެނއް ްއެތައް ްތެޭރގައި ްމާީޒގެ ްވެިރކަންފާއިތުވެދިޔަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަުޅަގނޑުްކުިރއިރުްދެން މެންނަށްްވެސް

ނޑުމެންްހަނދާންްއެބ2118ައޮތްްމަންޒަރެއްްޙަޤީޤަތުގައިްމީ.ްްއިނުފެނިފަ ނޑުމެންްމިްްގެްކުރީަގއިްއަުޅގަ ްހުރިްއަޅުގަ

ް ްކުދިންނަށް ްޔަތީމު 311ްްކިޔާ ްއ251ްޭނުވަތަ ްއިނާޔަތެއް ްމާލީ ްްއިުރގަރުފިާޔގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއައި. 2118ްދެމުން

އެްމަނިުކފާނުްނެންގެވިްޑިސިޝަެންއްްއިއެީކގަްްއިްަރއީސްްނަޝީދުްއޯގާތެިރކަމާއެކީގަްްނަްއަހަރުްވެިރކަންްބަދަލުުވމާވަ

ްއެހީ ްާޚއްޞަ ްމައިންނަށާއިްއެއީ ްއެަކނިވެރި ްއަދި ްފަރާތްތަކަށާ، ްބޭުނންވާ ްޚާއްޞަްްއަށް ްފަރާތްތަކަށް ްޔަތީމު މިފަދަ

ސަްއކަތްްޙަޤީޤަތުަގއިްމިއަުދްޤާނޫނަކަށްްވެގެްންކުިރްމަިއނާޔަތްތައްްފޯރުކޮށްދޭން.ްއޭުރަގއިްްއިނާޔަތެްއގެްގޮުތގަިއްމާލީ

ގެްކޮމިޓީތަކުަގއިްމިްބިލުްޕާކުކުރެވިަފިއްހާްދުވަްސްވަންދެންްމަޖިލީހުއަހަރެއ3ްްފާއިތުވިްގާތްަގނޑަކަށްްް.މިްއަންނަނީ

ްެއޅިގެންދިއޮތް ްއިނާޔަތްތަކަށް ްދޭންފެށި ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހުރަހެއްއޮތުމަކީ ކަމަށް.ްްޔަ

ްއަ ްމިއަދާއެހެންނަމަވެސް ްއުފާވަނީ ްމިއަދު ނޑު ްއަްުޅގަ ްމިއަދުްހިސާބަށް ްކޮމިޓީން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އިއިުރަގއި

ްބިލު.ް ްމި ްއަތުެވއްޖެ ްމިއަދު ނުޑމެން ްފާސްވެގެންްކުރަނީއުއްމީދުއަޅުގަ ްބިލު ްމި ްމިއަދު ކަމަށް.ްްދާނެއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ

ްޚާއްޞަިމއަްއިއެީކގަްދިއުމާ ްސަރުކާރުން ްެވސް ްފަރާތްތަކާގޮްްދު ްމިފަދަ ްމިފަދަްދޭތެރޭގަްތެއްަގއި ްއަޅާލަިއ، އި

ް ްނިޒާމެއްފަރާތްތަކަށް ްފޯރުޮކށްދެވޭނެ ްަރއްކާތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްމިފަދަްްދާނެއެކުެލވިެގންްލިބެންޖެހޭ ްއަދި ކަމަށް.

ްދަފްތަރުކޮށް ްމިއަދުް،ފަރާތްތައް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެބަްލިސްޓުކުރެވި ްއަޑު ްްވެސް ްފާއިތުވެދިޔަ މަހެއްހ2ްްާއިޭވ

ްތެރޭގަް ްފަްއިދުވަހުގެ ްލިބެންޖެހޭ ްމައިންނަށް ްކަމަށާެއކަނިވެިރ ްހުރި ްދަތިތަެކއް ްއިސާގައި ްދުވަްސީވް، ްއުމުރުން އަދި

ްފަ ްލިބެންޖެހޭ ްކަމަށާމީހުންނަށް ްހުރި ްދަތިތަެކއް ްއިސާގައި ްލިބެންް، ްފަރާތްތަކަށް ްވަރަށްމިފަދަ ްފައިސާ ބޮޑަށްްްޖެހޭ

ްބޭފުޅުޑިލޭ ްގިނަ ްވަރަްށ ްޖަމާނުެވގެން ްލާިރކޮޅު ްވެސް ްނިމޭިއރު ްމަސް ްވެްސްެވގެންގޮްސ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނ

ްެއބަގުޅައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނާފަްްހަދާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްސަރުކާރުން ްަފރާތްތަކާޖެހޭ ްއެފަދަ ޚާއްަޞްްއިްދޭތެރޭގަްއި

ްއެފަ ްއަަވހަކަށް ްވީހާ ްދީގެން ްބޭފުޅުްނގެްސަމާލުކަމެއް ްއެ ްއަވަހަކަށް ްީވހާ ްވެސް ްފައިސާކޮޅު ްލިބެންޖެހޭ ްފަރާތްތަކަށް ދަ

ންްވެސްްއިސްްނަންަގަވއިގެންްކުރަންޖެހޭްކަމެއްގެްގޮުތގަިއްަބލަން.ްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީްއެަކއުންޓަށްްޖަމާކޮށްދެވޭތޯ

ްއެބަ ްކަންކަން ްޙަޤީޤަތުގައިްއެ ްއެއީ ްކުރަން. ްދަންނަްޖެހޭ ްމި ްއެހީްވަނީއަުޅަގނޑުމެން ްބޭނުންވާްްޚާއްޞަ އަށް
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ްއަތުގަް،ްފަރާތްތަކޭ.ްއެހެންވީމާ ްބޭފުޅުންގެ ނޑުބޮުޑވެފަްއިއެ ްބަ ްކައިގެން ްމިސާލަަކށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެނތީމަ ްއިއެްއޗެއް

ްވު ްމީހަކަށް ްްރެހުންނަ ްބޮޑު ްއެހެންީވމާމާ ްަތހައްމަލުކުރަމުންދާނެ. ްބޭފުޅުން ްއެ ްދަތިކަން ްމިއަދުް، ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމިއުފާވަ ްިމއަދު ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްފާސްވެގެންްްނީ ްބިލު ްމި ްލިބޭނެކަމުގެްމަޖިލީހުން ްމަންފާ ްމީގެ ްަރއްޔިތުންަނށް ގޮސް

ްލޮބުވެިތް ްހުރިހާ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްއަބަދުމެ ްމަސައްކަތަކީ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ އުއްމީދުކުެރވޭތީވެ

ްލިްރައްޔިތުންނަށް ްަތނަވަސްކަން ްއަިބގެންދިއުންފާގަިތކަމާއި ްމަަސއްކަތް. ްއެގޮތަްށ ނޑުމެންްޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރާނީ.

ްޝުކުިރއްާޔް ްކާމިޔާބުވާނެ. ްމަސައްކަތުަގިއ ްކުރާ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ްދެމިތިބޭނަން. އެގޮުތގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމުޙައްމަދުމަސީޙްްهللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްނުކުތާް ްދެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްވެްސްއިޖްތިމާޢީ ްރައީސް.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަނީ.ް ްމި ްވާހަކަ ްކަެމއްެގ ްއެކަށީގެްނވާ ްހަނދާންކޮށްލުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން އެއް

ްއަ ްގުޅިގެން.ްއާދެ! ްއިޞްލާޙަކާ ްގެނެވުނު ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު ްއައީ ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ސްލު

ް ްބިުލގެ ްމި ްއެނގޭެނ،ްއަދި ނޑުމެންނަށް ްހިންަގއިލާއިުރްއަުޅގަ ްނަޒަރު ްިދވެހިރާއްޖޭެގްތާރީޚަށް ވަނ3ްްައަޅުަގނޑުމެން

ވަނަްމާއްދާަގިއްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުެގ3ްްގޭނެ،ްމިްބިލުގެްމާއްދާްއަށްްބަލައިލާއިރުްވެްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނ

ްމިހާރުެވްސް ްއެހީތަަކކީ ްގިނަ ްހިމެނޭ ްޭއގެތެރޭަގއި ްއޮތްއިރު ްލިސްުޓކުރަްއވާފައި ްއެހީ ްފޯރުކޮށްެދއްވާ ްސަރުކާރުން ގޮތުން

ްއި ްގެނެވުނު ްޤާނޫނަށް ްއެހީ.ްމާލިއްޔަތު ްދެއްވަމުންދާ ްގޮްތގޮތުން ްއެކިެއކި ްޤާނޫނަކުންްސަރުކާރުން ްވަނީ ްމި ޞްލާޙުގައި

ްވަނީ.ް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްބިލު ްމި ްއަސްލު ްގުޅިގެން ްދޭންވާނީ.ްއެކަމާ ްއެއް ްނޫނީްސަބްސިޑީ ްއެއް ްއެހީ ނަޑއެިޅގެންނޭ ކަ

ް ްމިހާރުވެސް ްޤާނޫނަކުން ްމިހާރު ްއަންނާނެ ްހަނދާނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްލިސްުޓކުރެވި، ްމި ްމީގެތެރޭގައި 65ްދެން

ް ްމަތީ ްމިްއަހަރުން ްެއއްެޗއް ްސަރުކާރުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްިޢއްަޒތްތެރިންނަށް ްތިބި ްދުވަްސވެފައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެފަދައިންް ްހަމަ ްއަދި ްތެރެިއން. ްޤާނޫނުގެ ްވެސް ްދެއްވަނީ ްމި ްޕެންޝަން ްއަސާސީ ްެއއީ ްޕެންޝަން؛ ދެއްވަނީ.

ރެިވގެންްއެހީތެރިަކންްއެބަްދެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްނުކުޅަދުންތެރިކަންްހުންނަްމީހުންނަށްްވެސްްއެކަމާްގުޅޭްޤާޫނނެއްްފާސްކު

ްވެސް.ް ްކަންތައްތަކަށް ްެއހެން ްބަެއއް ްއަދި ްސަބްސިޑީއަށާ ްކަރަންޓު ްދެވޭ ްއެބަ ްއެީހތެރިކަން ްމިހާރުވެސް ްއަދި އެގޮތަށް

ނޑުްއެްލިސްޓުްދަންނަވާކަށްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްކުރިންްމިްކަންތައްތައްްހިނގަމުންްއައީްެއއީްބަ ޖެޓުގަިއްދެންްއަޅުގަ

ްވެްސް ްމަޖިލީހުން ްެއއީ ްެއގޮތަްށ. ްބެލެިވގެން، ްެއއްަޗކަށް ްއޮްތ ްފާސްކުރަްއވާފަިއ ްމަޖިލީހުން ްއެއީ ހިމެނުނީމަ،

ްއައިްސގެްން ްތަފާތުތަކެއް ްމާނަކުރުމުގައި ްޤާނޫނު ްމީގައި ްދެން ްއަންނަނީ. ްދެއްވަމުން ްއެގޮަތށް ްއޮތީމަ ހުއްދަދެއްވާަފއި

ނޑުްދެޭކގޮތުަގިއް މިްބިލުްފާސްވެގެންދިޔައިމަްހަމަްޔަޤީނުންްވެސްްއެއާްމެުދްއެްއވެސްްަޝއްކެތްކުާރކަށްްމިހާރުްއަޅުގަ

ްގޮތަކީް ްވާ ްމި ްމިހާރު ްއެހެންނޫނީ ްލިޔެފަ. ްހުދުން ްކަޅާއި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއޮތީ ްމި ްޤާނޫނުގައި ްނޯންނާނެ. ްއެއް ޖާގަ
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ްދެއްވާ ްމި ްޖެހިގެްނ ްބަޖެޓުގައި ްއެގޮތަށް ްވިދާޅުވަީނ ްމި ްބޭފުޅުން ްގޮތެއްްްބައެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްައދި ްއެއީ އެއްަޗކީ

ްއެހީތަްއް ްމި ްފާސްކޮށްގެން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްޖެހިގެން، ްބަޖެޓުގައި ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްބޭފުޅުން ްބައި ްއަނެއް ނޫނޭ.

ްޛަ ްޤާނޫނުގެ ްފަރުވާ ްއެގޮަތށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންީވމާ، ްނޫނޭ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ރީޢާްދެއްވާ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއެކަން ްގުޅިގެން ްފާސްކުރުމާ ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްލިޔެިވ، ްޤާނޫނުގައި އިން

ނޑުމެންނަްށްހައްލުލިބުނީ.ްއެއީްފުރަތަމަްނުކުތާ.ްދެްވަނަްނުކުތާްއަކީް ރަޢުޔުގައިްތަފާތުްއަންނަްމަްއސަލަްއަށްްއަުޅގަ

ްކަމަ ްއޮތް ްއެހެްނ ްދަންނަވާނީ ްމިްއަޅުަގނޑު ްދެއްވަމުންނޭ ްމިހާރުވެސް ްއެހީ، ްދެއްވަމުންދާ ްމި ްއަްސލު ްވިޔަސް ށް

ްދެންް ްގެންަދވަނީ. ްދެއްވަމުން ްވެސް ްބަލައިލާއިރު ްައޅުަގނުޑމެން ްމާޒީތަުކގައި ްފާިއތުވި ްސަރުކާރުން. ގެންދަވަނީ

ްއިނ ްއަިދ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްބަލައިލި ްއަށް ްއެމެރިކާ ްއަސްލު ްޖެހޭނެ ްބަލައިލަން ްބަލައިލިްއަޅުަގނޑުމެން ގިރޭިސވިލާތަށް

ްެސކިޔުރިީޓް ްސޯޝަލް ްވިޔަސް ްކަމަށް ްބަލައިލި ްޔޫރަޕަށް ްކޮންޓިނެންަޓލް ްކުރިއަރާފަިއވާ ްޔޫރަޕުެގ ްއަދި ްވިޔަސް ކަމަށް

ްޮއވޭް ްެއްނެޓް ްވެސް ްމިާހތަނަށް ްވެސް ްއެްއޗެްއ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެީއްއޮންނަ ްނެޓް ްސޭްފޓީ ނިޒާމު،ްނޫނީްސޯޝަލް

ްސިފަެއއް ްމޮޑަންްކޮންމެވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަނީ. ްމި ްތަރައްޤީ ްއެއަށް ްއަންނަނީ. ްއަންނަމުން ްއަަބދުވެސް ގަ.

ްތަރައްީޤކޮށް،ް ްއިތުރަށް ްކަންތަްއތައް ްއެ ްއަންނަނީ ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްދަތުރުގައި ްކުާރ ްމި ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި

ްވަް ްއެ ްއަބަދުވެސް ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫނުހަދާ ްބައްޓަންކުރަުމން. ްގޮތަކަށްްއެކަންތައްަތއް ްޖެހޭ ްަތރައްޤީކުރަން ގުތަކަށް

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބީދައިން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއުފަންކުރަމުންދާނެ. ްޤާނޫނުތައް ްއާ ްހުށަހަޅާނެ. ްއިޞްލާޙު ޤާނޫނަށް

ްވެގެންދިަޔއިމަް ްމިކަން ްގޮްތޮގތަށް ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްޮއތީ. ްމި ްކުެރވިފައި މަސައްކަތް

ްއުެޅވޭނެ.ްއިޖްތިމާޢީް ްކަންތައްަތކުަގއި ްތަރައްޤީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިތްހަމަޖެހިގެން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ތަންކޮޅެއް

ްވާހަކަޮކޅުް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެނގޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވްސ ްޒިންމާ ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި ްލިިބގެންދާނެ. ރައްކާތެރިކަން

ް ްމި ްދަންަނވައިލާފަިއ ްިޢއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑު ްޝުކުރިްއޔާ، ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްިނންމައިލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ހިސާބުން

ްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމް

ްހުށަހެޅި،ް ްމަޖިލީހަށް ްބިލެއް ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްިއޖްތިމާޢީ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްޙަޤީޤަތުަގއިްބަހު ްއުފާކުރަން. ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްކަަމށް ްދާ ްހިސާބަށް ްއެހޭ ްޯވޓަށް ްމިއަށް ްއަދި ސްކުރެވި

އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްއިްޖތިމާޢީްރައްކާތެރިކަންްއަބަދުެވސްްއޮންނަންޖެހޭ.ްކޮންމެްއިންސާނީްމުޖުތަމަޢެއްގައިްވެސްް

ނޑުެމންނަކީްއިންސާނުންްކަމަށްްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަންްއޮްނނަންޖެހޭ.ްއި ޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަންްއެްއޮންނަނީްއަުޅގަ

ްގެދޮރާިއް ްވާީތވެ.ްމީސްތަކުްނގެ ްަބޔަކަށް ްފޮތަާކްއޮތް ްެދއްވާަފއިާވްބަޔަކަްށްވާތީ.ްގޮަތކާއި ްހެޮޔްބުއްދި ވާތީވެ.ްއެންމެ

ންސާނިއްޔަުތެގްތެރޭގައިްޙުރުމަތްތެރިެވގެންވާްމީސްތަކުންގެްނަފްސާއިްމީްސތަކުންގެްމުދަލަކީްއިސްލާމްީދނުގައިްއަދިްއި
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ްޤައުމެްއަގއިް ްއެ ްވެސް ްޤައުެމްއގައި ްކޮންމެ ްއޮތަސް، ްސަރުކާރެްއ ްކޮންމެ ްއެހެްނކަމުން، ްތަންތަން. ކަންކަން،

ްމެނުވީ.ް ްމަްއޗަށް ްމިްނވަރެްއގެ ްދެމިއޮންނަ ްރައްކާތެރިކަން ްއިޖްތިމާޢީ ްނޯންނާނެ ްެއއް ްދެމި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން

ްކަމެްއްއަޅުގަް ްެއވެނި ްމީހެކޭ، ްމިެވނި ްދިނީ ްެއއްެޗއް ްމިވެނި ްައޑުިއޭވ، ްވިދާުޅވާ ްބޭފުޅުން ްަބެއއް ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ

ްރުހިގެން،ް ްއެންމެން ްމަޖިލީހުން ްކަމެއް. ްކުރާ ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެއީ ްއެެހނެއްނޫން. ްމީހެކޭ. ްއެވެނި ކޮށްދެނީ

ްައޅު ްއެގޮތުން ްކަންތައްތައް. ްނިންމާ ްހުިރްއެންމެން ްއެބަ ްކަމެއް ްކިތަންމެ ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ަގނޑުމެންެގ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްސަބްސިޑީ. ްމަސްވެރިްނެގ ްމިސާލަކަްށ ްނުދެްއވާ. ްބޭބޭފުޅުން ްާޕޓީެގ ްބައެއް ްތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހު ްއެބަ ްފަހަރު ްނުދެއްވާ ްބޭފުޅަކު ްެއއްެވސް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދިންއިރުގަިއ ްއެންމެން ްއެހެންވީމާ،ްހުރިހާ ްދިމާވެފަ. ރި

ްމިް ްއެަލވަންސާ ްމުސްކުޅިންގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ްބޭސްފަރުވާއަކާ ްއޮންނަ ްދެން ްއާސަންދައާ އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑމެންގެްކޮންމެްދުވަހަކުްވިއްކާް 6ްރުފިޔާްއިންްނެރ111ްްޭއެްއޗެއްަސކީްވަކިްމީހަކުްދޭްއެްއޗެއްްނޫން.ްއެއީްއަުޅގަ

ްޖީ ްުނވަތަ ްއިން ްެއއީ.ްރުފިޔާ ްއެްއެޗއް ްދައްކާ ްައށް ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލާރިްނ ްނެރޭ ްގޮތުަގއި .އެްސ.ޓީގެ

ްބޭބޭފުޅުންް ްއެ ްއެހެންނަމަ ްފާސްކޮށްފަ. ްއެކަން ްވަނީ ްރައްިޔތުން ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްއަިމއްލަ އަޅުަގނޑުމެން

ްގެޮދރުންްދެ ްއަދިވެްސްެއްބޭބޭފުޅުންގެ އްވަްނވީނުންތޯްެއްާލރި.ްއެހެންވީމާ،ްރަްއޔިތުންގެްވެރިކަމުންްފައިާބވަަޑިއގަތީމަ

ްސަރުކާރުްން ްބިލުތަްއްހުށަހަޅައިގެން ްޓަަކއި ްރައްޔިތުންނަށް ްމަންދޫބުން ްރައްޔިތުންގެ ްވަޑައިެގން ްތަނަށް ްމި މަންދޫބުން

ްބަހުސްކޮ ްއެްއެޗއްސަްށ ްއެ ްހުށަަހޅުއްަވިއގެން ްބިލުތައް ްހުަށހެޅުއްިވޔަސް ްމީހަކު ްރަނގަޅުްހުށަހެޅުއްވިޔަްސ، ްެއއީ ށް

ްވަންޏާ ްކަުމގައި ނޑުމެްން އެްއޗެއް ްއަޅުގަ ްއަކީ ްހިތާމަ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްފާސްކުރަނީ. ްއެ ްއެންމެން ހުރިހާ

ްެއް ްބިލުތަކުަގއި ްސަބްސިޑީ ްަބއެްއ ްބިލުތައް، ްބައެއް ްނެރޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްހުރި ްފައިދާ އެންމެންނަށް

ްކަ ްަރއްޔިތުންގެ ްބޭބޭފުޅުންްވިދާޅުވާ ްވިދާުޅވާ ްހޯއްަދވައިެދއްވީމޭ ްކަންތައްތައް ްރައްކާތެރިަކމުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ންަތއްތައް

ްއަޅުަގނޑުމެންްމަސައްކަތްކުާރއިުރް ްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުގެްވާހަކަދެްއކުމަށް ްހުރިކަން.ްހަމަްއެފަދައިން ވޯޓުނުދެްއވާ

ްއަހައްމިްއޔަ ްރައްކާތެިރކަމަށް ްއިޖްތިމާޢީ ްޤަބޫލުކުެރވެން.ްނުވަތަ ްއެކަން ްކޮބައިޯތ ްބުނާއިުރ ްބައެކޭ ްޭދ ތުކަން

ް ްފެބްރުއަރީ ްފެނުނު، ްތަން.18ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުޅުޖަހާލި ްތަނެއްަގއި ްއެަތއް ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްނުކުމެ ްދުވަހު ވަނަ

ނޑުމެންނަކަށްްޤަބޫލެއްްުނކުރެވޭނެްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެިރކަން ހޯއްދަަވއިދެްއވީްިމވެިންްއެހެންވީމާ،ްނުދެންނެވޭެނ،ްައޅުގަ

ނޑުމެންް ބައެކޭްނުވަތަްެއވެނިްސަރުާކރެކޭ.ްއެހެންްނުދެންނެވޭނެ.ްދެންނެވޭކަށްްނެތް.ްމިސާލަކަށްްދަންނަވަންޏާްއަޅުގަ

ޓޫރިޒަމްްކުރިއަުރވަންްމަސަްއކަތްކުރާއިރުްހަމަްއެްސަރުކާުރގެްއިސްްވެރިންްބޭރަށްްވަަޑިއގެންފައިްއެބަްވިދާުޅވޭނޫންތޯް

ްޤައުމެްއަގިއްމަސައް ްއެްއވެސް ްއިނގޭތޯ ްނުކުރައްވާނެ ްމިހެން ްޓަކަިއ. ްބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ްޓުއަރިޒަމް ްކުރަމޭ ްއެބަ ކަތް

ްޤައުމުދެެކް ްނަމަވެސް ްކުޑަ ްނުކުަރއްާވނެ ްގޮތަކަށް ްދެރަވާ ްޤައުމަްށ ްަރއްޔިތުންނަށް ްޤައުެމއްގެ ްއެ ްދަރިަޔކު އެްއވެސް

ްއަދިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްނަމަ. ްދޫކޮށްލައި،ްލޯބިވާ ްތަފާތުވުންތައް ްބައިބައިވުންތަކާިއ ްހުރިހާ ްމި ވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްކަުމގަިއެވގެން ްއަޚުންތަކެއް ްއެއްބަފާ ނޑު ްއެއްބަ ްވީހިނދު ްކަމުގައި ްމުސްލިމުން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ



45 

 

ް ްއެއްަބިއވަންތަކަމަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޓަަކއި، ްދީނަށް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްޓަކަިއ، ްައޅުަގނޑުމެންެގްޤައުމަށް ޓަކަިއ،

ްނުކުންނަންީވ.ް ްއޮޅާލަިއގެން ްއަތުކުިރ ްމަސައްކަތްކުރަން ްައޅުަގނޑުެމން ްޓަަކއި ްއަށް ްމަންފާ ްއާިއ ްލާބަ ކުރިއެރުމާއި

ްސަރުާކުރް ްވާޖިބަކީ ްމަސަްއކަތަކީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހަމަވެގެންާދނެ. ްހަމަވީމާ ްދައުރު ްއޮތަސް ްސަރުކާރެްއ ކޮންމެ

ްމީ ްހިންގުމަށްްޖަވާބުދާރީކުރުވާ ްސަރުކާރު ްމީުހން ްމަސަްއކަތްކުރާ ްިހންގަން ްސަުރކާރު ްޖަާވބުދާރީކުރުވުން. ހުން

ްވާޖިބެއްް ްއޮތް ްހަވާލުވެފައި ްމީހަކާ ްއެ ްމަްސއޫލިއްޔަެތއް، ްއޮތް ްހަވާލުވެފައި ްމީހަާކ ްއެ މަސައްކަތްކުރުން.

 .ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއިްތެުދވެރިަކމާްއެކުްއެްމީހަކުްއަާދކުރަމުންްގެންދިއުން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެމް.ޑީ.ީޕގެް ްަވގުތުެގްތެރެއިން ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ނޑަެއޅިފަިއވާ،ްޕާޓީތަކަށް ްކަ ްކޮމިީޓްރިޕޯޓަށް ްމި އާދެ،ްމިހާހިސާބުން

ްޢިއްް ްެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްހަމަވެފަ.ްއަިދްހަމައެއާެއކު ްވަނީ ްމި ްއެއްކޮށްްވަގުތު ްނެތުމާ ޒަތްތެިރްމެންބަރަކު

ވަަންމާއްދާގެް)ހ(ގެްތިްނވަނަްަނންބަރުގެްދަށުން،ްއެްމާއްާދެގް)ށ(ަގއިްވާްގޮތުެގްމަތިނ75ްްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެް

ްވޯ ްބިލަށް ްމި ްވަގުުތގައި ްއެހުމުެގ ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ްިއއްަވން. ްކިޔުން ްތިންވަނަ ްިބލުގެ ްރައްކާތެރިކަމުގެ ޓަށްްއިޖްތިމާޢީ

ްއެހުންްއޮންނާނެ.ް

ްއެޖެންް-11.4 ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްބެޭހ2118/12ްްޤާނޫނުްނަންބަރުްްއަށް.11.4ްޑާްނަންބަރުްއާދެ.ްމިހާރު ަވޒީފާއާ

ްރިޕޯޓަްށް ްމި ްރިޕޯޓު. ްގޮތުެގ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވަިއ ްކޮމިޓީން ްއިޖްތިމާޢީ ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ޤާނޫނަށް

ް ްހުށަހެޅުމަށް 24ްްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙެްއ2113ްްޑިސެމްބަރު ްއެްއވެސް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެްނބަރުންނަށް ގައި

ްދެކުނުް ްފުވައްމުލަުކ ްމުޤަްއރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ ްަމޖިލީހަށް ްރިޕޯޓް ްމި ލިބިފައެއްނުވޭ.

ްމަސީޙްްމުޙައްމަދު.ްهللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމަސީޙްްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްއްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދުފުވަ

ވަޒީާފއާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގ2118/12ްް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ނޑުްމިހާރުްއުފާްމިްހާސިލުކުރަނީްބިލުްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީންްމިހާރުްމިްވަނީްދިރާސާކޮށްްނިންމާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުް ގަ

ްއިޖްތިމާޢީް ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުފާ. ްހުށަހެޅުމުގެ ްރިޕޯޓު ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މި

ްބެހޭް ްކަމާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމައި ްފުރިހަމަކޮށް ްބިލެއް ްފަސް ްތެރޭަގއި ްދައުރުގެ ްމި ްވަނީ ްމި ކޮމިޓީން

ްމެންބަރުްންމޭޒު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަަސއްކަުތގަިއ ްކުރެވުނު ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްފޮނުވިފަ. ކޮޅުތަކަްށ

ްމަަސއްކަތްތަެކއްް ްއަގުހުރި ްވަރަްށ ްދައުރުަގއި ްވަނަ ްތިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވަނީ ްމި ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ

ްއަ ްޓަކައި ްެއކަމަށް ްއެހެްނވީމާ، ްޢިއްޒަތްތެރިްކޮށްދެއްވާފަ. ްހުރިހާ ްއެ ްބޭނުންކުރަނީ ްފުރުޞަތު ްމި ޅުަގނޑު
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ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުިރހާ ްިވޔަސް ްކަމަށް ްުނދެންނެވި ްވަކިވަކިން މެންބަރުންނަށް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިާހ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެިޅއިރު ްބިލު ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްުޝކުރުދެންނެވުމަށް. މެންބަރުންގެްއެކު

ްމަޖިލީހުގެް ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއަދި ްދަންނަވައިނުލާ. ްިއތުރަށް ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްދެންނެވިން. ްވަިކވަކިން ނަންފުޅުތައް

ްހުރިހާް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޖުމްލަކޮށް ްއަދި ްބޭފުޅުންނާ ްހުރިހާ ްސެކްރެޓޭރިއޭުޓގެ ްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންނާއި

ްމެންބަރުންގެ ްޕާޓީތަުކގެްްޢިއްޒަތްތެރި ްެދއްިވ. ްެއއްބާރުެލއްވުން ްކަމުގަިއ ްމި ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ަފރާތުން

ްކޮމިޓީަގިއް ްއިޖްތިމާޢީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެއްވި. ްެއއްާބރުލުން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްެވސް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެނިގވަަޑިއގަން ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ނޑުމެންްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްއަުޅގަ ްފަދައިން ނަވާެނ

ްސިޔާީސް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރޫޙުގަ. ްއިޖްިތމާޢީ ްހަމަ ްމަަސއްަކތްކުރަމުންދިޔައީ ްކޮމިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްނުގެންދަމު. ްކުރިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ގޮތަކަށް

ް ނުޑްނިންމަމުން ްއަުޅގަ ްއަަހއިގެން ްވޯޓަށް ްގޮަތކަށް. ްއެއްބަްސވާ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްހަމަ ްވަނީ ްގެންގޮސްފައި މިހާތަނަށް

ްއެްއްނޯންނާނޭ.ްއެހާވެްސް ްއެގޮަތކަށްްނިންމާފަ ްވޯޓުން ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމެއް ްއެންމެ ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ހަމަ

ްކަން ްމި ްމާޙައުލެއްަގއި ްއެުކވެރި ްަދއުރު؛ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހު ްއެންމެ ްމީ ްއެހެންވީާމ، ްއޮތީ. ްކުރެވިަފއި ތައްަތްއ

ްމިް ްބޭނުންކުރަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމި ްައޅުަގނޑު ްެއއްކޮށް ްވާތީއާ ްކަމަށް ްޖަލްސާ ްފަހު ްއެންމެ ްދައުރުގެ ތިންވަނަ

ނޑުެމންްފަސްްބި ނޑުމެންްިތންްވަނަްދައުުރަގއިްވަރަްށްުބރަްމަސައްކަތުންްއަުޅގަ ލެއްްފުރިހަމަކޮށްްދެންނެވިހެންްއަުޅގަ

ްކުެރވިފައިް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްތަނުަގއި ްފާިއތުވެދިޔަ ްއަދި ްވާތީއާ ނިންމަވާފައި

ްއޮތުމާްއެކުްއެްކަންކަންްފާހަަގކޮށްްޝުކުރުދެންނެވުމަށް.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުްްޝުކުރިއްޔާ ްފުރަތަމަ ްހުޅުވާލަން. ްފުރުޞަތު ްބަހުސްކުރުމުގެ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްމެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރި

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްަވޒީފާއާ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްވަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ޑިސެމްބަުރ31ްްބެހޭ

ނޑުމެންްމީގެްކުިރންްބަހުސްކުރަމުންދިޔަްބިލުގައިްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުގ2111ްެ ަގއިކަންްފާހަގަކޮށްލަންެޖހޭ.ްއަޅުގަ

ްފުރަތަ ްވާހަަކ ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއްވާހަކަިއަގއި މަ

ދައްކަންފެށީްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުާކރުންނޭ.ްމިއަދުްއަދިްކޮންމެްަބޔަކުްވެރިކަމުަގއިްއޮތްްކަމަށްްވިޔަްސ،ްކޮންމެްޕާީޓއަކުންް

ްނޫން.ް ްކްރެޑިޓުނަާގކަށް ްމީހަކު ްވަކި ްއެއީކީ ްޙަޤީޤަތަށޭ. ްއޮންނާީނ ްޙަޤީޤަތް ްއެ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްދިޔަ ވެރިކަންކުރަމުން
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ްމީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްކޮންމެ ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭ ްކަންކަަމކީ ްއެ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްހުރި ްކަމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަކު

ްސިޔާސަތުަތއް،ް ްފޯރުކުރުމުގެ ްއެހީތެރިކަން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްސިޔާސަތުތަްއ، ްައާޅލުމުގެ ްދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާ

ްބޭ ްއެ ްސިޔާސަތުތަްއ، ްފޯރުަވއިދިނުމުެގ ްިދވެހިރާއްޭޖގައިްއެހީތެރިކަން ްވެރިކަމެކޭ ްކޮށްދޭ ްޓަކައި ުފޅުންނަށް

ް ްއަކީ ްވާހަކަ ްދެންނެވި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްބަދަލުވެގެްނ2118ްްއޮންނަންޖެހޭނީ. ްވެރިކަން ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއަހަރު ވަނަ

ްމުޙައްމަދު ްއަލްާފޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްހަވާލުިވ ްވެިރކަމާ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ނަޝީދުގެްްއޭރުަގއި

ްުދވަސްީވް ްއުމުރުން ްކުިދންނަށާއި ްނުުކޅެދޭ ްމައިންނަށާއި ްެއކަނިވެިރ ްރައްކާތެރިކަްނ ްއިޖްތިާމޢީ ްމަތިން އިސްނެގުުމގެ

ބޭފުޅުންނަށާްއަދިްމިބޭފުޅުންނަށްްބޭނުންވާްސަބްސިޑީޒްަތކާްއަދިްއެހެނިހެންްގޮތްގޮތުންްެވސްްއާމްދަނީްހޯދޭނެްނުވަތަް

ްފޯރުކޮ ްގޮތުން ްނެތް.ްއިޖްތިމާޢީ ްޤާނޫނެއް ްއޭރަކު ްފެށީއޭ.ްއެކަަމކު ްދޭން ްިއނާޔަތްތައް ްފައިސާގެ ްއެހީތެރިކަން ށްދޭންޖެހޭ

ްިއސްނެގުުމގެް ްއަިމއްލަ ްމަނިކުާފނުގެ ްއެ ްމަތިން، ްއިްސނެގުމުގެ ްއަމިއްލަ ްބޭފުާޅގެ ްއެ ްިވޔަްސ ްކަމަށް ްނެތް ޤާނޫނު

ްދިޔަ ްދެުމންނޭ ްއިނާޔަތްތައް ްއެ ްފާސްކޮށްގެން ްޤަރާރަކުން ްމަތިން ްއޮތީ ްހުށަހަޅާފައި ްޤާނޫނު އޮކްޓޯބަުރ19ްްއީ.

2111ް ްމިއީ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް 2113ްްަގއި. ްމަހުެގ ްޑިސެމްބަރު ްައހަރުގެ ްއެހެންވީމާ،31ްްވަނަ ްުދވަސް. ވަނަ

ްމިހާް ްޕާކުކުރެވިަފއި ްބިލު ްިމ ްކޮމިީޓގައި ްތެރޭަގއި ްދުަވސްތަުކގެ ްފާއިުތވެދިޔަ ްއަިއއިރުަގއި ްހިސާބަށް މިއަދާ

ންދެންްއޮްތއޮތުމަކީްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްމިއަދުްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަންްބަދަލުވެފައި،ްވެރިކަުމގައިްކޮންެމްދުވަސްވަ

ނޑުމެންްއުާފވެޭއްމިްބިލުްމިއަދުްވެސްްއަިއސްްޤާނޫނީްހަމަތަކުގެްމަތިންް ބޭފުޅަކުްހުރިްކަމަށްްވިޔަސްްމިއަދުްއަުޅގަ

ް ްފައިސާގެ ްއެހީތެރިކަމާއި ްހަމަްމިދެންނެވި ްފޯރުކޮށްދެވޭތީވެ. ްކަންތައްތައް ްއަޅާލަންޖެހޭ ްބޭުފޅުންނަށް ްއެ އިނާޔަތްަތކާއި

ްއިޞްލާޙަީކް ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްވަޒީާފއާ ްމިދާ ްބަހުސްކުރަމުން ްމިހާރު ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްގޮތުން ްގުޅޭ އެއާ

ްއެިކްގޮތްގޮތުން ްނުވަތަ ްއެތެރެކުެރވޭ ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްއޭުރގައި ްނުލައިްްވެސް ްހުއްދަހޯދުމަކާ ްޕާސްޕޯޓުތަާކްއަދި ަވގު

ްމަސައްކަތްތެރިންް ްބިދޭސީ ްޓަކައި ްމަދުކުރުމަށް ްޭބރުމީހުން ްނުކިއްސަރު ްތިބި ްއެތެރެކުެރވިފައި ްގޮތްގޮތަށް ތަފާތު

ަންވ2113ްަަގއި.ްައދިްމިއަދުްމ2111ްްީޑިސެމްބަރ31ްްުމަދުކުރުމަށްްޓަކައިްއޭރުގައިްެގނެސްފައިްއޮތްްއިޞްލާޙެއް،ް

ް ްމަހުގެ ްޑިސެމްބަރު ްދުަވސްތަެކްއ31ްްއަހަރުގެ ްބައިވަުރ ްަވރަށް ްތެޭރގަިއ ްމުއްދަުތގެ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްދުވަސް. ވަަނ

ްރޫޙެއްަގިއް ްއިޖްތިމާޢީ ްހަމަ ްކޮމިޓީން ްއިޖްތިމާޢީ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުަވސްވަްނދެން، ްމިހާ ހިނގައްޖޭ.

މަަސއްކަްތކޮށްގެްންތިންްއަހަރުދުވަސްްވަންދެްންމިފަދަްކުދިކުދިްބިލުތައްްއެްްމަސައްކަތްކުާރކަން.ްްއިޖްތިމާޢީްރޫޙުގައި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ. ްދެރަވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރުމަކީ ްޕާުކކުެރވިފައި ކޮމިޓިގައި

ްއިޞްލާޙުތަ ްމި ްތެރޭގައި ްމުއްދަެތއްެގ ްއަވަސް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްއެ ްމިްހިތާމަކުރަމޭ. ްވެގެން، ްޤާނޫނަކަށް ްއ

އިޞްލާޙުތަކާްެއީކގައިްމަަސްއކަތްކުރެވޭނެްރޫެޙއްްއޮތްްނަމަ،ްމިއަދުްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްވަގުްމަސައްކަތްތެރިންގެްގޮުތގަިއް

ްފުރުޞަތުތައްް ްވަޒީާފގެ ްއެ ްނެތި، ްމިއަުދ ްަމސައްކަތްތެރިން ްގިނަ ްވުރެ ްހާހަށް ްފަންާސސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ނުޑްދަންނަވާނީްގާތްްކަމެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްިމއަުދްތިންްއަހަރާްގާތްކުާރވަުރގެްދިވެހިންނަށްް ހުޅުވިގެންިދއުމަީކްއަުޅގަ
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ްއަދިް ްތަންފީޛުކުރަންފެށޭނީ ްމި ްވެގެން ްޤާނޫނަކަށް ްމި ްއައިްސގެން ްބިލު ްމި ްއަނބުރާ ްއަުލން ްމިއަދު ްައއިމާ މުއްދަތެއް

ންްފެށިގެންްދިޔައިމާްމިދިޔަްތިންްއަހަރުދުވަހުގެްތެރޭަގއިްމިްޤާނޫނުންްއެތައްްދުވަެހއްްފަހުން.ްއެހެންވީމާ،ްއެްހިސާބު

ނުޑމެންްދަންނަވާލަންޖެހޭްވާހަކަް ލިބެންޖެހޭްމަންފާްޙަޤީޤަތުގައިްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަަކށްްނުލިބުނޭ.ްމިއީްއަޅުގަ

ްދަ ްަފއިސާ ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބޮޑެިތްއަކީ. ްަނގާ ްއެ ްއަދި ްއކަންޖެހޭވަރާ

ޑިޕޮސިޓުތައްްސަުރކާރަށްްނެީގމަްބޭރުންްއެތެރެކުރާްމީހުންްއެތެރެކުރުންްމަދުެވގެންދާނެްަކމަށް.ްއޭގެްނަތީޖާައކަށްްވާީން

ްލިބެ ްވަޒީފާތަކަށް ްއަދާުކރާ ްރައްޔިތުން ްއެ ްއަދި ްވަޒީފާތަާކ ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްތިބި ންޖެހޭްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

މުސާރަްއާިއްެއްބޭފުޅުންނަށްްލިބެންޖެހޭްއިނާޔަތްތައްްމަތިެވގެންދިއުން.ްއޭެގްސަބަބުންްެއްރައްޔިތުންނަށްްލިބޭްިދވެހިް

ްމަތިވެގެންް ްއާމްދަނީ ްއެ ްބޮޑުވެގެންދަނީ. ްއާމްދަނީ ްއެ ްއިތުރުވެގެންދަނީ. ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްއަށް ްމީހާ މަސައްކަތްތެރި

ްމަތިް ްމުސާރަ ްއޭަނގެ ްއޭަނގެްދިޔައިމަ ްލިބޭ، ްއަށް ްޢާއިލާ ްއޭނަެގ ްއިތުރުވީމަ ްއާމްދަނީ ްލިޭބ ްއަށް ްއޭނަ ވެގެންދިަޔއިމަ

ްމިހާް ްވެސް ްއިޞްލާޙެއް ްމިފަދަ ްއެހެްނވީމާ، ްގިނަވަނީ. ްޖީބުގައި ްފައިސާ ްލިބޭ ްފޯރުކޮށްދެން ްއެހީތެރިކަން ްއަށް ޢާއިލާ

ނޑުމެންްހިތާމަކުރާްކަމެކޭ.ްއެހެން ނަމަވެސްްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންްއެބަްއުާފވެއޭްިމްދުވަސްވަންދެންްއޮތީމާްެއއީްައޅުގަ

ްތަންް ްތަންފީޛުކުރެވިގެންދާ ްއެއްެޗހި ްމި ްއަވަހަކަށް ްވީހާ ްވެގެން ްޤާނޫނަކަށް ްމިއަދު ްއައިސްގެްނ ްތަނަށް ްމި ބިލު

އަލުންްްފެންނާތީވެ.ްއަޅުަގނޑުްއެދެީންމިްހުރިހާްގޮތަކަށްްވެސްްިވސްނާފައިްއޭރުަގއިްހުށަހަޅާފަިއްހުރިްއިޞްލާޙުތައް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްހަމަޖެހިގެންދިއުން. ްއިންތިޒާމު ްހެދޭނެ ްޤާނޫނަކަށް ްއަވަހަކަށް ްީވހާ ްރިވިުއކޮށްފައި ްއަނބުރާ

ްމަހުް ްމާރޗް ްކަންނޭނގެ، ްފަހުން ްދުވަެހއް ްއެަތއް ްައނެއްކާ ްދަނީ. ްމި ްުޗއްޓީައކަށް ްމަސްދުވަުހގެ ްދެ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައްކަތްކު ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްމުހިއްމުްކަންނޭނގެ ްއިޞްލާޙުތައް، ްމިފަދަ ްބައިވަރު ްއަދިވެސް ްާވނީ. ްގޮތް ރެވޭ

ް ްމަސައްަކތްކުރަންވީ ނޑުމެން ްހުރި.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްކޮމިޓީތަކުގައި ްބިލުތަްއްތަފާތު ްމުހިއްމު ނޑުމެންގެްއިޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނިންމާފައި ްބިލުތަކެއް ްހުރިހާ ްމިފަދަ ްކުރީގައި ްނިމުމުގެ ްދައުރު ްބިލުތަކުންްްމި ްމި ރައްޔިތުންނަށް

ްލިބެންޖެހޭްމަންފާްފޯރުކޮށްދެވޭތޯ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަހެންވޭރުްދެކުނުްދާ

ް ްިއޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްގެނެއްސަ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްވަޒީފާއާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާރުްވ63ްަޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާަގއި ނަ

އޮތްްބަޔަށްްއަދިްއިތުރުްދެްަތފްސީލެއްްއިތުުރކޮށްލުން.ްެއީއްބޭރުގެްވަޒީފާްއަދާކުރާްމީުހންނާްބެހޭްގޮތުން.ްދެންްހަމަް

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްގޮތަށް ްފާހަގަކުެރްއވި ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްވާަހކަދެއްެކވި ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްދެންމެއަކު ދާދި

ނުޑްފާހަގަކު ްއަުޅގަ ްކަަމށް.ްއޭގެތެޭރގައި ްބިެލއް ްގެނެވޭނެ ްކުރިެއރުންތައް ްނުވަތަ ްގިަންއިޞްލާޙުތައް ްވަރަށް ްމިއީ ރެވޭ

ވަނަްއަަހރުްމިްބިލުްފާސްކުރިއިރުްއޭުރވެސްްޓޫިރޒަމްްދާއިރާްފިަޔަވިއްއެހެންްދާއިރާތަަކއްްއޭގ2118ްްެހަނދާންވަނީް

ްއެހެން ްކުރީ. ްޭއރު ްގޮތަށް ްއޮންނަ ްެވސްްޙައްޤުތައް ްާދއިރާ ްޓޫރިޒަމް ްއަިއއިރު ްހިސާބަށް ްމި ްފަހުން ްޭއގެ ނަމަވެސް
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ްވިދާޅުވިް ްއެ ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެއަކު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނިމިފަ. ްއޮީތ ްވެސް ްއެކަން ހިމެނިގެން

ނޑަކީްވެްސްެއްކޮިމޓީ ގެްމެންބަރަކަށްްވެފަިއްެއްގޮތަށްްމިްބިލުްވަރަށްްގިނަްދުވަހުްކޮމިީޓގަިއްޮއވެއްޖެ.ްައދިްއަުޅގަ

ްަރއްޔިތުްނެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިތަްށއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްފާހަގަކުރެޭވ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަންކަން

ްމިް ްފަރާތްތަކުން ްއެހެން ްތެރެިއން ްމުޖުތަމަޢުގެ ްބޭނުންވެއޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަްތކުރާއިުރްވެސް މަޖިލީހުގައި

ްެއއްްނޫނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްރައްޔިތުްނެގްކަންކަމަށްްއިސްނަް ްނޫޅޭްވާހަކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައކީ ްމާނަ ްއުޅުން.ްއޭގެ ގައި

ްއުޅުން.ް ްރަނގަޅުކުރަްނ ްކަންކަްނ ްމި ްވާޖިބެއް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްަހއިސިްއޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ

ްއެ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެާއއެްއކޮްށ ްމަދަނީްއެހެންނަމަވެސް، ްއަދި ްފަރާތްތަކުން ްއެހެން ދެން

ްކޮމިޓީް ްއެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ްގުރޫޕުތަކުން ްއިންޓްރަސްޓު ްބެހޭ ްޖަމުޢިއްޔާތަާކ،ްމިކަންކަމާ ްިވޔަފާރި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި

ްބަ ްއެއީ ްގެނެސްދިނުން. ްމިއަށް ްތަރައްޤީ ްއިތުރު ްހުށަހަޅައި، ްއިޞްލާޙުތައް ްއިތުރު ްއެޕްރޯޗްކޮށްގެން ްސީދާ އެްއްއަށް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކަމެކޭ. ްއޮްނނަ ްހަމައެކަނި ްއަތްމަތީގައި ްމެންބަރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއީ ްހީވާކަހަލަ ފަހަރަށް

ްގޮތްތަކެއްް ްއެކަްންހިއްސާކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްވާކަށްނުޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްއެހެން ްކަމެކޭ.ްކޮންމެހެން ްކުރަންޖެހޭ އިސްނަަގއި

ްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކީްޤާނޫނަކަށްްއިޞްލާޙެއްްގެންަނންްއިންޓްރަސްޓުްގުރޫޕަކުންްއެބަްހުރޭ.ްއެހެންވީމާ،ްރަ

ްެއކަާމް ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްކުރިއަށްދެވޭނެ.ްައދި ްެއްކަންކަން ްގުޅަިއގެން ނޑުމެންނާ ްނަމަ،ްއަޅުގަ ްވަނީ ްކަމަށް ބޭނުން

ްއެް ްބޭނުންތެރިކަމެއް. ްހޯދުމަކީ ްމެންބަރަކު ްކޮމިޓީއެްއގެ ްފާހަގަކޮށްލަންްބެހޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ހެންވީމާ،

ވަނަްމާއްދާްއަށްްގެނައިްިއޞްލާޙަކީްވަރަށްްކުަޑކުޑަްދެްއިޞްލާޙު.ްހަމަްކުޑަކުޑަްެދ63ްްބޭނުންވަނީ،ްއަދިެވސްްއެއީް

ް ްބިުލގަިއ ްއެ ްއޮނ63ްްއާިއ62ްްތަފްސީލު. ްގޮތަށް ްއޮންނަ ްއާޓިކަެލއް ްއެންމެ ްހަމަ ްެއއީ ްމާއްާދ ްާމއްާދްވަނަ ނަ،ްދެ

އޮންނަްޗެޕްޓަރެްއގެްތެޭރގައިްބޭރުގެްމީހުންނަށްްވަޒީފާްދިުނމާްބެހޭްގޮތުންްހުރިްތަފްސީލެއްްހުރީ.ްެއއަށްްއަދިްއިތުރުް

ނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްމިއަްށްވަރަްށގިނަްިއތުރުްތަފްސީލުްކުރިއަށްްއޮތްް ކުޑަުކޑަްތަފްސީލުކޮެޅއްްމިްޮއތީްއިތުރުވެފަ.ްއަުޅގަ

ްއިތުރު ްދުވަސްތަކުގެްތާނގައި ްމިދިޔަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހަކުން ްދާދި ްހަނދާންވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްޭއގެތެރޭަގއި ކުރަންޖެހޭ.

ްަވކިް ްއެހެންނަމަވެސް ްލުިއުކރެވޭނެ ްކަންތައްަތއް ްއެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްކަންަތއްތަުކގެ ްވިާސގެ ްވޯްކ ތެރޭގައި

ްކަންތައްތައްް ްއެ ްމީހުންނަށް ްއަދާކުާރ ްަވޒީފާ ްައޅުަގނޑުމެްންްފަންތިއެއްެގ ްވެސް ްޯހދަން ްގޮތްަތކެއް ލުއިކުެރވޭނެ

ްއެކަީށގެންވާް ްކަމަށް ްެއ ްކުރުމުަގއި ްކަންތައްަތއް ްބޭނުންވާ ްއަްށ ްތަަރއްޤީ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްެއއީ ްބޭނުންވޭ. ހުށަހަޅަން

ްމަސައްކަތްކުރީ. ްތަޢާރަފުކުރަން ްއެ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްމަދުކަމުން ްމީހުން ްތަމްރީނުލިބިފައިވާ ްޕްރޮގުރާމުްްވަރުގެ ހުނަރު

ްމީހުންނަށްް ްހުންނަ ްްސކިލްތަްއ،ްުހނަރުތައް ްބޭނުްނާވްއެްޑވާންސް ްއަށް ްރާއްޖެ ްަޤުއމުތަކުން ްތަރައްޤީ ހިނގަމުންދާއިރު

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްވަގުތަށް ްމި ްހަމަޖައްސައިދިނުން. ްގޮތެއް ްއަދާކުެރޭވ ްވަޒީފާ ްއައިސް ްގޮތަަކށް ްފަސޭހަ ްރާއްޖޭގައި މި

ްފެން ްމި ްމަދު.ްރާއްޖޭގަިއްތެރޭގައި ްމީހުން ްކޮންޕިޓެްނޓު ްޓެކްިނކަލީ ްމަސައްކަތުމީހުން.ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމައެަކނި ނަނީ

ްވަީން ްކަމަށް ްބޭނުން ްކުިރއަރަން ްުދއްަވިއގަނެ، ްއަވަހަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމަދު. ްތަމްރީނުކުރެވޭލެއް މީހުން
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ްތަމްރީނުކު ްޒުވާނުން ްމީހުން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބޭރުންްނަމަ، ްޓަކައި ްމަޑުނުޖެހުމަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ރަމުންދާއިރު

އެކަީށގެންވާްހުނަރުވެރިންްމިްރާއްޖެްއަށްްގެނެްސ،ްއެްމީހުންްމަސައްކަތްތަުކގައިްޝާމިުލކުރެވޭނެްގޮތްަތކެްއ،ްފަސޭހަް

ްޤާނޫ ްބެހޭ ްވަޒީފާއާ ްބިލަށް، ްމި ްވާތީ ްކަމަކަށް ްބޭނުން ްއަޅުަގނުޑމެން ްހޯދުމަކީ ްބައިބައިްގޮތްތަެކއް ްމިކަހަލަ ނަށް

ްއޮްތް ްމި ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއިތުރުކުެރވޭނެ ްމުސްތަޤުބަލުަގއި އިތުރުކުެރވޭނެ.

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްައދި ްޕާޓީއާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްތާއީުދކުރަން. ްއެއަށް ްނަމަވެސް ްކުޑަ ްކިތަންމެ އިޞްލާޙަށް

ްތާ ްމިއަްށ ްމަަސއްކަތަްށްވެސް ްއަހަރުގެ ްމި ްކޮމިީޓެގ ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި ްުއއްމީދުކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް އީދުކޮށްދޭނެ

ބަލާއިރުްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީންްއެންމެްފަހުްވަގުތަށްްނަަމވެްސ؛ްެއއީްބިލަކަށްްއިޞްލާޙުްެގނެސްްއެްކަްނކަންްކުރުމަކީް

ްުގޅައި، ްފަރާތްތަކާ ްިގނަ ްކަމެއްްނޫން.ްވަރަށް ްިމްްކުޑަ ްވެސް ްފިކުުރްހޯދައިގެްންުކޑަކުަޑްއިޞްލާެޙއް ްބައެްއގެ އެަތއް

ްޚާއްޞަް ްމުޤައްރިރަށް ްޮކމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންީވމާ، ްވޭ. ްޕްރޮސެސްއަކަށް ްދިގު ްއެހެންވީމާ، ގެންނަނީ.

ްމަސައްކަ ްހުރި ްކުަރއްވާަފއި ްކަންކަމުގައި ްމި ްމެންބަރުންނަށް ްއަިދ ްމުޤައްރިރަށާ ްވެްސްގޮތެްއގައި ނޑު ްއަުޅގަ ތަށް

ޝުކުރުއަދާކޮްށްއަދިްކުރިއަށްްއޮތްްތާނަގއިްއަހަރެްއގެްތެޭރގަިއްމިްއަހަރަށްްވުރެްގިނަްައދަދުތަކެއްެގްއިޞްލާޙުތަެކްއް

އަޅުަގނޑުްއިޖްތިމާޢީްދާއިރާަގއިްހުރިްބިލުތަކަށްްގެނެސްެދޭވނެްކަމަށްްއުއްމީދުކުރަން.ްިމައދުްވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަށްް

ބިލު.ްއެހެންވީމާ،ްދޭތެރެޭދތެރެއިންްނިކުމެްައޅުަގނުޑްމިްވަރަށްްވާހަކަދަްއކަންޖެހެނ3ްްީނަނީްމިްދާއިރާްއިންްމިްފެން

މެންބަރަކަށްްވާތީ.ްމިްދާއިރާެގްބިލުތަކެއްްއަހަރުްނިމެންވާިއރަށްްފްލޯްއަށްްގެނެވިްއެްަކންކަންްނިންމަމުންދާްވަގުތެއްް

ްހުރި ްވާތީވެ،ްައޅުަގނޑުމެްންމި ްއެދެން.ްކަމަށް ްފަރާތުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޯދައިދިނުމަށް ްތާއީދު ްބިލުތަކަށް ހާ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްބެހޭ،2118/2ް`ްޝުކުރިްއޔާ ްއޮްތްްަވޒީފާއާ ްގެންނަވާފައި ޤާނޫނަށް

ނޑުްެދކޭޮގތުގައިްވަރަށްްމުހިއްމުްއިޞްާލޙެއް.ްއާެދ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް ވަނަްމާއްާދ63ްްގ2118/2ްެއިޞްލާޙަކީްއަުޅގަ

ނޑުމެންްކުރިމައްޗަށްްައިއއްސަްމިްއޮތްްއިޞްލާޙުަގއިްއޮތްްގޮތުންްދިވެހިރާއްޭޖގަިއް އަށްްހުށަހަޅުއްަވއި،ްމިއަދުްައޅުގަ

ްާރއްޖޭަގއިްްވަޒީފާ ްމީހަކަށް ްއެ ްކުރިްނ ްގެނައުމުެގ ްއަށް ްާރްއޖެ ްެއއް ްބިދޭސީ ްކޮންމެ ްގެންނަ އަދާކުރަން

ްއެބަް ްޤާނޫނުން ްމި ްހޯދަން.ްހަމައެއާެއކުަގއި ްއެޕްރޫވަލެއް ްއެމްޕްލޯއިމަންޓް ްޖެހޭ ްއެބަ ްހުއްދަދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުުމގެ

ްއަ ްވަޒީފާ ްގުޅިގެން ްއިޞްލާޙާ ްއަންނަ ްމި ްޤާނޫނުގެްލާޒިމުކުރޭ ްމި ްފަރާތްތަކުން ްގެންނަ ްބިދޭސީން ްގެންނަ ދާކުަރން

ްޑިޕޮޒިެޓްއް ްމުއައްސަާސގައި ްދައުލަތުގެ ްބެހޭ ްކަމާ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްގަވާއިދުަގއި ްހަދާ ދަށުން

މަސަްއކަތުްމީހުންްއަންސްކިލްޑުްްބަހައްޓަންޖެހޭްކަމަށް.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްރާއްޭޖގައިްފަހަކަށްްއައިސްްާޚއްޞަކޮށް

ްވުރެް ްބަޔަށް ްެއއް ްބައިކުޅަ ްތިްނ ްއާބާދީގެ ްރާއްޖޭގެ ްގާތްަގނަޑކަށް ްމަސައްކަތްކުރޭ. ްއެަބ ްއަދަަދކަށް ްގިނަ ވަރަށް
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ްއެކިއެކިް ްތަފާތު ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްގެންދާއިރުގައި ްގެންދޭ. ްއެބަ ްމަސައްަކތްކުރަމުން ްބިދޭސީން ގިނައިން

ްމި ްދިމާވަމުން ްމީހުންނާްްކައްސަލަަތއް ްއަިއސްްމަސައްކަތްކުރާ ްގިަނއިންްނުގަާވއިދުން،ްހުއްދަނެތި ދަނީ.ްއާދެ،ްވަރަށް

ްބެހޭް ްކަމާ ްސަރުކާުރގެ ްހިސާަބކުން ްަވކި ްމީހުން ްމަަސްއކަތްކުރާ ްައއިސް ްޮއވެގެްނ ްިވސާ ްވޯކް ްހުއްދަހޯދަިއގެން އަދި

ްމި ްއުޅުމާ، ްފިލަިއގެްނ ްނުދަްއކާ ްފައިސާ ްދައްކަންޖެހޭ ްހިނގަމުންދޭ.ްފަރާތްތަކަށް ްކަންތަކެްއ ްއެތަްއ ކަހަލަ

ްއޮތްް ްބޮުޑވެފައި ްއަށް ްިއންތިހާ ްވެްސ ްމައްސަަލ ްްޓރެފިކިންގެ ްހިއުމަން ްރާއްޭޖގަިއ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ހަމައެއާެއކުަގއި،

ްޓްރެފިކިންއާ ްހިއުމަން ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްަވނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިހަަކށްދުވަހު ނޑިަވޅެްއގަިއ،ްދާދި ބެޭހްްދަ

ޤާނޫނެއްްވެސްްފާސްކޮށްްނިްނމާފަ.ްްއެހެންވީމާ،ްވަޒީފާްައދާކުރާްބިދޭސީންނަށްްރާއްޖޭގައިްލިބެމުންދާްނިކަމެތިްދެރަް

ނުޑްއުއްމީދުކުރާްގޮތުންްދާދިް ގޮތްތަކުންްއެްމީހުންްސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށްްމިްމަޖިލީހުންްކޮށްދެއްވިްމަސަްއކަތްްއަުޅގަ

ްތަސްދީޤު ްބިލު ްއެ ްމީގައިްއަވަހަށް ްދެން ްލިބިގެންދާނެ. ްމީހުންނަށް ްއެ ްފޮނިމީރުކަން ްއޭގެ ްވެގެން ްޤާނޫނަކަށް ވެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުުކރާ ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްބަލާއިރުަގއި ްމަސަްއކަތަށް ްކުރެއްވި ްމި ްކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ

ްނިންމަވާ،ްއެން ްބިލުތައް ްބޮޑެތި ްއެންމެ ްގިނައިން ްއެންމެ ްކޮމިޓީ.ްމަޖިލީހުގައި ްއެއް ްކުރަްއވާ ްމަސައްަކތެއް ްރަނގަޅު މެ

ނޑަަކްށް ްގާތްގަ ްއޮތީ ްމި ްފައްޓަާވފައި ްދިރާސާކުރަން ްވެސް ްބިލު ްއޮންނަ؛ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއަށް ްކޮމިޓީ އެހެންވީމާ،ްއެ

އެްވިދާޅުިވްްމީގެްެއއްްއަހަރުދުވަްސްކުރިްނ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާތަނަށްްމިްބިލުްދެންމެްމިްކޮމިޓީގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރު

ްުނވިޔަްސް ްކަމުގައި ްބަދަލެއް ްބޮޑު ްއެހާ ްބަދަލަކީ ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނަކަށް ްބަދަލަކީ، ްގެންނަންޖެހޭ ްބިލަކަށް ފަދައިން

ްބޭފުޅުްން ްމުއައްަސސާތަކުން ްބެހޭ ްެއކަމާ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްވަަރށް ްޮބުޑވެދާނެ. ްވަރަށް ްމަސަްއކަތް ްކުރަްއވަންޖެހޭ އެއަށް

ްކުަރއްވަން ްއެހެންނަމަވެސް،ްގެންނަަވއި ްވަރަކަށް. ްކޮންމެވެްސ ްހިނގައިދާނެ ްިދގުދެމިގެން ްގޮތުން ްަމސައްކަެތއްެގ ޖެހޭ

ްކަމުަގއިް ްދިގުދެމިގެންދިޔަ ްތަންކޮެޅއް ްމަސައްކަތްަތއް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްބައެއް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްވަރަް ްގޮތެްއގަިއ ްާޢއްމު ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ްމަސައްކަތްަތެކްއްވިޔަްސ ްރަނގަުޅ ްވަރަްށ ްމިނެްއގަިއ ްހަލުވި ށް

ްކޮމިޓީގެް ްއެ ްފުުރޞަތުގަިއްހަމަ ްބޭނުންޭވްމި ްވެސް ްއެްއކަން.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅަގނޑު ްކޮމިޓީ ކުރަްއވަިއ،ްނިންމަވާ

ްޢަބްދު ްމުޤައްރިރު ްޮކމިޓީގެ ްއެ ްޚާއްސަކޮށް ްމެންބަރުންނަށާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙަهللاްއެންމެހައި ްވަރަށްްމަސީޙް އްމަދަށް

ްރާއްޖޭގައިް ްމި ްސަބަބުން ްބަދަލުގެ ްގެނެވޭ ްމި ްއުއްީމދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްޝުކުރުދަންނަވާލަން. ްހަމަ ބޮޑަށް

ްހިމާޔަތާިއް ްއިތުރު ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްގެންނަ ްމަސައްކަތްުކރުވަން ްއަދި ްވެސް ްބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތްކުރާ

ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްްރައްކާތެރިކަންްލިބިގެންދާނެްަކމަށް.

ް

ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ްހުރިހާް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ްނިންމަވައި ްކޮމިޓީްނ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ަވޒީފާއާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙެއްްގެނައުުމގެް،2118/2ްންބަރުްމެންބަރުންްވެސްްފާހަގަކުރެްއވިްފަދައިންްޤާނޫނުްނަ
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ް ްާއދެ! ްވާހަކަދެކެވެނީ. ްމި ްއޮތ62ްްީބިލަށް ްހުށަހެޅިފައި ްމިކަން ްާއދެ! ްއިތުރުކުރުން. ްއަކުރެއް ްދެ ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްކުރިްނ، ްދުވަސް ްއަހަެރއްހާ ްތިން ްމީގެ ްފަދައިން ްފާހަގަކުެރްއވި ްމެންބަރުން ްތިންްިޑސެމ31ްްބައެއް ްމީގެ ްއަދި ބަރު

ަގއި.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްކޮމިޓީްއަށްްގޮސްްވީްދުވަސްތަކުަގއިްކަންކަްނ2111ްޑިސެމްބަރ31ްްުއަހަރުްކުރިންްބަރާބަރު.ް

ްއަކީް ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑުެވސް ްބަޔާންކޮށްފި. ްެމންބަރެއް ްކޮމިޓީ ްގޮތް ހިނގައިދިޔަ

ްމަސަްއކަތްކު ްކުަޑކުޑަްރަނގަޅަށް ްމިވަުރގެ ްދެން ްއެހެްނވީމާ، ްއެއް. ްކޮމިޓީ ްހިންގަވާ ްމަަސއްކަތް ްބިލުތަކެއްގެ ްިގނަ ރާ

ްމުޤައްރިރުް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްސްޭޓޖެއްަގއި ްކޮންމެެވސް ްގޮތް ްވީ ްމި ްދުވަސް ްމިހާ ބިލަކަށް

ްވު މާްއެީކގަ.ްއާދެ!ްަވޒީފާއާްބެހޭްޤާނޫނަށްްނުވަތަްވިދާޅުދެްއވާނެހެންްބައެއްްމެްނބަރުންްކަންބޮޑުވުންްފާޅުކުަރްއވާފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެްަވޒީފާާއއބެހޭްަކންކަމަށްްވިސްނައިާލއިުރގައިްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްފާހަަގކުެރވޭްބަެއއްްކަންތައްަތއްްއެަބް

ްވަޒީފާ ްމިހާރު ްވާނެ ްމައްސަަލއަކަށް ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިސާލަކަށް، ްދެއްތޯ. ްވަޒީފާްްހުރި ނެތުން.

ްއަކީް ްރާއްޖެ ްމިހެންވާއިުރ،ްއަނެްއކޮޅުން ްތަނަަވސްވެފައިުނވުން. ްަވޒީފާ ްއެކަީށގެންވާ ްޒުވާނުންަނށް ްއަމުދުން ނުލިބުން.

ނިސްބަތުންްވަރަށްްގިނަްއަަދދެއްގެްބިދޭސީންނަށްްވަޒީފާދޭްޤައުމެއްްވެސްްމެ.ްއަޅުަގނަޑށްްހީވާްގޮުތަގއިްނިސްބަތުންް

ްމި ްމިހެްންްބަލައިފިއްޔާ ްމިކަން ްވާނެ. ްަޤއުމަށް ްއެއް ްއުޅޭ ްވަޒީފާަތކުަގއި ްގިނައިްނ ްއެންމެ ްބިދޭސީން ސަރަަހއްދުަގއި

ހުރުމާްއެކީގައިްމީގައިްއެބަްޮއތްްވަކިްއުސޫލުތަކެއްްހަމަޖަްއސާފައިްކުރިން.ްވަޒީދާދިނުމުެގްކުރިންްމަސައްކަތްކުރުމުގެް

ްކަ ްހޯދުން ްއެޕްޫރވަލެއް ްއެމްޕްލޯއިމަންޓު ްކަންތަްއ.ްނުވަތަ ްކަހަލަ ްބޭއްވުން ްޑިޕޮސިެޓްއ ްފަރާތުން ްގެންނަ ްެއ ްއަދި ހަލަ

ްބަލަނީ.ް ްޢަމަލުކުރޭތޯ ްނޫނީ ްޢަމަލުކުެރވެނީ. ްކަންކަންތޯ ްކިަތއް ްހަމަޖައްސާ ްމިގޮތަށް ްަރީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ނަމަވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެންގެް ްފަހަރަށް ްިގނަ ްޖެހޭއިރަްށ ްކަމެއް ްހަމަ ްރަނގަޅުނުކޮްށ، ްބެޭހްްއެންފޯސްމަންޓު ްތިކަމާ ްެއއް، އާދަ

ޤާނޫނެއްްނެތޭ،ްޤާނޫނެއްްފާސްކުރަންވީޭއ.ްއަނެަކއްެޗކޭ.ްެއަކމަކުްފާސްކުރާްޤާނޫނުތަކަށް،ްހަދާްގަވާއިދުަތކަށްްހިންގަންް

ްއެހެންނޫންތޯ.ް ްގޮތަށް ްއަކުރުތަކެއް ްހަމަ ްއޮންނަ ްކަރުދާހުގައި ްއޮންނާނީ ްއެ ްވެއްޖެްއޔާ ްޢަމަލުނުކުރާ ްފަރާތްތަކުން ތިބި

ްދަންނަވަނީްއެގޮ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުރިތޯ ްެއބަ ްކަންތައް ްކިަތއް ތަށް

ްެއްއޗެހިތައް.ް ްޤާނޫނުތަކާއި ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްއަދިވެްސ ްހުރި ްއެބަ ްނޫން. ްެއއް ްދިފާޢުގަ ްމަޖިލީހުގެ ކޮންމެހެން

ނޑުްިމްދަންނަވަނީްމިްކަންކަމަށް މިހާރުްމިސާލަކަށް،ްވަޒީފާްއަށްްގެންނަްމީހުންގެްތެރެއިން،ް؛ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްމީހުންނޭް ްއުޅޭ ްވަގަށް ްދެން ްޚިލާފަށް ްހަމަތަކަކާ ްއުސޫލުތަކާއި ްމިހާރު ްމީހުން ްައދަދެއްގެ ްގިނަ ްތެރެއިން ބިދޭސީންގެ

ްވެްސްުފދޭވަ ްމީހުން ްުއޅޭ ްކިޔަނީ.ްމިގޮތަށް ްމި ްބަހުރުވައިން ްޢާްއމު ްައޅުަގނޑުމެން ްގިނަ.ްޢާއްމުކޮށް ްާރއްޖޭަގއި ރަކަށް

ްކިތައްް ްމިސާލަކަށް ްެބލިންތޯ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާލެއްގައި ްއެއްެވސް ްސަބަބުތަކަށް ްއެހެންވުމުެގ އެހެންނަމަވެސް

ްވަޢުުދވެފަިއވާް ްވަޒީާފއެްއގަިއ ްއެހެން ްިފޔަަވއި ްވަޒީފާ ްގެްނނަ ްއުޖޫރަނުދިނުން، ްމީުހންނަށް ްއެ ްގެނެސް މީހުންނަށްތޯ

ްމުސާ ްދަށް ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށްވުރެ ްނެތް. ްދިރާސާކުރުމެއް ްބަަލއި ްވެސް ްކަންކަން ްމިކަހަލަ ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ްއަްށ ރަ

ްިމް ްބާޒާރަށް ްަވޒީފާެގ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮންމެގޮތެްއވިަޔސް ްދެން ްޤަބޫުލކުރަނީ އަޅުަގނޑު
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ްބަދަ ްެއދެވޭ ްކަމަށް، ްބަދަލެއް ްހެޔޮ ްއަންާނނީ ްސަބަބުން ްތިބޭްއިޞްލާޙުެގ ްތަންފީޛުކުރަން ްަކންކަން ްއަިދ ްކަމަށް. ލެއް

ްނެތި؛ް ްނެރުމެއް ްނޫސްބަޔާން ްހަމައެކަނި ްނެތި، ްބެލުމެއް ްެއއްަޗކަށް ްއޮންނަ ްކަރުދާހުގައި ްހަމައެކަނި ފަރާތްތަކުން

ްމިނިވަ ްހިތުން؛ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާނެ ްޤައުމަކަށް ްނެެރވޭ ްގިނައިން ްފުދޭވަރެއްގެ ްބަޔާންަތްއ ްނޫސް ންްޙަޤީޤަތުގައި

ްތަންފީޛީް ްަބއެއް ްސަރުކާރުގެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްުއޅެނީ. ްކުރީަގއި ްއެންމެ ްކަމުަގއި ްމި މުއައްސަސާަތކުން

ްތަންފީޛުކުރުމަށްް ްމި ްގޮތުންްވެސް ްތަންފީޛުނުކޮށް،ްޢަމަލީ ްކަންކަން ްމިކަހަލަ ްނޫސްބަޔާންތަކުން އިދާރާތައް.ްހަމައެކަނި

ނުޑްއުއްމީދު ްކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ވިސްނަވާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިލެްއިވް ްފުރުޞަތަށް ްދިޔައިރު ްމިހާހިސާބަށް ްބަހުސް ްރިޕޯޓުގެ ްކޮމިޓީ ްއާދެ!ްމި ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެހެންކަމުން، ްނިމިފަ. ްފުރުޞަތުއަރުވަިއ ްމިހާރު ްވަނީ ްމި ްމެންބަރުންނަށް ްްހުރިހާ ްަގވާއިުދގެ ވަނ75ްްަމަޖިލީހުގެ

ް ް)ހ(ގެ 3ްްމާއްދާގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމަތީން ްގޮުތގެ ްވާ ް)ށ(ގައި ްމާއްާދެގ ްއެ ްދަށުން، ްަނންބަރުގެ ،2118/2ްވަނަ

ް ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއެހުމުެގ3ްްވަޒީާފއާ ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ްިއްއވަން. ްއަޅުަގނޑު ްކިޔުން ވަަނ

ލަށްްވޯޓަށްްެއހުންްއޮންނާނެ.ްއާދެ!ްއެޖެންޑާްމިހާހިސާބަށްްދިޔައިރުްމިހާރުްއެޖެންޑާަގއިްބާކީްމިްއޮތީްވަގުުތަގއިްމިްބި

ްވެސްް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކީ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްެއހުމަށް ްވޯޓަށް ްކަމެއް.ްއެއީ އެންމެ

ް ްވާތީ،ްއެކަން ްކަމަަކށް ްކުރާ ްަގޑިެއްއގައި ްވަކި ްވެސް ްމިއަދު ްޖަލްާސ1:31ްްއޮންނާނީ ނޑު ާވއިރު.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑާލަނީ.ްދެންްޖަލްސާްފެށޭނީް ްާވއިރު.1:31ްމިހާހިސާބުންްމިްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(12:31ްއިނ12:11ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(13:31ްއިނ13:11ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަނީްް`. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގެންދާިއރު ްކުިރއަށް ްފަށައިގެން ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ނޑުމެން އަުޅގަ

ްށްެއހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަްށް.ްވޯޓ12ަައއިޓަމުްޑާްތިންްއެޖެންއަޅުަގނޑުމެންްޢަމަލުކުރަމުންްގެންދާްއުސޫުލގެްމަ

ްއެދެން.ް ްއަރިހުން ްއަީމންޢާއްމު ްޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކަިއ ްދެންެނވުމަށް ްވޯޓަށް އެހުން.
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ްހަނދުމަ ްއަުޅަގނޑު ްޗެކުކޮށްެލްއވުމަށް ްކާޑު ްވެސް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ފުޅުކޮށްއަުރވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްހުރިހާ

ްދަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއައިޓަމު ްއެޖެންާޑ ްގޮސްފައިާވްްުދވަހުގ12.1ްެނީ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރެއިން ަމސައްކަުތގެ

ނޑުްވޯޓަްށްދަންނަވަންްމިްއޮތީްޤާނޫނުްނަންބަރުް މީހުނ2113/12ްްްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްއެްނމެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްހުއްުޓވު ްޓްރެފިކުކުރުން ްާޤނޫނުގެ 61ްްމުގެ ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ 1ްވަނަ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްމަިތން، ްގޮުތގެ ްާވ ވަަނ61ްްަގއި

ްމެންބަރަކުް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ނޑައަާޅ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރަްއިޔތުންގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްވިަލރެސްކުރާ ްބުނާ ް)ހ(ަގއި މާއްދާގެ

ްމަޖި ްގޮްތ ްތާއީދުލިބިފައިާވ ްހުށަހެޅި، ްފުރަތަމަ ްމައްސަލަ. ނަޑއެޅުމުެގ ްއަމީންޢާއްުމްކަ ްއިްއަވވާލަދެްއވުމަށް ލީހަށް

ްއަރިހުންްއެދެން.

ް

 އިްއެވވުން:ްއިދާރީްމޭޒުން

ްއީާވްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްމެންބަރުްهللاްގަލޮޅު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ހުށަހަޅުއްަވއި،ްހުޅުމީދޫ

ްނަ ްޤާނޫުނ ްޤާނޫނު ްވަނީ ްތާއީދުކުަރްއވާފައި ްލަބީުބ ްއިލްޔާސް ްުހއްޓުވުުމގ2113/12ްްެންބަރު ްޓްރެފިކުކުރުން މީހުން

ް 61ްްޤާނޫނުގެ ް)ށ(ގެ ްމާއްާދެގ 1ްްވަނަ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްމަތިން، ްގޮުތގެ ްބުނ61ްްާަގއިވާ ްަގއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްމެންބަ ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްގޮުތަގއި ްމެންބަރެއްގެ ނޑަައޅާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުން ްއަށް ްކޮމިޓީ ުރްވިލަރެސްކުރާ

ްމޫސާްމަނިކުގެްނަންފުޅުްހުށަހަޅަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްހުޅުމީދޫްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްބޭނުނ71ްވޯޓުަގއި ްފާްސވުމަށް .ް ްއަދަދު 36ްވާ ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ71ްު. ްއެހެންކަމުން، .

ގަިއވާްގޮތުގެްމަތިނ1ްްްވަނަްާމއްދާގެް)ށ(ގ61ްްެމީހުންްޓްރެފިކުކުރުންްހުއްޓުވުުމގެްޤާޫނނުގ2113/12ްްެނަންބަރުް

ނޑައަޅާްމެނ61ްްއެްޤާނޫނުގެް ބަރަކީްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ަގއިްބުނާްވިލަރެސްކުާރްކޮމިޓީްއަށްްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުންްކަ

ްގުޅިގެންް ްމަޖިލީހުންްފާސްވެއްޖެ.ްމިގޮތަށްްފާސްވުމާ ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްކަމަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ނުޑްދެން،ްވޯަޓށްްދަންނަވާނީްދިވެހިރާއްޭޖގެް ހުށަހެޅިފައިވާްެދވަނަްގޮތަްށްއަޅުަގނުޑްވޯަޓކަށްްނުދަންނަާވނަން.ްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަ 129ްްސާީސެގްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ް)ހ(ެގްދަށުން ްމާއްާދގެ 15ްވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޓަކައ129ްްިވަޒީަރކަށް ްހޯއްދެވުމަށް ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްަދށުން ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމި ްއަާދކުރާ ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްަސރުކާރުގެ ްމައްސަލަ، ްނިންމެިވްފޮނުއްވާފަިއވާ ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީން ްބަލާ ންވަރު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްނަންފުޅުތަކަށް. ްރިޕޯޓުަގިއވާ ވަނ129ްްަގޮތުގެ

ްބޭފު ްޢައްަޔންކުރައްވާަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ް)ނ(ަގއިވާ ޅުްނގެްމާއްދާގެ

ތެރެއިންްމިނިސްޓަރްއޮފްްޑިފެންސްްއެންޑްްނޭޝަނަލްްސެކިއުރިީޓގެްމަގާމަށްްޢައްޔަންުކރެއްިވ،ްމ.ްސީނުކަރަންކާގެް

ްގޮަތކަށްް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެދު ްދެއްވުމާ ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނާޒިމަށް ްމުޙައްަމދު ރޑް( ް)ރިޓަޔަ ކާނަލް

ްވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވޯޓުދެއްް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

44ްްވޯޓުްދެްއވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 73ްވޯޓުަގއި ްފާްސވުމަށް .ް ްއަދަދު 37ްބޭނުންވާ ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،73ް. .

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ129ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންެގ ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ނ(ަގއިާވ ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްސެކިއުރިޓީގެް ްނޭޝަނަލް ްއެންޑް ްޑިފެންސް ްޑިފެންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްތެރެއިން ްބޭފުޅުްނގެ ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ

ްމަޖިލީހުންްމަޤާމަ ްރައްޔިތުްނގެ ްނާޒިަމށް ްމުޙައްމަދު ރޑް( ް)ރިޓަޔަ ްކާނަލް ްސީނުކަރަންާކގެ ްމ. ްޢައްޔަންކުރެްއވި، ށް

ް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަްށ ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްފާސްެވްއޖެ. ްކަމަށް ްއޮތް ްމާއްދާެގ129ްްރުހުން ވަަނ

ް ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްތެެރއިންް)ނ(ގަިއވާ ްބޭފުޅުންގެ ްޢައްޔަންކުރަްއވާަފއިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްނަންބަރު ްދަފްތަރު ްޢައްޔަންކުެރއްިވ، ްމަޤާމަށް ްޓްރެޜަީރގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް އަލްފާޟިލްްް-1115މިނިސްޓަރްއޮފް

ްޢަބްދު ްމެންބަރުންނަށްهللا ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްދެއްުވމާ ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވްްޖިހާދަށް

ްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަބިއވެރި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ 73ްވި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .37ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،73ް. .

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ129ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންެގ ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ނ(ަގއިާވ ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްމިނިސްޓަރްއޮްފ ްތެރެއިން ްބޭފުޅުްނގެ ްމަޤާްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްޢައްޔަންކުެރްއވިްޓްރެޜަީރގެ މަށް

ް ްނަންބަރު ްޢަބްދުް-1115ދަފްތަރު ްފާްސވެއްޖެ.ްهللاްައލްފާޟިލް ްކަމަށް ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ޖިހާދަށް
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ްެސކްރެޭޓރިއެޓުގެް ްބޭނުންފުޅުް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްވަގުުތކޮެޅްއ ްޕްރިންޓުްމޭޒުން ްވޯޓުެނގީމަ ްމަޖިލީހުގަިއ ާވްވަނީ

ްބަދަލުކޮް،ެއްއްއުޅޭތީްމައްސަލަްންޓަރުގައިރިޕް ްޕްރިންޓަރު ްބޭނުންފުޅުއެ ްއެބަ ްވަގުތުޮކޅެއް ްެސކްރެޓަރީްށްލަން ކުރައްވާ

ން.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމިހާރުްވޯޓަށްްކަަމށްްއަޅުަގނޑުްއަމީންޢާއްމަށްްވަގުުތކޮެޅއްްއަުރވާނަްޖެނެރަލް.ްއެހެންވީމާ،ްއެ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަންނަވަނީ 129ްްްމި ް)ނ(ވަނަ ްމަޖިލީހަށްްމާއްދާެގ ްވަޒީރުންގެ ްމަިތން ްގޮތުގެ ގައިވާ

ްތެރެއި ްބޭފުޅުންގެ ްޢައްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ ްމަޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރްޒގެ ްއެފެއަ ްފޮރިން ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ މަށްްން

ްމ. ްމަޖިލީހުްޢައްޔަންކުެރއްވި ްރަްއޔިތުންގެ ްަމއުމޫނަށް، ްދުންޔާ ްއަލްފާޟިލާ ްމެދުްއެންދެރިމާގެ ްދެއްވުމާ ްރުހުން ން

ްދެއްވުމަށް.ްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

55ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

17ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 65ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .33ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،65ް. .

ްޤާނޫނު ް)ނ(129ްއަސާސީެގ ްމާއްދާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްވަަނ ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންެގ ްމަތިން ްގޮުތގެ ަގއިާވ

ްތެރެއިްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްމަޤާބޭފުޅުްނގެ ްއެފެއަރޒްގެ ްފޮރިން ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްމ.ން ްޢައްޔަންކުރެްއވި ްމަށް

ްމަޖި ްރައްޔިުތންގެ ްމައުމޫނަށް ްދުންޔާ ްއަލްފާޟިލާ ްފާސްެވއްޖެއެންދެރިމާގެ ްކަމަށް ްއޮތް ްރުހުން ް.ލީހުން

ނުޑްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްޤާނޫނުއަސާސީގެް ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ަގއިްވާްގޮުތގ129ްްެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއަުޅގަ

ްއޮފްް ްމިނިސްޓަރ ްތެރޭން ްބޭފުޅުންެގ ްޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ މަތިން

ްރައްޔިތުންގެް ްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ްއަދީބު ްއަޙްމަދު ްއަލްފާޟިލް ްސާމަރާ، ްހ. ްޢައްޔަންކުރެްއވި، ްމަޤާމަށް ޓޫރިޒަމުގެ

ްރުހުންްދެއްވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ްްމަޖިލީހުން
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

45ްްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 73ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .37ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،73ް. .

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ129ްްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްވާ ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްބޭ ްސާމަރާްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްހ. ްޢައްޔަންކުރެއްިވ، ްމަޤާމަށް ްޓޫރިޒަމުގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްތެރޭން ފުޅުްނގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްފާސްވެއްޖެ. ްކަމަށް ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ްއަދީބު ްއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް

އިްވާްގޮތުގެްމަތިންްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހަށްްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ގ129ްަމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީ،ްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްއެންޑްް ްޓްރާންސްޕޯޓު ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްތެރޭން ްބޭފުޅުްނެގ ްޢައްަޔންކުރައްވާަފއިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކޮމިއުނިކޭޝަުނގެްމަޤާމަށްްޢައްޔަންކުެރއްިވ،ްހ.ްހާލިްއަްލފާޟިލްްއަމީންްއިބްރާހީމަށްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްރުހުންް

ްވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުެދއްވުމަށް.ދެއް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

44ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 73ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .37ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،73ް. .

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ129ްްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްވާ ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްތެރޭ ްބޭފުުޅންގެ ްމަޤާމަށްްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްކޮމިއުނިކޭޝަުނގެ ްއެްންޑ ްޓްރާންސްޕޯޓު ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ން

ްފާްސވެއްޖެ.ް ްކަމަށް ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްއިބްރާހީމަށް ްއަމީން ްއަްލފާޟިލް ްހ.ހާލި ޢައްޔަންކުެރއްވި.

ް 129ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްވާ ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަަނ

ްޢައްޔަންކުެރއްިވ،ްގއ.ް ްމަާޤމަށް ރުޒގެ ްއެފެއަ ްއިސްލާމިކް ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްތެރޭން ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިާވްބޭފުޅުންގެ

ްމެދުް ްދެއްވުމާ ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްސަޢީދަށް ްޢަލީ ްޝަހީމު ްމުޙައްމަދު ްމަންޒިލް،ްޑރ. ްސަޢީދު މާމެންދޫ

ްރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަް ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ 72ްިއވެރިވި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .37ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،72ް. .

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ129ްްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްވާ ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަަނ
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ްއިސްލާމިކް ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްތެރޭން ްބޭފުޅުްނގެ ްގއ.ްްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްޢައްޔަންކުރެްއވި ްމަޤާމަށް އެފެައރުޒގެ

ްކަމަށްް ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްސަޢީދަށް ްޢަލީ ްޝަހީމު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްމަންޒިލް، ްސަޢީދު މާމެންދޫ

ނޑުްމިހާުރްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްޤާނޫނުއަސާީސގެް ވަނަްމާއްާދެގް)ނ(ގައިްވާްގޮތުގެްމަތިނ129ްްްފާސްވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ްހޯމްް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްތެރޭްނ ްބޭފުޅުންގެ ްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ްރުހުންް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްނަޞީރަށް ްޢުމަރު ްއަލްާފޟިލް ްހ.ްދޮންޖޭމުގެ ްޢައްޔަްނކުރެްއވި ްމަޤާމަށް ރުޒގެ އެފެއަ

ްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުެދއްވުމަށް.ދެއްވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންނަށްް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްަބިއވެރިވި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު 72ްންބަުރންގެ ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .37ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،72ް. .

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ129ްްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްވާ ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަަނ

ރުޒގެްމަޤާ މަށްްޢައްޔަންކުެރއްވިްހ.ްދޮންޖޭމުގެްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާްބޭފުޅުްނގެްތެރޭންްމިނިސްޓަރްއޮފްްހޯމްްއެފެއަ

ްިމް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްކަމަށްްފާސްވެއްޖެ.ްއަޅުަގނޑު ްއޮތް ްމަޖިލީހުންްރުހުން ްޢުމަރުްނަޞީރަށްްރައްޔިތުންގެ އަލްފާޟިލް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމަޖިލީހަށ129ްްްދަންނަވަނީ، ްވަޒީރުންގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ް)ނ(ގައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއެގްިރކަލްޗަުރގެްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެްނޑް ްފިޝަީރޒް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްތެޭރން ްބޭފުޅުްނގެ ަޢއްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ

މަޤާމަށްްޢައްޔަންކުރެއްިވ،ްހ.ްރޯޒްބީމު،ްޑރ.ްމުޙައްމަދުްޝައިނީްއަށްްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހުންްރުހުންްދެއްވުމާްމެދުް

ްށްްވޯުޓދެއްވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަ

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

16ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި ްފ67ާވޯޓުަގއި .ް ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 34ްްސވުމަށް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ67ް. .،ް

ްޤާނޫނު ް)ނ(129ްއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހަްވާްގައިވަަނ ްވަޒީރުންގެ ްމަތިން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޮގތުގެ ށް

ްެއގްރިކަްލޗަރުޢައްޔަން ްއެްނޑް ްފިޝަީރޒް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްއޮްފ ްމިނިސްޓަރ ްތެރޭން ްބޭފުޅުްނގެ ްގެްކުަރއްވާަފއިވާ

ްޢައްޔަން ްކުރެއްވިްމަޤާމަށް ްޑ، ްޝައިނީް.ރހ.ރޯޒްބީމު ްއޮތްްމުޙައްމަދު ްރުހުން ްަމޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ކަމަށްްްއަށް

ްމިްފާސްވެއްޖެ. ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްާޤނޫނުްއަުޅގަ ްދަންނަވަީނ، ް)ނ(129ްއަސާސީެގ ްާމއްދާގެ ގޮުތެގްްވާްަގއިވަނަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ްޢައްޔަންރިއްމަތިން ްޔާ ްބޭފުޅުންެގ ްއޮފްްކުރަްއވާފަިއވާ ްމިނިސްޓަރ ތެރޭން

ްޢައްޔަންޑިްްއިކޮނޮމިކު ްަމޤާމަށް ްސަޢީދަށްްވެލޮޕްމަންޓުގެ ްމުޙައްމަދު ްއަްލފާޟިލް ްވިނަރެސް /ް ްތުރާކުނު ްހއ. ކުރެްއވި

ްެދއްވުމަށް.ަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުންމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަގެްމަޖިލީހުންްރުހުންްދެއްވުމާްރައްޔިތުން

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

64ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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14ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި ްްވޯޓުަގއި 69ްއަދަދު ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .35ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ69ް. .،ް

ްޤާނޫނު ް)ނ(129ްއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހަްވާްގައިވަަނ ްވަޒީރުންގެ ްމަތިން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޮގތުގެ ށް

ހއ.ްް،ކުރެްއވިޢައްޔަންްމަށްޑިވެލޮޕްމަންޓުގެްމަޤާްްތެރޭންްމިނިސްޓަރްއޮފްްއިކޮނޮމިކުކުަރއްވާަފއިވާްބޭފުޅުްނގެްޢައްޔަން

ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްސަޢީދަށް ްމުޙައްމަދު ްއަލްފާޟިލް ްވިނަރެސް /ް ްފާސްެވއްޖެ.ްތުރާކުނު ްކަމަްށ

ގޮތުގެްމަތިންްވަޒީރުްނގެްްވާްގައިވަނަްމާއްދާގެް)ނ(129ްއަސާސީގެްދަންނަވަނީ،ްޤާނޫނުްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމި

ްރައީ ްޢައްޔަންސުލްޖުމްްމަޖިލީހަށް ްޭބފުޅުންގެހޫރިއްޔާ ްހައުސިންްކުަރއްވާަފއިވާ ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ އެންޑްްްތެރޭން

ްޢައްޔަންއިންފްރާ ްމަޤާމަށް ްމ.ސްޓްރަކްޗަރގެ ްޑްކުރެްއވި ްރައްޔިތުންްް.ރދިްމޔާތު ްމުޢިްއޒަށް ްމަޖިލީހުންްމުޙައްމަދު ގެ

ްދެްއވުމަށް.ގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުއިްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަރުހުންްދެއްވުމާް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

44ްްވޯޓުްދެްއވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްަބިއވެރިވި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު 73ްންގެ ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .37ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،73ް. .

ް ް)ނ(129ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްގައިވަަނ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްވާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ މަތީން

ްތެ ްބޭފުޅުްނގެ ްހައުސިންޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްއިންފްރާރްރެއިން ްމަޤާމަށްްްއެންޑް ސްޓްރަކްޗަރގެ
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ްކަމަށްްފާސްވެއްޖެ.ްްދިމްޔާތު،ްޑރ.ްމ.ް،ޢައްޔަންކުެރއްވިް ްއޮތް ްމަޖިލީހުންްރުހުން ްމުޢިއްޒަށްްރައްޔިތުންގެ މުޙައްމަދު

މަތީންްވަޒީރުންެގްްވާްގޮުތގެްއިދާގެް)ނ(ގަްވަނަްމާއ129ްްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްރަ ްމަޖިލީހަށް ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ ްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންޑްްއެންވަޔަރަމަންޓް

ްޢައްޔަްނކުރެްއވި ްމަޤާމަށް ްމުޙައްމަދުް،ނޫމަރާހިޔާްގ.ް،އެނަރޖީގެ ރައްޔިތުްނގެްްމަށްއިބްރާހީްޤުްރިޠާްއަލްފާޟިލް

ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުބަރުންނަށްްފެމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންްމަޖިލީހުންްރުހުންްދެއްވުމާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

64ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ 69ްަބިއވެރިވި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .35ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،69ް. .

ް ް)ނ(169ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްގައިވަަނ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްވާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ މަތީން

ް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްތެރެއިން ްބޭފުުޅންގެ ްއެންވަޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްމަޤާމަށްްޔަރަމަންޓް ްއެނަރޖީގެ އެންޑް

މަށްްތުންގެްމަޖިލީހުންްރުހުންްދެއްވުރައްޔިްމަށްއިބްރާހީްޤުރިޠާްނޫމަރާިހޔާްއަލްފާޟިލްްމުޙައްމަދުްގ.ް،ޢައްޔަންކުެރއްވިް

ނޑުްމިހާުރްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްޤާނޫނުއަސާީސގެް ތީންްމަްވާްގޮތުގެްގައިވަނަްމާއްާދެގް)ނ(129ްފާސްވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ްއޮ ްމިނިސްޓަރ ްެތރެއިން ްބޭފުޅުްނގެ ްޢައްޔަންުކރައްވާަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ފްްވަޒީރުްނގެ

ްޢައްޔަންކުރެްއވިއެިޑއުކޭޝަންް ްމަޤާމަށް ްއާް،ކުދިރުވާިލގެްގ.ް،ގެ ްޝިހާމަށްޑރ. ްމަޖިލީހުްންރައް މިނަތު ޔިތުންގެ

ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުށްްފެްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަްރުހުންްދެއްވުމާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަބިއވެރި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ 68ްވި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .35ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،68ް. .

ް ް)ނ(129ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްގައިވަަނ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްވާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ މަތީން

ް ްމިނިސްޓަރ ްތެރެއިން ްބޭފުުޅންގެ ްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްޢައްޔަންކުރެްއވިްގެްެއޑިުއކޭޝަންއޮފް ްގ.ް،މަޤާމަށް

ްއާްކުދިރުވާލިޭގ، ްޝިހާމަށްޑރ. ްރުހުން މިނަތު ްމަޖިލީހުން ްމިހާރުްދެއްްރައްޔިތުންގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްވެއްޖެ. ވުމަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ް)ނ(129ްވޯޓަށް ްމާއްދާގެ ްގޮުތގެްަގއިވަނަ ްމަޖިލީހަށްްްވާ ްވަޒީރުންގެ މަތީން

ރައްޔިތުންެގްްމަރިޔަމްްޝަކީލާްއަށްޑރ.ް،މަނާމްްއްޔާްޢައްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާްބޭފުޅުންގެްތެރެއިންްގ.ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ްްމަޖިލީހުން؛ ްވޯޓަށް ްމިާހރު ނޑު ްޢިއްޒަދަންނަވަމުންއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމެންބަރުންްގެްނދާއިރު ތްތެރި

ް ްމަޑުމަޑުއަޅުަގނޑު ްގޮތަކަށް ްއޮުޅންނާރާނެ ްގަާވއިުދގައިްދަންނަާވއިރު ްމަޖިލީހުގެ ްިކޔަން. ްފަސޭހަވާނެ ްތިއްބެިވއްޔާ ްނ

ްވާހަކަދަްއކާއިވެ ްރިޔާސަތުން ްވަނީ ްވާހަކަފުޅުނުދަސް ްމެންބަރުްނ ްއެހެންވީމާރު ްިތއްެބވުމަށް. ްްއކަވާ އެކަންް،

ްއަ ްނުލައިހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވަމުން ްކުށެއް ްއަނެްއކާވެސް ނޑު ްްުޅގަ ްބަލާނަން. ްދެންނެވޭތޯ ްޤާނޫނުއަމި 129ްސާސީގެ

މަތީންްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާްބޭފުޅުންގެްްވާްޮގތުގެްގައިވަނަްމާއްދާގެް)ނ(

ްޑރ. ްގ.މަނާމް ްޢައްަޔންކުރެއްިވ ްމަޤާމަށް ްޖެންޑަރގެ ްއެްންޑ ްހެލްތު ްއޮފް ްިމނިސްޓަރ ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްތެރެއިން

ްރައްޔި ްއަށް ްޝަކީލާ ްރުހުންްމަރިޔަމް ްމަޖިލީހުން ްފެްދެއްވުމާްތުންގެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނިވަޑައިގަންނަާވްމެދު

ްދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ްގޮތަކަށްްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 72ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .37ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،72ް. .

ް ް)ނ(129ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްގައިވަަނ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްވާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ޔާްމަތީން

ްގ. ްޢައްޔަންކުރެއްވި ްމަޤާމަށް ްޖެންޑަރގެ ްއެންޑް ްހެލްތު ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްތެރެއިން ްބޭފުޅުްނގެ ްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ

ްމިހާރުްްޑރ.ް،މަނާމް ްއަޅުަގނޑު ްފާސްވެއްޖެ. ްކަމަށް ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއަށް ްޝަކީލާ މަރިޔަމް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ް)ނ(73129ްވޯޓަށް ްާމއްދާގެ ްގޮުތގެްަގއިވަނަ ްމަޖިލީހަށްްްވާ ްވަޒީރުންގެ މަތީން

ްސްޕޯްޓސްެގްމަޤާމަށްް ްއެންޑް ްމިނިސްޓަރްއޮްފްޔޫތު ްބޭފުޅުންެގްތެެރއިން ްޢަްއޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކުނަހަގާލިގޭް/ްފުވައްމުލަކުްޏ.ް،ޢައްޔަންކުެރއްވިް ްމުޙައްމަް،ދޫިޑގަމް، ްއަލްފާޟިލް ްޖަމާލަށް ްމަލީޙް ރައްޔިތުންެގްދު

ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެްމަޖިލީހުންްރުހުންްދެއްވުމާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

58ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

18ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 65ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .33ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،65ް. .

ް ް)ނ(129ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްގައިވަަނ ްރައީސުްވާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަތީން

ްޢައްޔަންކުެރއްިވްޏ. ްސްޕޯްޓސްެގްމަޤާމަށް ްއެންޑް ްމިނިސްޓަރްއޮްފްޔޫތު ްތެެރއިން ްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިާވްބޭފުޅުންގެ

ްއޮތްްް،ކުނަހަގާިލގެ،ްދޫޑިގަމްް/ްފުވައްމުލަކު ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޖަމާލަށް ްމަލީޙް ްމުޙައްަމދު އަލްފާޟިލް

ނުޑްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްޤާނޫނުއަސާސީގެްކަމަށްްފާސްވެއްޖެ ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްގަިއވާްގޮތުގ129ްްެ.ްއަުޅގަ

ްނައިބުގެް ްބަންޑާރަ ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްޢައްަޔންކުރައްވާަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ މަތީން

ްސ. ްޢައްޔަންކުރެްއވި ްއަްލުއސްތާޛްް/ްފޭދޫްމަޤާމަށް ްްސީނިާޔގެ، ްައށް ްއަނިލް ްމަޖިލީހުންްމުޙައްމަދު ރައްޔިތުްނގެ

ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެްްރުހުންްދެއްވުމާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

64ްްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްް:ވޯޓުްނުދެްއވާ

16ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 67ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .34ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،67ް. .

ް ް)ނ(129ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްގައިވަަނ ްރަްވާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަތީން

ްަނއިުބގެ ްބަންޑާރަ ްތެރެއިން ްބޭފުޅުްނގެ ްޢައްޔަންކުެރއްވިްްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ސީނިާޔގެ،ްް/ްފޭދޫްސ.ްމަޤާމަށް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްފާސްވެއްޖެ. ްކަމަށް ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއަށް ްއަިނލް ްމުޙައްމަދު އަލްއުސްާތޛް

ްމަޖިލީހަށް ްބޭފުޅުންނަްވަޒީރުްނގެ ްވޯޓުޢައްަޔންކުރެއްިވ ްބެލުމަށް ްއޮތްތޯ ްރުހުން ްލިސްޓުށް ްއޮތް ނިމުނީ.ްްނެުގމަށް



67 

 

ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްއަިއޓަމަށް. ްއޮތް ްދެން ްދަންނަވަނީ ްވޯޓަްށ ްމި ްމިހާރު ގޮތަްށްްއަޅުަގނޑު

ްދެްއވުމަށްްަދންނަވަން.ްތަކަށްްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮްފާސްކުރުމާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

67ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުން ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު 69ްގެ ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .35ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،ްޖިންސ69ްީ. .

ނޑުްްކުށުގެްބިުލްކޮމިޓީންްނިންމެވިް ތިމާޢީްރައްކާތެިރކަމުެގްމިހާރުްވޯޓަްށްމިްދަންނަަވނީްއިޖްގޮތަށްްފާްސވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްފާސްކުރުމާްބިލު ްމެންބަރުްގޮތަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެމެދު ްގޮތަކަްށްންނަށް ނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްދެްއވުމަށް.ްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

73ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

69ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
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ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިމާޢީް.ްއެހެންކަމުން،ްއިޖ69ް.ްޖުމްލ35ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ69ްުރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްަބިއވެ

ނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްރައްކާތެރިކަުމގެްބިލުްކޮމިޓީްންނިންމެވި ޤާނޫނުްނަންބަރުްްގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.ްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙުްއާަވޒީފ2118/2ްާ ްޤާނޫނަށް ްނިންމެވިގެނައުބެހޭ ްކޮމިޓީން ްބިުލ ްފާސްކުރުމާްމުގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްްގޮތަށް މެދު

ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެންބަރުންނަށްްފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

69ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްއ69ަވޯޓުަގއި ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .ް 35ްދަދު ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ69ްު. ްއެހެންކަމުން، .

ށްްފާސްެވއްޖެ.ްއެޖެންާޑްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަްގެނަުއމުގެްބިލުބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުްަވޒީފާއ2118/12ްާްނަންބަރު

ްހިސާބުންްނިމުނީ.ްްގެްދަށުންްވޯޓަށްްދެންނެވުމަށްްހުރިްކަންކަންްމ12ްިްއައިޓަމު

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.އެހެންްމަސައްކަތްްމިްައއިޓަމުއިތުރ13ްްުްއެޖެންޑާްައއިޓަމު
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ް

ްނިންމުންް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބޭނުންް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ް.މިއަދުގެ

އަހަރުގެްްކުްމިއަދިްހަމައެއާއެފަހުްޖަލްސާްމިއަދުްމިްނިމުނީ.ްްމެވަނަްދައުުރގެްއެނ3ްްއަހަރުގެްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމި

ްނިމުނީ ްމި ްވެސް ްޖަލްސާ ްފަހުގެ ްއެންމެ ނޑުމެްނގެް.ތާވަލްަގއިވާ ްް،އަުޅގަ ްދެްނ17ްްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްމި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްަދއުރު. ްއެއް ްއޮތީ ްްބާކީ ްެތރޭގައި ްޢ19ްިއަހަުރގެ ްޤާނޫނަަކށް ްމެންބަރުބިލެއް ންްއްޒަތްތެރި

ްޖުްމލަފާސްކޮށް ްއަދި ްރައްޔިތުްނގ96ްްެްދެއްަވއިފި. ްމިއީ ްމިހާތަނަށް. ްފާސްކޮށްދެއްަވއިފި ްމަޖިލީހުން ްމި ޤާނޫނެއް

ްމަޖި ްރައްިޔތުންގެ ްތާރީޚުގައި ްބުމަޖިލީހުގެ ްވަރަށް ްކުރެވިފައިވާ ްމަސައްަކތެއްލީހަކުން ްމަސައްކަތްތައްްރަ ްމި .

ްކޮިމޓީތަކުންނާކުރެްއވުމުގަް ްމަޖިލީހުގެ ްމުަޤއްރިްއިއި ްެމންބަރުންްރުންނާއިކޮމިޓީތަުކގެ ްޢިްއޒަތްތެރިްް،ކޮމިޓީަތކުގެ ތިޔަ

ްއިޚްލާްޞތެރިކަމާ ްމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ްކޮށްދެއްވާފައިވާ ްޝުކުރުްމެންބަރުން ްމިއެކު ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަްްދަންނަވަން.

ްައޅުަގނޑުމެ ްދަންނަވާއިރު ްންމިހެން ްއަދިވެސް ްކުރިމަތީަގއި ްބިލުގެ ްކޮމިޓީްފަސްދޮޅަހަކަްށ ްވާތަކުަގއި ހަަކްއޮތް

ްހަނ ްމެންބަރުންނަށް ްމިދުމަފުޅުކޮށްޢިއްޒަތްތެރި ްކުިރއަށް ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްދެްއަރުވަން. ްތެރޭަގއިްމަސްްޮއތް ދުވަހުގެ

ްހަލުވިކޮމިޓީތަ ްއިުތރަށް ްމަަސއްކަތް ްބިލުކޮށްދެއްވަްކުގެ ްއިތުރު ްކޮމިޓީތަކުން ްާފސްކޮށްދެްއވުމަށްއި، ްތަކެއް ނާޑް، އަުޅގަ

ްފޮނުއްަވއި ްއަށް ްކަމަށްހަމަ ްދެްއވާެނ ްކަފޮނުްއަވއިްްރިޕޯޓު، ްކޮމިޓީަތކުގެްދެއްވާނެ ްޔަޤީންކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ މަށް

ްމެންބަރުންމުޤައްރިރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކާލުމުންްނާނާއި ްވާަހކަ ނޑު ްް،އަޅުގަ ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެްތިޔަ

ް ްފުރިހަމަމަސައްކަތްތައް ްއަޅުަގނޑ17ްުކުރެްއވުމަށް ްއަންނައިރު ްނިމުމަކަށް ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުްނގެ މެންެގްވަނަ

ނޑަށްްޔަީޤންވެގެންދިޔަ.ްއެހެންކަމުން،ްހުސްކޮްށލެއްވުމަށްްޢަޒުމްްއާްކުރިމަތީގަިއވާްތާވަލު ކުަރއްވާަފިއވާްމިންވަރުްއަުޅގަ

ް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްތިޔަ ްތިަޔްް،ދަންނަވަމުންއެކުްޝުކުރުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާބޮޑަށް އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްއެންމެ ްނަންފުޅުަގޔާއި ްއާމެންބަރުންގެ ްނަމުަގއި ނޑުެގްއަމިއްލަ ްރާއްޭޖެގްްުޅގަ ްހެޮޔއެދުންތައް އަހަުރގެ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއިއެންމެހަ ްަރއްޔިުތންނަށް ްކުރިމަތިލާްލޮބުވެތި ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްދަންނަވަން. އަހަރަކީްްެއކު

ފާވެރިްާރްއޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްއުް،ރާއްޖެްއަށްްތަނަަވސްް،ރިްއުފާވެް،ތިގަފާްކުރިްައހަރަށްްވުރެވޭތުްްނޑުމެންްމިއަޅުގަް

ްަލއްވަް ްކަުމގައި ްމިްއި،އަހަރެއް ނޑުމެން ްްއަުޅގަ ްމަސައްކަުތގަިއ ްގެންދާ ްކުރަުމން ްވަތަޢާާލްهللا ސުބްޙާނަހޫ

ނޑުބަރަކާތްލެއްވު ްއަޅުގަ ްދުޢާކުަރމުން ްއެދި ްމަޖިލީސްްން ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްނިންމާލަން. ްޖަލްސާ ްހިް؛މިއަުދގެ ނގާްމި

ްރަްއޔިތުނ17ްް ްނިމިގެން،ްވަނަ ްއަހަރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްދަްއކާލުމަށްްގެ ްވާހަކަކޮޅެއް ްރިޔާސަުތން ްނިމިގެންދާއިރު ދަުއރެއް

ްކަމުގައި ްދައުރު ްލިބުނު ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަްތތެރިްފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑްްމުންއަުރވަހަނދުމަފުޅުކޮށްްމެންބަރުންނަށްްވެސް
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ްނިންމަ ްމަޖިލީހުއިޖަލްސާ ްޖަލްސާލާނަން.ްދެން ްއޮްްގެ ްއިޢުލާންއެއް ްފަހުން ްތާރީޚެއް ްދަންނަވަން.ންނާނެ ްވާހަކަ ްކުރާނެ

ްްޢަލަިއކުމް.ވައްސަލާމްް

ް
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