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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަރުން.ޢިއްޒަތްތެިރްމެނ23ްްއަށްްވަަޑިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2112/2/11އޖ/މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީްް-3.1

ްނެތް.ްގެްދަށުންްމިއަދުްމަސައްކަތެއްއުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަމުްޔަް-2.3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް-3.2

ް

ްތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިޔާސަް.4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްައއިޓަމު ްކޮމިީޓގައިްް-4ްއެޖެންޑާ ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްމުއައްސަސާަތުކގެ ްމިނިވަން ްއެންގުން. ްއަންގާ ރިާޔސަތުން

ްޢަބްދު ްއީވާ ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުއތުރު ްގަޮލޅު ްކޮމިهللاހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްއެ ްބަދަުލގައި ްކުރިންްގެ ޓީަގއި

ްޢިއްޒަ ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްއަޙްހުންނެވި ްމެންބަރު ްހަމަޖެއްސެވުމަށްތްތެރި ްޙަމްޒާ ްގުރޫޕުްމަދު ްޕާލިމެންޓްރީ ގެްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްާވތީ ްފޮނުއްވާަފއި ްސިޓީ ްް،ލީޑަރު ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ް)ނ(33-3ރައްޔިތުްނގެ ްގޮުތގެްަގއިްގެ ްއެކަްންްވާ މަތީން

ްއިޢުލާނު ްކުރައަޅުަގނޑު ްކޮމިޓީތަކުގެ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭއްވުމަށް ްމިއަދު ްން. ްދަންނަވައިލާނަން. ަގއ3429ްިަވގުތުަތއް

ްއިޤް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 1ްތިޞާދީ ްމާލ3429ިގަ. ްަގއި ްކޮޓަިރ ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 3ްއްޔަތު ްއިޖުތިމާީޢ3429ްގަ. ގައި



  

މިޓީ،ްކޮމިޓީްބެހޭްކޮްތަކާއައްސަސާަތކުގެްކަްނތައްގައިްިމނިވަންްމ11411ުގަ.4ްގެްސަބްްކޮމިޓީ،ްކޮމިީޓްކޮޓަރިްކޮމިޓީ

ާވއިދުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްގައިްގ11411ަް.ގ3ަގައިްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީގެްސަބްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ11411ްިގަ.1ްކޮޓަރިް

ް.ގ1ަރައްވާްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިްޤޫބާތުގެްބިލުްދިރާސާކުގައިްޤާޫނނުލްޢ14499ުގަ.2ްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލު.1

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއްކަތެއްްނެތް.ގެްދަށުންްމިއަދުްމަސައައިޓަމުްވާލު.ްމިސުް-1ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްިދޔ6ްުއެޖެންޑާ ްއަށް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހު ްކުރިްނ ްދާއ141ްިމުގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްަދށުން ްާމއްދާގެ ރާެގްވަނަ

ްމައްސަލަ ްކުްއލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްަމއްސަަލްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްލިބިފައިވޭ. ްމަޖިލީހަށް ެއއް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް،ްމައްަސލަްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:މަނިކުްްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާ

ްިޢއްޒަް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްޝުކުރިއްޔާ ްދަތުރަކަށް ްަރީއސް.ްދިގު ްމިތްތެރި ްމަނިކުފާނު ްފެނުނީމަްްފަހު ތަނުން

ްއުއްމީދުކުރަން.ް ްކަމަށް ްދެޭވނެ ްކުިރއަށް ްމަސައްކަަތއިގެން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްލިބޭ. ްފިނިކަން ްހިތަށް ްއުފާވޭ. ވަރަށް

ވަނަްމާއްދާގައިްބުނެފައިްވަީނ13ްްދިވެހިްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީގެްް،ހަޅާްކުއްލިްމައްސަލަްއަކީްއަޅުަގނޑުްހުށަ

ނ ްޤާނޫނަކުންްކަ ްަމނާކޮށްފައި ްލިބިގެންވާަޑއެޅިގެން ްރައްިޔތަކަށްމެ ްކޮންމެ ްބާރު ްކަމެްއްކުރުމުގެ ްކޮންމެ ކަމަެށވެ.ްްނުވާ

ްރާއްޖޭަގިއްޓޫރިސްޓުްގޮތުންްމި ްޓޫވިޔަފާްބަލާއިރު ްިރކުރުމަކީ ްަކމެއްކަން ްހުއްދަ ްޤާނޫނުގައި ްވާތީްރިޒަމް ބަޔާންކޮށްފައި

އިީލްޢާވަނަްމާއްދާގަިއްޒާތީްއަދ36ްްިެއތައްްފަރާތަކަށްްދީފައިްާވއިރު،ްޤާނޫނުއަސާސީެގްް،ކުރުމުެގްހުއްދައެްިވޔަފާރި

ްމުވާސަލާދިރިއު ްޒާތީ ްކުރާ ްއަެނކުންނާ ްގޯތިގެދޮާރއި ްޅުމާއި ްބުނާރުމަތްތެރިހުްތތަކަކީ ްކަމަށް ްަކންކަން ނދު،ްހިްވެގެްނވާ

ްފިހާރަ ްވިޔަފާރި ްެގއެްއަގއި ްޓޫްމީހެއްގެ ްހިންގުމެކޭ، ްކޮޓަރިއެއް ްހޯދުމެކޭްްިރސްޓަކަށް ްފައިސާ ްދީގެން ްކުްއަޔށް ެއއް

ްހއ ްރާއްޖޭގެ ްނެތެވެ. ްޓޫރިޒަމުތަފާތެއް ްަހމައަށް ްސިީޓއާ ްައއްޑޫ ްއިން ްބައެްއް. ްކުރުމަށް ްމަސައްކަތްަތއް ްތަފާތު ގެ

ްޓޫފަ ްއެްއގޮތަްށ ްޤާނޫނާ ްއެ ްވާިއރު، ްހުއްދަދީފައި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްޓޫރިޒަމް ްމަސައްކަތްރާތްތަކަށް ކުާރްރިޒަމް



  

ްގޮތުސަރަހަ ްސަރަހައްދުގެ ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްޤާަގއި ނަޑއަޅާފަިއކަން ްކަ ްވަނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫީންއްދެްއ

ސިލުތަކާިއްރަށުްކައުންސިލުަތކަށްްލާމަުރކަޒީްޤާނޫނުންްލިބިދީފަިއވާްެމވެ.ްއަދިްސިީޓްަކއުންގޮތުންްބެލޭނެްކަމަށްްދެކެ

ްއެއްްްއިްވަީންދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނާަގއިްބުނެފަގެް)ކ(1ވަނަްމާއްދާެގ41ްްޤާނޫނުގެްްލާމަރުަކޒީްް،ބާރުތަކަށްްބަލާއިރު

،ްންބިމާއިްފަރާއިްފަޅުްހޯދުމާގައިްބިްމަތީންްއިޤްިތޞާދީ،ްއިޖުތިމާޢީްބޭނުންތަކަްށްކައުންސިލުތަުކގެްނަމުްްގޮުތގެްވާްގޮތް

ްދޫކުރުމާއި ްކުްއޔަށް ްފަރާތްތަކަށް ްއެހެން ްތަންތަން ްމިްްމިފަދަ ްއަދި ްއިންވެސްުޓކުރުމާ، ްތަންތަނުގައި ްމިފަދަ ދިނުމާއި

ްމިލްކުތަްއިންވެސްޓްމަންޓު ްނަމުގައި ްކައުްނސިލުގެ ްޓޫކުރުއް ްވީހިނދު، ްބުނެފައި ްކަމަށް ްދަށުންްްނ ްޤާނޫނުގެ ރިޒަމް

ްޓޫރިސްޓުއީސުލްޖުރަ ނޑަައޅާފައިވާ ްކަ ްްމްހޫރިއްޔާ ްޓެންޑަރްއުޫސލުން ްދޫކުރާްްރިސޯޓުޒޯންތަކަްށްސަރުކާރުން ހެދުމަށް

މުްރަްއޔިތުންގެްލާަބްދަށުންްރަށްރަށުަގއިްދިރިުއޅޭްޢާއްފަޅުރަށްތައްްދޫކުރުމާއި،ްަކއުންސިލުތަކަށްްލިބިދޭްޤާނޫނީްބާރުގެް

ްމަންފާ ްކައުްއަށްްްއާއި ްިސޓީ ްތަފާތުްޓަަކއި ްބިންތަކުަގއި ްދޫކުރާ ްވިޔަފާރިކުރުަމށް ްަކއުންސިލުތަކުން ްރަށު ންސިލުަތކާއި

ްދެކެެމވެްއެބަހުރި ްކަމުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހުރިއިރު ްމިހެން ް)ހ(49ް.ްަކން ްމާއްާދގެ ްމުދާްގަވަނަ ްވަނީ ްބުނެފައި އި

ްވާުރތަކުރުމާއި ްމިލްކުކުރުމާއި ްޙަްހޯދުމާއި ްމުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ްލިިބގެންވާްމުދަލުން ްވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްއްޤު

ްމި ްޤާނޫުނއަސާްކަމަށެވެ. ްޓޫގޮތަށް ްވާއިރު ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްީސގައި ްޤާނޫނުން ްލާމަރުކަޒީ ްޤާނޫނާއި ލިބިދޭްިރޒަމް

ްޓޫ ްގޮތަށް ްފުށުއަރާ ްބާރުތަކަށް ްމިއެންމެހައި ްސަމީމުރިޒަމް ްމިނިސްޓަރްއަޙްމަދު ްސްޓޭޓް ްހުރިހާްްނިސްޓްރީގެ ރާއްޖޭގެ

ްކައުންސިރަށް ްގެސްޓުހަުއސްތަކާއިތަކެއްގެ ްވަނީ ްއަންގާފައި ްމުޢާމަލާތްތަްއްްލުަތކަްށ ްވިޔަފާރީގެ ްފަދަ ްހޮޓާަތއް ސިޓީ

ްލިބި ްަކއުންސިލުތަަކށް ްަރއްޔިތުންނަށާއި ްިމއީ ްކަމަށެވެ. ނޑުަވއިނުކުރެވޭނެ ްކަ ްބާރުތައް ްޤާނޫނީ ްމިްްލެވޭދީފައިވާ ގޮތަށް

ް 11ްްމަހުގެ ްދުވަހު ްއެވަނަ ްޣައިއަްނގާފަިއވާ ްއަމުރަކީ ްމި ްއަދި ްކަމަާށ، ްދެކޭްނގުމެއް ްކަމުަގއި ްއަމުރެއް ްާޤނޫނީ ްރު

ްމިް ްކޮށްފައި ްމިކަން ްވަކިްހިނދު، ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމަޞްލަޙަްވަނީ ްރިސޯޓުތަުކގެ ްަބއެްއގެ ްކަމުގައިްހިމާޔަތްކުރަތު ން

ްޢާއްްދެކެމެވެ. ްފައިާދ ްިވޔަފާރީގެ ްސީދާޓޫިރޒަމްެގ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްފޯްމު ްއެދިގޮުތގަިއ ވަަނ16ްްް،ރުކޮްށދިނުމަށް

ްރައްޔި ްމަޖިލީހުން 1ްްތުންގެ ްނެތ3992ިޖުލައި ްބެލުމެއް ްއެއްެވސް ްވެްސ ްޤަރާރަށް ްފާސްުކރައްވާަފއިވާ ް،ގައި

ްއެަތއްް ްދިރިއުޅޭ ްައތޮޅުތަކުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން ްއަރައިގަުތމުގެ ްޙައްޤުތަކަށް ްިމފަދަ ްރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރުން

ޙައްޤުތަެކއްްގެއްލެމުންދާތީްއާއިްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަމުންދާްޤާނޫނުތަކާއިްޤަރާރުތަކަށްްބެލުމެއްްރައްޔިތެްއގެްއެަތއްް

ްނެތިްސަރުކާރުންްކަންކަން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްްބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއިބްރާހީމުއެއް، ްމައްސަލަ، ްއ،ްއެްނިޒާމީ

ް.ތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއިާރގެްޢިއްޒަތް

ް



  

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްބުނާ ްގަާވއިދު ްމަޖިލިްސ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްހުއްޓާްްއާދެ، ްވާހަކަދަްއކަން ްމެންބަރަކު ްގޮތުން

ްއުނދަޫގކޮށްގެންްމެ ްންބަރަކަށް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ްއަިދ އިބްރާހީމުްނުވާނެ.

ްވަދެްމިްމުއްޠަލިބު ްހުރެ،ް،ްތަނަށް ްމިޮދރުހުޅުވަިއގެން ްގާތަށްްޮގސް ްެއކިއެިކްމެންބަރުން ްކޯރަްމްްއަދި ތަނުންްނުކުމެ

ްނިކުފާނުްހަނުއިންނަވާތީްއެއީްނިޒާމީްމައްސަލަްއަކީ.ްމަް،ލަންްވިދާޅުވަމުންްާދތީގެއްުލވައި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްމިްްގެޢިއްޒަތްތެރި ްމީހަކު ްއިން ްރިޔާސަތުަގއި ްވިދާޅުވެވުނީ. ްތި ްނޫން ްޙަޤީޤަތަކަްށ ްމުޅިން ްވާހަަކފުޅުގައި

ްހުރި ްކުރެެވން ްމައިތިިރކުރުމަށް ްކަންަތއްތައް ްހިނގަމުންދާ ްމިްްތަނުގައި ްކުރަމުން ްމިންވަރަށް ްެއިކ ްމަސައްކަތްތައް

ނޑުްހުޅުހެްނވޭރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްގެންދަނީ.ްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްވިޓޫރިޒަމު ްޢާއްގެ ްފައިދާ ްޔަފާީރގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެދިްމު ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްގޮތުަގއި ްރަްއޔ16ްިް،ސީދާ ތުންެގްވަނަ

ް 1ްްމަޖިލީހުން ްނެތ3992ިޖުލައި ްބެލުމެއް ްއެްއވެސް ްވެސް ްޤަރާރަށް ްފާސްކުަރްއވާފަިއވާ ސަރުކާރުންްް،ގައި

އެަތްއްް،ޔިތެްއގެރައްޔިތުންގެްމިފަދަްޙައްޤުތަަކށްްއަރަިއގަތުމުގެްސަބަބުންްރާއްޖޭގެްއަޮތޅުތަުކގައިްދިރިުއޅޭްއެތައްްރައްް

ްޤަރާރުތަކަްށްބެލުމެއް ްޤާނޫނުތަކާއި ްފާސްކުރަމުންދާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްާއއި ްސަރުކާރުްންްޙައްޤުތަކެްއްެގއްލެމުންދާތީ ނެތި

ވަނަްމާއްާދގެްދަށުނ143ްްްވަނަްމާއްދާްއާިއ141ްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގެްް،ގެންދާތީވެްްކަންކަންްކުރަމުން

ް.މަްއސަލަްއަޅުަގނޑުްހުށަހެޅިންމައްސަލަ.ްްހުށަހަޅާްކުއްލި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަވާިއދުގެ ް)ށ(ްވަނ146ްަޝުކުރިއްާޔ.ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގެްގައިމާއްދާގެ ްހުށަހެްވާ ްމައްސަލައެއް ްމިފަދަ ޅިއްޖެްމަތީން

ގެްމިނެޓ1ްުަޓކައިްޖަހަންޖެހޭްްމަށްދިޔުްއިްވޯޓަށްްދެންނެވުން.ްއެހެންވީމާ،ްވޯޓަށްނުލަްނަމަްއޮންނަނީްއިތުރުްބަހުސަކާ

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ްޖައްސަަވއިދެްއވުން ރަނގަބީލު

ް ްއަުޅަގނޑު ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިޗެކްކޮށްެލއްވުމަށް ްމަޖިލީހުެގްވޯޓަށް ްރައްޔިތުންގެ ލާަނން.



  

ްގަވާް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ141ްްއިދުެގ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދަށުން ްާމއްދާގެ ވަނަ

ދެއްވުމަށްްށްްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންްވޯޓުމެދުްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަްސްކުރެއްވުމާކުއްލިްމައްސަލަްމަޖިލީހުގައިްބަހު

ްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްހުޅުހެންވޭރުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

44ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

91ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯޓުަގއިްަބއިވެ .ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުެގ43ް.ްޖުމްލ33ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ43ްުިރވިްމެންބަރުްނގެްއަދަދު

ް ްމަނިކ141ްުގަާވއިދުެގ ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދަށުން ްާމއްދާގެ ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވްްވަނަ

ްބަހު ްދެްސްކުރުމާމައްސަލަ ްވޯުޓގައި ްލީ ްވޯޓުދެްއވާފަްތުންފަރާްމެދު ްހަމަހަމަކޮށް ްވަނީ ްޤާނޫނުއަސާީސގަމި އާިއްް.

މަތީންްމިކަންްނިންމަންްމިްޖެހެނީްރިޔާސަތުން.ްރިޔާސަތުންްމިފަދަްކަންތައްތައްްްގޮތުގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގައިްބުނާ

ްުއސޫލުތަކެްއްެގންގުޅެންނިންމު ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެީއްޝަރުުތްފުްޖެހޭނެމުގައި ްައޅުަގނޑު ްމައްސަލަކަމަށް ެއއްްްރިހަމަވާ

ްބަހު ްރިޔާމަޖިލީހުގައި ްފަރާތަކީ ްހުރަސްއަޅާ ްވެގެންނުވާނެ.ްއެހެންވީމާސްކުރުމަށް ްއަޅުަގނޑަްށްކަްމި،ްސަތުަކމަށް މުގައި

ްބަހު ްފެންނަނީ ްގޮުތގެބަހުްސްކުރަން. ްގަާވިއދުގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްފުރަތަމަ ްއެންެމ ނޑު ްއަުޅގަ ްްސްކުރުމަށް 1ްމަތީން

ްޞަތުްމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވިްފަރާތަށްްއަުރވަން.ްގެްފުރުމިނެޓު

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްއާދެ،ް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްރަްއޔިތުންެގްް،ައކީްމައްސަލަމި ައޅުަގނޑު

ްމިް ްސަމާލުކަމަށް ްމައްސަަލއިްމަޖިލީހުގެ ްގޮގެނައި ްއިޤްތިޞާދީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިއީ ްބަލާއިރުގައި ްބާވަތަްށ ތުްންގެ



  

ް ްޓަަކއި ްލިމަސައްކަތްކުރުމަށް ްރައްޔިތުންތަކަކަްށ ްގިނަ ްފުރުޞަތުަވރަށް ްފުޅާ ްވަރަށް ްެގއްުލވައިލުމަްށްތަބިދީފައިވާ ކެއް

ްތެރޭަގއިބަޣާވާްމިއަދު ްސަރުކާުރގެ ްގެނެސްފައިވާ ްކުރަމުް،ތިބިްތަކުން ްމީހުން ްބައެއް ްމަސައްކަތެއް ްގެންދާ ކަމަްށްން

ްމީހެއްްކަމަށްސަރުކާރުގައިްބަިއެވރިކުރުވާފަިއވާްކީްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްފަރާތުންްފެނޭ.ްއަދިްމިްއިޢުލާންނެރެފައިވާްޝަމީމަ

ްމި ްްއީވާއިުރގަިއ ްމީހެްއގެ ްނައިސްވަކި ްމީހުން ްދާރިސޯޓުތަކަްށ ްކަުމގައި ްކަމެއް ްއުޅޭ ްކޮްށގެން ނުޑްނެތީ އަުޅގަ

ްގެނައިްދަންނަވަ ްމަްއސަލަ ްމި ްއާދެ، ްޮބޑުން. ްއެންމެ ްކަމުގެ ްމަްއސަލަ، ްމި ްގެނައުމުަގއިްްމާފުކުރަްއވާތި. ްތަނަށް މި

ްމުހިޢިއްޒަތް ްވަރަށް ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްވާހަކައްތެރި ްއެބަްމު ްްއެއް ްެއއީ ޖުލަިއ7ްްއޮތް.

ްމަޖިލ2118ީ ްމި ްޤަރާރެަގއި ްވާނެ ްފާސްކޮށްފައި ްދަންނަވައިްހުން ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަރާރު ްމާލެއް. ްހުޅުމާލެްްލާނަން. އާއި

ްދިރި ްމަނާފިޔަވަިއްމީހުން ްގެސްޓުހައުްސްހިންގުން ްރަށްތަކުަގއި ްއެެހން މުމަކަށްްންސަރުާކރުގެްިސޔާސަތުްނިް،ކުރާއުޅޭ

ްމާރުކޭޓުްގެނައު ްދުނިޔޭގެ ްޤަރާރު. ްއަންގާ ްއުފުލިމަށް ްއަގުަތއް ްކާބޯތަކެީތގެ ްެތލާއި ްައގުތަްއްއެތަްް،ަގއި ކެތީެގ

ްބޮޑުވެްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަށް ްދަރަޖަ ްއިންތިހާ ްވަރަށްް،ވެސް ްރައްޔިތުންެގ ްްދިެވހި ްބޮޑެިތ ްބަޔަކަށް ާކްދަތިތަގިަނ

ްކަމަށްް،އެކުްވުމާްޖެހިފައިކުރިމަތިލާން ްއަތޮޅުަތކުެގްރަށްތަކުގައި ްދިރިއުޅެނީ ްބަޔަކު ްގިނަ ްރައްޔިތުންގެ ް،ވެފައިްްދިވެހި

ްއި ްކުރުމުގެްްޤްތިޞާދީްޮގތުންްމާމިްރަށްތަކަކީ އިންތިޒާމުހަމަޖެހިފައިވާްރަށްތަެކއްްުނވުމާ،ްިދވެހިްގިނަްކަންަތއްތަެކއް

ްްއޔިތުންގެްގިނަްަބަޔކުްމަހުރޫމްވުމާ،ްސަުރކާރުންދިވެހިްރަްންިރޒުޤުޓޫިރޒަމުގެްކުރަްއވާފަިއވާްމިންވަރުްهللاްޤައުމަށްްމާތް

ޓޫރިޒަުމގެްމަހުރޫމުކުރުވާފައިްވުމާއި،ްމިްގޮުތންްއަތޮޅުތަުކގެްރަށްތަކުަގއިްްޢަމަލުކުރައްވާްިސޔާސަތުތަކުްންއެްރިޒުޤުން

ްމިއަްގެސްޓު ްހިންގުމަކީ ްވެަފއި،ހައުްސ ްކަމަކަށް ްހިފަހައްޓާފަިއާވ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުައާސސީއާ ްސަރުކާރުން މީހުންްްދުގެ

ްމަަސްއކަ ްކުރެވޭ ްގޮތުން ްއިޤްިތޞާދީ ްރަށްރަށުަގއި ްހުއްދަކުރުދިރިއުޅޭ ްދިވެިހްތްތައް ްސިާޔސަތަކީ ްތަާފތުކުރުމުގެ ުމގައި

ް ްޤާނޫނުައސާސީެގ ްހުއްދަކުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުވުމާ،ދަށުން ްކަމަްށ ްިސާޔސަތެއް ްހާުލގަިއްްއިޤްިތޞާދީްރާނޭ ްދަތި ގޮތުން

ް ްއަޮތޅުތަުކގެ ްހިންގުމުެގްހުއްދައުޅޭއިރު ްދިރުންްރަށްތަކުގައިްެގސްޓުހައުސް ްއިޤްތިޞާދަށް ްރަށްތަކުގެ ްއެ ް،ލިބިދިނުމަކީ

ްިއތުރުވެ ްތަނަވަްސކަން ްކަެމއްްް،ރައްޔިތުންެގ ްދެކޭްްކަމަށްްފުާޅވެގެންދާނެ ްމަޖިލީހުން ްހިނދުްމި ްޤާނޫނުއަސާސީއާް،

ް ްމެދުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްޚިލާފަށް ްސަރުކާރުންްާގއިމުކޮށްފަިއވާ ްގޮތުން ްހުްއުޓވުމުގެ ްސިޔާސަތުތައް ތަފާތުުކރުމުގެ

ްރަްށތަކުގަް ްއަޮތޅުތަުކގެ ްމަނާކުރާެގސްޓުްއިގެންގުުޅްއވާ ްހިްނުގން ްްހައުސް ްނިމުމަކަށް ްވަުގތުން ގެނައުމަށްްސިޔާސަތު

ްރަ ްއިޤްރާރުއެންގުމަށް ްމަޖިލީހުން ްޝިހާބުްވަމެވެ.ްމިއީްއޔިތުންގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ޖުލަިއ7ްްށަހަޅުއްވަިއ،ްހުްާމލޭ

ްމަޖ2118ްި ްރަްއޔިތުންގެ ްޤަރާެރއް.ަގއި ްފާސްކޮށްފައިވާ ްފާްލީހުން ްޤަރާރު ްމީގެްސްކޮށްފައިްމި ްއަދި ފަހުންްްވާއިރު

ްޤާނޫނުއަ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެ ްއިޞްލާުޙކުެރވި، ްސާސީ ްަދށުން ްެއއްަގއި ްދާއިރާ ްފުޅާ ންްމިނިވަްނކަރައްޔިތުންނަށް

ްޢަ ްމިއަދު ްވާއިުރ، ްޤާނޫނުލިބިފައި ްލާމަރުކަޒީ ްއަދިމަލުކުރަމުންދާ ްކައުންސިލްތަކާ ްސިޓީ ްދަށުން ރަށުްްގެ

ް ްައތޮޅުތަކުަގއިރާއްކައުންސިލްތަކުން ްވިޔަފާިރްްޭޖގެ ްކުރަންވާނެ ްބިންތަކުަގއި ްދޫކުރާ ްގޮތުން ްވިަޔފާރީގެ މީހުންނަށް

ްއެްއގޮަތކަށްކަ ްވަރަށްްފާޅުްްމަށްވާްކަނުްިރޒަމްްމިނިސްޓްީރްއަށްްލިބިގެންްވެސްްޓޫނަޑއެޅުމުެގްޙައްޤު އަޅުަގނޑުްހަމަ



  

ްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްާލމަރު ްޤާނޫނުެގްބޮޑުކޮށް 41ްްކަޒީ ްވަނަ ް)ކ(ްގަިއ1ްމާއްދާ ބުނެފައިޭވ،ްިދވެހިރާއްޖޭެގްޤާނޫނާްގެ

ްކަމަށް.ް ްދެވިދާނެ ްބިން ްފަރާތްތަަކށް ްއެކި ްޓަކައި ްމަސައްކަތްކުުރމަށް ްއިޤްތިޞާދީ ްމަތިްނ ްގޮތުގެ ްވާ ްގޮތް އެއް

ްހަމަ ްބިންތަކުގައި ްދޫުކރާ ްކައުންސިލްތަކުން ްދަުށން، ްބާރުގެ ްލިބިދީފައިވާ ްަކއުންސިލްތަކަްށ ެއކަނިްއެހެންވީމާ،

ްކަެމްއް ްހިމެނޭ ްމެންޑޭޓުގައި ްމިނިސްޓްރީގެ ްޓޫރިޒަމު ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްއެީއ ްއެންގުމަކީ ްކަމަށް ރިހާކުރުކައްކަންޖެހޭނެ

ްަޙއްޤުް ްކުރުުމގެ ްއެްއ ްވިޔަާފރި ްޤަބޫލުކުރާ ްމީހުން ްއެ ްބަަޔކަށް ްގިނަ ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުްނެގ ްރާއްޖޭގެ ނޫން.

ހިރާއްޖޭގައިްއެއަރޕޯުޓްހެދުމާއިްނުވަތަްރިސޯޓުްދޫކުރުމާއިްޔޮޓުމެރީނާްދޫކުރުްންއޮންނަންޖެހޭ.ްޓެންޑަރްއުސޫލުންްދިވެ

ނޑައެިޅގެންްމިނިސްޓްރީްއަކުންްދޫުކރިްކަމުގައިްިވޔަސްްމީހެއްެގް ފަދަްބޮޑެތިްކަންކަމަށްްސަރުކާރުގެްސިޔާސަތުަތއްްކަ

ްނަ ްޓަކައި ްމަސައްކަތްުކރުމަށް ްއިޤްތިޞާދީ ްމީހަކު ްއެ ްނުވަތަ ްވިޔަފާރިކުރުމުެގްގޯްއޗެްއަގއި ްޓޫރިސްޓު ްބިމެއްގައި ގާ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްގޮވާަލން ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ްސަަބބެއް ްއެްއވެސް ހުއްދަނުދޭންވީ

ްގެންގުޅު ްޓޫރިސްޓުން ްރައްޔިތުންަނށް ްތިބި ްދާއިރާތަކުަގއި ްތަމްސީލުކުރާ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްތިޔަ ުމގެްމެންބަރުންނަށް،

ްެއއީް ްެއއް ްވާަހކަ ްއޮތް ްއެނގިަފއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަށަިއގެްނ ްކުރިއްސުރެ ްމާ ްމީގެ ްކަމަށް. ްލިބެންޖެހޭ ހުއްދަ

ްވާހަކަތަެކްއް ްއެތައް ްިކޔަިއގެން، ްވާހަކަ ްކޯފާލައްވާ ްތަނަކަށް ްއެ ްގެންގުޅެފިްއޔާ ްޓޫރިސްޓުން ްރަށެއްަގއި ރާއްޖޭަގއި

ްހަމައެ ްޮދގުހަދަިއގެްނ ްމުއްސަނދިކޮށްދިނުމުގެްދައްކަިއގެން، ްމަހުޖަނުން ްވިްއސަކަށް ްތިބި ްރާއްޖޭަގިއ ްމި ކަނި

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭ.ްއަދިްޓޫރިސްޓުްިވޔަފާރިްައކީްޓޫިރސްޓަކުްރާއްޖެތެޭރގެްރަށަކަްށް މަސައްކަތްކޮށްަފއިްާވކަންްއަުޅގަ

ްއެްމީހާްބަރަހަނާްހާލުގައިްއުޅޭނެްކަާމއިްބަނުގރާްބޯނެކަމުގެްވާހަކަ ދަްއކަމުންްދާއިރުގައިްޓޫރިސްޓުންަނކީްގޮއްިސއްޔާ

ނޑުމެންްއުޅެންްޖެހެނީކީ.ް ޓޫރިސްޓުންގެްގޮތުަގއިްޕާކިސްތާނާިއްްރާއްޖެްއަށްްމިކާފަރުންްކަމަށްްބަލައިގެންްނޫންްއަޅުގަ

ްޤައުމަތަ ްބައިވަރު ްިއސްލާމީ ްއާދޭ.އަދިވެސް ްމީހުން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއާދޭ.ްރަބިޔާްޢަސަޢޫދީްކުން ްމީހުން ްވެސް ްއިން

ް ްހަދާފައިއެހެންވީމާ، ްކަމަށް ްކާފަރުން ްއެްނމެންނަކީ ްއަންނަ ްދަްއކާފައިްްއެްް،އެ ްވާހަަކ ްރިސޯޓު، ް،ަތކުަގއިބަެއއް

ްއައިލޭްނޑުޚާއްޞަ ްސަން ްރަްކޮށް ްބޮޑެތި ްމަތިކަހަލަ ްކޮޓަރި ްކޮަޓރިށްރަުށަގއި ްއޒަފުންެގްުމވަްއަަޅއި،ްމަްއޗަށް

ް ްވައްދައިެގން ްމީހުން 61ްްކޮޓަރިތަކަށް ްރަްއޔިތުންނަށްްްވިއްކަމުންޑޮލަރަށް ްދިރިއުޅޭ ްއަތޮޅުަތުކގައި ްރާއްޖޭގެ ދާއިރުަގއި

ްްއެ ްހުރި ްގޭަގއި ްހަމަމީހުންގެ ްނުިވްއކޭންވީ ްޓޫރިސްޓުންނަށް ްނެތް.ްއެހެންކަމަްށވުމުންްކޮަޓރިތައް ްސަބަެބއް ްެއްއވެސް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްރާއްޖޭގެ ްމަިޖލީހުންްފާސްކޮށްމި ްަރއްޔިތުންގެ ްމި ްމަންސޫޚުކޮށްލައި،ފައިއެީކގައި ްޤަރާރެއް ްމިފަދަ ްވާ

ްވެިރވެގަނެް ްމަްއޗަށް ްޤަރާރުގެ ްމިްމިް،އެ ްަސރުކާރުން ްބާޣީ ްައޅުަގނުޑްްއުޅޭ ްހަރުއަޑުން ްކަންތަްއތައް ކުރާ

ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައްްް،ކުށްވެރިކުރަން. ްހުއްދައަދި ްކަމަކީ ްމި ްގެންނަން. ްސަމާލުކަމަށް ްކަެމއްޔިތުންގެ ްލިބިފަިއވާ

ްވާ ްއިކަމަށް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްމިފަދަ ްކިޔަމަންނުވެ،ްުރގައި ްދިމާލަކުންްްއެއަމުރަށް ްކޮންމެ ްތަނެއްގައި ްއަތުޖެހުނު މީހަކަށް

ް ްގޮތުބީޗު ްޤާނޫނީ ްޮއވެއްޖެްއޮތަސް ްޯގއްެޗއް ްލިބިފައިވާ ްން ްތަންތަނުގައި ްއެ ްޓޫރިސްޓުްްއޔާ ްއަަޅއިގެން ްެގސްޓުހައުސް

ްޓޫރިޒަމްވިޔަފާރި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަތްމިްކުރުމަށް. ްވަނީ ްއަގުބޮުޑވެފަހާރު ްހިސާބަށް ްމާނުފޯރާ ްހުވަފެީންް. ވަރުގަދަ



  

ްއުޅޭްަބޔަކަށްްއިލަމެއްގަޢާ ްއަށ911ް،811ްްވާްނެވގެންްްތެޭރގައި 15ްްޑޮލަރަށްްކޮޓަރިްިވއްކަމުންްދާއިރުަގއި،ްރާއްޖެ

ްއެބ41ްަް،ޑޮލަރަށ31ްްް،ޑޮލަރަށ21ްްް،ޑޮލަރަށް ްމީހުން ްތިބި ްއަންނަން ްްޑޮލަރަްށ އްވެްސްއެްބަޖެޓުތިބި.

ްތަނަށް ްމި ްްއެއަރަލއިނެއް ްޝެިޑއުލް ްނުކުރޭ. ްދަތުރެއް ްގެންނަ ްްފލައިޓުތަުކގައި ްފިއްކަަޑިއގެން ްގެންނަނީ ދާްމީހުން

ތިބިްމީހުންނަށްްްޓޫރިޒަމުގައިމިއަދުްވަރުގެްބޮޑުްައގުަގއިްކަމަށްްވާއިުރގައިްމިްރާއްޖޭަގއިްމެދުްމާކެޓެއްްއުފެއްދުމަކީް

ް ްފަސޭހަވާނެ ްެއކަމަކުވެސް ްކަމެއް. ްސަރުކާރުް، ްކުރަންް،ިވޔަސްްގަންނަންްޙަޤީޤަތަކީ ްކަމެއް ްެއހެން ވިޔަްސްްއަދި

ްމީ ްިވޔަސް،ްއެ ްރިޝްވަތުދޭން ްލާރިފުލުހުންނާއިްސިފައިންނަށް ްހުރިހާ ްއަުތގައި ްހުންނަންވީ.ްއެްހުންގެ މީހުންެގްްެއއް

ްއެހެންވީފައިބު ްސަލާންޖަހަންދާންވީ. ްމީހުން ްއެހެން ްބަޑަށް ްކޮންެމްމާ، ްވައްަޓއިލުމަށްފަހު، ްސަރުކާުރ ޣާވާތަކުން

ްޓޫރިޒަމު ްްމަހުޖަނަކު ްތިބެގެން ްވައްަދއިގެން ްމީހުން ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްގޮތަކީ ްހަދާ ްހުރިްްލިބިފައިމި

ްބާޠިލު ްޙައްޤުތަކެއް ނހުރިހާ ްއަުޅގަ ްގެންދަނީ. ްކުެރިވގެންކުަރމުން ްިމއީ ްދެކޭގޮުތގައި ްނޫުޑ ްކަމެއް ްހަމަްވާެނ ްމިއީ ްން.

ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ނަޑއެިޅގެން ްްކަ ްހިންގޭ ްޚިލާފަށް ްބޮޑު ްއަޅުަގނޑު ްބަޔަކަށްްކަމެއް. ްތިބި ްތިބިްއޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި

ްހައްޔަުރކުރުމަށް.ްގޮްސްގެންްއަވަހަްށްދަމައިްގޮވާލަން،ްމިްޝަމީމު ްަތނަކުން ްވީދާލުމަށް.ްްއަދިްކޮންމެ ްއިޢުލާނުތައް އެ

ް ްޤާނޫުނއަދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަށުން ްސާީސގެ ްފާސްކޮށްފައިާވ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްތެމި ްސިީޓްބާރުތަކުގެ ެރއިން

ް ްކަުއންސިލްތަކަށް ްރަށު ްމިްދީފައިކައުންސިލްތަކަާށއި ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްބާރުތައް ްްހުރި ްނަގަމުން. ދާލަތުްޢަގެންދަނީ

ްމި ްއަތްމަީތގައި ްްޕާޓީގެ ްމިނިސްޓްރީ. ްކޮންސްޓްރަކްޝަން ްމާއޮންނަނީ ްެއްއވެސް ްމުޢާމަލާތެްއްްިބމަކުންލޭގެ އެްއވެސް

ްބާެރއް ްް،ކުރުމުގެ ްމިނިސްޓްރީން ްޓޫރިޒަމް ްމިހާރު ްދެން ްނެތް. ްކައުންސިލަކަްށ ްސިީޓ ްރަށްތަުކަގއިްމާލެ ްފަހައިގަތީ މި

ްމީހުން.ްއެހެންވީ ްތިބި ްނިކުންނާނެ،ްދެން ްމިނިސްޓްރީން ްހެލްތު ްމީހުން.ްމާދަމާ ްއުފައްތިބި ނޑުމެން ދާފައިވާްމާ،ްއަޅުގަ

ް ްބާރުތައް ްޤާނޫނީ ްދޭންީވ ްކައުންސިލްތަކަށް ްރަށު ްކައުންސިލްތަކަާށއި ްދީގެންސިޓީ ްކުރެ، ްތަންތަނުން ހުރިްވެންއެ

ްއެް ްޙައްޤު ްކުރުމުގެ ްްކަންކަން ްއޮތް ްމީހުންނަށް ްއަުޅަގނޑުގެ ްދެކެމުން، ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާލަން.ްކަމުގައި ވާހަކަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުފަންނުްދާވިލިމާ

ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްދަނީްްއާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ްމި ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ހަމަ

ްމަސައްކަތަށް ްޓަކައިްމަޖިލީހުގެ ްގެނެްސދިނުމަށް ްހަލުއިކަމެްއ ްނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާްްއެަކށީގެންާވ ްައށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ

ންދަވާްމައްސަލަ.ްމިފަދަްޤަރާރުތަކާއިްުކއްލިްމައްސަލަތައްްހުށަހަޅަމުންްގެތަފާތުްއެކިްކަހަލަް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން

ްމަފްހޫމެއް ްދައްކަވަމުންދާއިރު ްވާހަކަ ްމައްޗަށް ްހުށަހެޅުއްގެ ްމައްަސލަ ްުކއްލި ްމި ްހުށަހަޅުއްވަމުން، ްމި ޢިއްޒަތްތެިރްވި

ެގްދެްއވާފަިއވާްމާއްދާތަކުްއާއިްަހވާލުްނުކުތާތްތެރިްމެންބަރުްމިްހުށަހެޅުއްވާަފއިވާްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަް،މެންބަރު

ްވާަހކަް ްރިޢާޔަތްކޮށް ްކަމުަގއިމައްޗަށް ްވާނަމަްދައްކާ ،ް ްމަނާކުރެވިަފއި ްކުރުުމގެްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްކަންކަން ނުވާ



  

ް ްމިނިވަންކަން ްއެކަށައަޅާފަިއވާ ްދިނުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްޙައްޤުތަކާއި ްތެރޭަގިއްައސާސީ ްގިއުަގނޑު ްމި މިނިވަންަކމުގެ

ްވާހަކަ. ްބެހޭ ްކޮންސެޕްޓަކާ ްިވޔަފާރީގެ ްވަނީ ްކޮންސެޕްޓަކީްްފާޅުކުރަްއވާފައި ްް،ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުަގއި،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްބެހޭ ްޓޫރިޒަވިޔަފާރިކުރުމާ ްޚާއްޞަކޮށް ްިވޔަފާރިޤާނޫނުން، ްޓޫރިސްޓުްކުރުމާމު ްޤާނޫނެއް. ްވަކި ްޤާނޫނަކީ ްބެހޭ

ް ްޓޫރިސްޓު ްބަވިޔަފާރިކުރުާމއި ްގޮތަކަށް ްވަިކ ްހިންގުމަކީ ްއްޓަންކަންތައްތައް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ކުރިައްށްކުެރވި

ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރިހާ ްކަމެއް. ްތަނެއްގަްހިތަށްް،ހިނގަމުންދާ ްހިތަށްއެރިހާ ްއެްއގަިއ، ްގަޑި ްރިސޯުޓްއެރިހާ ްޓޫރިސްޓު އި

ް ްގެތަުކގައި ްއެ ްހިްނގަިއ، ްގެ ްޓޫރިސްޓު ްހަަދއިގެހިންގައި، ްކޮންބާ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްވިްއކުމަކީ ްން ގެނެވިދާނެްގޮތަކުން

ްއްޤެއްތޯޙަ ްޙައްޤެ، ްފުާޅކުރެވިދާނެ ްއެބަކޮްނގޮތަކުން ްވިސްަނން ްނުކުތާްްއްތޯ ްނިންމާލަންޖެހޭ ްލައިނަކީ، ްއެންޑް ޖެހޭ.

ްމި ްގޮތަީކ،ްފާއިތުވެދިޔަްްއަކީ،ްވެގެން ްެތރޭގަިއ،3ްއުޅޭ ްމަހުގ2118ްްެްއަހަރުގެ ްއަހަރުެގްނޮވެމްބަރު ވަނ11ްްަވަނަ

ްރައީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުޙައްދުވަހު ްގ.ކެނަރީގޭ ްހުވާކުެރްއވި، ްނަޝީދުުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމަނިކުފާނުގެްް،މަދު އެ

ް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއިށީނދެވަޑަްވެރިކަމުގެ ނީޑގައި ްގޮ ްވިސްނާަވޑަިއގެންނެވީ،ދުވަހު ްޢާްއިގަތުމަށްފަހު އިލާެގްގާތް

ް ްތިބިހާ ްތިިބއްޔާ ްފަޅަކާްކައިީރގައި ްހުރި ްހުިރއްޔާ ްިދވެހިރާއްޭޖގައި ްގެންނަވަފާއި ްވަިއގެްަބޔަކު ނާޑއި ްކަ ްއެްއގަމާއި އި

ްިމންވަރެސަރަހަ ްއޮތް ްދެވެން ްކުރެއްވީއްދުން ްމިކަން ްނިންމާލުން. ްދީ ްއިތުރަށް ްމަްއޗަށް ްްއގެ ްނޫސް. 5ްް.ބައްަލވާތަްއ

ްމާ ްހަވީރުނޫސް.2112ރޗް 27ްްްގެ 2112ްފެބްރުއަރީ ްމިހިރީ ްއެއްޗެހީގައި ްހަީވރުނޫސް.ްމި ްމިގެ ްމިްފެންނަން ހާރުވެސް

ްރިސޯޓު ްހުރި ްއަދަދުދެވިފައި ްކަންތައްތަުކގެ ްއެްމިް.ތަކާއި ްމަޖިލީހުގައި ްއެމް.ޑީ.ޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ީޕްބަ

ެއކިްގޮްތގޮތަށްް،ްރަށްަރށްްނަމުގައިދިވެހިރާއްޖޭގެްެއކިްކަންކޮޅުތަކުންްްފަޅުް،އިގަންަނާވްމެންބަރުންސްބަތްެވވަޑަްއަށްްނި

ްއުފެއްދުމަށް ްްރިސޯޓު ްއެކި ްތަންތަން ްތިބި ްރިސޯޓުްއިނގޭތޯ.ލިބިފައި ްލިބުނު ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްމި ްއެނދުތަކުަގއި

ްގޮތެއްއަ ްިވއްކޭނެ ްއާްނެތިްޅަިއގެން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެީއްްގެން، ްބެއްލެވުމަށްފަހުގަިއ، ްމިކަން ްސަރުކާރުން ޤާނޫނީ

ްޚިލާފަށް،ް ްހިނާގްުއސޫލާ ްަބޔަކަށްްދިވެހިރާއްޖޭެގްކަން ްް،ވަކި ްވާީތވެ ްކަމަށް ްހުިރްތަންތަން ްގޮތަކަްށްދީފައި ްއެްަވކި

ްްތައްކަންތައް ްމެންބަރުްެގނައީ.ހުްއޓުވުމަކަށް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްހުށަހަޅުއްވާްނަމަވެސް، ްއެ ްނުްްދެންމެ ްއޮްތްކުތާގެ އެބަ

ްކަމެއް ްވެްސްތާއީދުކުރާ ްތާް.ްާރއްޖޭގެއަޅުަގނޑު ްޓޫރިސްޓުްްކުކޮންމެ ްޚިދުމަތްރިސޯޓާްވެސް ދިނުމުގެްިއްެގސްޓުންނަށް

ނޑުް،ހަދަންޖެހޭނެްކަމީމީޑިއަމްްމާކެޓެއްްނުވަތަްެއއަްށވުރެްދަށްްމާކެޓެއްް ޤަބޫލުކުރާްހަމަްދުލުންްއިްިހތާްގެއެއީްއަުޅގަ

ްއިންވާހަކަ ްވިއްކާކަށްގޭތޯެއއް ްކޮންމެހެން ްރާއްެޖ .ް ްމަތީްއަް،ޑޮލަަރކަށ1211ްްް،ޑޮލަރަށ811ްްނުޖެހޭ ްެއއަްށވުރެ ދި

ްސަރަހަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބަޑޮލަރަކަށް. ނޑަެއޅެން ްކަ ްއެއަށްވުރެްއްދުތަކެއް ްްޖެހޭ ްދަށް ްވިްއކޭނެ. އެީއްއަގެްއގައި

ް ްާތއީދުކުރާނެ ްނައަޅުަގނޑު ްގެންނަވާގޮެތްއ. ްއެ ްވިދާޅުވެެދއްވަންުނކުްމަވެސް ްމުޅިްންްތާތަކުަގއި މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ

ވަނ41ްްަްޤާނޫނުގެްދިވެހިރާއްޖޭގެްލާމަރުކަޒީްުއސޫލުންްއިދާރީްދާއިރާތައްްހިންގުމުގެް،އެއް.ްދެންްއޮތީްްއެހެންްވާހަކަ

ް ްައއްސ1ްްަމާއްދާގެ ްވާހަކަ. ްިވދާޅުވެދެްއވާ ްަހވާލާދެްއވައި ް)ކ(އާ ްނުކުާތެގ ްއިނގޭތޯ.ްސާބަްއިރިބަހާވަނަ ސް

ނޑުްއެްދާިއރާއަކަށްމިްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްވެރިކަންްކުާރްމާލޭްމިއަދު،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިމެނޭްވިލިމާފަންނުގެްްގަިއްއަުޅގަ



  

ް ްތެރެއިން ްކަންތައްަތކުެގ ްބަެއއް ްދާއިރާގެ ްއެދިގެންރައްޔިތުން ްބޮޑަށް ްކަމެއްްްވަރަްށ ްކައުންސިލްެގްް،ދިޔަ ްސިޓީ މާލޭ

ްގެ ްދަށަށް ްބެލުމުގެ ްއޮތް، ްވިލމާލޭަގއިނެވިފައި ްއޮތް ްހަވާލުކުެރވިފައި ްގޮތުން ްހޮޓަލެއް.ްްވަގުތީ ްކިޔާ ްވިލިއުފާ އޮްނނަ

ކުރިއަށްްއޮްތްއެއްްއެޅުމަށް.ްމިއީްްއެސް.ޓީ.އޯްއިންްފިހާރަްތަނުަގއިްވެއްޖެ.ްއެްއެތައްްޒަމާނެއްމިހާރުްބަންދުކޮށްފައިް

ްމު ްއަގުގައި ްހެޔޮ ްރައްޔިތުންނަށް ްމަހަށް ްދޫކުރުމަށްރަމަޟާން ްްދާ ްހައުސިންްއެޅުމަށްޓަކައި ްކައުންސިލަށް ްސިޓީ ްމާލޭ

ް ްމީގެ ްހަވާލުކޮށްދިނުމަށް ްމިތަން ްއެދިވަަޑއިގެން ްއަިދ1ްްމިނިސްޓްރީން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިން. މަސްދުވަސް

ްއުޅެނީ ްއެ ްހިފަހައްޓަިއގެން ްބައްދަލުް،ްއަދަށްްވެސްްނުދީ ްކަހަލައެކި ްބާްއވަިއ،ްއެކި ނޑުްްވުންތައް ްހިންގަވަނީ.ގުޖަޑުގަ

ް.މަސްުދވަހަށްްައނެއްކާ..3ްއުސްފަސްަގނޑުްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްްއެކަމަކު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްބަހުސްަގއި ްމައްސަަލިއގެ ްލިބެނީ.3ްްކުއްލި ްމި ްފުރުޞަތު މިނެޓުއިުރގެ

ްމަޢުޞޫމަށް.هللاްރުވަނީްކެލާްާދއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްފުރުސަތުއަ

ް

ްްން:ވާހަކަދެްއކެވުްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްމަްއސަލައިަގއި ްކުއްލި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަުދ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްޭބނުންވަ ްުސވާލުކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްބާވައޭ. ްވެގެން ްކިހިނެއް ްމައްަސލައަކަށްވީ ްކުއްލި ްމި 17ްްނީ ަގިއ2112ްމެއި

ޓޫރިޒަމްްމިނިސްޓްރީންްކުރިްއިޢުލާނަކަށް،ްއެއާްުގޅިގެންްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުމެއްްމިއަދުްކުއްލިްމައްސަލަްއެއްގެްގޮުތގަިއް

ްވިސްނަ ްއަުޅަގނޑުމެްންއެބަ ްގޮތެއް ްވީ ްކުއްލި ްހުށަހެޅުނީމަ،ްމި ްމައްސަލައާްމިތަނަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްދެން ންޖެހޭ.

ްދެންމެއަކުް ްދާދި ްފެންނަނީ ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ްެވސް ްއިން ްމައްސަލަ ްމި ްދަްނނަވާލަންޖެހެނީ ްައޅުަގނޑު ްގޮތުން ބެހޭ

ްވިާދޅުވިހެން ްމަނިކު ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ،ްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ،

ްބަާލއިރުް ްބާވަތަށް ްަމްއސަލައިެގ ްމި ްދެން ްތަން. ްއުޅޭ ްހުރަްސއަޅަން ްމަސައްކަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި އެމް.ޑީ.ޕީން

ްޤާނޫާނއިް ްސިޔާސަތު. ްހައްދުފަހަނައަޅާަފއިވާ ްބައެްއގެ ްަމދު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފެންނަނީ ްމި ްއަެނއްކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެްއވެ ްހިތުމުގެ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްސާިކއުލަރގަިއްގަާވއިދަށް ްމިނިސްޓްރީގެ ްޓޫިރޒަމް ްނެތީ. ްމިންވަރެއް ްކަހަލަ ސް

ްދެންް ްކުރާށޭ. ްކަންތައް ްމި ްހުއްދަހޯދައިގެން ްނަގަންޖެހޭ ްމިނިސްޓްރީން ްދަށުން،ްޓޫރިޒަމް ްޤާނޫނުގެ ްޓޫރިޒަމް އޮންނަނީ

ް ްޕްލޭން، ްމާސްޓަރ ްޫޓރިޒަމް ްއޮންނަނީ ްކަަމކަށް 4ްްއަނެއް ްހަދަމުންނޭ ްޕްލޭން ްމާސްޓަރ ްހަދާްވަނަ ްގެންދަނީ. މި

ްތަންތަންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތުން ްއޮންނަ ްޤާނޫނުގައި ްގޮތަީކ ްއުޅޭ ްވެގެން ްމި ްދާށޭ. ްކުރަމުން ްކަންތައް ނިމިގެން

ްއަށްް ްތަރައްޤީ ްޓޫރިޒަމް ްއުސޫުލން ްބީލަމުގެ ްވާދަވެރި ްުއސޫލުން، ްބީލަމުގެ ްަކނޑަައޅާފައި ްއޮންނަނީ. ްމި ނަޑއަޅަން ކަ

ްއޮން ްމި ްދޭން ްތަންތަން ްވޭތުވެިދޔަ ްއެކަމަކު ްރައީސ3ްްްނަނީ. ްދަށުން، ްސިޔާސަތުގެ ްހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އަަހރު،



  

ްނުލައި،ް ްއަކާ ްޓެންޑަރ ްގެްނޮގސް ްގެންދިޔައީ. ްދޫކުރަމުން ްބިންތައް ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރި ްކަމަކީ ްކުރެއްވި ްމި ނަޝީދު

ްސާކިއުލަރ ްޓޫިރޒަމްގެ ްއެކަމަކު ްެއބަހުރި. ްވެސް ްދޫކޮށްފައި ްދެމެހެއްޓެނިިވްބިންތައް ްއެުކ، ްޒިންމާާދރުކަމާ ްއޮތީ ގައި

ގޮތަކަށްްޓޫރިޒަމްްތަަރއްޤީކުުރމަށްްޓަކައިްޓޫރިޒަމްްމިނިސްްޓރީގެްހުއްދަހޯދާށޭ.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނުއަސާީސގެްދަށުންް

ް ްލޯކަލް ްގަާވއިދުހެދުން. ްބާރު. ްއެ ްލިބިެގންވަނީ ްއަށް ްވުޒާރާ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ކައުންސިލުތަކަްށްއަދި

ްއެް ްބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ. ްބާުރތައް ްލިބިގެންވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްކައުްނސިލުތަކުަގއި ްޯލކަލް ްލިބިގެންވޭ. ްބާރު ފުރިހަމަ

ްބޭނުންކުރެވެންޖެހޭނެ.ް ްބޭނުންކުރެވޭނެ. ްޓަކައި ްއަށް ްމަންފާ ްރައްޔިތުންގެ ްމުދާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބިންތަކާއި ބޭފުޅުންގެ

ް ްއޮތޭ ްއެބަ ްލަދުގަންނަންޖެހޭްމީގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެމް.ޑީ.ޕީްންކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފަ. ްބާރުނުދީގެން ަކއުންސިލުތަކަށް

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްބުނީމަ.ްމި ްެއއް ްއެފަދަްވާހަކަ ްހެދީ.ްކައުންސިލުތަުކެގ3ްްއެމް.ޑީ.ޕީން ްކިހިނެއްތޯ އަހަރުްކައުންސިލުތަކަށް

ްކައުންސިލުތަުކގެ ްނޫން. ނޑަެއޅީކީ ްކަ ްކައުންސިލުތަުކެގްްދާއިރާތައް ްއުޅެފަިއ،ްމިއަދު ްބާރުފޯރުވަން ްޮގތްގޮތުން ެއކިެއކި

ްހުރިހާް ްތިބި ްއިންތިޚާބުވެފައި ްއަށް ްރާއްޖެ ްމިއަދު ްނޯޅޭނެ. ްރައްޔިތުންނަކަށް ްފެށީމަ ްވާަހކަދައްަކން ްކިަޔއިގެން ޙައްޤޭ

ްލޯބިކުރަން ްޤާނޫނަށް ްތަބާވާ، ްޤާނޫނަށް ްއެނގޭ، ްާޤނޫނު ްވެސް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްްކައުންސިލަރުންނަކީ ްބައެއް. އެނގޭ

ްޮއޅުވާލަންް ްރައްޔިތުންނަށް ްޤަރާރަކުްނ ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްިފޔަަވއި. ްަކއުންސިލަރުންތަކެއް ްމަދު ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ

ކަްށްމަސައްކަތްކުރުމަކީްއެމް.ޑީ.ީޕެގްމަދުްބައެއްގެްހައްދުފަހަނައަާޅފައިވާްިސޔާސަތުްކުިރއެރުވުަމށްްކުރާްކަމެއް.ްއެްކަމަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްތާއީެދއްްނުކުރެވޭނެ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.

ް

 ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

މިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކުްއލިްމައްސަލަްއެއްްކަމަށްްބަލައިގަެނވުނީމަ،ްމިްއޮތީްބަލައިަގނެވިފަ.ްދެންްމިއަދުްކުއްލިް

ްގޮްތްމައްސަ ްއަންނަ ްމިހާރު ްމައްސަަލތައް ްުކއްލި ްރާއްޖޭގެ ްވިދާުޅވަންޖެހޭނެ. ްރައީސް ްޮގތް ްވީ ްމީތި ލައަކަށް

ްމައްސަލަް ްމި ްމައްސަލައަކަްށ ްުކއްލި ްހިތްުޕޅަށްއަރަިއވަަޑިއގަތީމަ ްރައީްސ، ްއެނގެްނވާނެ. ްުކޑަކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވާ ްމައްސަަލއަކަށް ްުކއްލި ްގަާވއިދުން ްނޫނިްއޔާ ްިމްވީތޯ. ްމައްސަަލވީތޯ. ްމި ްމައްަސލައަކަށް ްބޮުޑ ްޤައުމީ ްކަހަލަ ންޖެހޭ

ނޑުގެްވާހަކަްއަިއގެންްކުިރއަށްްދާނީ. ްމައްސަލަްމިްމަޖިލީހުގައިްޖަާވބުދިނީމަްއަޅުގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަް ްދިަޔއިރު ްފެށިގެްނ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު. ްއޮންނާނެްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާފަިއ ްމައްސަަލިއގަިއ ޅުަގނުޑ

ްގެނައީ.ް ނުޑްމިްމައްސަލަ ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެއް މަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގިއވާްަޝރުތުތައްްފުރިހަމަވާްމައްސަލަ



  

ްދެންނެވީމާ،ްމަޖިލީހުެގްގަާވއިުދގައިް ްޯވޓަކަށް ްގޮތުެގްމަތީން ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްެއއަށްފަހު ްމަތީންްއަދި ްގޮތުގެ ވާ

ްވޯޓަކުންްމިކަންްބަހުސްކުރަންްފާސްވެގެންްމިްކުިރއަށްްގެންަދނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްވާހަކަްހަމަްދަންނަވާލަން.

ް

 ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްމި ްަކއުންސިލުތަާކއި ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއިނގޭތޯ. ްބާރުތަްއްޝުކުރިއްާޔ ްދީަފއިާވ ަކންކަމުގައި

ނުޑވާލަިއގެންްދިަޔއީްވޭތުެވގެންްދިޔަް އަހަރުްދުވަސްްތެރޭގައިްއޮތްްސަުރކާރުން.ްިމއަދުްަކއުންސިލުތަކާިއްސިީޓ3ްްކަ

ްޓޫރިޒަްމް ްކަންކޮޅުތަުކގައި ްެއކި ްރާއްޖޭގެ ްހިނގާ. ްއެބަ ްކަންތައް ްބައިވަރު ްނުރަނގަޅު ްބޭނުންކޮށްގެްނ ކައުންސިލުތައް

ްގެސްޓުަހއުްސްހިންގު ްރާއްޖޭގައި ްއަިދ ްކަންތައްތައް. ްހިނގާ ްމަތީން ްުއސޫލެްއގެ ނަޑއެޅި ްކަ ްއިްނ ްދިވެހިރާއްޖެ މަކީ

ްގާފަރާއިް ްތަމްސީލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަނީ. ްމި ްގޮތަށް ްހިންގޭ ްދަށުން ްގަވާއިެދއްގެ ްވެސް ްކަންކަން ްމި ހިންގުމާއި

ްތަރައްޤީް ްރަުށގެ ްއެ ްބޭނުްނވޭ ްކައުންސިލުން ްދާއިާރއެްއގަިއްހިންގަން.ްްކާށިދޫގެ ްރަުށގަިއްޓޫރިޒަްމްފުޅާ ްއެ ގެންަނން.

އަދިްފަޅުތެރޭަގއިްރިސޯޓުްހަދައި،ްމެރީނާްހަދައި،ްގާފަރަކީްވަރަށްްފަޅުްބޮޑުްރަށެއް.ްއެެހންނަމަވެސްްކައުންސިލަށްްއެް

ްސަ ްއެހެންނަމަެވސް ްއޮތް. ްއެބަ ްބާރު ްއެ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްކައުންިސލަށް ްކަމަށް، ްއޮތް ނަޑއަާޅ،ްބާރު ްކަ ރުކާރުން

ްގަވާއިދުންް ްއޮންނަނީ. ްމި ްގޮތަްށ ްޑިވެލޮޕްކުރާ ްޫޓރިޒަމް ްތަންތަނެއްަގއި ްވަކި ނޑަައޅާ ްކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްދިޔަ ްވޭުތެވގެން ްއޮންނަނީ. ްގޮތަށް ްކުެރވޭ ްއެކަން ްސަރުކާރުނ3ްްްހުއްދަހޯދައިގެން ްތެރޭގައި ްދުަވސް އަހަރު

ްއެް ްަނަގިއ، ްބާރު ްމުސާރަްކައުންސިލުތަުކގެ ްހަމައެކަނި ްަސބަބުން، ްހެދުމުެގ ްގޮތުަގއި ްަބއެްއގެ ްނެތް ްބާެރއް ްއވެސް

ްމިހާުރް ްއެހެންވީމާ، ްކައުންިސލަރުން. ްތިއްަބވަނީ ްމި ްގޮތުަގއި ްަބއެްއގެ ްނުކުެރވޭ ްކަެމއް ްެއއްވެްސ ނަންގަަވއިގެން

ސްްއެްބޭފުުޅންނަށްްޔަޤީންކަމެއްްނެތް،ްކައުންސިލުތަކަށްްމިހާރުގެްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެްބާރުްދިނުމުންްވެސްްއަިދވެ

އެްބޭފުޅުންެގްއަުތގަިއްބާރުްއޮތްްކަމަކަށް.ްެއްކަންކަމަށްްއެދިްކަންކަްންކުރަން.ްއެހެންވެގެްންރަށުންްރަށަށް،ްރަުށެގް

ްއޮންނަން ްކައުންސިެލއް ްރަށު ްހިްނގުމަށް ްރަށް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްމަްއޗަށް ްދިޔުމުގެ ްހަމަޖެހިގެން ްތަނަވަސްކަން

ްބަލާއިރުގަިއް ްގޮތަށް ްމިހިރަ ްކަންތައްތަްއ ްރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްރައީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑައެޅީ. ްކަ ްއޭުރގައި އަޅުަގނޑުމެން

ކޮންމެވެސްްޕްލޭނެއްްޮއވެގެްނ،ްއެްއވެސްްއިޤުތިޞާދީްކަެމްއްކުރަންވާނީ.ްދެންްދެންމެްވާަހކަދައްަކވަމުން،ްހުޅުހެންވޭރުް

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަށް.ްްދާއިރާގެ ްބޭފުޅެއް ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްއެއީ ްމިނިސްޓަރަކީ ްވިދާޅުވެއްެޖ، ްމަނިކު މޫސާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްޝަމީމަކީ. ްނޫނޭ ްވެސް ްބޭފުޅެއް ްގުޅުންހުރި ްޕާޓީއާ ްޖުމްހޫރީ ްއެއީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްއަ ްަރނގަޅުވާނޭ. ްވާހަކަދެްއކުން ްމަޖިލީހުގައި ްއޮޅުންފިލުވައިގެން ްނިސްބަތްކޮށްްމަޢުލޫމާތު ްލީޑަރަށް ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ދި

ްެއް ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްބަޔަކު ްެއއްވެްސ ްއަދި ްޕާޓީއަކުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާަހކަދެއްެކވިއިުރަގއި ްހުތުރުކޮށް ްވަރަށް ވެސް

ްާޒތީް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްބޭނުންކޮށްގެން ްމަޖިލިސް ްމި ްޮއތީ. ްމި ްގޮތަށޭ ްކުރެޭވ ްަކންކަން ްހުރަސްައޅާކަށެްއ. ްކަމަކަށް

 ހަސަދަްފިލުވާްތަނަކަށްްއެްއޮގތަކަށްވެސްްމިްތަންްހެދުމަކީްރަނގަޅުްކަމެއްްނޫނޭްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްޝުކުިރއްޔާ.ް



  

 

 މައްޗަްއގޮޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްފުރުޞަތު ްބަހުސްކޮށްލުމުގެ ްމިއަދު ނަށް

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާ ްއެދިފައިވާ ްހުށަހަޅަން،ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ްއަުޅގަ ްހޯއްދަވައިެދއްވިހެން ްމައްސަލައިަގއި މުހިއްމު

ްކަން ްކަމާ ްމި ްރައީސް،ްައޅުަގނޑުމެން ްދިުގކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަގުތު ްބަހުސްގެ ްމި ްލިބެންދެން ްފުރުޞަތު ބޮޑުވޭ.ްއެ

ްސަގާފަތެްއެގް ްނިކަމެތިކޮށްދިނުމުގެ ްނިކަމެތިންނަށް ްނިކަމެތިކުރާ، ްމީހާ ްރައްޔިތު ްޢާއްމު ްައއީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްެއް ްއިންތިޚާބުކުރުމުން ްރަްއޔިތުން ްއަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތެރެއިން.

ްރާއްޖޭގެ ްނިންމެވި،ްމި ްފުާޅްްމަނިކުފާނު ްެއގޮތުން ްހައްަދވައިެދއްވަން. ްގޮތެއް ްމުއްސަނދިެވވޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ

ްހުރިހާް ްމުއްސަނދިކަން ްުކކުުޅގެ ްއަޅާ ްރަންބިސް ްރާްއޖޭގެ ްމި ްމުއްސަނދިކަން، ްޓޫރިޒަްމެގ ްއެްއަގއި ދާއިރާ

ްއެކަން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްގޮތުްނ ްހައްދަވައިެދއްވުުމގެ ްގޮތެްއ ްލިބޭނެ ްޯލކަްލްްރައްޔިތުންނަށް ްނިންމަވައި، ްގޮތަށް ެއ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވިދިގެން ްއެއާ ްދިޔައީ ްފެނިގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގެންެދވީ. ްެދއްވަމުން ްބާރު ްއެ ކައުންސިލްތަކަށް

ްގޭތެރޭގަިއް ްމީހުންގެ ްއެ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްއެ ްމީހުންނާއި ްރައްޔިތުންތަކެްއ،ްރަށްރަށުެގ ްޢާއްމު ްގިނަ ްވަރަށް ރާއްޖޭަގއި

ްއެ ްލިބިގަތުމަށްްްވެސް ްމުއްސަނދިކަން ްކުކުުޅގެ ްއަޅާ ްރަންބިސް ްއެ ްގޮތަށް ްލިބޭ ްއެއް ްޢާމުދަނީ މީހުންނަށް

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްތަން.ްކުރީަގއި ްކުރަްންފެށި ްަމސައްކަެތއް ްހޯދަިއގެން ްރާއްޖޭަގިއ4ް،5ްްފުރުޞަތުތަކެއް ްމި މަހުޖަނުން

ކުޑަްފައިސާްކޮޅަކަށްްވޯޓުްލިބޭްގޮތަށް.ްއަނެްއކާެވސްްެއް،ްތިބެންވަނީ.ްވޯޓުހޯދަނީްޑިސްަކއުންޓެްއގައިްގޮސްްދިްއކޮށްލާ

ްވޯުޓ،ް ްބޭނުްނވަނީ ްވަނީ. ްއެ ްފަށާފައި ްމިނިސްޓްރީން ްޓޫިރޒަމް ްމަސައްކަތް ްއެ ްމިހާރު ްޓަަކިއ ްރުޖޫޢަވުމަށް ސަގާފަތަށް

ްާއސަންދަ ްގެނައުމަށް. ްޙާލަތަށް ްއެ ްފަގީރުކަމުން ްމީހާ ްރައްޔިތު ްޢާއްމު ްދޭން. ްލާރިކޮަޅކަށް ްހަނިކުރަމުން،ްްކުޑަ ވެސް

ްެވްސް ްގެންދަނީ ްުހއްޖަތްދައްަކއިގެްނ،ްހަނިކުރަމުން ްއެކި ްއެިކްޝަރުތުތައް ްދާއިރާެއއްަގއި ްވެްސްހަނި ްބަލިވީމަ މީހުން

ް ްތިބޭ 4ްއެ ނުޑ5ްް، ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްވަްއޓާލުމަށް ްމީހާ ްރައްޔިތު ްޢާއްމު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޖީބަށް މަހުޖަނުންގެ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްދަތިކަްންދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްމި ްހަމަ ްވާއިރު ްއަކަްށ ްސިޓީ ްކެޕިޓަލް ްމީ ްވެްސ، ްއަށް ްސިޓީ ްމާލޭ ންގެ

ދީފައިވޭ.ްެއއީްއެހެންްދުނިޔޭެގްހުރިހާްކެޕިޓަލްްސިޓީްއެއްގައިްވެސް،ްފަސްތަީރގެްހޮޓާްކަހަލަްތަންތަންްރާއްޖެްއަށްް

ް ްތިބެވޭނެ ްމީހުންނަށް ްއަންނަ ްވެސް ްގޮތަކުން ްއެހެން ްނުވަތަ ްމީހުންނަށްްބިޒްނަސްކުރަން ްފަސޭހައިން ްގޮތެްއ، ކަހަލަ

ްއެިކް ްވާހަކަތައް ްއެކި ްއެަކމަކު ްހޯދައިދީފަިއވޭ. ްވެސް ްގޮތެއް ްމުޢާމަލާތްކުރާނެ ްހެދުމަށް ްޓްރާންސެކްޝަން ބިޒްނަސް

ްހިފަހައްޓަމުންދަނީ.ް ްެހދިޔަނުދީ ްވެސް ްހޮޓަލެއް ްފަްސތަރީގެ ްވެސް ްސިޓީަގއި ްާމލޭ ްަދއްަކއިގެްނ، ގޮތްގޮތަށް

ްފުރަމާލޭގަިއްއަޅުަގނޑުމެ ްމި ްބޭނުންވޭ ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރެންހެން ްތަމްސީލުކުާރ ްމާލެ ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުންޭވ، ން

ްވަންނަް ްޖީބަށް ްމަހުޖަނެއްގެ ްހުންަނ ްރަެށްއގައި ްކައިރި ްކޮންމެެވސް ްކޮންމެހެން، ްހުންނަން. ްެވސް ްހޮޓާ ފަސްތަރީގެ

ްފަ ްމާލޭގައި ްގޮތަށް ްނުލިބޭ ްެވސް ްފަިއާސކޮޅު ްއެ ްނޫނިއްޔާ ނޑުްގޮތަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްނުހެދުމަކީ ްހޮޓާ ސްތަީރގެ



  

ނޑުމެންނަށްްއެްއެމްޕްލޯއިމެންޓުްފުރުޞަތުތައްްލިބޭނެ،ްމިްމާލޭގައިް ދެކޭގޮުތގައިްހަމަްވަރަށްްދެރަްކަމެއް.ްއަދިްއަުޅގަ

ްގިނަްއަންހެނުންނަށްްވެސްްެއމަސައްކަތްކުެރވޭނެްމާލޭަގއިްެއްފަސްތަރީގެްހޮޓާްއެްއޗެހި...

ް

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްދާއިރާެގ ްުއތުރު ްމަްއޗަންޮގޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްެގއްލިއްޖެ. ކޯރަމް

ްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 :މައްޗަންޯގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން

ް ްމީހުން ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްފެނިގެންދިޔަ ްއިްއޔެ ްހުއްޓ27ްްޯއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަ ްޑޮލަރު މިލިއަން

ްކިތަންެމް ްެއކަމަކު ްތިބޭ. ްވެސް ްމަހުޖަނުން ްހުރި ްަފއިސާތަްއ ްމިކަހަލަ ްބޭންކުތަުކގަ. ްސްިވސް ްމިހާރުވެސް ބަހައްޓާފައި

ްންްައޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްލަން.ްއެހެންވީމަ...ްއިރުްހަމައަްށްނުކައިކ3ްަބަޔަކުްތިބެނީް

ް

 ހެންވޭރުްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްދަތިް ްއުނދަގޫ، ްނިކަމެތި، ްކޮންމެ ްދިމާވާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްވާހަކަދެއްް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްެއީއީކްމައްސަލަތަކުަގއި ްތާއީދުކުރާނަން. ްއަބަދުެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ކުމަށް

ްކަންތައްަތކެްއް ްބުނާނެ ްއެކޭ ްވާހަކަ ްވާހަކަނުދެްއކޭނެ ްމަޖިލީހުގައި ްދެކޮޅުހަދާނެ،ްމި ްެވސް ްފަހަރެްއގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްޙާ ްނިކަމެތިވުމުން،ްނިކަމެތިންގެ ްައށް ްއަިމއްލަ ްކުއްިލއަކަށް ްމިއަދު ްހިތާމައަކީ ްއިހުސާސްކުެރވެންްނޫން.ްނަމަވެސް ލަތު

ްކުިރޔަށްް ްއަނެއްކާވެސް ްދަނީ ްއިހުސާސްކުރެވެމުން ްމިއަދު ްޙާލަތު ްެގއްލުނީމަ،ްނިކަމެތިްރައްޔިތުންގެ ފެށީތީވެ.ްވެރިކަން

ްހިތާމަވެރިް ްކެރިދާނެ.ްއާދެ،ްއަނެން ްދަންނަވާލަން ްހަމަްޔަީޤނުންވެސް ނޑު ްކުރިމަތިކޮށްކަން.ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބާ ްއޮތް މި

ްޙަ ްއެހެްންކަމަކީ ްއަދި ްިވޔަސް، ްއެއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްވޯޓުލާން، ްދައްކަން ްމިތާ ްެއއް ްވާހަކަ ްރަްއޔިތުންގެ ޤީޤަތުގައި

ްކަންތައްތަުކގަިއް ްނިކަމެތިވާ ްރައްޔިތުންަނށް ްގުޅުންހުރި ްސީދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނަމަވެސް ްއެްއ ްމައްސަލަ ްކޮންމެ ކަހަލަ

ްބަިއވެރި ްބަހުސްތަކުަގއި ްއެކަހަލަ ްފާހަގަކޮށްލަންްޕީ.ޕީ.އެމުން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްވޯޓުދެމުންދާކަން ްއިދިޮކަޅށް ވުމަށް

ބޭނުންވާްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެްންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްރައްޔިތުންގެްވަރަށްްގިނަްއަދަެދއްެގް

ށްްއެދެމުންދޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްެއްހުއްދަްބަޔެއްްއެިކއެކިްރަށްރަުށގަިއްގެސްޓުހައުްސްހެދުމުގެްހުއްަދްއަށްްވަރަށްްބޮޑަ

ްވެސްް ްފަހަރެއްގައި ްބާތިލުކުރުމަކީ ްނުވަތަ ްހުއްޓާލުމަކީ ްހުއްަދ ްއެ ްކުއްލިއަކަށް ްދިނުމަށްފަހު ްހިސާބަކުން ވަކި

ްނުވަަތް ްނިކަމެތިވާތީެވ، ްޓޫރިޒަމް ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުއްިލއަކަށްްޓޫ ްހުްނނާތީވެ،ްމިއަދު ްވިސްނުން ްބަހާލުމުގެ ްެވސް ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްއެހެން ްފައިދާ ްއޮންނަ ްއެ ރިޒަމަށް



  

ނޑަށްްސުވާުލއުފެދޭ.ްތަކުރާރުކޮށް،ްމިދިަޔް އަަހރުްދޫކޮށްލާފައިްޭއގެްކުރިނ3ްްްއެްިވސްނުންްައއީްީކްއވެގެންަކންްއަުޅގަ

ްވާހަ ްދައްކަމުންދިޔަ ްގޮވަމުންދިޔަްތަކުރާރުކޮށް ްނާންނާށޭ ްީމހުން ްރިސޯޓުތަކަށް ްވާހަކަ. ްޮބއިކޮުޓުކރާ ްޓޫރިޒަމް ކަައކީ

ްތަކުރާރުކޮްށް ްވާހަކަތައް ްމި ްހަމަ ްެއކު ްވެއްޓުމާ ްެވރިކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ްދާދި ްއަނެްއކާ ްމިއަދު ވާހަކަ.

ްކޮ ްކުއްލިައކަށް، ްވާހަކަ ްޓޫރިޒަްމގެ ްއަކީ ްހިތާމަ ްނަމަެވސް ްދެއްކުުމެގްއަުޑއިވެމުންދިޔަ. ްެއއް ްވާހަކަ ްއެެހން ންމެވެސް

ްވެސްް ްެއއް ްމައްސަލަ ްުނވަތަ ްމީކީ. ްނޫން ްބިލެއް ްުހށަހެޅި ްއިޚުލާސްތެރިެވގެން ްަރއްޔިުތންނަށް ްޙަޤީޤަތަކީ ނިޔަތުގަިއ

ންނަށްްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއެހެންނަމަވެސްްއަިމއްލަްފަިއދާްއަށްްޓަަކއިްމިްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގައިްަރއްޔިތު

ްގެންދިޔަނުދިނުމުގެްނިޔަތުަގއިްހުށަހަޅާފަިއް ްކުރިޔަށް ްކަންތައްތައް މިއަށްވުރެްވެސްްފައިދާހުރިްިބލުތަކެއްްހުރުމުން،ްއެ

އޮތްްމައްސަލަްއެއްްމީ.ްކޮްނމެްދުވަހަކުްތަކުރާރުކޮށްްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްމިްދަނީްމިކަހަލަްމައްސަލަތައްްމިްޢިއްޒަތްތެރިް

ްހުށަހަޅަ ްއެކު،ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްމަޖިލީހަށް ްނިމުމާ ްމައްސަލަ ްމަޑުކުރަމުން.ްމި ްަކމެއް ްއެތައް ްމުހިއްމު އި،ްއަޅުަގނޑުމެންގެ

ްކުިރޔަކަށްް ްޖަލްސާ ްވެސް ްމިައދު ްެގއްލޭނެ. ްކޯރަމް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިކުެމގެންދާނެ ްމެންބަރުންތަކެއް ގިނަ

ނޑުްމިްގެންދިޔަކަނުދޭނެ.ްމީްަކނަޑެއޅިގެންްާރވަިއގެން،ްކޮންމެްދު ވަހަކުްތަކުރާުރކޮށްްކުރަމުންާދްކަމެއް.ްއެީއްއަުޅގަ

ްލީް ްކުއްލިައކަށް ްނިކަމެތިވީމަ ްރައްޔިތުން ްރައްޔިތުންނަށް، ްމީ ްނޫނޭ. ްބަޔެއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްމީ ްވާހަކަައކީ ދަންނަވާ

ްކަން ްއެހެންވެގެން.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫންކަމަށް ްވެސް ްއެއް ްތަކުރާރުކޮްށްމައްސަލަ ތައްތައް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްާޔ، ްނިންމާލަން. ްވާހަކަޮކޅު ްއަުޅަގނޑުގެ ްގޮވާލަމުން، ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްނުކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން

ްރައީސް.ް

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްއު ްަމއްޗަްނގޮިޅ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްވަގުުތް`. ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ ތުރު

ްކުރިޔަްށް ނޑުްތާއީުދކުރާްވާހަކަްވެސްްދަންަނވާލަމުން،ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަ އިތުރުކުރުމަށްްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްއަުޅގަ

ްުއފެދުނީއްސުރެ ްދިވެހިާރއްޖެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ފަޅުރަށްތަކެްއްްގެންދާނަން.

ބަހައްޓަިއގެން،ްރަށްރަށުންްޫނނީްމީހުންްދިރިއުޅޭްރަށްރަށުަގއިްހުންނަްކޮންމެްވެސްްމީަހކާްހަވާލުކޮށްަލއިގެްނ،ްދަރު،ް

ް ްުދއްާވލީ ްތެރެއަށް ްމާޒީެގ ްުދަވސް ްއުޅުނު ްހޯދައިގެން 2118ްްކާށި ްައިއ11ްނޮވެމްބަރ ްއުފެދިގެން ްފަހުން ެގ

ްޢިއް ްފަރާތުން. ްކަންަތއްތަްއްހެޔޮވެރިކަުމގެ ްބުއްދީަގއި ްފިކުާރިއ ްބޭނުންވީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް، ޒަތްތެރި

ްހަރަކާތްތެިރެވވޭނެް ްވެސް ްދާއިާރަގއި ްޓޫިރޒަމް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްދިވެހިރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްހުރި ްޤާބިލުކަން ކުރެވޭނެކަުމގެ

ް އެްމީހަކީްޤާބިލު،ްފައިސާްހޯދޭނެްގޮތްތައްް،ްމިލިއަންްޑޮލަރުްނެތްްނަމަވެސ61ް،71ްްގޮތްގޮތްްހަދައިދޭން.ްއަުތގައި

ްޓޫރިޒަމްް ްޒުވާނުންނަށް ްހުރި ްޤާބިލުކަން ްއެތައް ްމިކަހަލަ ްއަިދ ްއެނގޭ ްރަނގަޅަށް ްމުޢާމަލާތްކުރަން ްމީހުންނާ ދަންނަ،

ކަްތްގެްފަހުންްމަސައ11ްަގއިްނޮވެމްބަރ2118ްދާއިރާްއިންްގެއްލިފައިްއޮތްްފުރުޞަތުތައްްހޯދައިދޭން،ްއަޅުަގނޑުމެންް



  

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައީސް 21ްްފެށީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާއި ްމާްއދާ ްޙައްޤުތަްއ،ްއަދ17ްްިވަނަ ްމާއްދާަގިއްލިޔެފައިވާ ވަނަ

ްއަދ23ްްި ްފުރުޞަތު، ްއޮތް ްބޭނުންކުރުމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމުއްސަނދިކަން ްޠަބީޢީ ް)ބ(ަގިއ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް 37ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމީހަކު ްއެ ްއިން ްމާއްދާ ްވަނަ ްއަދި ްޙައްުޤ، ްކުރުުމގެ ްމަސަްއކަތެްއ ވަނ41ްްައިޚްިތޔާރުކުރާ

ްހުރިހާް ްދިވެިހ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްމިނިވަންކަން ްަޙއްޤުެގ ްލިބިގަތުމުގެ ްމުދާ ްހޯދުމާއި ްމުދާ މާއްދާގަިއ

ްނިސްބަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްތެރެއިން ްފުރުޞަތުގެ ްއެ ްއުާފވޭ، ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްހުޅުވާލީ. ްއެތައްްރައްޔިތުންނަށް ތްނުވާ

ްބަޔަކަްށް ްކޮންމެވެސް ްފައިދާ ްއެކަމުގެ ްއޮތީތީ. ްފުރުޞަތުހޯދާފައި ްވުމުގެ ްއޯަނރުންނަށް ްރިސޯޓު ރައްޔިތުންނެއް

ްނޫން.ް ްއެއް ްމައްސަލަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމިއަދު ްމެދު ްކަންތައްތަާކ ްބިރުގަނެ ްމިއަދު ްބަޔަކު ްއެއީކީ ކުރަމުންދާތީ.

އަރީގައިްބަޣާވާަތކުންްެވރިކަންްވައްޓާލުމަށްފަހު،ްއެްއަކލަްމުސްކުޅިްސަގާފަތްްނޫނީްފެބްރ7ްުއެހެންނަމަވެސްްހިތާމައަކީް

ްަރއްޔިތުންް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްާޢއްމުެވއްޖެ. ްއަށް ްރާއްޖެ ްިމ ްސަގާފަތް ްއަޅުވެިތކުރުމުގެ ްނިކަމެތިކޮށްލައި، ދިވެހިން

ްހުއް ްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްހިންގަން ްޓަކަިއްނިކަމެތިވެއްޖެ.ްރައްޖޭަގއި ްޚަރަދުކުރުމަށް ްބަޔަކަށް ްވަކި ޓާލުމަށްފަހު

ްރައްޔިތުންނަށްް ްނިކަމެތި ްައީކ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަަމކީ. ްކަންބޮޑުވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ ްބާްއަވއިފި. ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ މުޅި

ުތކުރަްއވަމުން.ްމީގެްޓަކައިްއުފެދުނުްބަޔެއް.ްއެމް.ީޑ.ޕީްއިންްއަބަދުވެސްްދިޔައީްނިކަމެތިްރައްޔިތުންގެްޙައްުޤަގއިްވަކާލާ

ްވެްސް ްއެކަނި ްކިަބއިން ްމައިންގެ ްއެކަިނވެރި ްމީހުންނާއި ްދުވަސްވީ ްމީހުންނާއި ްތިބި ްޖެހިފައި ްހާލުގައި ްނިކަމެތި ހެކި،

ްލިިބގެންދިޔަް ްސަބަބުން ްކަުމގެ ްމި ްވިސްނިިވސްނުމާއި ްބޭސްފަރުވާކޮށްދޭން ްަރއްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ްއަދި ފުދޭ.

ްސާުފވެ ްވެސް ްކުރިއެރުމުން ްިދވެހިރައްޔިތުްން، ްވާހަަކދެއްކިޔަސް ްކޮންމެ ްބަަޔކު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އެނިގގެންދޭ.

ްކޮންމެް ްކަންބޮުޑވާ ްަރއްޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެނގިއްޖެ. ްޙަޤީޤަތް ްދިވެހިރައްޔިތުންނަްށ ހޭލައިފި.

ްއަޅުް ްވޯޓުުނދިނަސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކަންބޮުޑާވނެ. ްެއްއގައި ްލާނަންްމައްސަލަ ްވެސް ްމައްސަލަ ްކުްއލި ނޑުމެން ގަ

ނޑުމެންްކުްއލިްމައްސަލަިއގަިއްބަހުސްްެވސްްކުރާނަންްަރއްޔިތުންނަށްް ރައްޔިތުންނަށްްކަންޮބޑުާވްކަަމށްްވަންޏާ.ްއަުޅގަ

ްމީހުން ްތިބި ްގޮތުަގއި ްކެންޑިޑޭޓުްނގެ ްރިޔާސީ ްާމދަމާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޭއގެތެރޭަގއި ްވަންޏާ. ްކަމަށް ވޯުޓްްކަންބޮޑުވާ

ްނާދޭ.ް ްބަދަލެއް ްވެސް ްޢަުޒމަކަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްެނތް. ްފަރުވާލެއް ްއަޅުަގނުޑގެ ްދިޔަޔަސް، ްނުކުމެގެން ނުލައި

ްއަޅުަގނޑުމެންްރަްއޔިތުންގެްަޙއްޤުަގއިްބުނަންޖެހޭްބަހެއްްފަސްނުޖެހިްދާނީްބުނަމުން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 ފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަ

ްއިންް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްަޤއުމެއް. ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްައީކ ްިދވެހިރާއްޖެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްކޮންމެް ްފަޚްރުވެރިވާނެ ްވީތީ ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެހި ްމިއަދު ްޙައްުޤގަ. ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްވާނީ މަސައްކަތްކޮށްދީފައި

ހޯދައިދިނީްއެމް.ޑީ.ޕީން.ްއެކަނިވެރިްމައިންނަށްްލާރިްހޯދައިދިނީްއެމް.ޑީ.ޕީްއިން.ްޚާއްޞަްއެީހްްދިވެއްަސކު.ްފޮތްލިސްޓު

ްހޯދައިދިނީ ްލާރި ްކުދިންނަށް ްބޭނުންވާ ްއޮތީ.ްްއަށް ްއެ ްހޯދައިދީފައި ްައޅުަގނުޑމެން ްވެސް ްއާސަންދަ ްއިްނ. އެމް.ޑީ.ޕީ



  

އީްރައްޔިތުންްމިއަދުްދެކެންްބޭުނންވާްމަންޒަރަކީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްދިެވއްަސަކށްްވީތީްފަޚްރުވެރިވަނީ.ްއެ

ްަޤއުމުަގިއް ްމި ްގޮަތކަށް ްބޭނުންވާހާ ްރައްޔިތުްނ ްނޫން. ްަބޔެްއ ްކުޅޭނެ ްއިހުސާސާ ްވިންދާިއ ްަރއްޔިތުްނގެ އަކީ

ނެއްގެްމައްޗަށްްމިްވެރިކަންކޮށްދޭނެްބަަޔކީްއެމް.ީޑ.ޕީ.ްމިއަދުްވެސްްފެންނަމުންްމިްދަނީްރާއްޖޭގެްހަތަރު،ްފަސްްމަހުޖަ

ްަރއްޔިތުްނެގް ްގެނެއްަސއި، ްސަރުކާުރ ްބަޣާވާތަކުން ްކުޅެނީ ްމި ްމަންޒަރު ްއެ ްމަންޒަރު. ްގެންދާ ްއަބުރާލަމުން ޤައުމު

ްއެްއަގއިް ްދާއިރާ ްފުޅާ ްަވރަށް ްޤާނޫނުަގއި ްލާމާރުަކޒީ ްއާއި ްޤާނޫނުައސާސީ ްއަތްއަަޅިއގެން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙައްޤުތަުކގައި

ްރާ ްޚިލާފަށްްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނާ ްެއއީ ްމަނާކުިރޔަސް ްެއކަން ްހުއްދަކުރޭ. ްހަދަން ްގެސްޓުަހއުސް ްރަްށރަށުގައި އްޭޖގެ

ްހިންގިްޢަމަލެއްްކަމުގައި....ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަންްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށް. ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ް

ްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއް

51ްވަަންމާއްދާްާއއިްޤާނޫުނއަސާީސެގްމިނިވަންކަމާިއްއަސާީސްޙަްއޤުތަކުގެްބާުބގަިއްހިމެނ41ްްޭލާމަރުކަޒީްޤާނޫނުެގް

ްިމއަް ްއެހެްނވީމާ، ްލިޔެފަ. ްމިހިރީ ްޙައްޤުތަެކއް ްހުރިހާ ްކަުމެގ ްމި ްތެޭރގަިއ ްސަުރކާރުްމާއްދާގެ ްބަޣާވާތަކުން ދު

ްެއެޔްއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބުންޏަކަސް ްނުހިންގޭނޭ ްގެސްުޓހައުސް ްރަށްރަށުަގއި ްައއިއްަސ، ްވެރިކަމަށް ވައްޓާލުމަށްފަހު

ްސަރުކާރުންް ްޓަކައި ްހިންުގމަށް ްގެސްޓުހައުސް ްިމހާރު ްއަތޮުޅގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނުކުރާނަން. ޤަބޫލެއް

ްސޮިއކޮށް ްކަމެއްްޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގއި ްހުރިހާ ްނުހިންގަން،ްހެދޭނެ ްއެ ްިމްބާޣީްސަރުކާރުން ްއޮތީ.ްއެހެންނަމަވެސް ފަިއްއެ

ްުބނެ،ްއެމް.ޑީ.ީޕްސަރުކާރުްން ްކޮށްދޭށޭ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއަރޕޯޓު ްދަނީ.ްހަނިމާދޫ ްއެ ކުރަމުން

ްހުްއޓުވާފަިއް ްއެކަން ްޮއްއވާ ްއެޯވޑުކުާރްހިސާބުގަިއ ްވެިރކަމަްށްބިޑުކޮށް،ްިބޑު ްބާޣީން ްޓަކަިއ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްވަނީ. އެ

ްމަސައްކަތްް ްބެހުމުގެ ްމުދާ ްމަހުޖަނުންނަށް ްހިމެނޭ ްވެިރކަމުގައި ްއެ ްނޯންނާނެ. ްކަމެއް ްެއއްެވްސ ްކޮށްދޭނެ އަިއއްސަ

އަބަދުވެްސްްމިއަދުްވެސްްސަރުކާުރގެްތެރެއިންްކުރަމުންްމިްދަނީ.ްމީްރައްޔިތުންގެްަޤއުމެއް.ްމިްޤައުމުްރައްޔިތުންނަށް

ްއެް ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެަކމަކު ްއަޅާެލވެންޖެހޭނެ. ްދޭެތރޭގައި ްކަންތައްަތކާ ރައްޔިތުންެގ

މަންޒަރެއްްނޫން.ްެއއާްމުޅިްންޚިލާފަށްްބަޣާވާތްކޮށްގެންްަސރުކާރުްަވއްޓާލުމަށްފަހުްއެްީމހުންގެްކަންތައްަތކަށްްފައިސާް

ްމަ ނޑުމެންެގްޚަރަދުކުރަމުންދާ ްއަުޅގަ ްގެސްޓުހައުސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ. ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ންޒަރު

ްއެް ްރައްޔިތުންކޮށްފަ. ްއެަބހުރި ްއިންވެސްޓްމެންޓުތައް ްބޮޑެތި ްވެސް ްމިހާތަނަށް ްއެޅެންޖެހޭނެ. ރާއްޖެތެރޭގައި



  

ްއެކަމުަގއި ްމީހުންނަށް ްއެ ްޚަރަަދކީ ްކޮށްަފއިވާ ްނޫން.ްްއިންވެސްޓްމެންޓުތަކަށް ްކަމެއް ްތިބެވޭނެ އަތްއުރާަލއިެގން

ްޤާއިމުނުކުރެވޭނެ،ް ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޢަދާލަތު ްިއޖުތިމާޢީ ްޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ. ްޢަދާލަތު ްއިޖުތިމާޢީ ރާއްޖޭަގއި

ްހިންޭގއިރުް ްގެސްޓުހައުްސ ްމާޭލގަިއ ްލިބިގެންނޫނިއްޔާ. ްަޙއްޤުތަްއ ްއެކު ްމިނިވަންކަމާ ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިްރާއްޖެ ްކަމުގައި ްމީހުން ްދަރަޖައިގެ ްދެވަނަ ްމީހުންނަކީ ްރާއްޖެތެރޭގެ ްއެއީ ްނުހިންގުން ްގެސްޓުހަުއްސ ތެރޭގައި

ްހުރިހާް ްފުރުޞަތު ްމި ްހަމަހަމަކަމާއެކު ްއެހެންނޫންނަމަ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމުގަިއ ްދެކުން ސަރުކާރުން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްނުކުރެވޭނެ.ްރައްޔިތުންނަށް ްހިމާޔަތެއް ްަޙއްުޤތައް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ންނަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްދެމެހެއްޓޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޢަދާލަތު ްއެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްޤައުމުގައި ްމި ްޢަދާލަތު އިޖުތިމާޢީ

ްއަުޅަގނ ްފޯރުކޮށްދީގެން. ްޚިދުމަތްތައް ްގޮުތަގއި ްނެތް ްތަފާތެއް ްއެޭކ ްމާލެ ްެއކޭ، ްއަްށްރާއްޖެތެރެ ްތަރައްީޤ ޑުމެންނަކީ

ްކޮްށގެންނުވާނެ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަެމއް ްެއްއވެސް ްހުަރސްއެޅޭނެ ްަޓކައި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްވާީތ ްަބޔަކަށް މަސައްކަތްކުރާ

ްފޮުރވަމުންދާް ްއަތްައޅައި ްކަންކަުމގައި ްމި ްހުްއޓުަވއި ްކަންަތއްތައް ްމި ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ްބަެޔއްެގ ްަވކި އެހެންނަމަވެސް

ްމި ްޙައްުޤގަ.ްމަންޒަރު ްދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ްމަސަްއކަތްކުރާނީ ްައބަދުވެސް ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން އަދު

ްޙައްޤުަތްއް ްވިޔަފާރިކުރުމުގެ ްމިނިވަންކަމާިއ ްއެްއަގއި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްއެންމެ ްއޮތް ްހޯދައިދެވެން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ްދެމިތިބޭނަން.ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ.ްއެއީްއިދިކޮުޅްހޯދައިދިނުމުގައި ްމީހުންްވަންނަމުންދާ ްމިއަދު ްއެމް.ޑީ.ީޕްއަށް އީ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެީއކީ ްަވއްކަން. ްކުރާނީ ްއަބަދުވެސް ްަވގުން ްކަމަކީ. ްއުޅޭ ްއެ ްހަޖަމުނުކުރެވިގެްނ ފަރާތްތަކަށް

ްއޮޅިފަިއވާްކަމެއްްނޫން.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްގެްމެންބަރުްޢިބްރާހީމުނުްދާއިރާމާފަންނުްދެކު

ްވެްސް ްކުރީަގއި ްމީގެ ްރާއްޭޖގަިއ ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ްެއބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަާފތުކުރުން ްމި ްއާެދ، .`

ްކުރެްއިވް ްނަޝީދު ްރައީސް ްެވސް ްހައްދައިގެން.ްއެ ްކުަޑްސިޓީ ްއާެދވެނީ ްއަށް ްމާލެ ްފެނިގެންދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްަރއްޔިތުންމަސައްކަތު ްރާއްޖެތެރޭގެ ްއަށްްިވސާްން ްމާލެ ްއައުން ްއަންނަ ްއެ ްނިމުމަކަށްްގެނެއްސަ.ްދެންްޖަހަިއގެން ވަނީ

ްއެޅޭ.ް ްގެސްޓުހައުސްަތއް ްހޮޓާ ްމާލޭަގއި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެޅުން. ްގެސްޓުހައުސްތައް ްހޮޓާ، ްފެންނަނީ ްމި މިހާރު

ްރާއްޖެތެޭރގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުއްދަދޭ. ްގޮތުންްްމާލޭގައި ްއިޤްތިޞާދީ ްމީސްމީހުންނަށް ްއެ ްނިކަމެތިވީމާ، ރައްޔިުތން

ްއަިދވެސްްސަރުކާރެއްްނޭދޭ.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެް ްހޯދައިދޭކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިް،2113ްކުރިއެރުމެއް ެއްހިސާބުގައި

ްރަށްތައް ްމާލޭގެ ްއަރިއަތޮާޅއި ްއޮތީ ްހަމައެކަނި ްޓޫރިޒަމްަގއި ްއަިއއިރުަގއި ްހިސާބަށް ްއެްއވެްސްްއެއާ ްއެހެން ފިޔަވަިއ،

ްހިނގިގެްނ،ް ްހަރަކާތްތަކެއް ްމާލޭަގިއ ްއަދި ްއާއި ްބޭރުގަ ްއޭރުަގިއ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތް. ތަނެއްަގއި

ްއެކިް ްރާއްޖޭގެ ްމަޖުބޫރުން ްނަމަވެސް ްކޮށްގެން ްއެމް.ޑީ.ީޕްމެންބަރުން ްތިބި ްއޭރުގައި ްވަާކލާތު ްމަޖިލީހުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ްއުސޫލުްންސަރަހައް ްލާމަރުކަޒީ ްއެކު، ްދިޔުމާ ްބަދަލުެވގެން ްވެރިކަން ްހަމައެާއއެކު ްދިޔަީއ. ްުފޅާެވގެން ްޓޫރިޒަމް ދުތަކަށް



  

ްޓަކައިް ްދިނުމަށް ްމިނިވަންކަން ްއިްޤތިޞާދީ ްލިބެންޖެހޭ ްގެްރައްޔިތުންނަށް ްނާރެހަކަށް ްރަށްރަށުގެްެއއް ަނއީ،ްާރއްޖެތެރޭ

ްބިންތަކަށް، ްދޫކުރާ ްއެ ްހިްނގުމުެގްްކައުންސިލުތަކުން ްހަދައިގެން ްގެސްޓުހައުްސ،ްހޮޓާ،ްގެސްުޓހައުސް ްބިންތަުކަގއި އެ

ްއެް ްމުށްދަށުލައިގެން ްއެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއޮތީ. ްބައްޓަންވެފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެޮގތަށް ްގޮތަށް. ްލިބޭ ހުއްދަތައް

ނުމެއްްވެސްްނެތް.ްއިޤްތިޞާދީްގޮތުން،ްކަންތައްތައްްހިފެހެއްޓުމަކީްރާއްޖޭގެްކޮންމެހެންްކައުންސިލުތަކެއްްބޭއްވުުމގެްބޭ

އެްކުރެވެންްނެތީ.ްރާއްޖޭގައިްއޮތީްދެްސިނާޢަތް.ްމަސްވެރިކަމާއިް،ްއިޤްތިޞާދީްމިނިވަންކަންްނުދެވޭްކަމަށްްވަނީްނަމަ

ްވެ ްކުންފުނިތަކަށް ްމަސް ްނޫން. ްމަސްވެރިކަންކުެރވެނީކީ ްތެރެއިން ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްމަސްވެރިކަާމިއ ސްްފަތުރުވެރިކަން.

ްއެހެްނވީމާ،ް ްހިސާރުކޮށްގެން. ްަބޔަކު ްވަކި ްވެސް ްޓޫރިޒަމު ްއުޅެނީ. ްހިސާރުކޮށްގެން ްކުންފުނިަތއް ްމަސް ްމީހަކު ވަކި

ްތިބިް ްމާލޭގައި ްލިޔުްއވަިއގެން ްމީހަކު ްވަކި ްޮގއިާފލައްބަ،ްހިންނަ ްކުރީގައި ްހަމަ ްއޮންނަނީ ްމި ްއަދިވެސް ްތެރޭގައި ރާއްޖޭ

ްއެހެ ްުނަވތަ ްވެލިޮކޅާއި ްއެ ްއެގޮަތކަށްްބަޔަކަށް ްއުސޫލުން، ްފޮނުވާ ްއަށް ްމާލެ ްއަޅާފައި ްޑަިބޔަލަށް ްއެއްޗެހި ނިހެން

ްދިވެިހް ްވެސް ްރައްޔިތުންނަކީ ްތިބި ްހިސާބުަގއި ްއަްއޑޫއާ ްފެށިގެން ްތުރާކުނުން ްމިހާރު ްނުގެންގުެޅވޭނެ. ރަށްރަށެއް

ްރައްޔިތު ްާރއްޖެތެރޭ ްހަދާަފއި، ްޤާނޫނެއް ްވަކި ްރަްއޔިތުންނަށް ްމާލޭ ްނުހެދޭނެްރައްޔިތުން. ްޤާނޫނެއް ްވަކި ންަނށް

ްއެއްޗެއް.ް ްހަދާ ްއަށް ްރައްޔިތުންެގްލާބަ ްހުރިހާ ްނޫން.ްޤާނޫނަކީ ްކަމެއް ްެވސް ްޮކށްގެންވާނެ ްރައީސް.ްެއއީ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮންނާނެ.ް ްޤާނޫނެއް ްބިންވެރިުކރުމުގެ ްހުށަހަޅާފަިއ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ްާރއްޭޖގަިއ

ްރަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްެނތޭ ްަރއްޔިތުންނެއް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބިންވެިރ، ްމާލޭެގ51ްްއްޔިތުން ްވެއްޖެ އަހަރު

ް ްފަހުގެ ްމިއީ ްނުދޭތާ. ްގޯތި ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖެތެރޭ ްއަދި ްނިމިދަނ3ްްީރައްޔިތުންނަށް، ްއެއްކޮށް ޖެނެރޭޝަން

ްވަން ްނެތް. ްގެދޮެރއް ްއުޅޭނެ ްީމހުން ްއެ ްަރއީސް، ްގޮްސްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއް ްފައިސާ ްހުރިހާ ްލިޭބ ްނެތް. ްތަނެއް ނާނެ

ްޓީ.ވީް ްނުވަތަ ްއެއް ްއަލަމާރި ްގޮސް، ްކުޑަމިނުން ްހުސްކުރަނީ. ްޚަރަދުކޮށް ްގޮސް ްމިތަނަށް ްއެތަން ކޮފީޝޮޕްތަކަށާއި

ނެޑއްހާްހިސާބުްވެސްްގަނެގެންގޮސްްގެއަށްްވައްދާނެްތަެނއްްނޯވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްޚަރަދުކުރާނެްގޮތެއް ނޯވޭ.ްްގަ

ދިރިއުޅުމެއްްބިނާކުެރވޭނެްގޮެތއްްނޯވޭ.ްުއއްމީދެއްްނެތް.ްެއހެންވީމާ،ްއެެއއްްނޫންްއެމް.ީޑ.ޕީގެްސިޔާސަަތކީ.ްޓޫރިޒަުމް

ްބަލައިގަންނަން.ް ްޖެހޭނީ ްހުއްދަަތއް ްއެ ްކައުންސިލުތަުކގެ ްނޭޅޭނެ. ްހުރަހެއް ްަކމަކަށް ްމި ްއަކަށް މިނިސްޓްރީ

ް ްބަޖެުޓގައި ްހިްނގުމަށްްް..1އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްދާއިރާ ްއިދާރީ ްއިން، ްދާއިރާ ްލާމަރުކަޒީ ްރުފިާޔ ބިލިއަން

ނޑަެއޅިފަިއވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްަކއުންސިުލތަކަށްްފައިސާ....  ކައުންސިލަށްްކަ

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުމަޑު

ްހިތާމަކު ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަގުތުްޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްއިން ރަން،ްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްގެންދާތީ.ް ްދަްއކަމުން ްވާަހކަތައް ްއޮުޅވާލަން ްަރއްޔިތުންނަށް ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްމައްސަލަތައް ްކަހަލަ ްމި ނަގާލަން

ް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްުގޅިގެން ްފާސްވުމާ ްބަހުސްކުަރން ްއަދި ްހުށަހަޅައި ްމަްއސަަލ ްމި ްގޮތުންްއެހެންނަމަވެސް، ްބެހޭ މިއާ



  

ްމަތިންް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްތިބިއިރުަގިއ ްވެރިކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕން ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން އެްއޗެއް

ްއޭަރކުް ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަމެއް ްރައްޔިތުްނ ްދިވެހި ްތިބީ ްހަަމއަށް ްއަތޮޅާ ްއަްއޑޫ ްފެށިގެން ްތުރާކުނުން ްނެތް. ހަނދާނެއް

ް ްރީނދޫ ްނެތް. ްުކއްލިައކަްށްހަނދާނެއް ްމިހާރު ްނުވޭ. ްބޭފުޅުންނަކަްށ ްއެ ްރައްޔިތަކަްށ ްިދވެހި ްއެއީކީ ްނުޖެހެންޏާ ކުލަ

ްއުޅުްއވަނީ.ް ްމި ްބޭފުޅުން ްމި ްހަނދާންވެގެން ްމަތިން ްރައްޔިތުްނެގ ްބާއޭ ްެވގެން ްކިހިެނއް ްހިތަށްއަރާ އަޅުަގނޑު

ް ްިބނާކުރެއްވީ ްސިޔާސަތުތައް ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްތިއްެބވިއިރު ްއެބަްސަރުކާރުަގއި ްދިރާސާކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ

ްއިޤްތިޞާީދް ްނެރުއްވީ ްއިސްތިހާރުކުަރއްާވފައި ްވާހަކަދައްކަވާަފއި ްއެންމެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްތިއްެބވިިއރު ްސަރުކާރުގައި ޖެހޭ.

ނޑުމެން... ްޕެކެޖެކޭްއެްވިދާޅުވާްއެްއޗެްއ.ްއިޤްތިޞާދީްޕެކެޖުންްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަށްްކޯ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމަުޑްއވަރީ ްއަޅުަގނޑު ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ް)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ްގެއްިލއްޖެ. ރަމް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:އްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުްމަޑު

ްއެމް.ޑީ.ޕީގެް ްދަންނަވާލީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަތީަގިއްްޝުކުރިއްާޔ ްރަްއޔިތުންެގ ވެިރކަމުަގއި

ްވިދާުޅާވް ްއެ ްނެރުއްވީ ްޭބފުޅުން ްއެ ްގޮތުން ްބައިކުރުމުގެ ްގޮތެއްގަިއ ްހަމަހަމަ ްމުްއަސނދިކަން ްއޮތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެއްތޯ ްފައިދާ ްކޮން ްލިބުނީ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޕެކެޖުން ްިއޤްތިޞާދީ ްއެ ްޕެކެޖެއް. އިޤްތިޞާދީ

ްނެރުްއިވްބަލަން ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްފައިދާނުީވ. ްރައްޔިތުންނަކަށްތޯ ްކޮން ްަފއިދާވީ. ްއޭގެން ްރައްޔިތުންނަކަށްތޯ ްކޮން ޖެހޭ.

ްއެް ްކަމެއް ްނޫން ްފަގީރުވަނީ.ްއެ ްިނކަމެތިން ްމުއްސަނދިވެފައި ްމުއްސަނދިން ްހަމަ ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްޕެކެޖުން އިޤްތިޞާދީ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުނވޭ. ްޕެކެޖަކުން ްއެްއޗެްއްްއިޤްތިޞާދީ ްެއްއވެސް ްރަނގަުޅވީ. ްއޭގެން ްކޮންކަމެއްތޯ ބަަލއިލަމާތޯ

ްކަެމއްް ްނޫން ްފައިދާވުން ްވިޔަފާިރވެރިްނނަށް ްހަމަ ްަދންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނަަގއިގެން ްޓެްކސް ްގޮްތގޮތަށް އަގުހެޮޔވިތޯ.

ްހާލުގަ.ްެއްއިޤްތިޞާް ްނިކަމެތި ްތިބީ ްއޭރުެވސް ްހަމަ ްރަްއޔިތުން ްނުެވއޭ.ްާޢއްމު ްހަަމްއެައކުން ްވެސް ްފަހު ްޕެކެޖަށް ދީ

ްޤައުމުަގއިް ްރައްޔިތުންނަށް ްހަނދާންވެގެން، ްމަތިން ްަރއްޔިތުން ްކުއްިލއަކަށް ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްހާލުގަ. ްނިކަމެތި ތިބީ

ްއެް ްދެން ްހިތަށްއަރާ. ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބާއޭ ްކީއްެވގެން ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަީނ ްމި ްބަހާނުލެވިގެން ްމުއްސަނދިކަން އޮތް

ްކަާމިއްްބޭފުޅުން ްކިހިނެއް ްައއީ ްކައުންސިުލތައް ްޯލކަލް ްވާހަކަ. ްަކއުންސިލުތަުކގެ ްލޯކަލް ްކުއްިލއަކަށް ްދައްކަވަނީ މި

ްެވްސް ްކަމާ ްކޮންގޮަތކަށް ްކަންކުެރއްީވ ްސަރުކާރުން ްައއުމަށްފަހު ްަކއުންސިލުތައް ްޯލކަލް ްަކއުންސިލުތަކުން، ލޯކަލް

ްކަ ްލޯކަލް ްއެބަހުރި. ްހަނދާން ްހަމަ ްތަނަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްބަޖެޓު ްނުދީ، ްބަޖެޓެއް ްެއއްވެްސ އުންިސލުތަކަށް

ްލޯކަްލް ްކޮށްގެން ްމަސައްކަެތއް ްއެތައް ްފަރާތްތަކުން ްތިއްެބވި ްއިދިކޮޅަށް ްއޭރު ްވަރަުކން ްއެތައް ހުށަހަޅައިގެން



  

ްލޯކަލް ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްވެސް ްބަޖެޓު ްެދްއވި ްއެ ްއަދި ްދެއްވީ. ްބަޖެޓެއް ްެވސް ްުކޑަ ކައުންސިލުތަކާްްކައުންސިލުތަކަށް

ްެއް ްބޭފުޅުންެނއް ްއެ ްޮގތަކަށް ްކުރެޭވ ްމަސައްކަެތއް ްެއއްެވސް ްކައުންސިލުތަކުްނ ްައދި ްފޯރުނުކޮށްދެއްވާ. ހަމައަށް

ްހަމަް ްގޮުތގަ. ްބައެއްގެ ްލިބޭ ްމުސާރަ ްއޮތީ ްހަމަ ްަކުއންސިލުތައް ްއެހެންވީމާ، ްނުދެއްވާ. ްއެހީތެިރއެްއ ކައުންސިލުތަކަށް

ްކުރާކަށް ްކަެމއް ްތިއްެބިވއިރުްްއެްއވެސް ްވެރިކަމުަގއި ްގޮަތކަްށ ްމިކަހަލަ ްނުދެއްވާ. ްެއްއ ްޖާގަ ްބޭފުޅުންނަކަށް އެ

ްއިޤްތިޞާދީް ްއިޤްތިޞާދީ، ްއޮްތ ްތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްލަިއގެން ްޤަރާރުތައް ްިމަކހަލަ ްމިއަދު ކަންކުރަްއވާފަިއ،

އްޔިތުންނަށްްމީގެންްފައިދާކުރަންޖެހޭނޭްވިދާޅުވެަފިއްކަންކަމުގެްތެޭރގައިްހުރިހާްބޭފުޅުންްބައިވެިރވާންޖެހޭނޭ،ްހުރިހާްރަ

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޭނގެ. ްގޮެތއް ްދެކޮޅުޖައްސާނެ ްމި ްައޅުަގނަޑކަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވީމަ

ްޢަމަލުކުރަްއވަ ްމިހާރުވެސް ްގޮތަކަށް ްަކއިރި ްކޮންމެވެސް ްގޮތާ ްޢަމަލުކުރެްއވި ްތިއްެބވިއިރު ްގެންދަވާށޭ.ްސަރުކާރުަގއި މުން

ްނޫނޭ.ް ްގޮެތއް ްަބލައިގަެނވޭނެ ްއެހާ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަދި ްއެއީ ްވާހަކަދެއްެކވީމާ، ްގޮތަށް ްދެ ްދުވަހު ްދެ އެހެންނޫނީ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއީސާްވާހަކަެދއްެކުވން:

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަްށްތާއީދުކުރާްކަމެއްްާރއްޖޭގެްުހރިހާްސަރަހައްދެއްަގއިްވެްސްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުް ގަ

ްމަސައްކަްތކުރުމުެގް ްޓޫރިޒަމުގެ ްމިންވަރަށް ްހުރި ްވަސީލަތްތައް ްޤުދުރަތީ ްމިންވަރަށް ްކުެރވޭެނ ްސަރަހައްދެްއގައި އެ

ްތެރޭަގއި ްދާއިރާގެ ްފުޅާ ްއެންމެ ްއޮތް ްދީފައި ްޤާނޫނުން ްއޮތުން.ްްފުރުޞަތު،ްމިނިވަންކަން ްފޯރުކޮށްދީފައި ރަްއޔިތުްނނަށް

ްިމް ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްމި ްިމއަދު ްކަމަށް ްމި ްނުޭވ ްހައިާރނެއް ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްހައިރާންވާ ްެއްއގޮތަކަްށެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއކީ ްހެދުން ްދެކޮޅުހެދި ްކަމަށް ްމި ްސަރުކާރުން ކޯލިޝަންގެ

ނޑަށްްމާްކުީރަގއިްެވްސްވިސްނިފަިއ،ްޤަބޫލުކުރެވިަފިއްއޮތްްކަމެއްްއެމް.ޑީ.ީޕގެްވެިރކަންްބަދަލުވެއްޖެްދުވަަހކުންްއަޅުގަް

ްގުޅުންހުރިް ްޓޫރިޒަމާ ްިސޔާަސތަކީ ްއެއް ްނުފޫޒުފޯރުވާނެ ްމައްޗަށް ްއޭގެ ްނޫނީ ްބަދަލުެވގެްނދާނެ ްއަވަހަށް އެންމެ

ނ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންޑަސްޓްރީްސިޔާސަތުކަން. ްޓޫރިޒަމް ްޒަމާނުްއސުރެ ްއެނގޭ ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ޑަށް

ްއިންކާރުކުރަމުްނ،ް ްމަޓީން ްޖަމުޢިއްާޔ ްއޮންނަ ްއުފެދިފައި ްފަރާތުން ްވިޔަފާިރވެރިންގެ ްއޮްތ ްއިްނވެސްޓުކޮށްަފއި އިން

ްގެްސޓު ްގުޅުންހުރި ްޓޫރިޒަމާ ްކަްނކޮޅުތަުކަގިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމެއް ްއައި ްވިޔަފާރިކުރުމަީކ.ްދެކޮޅުހަދަމުން ހައުސްގެ

ްސަބަބަކީް ްއެނގޭ. ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސާފު، ްވަރަށް ްސަބަބުަތއް ްކަމެއް. ްއައި ްއިންކާުރުކރަމުން ްއަބަދުވެސް މަޓީން

ް ްބޭތިއްވުން. ްއަުޅވެތިކޮށްަފއި ްރަީއސް،ރައްޔިތުން ްރިސޯޓުތަުކގަިއްްޢިްއޒަތްތެރި ްއަހަރުތަކުަގއި ްއަށްޑިހަިއގެ ބައްލަވާ.

ންޏަީކްރާއްޖެތެޭރގެްމެދުްފަންތީގެްމީހެއްެގްދޯންޏެއް،ްކުްއޔަށްްހިފަިއގެންްރިޯސޓުގަިއްދުްއވާނީ.ްއެްދޯނީަގިއްދުއްވާްދޯ

ް 4ްްމަސައްކަތްކުރާ ްރަށުގެ ްއެ ްވެސް 4ްްމީހުންނަކީ ްވެސ4ްްްމީހުން. ްއަށް ްއޮިޑވެރިޔާ ްލިބިފައި ްވަޒީފާ މީހުންނަށް

ްމީހުން،ްއަށް ްދިރިއުޅެމުްންއައި ްލިބިގެން ްދޯނިފަހަރު،ްއެްއޗެއް ްމީހުންގެ ްއެ ްދިޔައިރުަގއި ްނިމެމުން ްއަހަރުތައް ޑިހަިއގެ



  

އޮިޑވެރިންްހަލާކުެވްދިޔަީއ.ްަރށްރަށުންްވަޒީފާްއަށްްައއިްީމހުންގެްަވޒީފާތައްްގެއްލިްިދަޔއީ.ްމިއަދުްހުންނާނީްރިސޯޓުް

ް ްއުޭޅ ްެގނެސްގެން ްއޭނަ ްދޯނި. ްމީހާގެ 4ްްހިންގާ ްތިބޭނީ.4ްބަްނގާޅިން. ްމެދުްްބަންާގޅިން ްވެސް ްފުރުޞަތު ަވީޒފާގެ

ްހުންނަް ްހަދާފައި ްރަށުގައި ްހުންނަ ްޖެހިގެން ްދިޔައީ. ްެގއްލި ްވެސް ްފުރުޞަތު ްވިޔަފާރިކުރުމުގެ ްއަށް ްމީހާ ފަންތީގެ

ގެސްޓުޝޮޕަށްްއެްރިސޯޓުންްގެސްޓަކުްވެސްްނުފޮނުވާނެ.ްެގސްޓުްމީހާގެްޖީބުންްކައިރީްޖެހިގެންްއޮތްްރަށަށްްޑޮލަރެއްް

ްޓޫރިޒަުމެގްވިްއކައިފާނެ ްއޮތް ްގެންޮގއްސަ ްކުރިޔަށް ްއަުޅވެތިކޮްށގެން ްރަްއޔިތުން ްވަރަށް ްމި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ތީ

ްމިް ްކޯލިޝަނުގައި ްމި ްނޭދޭނެ.ްމިއަދު ްވިޔަފާރިވެރިން ްސާފު ްވަރަށް ްހަމަ ްޤައުމެްއަގިއްއަޅުަގނޑަށް ްއޮތް ސިޔާސަތެއް

އިްއިްނވެސްޓުކޮްށގެންްތިބި،ްވަުރގަަދްގިނަްވިޔަފާރިންތައްްމިއަުދްތިބީްދިވެހިރާއްޖޭގައިްތިިބ،ްޓޫރިޒަމްްއިންޑަސްޓްީރގަ

ްފަންތީގެް ްމެދު ްއާދައިގެ ްއަތުން ްމީހުން ްމި ްމީހުން، ްމި ްބައިވެިރވެ، ްކޯލިޝަނުގައި ްމި ްތިބި. ްއެބަ ްމަޖިލީހުގައި މި

ްފަިއމައްޗަ ްއަިމއްލަ ްރަްއޔިތުން ްއެ ްލިބި، ްއެްއޗެްއ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއާަދއިެގ ްނޭދޭނެ.ްރައްޔިތުންނަށް ްތެދުާވކަށް ށް

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްގަންނަން ްަރއްޔިތުން ްދީގެން ްފައިސާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްކުރިމަތިލިޔަސް ްމަޤާމަކަށް ްސިޔާސީ ްމާދަމާ ސަބަބަކީ

ްމިނިވަންކަންް ްޙައްޤު ްޯވޓުލުމުގެ ްޙައްޤު ްއަސާސީ ްބޮޑު ްެއންމެ ްއޭަނގެ ްތެދުވެްއޖެއްޔާ،ްރަްއޔިތަކު ްފައިމަްއޗަށް އަމިއްލަ

ގެްރިޔާސީްިއންތިޚާބުގައިްވަރަށްްބޮޑަށްްމ2118ްިކުރާކަންްހަމަްސާފުކޮށްްއެނގެންްއޮތްްޙަޤީޤަތެއްްއެއީ.ްމަތީްބޭނުން

ްބޮޑެތިް ްބޮޑެތި ްތިބި ްއިްނވެސްުޓކޮށްފައި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްބައްލަވާ! ްމިއަދު ްއެނިގއްޖެ. ްސާފުކޮށް ްމިކަން މީހުންނަށް

ގޮސްްރިޯސޓުްހިންގުމާްހިސާބަށްްހުރިހާްވިޔަފާރިްެއއްްއަމިއްލަްއަށްްްބައެއްްކުންފުނިތައްްރިހާކުރުެކއްކުމުންްފެށިގެން

ްކުރާނެ.ްހުރިހާްވިޔަފާރިްއެއްްއަމިއްލައަށް...

ް

 ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްކު ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްިމ ްއާެދ، ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްމީް`. ްބަާލއިރުަގއި ްމައްސަލައަށް އްިލ

ްޓޫިރޒަމްް ްހުއްޓުވާލަން ްޫޓރިޒަމު ްފަންތީގެ ްާރއްޖެތެރޭގަިއްގެްސޓުހައުސްަތްއްހިންގުން،ްމެދު ްާރއްޖޭގެ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްޢާއްމުކޮށްް ްކައުންސިލްތަކުން ްރަށު ްގޮތުން ްވާ ްސަރކިއުލަރގައި ްއެ ްނޫން. ްސާކިއުލަރްއެއް ްފޮނުއްވި މިނިސްޓްރީން

ްބުނާްބިޑަ ްޤާނޫނު ްއެހެްނވީމާ،ްޓޫރިޒަމް ްއޮތީ. ްވިދާޅުވެފައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްވާހަކަ ްނުދެވޭނެ ްރަށްތަެކއް ްހުޅުވާލަިއގެން ށް

ްބިުޑކުާރް ްހުޅުވާލަިއގެން، ްބިޑަަކށް ްޢާއްމުކޮށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްެދވޭނީ ްކުއްޔަށް ްގޮތަްށ ްދެންނެވި ްމި ގޮތުން

ްދެއްވަ ްއިވެލުއޭުޓކުރެިވެގން ްއުޅެނީްފަރާތްތަކުން ްމި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެހެންވީމާ، ްދެވޭނީ. ްބިން ްފަރާތްތަކަކަށް ންޖެހޭ

ްއޮުޅވާލައި،ް ްރައްޔިތުންނަށް ްޙަޤީޤަްތ ްނޫން. ްމަސައްކަތެްއ ްކުރި ްހުއްުޓވާލަން ްޓޫރިޒަމު ްފަންތީގެ ްމެދު ސަރުކާރުން

ޢާއްމުކޮށްްހިންގަވާްކަންތައްތަުކގެްތެެރއިންްރައްޔިތުންގެްހިތްތަކާްކުޅެލަްންއެމް.ޑީ.ޕީންްއަެނއްާކވެސްްަހމަްއެްބޭފުޅުންް

ްރާއްެޖް ްޓަކަިއ، ްބޯއިކޮޓުކުރުމަށް ްޓޫިރޒަމް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ްއާދެ، ްދަނީ. ްމި ްެއކުލެިވެގން ްވެސް ްމިއަދު ބޮޅެއް

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށްްްއަށްްއަންނަްޓޫރިސްޓުންްހުްއޓުވުމަށްްޓަކައިްއެމް.ޑ.ޕީންްުކރަމުންްގެންދިޔަްމަސައްކަތްްައޅުގަ



  

ފެންނަމުންްދިޔައީ.ްމިހާރުްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ،ްހަމަެއަކނިްމިްމަހަށްްބަލާއިރުްވެސްްރާއްޖެްއިންްބޭރުަގއިްބޭްއވޭް

ްސަމިޓަާކ،3ްް ްޓޫރިސްޓު ްޭބއްވުނު ްޖެމެއިާކގައި ްފެއަރްއަާކއި ްބޭްއވުނު ްބެއިޖިްނގައި ްަޗއިނާގެ ްއާެދ، ފެއަރްެއއްަގއި

ްރިޔޯޕްލަ ްބްރެޒިލްގެ ްވެްސްއަދި ްބައްދަލުވުމުަގއި ްބައިވެިރެވވަަޑއިގެްނނެވި ްޤައުމުތަުކގެްވެރިން ްދުނިޔޭގެ ސްަގިއްބޭއްވުނު

ްއާދެ،ް ްމަސައްކަތް. ްެގންދެވި ްކުރަްއވަމުން ްޓަކައި ްޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ްޓޫރިޒަމް ްސަރުކާުރ ްދިވެހި ޓޫރިޒަމަށް

ް ްމިދިޔަ ްެވސް ްތެރޭގައި ްމިއަހަރު ްފެނިގެންދޭ ްއެބަ ްގެސްޓުހައުސްަތއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރާއްޖެތެރޭގައި ްވެސް އަހަރު

ްހަދައިްއެްގެސްޓުަހއުސްތައްްިހންގަންްމަސައްކަތްކުރާްފަރާތްަތކަށްްޓޫރިޒަމް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަ ްން.ކޯރަމްްގެއްިލއްޖެ.ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ް

 ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއޮތްް ްމި ނޑައަުޅްއވާފައި ްކަ ްސަުރކާރުްނ ްއެންމެ ްރާްއޖެތެރޭގެ ްޭދ ްއެބަ ްފެނިގެން ްިމހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އާދެ،

ްހިން ްގެސްޓުހަުއސްތައް ްރަށްތަކަށް، ްފެތޭ ްމިންަގނޑުަތކަށް ްދިވެހިްގަާވއިދުގެ ްމަންފާ ްޭއގެ ްހުއްދަދެްއވަިއގެން ގުމުގެ

ރައްޔިތުންނަށްްލިބެމުންދާކަން.ްއާދެ،ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްސަުރކާރުންްނެތްްއެްކަމަށްްހުރަސްއަުޅއްވާފަްެއއް.ްމިއީްހަމަް

ްައޅުަގނޑުމެ ްއެހެންވީމާ، ްމަސަްއކަތް. ްގެންދަވާ ްކުރަްއވަމުްނ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްވެގެްނ ްއޮޅުވާލަން ންްޙަޤީޤަތް

ްުޝކުރިްއޔާް ްނުކުރަން. ްާތީއދެއް ްމަަސއްކަތަށް ްކުރަްއވާ ްެއ ްއޮުޅވާލަން ްޙަޤީޤަްތ ްމަްއސަަލއިގެ ްމި އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަޢީމު. ްޔޫސުްފ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްފެލިދޫ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްމައްސަލަްނިލަންދޫ ނިޒާމީ

ްއެއްްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްހަމަ ްނެީގ ްމި ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުގެްުސވާލަީކްކޯރަ މްްހަމަކުރަންްމިްކުރާްމަސައްކަުތގައިްރަީއސްގެްފަރާތުންްވެސްްހަމަްއެއްބާރުލުންްލިބޭތޯ.ްއަޅުގަ



  

މިްތަނުގައިްމައިނޯރިޓީްލީޑަރުކަންކުރާްޕީ.ޕީ.އެމަށްްމިއަދުްޗުއްޓީްދެްއވާފައިްއޮތީތޯ؟ްހަމައެކަނިްދެންމެްވާހަކަދެއްެކވިް

ްއެކަނިްމި ްމެންބަރު ްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރި ްކިޔާފައި ްމިްފެންނަނީ.ްއެކަމަކުްރައްޔިތުންނޭ ްމިްތަނުން ްހެނދުނުއްސުރެ އަދު

ްމީހަކުްވެސްްފުންމަފުންމައިގެންްމިތާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިާޔސަތާްސުވާލެއްްނުކުެރއްވޭ ްބެހޭްމައްސަލައެއްަގއި ްމެންބަރު.ްނިޒާމާ ނެ.ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްފެލިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ފެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމިް ްމަޖިލީހަށް ްގޮުތގައި ްެއްއގެ ްމަްއސަލަ ްކުއްލި ްިމއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްމައްސަލަް ނޑުމެްންހުށަހުޅައްވާފަިއވާ ްދެކެން.ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ައކީ

ކުއްލިްމައްސަލަްއެއްްކަުމގަިއްބަލައިގަންނަންވާނީްވަކިްޕާީޓއަކުން،ްަވކިްމީހަކުްހުށަހެޅީމަކާްނޫން.ްއެމް.ޑީ.ޕީން،ްރީކޯް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްހުށަހެޅުއްވިްކަުމގަިއްްމޫސާްމަނިކު،ްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރު،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެް

ްމިނިސްޓްރީންް ްގޮތުން ްބެހޭ ްެއާއ ްއަދި ްމައްސަލައަކަށް. ްކުްއލި ްވާނީ ްެވއްޖެްއޔާ ްއެއް ްމައްސަަލ ްކުއްލި ްއެ ވިޔަސް

ްކު ްމިއަދު ްއެހެންވީާމ، ްގޯސްކަަމކަށް. ްވާނީ ްގޯސްކަމެއް ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްކަމެއް ްކުރެއްވި ްމައްސަލަްމިނިސްޓަރު އްލި

ްވެސްް ްޖެނެރަލް ްކައުންސެލް ްއަދި ްފާސްެވގެން. ްއެކަން ްވޯޓުދެއްވަިއގެްނ، ްމަޖިލީހުން ްޮއތީ ްބަލައިގެންފައި ްކަމަށް އެއް

ްކަމުަގިއް ްެއއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމީ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްއެޖެންޑާކުރެވިފަ. ްއޮތީ ްމި ްވަީނ ްކަމަށް ލަފާދެއްވަިއގެން

ްިޢއްޒަތް ްދެކެން. ްމާސްޓަރްއަޅުަގނޑު ްވަނީ ްމި ްިލޔުމުގައި ްނެރުއްވާފައިވާ ްމި ްމިނިްސޓްރީން ްޓޫރިޒަމް ްރައީސް، ެތރި

ްވާހަކަ.ް ްހުއްދަދޭނެ ްަކންކަމަށް ްގުޅިގެން ްނިމުމާ ްހަދައި ްއާިއ ްވާހަކަ ްނިންމާނެ ްހަދައި ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްމި ޕްލޭން

ްކުޑަ ްމީ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްމިްްމައްސަލަުކޑަ ްރަށްްއެކޭ ްމިހާރު ްކައުޅެނީ. ްބިންްރަށުގެ އުންސިލްތަކުން

ދާންޖެހެނީ.ްއެގޮތުންްްނަގަުމންްމިިކއެިކްމިނިސްޓްރީތަކުންްހުއްދަހަދަންޖެހޭްގޮތަީކްސަރުކާުރގެްއެމިްްބޭނުންވެއްޖެްއޔާ

ކުރެވުނީމާް.ްމިހާރުްެއްހިސާބުްކަޑައްތުްއިންްނަގަންޖެހޭްއިންްަނގަންޖެހޭ،ްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީްމިނިސްޓްރީްހައުސިން

ްމިމި ްމީ ްއެޅުވީ. ްތަޅެްއ ްމިނިސްޓްރީގައި ްާމސްޓަރްޕްލޭްހާރު ްއާދެ، ްގޮތަކީ. ްހިނގަމުންދާ ްވާހަަކްކަންކަން ްއޮތް ނެއް

ްކުއްލިްވިދާޅުާވއިރު، ްރަށްތަކެއް ްވައްަޓިއެގން ްމާސްޓަރްޕްޭލނާގޮތަކަްބޯޅަ ްެއއީ ްދޫކުރީ ްމާސްޓަރްްްށ އެްއގޮތަކަށްތޯ.

ްއެ ްއޮއްވާްޕްލޭން ްމުއްރިސޯްގޮތަށް ްޓުތަކުގެ 51ްްދަތު ްމާސްޓަރ ްއިތުރުކުރިއިރު ްއޮންނާނެ.ްައހަރަށް ްހަމަ ޕްލޭން

ްއެހެންވީމާ ްކުރަންޖެހުނީމާ، ްކަންކަެމްއ ްދަިތކުރުމުަގއިްް،ވަިކ ްއެކަންކަމަށް ްއަތްމަތިކޮްށގެްނ ްނަގާ ްޕްލޭން މާސްޓަރ

ްކުރާކަން ްހިތާމައެް،ކަންކަން ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެްކުރާއީ ްހިްނގުމާއް.ްއާދެ،ްާރއްޖެތެރޭަގއި ބެހޭްްގެސްޓުހައުސް



  

އެްއޗެިހްްމަތިންްހުއްދައާްގޮުތގެްވާްގޮތްްެއއްްވަނީްހެދިފަ.ްއެްަގވާއިދާްގަާވއިދެްއ،ްވަރަށްްވަރުގަދަްަގވާއިެދއްްމިހާރު

ްދާ ްެއްހުއްދަްކަމަށްްނެގިގެން ްކުދިކުިދްްދޭންޖެހޭނެވަންޏާ ްހުރި ްއާދެ،ްރާއްޖެތެރޭގައި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްރަށްރަެށއްރަ ްއަޅާލާ ްމިާހރު ްސަރުކާރުން ްރަށްރަަށށްނޫްށްރަށަކީ ްއެ ްސަރުކާރަކުްނ ްކަންަތއްތަްއްްން. ބޭނުންވާ

ްބުންވަރެއްް ްކޮށްދިނުމުގެ ްއިޤްތިޞާ، ްއިޤްތޞާްއެއްްދުގަފެންވަރެއް ްމެދުނެތް. ްރަނގަުޅާވނީ ްކުދިކުދިްްދު ފަންތީގެ

ްރާއްޖޭް ްކޮށްދީގެން. ްކަންތައްތައް ްމިފިޔަވާިރވެރިންނަށް ްމިހާރު ްފަތުރުވެރިކަން ްއަގުޮބޑުކޮްށްގޮތަްގެންދާްގައި ށް

ްއެްވިްއކަިއގެން ްނެތް. ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްގެންދެވޭކަށް ްގޮތަކަށް ްހަދަިއގެންްދެމެހެއްޓެނެވި ްރިސޯޓެއް ކަަމކު

ްިވއްކޭކަށްއަގު ްރައީސް.ްެއހެންވީމާ،ްރާއްޖެތެރޭަގއިްހެޮޔކޮށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތޭ ްއާަދިއގެްރާްއޖެތެރޭގަް،ވެސް ްއުޅެނީ އި

ކަންްކަންްްއަށްްމިްފެންވަރަށްްކުރެވޭނީްރާއްޖެތެރެްވެްސްއާދަިއގެްފަތުރުވެިރކަންް،މީހުންނޭްއެްވިދާުޅވަނީ.ްއެެހންވީމާ

ްއެހެންވީމާ ްދީގެން. ްގެންގޮްސ ްޙަޤީޤަތުގައި، ްހަމަ ްމަްއސަލަްމީ ްކުއްލި ްމިްްެއއްްެވްސ ްެދކޭތީ ނޑު ްއަުޅގަ ކަަމށް

ނޑުގެްވާހަކަްނިންމައިފަރާތަްށްޝުކުރުދަންނަްމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވި ްލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ވަމުންްއަުޅގަ

ް

ްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ް ްމަހުގެ ްޖޫން ްރަީއސް.ްދުވަހަކީ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދުަވސް.ްދިވ26ްެޝުކުރިއްޔާ ްއެުކްވަނަ ްމިނިވަންކަމާ ްރަްއޔިތުންނަށް ހި

ްއެދެވާހަކަ ްަޙއްޤު ްކަަށވަރުކޮށްދިން،ްއކުމުގެ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްްމް.ޑީ.ޕީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދުަވސް. ްއުފެދުނު އެމް.ޑީ.ޕީ

ް ްމެންބަރުންނަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަރިސްުކރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.7ްްއެންމެހައި ްއެދުންތައް ްހެޔޮ ްދުވަހުގެ ްއަހަރީ ވަނަ

ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެްސ ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީްަދއްކަންްްވެސް ްވާހަކަ. ްހޯދައިދޭންޖެހޭ ްމިނިވަންކަމެއް ްހަމަ ޖެހެނީ

ްއެނގިލަްއވާނެްއިޤްތިޞާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްވާހަކަ. ްމިނިވަންކަމެއްެގ ްލިބެންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުްނ ދީ

ްރަްއޔިތު ްދިވެހި ްފައިދާ ްހޯދައިޓޫރިޒަމްގެ ްގޮތެއްަގިއ ްހަމަހަމަ ްއެމް.ޑީ.ޕީންނަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްދިނުމަކީ ްއަސާސް. ްއެއް ގެ

ްމުހި ްއެއްއްއެންމެ ްއެކަންްމު ްހެދުމާ،ްޓަކައިްްކުރުމަށްްކަންތައް. ްޤާނޫނުތައް ްކުރުމަށްްހަދަންޖެހޭ ޓަކައިްްއެކަން

ްދަނިކޮށް ްކުރަމުން ްމަސަްއކަތްތައް ްއެންމެހައި ްވެރިކަްންް،ކުރަންޖެހޭ ްބަޣާވާތަކުން ްކަމަކީ ްކުރިމަތިވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ތިބިްފަރާްތތަކަކީްބަޣާވާުތގައިްަބއިވެިރވިްފަރާތްތައް.ްއެްފަރާތްތަކުންްްއިހަވާލުވެފަށްްގެނައުން.ްމިއަދުްެވރިކަމާްކަނިމުމަ

ްބަޣާވާތްކު ްއެ ްމިއަދު ްބަޣާވާތް. ްކުރަްއވަނީ ްއެ ްއިޤްިތޞާދެންވެސް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްތެަރއްވަނީ ްޢިއްޒަތްތެިރްރޭގަދުގެ .

ްބަހުރަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމައްސަލައިގަްސްއީސް. ްމެންބަރުންތަކުރާްއިކުރަމުންދާ ްއެންމެހަިއ ދަންނަވަމުންދާްްުރކޮށް

ްރަށެއްގައިްްވާހަކަ ްކޮންމެ ްރާއްޭޖގެ ްދިރިއުޅޭް،އަކީ ްގެއެްއަގއި ްކޮންމެ ްދޮން، ްބޭރު ްހަމަ، ްރައްޔިަތކަށްމެ މީހާްކޮންމެ

ޖެހޭނެްވާހަކަ.ްއެއީްުނކުރެވެްންހާްފައިދާހޯދަންށްްކޮަޓރިްިވއްކަިއގެންްއިޤްތިޞާދީްގޮތުންްެއްމީއަްގެނެސްގެްންއެްމީހާ

ްކަެމއް ްފުރަްވީ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއޮތީ ްޒަމާނުއްުސރެ ްަކއިރީގަްްއި،މާލޭގަނޫން. ްބާރުތަްއްްއިމާލެ ްމި ްރަށްރަށުގަިއ ުހރި

ްމި ްކަމަށްްޖަމާވެފަ. ްރަށްރަށުަގއި ްކަިއރީގަިއވާ ްމާލެ ްހަމައެކަނި ްުކރެވޭނީ ްއެހެްކަންތައްތައް ްއޮތީ. ނަމަވެްސްންވެފައި



  

ްމި ްގޮތަކުން ްއެތައް ްދަނީ ްބޭބޭފުޅުން ްއެކިެއކި ްދިިރއުޅެމުންދާ ްރަށްރަށުގައި ްެއކި ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ކަުމގަިއްްޙަޤީޤަތަކީ

ނޫނޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްކަމެއްްްބޭނުންވާނެގެނައުމަކީްައޅުަގނޑުެމންްދެކޭނެ،ްހޯދަމުންނޭ.ްއެކަންްނިމުމަކަށްްމަންފާ

ތަނުގައިްިމްްއެުކްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިވެސްްފުިރހަމަްއެއްބާރުލުމާްްާފވޭްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސގެއަޅުަގނޑުްިމއަދުްއު

ްމިބަހުސް ްކުރިއަށް ްބަހުްސ ްއޮތީ. ްެއއްބާްކުރެވެން ްދެއްވި ްމިއަދު ްމަނިކުފާނު ްނިހާޔަތަށްްގެންެދވެނީ. ރުލެްއވުމަށް

ްޢިއްަޒތްތެް،ދަންނަވަންޝުކުރު ްމި ްއާދެ، ްރައީސް. ްމަޖިލީހުގަޢިްއޒަތްެތރި ްދިވެހިރާއްޖޭެގްރި ްފާރްތަކަކީ ްގިނަ ްތިބި އި

ްމުހިއްް ްވަރަށް ްއަދާކުރައިޤްތިޞާދުަގއި ްދައުރެއް ްދަންނަވާލަންމު ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ްފަރާތްތަކެއް. ްއެްމުންދާ ޖެހެނީ

ްނެރުްއާވށޭ ްކުރިއަށް ްއަދިވެސް ްވިސްނުން ްމިއަދު ްފަރާތްތަކުން ްބޭފުޅުންނާ، ްދިްއެ ްހަމައަކަށް ްއެންމެހައިްއެއް ވެހި

ްއޮތީ ްއާެދވެން ްަބޔަކު ްއަދަެދއްގެ ްގިނަ ްއަދި ްިމއަދުްްރައްޔިތުން ްތަނަވަސްކޮށްދީގެންނޭ. ްަމގު ްއެ ްބޭފުޅުން ްެއ ެވސް،

ްރިސޯ ްއެންމެހައިްއެންމެހައި ްހަރަކާތްތެރިވާ ްފަންތީގަިއ ްމެދު ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްޖެހެޔޭ ްފަރާތްތަކުން ްހިންގާ ޓުތައް

ްކޮ ްމަގު ްމި ްއިޤްތިޞާށްޓަވައިދޭބޭފުޅުންނަށް ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްހަރަކާތްތެރިދުން. ްތެރޭގައި ްގޮތްަތއްްގެ ވެވޭނެ

ްނިޒާމެއްގެް ްޖެނެރަލް ްދައުަލތެއް. ްޔުނިޓަރީ ްދައުލަތަކީ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހައްަދަވއިދޭން. ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކިްގޮތެއްްނޫންްއޮންނަންޖެހެނީކީވަ،ް.ްަވކިްތަަނކަށްރަންވަންޖެހެނީކީތެރެއަކުންްނޫންްކަންތައްަތއްްކު

ނޑުްހަމަްނިންމާލަމަކުންނެއްްފުރުޞަތުގެްބޭނުންްއަޅުަގނުޑްމި ނޫންްހަމަްޝުކުރުދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭްްހިފީ.ްއަޅުގަ

ްމެންބަރަށް.ްފެލިދޫ ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދެްްދާއިރާގެ ްއެ ްމަނިކުފާުނ ްވާހަކަްއްެކވިއެ ްއަުޅގަޢިބްރަތްތެރި ްހިތުންްކޮަޅކީ ނުޑ

އެްއްވާނީްހަމަްުކއްިލްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއެންމެހައިްަރއްޔިތުންްހަމަްޤަބޫލުކުރަްއވާެންޙަޤީޤަތެއްްެއއީ.ްކުއްލިްމަްއސަލަ

ްބޭފުޅަކުް،ެއއީް.މައްސަލައަކަށް ްޤައުމަށްްް،ކޮންެމ ްދިވެހި ްމީ ްވީަނމަވެސް ްކަމުަގއި ްހުށަހެޅުއްވި ްސިފައެއްަގއި ކޮންމެ

ނޑިވަެޅއްްމިއަދުްބޭނުންވެފައި ްކަމަށްްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްއޮތްްދަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްތާރިޤު

ްކުއްލި ްމި ްުކރިން ްފެށުމުގެ ްވާހަކަކޮޅު ްއަޅުަގނޑުގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި މައްސަލަްް`ްޝުކުރިއްޔާ

ް ްހުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި، ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަމޫޅުހެންވޭރު ްއެުކްސާ ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ނިކަށް

ްހަމައެއާ ްކުީރގައިްޝުކުރުދަންނަވަން. ްގެންދިއުމުގެ ްކުިރއަށް ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްް،ެއކު ްދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ްޔޫސު ްނަޢީމުމެންބަރު ްފުްފް ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅަށް ްދެއްެކވި ްއާދެ،ްއެ ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްތާއީުދކުާރ ރިހަމައަށް

ސީޓީްހައްަދިއގެންްގެްތެރެއަށްްދާކަށް.ްއާދެ،ްުކޑ71ަގެްތެރެއަށްްާދކަށް.61ްމިހާރުްމިްޖީލުގައިްނުޖެހޭްްއަޅުަގނޑުމެން

ްމާީޒވެ ްދުވަސް ް ްއައި ްމާލެ ްރަށްރަށުން ނޑުމެް،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގެނެސް ްމިައދު ްދުވަސް ްއެ ްންގޮއްސި.

ިއްމާލޭގަ،ްމާންްފާއިތުވެްގޮއްިސ.ްއެހެންވީމާބަހާލައިގެންްއުޅޭްޒަް،ކޮށްގެންތެރޭްމީހުންނާއިްމާލެްމީހުންނާްދަރަޖަރާއްޖެ

ްމިލަދޫގައިް،ވެސްްްމާފަރުގައިް،ެވސްްޅޮީހގައިް،ވެސްްމަގޫޫދގައިވެސް،ްްަވންޏާްމަނދޫގައިްކަމަށްްހައުސްްހެދޭގެސްޓު



  

ްހެދެންޖެހޭނެ ްެގސްޓުހައުސް ްއެހެންވެސް .ް ްބުާންނޫންކަމަށްވަންޏާ ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނޫން. ްގޮތެއް ްހަމަހަމަ މީ

ްއައިސްްހަމަހަމަ ްސަރުކާރެއް ްބާޣީ ްމިހާރު ްނުލިބޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްރާއްޖެްމިް،ކަމެއް ްއުޅެނީ ްމި ތެޭރްސަރުާކރުން

ްއަނެއްާކވެސްް،ދަރަޖަކޮށްްމީހުންނާއިްމާލޭްމީހުންނާ ލޭްމީހުންނާިއްހަމަނުޖެހުމެއްްއުފައްދަން.ްމާްތަފާތުްއުފައްަދއިގެން

އިތުރުްފިތުނަެއއްްއުފެއްދުުމގެްބޭނުމުގައިްާބޣީްސަރުކާރުންްކުރާްކަމެއްެގްްރާއްޖޭްމީހުންނާ،ްމިްތަފާތުްއުފައްދަިއގެން

ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދެކެނީ. ްިމކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެމް.ޑީ.ޕީްގޮތުަގއި ްއިންތިޚާބުްމެން ްަރއްޔިތުން ްސަރުކާެރއް އެްް،ކޮށްގެ

ްމަގޫޫދގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްތެރެއިން ްމަނަދޫގައިްސަރުކާރުެގ ްމަސައްކަތްްްވެްސ، ްހެދުމުގެ ްސީޓިހޮާޓ ކުރަމުންްވެސް

ްއެ ްމަރުޙަކަްގެންދިޔައިން. ްފަހުގެ ްިނމި،ްއެންމެ ްވަނިކޮށްްްލާންކަން ްގޮސްަފއި ްއެް،އަށް ްވަްއޓާލައި ކަމަށްްްަސރުކާރު

ްމީހުން ްތިބި ްހުރަސްއަޅަމުންކަްމިް،ވެރިެވގަެނގެން ްކުރުމަށް ްހިންގަްންންކަން ްސަރުކާރު ްިމއަދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ދާތީ

ްބޭފުޅުން ްއާެދ،ްް،ތިއްބެވި ްކުށްވެިރކުރަން. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްހިންގަވަން ްމިނިސްޓްރީ ޓޫިރޒަމް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތްތަްއްކުރުމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްއެ ްރަށްރަށުަގއި ްޭއެގްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ރަްށރަށުގެ

ްއެްކުރާނެމަންފާ ްރަށްރަށުގައިްކަމެއް. ްހަދައި،ްއެ ްޓޫރިސްޓުހޮޓާތައް ްހިންގައި،ްސިޓީހޮޓަލާއި ްމަޝްރޫޢުތައް ްބޮޑެތި ފަދަ

ްމީހުންއިޤްތިޞާ ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްފަށައިގަތުމުން ްމަސައްކަތްަތއް ްއަތްިދއްކޮްށްއެހެް،ދީ ްކައިރިއަށް ްމީހުން ން

ްް،ނުޖެހިހަންސަލާންޖަ ްއަމިއްލަ ްދިިރުއޅުމެއަށް ްއުޅޭ ްތަނަަވސްެވގެންފުދިގެން ްަމގު ްުއޅުމުގެ ްމީހުންނަށްްއް ްއެ ދާނެ.

ްތަނަވަސްެވގެންދާނެ.ް،މަސައްކަތްކޮްށގެން ްމަގުތައް ްލިބޭނެ ްސިީޓްްފައިާސ ްގޮވާލަން، ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ތަކުންްނިންމަވާްމިފަދަްނިންމެވުންތަކަށްްށުެގްރަށުްކައުންސިލްނާއިްރަށްރަތަކުންއިްއަތޮޅުްަކއުންސިލްތަކުންނާކައުންސިލް

ްއޮތްް،ސަރުކާރުން ްސަރުކާރެއް ްަވއްތަރެްއގެ ްކޮންމެ ްވިޔަސްްްއަދި ްކަމުގައި ްއެއްބާރުލުން، ްމިސަރުކާރުްނ ްދެއްވުމަށް.

ްތަރައްޤީކަ ްރައްޔިތުންގެ ްއެހީތެރިވެދެއްވުމަށް. ްަރއްޔިުތންނަށް ްކުރުމުގައި ްމިޓަކަްއަށްްންކަން ްކުެރވޭ ޒާތުގެްްއި

ނޑުްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަންް،ުޅްއވުމަށްްޮގވާލަމުންމަސައްކަތްތަކަށްްހުރަސްނޭ ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް.އަުޅގަ

 

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުްްފުނަދޫ

ްދިވެ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްވަރަްށް`ްޝުކުރިއްޔާ ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ހި

ްމިް،އެނގިް،ސާފުވެ ްއިންސާްކަަށވަރުެވެގން ްޙަޤީޤަތުގައި ްމައްޗަްށްދަނީ ްތިބޭއިުރގަިއ،ްރައްޔިތުްނގެ ްވެރިކަމުގައި ނުން

ްދާއިުރގައިްވެރިކަން ްކުރަމުން ްއިންސާނުންގެ، ްއިންސާނުްއެ ްބައެއް ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއިންސާނުންނޭ ންެގްަބއެއް

ްރައްިޔތުންނާހިތް ްއަދި ްނޯންނަކަމާއި ްލޯތްބެްއ ްެއްއވެސް ްދޭތެރޭގައި ްަރއްޔިތުންނާ ްއެްއވެްސްްތަކުގައި ދޭތެރޭގައި

ްރައް ްނޯންނަކަމާިއ ްިޚދުމަތްއޯގާތެިރކަމެއް ްކަންަތއްތައް ްއިންސާފެްއ،ދިނުމުގަޔިތުންެގ ްަހމައެއް ްެއއްެވސް ހުރިހާްްއި

ްނުގެންގުޭޅކަން ްހަމަހަމަކަމެއް ްފައިބައިރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ ްވެރިކަމުން ްއެހެންނަމަވެސް ްދަރަޖަޢާއްް،. ްރައްޔިތެއްގެ ްމު

ްވެއްޓިް ްދުވަްް،އަށް ްހަނދާންވެ،ނިކަމެތިވާ ްމަތިން ްރައްޔިތުން ްކުްހު ްރައްޔިތުންނަށް ްޯއގާތެިރވުމޭ، ލުނުްރައްޔިތުންނަށް

ްކިޔަހޯދައިދިނުމޭ،ްރާއްޖެތެރެއޭ،ްރަށްފު ްމީހުންނޭ ްމަށުގެ ްެދކެވޭ ްމިްްނޒަރުިއގެްންވާހަކަ ްޢިްއޒަތްތެރިްްފެނިގެން ދަނީ.



  

ްއުފާކުރަނީ ްމިއަުދ ްައޅުަގނޑު ްބަހުސްގަިއްްރައީސް. ްމި ނޑަށް ްައޅުގަ ްވޯޓަކުން ްރައީސްގެ ޢިއްޒަތްތެިރ

ްދިޔަކަން ްލިބިގެން ްފުރުޞަުތ ްސާބިތުކަމާބައިވެިރވެލެްއވުމުގެ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުް. ްއަޅުގަ ރައްޔިތުންނަށްްްއެކުަގިއ

ްބޭ ްނޫން.ްހާމަކޮށްދޭން ްވެސް ްެއއް ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅިގެންވާނެ ްމިތަނަށް ްމިީއ ްއަީކ ްމައްސަލަ ްމި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ނުން

ްއެހެންް ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރޭ. ްސަރުކާރަކުން ްމި ްމަަސއްކަތެއް ްހުއްޓާލުމުގެ ްެގސްުޓހައުސްތައް ްހިންގާ ރާއްޖެތެރޭގައި

ްހާމަކޮށްދި ްރައްޔިތުންނަށް ނަޑށް، ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްރައީސް.ްބުނުމުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްހޯއްދަވައިދެއްވީ ްފުރުޞަތު ނުމުގެ

ްވާހަކަަދއްާކއިރުަގިއް ްހަދާ ްގެސްޓުހަުއސް ްޯއގާތެރިެވ، ްދޭތެޭރގަިއ ްރައްޔިތުންނާ ްަސރުކާރުން ްމި ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްަރއްިޔތުން ްރާއްޭޖގެ ްދައްކާއިުރަގއި ްއޮުޅވާލަން ްރަްއޔިތުންނަށް ްވާހަކަަދއްާކއިރުަގިއ، ްޢިއްޒަތްތެިރްޓޫރިޒަމުގެ ްމި ނަށް،

ްގޮވާލަނީް ްނާންނަން ްޓޫިރސްޓުން ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާެނ، ްމެންބަރުންނަށް ްލޮބުވެތި މަޖިލީހުގެ

ްރަށްރަުށގައިް ްބައެއްތޯ.ްއިނގޭތޯ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮން ްޮގވާަލނީ ްހުޅުޖަހަން ްިރސޯޓުތަކުަގއި ކޮންބައެއްތޯ.ްިދވެހިރާއްޭޖގެ

ް ްރަށުން ްމެުދަގިއްއެއް ްރަްއޔިތުންގެ ްރަށްރަށުގެ ްެއ ްހިސޯރުކޮށް، ްގޮތަށް ްނުދެވޭ ްމީހުނަށް ްރަަށށް އަނެއް

ްގޮތްތޯ.ް ްކުރާނެ ްކަންތައް ްީމހުން ްލޯބިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްބަެއއްކަން.ްމިއީ ްކޮން ްހާޖާނުއުފައްދަނީ ފިތުނަފަސާދައުފައްދައި

ްއަނެ ްރަްއޔިތުންނާއި ްަރށްރަށުގެ ްެއއް ްމަަސއްކަްތްއެމް.ޑީ.ޕީެގްފަރާތުން ްޓަކަިއްކުރާ ްެޖއްސުަމށް ްަރއްޔިތުން ްއްރަށުގެ

ްހަދައިގެްން ްއެްއ ްހަރުގެ ްމިނިސްޓަރަކު ްފެންނަން. ްހުރި ްއެަބ ްތެރެއިްނ ްތާރީޚުގެ ްަވރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއީ.

ްކޮ ްސަރުކާރުން. ްމި ްވެސް ްހަންދަމާލީ ްތަޅައި ްގެްނޮގސް ްއަތުލަފިކޮށްގެން ްހިފާފަިއ، ްއަތުގައި ންްމަގުމަތިން

ސަރުކާރަކުންތޯ؟ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސަރުކާރުން.ްއެހެންވީާމ،ްހަުރގެތައްްހަަދއިގެންްރަށުތެޭރގަިއްފިތުނައުފައްދަިއ،ްޓޫރިޒަްމގެް

ްއާދެވޭނެް ްމީހުންނަށް ްތިބި ްއަންަނން ްހޭދަކުރަން ްޗުއްޓީ ްމަންޒިލަކަށް ްހިތްފަސޭހަ ްއަމާން،ްއޮމާން ްދައްކަނީ. ްމި ވާހަކަ

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްރޯކުރަންްފުރުޞަތު ްރިސޯޓުތައް ްހުޅުޖަހާ ްފިތުނަފަސާދައުފައްަދއި ްޤައުުމގައި ްހޯދައިދެނީތޯ،ްމުޅި ޓަަކއި

ްޤައުުމެގް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރާނެ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްޮގވައި، ްދަމަން ްާވޖަހައިގެން ްކަުރގައި ްމީހުންގެ ގޮަވއި،

ނާޑލީ މިިލއަންްކާލިްވާހަކ41ްްަކުދިންނަށްްކިަޔވައިދީަފއ4ްްި.ްރައްޔިތުންްދެކެްލޯިބވާްަބޔަކު.ްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދުްފު

ް ްޫނހުގައ. ްއޮތީ ްއެ ްވެސް 4ްްއިްއޔެަގއި ްަނމުގައި ްހިންގަން ްޕްރޮގްރާމެއް ްތަމްީރނު ްމިީއ41ްްކުދިންނަށް މިލިއަން.

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދު ްހިންގުމަށްފަހު، ްއެއް ްޖަރީމާ ްހުރިހާ ްމި ްއެަކމަކު، ްބޮޑުވަެރއްނު. ްވަދެްތަންކޮޅެއް ހަށް

ްރައްރަުށގެް ްވާހަކަދެްއކީމަ ްކިަޔިއގެްނ ްޓޫިރޒަމޭ ްޭބންކުތަކޭ، ްނުލިބެއޭ، ްކާކަްށ ްޯއގާެތރިކަމޭ، ްރައްޔިތުންޭނ، ތިބެގެން

ްރައްޔިތުންްމިހާރުްތިބޭނީްސިޓިންރޫމްތަކުގައިްހޭން.ްޖޯކުޖަހަން.ްތިބާމެންނަށްްވެރިކަންްލިބިފައިްއޮްތއިރުަގއި...

ް

 ާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއި

ް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޯވޓަށ7ްްްޝުކުރިއްޔާ ްދެްއވި ްތި ްރައީސް ްމުނާސަބަތުަގިއ ްދުވަހުގެ ްައހަރީ ވަނަ

ްއެމް. ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްދާތީ ްވަންނަމުން ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރައްޔިތުން ްއެްނމެހައި ްއަދި ްހުރިހާްޝުކުރުދަންނަވަން. ީޑ.ޕީގެ



  

ްެއއްް ްވާހަކަ ްެއއްެވސް ްދައްކާ ްމި ްކިޔާފައި ްމިނިވަންކަމޭ ްއިޢްތިޞާދީ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްވެސް މެންބަރުންނަށް

ްފަހަތުންް ްމީހެއްގެ ްއެ ްދިޔަޔަސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއަުއމަށްފަހު ްސަރުކާރު ްކޮށްގެން ްބަޣާވާތެއް ްކަމަކީ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ

ްރައްިޔތު ްތަން. ްދުވާ ްދާތީވެްރައްޔިތުން ްނިގުޅަިއގަންނަމުން ްކަންތައްތަްއ ްއެ ްކޮްށދިނުމަށްފަހު، ްވެރިކަމެއް ްހެޔޮ ންނަށް

ްހުރިް ްފެށީކީ،ްމި ްމި ްަކންތައް ްމި ނޑުމެން ްކުރާނީ.ްއަުޅގަ ްީކއްތޯ ްތަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްދާ ްއިނދިކޮޅުހަދަމުން އެކަމާ

ްފަ ްވާ ްަރްއޔިތުންނަށް ްނަޔަސް ްއަަޔސް، ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއެހެންނަމަވެސްްރިސޯޓުތަކުަގއި ްނެތް. ްެއްއ އިދާ

ގެސްޓުހައުްސެއއްްހަދައިގެން،ްގެސްޓުހައުސްްއަށްްރައްޔިަތުކްހަދާްގެސްޓުހައުސްްއަކަށްްޭބރުްމީހަކުްއަތުވެއްޖެްއޔާްެއް

ނޑުްދަންނަވާނީްެގސްޓުހައުްސް ގެސްޓުހައުްސްެއއްްހިންގާްީމހާްއަށްްކޮންމެވެސްްަފއިދާްެއއްްކުރޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްިމްހެ ްހާލެއްަގއި ްެއއްެވސް ްކަމެކޭ. ްކުރެވެންޖެހޭނެ ްދަށުން ްހުއްަދއިެގ ްއޮތް ްދީފަިއ ްކުީރގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ދުމަކީ

ްނަމަ،ް ްވަނީ ްކަމަށް ްހުއްޓާލާ ްނުލެވޭނެ. ްެއއް ްހުއްޓަ ްސަރުކާަރަކސް ްގެަނއި ްކޮށްގެން ްބަޣާވާެތްއ ްއަދި ސަރުކާރުން،

ނުޑމެނަށްްޝަކުވާކުެރވޭނީ.ްއަިދްރައްޔިތުންްހޮވާފައިްތިބިްމަންދޫބުންްމިްކަން ތަކަށްްޝަކުވާުކރާނެ.ްމިްތަނުގައޭްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްމިހާރުވެސް ްއަުޑއަހަންޖެހޭނެ. ްޝަކުވާަތކުގެ ްއެ ްޝަކުވާކުރާނަމޭ. ްައޅުަގނުޑމެން ްވެސް މަގުމަތީގައި

ް ްއޮތީ ްއެ ްތަނަށް ްމި ްމެދުކަނޑާލާފައި ްޚިދުމަތްތައް 311ްްދޭންޖެހޭ ްރުފިާޔގެ ްޓަކަިއްމިލިއަން ްނެގުމަށް ލޯނެއް

ްމުސާރަދިނުމަށްް ްސަރުކާރުން ްލޯނުތައް ްލިބެންޖެހޭ ްއިން ްމޯލްޑިްވސް ްއޮފް ްލޯނުތައް،ްބޭންކު ްލިބެންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްކުރާް ްކަމެއް ްގޮތަށް ްަފއިދާވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިއީކީ ްމަސައްކަތްކުރަުމން. ްދަނީ ްއެ ްމިހާރުެވސް ްނެގުމަށް ްލޯނު ޓަކައި

ްފެންނަ ްރައްޔިތުންނަށްްްތަނެއް ްރާއްޖޭގެ ްކޮންމެހެން ްނަމަ، ްވަނީ ްކަމަށް ްނޭނގޭ ްހިންގަން ްސަރުކާރެއް ްނޫން. ތަނެއް

ްވެްސް ްނުނަގާ ްލޯނުތައް ްއެ ްނެތް. ްކަމެއް ްނަގާނެ ްލޯނުތައް ްކޮމާޝަލް ްލޯނުތައް، ްހުރި ްބޭންކުގައި ްދޭންހުރި، ލޯނު

ްއަމިއްަލްއަށް ްފައިބައި،ްހަމަ ްމީހުން ްއެ ްމިހާރު ްހަމަ ްމާްްސަރުކާރުން ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވަަނސް ްގޮޅިތަކަށް ދޫނިދޫ

ްއެންމެހަިއް ްޮގވާލަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޙާލަތަށް، ްއަމިއްލަ ްޚިދުމަތްހޯދަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންނޭނގެ ފަސޭހަވާނެ

ްކުރެވޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްޓަކައި ްވައްޓާލުމަށް ްސަރުކާރު ްއޮތް ްބަޣާވާތްކޮށްފައި ްސަރުކާރު، ްމި ްކަމަކީްރައްޔިތުންނަށް ނެ

ްނޯޓުކޮށްލައިގެްން ްއެްނމެންްނަން ްހުރިހާ ްއަިއސް ްއަށް ްމުިލޔާގެ ްމަންޒަރުތަެކއް ްހުރިހާ ްދެްއކި ދިވެހިރާއްޖޭެގްޓީވީަތކުން

އިރާަދކުރެްއވިްއާޔްރޯދަމަހުްޢީދަށް،ްމިްހުރިހާްهللاްއަވަހަށްްމަންޒަރުތައްްފެނުނުްމީހުންްފެނުނުްގޮތަށްްކިޔައިެދއްވާށޭ.ް

ްހައްޔަރު ްމިްއެންމެން ްބައިވެިރވުން ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްގެނެސްދޭނަމޭ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްސަރުކާރު ްބޭފުޅުންގެ ްިތ ކޮށްފައި

ނޑުްމިްގޮވާލަނީްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްފެނުނުް ކަމުގައިްވަރަށްްބޮޑަށްްބޭނުމޭ.ްއެންމެހައިްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުގަ

ްިކޔައި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްިއންކުއަރީ ްއައިސް ްމަންޒަރެއް ްިތްހުރިހާ ްއައިސްފައޭ. ްމީސްމީހުން ނޑިޔާރުންނާ ްފަ ްތިބީ ްއެ ޭދށޭ.

ް ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްއަނބުާރ ްސަރުކާރު ްބޭފުޅުންެގްهللاްބޭފުޅުންގެ ްތި ްކުރިން ްނިމުމުގެ ްރޯދަމަސް ްމި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ

ްބާރާްއެކު،ްއެއްބާރުލުމާްެއކުްހޯދައިދޭނަމޭ.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް



  

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްހިނދަކުް ްފާސްނުކުރާހާ ްޮގތަކަށް ްއެހެން ްބަހުސްކުރުމަށް ްމައްސަަލއަަކށް ްވަީންކުއްިލ ްބުނެަފއި ްގަާވއިދުަގއި މަޖިލީހުގެ

ް ްމެންބަރުންނަށ1ްްްއޮންނާނީ ްހުރިހާ ްއިތުުރކުރުމަށް، ްަވގުތު ްވަނީ ްމަރުޙަލާގަިއ ްބަހުސްގެ ްކަަމށް. ަގޑިއިރު

ްބަ ްނިމެންދެން،ްމައްސަލަިއގެ ްފުރުޞަތުއަރުވާ ްމިހާރު ްހުށަހެޅި،ްތާީއދުލިބިފަ. ްކުިރއަްށްގެންދިއުމަށް ގަިޑއިރ1ްްުހުސް

ްޖަހަންޖެހޭް ްދެންނެވުމަށް ްވޯޓަަކށް ްމައްސަލައިގައި ްމި ްދެންނެވުަމށް. ްވޯޓަކަށް ްގަްސތުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްވާތީ ވެފައި

ްެއދެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ްއަމީްނޢާއްމު ްޖައްަސވަން ްމެންބަރުންް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަރަނގަބީލު ްޢިއްޒަތްތެރި ހު(ްހުިރހާ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްފުރުޞަުތއަރުަވން. ްއަޅުަގނޑު ްޗެުކކޮށްލުމަށް ްާކޑުތައް ވެސް

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވ145ްްގަާވއިދުެގް ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ވަަންމާއްދާެގްދަށުން،ްހުޅުހެންވޭރު

ްނިމެންދެންް ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްއެިދވަަޑއިގެންފަިއާވ ްވާހަކަަދއްަކވަން ްމައްސަަލއަށް ކުއްލި

ްދީދީް ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމައްޗަންގޮޅި ްގެންދެުވމަށް ްކުރިއަށް މައްސަލަ

ތާއީދުކުރެއްިވްހުށަހެޅުން.ްފާސްކުރެއްވުމާްهللاްރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވަިއ،ްއިަހވަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެ

ްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްށްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދުްދީދީްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللاއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

61ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަިއވެިރވި ްްވޯޓުަގއި ްއަދަދު 58ްމެންބަރުންގެ ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 31ް.ްފާްސވުމަށް ްކުއްިލ58ް.ްޖުމްލަ ްމި .ްއެހެންކަމުން

ް ްބަހުސް ްމަޖިލީހުގ1ްްެމައްސަލަިއގެ ްއެކު ްފާސްވުމާ ްގޮތަްށ ްމި ްފާހެއްނުވި. ްގެންިދއުމަށް ްއިތުރަށް ަގޑިއިރަްށވުރެ



  

ް ްސަމާލ148ްުގަާވއިދުގެ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާ ްމައްސަލަްވަނަ ްކުއްލި ްއެއީ ްގެްނނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްއެް ްނޯންނާނެ. ްނިންމުމެއް ްނިންމުމެްއ ްއެނޫްނވެސް ްނުވަތަ ްފާސްކުރުމެްއ، ްޤަރާރެއް ްުނވަަތ ްވޯޓުެނގުމެއް އެްއގައި

ްނިމުނީ.ްމައްސަލަިއގައިްބަހުސުންްދޭހަވާނީްމެންބަރުންގެްޚިޔާލުްމަްއސަލައިގެްހުރިްގޮްތ.ްއެހެންަކމުންްމިްއައިޓަމުްމި

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.6

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑ6ްްުއަޅުަގނޑު ްކަންކަން. ްުހށަހަޅާ ްމޭޒުން ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ އަށް.

ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ްފުރުޞަތުއަރުވަންްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްަމއްޗަްނގޮޅިްދެކުނުްދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްދެްއކެވުން:ވާހަކަމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުް

ިތްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާހުިރްެއއްވެްސްކަމެްއަގއިްއިދިކޮުޅްފަރާތްތަކުންްވޯޓުނުދީްމީދަނީްްރައްޔިތުންނަށްްހާމަވަމުންްމި

ްބޭރުކޮށްލަމުންްދާްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްމިްނެގީ...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެންޑާް ްއިށީންދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިށީންދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުންްތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށ91ްްްވާްޤާނޫނުއަާސސީގެް.ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަްއވާފައ6.1ްިއައިޓަމުް

ްމަޖިލީހަށްް ްވިސްނުމަށް ްއަލުން ްބިލު ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި ްފޮނުވުނު ްއަރިައހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ފުރަތަމ2112ްްައެޕްރީލ23ްްްނީްފޮނުވާފައިވާްަމއްސަލަ.ްވިޔަާފރިްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެްބިލުްަމޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިްވަ

ގައިްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވިފަ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލ2112ްަމެއ31ްްިވަނަްޖަލްސާގަ.ްމިްމައްސަލަްވަނ11ްްީދައުރުގެް

ްއެއްްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް



  

 ވުން:އްކެްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެް

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމިްނެގީްކުރީްދުވަހުްވެސްްއަޅުަގނޑުްއެޖެންޑާަގއިްމިް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ް ްމިއަދުވެސް ްފާހަގަކުރިން. ްކަމެއް ްމަޖިލީހުގ7.4ްެކަހަލަ ްމި ްކަމަކީ ްއުޅޭ ްތި ްއެޖެންޑާކުރަްއވަިއގެން ްމަނިކުާފނު ގައި

ްކަ ްހިމެނުއްވޭނެ ްހީކުރާްއެޖެންޑާަގއި ްކަމަށް ްއުޅުނު ްކުރަން ްމީސްމީހުން ްކަންކަމާއި ްހިތަށްއަރާ ްމީސްމީހުން ްނޫން. ެމއް

ްކަންކަމާްމިކަހަލަްކަންކަންްމިތާނގައިްއެޖެންާޑވަންޏާްމިއީްވަރަށްްނުބައިްޕެރެސީޑެންެޓއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...

ް

ްް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްުނގަންނަން. ްބަލައެއް ްކަމަކަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ހޭ

ްއަމީންޢާއްުމް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިށީނދެަވޑަިއގަންަނވާ. ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ް ްމަޖިލީހަށް ްސިީޓފުޅު ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެދެން ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއަރިހުން އިއްަވވާލަދެްއވުމަށް.

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ.

ް

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޝާހިދަށް.ްވެދުންްސަލާމަށްފަހުްދަންނަވަމެވެ.ްهللاްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަރއީްސްއަލްފާޟިލްްޢަބްދު

ް

ް

 ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ނޑަށްްފޮނުްސިޓީއާްހަވާާލދީްދަންނަވަމެވެ.2112ްްެއޕްރިލ26ްްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންް ްވަނަްދުވަހުްައޅުގަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތަށްްހުރަސްނާޅުްއވާ.ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްތޮއްޑޫްދާއިރާ

ްދަންނަވަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވިއދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ްއަމީންޢާއްމުްމަޖިލީހަށްްސިޓީްއިްއވާލަދެްއވުންްއެދެން.

ް

ް

ް:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން

ް ްމަޖިލީހުން 26ްްރައްޔިތުންެގ ްދަންނަވަެމވެ.2112ްްއެޕްރީލް ްހަވާލާދީ ްިސޓީއާ ްފޮނު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްުދވަހު ވަނަ

ްބިލުް ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮނުއްވުމުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްތަޞްދީޤުުކރުމަށް ްބިލުތައް ްފާސްކުރަްއވާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްތަޞްދީޤުކޮ ްބިލު ްއެ ްގެންދަނީ ްއަދިްތަޞްދީޤުކުރަމުން ްއިޖުތިމާޢީ ްޤާނޫނީ ްކުރިމަތިެވދާނެ ްފެށުމުން ްޢަމަލުކުރަން ށް،

ްއިޤުތިޞާދީްމައްސަލަތަކަާށއިްއެްޤާނޫނުްތަންފީޛުކުރުމުގައިްދިމާވެދާނެްދަތިތަކަށްްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުްއެވެ.

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަމަޖެހިފައިް ްތާވަލު ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުން ްއޮންނަނ11:31ްީއޮންނަ ްމި ްދިނުމަށް.31ްްގައި ްުހސްަވގުތުކޮެޅއް 31ްމިނެުޓގެ

ނޑާލަންޖެހިފަ.ް މިނެޓުގެްހުސްވަގުުތކޮޅެއްްދިުނމާްހަމައަށްްދިޔައިރުްމިއަދުްމިްއޮތީްކޯރަމްްގެއްލިގެންްަމޖިލީސްްމެދުކަ

ްމިްއަީއ5ްްމިނެޓުްބެލުމަށްްމިްއޮންނަނީ.ްއެކަމަުކ،5ްްރަނގަބީލުްޖެހުމަށްފަހުް .ްއަޅުަގނުޑ11:31ްމިނެޓުެގްކުރިން

ްނިންމައިެދއްވުމަްށް ްަކންތައްތައް ްއެޖެންާޑގަިއްހުރި ްަމޖިލީހުގެ ްއެދެން ްއަރިހުން ްބޮޑަްށްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުން ވަރަށް

ްއެ ްމައްސަލަ ްކުއްިލ ްވެްސ ްިމއަދު ްގެްނޮގސްދެއްވުމަށް. ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްހަމަކޮށްދެއްަވިއގެން، ްއަގއިްކޯރަމް

ް ްހުރިހ1ްްާއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްގޮތަށް. ްމި ްހަމަ ްެވސް ްިއްއޔެ ްވޭތުވެިދޔައީ. ްމި ްބަހުސް ގަިޑއިރުގެ

ްމަސައްކަތްަތއްް ްއިލްތިމާސްކުރަްނ،ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްީލޑަރުންންނަށް ްއިލްތިމާސްކުރަން،ްޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް

ްހު ްފޮނުއްވާަފއި ްމިްކޮމިޓީތަކުން ްގެންގޮސްެދްއވުމަށް. ްކުރިައށް ްމަސައްކަތް ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ްނިންމޭނެ ްރިޕޯޓުތައް ިރ

ނޑުް ްް.والحمد هلل رب العالمينމިެނޓުގެްހުސްަވގުތުޮކޅެއްްއަރުވަްނ.31ްްހިސާބުންްއަޅުގަ

ް

 ]އަށ11:15ްްްއިްނ11:31ްް:ްހުސްވަގުުތކޮޅު[

ް



  

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސްަވގުތުކޮޅަށް ްމެންބަރުންްް`. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ްުކރިޔަށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ފަހު

ް ްނަންބަުރ ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއެދެން. ްމަޖިލީހުނ6.1ްްްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ްއެީއ އަށް.

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްތަޞްދީޤުކުރ91ްެފާސްކުރަްއވަިއ، ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްވަނަ ވުމަށް

ްމިް ްމައްސަލަ. ްފޮނުވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްވިސްނުމަށް ްއަލުން ްބިލު ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާިރ ްފޮނުވުނު، އަރިހަށް

ް ްވާނީ 31ްްމައްސަލަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ2112ްެމއި ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަމާ ްމި ްފޮނުވިފަ. ްމެންބަރުންނަށް ަގއި

ްޅުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވަވއިދެްއވުމަށްްޢަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.ފޮނުއްވާފަިއވާްސިޓީފު

ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގްهللاްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް.

ް 26ްްމަޖިލީހުން ްފޮނުއްވ2112ްިއޭޕްރީލް ްއަުޅަގނޑަްށ ްުދވަހު ްރަްއޔިތުންެގްްވަނަ ްދަންނަވަމެވެ. ްަހވާލާދީ ިސޓީއާ

ްބިލުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްފޮނުވުމުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްތަޞްދީޤުކުރުަމށް ްބިލުތައް ްފާސްކުރައްވަިއ މަޖިލީހުން

ްއަދިް ްއިޖުތިމާޢީ ްޤާނޫނީ، ްކުރިމަތިވެާދނެ ްފެށުމުން ްޢަމަލުކުރަން ްތަޞްދީޤުކޮްށ، ްބިލު ްއެ ްގެންދަނީ ތަޞްދީޤުކުރަމުން

ްެއވެ.ްއިޤްތި ްދަތިތަކަްށްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ްދިާމވެދާނެ ްތަންފީުޛުކރުމުގައި ްެއްޤާނޫނުތައް ްއަދި ްމައްސަލަތަކަާށއި ޞާދީ

ް 23ްްމިގޮތުން 2112ްްއޭޕްރީލް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް،ްރައްިޔތުންގެ ްހޯމަދުވަހު ްދައުރުގ2112ްްެވީ ްފުރަތަމަ ވަަންއަހަރުގެ

ްަހވ11ްާ ްފާްސކުރަްއވައި ްއިން ްޖަލްސާ ްފޮނުްއިވްވަނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ެެކުްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ލާދީފައިވާްސިީޓއާއް

ްގޮތުންްތިރީަގއިް ްބިލުްއެޓަރނީްޖެނެރަލްގެްޤާޫނނީްލަފާހޯދުމަށްްފޮނުވުމުންްއެްބިލާްގުޅޭ ވިޔަފާރިްރަޖިސްޓްރީކުރުުމގެ

ްރިޢާޔަތްކޮ ްމަްއސަލަތަކަށް ްއެ ްވާތީ ްފާހަގަކުރަްއވާފައި ްމައްސަލަތައް ްދަންނަވާ ްއިޞްލާޙުގެނައުމަށްްމި ްބިލަށް ްއެ ށް،

ް ްބިުލގެ ްެއވެ. ްފެނެ ްޚިދުމަތްތަކުެގ3ްްއަޅުަގނޑަްށ ނަޑއަާޅ ްކަ ްދިނުމަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ް)ބ(ގަިއ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނޑައަާޅް ްކަ ްޚިދުމަތްތައް، ނޑަައޅާ ްކަ ްރަޖިސްޓްރާ ްދިނުމަށް ްރަށްރަށުގައި ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްފިޔަވައި ްމާލެ ތެރެއިން

ްޤާނޫުނގެްްއުސޫލެްއގެ ްމި ްމާއްާދގައި ްއެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއެވެ. ްވެ ްބަޔާްނކޮށްފަިއ ްކަމަށް ްހަމަޖައްަސންވާނެ މަތިން

ްސާެފއްް ްކަމެއް ްޚިުދމަތްތަކަކަށް ްކޮން ްއިޝާރާްތކުރަނީ ްއެ ްއިބާރާތުަގއި ްމި ްޚިދުމަތްތައް ނޑައަޅާ ްކަ ްދިނުމަށް ދަށުން

ް ްޚިދުމަތްތައް ްއެ ްަދށުން ްމާއްާދގެ ްއެ ްއަދި ްލާޒިމުކުރަނީްނޫނެވެ. ްއަށް ްަރޖިސްޓްރާ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްއިންތިޒާމު ދެވޭެނ

ްމާއްދާގަިއް ްއެ ްދޭހަވާތީ ްޮގތުން ްއޮތް ްއިބާރާތް ްމާއްދާގެ ްއެ ްކަމަށް ްއެކަނި ްރަށްރަށުގައި ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްފިޔަވައި މާލެ

ް ްހަވާލުކުރާ ްރަޖިސްޓްރާއާ ްއިްނ ްމާއްދާ ްއެ ްއަދި ްކޮބައިކަން ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްކޮބަިއކަންްބަޔާންކުރާ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ

ް ްބިލުގެ ްއެވެ. ްފެނެ ްކަމަށް ްރަނގަޅުވާނެ ްއިޞްލާޙުކުރުން ްއިބާރާތް ްމާއްާދގެ ްއެ ްގޮތަކަށް ްާމއްދާެގ5ްްސާފުވާނެ ވަނަ



  

ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއް ްނަމަ، ްކުންފުންޏެއް ްފަރާތަކީ ްބިދޭސީ ްބޭނުންވާ ްހިންގަން ްިވޔަފާރި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި )ށ(ގައި

ިދވެހިރާއްޖޭެގްކުްނފުންޏާްބެހޭްޤާނޫނުގެްދަށުންް،11/96ްސްޓްރީކުރުމުގެްބަދަލުަގއިްޤާނޫނުްނަންބަރުްކުންފުންޏެއްްރަޖި

ްމިހާރުް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެެވ. ްވެ ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަމަށް ްާގއިމުކުެރވިދާނެ ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްގޮތްޕެއް ްކުންފުނީގެ އެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 11/96ްޢަމަލުކުރެވޭ ްބޭުރގަިއްްިދވެހިރާއްޭޖގެ، ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ުކންފުންޏާ

ްބަޔާްނކޮށްފައިް ްއުސޫލުތަެކއް ްބެޭހ ްާގއިމުކުރުމާ ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްގޮފި، ްކުންފުނިތަކުގެ ްބިދޭީސ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ

ް ްބިލުގެ 5ްްނުވާތީ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއަކީ ްމާއްދާ ްއެ ްގޮތުން ްއޮތް ް)ށ(ްމިހާރު ްމާއްދާގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގް،11/96ްވަނަ

ކުންފުންޏާްބެހޭްޤާނޫނުްއިޞްލާޙުކޮށްގެންްމެނުވީްތަންފީޛުުކރެވޭނެްމާއްދާްއެއްްކަމަށްްނުފެންނާތީ،ްއެްއަކުރުްބިލުންް

ް ްގޮތްެޕްއ5ްްއުނިކޮށް،ްބިލުގެ ްކުންފުންޏެއްގެ ްބިދޭސީ ްއެވެ.ްހަމައެއާއެކު ްފެނެ ްކަމަށް ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ްމާއްދާ ވަނަ

ްގު ްއެގޮތުންްގާއިމުކުރުމާ ްއެވެ. ްފެނެ ްކަމަށް ްއިޞްލާޙުވާންޖެހޭނެ ްވެސް ްމާއްދާތައް ްއެހެން ްހިމެނޭ ްބިލުގައި ްގޮތުން ޅޭ

ް ްބިުލގެ ްއިބާރާތްތައް ްލަފުޒުތަާކއި ްހިމެނޭ ްގާއިމުކުރުްންމ31ްްިބިލުގައި ްާވިއރު،ްގޮތްެޕއް ްމާނަކޮށްފައި ވަަންމާއްދާަގއި

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(5ްްއްާދގެް)ށ(ގެްބޭނުމަށްްޓަކައިްކަމުގައިްވާތީްވަނަްމ5ްާއިބާރާތްްމާނަކޮށްފައްވަނީްބުނެވިދިޔަް

ް ްބިލުގެ ްިއބާރާތަށް ްމި ްގާއިމުކުރުްނ، ްގޮތްޕެއް ްއެުކއެީކަގއި ްމާނަކުރުނ31ްްްއިޞްލާޙުކުރުމާ ްދީފައިވާ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ް ްބިލުގެ ްއަދި ްއެވެ. ްފެނެ ްކަމަށް ްއުނިކުރަންވާނެ ްބިލުން ްކ6ްުވެސް ް)ހ(ަގިއ ްމާއްދާގެ ްގޮތްޕަކަްށްވަނަ ންފުންޏެއްގެ

ްނުވަަތް ްކުންފުންޏެއް ްރާްއޖޭގައި ްފަރާތެއް ްބިދޭސީ ްއެވެ. ްފެނެ ްކަމަށް ްއުނިކުރަންވާނެ ްވެސް ްހަވާލާދިނުން ދީފައިވާ

ްވިޔަފާިރއާް ްއެ ްިވޔަފާރިކުރެވޭނީ ްފަރާތަކަށްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްގޮުތގައިްރަިޖސްޓްރީކުރިްނަމަވެްސްެއއިން ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ

ްގޮތުން ްްގުޅޭ ްބިލުގެ ްކަމަށް ްފުރިހަމަވުމުން ްޝަރުޠުތަެކއް ްާވއިރު،6ްްަވކި ްބަޔާްނކޮށްފައި ް)ހ(ގައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްއަކުުރގެ ްއެ ްތެރޭަގއި ްަޝރުޠުތަކުގެ ްަކނަޑއަޅާފަިއވާ 2ްްއެގޮތުން ްއަުކރުގެ ްމި ްނަންބަރުަގއ1ްްިނަންބަރުަގއި ވަނަ

ް ްނަމަ، ްެއއް ްވިޔަފާރި ްނުވާ ްކަމަށް ްޚިދުމަތެއް ްބަޔާންކުރާ ްަރއުުސލްމާލު ްެއއްގެ ްވިޔަފާރި ްއެމެރިކ5ްްާއެ މިލިއަން

ް ްގޮތުަގއި ްޑިޕޮިސޓުގެ ްސެކިއުރިޓީ ްެއކު ްއިތުރުވުމާ ްވުރެ ްސަރުކާރުނ1ްްްޑޮލަރަށް ްދިވެހި ްޑޮލަރު ްއެމެރިާކ މިލިއަން

ނޑައަ ްކަ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްމާއްދާަގިއވާ ްއެ ްއޮތްިއރު ްބަޔާންކޮށްފައި ްމިފަދައިން ްބެހެއްޓުން ނަޑއަަޅއި ްިމްކަ ާޅ،

އިބާރާތުގެްފަހަތުަގއިްއޮންނަންޖެހޭްލަފްޒެއްްއުިނވެފަިއވާްކަމަށްްފެނެްއެވެ.ްެއްމާއްދާަގިއާވްއިްސވެްދެންނެވިްއިބާރާްތް

ނަޑއަޅާް ްކަ ްސަރުކާރުން ްިދެވހި ްނުވަތަ ްތަނެްއގަިއ، ނަޑއަޅާ ްކަ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްގޮތަީކ ްރަނގަޅު އޮންނަންވާނެ

ްގޮތަކަށް ްއިން ްމި ްއެފަދައިންްްފަރާތެއްަގއި ްމާއްދާ ްއެ ްފުރިހަމަވާނީ ްމާއްދާ ްއެ ްވީމާ، ްއެވެ. ްފެނެ ކަމަށް

ްދޭހަވާީން ްއިން ްމާއްދާ ްނަމަ،ްއެ ްބާއްަވއިފި ްމާއްދާ ްއެ ްގޮތަށް ްއޮތް ްމިހާރު ްއެވެ.ްއަދި ްފެނެ ްކަމަށް އިޞްލާޙުކުރުމުން

ް ްިބލުގެ ްފާހަަގކުރަމެވެ. ްވެސް ްކަުމގައި ްއެއް ްމާނަ ްތަފާތު ްމާއްާދގައ5ްްިމުޅިން ްރާއްޖޭަގިއްްވަނަ ްފަރާތްތަކަށް ބިދޭސީ

ް ްބިލުގެ ްއަދި ްާވއިރު، ްަބޔާންކޮށްފައި ްއުސޫލު ްރާއްޖޭަގިއ6ްްވިޔަފާރިކުެރވޭނެ ްބިދޭސީންނަށް ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްމާއްދާް ްނޫން ްއެ ްހިމެނޭ ްބިލުަގއި ްއަދި ްވެސް ްމާއްދާގައި ްދެ ްއެ ްވާއިުރ، ނޑައަޅާދީފައި ްކަ ްދާއިރާ ވިޔަފާރިކުެރވޭނެ



  

ްބި ްވެސް ްފަރާތެއްްއެްއގައި ްބިދޭސީ ްބިލުގައި ްއެފަަދއިްނ ްެއވެ. ްފާހަގަކުރެވެ ްނުވާކަން ްމާނަކޮށްފައި ްފަރާތެއް ދޭސީ

ނޑަެއޅުމުަގއިްބަލާނީ،ްހަމައެކަނިްކުންފުންޏެއްް މާނަނުކުރުމުގެްނަތީޖާއަކަށްްާވނީްވަކިްފަރާތަކީްބިދޭސީްފަރާތެއްކަންްކަ

ްމައްޗަ ްބިދޭސީންގެ ްހިއްާސްމުޅި ްޕާޓްނަޝިޕެްއގެ ްމައްޗަށްްނުވަތަ ްބިދޭސީންގެ ްމުޅިން ްނުވަތަ ްއެކަށަެއޅިފަިއވުމަށްތޯ ށް

ްުގޅިގެންް ްބިދޭސީން ްިދވެިހންނާއި ްހިއްސާ ްތަެނއްެގ ްއެ ްއިތުރުްނ ްޕާޓްނަޝިޕްގެ ްކުންުފންޏާއި ްެއކަށަެއޅިފަިއވާ ހިއްސާ

ްފަރާ ްބިދޭސީ ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ްޤާނޫނުގެ ްއެހެންކަމުން ްސާފުނުުވމެވެ. ްމާނަކޮށްފަިއްއެކަށަެއޅިފަިއވުމަށްތޯ ްބިލުަގއި ތެއް

ް ްބިުލގެ ްފެނެއެވެ. ްކަަމށް ްކަެމއް ްމުހިއްމު ްމާއްާދަގިއ8ްްއޮތުމަކީ ްއެ ްކަންކަމަކީ ްާބވަތުެގ ްބަެއއް ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްާވއިރު،ް ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަންަކމަށް ްބެެލވޭނެ ްކަމަށް ްކޮށްފިްނަމަ،ްިވޔަާފރިއެއް ްތެރެއިްންގޮތަކަށް ްގޮުތގެ ްދެ ބަޔާންކުރާ

ްމާއް ްނުވަތަްއެ ްތަނެއް ްޚިދުމަތްދޭ ްނުވަތަ ްއެއް ްފިހާރަ ްބައެއް ްއެްއވެސް ްމަސައްކަތެްއގެ ްކުާރ ް)ށ(ަގއިވާ ދާގެ

ްެއްއިބާރާުތގެް ްާވއިރު ްނިންާމލާފައި ްހިސާބުން ްއެ ްއިބާރާތް ްމި ްހުުޅަވއިގެން ްނުވަތަ ްހަދަިއގެން ްތަެނއް މަސައްކަތްކުރާ

ްކަމަ ްއުިނވެފަިއވާ ްލަފްޒެއް ްއޮންނަންޖެހޭ ްމާއްދާގައިްފަހަތުގައި ްއެ ްފުރިހަމަވާނީ ްމާއްދާ ްއެ ްއަދި ްއެވެ. ްފެނެ ށް

ްކަމަްށް ްއިޞްލާޙުކުރަންވާނެ ްއެފަދައިން ްމާއްދާ ްފެންނާތީ،ްއެ ްކަމަށް ްއިތުރުކުރުމުން ްލަފްޒު ް"ކުރުން"ްމި ޢިބާރާތުގައި

ރުްބަޔާްނކޮށްފައިްވަީންވަނަްާމއްދާްއަްށްހަވާލާދީފަިއވާްއ11ްިވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްަގއިްބިުލގ13ްްެފެނެްއެވެ.ްބިލުެގް

ް ްޤާނޫނުގެ 4ްްމި ްޤާނޫނުގެ ްމި ްވިޔަފާރި، ްހިންގާ ްތަންތަނުން ްވިޔަފާިރ ްބަޔާްނކޮށްފައިވާ ްމާއްދާގައި ވަަނ11ްްވަނަ

ްއެް ްެއކުަގއި ްހުށަހެޅުމާ ްއެ ްހުށަހަޅާއިުރ، ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްޓަކަިއ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްާވ މާއްދާގަިއ

ްއެ ްހިންގަން ްއަށްްތަނަކުން ްރަޖިސްޓްރާ ްޓަކަިއ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ްނަން ްގަސްުތުކރާ ްކިޔަން ްިވޔަފާރިއަކަށް ދޭ

ވަަނ11ްްވަނަްމާއްދާްކިޔާލުމުން،ްބިލުގ11ްްެވަނަްމާއްދާއާްއެުކަގއިްބިލުގ13ްްެހުށަހަޅަންވާނެްކަމުގަްއެވެ.ްިބލުގެް

ް ްބިލުގެ ްމަޤްޞަދަކީ 4ްްމާއްދާގެ ްބަޔާްނކޮށްފައިވާ ްމާއްދާަގއި ްގޮތުެގްވަނަ ްަބޔާންކުރާ ްމާއްދާގައި ްތަންތަން،ްއެ ވިޔަފާރި

ްއިދާާރް ްބެހޭ ްކަމާ ްަސރުކާރުގެ ްެވސް ްިވޔަފާރި ްއެދޭ ްކުަރން ްތަންތަނުން ްއެ ްިއތުރުން، ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަތިން

ް ްއެހެންނަމަވެސް،ްބިލުގެ ްެއވެ. ްއެނގެ ްލާޒިމުކުރުންކަން ްރަޖިސްޓްރީކުރަން ް)ހ(ްއ11ްިއެްއގައި ްމާއްދާގެ ބާރާތްްވަނަ

ްތަނެއްެގް ްވިޔަފާރި ްލާޒިމުކުރަނީ ްއިން ްމާއްދާ ްއެ ްފަރާތްތަކަށް ްއެދޭ ްވިޔަފާރިކުރަން ްރާއްޖޭގައި ްގޮތުން ްއޮތް މިހާރު

ްއެއްގެް ްއިދާރާ ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާުރގެ ްއަކީ ްވިޔަފާރި ްއެދޭ ްކުރަން ްތަނަކުން ްއެ ްިއތުރުން، ްރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ގޮތުަގއި

ް ްެއްއ ްވިޔަފާރި ްބެހޭްހުއްދަހޯދަންޖެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާރުެގ ްކުިރން ްފެށުމުެގ ްކުރަން ްއެްއ ްވިޔަފާިރ ްއެ ްވާނަމަ، ކަމަށް

ނޑަައޅާީން ްކަ ްވިޔަފާރި ްހުއްދަހޯދަންޖެހޭ ްއޮތުމުން، ްިއބާރާތް ްމާއްާދގެ ްއެ ްމިފަދައިން ްުހއްދަހޯދުމަށެވެ. އިދާރާއަކުން

ް ްއޭެގއިތުރުން ްއެެވ. ްސާފެްއްނުވެ ްކަމެއް ްކޮންގޮތަަކކަށް،ްކޮންފަރާތަކުން ްވިޔަފާިރ11ްްބިލުގެ ް)ހ(ގައި ވަަންމާއްދާގެ

ްއެް ްާވއިރު، ްބަޔާންކޮށްފައި ްވާހަަކ ްމަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްއަށް ްރަޖިސްޓްރާ ްމަސްއޫުލވެރިން ތަންތަނުގެ

ްބަޔާންކޮށްފަްެއއްްނު ްެއވެ.ްމަޢުލޫމާތުްހުށަހަޅަންޖެހެނީްކޮންްޙާލަތެއްަގއި،ްކޮންްމުއްަދތެއްގެްތެޭރގަިއްކަމެއްްވެސް ވެ

ވީމާ،ްޤާނޫނުގައިްބަޔާްނކުރާްވިޔަފާރިްތަންތަނުގެްތެރެއިންްތަނެއްގެްގޮުތަގއިްރަޖިސްޓްރީުކރުމުގެްއިތުރުން،ްޤާނޫނުގަިއް



  

ްއަދިް ްގޮތަކަށް، ްލާޒިމުވާ ްވަކިންރަޖިސްޓްީރކުަރން ްވެސް ްވިޔަފާިރ ްއެދޭ ްކުރަން ްަތނަކުން ްއެ ްއުސޫަލކުން ނަޑއަޅާ ކަ

ްކުރަްނވާްުއސޫލުްސާފުް ްބިލުެގްއެކަން ްއެވެ.ްމި ްފެނެ ްަކމަށް ްމާއްދާްއިޞްލާޙުކުރަްނވާނެ ްބަޔާންކޮްށ،ްއެ ްގޮަތކަށް ވާނެ

ްތެރެއިންް ްތަންތަނުގެ ްިވޔަފާރި ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްބިލުގައި ްކުެރވޭީނ ްއެއް ްވިޔަފާރި ްެއްއެވސް ްރާއްޖޭގައި މަޤްޞަދަކީ

ްކޮ ްކުރާ ްތަްނތަނުން ްއެ ްއަދި ްރަޖިސްްޓރީކޮށްގެން، ްގޮުތގަިއ ްަވކިންްތަނެއްގެ ްވެްސ ްއެްއ ްވިަޔފާރި ންމެ

ްޢާއްުމް ްގުޅޭ ްކަމާ ްމާއްދާތަކަކީ ްހިމަނާފައިވާ ްބިލުގައި ްއެޮގތުން ްއަދި ްވާއިރު، ްކަމަށް ނޑައެުޅން ްކަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ްގުޅޭް ްއަކާ ްިވޔަފާރި ްބާަވތެއްގެ ްޚާއްޞަ ްވަކި ްބިލަކީ ްިމ ްވެފައި، ްކަމަށް ްމާްއދާތަކެއް ްބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަެކއް

61/78ްެކއްްބަޔާންކުރާްބިލެްއްކަމަށްްނުވާތީ،ްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްވެ،ްޢަމަލުކުރަންްފެށުމާއިްޤާނޫނުްނަންބަރުްއުސޫލުތަ

ް ްބިލުގެ ްކަމަށް ްއުވޭނެ ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްކެންޓީނާ ްއަދި ްސައިހޮޓާ ްތަންތަން، ްވިްއކާ ްމާއްާދގަިއ31ްްއިމްޕޯޓުމުދާ ވަނަ

ސާފެއްްުނވެްެއވެ.ްއަދިްބުނެވިދިޔަްޤާނޫނުްއުވާލުމުގެްނަތީޖާްއަކަްށްބަޔާންކޮށްފައިްވަނީްކޮންްމަޤްޞަދެއްަގއިްކަމެއްް

ްތަންތަނާއިް ްވިއްކާ ްއިްމޕޯޓުމުދާ ްވިޔަފާރިކަުމގަިއވާ ްބާވަތުގެ ްބައެއް ްރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ވާނީ

ްޭއެގއިތުރު ްލާޒިމުނުވުމެވެ. ްރަޖިސްޓްރީކުރަން ްތަންތަން ްފަދަ ްކެންޓީނު ްސައިހޮޓަލާއި ްމަތީގައި ްނަންބަރުގައ6ްްިން ވަނަ

ަވނަްމާއްދާގެްދަށުންްވިޔަފާރ4ްްިވަނަްމާއްދާް)ހ(ްމިހާރުްއޮތްްގޮތުންްބިލުގ11ްްެފާހަގަކޮށްފަިއވާނެްފަދައިންްބިލުގެް

ްކުރިްން ްފެށުމުގެ ްކުރަން ްއެްއ ްވިޔަފާރި ްއެދޭ ްކުރަން ްއެތަނަކުްނ ްއިތުރުން ްރަޖިސްޓްީރކުރުމުގެ ްގޮތުަގއި ތަނެއްގެ

ްއިދާރާްސަރުކާ ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްއަކީ ްިވޔަފާރި ްއެ ްހަމައެކަނި ްހުއްދަނަގަންޖެހެނީ ްއިދާރާއަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ރުގެ

ްއެްއގެްހުއްދަހޯދަންޖެހޭްފަދަްވިޔަފާރިްއެއްްކަމަށްްވާނަމަްެއެވ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރުްޖަލްސާގެްކޯރަމްްލިބިއްޖެ.ްއަމީންޢާއްމުްސިޓީފުޅުް،ްއާދެ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްގެއްިލއްޖެ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެް

ްކުރިޔަށްްގެންެދވުމަށް.

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޕާޓްނަޝިޕެްއގ61/78ްްެވީމާ، ްނުވަަތ ްގޮުތަގއި ްކުންފުންޏެްއގެ ްވާނީ ްނަތީޖާައކަްށ ުއވާލުމުގެ

ް ްގޮުތަގއި ްއެްއގެ ްސޮަސއިޓީ ްކޯޕަރޭިޓވް ްފަރާތެއްްގޮތުަގއި، ްވަކި ްގޮުތގައި ްެއްއގެ ްވިޔަފާރި ްއަމިއްލަ ނުަވތަ

ރަޖިސްޓްރީކުރަންްޤާނޫނުްލާޒިމުކުރިްނަމަވެސް،ްއެްތަނަކުްންކުރަންްއެދޭްވިޔަފާރިްައކީްއިމްޕޯޓުމުދާްވިއްކުންްނުވަަތް

ްވަކިން ްވިޔަފާިރއެްއ ްއެ ްވާނަމަ، ްަކމަށް ްހިންގުން ްތަނެއް ްފަދަ ްކެންޓީެނއް ްުނވަތަ ރަޖިސްޓްީރކުރަންްްސައިހޮޓަލެއް

ްނުވާތީް ްކަމަށް ްމަގުސަދު ްބިލުގެ ްމި ްދިއުމަކީ ްރެގިޔުލޭޓުުނވެ ްގޮތަކަށް ްއެްއވެސް ްއެކަންކަން ލާޒިމުނުވުމެވެ.ްވީމާ،ްވީމާ

ްއޮތުމަީކް ްބަޔާންކޮށްފައި ްބިލުަގއި ްކަމަށް ްއުވޭނެ ްޤާނޫނު ްބުނެވިދިޔަ ްފެށުމުން ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަކަށްވެ، ްބިލު މި



  

މަކަށްްނުފެނެްއެވެ.ްިވޔަފާރިްނަމެއްްރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްްއެދިްރަޖިސްޓްރާްއަށްްހުށަހަޅާއިރުްއެްނަންްރަނގަޅުކަމެއްްކަ

ް ްބިލުގެ ްޙާލަތްތައް ްޤާނޫނ14ްްުރަޖިސްޓްރީކޮށްނުދެވޭނެ ްނަމަކީ ްވާއިުރ،ްަވކި ްބަޔާންކޮށްފައި ްަގއި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް 2111/23ްނަންބަރު ްއެހެނިހެ، ްގުޅޭ ްއެއާ ްރައިޓާއި ްފަރާތަކުންްކޮޕީ ްއެހެން ްދަށުން، ްޤާނޫނުގެ ްޙައްޤުތަކުގެ ން

ް ްބިލުގެ ްއިޚްިތާޔރު ްރަިޖސްޓްރީކޮށްނުދިނުމުގެ ްނަން ްވާނަމަ،ްއެ ްމާއްާދގ14ްްެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވްޓްރޭޑުާމކަކަށް ވަނަ

ކޮޕީރައިާޓއިްް،2111/23ވަނަްނަންބަރުންްރަޖިސްޓްރާްއަށްްލިބިދެްއެވެ.ްެއހެންނަމަވެސް،ްޤާނޫނުްނަންބަރ2ްްު)ހ(ގެް

ްހިމެނޭް ްޤާނޫނުަގއި ްއެ ްއުސޫލުތަކެއް ްބެހޭ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ްޓްރޭޑުމާކު ްޤާނޫނަކީ ްޙައްޤުތަކުގެ ްއެހެނިހެން ްުގޅޭ އެއާ

ްކަމަށްް ްނޫން ްރަނގަޅު ްއޮތްޮއތުން ްހަވާލާދީފައި ްޤާނޫނާ ްެއ ްމާއްާދަގއި ްބުނެވިދިޔަ ްބިުލގެ ްނުވާތީ، ްކަމަށް ޤާނޫނެއް

ްފާހަގަކުރެެވްެއވެ.ްވީމާ،ް ްނަންބަރު ްމާއްދާގަިއްޤާނޫނު ްޙައްޤުތަުކެގް،2111/23ްއެ ްއެހެނިހެން ްއެާއްގުޅޭ ކޮޕީރައިާޓއި

ް ްބިލުެގ ްއެެވ. ްފެނެ ްކަމަށް ްިއޞްލާޙުކުރަންވާނެ ްމާއްދާ ްެއ ްއުނިކޮށް، ްަހވާލާދިނުން ްދީފައިވާ ވަަނ26ްްޤާނޫނަށް

ްދޫކުރެ ްިވޔަފާރިައކަށް ްރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްސެޓްފިކެޓު،ްވިޔަފާިރކުރާްމާއްދާގައި ްރަޖިސްޓްރޭަޝން ވޭ

ްބަޔާންކޮށްފައިް ްކަމަށް ްބަހައްޓަންވާނެ ްފެންނާނެހެން ްފަސޭހައިން ްފަރާތްތަކަށް ްވަެދނިކުމެވާ ްތަނަކަށް ްއެ ތަނެއްަގއި

ްންކުރަންްވާއިުރ،ްމިްޤާނޫނުެގްދަށުންްލާޒިމުކުރަނީްިވޔަފާރިްތަނެްއެގްގޮުތގަިއްރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގްއިތުރުންްއެތަނަކު

ްކޮންމެް ްއެއިން ްވުމަށާއި ްވިޔަފާިރއަަކށް ްހުއްދަލިބިފައިވާ ްއިދާާރއަކުްނ ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުާކރުގެ ްއަީކ ްިވޔަފާރި އެދޭ

ްތަންތަންް ްިވޔަފާރި ްާބވަްތތަކެްއގެ ްވަކި ްޤާނޫނަކީ ްމި ްާއއި ްވާތީ ްކަމަށް ްރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ްނަން ވިޔަފާރިެއްއގެ

ލުތަެކއްްބަޔާންކުާރްޤާނޫނެއްްކަމަށްްނުވެަފއި،ްވިޔަފާިރްތަންތަންްރަޖިސްޓްރޭޝަންްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެްތަފްސީލުްއުސޫ

ް ްބިުލގެ ްނުވާތީ ްބަޔާންކޮށްފައި ްޤާނޫނުަގއި ްމި ްުއސޫލުތަކެއް ްބެހޭ ްދޫކުރުމާ ްއެފަދައިްނ26ްްސެޓްފިކެޓް ްމާއްދާ ވަނަ

ްމާއްދާ ްއެހެން ްހިމެނޭ ްބިލުގައި ްއާއި ްމާއްދާ ްއެ ްހިމަނައިފިނަމަ، ްނުފެންނާތީ،ްބިލުގައި ްކަމަށް ްނޯންނާނެ ްގުޅުމެއް ތަކާ

ްނަމަ،ް ްހިމަނާ ްބިލުަގއި ްއެއް ްމާއްދާ ްއެފަދަ ްއަދި ްއެވެ. ްނުފެނެ ްކަމަކަށް ްއެއް ްމާއްދާ ްއޮންނަންާވނެ ްބިލުގައި ްމި މިއީ

ްމާއް ްލާޒިމުކުރާ ްރަޖިސްޓްރީުކރުމަށް ްވަކިން ްވިޔަފާރި ްހިންގާ ްތަންތަނުން ްވިޔަފާރި ްގޮތަކީ ްއެކަީށގެންވާ ދާެގްއެންމެ

އިބާރާތްްއިޞްލާޙުކޮށް،ްއެްމާއްދާަގއިްކަމާްބެހޭްޢާއްމުްއިޖުރާއަތުތައްްބަޔާންކޮްށ،ްތަފްސީލުްއިޖުރާއަތުތައްްަގާވއިދަށްް

ް ްބިުލގެ ްެދކެމެވެ. ްެވސް ްކަމުަގއި ްމ27ްްިދޫކޮށްލުން ްޚިދުމަތަކަށް، ްފޯރުކޮށްދޭ ްދަށުން ްޤާނޫުނގެ ްމި ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްގަވާއިް ްހަދާ ްދަށުން ްއެްޤާނޫނުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެވެ. ްބަޔާންކޮށްފައިެވ ްކަމަށް ްނެގޭނެ ްއެއް ްފީ ނޑަައޅާ ްކަ ދުގައި

ްޚިދުމަތްތަކަކަށްް ްއެްިއޝާާރތްކުރަނީްކޮން ްއިބާރާތުގައި ްޚިދުމަތްތައް"ްމި ްފޯރުކޮށްދޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ މާއްދާގަިއވާް"މި

ްޚިދުމަތް ްއިޝާރާްތކުާރ ްމާއްދާަގއި ްއެ ްއަިދ ްނޫނެވެ. ްސާފެއް ްވަރަކަށްްކަމެއް ްެއއްެވސް ްާމއްދާަގއި ްއެ ްދާއިރާ ތަކުގެ

ްރަނގަުޅް ްއެންމެ ްދޫކޮށްލުމަކީ ނޑައެޅުްނ،ްަގވާއިދަށް ްކަ ްފީ ްޚިދުމަތްތަކަކަށް ްދަށުން ްމާްއދާގެ ްއެ ްނުލައި ނަޑއެޅުމަކާ ކަ

ނޑަެއުޅމާްބެހޭްމާއް ދާްއެއްްހިމަނާްގޮތްްކަމަކަށްްނުފެނެްއެވެ.ްީވމާ،ްބިލުގައިްަވކިްޚިދުމަތްތަކަކާްގުޅޭްގޮތުންްފީްކަ

ްއެކުްފީްެނގޭެންއުސޫލެްއްބަޔާންކުރުންްރަނގަުޅވާނެްކަމަށްްފެނެްެއވެ.ް ނަޑއެޅުމާ ނަމަ،ްއެްޚިދުމަތްތަުކގެްދާއިާރްކަ



  

ނުޑް ްމަިއގަ ްވަނީ ްެއކުލަވައިލާފަިއ ްއޮނިަގނުޑ ްޤާނޫނީ ްާގއިމުުކރާ ްބިލުން ްިމ ްގޮތުން ްުގޅޭ ްރަޖިސްޓްީރކުރުމާ ވިޔަފާރި

ްހާސިލުކުރުމަށެ ްބިުލގައިްދެކަމެއް ްކުެރވޭނީ ްެއއް ްިވޔަފާިރ ްފަރާތަކަްށ ްއެްއވެސް ްރާއްޭޖގަިއ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ެވ.

ނަޑއެޅުެމވެ.ްމާނައަީކް ބަޔާންކޮށްފަިއވާްވިޔަފާރިްތަންތަނުގެްތެރެއިންްތަނެއްގެްގޮުތގައިްރަޖިސްޓްރީކޮްށގެންްކަމުަގއިްކަ

ްފަރާތަ ްެއއްެވސް ްރާއްޖޭގައި ްވުމަށްފަހު ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްދަށުންްމި ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްކުންފުންޏާ ްވިޔަފާރިކުެރވޭނީ ކަށް

ްގޮުތގައިް ްޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްޕާްޓނަރޝިޕް ްުނވަތަ ްރަިޖސްޓްރީކޮށްގެން ްގޮތުަގއި ކުންފުންޏެއްގެ

ްގޮތުަގިއް ްއެއް ްސޮސައިޓީ ްކޯޕަރޭޓިވް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްސޮސައިޓީ ްކޯޕަރޭޓިވް ްނުވަަތ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ްގޮތުަގއިްރަޖި ްެއއް ްވިޔަފާރި ްއަމިއްަލ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްވިޔަފާިރ ްފަރުދުންގެ ްއަމިއްލަ ްނުވަތަ ސްޓްރީކޮށްގެން

ްވެސްް ްތަނަކުން ްވިޔަފާރި ްކޮންމެ ްރަޖިސްޓްރީކުރާ ްފަދައިން ްދެންނެވި ްއިސްވެ ްކަމަކީ ްެދަވނަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންނެވެ.

ްވެސް ްެއއް ްވިޔަފާރި ްކޮްނމެ ްއެދޭ ްކުރަން ްރަޖިސްޓްީރކުރުމެވެ.ްްއެތަނަކުން ްފަރާތެއްަގިއްވަކިން ްބެހޭ ްކަމާ ސަުރކާރުގެ

ްއޮފްް ްވާނަމަ،ްމިނިސްޓްރީ ްކަަމށް ްއެއް ްިވޔަފާރި ްގަނެވިްއކުމުގެ ްއިމްޕޯޓުމުދާ ްވިޔަފާރި ްއެދޭ ްކުންފުންޏަކުން މިސާލަކަށް

ްއޭެގއި ްރަޖިސްޓްރީކުރުމެވެ. ްވިަޔފާރި ްއެ ްހުށަހަޅައިގެން ްިޑވެލޮޕްމަންޓަށް ްކުންފުނިންްއިކޮނޮމިކު ްއެ ތުރުން

ްބެހޭް ްކަމާ ްދަށުން ްގަވާއިދެްއގެ ްނުވަތަ ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްކަމާ ްނަމަ، ްއެދޭ ްކުރަން ްއެއް ްވިޔަފާރި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ

މިނިސްޓްރީއަކަށްްއެްވިޔަފާރިްރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްްޓަކަިއްހުށަހަޅައިގެން،ްެއްިވޔަފާރިްެއއްްރަޖިސްޓްރީކުރުމެވެ.ްވީމާ،ް

ްހިމެ ްބިލުގައި ްވަރަްށްމި ްއޮތުމަކީ ްބައްޓަންވެފައި ްމާއްދާތައް ްބިލުގެ ްގޮތަކަށް ްނޯޅޭނެ ްމަފްހޫމު ްދެ ނޑު ްމައިގަ ްއެ ނޭ

ްާބވަތުެގް ްކުރެވޭނެ ްބިޭދސީންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއިތުރުން ްކަންކަމުެގ ްމަތީަގއިވާ ްދެެކމެވެ. ްކަުމގައި ްކަމެއް މުހިއްމު

ް ްހަނިކޮްށ،ްބިލުގެ ްދާއިރާަތއް ްމާއ6ްްވިޔަފާީރގެ ްސަބަބުން،ްރާއްޭޖގަިއްވަނަ ނޑައަޅާަފއިާވްކަްނކަމުގެ ްކަ ް)ހ(ގައި ާދގެ

ްޑިވެލޮޕްމަންުޓް ްއިކޮނޮމިކު ްއޮްފ ްމިނިސްޓަރ ްފާހަަގކުރަްއވައި ްހުރަސްތައް ްހުރި ްވިޔަފާރިކުރުމުަގއި ބިދޭސީންނަށް

ްމަޢުލޫމާ ްމަނިކުފާނުގެ ްވާތީ ްހިއްސާކުރަްއާވފައި ްއޮފީހާ ްމި ްކަރުދާެހއް ްކަރުދާހުގެްއެކުަލވައިަލއްވާަފއިވާ ްއެ ްޓަކައި ތަށް

ްރައްޔިތުްނގެް ްއެކު، ްހުރުމާ ްއެހެން ްކަންކަން ްދެންނެވުނު ްއިްސވެ ްއެވެ. ްިހމަނާފައިވާނެ ްއެކު ްމިސިޓީއާ ްއެއް ކޮޕީ

ްމެދުް ްބިލާ ްރަިޖސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި ްފޮނުވި ްއަުޅަގނޑަށް ްޓަކައި ްަތޞްދީޤުކުރުމަށް ްފާސްކުރައްވައި މަޖިލީހުން

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޓަކަިއ ްވިސްނާވަަޑިއގަތުމަށް ްއަލުން ވަނ91ްްަހުން

ްއެދެމެވެ.ް ްޤަބޫލުކުރެއްވުން ްފޮނުވީމެވެ.ްއިހުތިާރމު ްއަނބުރާ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްއެ ްގޮތުެގްމަތީން ްވާ ް)ހ(ްގައި މާއްދާގެ

ްޙައްމަދުްވަޙީދު.ްޚާދިމްކުމް،ްމުް،2112ްމެއ1433ް،11ްްިޖުމާދަލްއާޚިރ19ްްާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްކުރުމަށް ްބަހުސް ްމައްސަލައިެގ ްމި ްމިހާރު ްއަމީންޢާއްމު. ްޝުކުިރއްޔާ ްހުޅުވާލުމަްށ1ްްއާދެ، ްފުރުޞަތު ގަޑިިއރުގެ

ްގޮތަ ްމި ްވަނީ ްޢަމަލުކުރެވިފައި ްމައްސަލަތަކުގައި ްމިފަދަ ްމިކަން ްވެސް ްކުރީަގއި ްމީގެ ްަގސްތުކުރަން. ށް.ްއަޅުަގނޑު



  

ްއަރުވަނީް ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަަތމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުޅުވައިލަނީ. ްމި ްމިހާރު ްފުރުޞަތު ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވުމާެއކު

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދަށް.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްޢި ްޮއޅުންބޮޅުންވެފަިއް`. ްޮކންގޮތަކަށް ްކިހިނެއްެވގެން، ްމިއީ ްވިސްލާްނޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރީއސް، އްޒަތްތެރި

ްދައުލަތުަގއި،ް ްދިވެހި ްމަުގސަދަކީ ްބިލެއް. ްފޮނުވާފައިވާ ްސަރުކާރުން ްނަޝީދުގެ ްރަީއސް ްމިއީ ްބިލެއްތޯ. އޮތް

ްކޮންް ްެއްކުެރވެނީ ްިވޔަފާރިތައް ްކުރަމުންދާ ްެޓކްސްެގްނިޒާމުްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޮގތަކަށްތޯ،ްރަޖިސްޓްރީކުެރިވގެންތޯ،ްއަދި

ްމަގުސަދުަގއިް ްއެ ްވާތީ ްަކމަށް ްފަސްވެގެން ްޤާނޫނު ްއެ ްބިލު، ްބެހޭ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ްވިޔަފާިރ ްއެ ހަރުދަނާކުރެވޭނީ

ް ްއޮތް ްޙާލަުތ ްާރއްޖޭގެ ްވަގުތު ްއެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްބިލެއް. ްފޮނުާވފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްަބޔަކުްރައްޔިތުންގެ ްވަކި ގޮތުން،

ްއެހެންް ްކޮންމެވެސް ްނުވަތަ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްގޯނާތަކެއް ްނުވަތަ ްޓަަކއި ްހުރަސްއެޅުމަށް ްވިޔަފާރިަތކަށް ބިދޭސީންގެ

ްއޮޅުންބޮޅުންކޮށްލާފަ.ް ްއޮތީ ްމި ްޮއްއވާ ްކޮމިޓީގައި ްނަމަެވސް ްޓަކައި ްބަޣާވާތްކުރުމަށް ްނަމަވެސް ނިޔަތެއްަގއި

 ގެންްއެންމެްަފހުންްގޮސްްމިްލިބުނީްއެްބަޔަކަށްްހަމަ...ްނޑެއްްދޭންްއުޅެްއެހެންނަމަވެސް،ްބަަޔކަށްްލަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންަދވާ.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ނޑެއްްދޭންްރާވަިއގެންްއަިމއްލައަށްްޮގއްަސ، ނޑަްށްފާހަގަކުެރވޭްްއާދެ،ްބަަޔކަށްްލަ އެްމަީޅަގއިްމިްއޮތީްޖެހިފަ.ްއަުޅގަ

ްވިޔަފާރިަތއްްރަޖިސްްޓރީކުރަމުންްގެންދިޔައިުރގައިް ނަޑއަޅާފައި ްއެއްްކަ ނުކުތާްއެއްްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްަވކިްގިންތި

އްްހަމަްލިބުމާްއެއްކޮށްްއެބަްހިމެނޭްޓޫރިޒަމްްމިސާލަކަށްްފަތުރުވެރިކަމުގެްސިނާއަތަށްްދޫކުރާްރިސޯޓުތައް.ްއެްރިސޯޓުތަ

އެބަްލިބޭްވަގުތުްންހުރިހާްލަިއސަންސެއް.ްވޯޓަރްސްޕޯޓްްސްާއއިްަޑިއވިންްސްކޫާލްއެހެްނގޮސް،ްބުޓިކުތަާކްެއްހުރިހާް

ްހިސާބަކުްން ްަވކި ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރެވޭ. ްއެބަ ްރިޓެއިލް ްލިބޭ. ްއެބަ ނޑުކޮށް ްގަ ްލަިއސަންސް ްހިްނގުމުގެ އެްއޗެއް

ނޑަެއޅީ ްކަ ްދިވެހިްްބިލުގައި ްމިއަދު ްއަކީ ްވިޔަފާރި ްދަށުގެ ްޑޮލަރުން ްމިލިއަން ްަކނަޑއަޅާފަ.ްެއއް ްއެއް ްގިންތި ވިޔަފާރި

ްއިޞްލާޙުތައްް ްނިންމީ،ްއަދި ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނައި،ްކޮމިޓީގައި ްކަމަށް ްއެއް ްވިަޔފާރި ްކުރެވިދާނެ ރައްޔިތުންނަށް

ްަބއެއްް ްރިޓެއިލް ްިހންގަމުންދާ ްާރއްޖޭަގއި ްހުށަހެޅީ ްވެސްްްވެސް ްރިސޯޓުތަކުަގއި ްދިވެހިްނނަށް ްމިހާރު ވިޔަފާރިތަަކކީ

ނޑަށްްފާަހގަކުެރވޭްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްއެަބްހިންގަމުންްއެބަްދޭްބައެްއް ކުރެވިދާނެްކަންކަން.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްއެް ްއިންަޑސްޓްީރ ްިވއްާކ ްގެނެސް، ްބޭރުން ްަމއުދަންތައް ްައގުބޮޑު ްަޖވާހިރާ ްރަނާއި ްޖުވެލަީރްވިޔަފާރި، ްއޮްތ ްއެަބ އް



  

ް ްމައްޗަށް ްއަހަރެްއގެ ްވެސް ްޭއަގއި ްެއ1.5ްްއިންޑަސްޓްރީ. ްއެހެންނަމަވެސް، ްވިޔަފާިރކުރަމުންދޭ. ްޑޮލަރުގެ ބިލިއަން

ްރިސޯޓެްއް ްއެ ްލިބުނީމާ، ްފަރާތްަތަކށް ްއެ ްރިސޯޓު، ްޫނން. ްއެއް ްވިޔަފާރި ްހިންގާ ްރަޖިސްޓްރީެވެގން ވިޔަފާރިތަަކކީ

ް ްއޮންނަނީ ްވިއްކަނީ.ްދޫކޮށްލާފައި ްރިހި ްރަނާއި ްޤަުއމަކުން ްއަަވއްޓެރި ްއަތްމަްއޗަށް.ްބިދޭސީން،ްކައިރި ްބައެްއގެ ބިދޭސީ

ްލިޭބް ްޭއގެން ްއަކީ، ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްއޭގެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނަންމަތީގަ. ްރިސޯޓު ްއެ ްއޮންނަނީ ްރަޖިސްޓްރީވެފައި އެ

ްކި ްކަެމއް، ްކޯްއެޗއް ްއެއީ ްއަކީ ްޖީ.އެްސ.ޓީ ްނުވަތަ ްައކީ ްނެތް.ްޓެކްސް ްގޮތްތަެކއް ްބެލެވޭނެ ްކަެމްއ ްމިންވަެރއް ހާ

ްޮއްތް ްރާއްޭޖގައި ްއޭރުގައި ްބިލު ްދެން ްކުރީ. ްކަންކަން ްވިސްަނއިެގން ްނިޔަތުގައި ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްރިޓެއިލްނުކުރެވޭނެ ްވެސް ްވިޔަފާރިތައް ްހިންަގމުންދިޔަ ްވަކިން ްއެމް.ވީ.ކޭ. ްއެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ގޮތަށް،ްްޙާލަތުން،

ްހުރިް ްހުރިްއޔާ ްމުިޅްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދިަޔއީ ްިއޞްލާޙު،ްެވގެން ްގޮތަްށްހުށަހެޅުނު ްރިެޓއިލްނުުކރެވޭނެ ްބަޔަކަށް ބިދޭސީ

ްެއް ްހިންގާ ްއެބަ ްނަގަިއގެން ްރިސޯތު ްވަކިން ްވިޔަފާރިތަްއ،ްބޭރުމީހުން ްދިޔަ ްކުރަމުން ްރިސޯޓުތަކެއް،ްބޭރުމީހުން ހުރިހާ

ްއުފަ ްދިވެހިން ްހަމަްރިސޯޓުަގއި ްވެސް ްތަކެތި ްުއފައްދާ ްިދވެހިން ްވެސް، ްތަކެތި ްއުފައްާދ ްދިވެހިން ްސާމާނު، އްާދ

ްކަމަށްް ްެއއް ްިވޔަފާރި ްުކރެވިދާނެ ްިދވެހިންނަށް ްއެއީ ްިވއްކަުމންދަނީ. ްހަދަިއގެން ްޝޮޕުތައް ްވިއްކަމުންދަނީ. ބޭރުމީހުން

ްއެހެ ްހުށަހެޅީ. ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު ްެއ ްދެިކގެން ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ ްމި ްބިލު ްމި ންނަމަވެސް

ްފަރާތްތަކުން،ްބަޣާވާތްކުރިްފަރާތްތަކުންްމިްބިލުްހުށަހަޅާފައިްމިްއޮންނަނީްވަކިްބަޔަކަްށް ނޑުަބނުޑވެފަ.ްއިނދިކޮޅު ގަ

ްއޮ ްމި ްމަީޅގައި ްއޭގެ ްއަމިއްލައަށް ްޖެހުނީ ްމި ްއެތި،ްގޮސް ްހުށަހެޅި ްގޮތަކަށް ްރިެޓއިލްނުކުެރޭވްކަހަލަ ތީްއެއަރޕޯުޓގައި

ްއެއީ.ް ްމަޤްޞަދަކީ ްއޮތް ްފޮނުވައިލާފައި ްއަނބުރާ ްމި ްއިޞްލާޙުކުރާކަށް ްމި ްމިހާރު ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްއެހެންވީމާ، ޖެހިފަ.

ްކުެރޭވކަށް.ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްއަބަުދވެްސް ްނެތްކަްންމިކަން ްވެސް ްތިމަންނަމެނަށް ްވަިކްހިސާބަކުން އަނެއްާކވެްސްއެނގިއްޖެ

ްމިިނވަން،ްހުުޅިވފައިވާ ްއަީކްްސިޔާސަތަކީ ްނުކުތާ ްފާހަގަކުެރވޭ ނޑު ްދިއުން.ްެއކަމަކު،ްއަުޅގަ ްތެރެައށް އިޤްތިޞާދެްއގެ

ްތަންތަނުންް ްއެކި ްކިޔަވަިއ،ްދުނިޔޭގެ ްތިބި ްއެބަ ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްއައިރު ްވެގެން ްމިހާްދުވަސް ްޓޫރިޒަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްދާއި ްމެނޭޖްމަންޓު ްހާސިލުކޮށްގެން ްތަޢުލީމު ްމަތީ ްއަށް ްދަރަޖަ ްބޭފުޅުން.ްއެކި ްތިބި ްކަންކަމުަގއި ްއެކި ްއިންނާއި ރާ

ްހިންާގް ްރިސޯޓުތަުކގައި ްކަންތައްތައް. ްކުރެވިދާނެ ްދިވެހިްނނަށް ްދެޭކގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްސްކޫލްތަކަކީ ޑަިއވިން

ްކުރެވިދާނެް ްދިވެހިންނަށް ްައކީ ްސްޕޯޓްސް ްވޯޓަރ ްހުންނަނީ. ްއެ ްކަންކަން ްކުރެވިދާނެ ްދިވެހިންނަށް ޝޮޕްތަކަކީ

ްދޭްނވެގެްނ،ްކަންތަ ނޑެއް ްލަ ްަބަޔކަށް ްއޭުރގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްއެީއކީ ްގިންތިކުިރޔަސް އްތައް.

ްމިް ްކެިރވަަޑއިނުގެން ްތަސްދީޤުުކރާކަށް ްބިލު ްމި ްމިހާރު ްކޮށްަފއި ްއެކަން ްޓަަކއި ްހުރަްސއެޅުމަށް ްއަށް ްވިޔަފާރި ބައެްއގެ

ނޑުމެްންދަންނަވަމުންްދިޔައީްވަިކްއޮތީްއަނބުރާްފޮުނވައިލާފަ.ްެއހެންވީމާ،ް ނޑުމެން،ްއޭެގްކުރީަގއިްވެސްްއަުޅގަ އަުޅގަ

ބަޔަކަށްްދަތިކުރާކަްށ،ްދިވެހިާރއްޖޭގެްއެއަރޕޯޓުަތކުަގއިްރިެޓއިލްނުކުރެވޭްގޮތަށް،ްބިދޭސީންނަށްްރިޓެއިލްނުކުރެވޭްގޮތަްށް

ްސް.ްރިސޯޓުަތކަށްްެވސް...ހަދައިފިްކަމުގައިްވަނީްނަމަ،ްމީގެންްއެބަްއާެދއޭްރިސޯޓުތަުކގައިްވެ

ް



  

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެުރވުމަްށ5ްްޝުކުރިއްާޔ ްފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

 ޔާޟުްރަޝީދު.ވިދާޅުވެަފއިްވާތީްއެގޮުތގެްމަިތންްމިްޢަމަލުކުރަނީ.ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރި

ް

 ހަކަދެްއެކވުން:ރަޝީދުްވާްލިފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްވިޔަފާރިްަރޖިސްޓްރީކުރުމުގެްބިލު،ްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރުމާްގުޅިގެންް. السالم عليكن

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއަނބުރާްފޮނުވާލިްމިްބިލާްއެއަށްްިއޞްލާޙުތަކެއްްގެންނަންްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްކަމަށްްވިދާޅުެވ،ްރަ

ްމިް ްބިލުތަކެއް ްގިނަ ްއިޤްިތޞާދީ ްއޭުރގެ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ބެހޭ

ްމި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްޤާނޫނަކަްށވެ، ްއަދި ްފާސްކުރެިވ، ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލުތަކެއް ްގިނަ ްފޮނުވިގެން، އަދުްމަޖިލީހަށް

ްކަހަލަް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްހަމަ ްފާހަގަކޮށްލަްނ. ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލުތައް ްޓެކްްސގެ ްއޭގެތެރޭަގއި ްދޭ. ްއެބަ ްލިބެމުން ްމަންފާ އޭގެ

ތަފާތުްޓެކްސްތައްްިމއަދުްނެެގމުންްއެބަްދޭ.ްހަމަްޭއގެތެރެިއންްއަިއްބިލެއް،ްިވޔަފާރިްރަިޖސްޓްރީކުރުމުގެްބިަލކީްވެްސް

ްކަންބޮުޑވުންް ްބިލުގަިއ ްމި ްބަެއއްްްމި. ްފާހަގަކޮށްެލވޭ ްެތރޭގަިއ ްަމއްސަލަތަުކގެ ްފޮނުވި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފާޅުކޮށް،

ްނޫންނަމަް ްގޮތުަގއި، ްޑިޮޕސިޓުގެ ްފަހަރާ ްއެއް ްއަދަދެއް ްބޮޑު ްމާ ްމިހާރު ްފަރާތްތަކަށް ްބޭުރގެ ްތެރޭަގއި، ކަންތައްތަުކގެ

ްގޮ ްކަމެއްެގ ްބޮޑު ްއެ ްބަހަްއޓަންޖެހުމަކީ ްގޮުތަގއި ްއަދިވެްސްސެކިއުރިީޓގެ ްއާއި ްމައްސަލަ ްޮއތް ްފާހަގަކުެރވިފައި ތުަގއި

ްވާަހކަފުޅުދެއްެކިވް ްދެންމެގައި ްއެހެންމަވެްސ، ްޚިޔާލުފާުޅކުރަްއވާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްކަމަށް ްހުރި ްކަންބޮޑުވުންތަެކއް ތަފާތު

ބަޔަކަށްްވިޔަފާރިނުކުެރވޭެންްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްެވަވަޑއިގަންަނވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްވިދާުޅެވއްޖެ،ްީމގައިްވަކިް

ްޙަޤީޤަތަީކް ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމަށް. ްމަސައްކަތްކުެރްއވި ްފަރާތްތަކުްނ ްއިނދިކޮޅު ްއޭރުގެ ްކުރަން ްކަންތައްަތއް ގޮތަށް

ްއެްއް ްވިޔަފާރި ްއެްއވެސް ްާރއްޖޭެގ ްބަޔަކަށް ްެއއްވެްސ ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ްައޅުަގނޑުެމން ްނޫން. އެެއއް

ްމޮނޮޕޮލައިޒްކުެރވި ްފުރުޞަުތ،ް، ްކުރުމުގެ ްަކންކަން ްއެ ްގޮތަށް ްނޯންނަ ްފުުރޞަތު ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެހެން ނޫންނަަމ

ްފުރުޞަތުް ްޖާގަ ްކުރެވޭނެ ްައއިްސ، ްބަޔަކަށް ްބޭުރގެ ްއެއް ްވިޔަފާރި ްނުކުރެވޭ ްވިޔަފާރިެވރިންނަށް ްދިވެހި ޚާއްޞަކޮށް

ްއަ ްޖީ.އެމް.އާރް ްެއއަރޕޯޓުަގއި ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްެއއީ ްވިޔަފާރިވެރިންތަކެްއްއޮެވގެންނުވާނެ. ްހުރިހާ ްދިވެހި ްުގޅިގެން އުމާ

ްއެމް.ވީ.ކޭް ްވާހަަކްވިދާޅުިވއިުރގައި ްއާދެ،ްއެމް.ވީ.ޭކގެ ްބޭރުކޮށްލީ. ްމީހުން ްއެ ްިވަޔފާރިތަކުން ްިޑއުޓީފްރީ ްއައި ކުރަމުން

ްއެ ްކުންފުންޏެއް. ްގެންދިޔަ ްހިންގަމުން ްބޭފުޅެްއ ްނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ހެންނަމަވެސްްއަކީ

ްތިބި،ް ްމަަސއްކަތްކުރަން ްއެތާނގައި ްއަދިވެސް ްނޫން. ްެއކަންޏެއް ްއެމް.ީވ.ކޭ ްދިޔައީ ްފެނިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމީހުންެގް ްއެ ްކިހިނެއްތޯ، ްބޭރުކޮށްީލ ްބޭރުކޮށްލުމަށްފަހުގައި، ްމީހުން ްހުރިހާ ްތިބި ްމަަސއްކަްތުކރަން ޑިއުޓީފްރީތަުކގައި

ނޑަށްްައޅާފައިްތަންތަނުންްބޭރުކޮށްލީްވަރަށްްނިކަމެތިްގޮތަކަށް.ްއެްފުރުޞަތުްމިްތަކެތިްއަތުޖެހުނުްގޮތަކަ ށްްފޮށިފޮށިގަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ްނުވޭ. ްޭބނުމެއް ްދޭކަށެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިދޭސީއަކަށް ްއަންނަ ތަނަށް



  

ްވެްސްއެ ްތަޢާރަފުކުރާއިރުަގއި ްއަްށްކަމެްއްއަަލށް ްުނގެއްޭލްދިވެހިރާއްޖެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްދިވެހިންނަށް ްކުރަންޖެހޭނީ ކަން

ްވިޔަފާިރް ްއެ ްވެސް ްދިވެހިްނނަށް ްތަުނގަިއ ްއެ ްީކއްެވގެންތޯ ްބޭނުންާވއިރު ްކުރަން ްެއކަން ްޖީ.އެމް.އާރުން ގޮތަށް.

ްއެކަންްކުރީމަ،ްމިްމަޖިލީހަށްްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްްްނުކުރެވެންވީ.ްއެކަންްނުކުެރޭވނެްގޮތަށް،ްއެްމަގުްެއގޮތަށް

ްއާެދ،ް ްކުރަން. ްއެކަން ްެވްސ ްގެނެްސގެން ްއިްޞލާޙުތަކެއް ްބިލަށް ްރަިޖސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި މަޖުބޫރުވެއްޖެ

ް ްއޮތް ްެއބަ ްމިހާރުވެސް ްވެްސ ްކުިރްއސުރެ ްވަރަްށ ްޙަޤީޤަތަކީ ްގަބޫލުކުރަންެޖހޭ އަުޅަގނޑ79/4ްްުއަޅުަގނޑުމެން

ްއޮތް ްއެބަ ްެވސް ްޤާނޫނުގައި ްއާއިްްހަނދާންވަނީ. ްިވޔަފާރި ްނުކުރެވޭނެ ްާއއި ްިވޔަފާރި ްކުރެވޭ ްފަރާތްތަކަށް ބޭރުގެ

ްވިޔަފާރިކުރަންޖެހޭނެްއުސޫލުަތއް.ްއެްއުސޫލާްޚިލާފަށްްއެމް.ޑީ.ޕީންްބަޔަކުްމިްތަނަށް...

ް

 މަޢުޞޫމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ފާިރްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެްބިލުްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރުމަށްފަހުް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްވިޔަ

ްރަނގަުޅް ްފޮނުއްވައިެލްއވީ ްމަޖިލީހަށް ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްތަސްދީޤުނުކުަރއްަވއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވަމުން،

ްއަޅު ްސިޓީުފޅުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކަމަށް ްހެދި ްސަބަބުތަކާ ްރަނަގުޅ ްއެބަްމަޤްޞަދުތަކެއްަގއި، ަގނޑުމެނަށް

ނޑުމެންްފާސްކުރުމުގައިްިވސްނިވިސްނުންތަުކގެްތެރޭގައިްރާއްޭޖގައިްމިހާރުްމިް ދޭހަވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިްބިލުްއަޅުގަ

އެކުަލވައިެލވިގެންދާްއިޤްތިާޞދީްސިޔާސަތުގެ،ްާޚއްޞަކޮށްްޓެކްސްްނިޒާމުގެްތެރެއިންްިވޔަފާރިތައްްރަޖިސްޓްރީކުރުމަީކް

ްކަމެއް ްޚާްއަޞްްމުހިއްމު ްދިޔަ. ްމަސައްކަތްކުރެވެމުން ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްފާސްކުރުމުގައި ްބިލު ްމި ްފެންނާތީ ކަމަށް

ްމައިަގނޑުް ްސަރުކާރުގެ ްެދން ްގުޅިގެން، ްބަދަލުވުމާ ްސަުރކާރު ްދުވަސްވަަރކީ ްއައި ްފާސްވެެގން ްބިލު ްމި ގޮތެްއގައި

ްސާފުނުވެ ްމުޅިން ްއަންނާނީ ްބަދަލުތަކެއްތޯ ްކޮންފަދަ ްދުވަސްވަެރއް.ްްސިޔާސަތުތަކަށް ްއޮތް ްމަޖިލީހަށް މި

ްއިޖުތިމާޢީް ްއަދި ްިއޤްތިޞާދީ ްނަމަ ްތަސްދީޤުކުރަްއވައިފި ްބިލު ްމި ްވޭ ްިސީޓފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްބިލު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބެލެވެއޭ. ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްބަދަލުތަކެއް ްަމސްރަޙަށް ްރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތުތަކަށް

ްމަޖިްމިހާރު ްމި ްްމިް،ބަލައިގަނެްއަލުންްލީހުން ްސިޔާސަަތކާ ްސަރުކާރުގެ ނޑުމެންނަށްްގުޅޭބިލަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްގޮުތން

ްއިޞްލާޙުތަ ްފުރިހަމަފެންނަ ްބިލު ްމި ްގެނެްސގެން ްއެހެންވީމާކުރައް ްފެނޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްމިް،ްން ްހުށަހަޅަން ނޑު އަުޅގަ

ްބަލައިގަނެ ްމަޖިލީހަށް ްއަނބުރާ ްބިލު ްފުރިހަމަކު، ްބިލު ްމަސައްކަތްްމި ްައޅުަގނޑުމެްންރުމަށް ްބިލުގަިއ ްމި ކުރުމަށް.

ްއެއް ްވިޔަސްްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްގޮތެއް ްކޮންމެ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްބިލުން ްމި ްއެބަްކަމަކީ ްރައްޔިތުންގެްްެވސް ޖެހޭ

ްއެބަ ްމިހާރުެވްސ ްއެކަންތައް ްހަނިުކރަން. ްފުރުޞަތު ްއާދެވޭނެ ްބޭރުމީހުންނަށް ްހަނިކުރެްްވިޔަފާރިތަކަށް ވިފަ.ްއޮތް

ް ްވަކިން ްބޭރުް،ކުންުފނިތަކަށްއެހެންނަމަވެސް ްާއދެވޭގެ ްހަދައިގެން ްބްރާންޗެއް ްމެދުްްކުންފުނިތަަކށް ްއޮްތއޮތުމާ ްގޮތަށް

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްގެނެވޭެނ ްައޅުަގނޑުެމން ްބަދަލުތަކެްއ ްއެކަީށެގންވާ ްބިލަށް ްމި ްއާދެ، ްކަންބޮޑުވާންެޖހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ްޝުކުރިއްޔާ.ްް.މިްވާހަކަްދަންނަވަުމންްއަޅުަގނުޑގެްވާހަަކކޮޅުްިނންމާލަން،ްއެެހންވީމާރާްބަލައިގެންފިްއޔާ.ްއަނބު

 



  

ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަލިމާފަންނުްދާއިރާވި

ްިޢއްޒަތްތެް ްޝުކުިރއްޔާ ްރަިޖސްޓްރީކުރުމާއާދެ، ްވިޔަފާރި ްރައީސް. ްްރި ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބިލު ޖިލީހުންްމަބެހޭ

ްފޮނުވުމާ ްމިްފާސްކޮށްފައި ްެއނބުރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސުްލޖުމްހޫްުގިޅގެން ްފަރާތްޕުޅުންްވަނީ ރިއްޔާގެ

ްނުކޮށްތަޞްދީޤު ްނުކުތާތައް، ްފޮނުއްަވއިފާހަގަކުރަްއވާފަްމި ްބައެއްއި ްދެންމެ ްމެންބަރުންްްލަްއވާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަ ްވިދާުޅެވދެއްވި ްއެ ްއަުޅަގނޑުްދެްއކުމުަގއި ްއެބަްނުކުތާތަކަށް ްތާއީދުކޮށްލަން ްކެލާްްޖެހޭ.ްޚާއްޞަްވެސް ގޮތެއްަގއި

ްޑޮކްޓަރް ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުތަަކށްްމަޢުޞޫމުهللاްޢަބްދުްދާއިރާގެ ްދާއިާރެގްް،ވިދާުޅވެދެްއވި ްވިލުފުށީ އަދި

ގޮެތްއގައިްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ްމިްްކަށްްޚާއްޞަރަޝީދުްއެްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވިްނުކުތާތަްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުޢި

ްކުރީގަ ްފަދައިން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމަސައްކަތްަތއް ްއެމް.ޑީ.ޕީބިލުގެ ްސަުރކާުރގައި ްދިަޔްްއިގެ ބަދަލުކުރަމުން

ްތެރޭަގއި ްރެޖީމުގެޓެްް،ސިޔާސަތުތަުކގެ ްގެެނވިގެްކްސް ްބަދަލުތަކެއް ްޕެކޭޖުބޮޑެތި ްފޮނުވާފަިއވާ ްދިަޔއިރު ބަންޑަލްގެްްން

ް ްމި ްބިލެއް. ްދިަޔ ްހިމެނިގެން ްއަޑުްތެރޭގައި ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާޢީ ްޤަބޫލުކުބިލުގެ ްބޭފުޅުން ރަްއވާެންއެްއެސވި

ްބިލާ ްމި ްާދއިރާްބެހޭްއަޅުަގނޑުމެން ްފުޅާ ްވަރަށް ްިޚޔާލުތައް. ްފާޅުކޮށްފަިއވާ ނޑުމެންްްެއއްަގއިްގޮތުން ްއަުޅގަ މިއަށް

ނުޖެިހްއިްއޭރުްއަުތގައިްފެންނަްފަށުގަްންބަެއއްްކަހަލަްކަންތައްަތއްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމީގެް.ހަދަމުންްދިޔައިންއިދިކޮޅު

ްާޚއްޞަް ްދިޔަތީވެ. ްވަިއގެގޮތެްއގަްގެއްލެމުން ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްމާލޭ ްއިއި ްކުންފުންޏަށްްބަނދަރު ްޖީ.އެމް.އާރު ްންިޑޔާެގ

ްދިނުމަށްފަހުގަ ްމުއްދަތަކަށް ްއުފެދިގެންދާދިގު ްދެން ްަކންތައްތަކާއި ްސަމާލުވެްނެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްިމްްއެް،މެދު ވާހަކަ

ްދަ ްނަތީތަޅުމުގައި ްދިޔައިމު.ްއާޚިރު ްޒަމާންތަކެއްްޖާްއްކަމުން ްހަމަ ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ންްވަންދެްއަކީ

ްވަިއގެ ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްޑިއުޓީަބނދަރުގަމާލޭ ްގެންދިޔަ ްހިންގަމުން ްއި ްފިހާރަތަކުން ްއެްފްރީ ްބޭރުކޮށްލެއްވީ. ްމީހުން ްއެ

ްވެރިފަރާތަީކްއެް ްވިޔަފާރިްތަންތަނުގެ ްަފރާތަކީހިްއސާްަތނުގެ ްެއއައެގްރިމެންް،ކުރާ ްދަށުްންކުއްިލއަކަްށްމި ރޕޯޓުްުޓގެ

ނޑަށްްފުރުޞަުތްްހިންގަންްހަވާލުިވްޖީ.އެމް.އާުރްކުންފުންޏަށްްެވގެންްދިަޔކަން.ްފާއިތުިވްދެތިންްހަފްތާްތެރޭގައިް އަުޅގަ

ލިންްސެންޓުްިވއްާކްެވސްްައޅުަގނުޑްބަލައިްފަހަރ3ްުއިންްބޭރަްށްމިދިޔަްްއިންްފުރަިއގެންްރާއްޖެްްދިޔަްމާލެބިގެންލި

ްްފިހާރަ ްއަދި ްއާއި ްފިހާރަތަކުގެ ްޑިއުޓީފްރީ ްެއހެރަ ްއެވަށަވަށާ ްއެތާްްގަީޑގައިްސޭލްސް ްހަމަ ްމިންވަރު. ހިނގަުމންދާ

ްބޭފުޅުންްގެން،މަޑުކޮށްލައިް ްިތއްެބވި ްފެންނަށްއެތާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމޮނިޓަރވެްނަށް ްއަޅުަގނުޑ ްފެންނާނެ. ކުރަމުންްސް

ްއެްދިޔަކަން ްލައްކަވެސް ްއެަތްއ ްތެޭރަގއި ްއިރުކޮެޅއްގެ ްކުަޑ ްދިޔައިރުްް،އިންްްނގޭނެ. ްލިބިގެން ްފަިއސާ ެއްް،ޑޮލަރުން

ްޖާގަ ްދިވެއްސަކަށް ްައންނާނެ ްގެއަށް ްހިފައިގެން ްރައްކާްފައިސާ ްފައިސާ ްއެ ްނުލިބޭނެ. ްޖީ.އެމް.އާުރެގްއެއް ކުެރވޭނީ

ިއންްބޭރުގަ.ްއެއީްއަޅުަގނޑުެމންްމިްބިލުތަކަށްްއިދިކޮޅުހަދަމުންްދިޔަްސަބަބު.ްއޭރުވެސްްްނުވަތަްރާއްޖެް.އެަކއުންޓުގަ

އެތައްްކަންތައްތަެކއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްވެސްްމީ.ްހަދަމުންްދިޔަްސަބަބަކީްއަދިްމިހާރުްހަދަންޏާްހަދާނެްސަބަބަކީ

ްމަސްހުނިވެްމިފަދަ ްކަންތައްތަެކްއ ނޑުމެންނަް،އެތައް ްއޮޅުންއަުޅގަ ްރަނގަޅަށް ްމަޢުލޫމާތު ްމިންވަރަށްށް ،ްނުފިލާ

ްގޮތަށް ްނޫން ްސާފު ްވަރަށް ްވަރަށް، ްދިޔައިމަްކިލަނބުވާ ްބަދަލުަވމުން ްކަންަތއްތަްއ ްވަރަށް ްބިލުތަކަށްްް،ކިލަނުބާވ އެ



  

ްއިިދކޮޅު ްައޅުަގނޑުމެން ްއެނގިަވޑައިްއޭރުވެސް ްމެހެދީ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްދެންމެ ްޑޮކްޓަރްގަންަނާވނެ ންބަރު

ަވިއގެންްފަދައިންްމިްބިުލްފާސްކުރުމަށްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިީލހުގެްތަޅުމުަގއިްިތއްބަްއެްވިދާުޅވެދެްއވިްމަޢުޞޫމުهللاްޢަބްދު

ްވޯޓުދޭން ްކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަދަލުވުމާެޖހުނީ ްސަުރކާރު ްތެރޭގަ.ެއއަް،ގުިޅގެންްއްލިއަކަށް ްވަގުުތކޮޅުތަުކގެ ިމްްއި

ްނިންމުމުގަ ްމަސައްކަތެއް ްއަވަހަށް ްފޮނުވުމާޕާލިމެންޓުން ްހަމަ ްތެރޭގަ. ްދުވަސްވަުރގެ ްދިަޔ ްއެ މިއަުދގެްްއިއެކުގަްއި

ްކަްނތައްތައް ްދަތިވެފަިއވާ ްސަރުކާރަށް ްވިސްނުންފުޅާއި ްްސަރުކާރުގެ ްހާމަޮކށްދީ، ްމީަގއި ްސިީޓގަްވެސް ިއްފޮނުއްވުނު

ްމުހިއްްއެބަހުރި ްނުވަރަށް ްދެމުމަށްވުރެމު ްހިފައި ްކަމަކަށް ްސިާޔސީ ްނުކުތާތަކެްއްްކުތާތަކެއް. ްސީރިއަސް މާ

ްމާ ްލަފްޒުަތުކގެ ްއެބަހުރި.ްަބސްތަކާއި ްަދއްކަްފާޅުކުރަްއވާފައި ްވާހަކަ ްދިމާނުވާކަމުގެ ްކަމާާވފަނަ ްއަދި ްއެބަހުރި. ބެހޭްްއި

ްެދއްެކވީމަ ްއެ ްިޚާޔލާއިއަްްއިްއަީލގަެއްވާހަކަފުޅުަތކުެގްް،ފަރާތްތަކަށް ްއިތުރު ނޑުމެންނަށް ްގެނައުްންެއއީްްޅުގަ ލަފާތައް

ނޑު،ްވެސްްކުރަންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާްކަމުގައިްައޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުްމަޖުބޫރުކަމެއް ހުށަހެޅުމެއްގެްގޮތުްންްއެގޮތުންްައޅުގަ

ްްމަޢުޞޫމުهللاްޑޮކްޓަރްޢަބްދު ްއެ ްތާއީދުކުރަން. ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ ްއަުލން ްފުރުޞަތުްމި ބަލައިގަންނާނެ

ް..ްއޔާ.އޮެވއްޖެ

 

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ް ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޑުްޝުކުރިއްޔާ ްތަކުރާރުކޮށް ނޑުމެްނ ްކުރިންއަުޅގަ ްމީގެ ްދިޔައީ ވެސްްްއަހަމުން

ްއިޤްތިޞާ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތުގައި ްވާހަކަ. ްއަނިޔާގެ ްސަދީ ްފެނުނީ ްފޮނުވައިމި ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ދިވެހިްް،ލީމަރުކާރުން

ްހަނިކޮށް ްފުރުޞަތުތަކެއް ްއެަތއް ްލިބިގެންދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްއިޤްތިޞާ، ނޑަެއޅިގެން ްނަގާލައި،ްކަ ްފުރުޞަތުތައް ީދްއެ

،ްބިލުގައިްހޭްޙަޤީޤަތަކީންޖެއަނިާޔގެްއަނެްއކާވެސްްއާްބާބެއްްފެށިގެންްދިޔަްމަންޒަރު.ްާއދެ،ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަް

ްިވޔަފާރި ްބިޭދސީން ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްޤާޫނނުގެވީމާ، ްރައުސްްކުރުމުގެ ްދަށުން ްމާއްދާެގ ނަޑއެޅުުމެގްދެވަަނ ްކަ މާލު

ްްސިޔާސަތު ްއޭރެްއގެ ްދޫކޮށްލާފައޭ. ްއަތްމަްއޗަށް ްސަރުކާުރެގ ްބަަލއިްވަނީ ްިސޔާސަތުތަްއްްޙާލަތަށް ސަރުކާރުން

ްބަދަލުނުކުރެ ްަވކިްވޭނޭްބަދަލުކުރަން ްބިުލގަިއ ްމި ނޑަައޅާފަްގޮތަށް ްކަ ްްއިޮގތަކަށް ްއޮތުމަކީްޢަމަލުުކރަން ފާސްކޮށްފައި

ްއަޅުަގނޑުމެ ްމީ. ްސަބަބަކީ ްފޮނުވާލި ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްޙަޤީޤަުތގައި ްގޯހެކޭ. ްބޮޑު ްކުރިންްވަރަށް ްމީގެ ންނަށް

ްޝޮޕްތައަުޑއިިވގެން ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހި ްހުރި ްޖީ.އެމް.އާުރގައި ްވާހަކަްދިަޔއީ ްނަގާ ްެކއް ްެއް، ްެއއްޗެހި، ްެއ ނޫނިއްޔާ

ްެގއްލުަވއި ްއޮތްފުރުޞަތުތައް ްކޮށްދީފައި ްިބލުން ްމި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވާހަކަ. ްދިވެހިްލާ ްދިވެހިްކަަމކީ، ާރއްޖޭަގއި

ް ްްވުރެްމިލިއަނަށ5ްްރައްޔިތުންނަށް ްކުރާ ްއެބ114ްަދަށުން ްމިްްވިޔަފާރި ްއަތްމަތީގަ. ްފަރާތްތަކުގެ ްބޭރުގެ އޮތް

ްއަވިޔާފާ ގޮތަށްްނުވަތަްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްމިްްބުރާްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްމިްއިންވެސްުޓމަންޓުތައްްލިބޭނެނރިތައް

ްވަެދގެން ްތެރެއަށް ްް،ވިޔަފާރިތަުކގެ ްލިބެމުންދާ ްސްޕޯޓިން،ޭއގެން ްވޯޓަރ ްދަންނަވާނަމަ، ްމިސާލަކަށް ްފައިދާ.

ްސްޕޯޓަކީ ްވޯޓަރ ްހިންގާ ްްރިސޯޓެްއގައި ްމަހަކު ްލިބޭްް،ލައްަކއިންް،ލައްަކއިންވެސް ްފައިދާ ްލައްކައެްއގެ އެތަްއ

ް ްއިްނވެސްޓުމަންަޓކީ ްޑޮލަރު.2ްކަންތައްތައް. ްްމިލިއަނެންހާ 3ްްނޫނީ ްމީ ްޑޮލަރު. ްދިވެހިމިލިއަނެންހާ ނުކުރެޭވވަރުްން



  

ކަންްކުެރވޭނެ.ްަޑއިވިންްކަންތައް.ްދިވެހިްނގެްތެރޭަގއިްމިކަހަލަްއެތައްްސަތޭކަްިދވެިހންނެއްްއެބަްތިބިްމިއަދު.ްމިްކަން

ްެވްސް ްކަންތައްތައް ްއެހެން ްނޫނީ ްހިންގޭނެ. ްވެސް ްސެލޫންތައް ްބިއުޓީ ްހިންގޭނެ. ްޝޮޕްތައް ްހިންގޭނެ. ސްކޫލްތައް

ްދިވެހިންނަށްް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއުޅުީނ ްބޭނުންވެގެން ްއެބަހުރި. ްއެއްގައި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްަވރަށް ްރިސޯޓުތަތަުކގައި ކުރެވޭނެ.

ްހުޅުވާލަން ްއެަތްއްފުރުޞަތު ްއެތަްއ ްކުީރަގއި ްީމގެ ްދެކުނިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުދެޭއ. ްފުރުޞަތެއް ްދިވެހިންނަށް ީވއޭ،

ްތަން.ް ްލަވަމުންދިޔަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިތާގައި ްހަޅޭކެއް ްއެތަްއ ްޖަހައި، ްސަކަރާތެއް ްއެތަްއ ްކޮށް، ްއެއް މުޒާހަރާ

އެްދުވަހުްއެްެލއްވިްހަޭޅއްްިމއަދުްައއިސްްއަިމއްލައަށްްއެްޙަޤީޤަތުގައިްަރއްޔިތުންްމިއަުދްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީ،ް

ްސަރުކާުރް ްނުފޫޒު ްވިޔަފާިރވެރިންގެ ްކީއްވެތޯ. ްއުޅެނީ ްމި ްނުކުރިގެން ްތަންފީޒުކުރަން ްލިބުނީމަ، ްތަންފީޒުކުރަން ކަން

ްމިލި ްފަސް ްކަންަތއް. ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްފެންނަނީ ްމި ްމީގެން ްޮބޑުކަން. ްއޮތްލެއް ްވަދެފައި ްަފްސްތެރެއަށް ްވުރެ، ޔަނަށް

ްއެހެންް ްިދވެހިންނޭ. ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްކުރަންޖެހޭނީ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްވިޔަފާރިތައް ްކުރާ ްދަށުން ްޑޮލަރަށްވުރެ މިލިޔަން

ްިމް ްއެއާއެީކގައި ްޙަޤީޤަތަކީ.ްހަމަ ްއުޅެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްމި ްނުކުރިގެން ްތަންފީޒުކުރަން ްމިކަން ްކީއްވެގެންތޯ ބުނީމަ

ްގޮ ްމި ްފުރަިއގެްންއޮންނަނީ ްވިޔަފާރިތަެކއް ްބިދޭީސ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފަށައިފި ްޢަމަލުކުރަން ތަށް

ްބިދޭސީް ްފުރުޞަތުލިބިފައި ްެއ ްދިވެހިންނަށް ްއޮތީ. ްމައްސަލަެއއްތޯ ްކޮން ްމައްސަލައަކީ، ްކޮބައިތޯ ދާންޖެހިދާނެ.

ްވިޔަފާ ްުކރާ ްދަށުން ްޑޮލަރަށްވުރެ ްމިލިަޔން ްފަސް ްކޮަބއިތޯްވިޔަފާިރވެރިން ްައއިމަ ްިވޔަފާރިވެރިން ްިދވެހި ރިތަކަށް

ްހުރިްޑިއުޓީފްރީްޝޮޕެްއަގިއް މައްސަލަ.ްކުރިންްދެްއކީްކޮްނވާހަކަެއއްތޯ.ްޖީ.އެމް.އާރުްއިްނޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯުޓގައި

ްއެ ްޖީ.އެމް.އާރުން ްވިޔަފާރިކުރާީތ ްއެތާ ްއިންވެްސޓުކޮްށލައިގެން ްޑޮލަރު ްމިލިޔަން ްތިން ްމިލިޔަން މީހުންްްހަތަރު

ްފެންނަް ްމި ްމިއީ ްލިބުނީމަ، ްތަންފީޒުކުރަން ްއަމިއްލައަށް ްމިއަދު ްވާހަކަތައް ްދެއްކި ްކަންބޮޑުވެގެްނ ބޭރުކޮށްލާނެތީ

ްޭދް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމިީއ ްަކނަޑއެިޅގެން ްއަނިޔާ. ްއިޤްތިޞާދީ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތުގަ. މަންޒަރަކީ

ނޑައެޅިގެންްބަންދުކުރުން.ްއެީއްއިޤްތިޞާދީްއަނިޔާ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަ ށްްކުރިއަށްްދާންްލިބޭްފުރުޞަތުތައްްސީދާްކަ

ްއެތުރިފައިްހުރިް ްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ،ްބިުލގެްމާއްދާތައް މިްފެންނަްމަންޒަރަކީްމިއަދު.ްހަމައެއާެއކީަގއިްައޅުަގނޑު

ޖަހާލަން.ްމިްއެއްްނޫންްއަސްލުްެވގެންްމިްއުޭޅްްގޮތުންްކުދިކުދިްމައިނަރްލަްފޒުތަކެްއަގއިްނޫނީްފަހަތަށްްފުލުސްޓޮޕެއް

ްއޮތީ.ް ްމި ްފޮނުވާފައި ްއަނބުރާ ްބިލު ްފާހަގަކޮށްފައި ްގޮތުަގއި ްެއއްގެ ްމައްސަލަ ްވެސް ްއެއީ ްނެތީމަ ގޮތަކީ.ްފުލުސްޓޮޕެއް

ް ްބިލުގެ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްހުރިހާ ްހަމަ ްނޫން. ްޮއެވގެނެއް ްމައްަސލައެއް ްެއްއވެސް 6ްްޙަޤީޤަތުގައި ްމާއްދާ އަްށްވަނަ

ްއޮތީމަްމިްއުޅެނީްމީތިްތަންފީޒުކުރަްންނުކުރިގެން.ްދެންްމިްއޮީތް ްއޮތްްިއޞްލާޙު.ްމިްއިޞްލާޙުްމިްގޮތަށް ގެނެއްސަ

ްހިއެއްުނޭވް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްމީހަކު ްދެނެހުރި ްެއކަން ްސަރުކާެރއްތޯ. ްއޮތް ްސިޔާސަތެއް ްމިީއ ްިސޔާސަތެްއ. ސަރުކާރުގެ

ނަޑކަށްްހިެއއްނުވޭް އެކަންްދެނެހުރިްމީހަކުްއުޅޭހެން.ްެއއްެވސްްސިޔާަސތެއްްއޮތްްސަުރކާރެއްްނޫްންއުޅޭހެނެއް.ްއަުޅގަ

ް ްދާނެ. ްދިމާލަށް ްމި ްދާނެ ްދިމާލަށް ްއެ ްމިއީ.9ްްމިއީކީ. ްސަރުކާރެއް ްއޮތް ްދޫެވފައި ްގޮތްވަޅު ްދަމާދަމާ ދިމާލަށް

.ްރައްޔިތުންނަށްްކޮށްދޭންްުއޅެީންއެހެންވީމަ،ްސަުރކާރުގެްސިާޔސަތެއްްއޮީތކީްނޫން.ްކުރަންްއުޅޭްކަެމއްްެއގެނީީކްނޫން



  

ްދުވަސްވީއިުރަގއިް ްމަސް ްފަސް ްނަމަ، ްއޮތް ްސިޔާސަތެއް ްނޫން. ްއުޅެނީކީ ްވެސް ްމީހަކު ްދެނަހުރި ްކަމެއްކަން ކޮން

ްބޭފުޅަކުް ްހަވާލުިވ ްމިނިްސޓަރަކަށް ްއެޑިުއކޭޝަން ްނޯންނާނެ. ްބުނެދީބަލަ. ްކަމެއް ްުކރި ްިސޔާސަތަކުން އެްއވެސް

ްިދވެހިރާއް ްކިެޔވުމަކީްވިދާޅުވަނީ ްސްކޫލަށް ްހައި ްއަތޮޅުަތކުަގއި ްރާއްޖެތެރޭގެ ްރަށްރަށުގަޔާއި ްރާއްޖެތެރޭ ޖޭަގއި

ް ްގްރޭޑު ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްތާކުންތާކުެޖހޭ ްއެއ11ްްީއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކުަރންވާނެ ްވެސް ްކިޔެވުމަކީ އަށް

ްއޮ ްސިޔާސަތެއް ްއެްއވެސް ްނޫނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްކަމެއް ްވެްސްކޮށްގެްނވާނެ ްކޮށްދޭކަށް ްނޫން.ްކަމެއް ްސަރުކާެރއް ތް

ްމިް ްދަމާލައިގެްނ، ްއެކޮޅަްށ ްސަރުކާރެްއ. ްއޮތް ްދޫކުރަން ްގޮށްަވޅު ްމިދެންނެވިހެން ްހަމަ ްިމީއ ްނޫން. ްސަުރކާރެއް އުޅޭ

ް ްދަމާލައި، 9ްްކޮޅަށް ްރައްޔިަތކ9ްަޕާޓީ، ްއުޅެނީ. ްމި ްޫނން ްވެސް ްކުރާކަށް ްކަމެއް ްއެއް ްތިބީ. ްދަމަދަމާ ްއަށް ށްްޕާޓީ

ްމިސާލެްއް ްލާމަސީލު ްބަންދުކުާރްކަމުގެ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްސީދާ ްހަމަ ްބަންދުކުރަން. ްފުރުޞަތު ްއެ ްލިބެންޏާ ފުރުޞަތެއް

ްެވްސް ްހުރިހާ ްމި ްމިއަދު. ްޤަބޫލުކުރަން ްމިކަން ްޖެހޭނެ ްަރއްޔިތުްނ ްއެހެންވީމާ، ްެފނުނީ. ްމި ްމިއަދު ްއެްއކޮށް ހެއްކާ

ް ްބިލުގެ ްައކީ 6ްްމައްސަލަ ްއަށް ްއިޞްލާޙު.ްވަަންމާއްދާ ްިވޔަފާރިތަްއ5ްްގެނެއްަސްއޮތް ްކުރާ ްވުެރްދަށުން މިލިޔަނަށް

ްފޮނުވާލީ.ް ްއަނބުރާ ްބިލު ްބޭނުންނުވާތީވެ ްހަޖަމުކުރަން ްއެކަްނ ްއޮތްއޮތުން. ްބުނެފައި ްދިވެހިންނޭ ކުރަންޖެހޭނީ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ްއި ްތަޞްދީޤުނުކުރައްަވއިްޝުކުރިއްޔާ ްބިލު ްބެހޭ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ްިވޔަފާރި ްމިއަދު ްރައީސް. ްއޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމައްސަލަިއގައި ްވާ ްމި ްފޮނުވާފައި ްތަނަށް ްމި ްިވސްނުމަށް ްވިސްނުމަކަށް ްދެވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމި ްއަުޑިއވެނީ ްވާހަކަ ްެދކެވޭ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްކަހަލަްދަންނަވަން ްކުެރވޭ ްމި ްރިޯސުޓތަކުަގއި ނަށް

ްހަަމް ްއެއީ ްްބަންދުވީއޭ. ްހިންުގން ްޝޮޕްސް ްހިންުގން،ްޖުވެލަރީ ްއެްއޗެހި ްސްކޫލް ްޑަިއވިން ވިޔަފާރިތަްއ،ްމިސާލަކަށް

ްކަމަްށް ްބޭނުންފުޅު ްއޯނަރު ްިރޯސޓު ްރިސޯޓެއްަގއި، ްިކތަންމެ ްރާއްޭޖގެ ްވެސް ްމިހާރު ްޮދގެއް. ްބޮޑު ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްވެްސްވެއްެޖއް ްދޭ ްއެބަ ްޮއތް،ްކުރަމުން ްއެބަ ްފުރުސަތު ްވިޔަާފރިކުރުމުގެ ްއެ ްފުރުސަތުދީގެން ްެވސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ޔާ

ްޙަޤީޤަތަކީް ްވާހަކަފުޅުަގއި ްދެއްކި ްއެ ްދެންމެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްހަދަނީ. ްމި ްދޮގު ްބޮޑު ނަޑއެިޅެގން ްކަ ްއެހެންވީމާ، މެ.

ްރައުސްމާ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްރީެޓއިލްްޖީ.އެމް.އާރަށް ްހިންގާ ްއެާތގައި ްދީފައި ްެއއަރޕޯޓު ްކަމުގަިއވާ ލު

ްއިޞްލާޙެއް.ް ްޤާނޫނަށް ްއިިމގްޭރޝަން ްައއީ ްދެން ްެތރެއިން ްކަމެްއގެ ްހުރިހާ ްމި ްއަތްފޯުރވުމާ، ްވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް

ްވެ ްކަަމށް ްއިްނވެސްޓުކޮށްފި ްޔޫ.އެްސ.ޑޮލަރު ްއަދަދެްއގެ ްއަދަދަކަްށވުރެ،ްވަކި ްވަކި ްއަްށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމީހާ ްއެ އްެޖއްޔާ

ްއެއީ.ްއޭިތްފާސްނުވެ،ްއަޅުަގނޑުމެންް ްބިލެއް ްައއި ްިވއްަދއިގެން ްގޮތަށް.ްމިްއެއްޗާ ްލިބޭ މިތާގައިްދާއިމީްރެސިޑެންސް

ްިވޔަފާރިކުރުމަށްް ްކަހަލަ ްުކރެވޭ ްރިސޯޓުތަކުގަިއްމި ްަރއްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްބުނަނީ ްމި ްދެން ފޮނުވާލީ.

ްދޮގު.ްްހަނިކޮށްފައި، ްަކނަޑއެިޅގެން ްއެއީ ްފޮނުވާލީއޭ. ްއަނބުރާ ްމީތި ްޓަކައި ްނުދިނުމަށް ްުފރުޞަތުތައް ްއެ ނޫނިއްޔާ



  

ްގޮންޖެހުންތައްް ްތަފާތު ްދިަޔިއރުގައި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއަސްުލގައި ޙަޤީޤަތަކީ

ްތެރެއިން، ްޕެކޭޖެްއގެ ްސިްނގާ ްބޮޑު ްއިޤްތިޞާދީ ްއާިއްްއައި. ްޖީ.އެސް.ޓީ ްދަންނަ ްނުވެްސ ްރައްޔިތުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީްާއއިްއިންކަމްްެޓކްސްްއާިއްލޭންޑުްެޓކްސްާއްމިހެންްގޮސްްއެތައްްާފޑެްއގެްޓެކްސްްއެްއްައއިްއައުެމއްެގް

ްފާސްކޮށް ްއެްއޗެހިތައް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްިމއީ. ްއެްއޗެއް ްައއި ްދިަޔއިުރްތެރެއިން ފަިއ

ްޖީ.އެސް.ީޓް ްކަެމއް ްކާކު ްނޭނގޭެނ ްއަދިވެސް ްރަްއޔިތުންނަކަށް ްިދވެހި ްކަށަވަރު، ްޔަޤީން ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްއަިދް ްމީހުންނަކަށް ްގިނަ ްަރއްޔިުތންގެ ްދިވެހި ްެވސް ްކަމެއް ްކޮންއުސޫލަކުން ްަދއްކަންޖެހެނީ ދައްކަންޖެހެނީ،ްޖީ.އެސްޓީ

ްހަމަ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްފުންނާބުއުްސްްނޭނގޭނެކަން ްކުޅަދާނަ، ްވަަރށް ްއަކީ ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްދެން ްކަަށވަރު. ޔަޤީން،

ްއެް ްބޭފުޅުން ްއެ ްީވމަ، ްބޭފުޅުން ްުއޅުްއވާ ްދާއިާރަގއި ްޓޫިރޒަމުެގ ްއެްއޗެއް. ްދައްކަންޖެހޭ ބޭފުޅުން

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންދަވާ. ްދައްަކވަމުން ްމިހާރުވެސް ްއެްއޗެްއ، ްގުްޑސްްދައްކަވަންޖެހިަވޑަިއގަންނަވާ ޖީ.އެސް.ޓީ،

ްބުނީ،ް ްދެން ްނޫން. ްޔަޤީނެއް ްހަމަ ްައޅުަގނަޑކަށް ްކަމެއް ްކޮންބަެއއް ްދައްކަންޖެހެނީ ްޓެކްްސ ްސަރވިސަސް އެންޑް

ްޙަޤީޤަތަީކް ްއެްއޗެކޭ. ްފާސްކުރި ްނަގާ ްލާރި ްއެްއޗަކުން ްިވކޭ ްސީދާ ްނުދައްާކ، ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯުޓ ްގެންދިޔައީ ބުނަމުން

ްނުް ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްހަވާލެްއްކޮބައިތޯ. ްދައުލަތަކާ ްއެއް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްދައްކަންޖެހުނީމަ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްގެނެސްފަިއ، ދައްކާ

ނަޑކަށްްނޭނގޭްއެއީްއެނިގގެންްކަމެއްްގަސްުތގައިްކަމެްއްކަމެއް،ްމަކަރުހަދަންވެގެންް ނުކުރޭްގިނަްމީހުންނެއް.ްއަޅުގަ

ޑިއުލެންޓުްމައްސަލަަތކެއްްީމގައިްހުންނާނޭްދިވެިހްކަމެއް.ްއޭުރަގއިްވެސްްައޅުަގނޑުމެންްބުނިންްވަރަށްްބަިއަވރުްފްރޮ

ްވެސްް ްމިއަދު ނޑު ްެއކަމަުކ،ްއަުޅގަ ްއައިްއސިްއޔާ. ްފުރުަޞތުނުދީ ްަތއްޔާުރވާން ްއެެވއަރްވާްންއެއަށް ރައްޔިތުންނަށް،

ްފަދައިން ްބުނަމުންދިޔަ ްއޭުރ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންަނމަވެސް، ްޖެހޭ. ްވެސް ްނަގަން ްވެސް ްޓެކްސް ްހަމަ ްބުނަން މާް،

ބާރުމިނުގައިްމިްކަންތައްަތއްްއަންނަންްފެށީމާްހަޖަމެއްްނުވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމަުޑމަޑުންްމަޑުމަޑުން،ްކިތަންމެް

ްކެވޭނީ.ް ްހިހޫވީމަ ްވަރަށް ްެލވޭ ްައގަޔަށް ްއޭތި ްކެކުނަސް ްއަދި ްކެވޭނީ. ްކެކުނީމަ ްވެސް ްމީހަކަށް ްހުރި ނޑުހަިއވެފައި ބަ

ްއެހެންވީމަ...

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްޖާބިރު.هللاްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްކާިށދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދައިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްަހމައަކަށް،ްއާދެ ްރަީއސް.ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްއަދާ ްކިަތްއް،ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންްޕާޓީްއަށްްމިްއޮތީ. ްމިނެޓުތޯްއަޅުގަ

ް



  

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިންްމިނެޓުއިރުގެްފުރުޞަތެއް.

ް

ްްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދައިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއޮތީ.ްކޮންމެްމެންބަރަކަށްތޯ،ްޕާޓީްއަށް،ްމުޅިންްތިންްމިނެޓުތޯ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖުމްލަްތިންްމިނެޓުްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށް.

ް

ްްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދައިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމީަގއިް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްނިމުނީ ްވާހަކަ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދެން ްވާހަކަދެއްކީމަ ްމިނެޓު ްެއއް އެހެންވީމާ،

ެއއްވެްސްރަްއިޔތަކުްަވކިްއަދަެދއްެގްިވޔަފާރިކުރާކަށްްމަނާކުރާްޤާނޫނެްއްައދާްހަމައަށްްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަދިް ްރަނގަޅުކުރުމާ ްއަރައިރުންތައް ްހުރި ްބިލުގައި ްމި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްވާހަކަދެެކވޭ ްމިހާރު ްނެތް. ްއެއް ހެދިފަ

ރާއްޖޭަގއިްއެއްްމިލިޔަންްޑޮލަުރގެްވިޔަާފރިކުރަންްވިޔަްސްއަދިްއެްއްއޭގެތެެރއިންްނެރެންޖެހޭްނަތީޖާތައްްނެރުން.ްދިވެހި

ލައްކަްޑޮލަުރގެްިވޔަފާރިްރިޯސޓެއްގެްޑަިއވިންްސްކޫލްްަނަގންވިްނަމަވެސްްެއއީްމަނާކޮްށފައިވާްކަެމއްްނޫން.ްއަދިްމިް

ް ްނޫން. ްވެސް ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްއެއީ ްއަދި ްނެތް. ްނުވެސް ްމަނާކޮށްފައި ްއެކަން ނޑުމެންްޤާނޫނުން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްައގުަވއްޓާލަންް ްސަރުކާރުގެ ްައދި ްއެއީ ްވާހަކަދެްއކީމަ، ްޮގތަށް ްޮއޅުންއަރާ ްރައްޔިތުންނަށް ްވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި މިތާގައި

ވެސްްދައްކާނެްވާަހކަްއާއިްުނދައްކާނެްވާހަކަްހުންނަންވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުންނަށްްސާފުކޮށްްއެބަްއެނގޭްކޮންމެް

ްއިކޮނޮމިކުްވިޔަ ްފްރީ ްރާއްޖޭގެ ްވެސް ްފަރާތްތަކުން ްބޭރުގެ ްއިން ްރާއްޖެ ްކުރެވޭނެ.ްއަދި ްމީހުންނަށް ްއެ ްވެސް ްެއއް ފާރި

ްގޮތަކަްށް ްއުނދަގޫ ްވަރަށް ްޚިލާފަށް ްތަންތަނާ ްއެހެން ްދުިނޔޭގެ ްއަކީ ްރާއްޖެ ްވިޔަާފރިކުރެވޭނީ. ްދަށުން ްއެއްގެ ޕޮލިސީ

ނޑުމެންނަށްްފޮރިންްއިންވެސްްޓމަންޓުްއެޓްރެކްޓުނުކުެރވޭެންވިޔަފާރިކުރަންްޤާނޫނުތަްއްއޮްތްތަނެއް.ްއެ ހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމީހުން.ް ްބޭނުންނުވަނީ ްވިޔަފާިރކުރަން ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުންެގ ްާރއްޖޭގެ ްއަދި ްޢަމަލުކޮްށެގންނުވާނެ. ްމިތާަގއި ގޮތަކަށް

ްތިބޭްމީހުން،ްނިމުނީތޯ.ްބޭނުންވާްމީހުންްވިޔަފާރިްމިްކުރަނީ.ްދެންްވިޔަފާރިނުކޮށް،ްކަމެއްްނުކޮށް

ް

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއީސާްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްއަޚް،ް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ، ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ. އާދެ،

އޮންނަްޖުމްހޫރީްޕާޓީ،ްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްއެކަނިްޤާސިމު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުގެްލީޑަރޝިޕްގައިް



  

ްހީވަީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިމނެޓު. ްތިން ްވެސް ްވީމ ްމެންބަރުން ްފަސް ްމިހާރު ްިމނެޓު. ްތިން ްވެސް އިންނެިވއިރު

ްވާހަކަް ްއެ ްައޅުަގނޑު ްަޓކައި ްސަމާލުކަމަށް ްރިޔާސަތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްުއޅޭހެން. ްއެއް ްމައްސަލަ ކަލްކިއުލޭޝަްނގެ

ްއަްށްދަންނަވާލީ ްވެްސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބިލެއް ްކޮންމެ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ .

ްފޮނުވާލުމުގެް ްވާނަމަ،ްއަނބުރާ ްކަމަށް ްފުށުއަރާ ްސަރުކާރުެގްސިޔާތާ ްލަފަޔާއި ްބޭފުޅުންެގްޤާނޫނީ ްލަފާއަރުއްވާ ޤާނޫނީ

ްއިޚްިތޔާ ްއެ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިްނކާރެްއްފުރުޞަތު ްކަމަކަށް ްއެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްޮއވޭ. ރު

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްމަޖިލީހުން، ްިމ ްކުީރގައި ްމީެގ ްއުޅެނީ ްިމ ްސުވާުލއުފެދިގެން ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ނުކުރަން.

ްވަކާ ްހަމަްއެ ްމިއަދުްނިންމަން ްެދކޮޅަށް ްެއއާ ްކަމެއް،ްސީދާ ްވަކާާލތުކުރި ްމެންބަރުން ްބޭފުޅުންްޢިއްޒަތްތެރި ލާުތކުރެްއވި

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްދޭތެރޭގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމެންބަރުންގެ ްއާއި ްޕާޓީ ްނިސްބަތްވާ ްމެންބަުރން ްއެ މަސައްކަތްކުރާތީ

ްިވޔަފާރީެގް ްމިނިވަން ްޤަބޫުލކުރަން ްއަުޅަގނޑު ްއޮތީ. ްމި ްގޮެތްއގަިއ ނޑު ްމަިއގަ ްވާހަކަ ްުސވާލުގެ ްއެ ސުވާލުއުފެދޭތީ

ްޤަ ްއޮންނަ ްއޭެގްސިޔާސަތެއް ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްހުުޅވާލުމަކީ ްބޮޑަށް ްވީހާވެސް ްފުރުޞަތުތައް ްވިޔަފާީރގެ އުެމްއގަިއ،

ްމެދުް ްއަދި ްކުދި ްޤައުމުގެ ްޙާލަުތން ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްޤައުމު ްބަދަލުަގއި ްޭއގެ ްވެދާނެ.ްހަމަ ްެވސް ްކަމަކަށް މަންފާކުރާނެ

ނޑުމެންްލާޒިް މުކޮށްގެންްވެސްްވިޔަފާީރގެްުފރުޞަތުތައްްވީހާވެސްްޮބޑަށްްފަންތީގެްިވޔަފާރިވެރިންނަށްްާޤނޫނަކުންްއަުޅގަ

ފުޅާކުރުމަކީްެއއީްޤައުމަށްްމިްވަގުތުްމަންފާހުރިްކަމަކަށްްވުމަކީްވެސްްއެކަީށގެންވާްކަމެއް.ްމިއީްދެކޮޅަށްްެވސްްވަރަްށް

ނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮތުަގއިްމިއަދުްޤައުުމގެ ނޑުމެންްްފުޅާކޮށްްވާހަކަެދއްކެންްހުރިްަކންކަން.ްއަުޅގަ ޙާލަަތށްްބަލައި،ްއަުޅގަ

ްހުރިް ްކުރެވެން ްތެރޭަގއި ްތަނަވަސްކަމުގެ ްމާލީ ްހުރި ްތެރޭގައި، ްތަޖުރިބާގެ ްހުރި ްލިބިފައި ްދިވެހިންނަށް ޤައުމުަގއި

ްޤާނޫނުތަްއް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްފުުރޞަތު ްޤާނޫނަކުން ްބޮޑަކަށް ްމަުގްވީާހެވސް ްކުރެވޭނެ ްދިވެިހންނަށް ްވިޔަފާރިަތއް މިންވަރުގެ

ނޑުްބައްޓަ ްއަުޅގަ ްެދކެން. ނޑު ްައުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއެއީ ްހުރުމަކީ ްކޮްށފައި ްހުރުމަީކ، ންވެފައި

ް ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްޚ، ްއަޅުަގނުޑގެ ްގޮތުަގއި އަހަުރެގ31ްްޤަބޫލުކުރާ

ްއަޅުަގނޑު ްފަުހްމިއަދު ްއަށް ްތަޖުރިބާ ްއަދިްޓޫރިޒަމްގެ ްވިޔަފާރިތަްއްކުދި ްދާއިާރެގްވަރަްށްގިނަ ްޓޫރިޒަމް ްިތބީ ްމި މެން

ްތަޖުރިބާް ްހަރަކާތްތެރިވާނެ ްތެރޭަގއި ްއެކަމުގެ ްހުރި، ްޤާބިލުކަން ްއިންވެސްޓުކުރުުމގެ ްވިޔަފާރިވެރިންނަށް ްފަންތީގެ މެދު

ށްްޤާނޫނުތައްްބައްޓަންކުރަންްމިއަދުްއާއިްމާލީްތަނަވަސްކަންްހުރިްވިޔަފާރިތަުކގެްތެރޭަގއިްއުޅޭެންފުރުޞަތުްލިބޭްގޮތަ

ްުދވަހުންް ްެއއް ްައގު ްފައިސާގެ ްބޭރު ްިމއުޅެނީ ްޓަަކއި.ްައޅުަގނޑުމެްންމިއަދުވެސް ްސަބަުބތަކަށް ްގިނަ ޖެހިފައި،ްވަރަށް

ްޤައުުމް ްމި ނޑުމެންނަކީ ްައޅުގަ ްކޮންޓްރޯލްނުކުރެިވގެން. ްައުގ ްފައިާސގެ ްބޭރު ްދާތީ ްމަްއޗަށް ްުދވަހަށް އަނެއް

އަށްްވުެރްެވސްްބޮުޑްއަދަދެއްްއެތެރެކުރާްަބެއއް.91ްްމެންްބޭނުންކުާރ،ްިދރިއުޅުމަށްްބޭނުންކުރާްތަކެީތެގް%އަޅުަގނޑު

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްޮގތުގައިްރަނގަޅުްވާަހކަްެއއްް އަޅުަގނޑުމެންނަކީްއިންތިހާްައށްްބޭރުްފައިސާްބޭނުންވާްޤަުއމެއް.ްއަުޅގަ

ްޑައި ްހުންނަ ްރިސޯޓުގަިއ ްހިންގާ ްހިންގަނީ.ްދިވެއްަސކު ްމީހާ ްދިވެހި ްޝޮާޕ، ްއާއި ްސްޕޯޓްސް ްވޯޓަރ ްސްކޫލާއި ވިން

އެީއކީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއެކަމަކުްހަނދާންނައްތާލަިއގެްނނުވާނެްމިްޤައުމުަގއިްއެަބްތިބިްޓޫރިޒަމްްއިންޑަްސޓްރީަގިއް



  

%ް ްތިބި ްބ111ްްައިންވެސްުޓކޮށްފައި ްބައިވަރު.ްރިސޯޓުަތއް ްއިންެވސްޓްމަންޓުތައް ްއެހެންވެއްެޖްފޮރިން ްއެބަހުރި. އިވަރު

ްސްކޫލެްއގެް ްޑަިއވިން ްތަޖުރިބާ، ްހިންގުމުގެ ްސްޕޯޓްސް ްވޯޓަރ ްވާހަކައަކީ ްދަންނަވާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ކަމަށް

ްދުނިޔެަމއްަޗކުް ްމި ްބައެއް ްިތބި ްބޮޑަށް ްަވކިން ްދިވެިހންނަށްވުރެ ްތަޖުރިބާ ްހިންގުމުގެ ްޝޮެޕްއ ްތަޖުރިބާ، ހިންގުމުގެ

ްމީ ްއެ ްބައްޓަންކުރީމާްނުތިބޭނެ. ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތަްށ ްލިބޭ ްފުރުޞަތު ްއެ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްފުރުޞަތުތައް ްެއ ހުންނަށް

ްްގެއްލުމެްއް ްމީގެން ްޤައުމަކަށް ްމި ްނުލިެބއޭ. ްގެއްލުމެއް ްމިިއން ްއޯނަރުންނަކަށް ްހިްނާގްދިވެހި ްރިސޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެވރިންްކޮޅަށްޖެހި،ްއެްމީހުންްއަމިއްލަްފައިމައްޗަށްްތެދުވާެންނުލިބޭ.ްއޭގެްބަދަލުގައިްކުދިްއަދިްމެދުްފަންތީގެްވިޔަފާރި

ފުރުޞަތުތަކެއްްތަނަވަްސެވެގންްއެބަްދެއޭ.ްއެކަމަށްްމަގުަފހިވާްގޮތަށްްޤާނޫނެއްްހެދުމަކީްމިއަދުްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާީދް

ް ްކަަމށް ްކަމެއް ްއެކަީށގެންވާ ްއެްނމެ ްކުރަން ްތަނުން ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްބަލައި، ްޤަބޫލުކުރަމޭްޙާލަތަށް ނޑު އަުޅގަ

ްއެއްޗެހިް ްފިހާރަތަކާ ްޑިުއޓީފްރީ ްހުރި ްއެއަރޕޯޓުަގއި ްޖީ.އެމް.ާއރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިހަށްުދވަހު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެަބް ްބަލައިގަންނަން ްއެްއްކަމަށް ްރަނގަޅުްޝަކުވާ ްެއީއްހަމަ ްގޮތުން ްއެްޝަކުާވކުރީ.ްއުސޫެލއްގެ ްލިބުނީމަ ހިންގަން

ްޢިއްޒަތް ްއަިއްޖެހޭ ްހިންގަމުން ްވެްސްދިވެހިން ްފެށިގެން ްކުީރއްސުރެ ްމީގެ ްފިހާރަތަކަކީ ްިޑއުޓީފްރީ ްެއއީ ްރައީސް. ތެރި

ްިމއަދުް ްޤައުމަށް ްއޮތުަމކީ ްއަތްމަތީަގއި ްދިވެހިންގެ ްުފރުޞަތު ްއެ ްއެބަހުރި. ްދިވެހިންގެ ްތަޖުރިާބ ްއެކަުމގެ ފިހާރަތައް.

ް ްމި ްފައިދާތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްގޮތުން ްކަމަށްްއިޤްތިޞާދީ ްއެކަން ްއެހެްނނަމަވެސް، ްކަމެއް. ްކުރާނެ ޙާލަތުގައި

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫންތޯއޭ ްގެއްިލގެން ްފުރުޞަތު ްއެ ްމިައދު ްހިންގީމަ ްމުޢާމަލާތްތައް ްވިޔަފާީރެގ ސަމާލުކަންނުދެވި،

ނޑުމެންްޤާނޫނުްހެދީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޤާނޫުންހަދައި ނޑުމެްންމަޖިލީހުގައިްމިްޝަުކވާކޮށްފަިއްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ގެން

މިކަންްކުރަންްއުޅުނީމާ،ްމިކަންްކުރަންްއުޅުނުްމީހުންްމިްކަމަށްްވަކާލާތުކުރިްމީހުންްމިއަދުްމިްކަމާްދެކޮޅަށްްތިބީމާ،ް

ްމަންދޫބުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްސުވާުލއުފެދޭނޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްސުވާުލއުފެދެއޭ ްއެބަ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ނޑުްރައްޔިތުންނަށްްއި ްކުިދްްޚްލާޞްތެިރީވްމިންވަރާްްދޭތެރޭގަ.ްވަމުންދާްމިންވަރާްދޭތެރޭގަ.ްއަުޅގަ ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ

އަދިްމެދުްފަންތީގެްވިޔަފާރިތައްްވަރަށްްގިނަްޤައުމުތަުކަގއިްހުރެއޭްއެްޤައުމުގެްރަްއޔިތުްނނަށްްޤައުމުގެްރައްޔިތުންނަށްް

ްޤަް ްވިޔަފާރިތައް ްކުެރވޭނެ ްހެދިފަ.ްއިންވެސްުޓކޮށްގެން ްޤާނޫނުތައް ްލާޒިމުކުރާ ްދޫކުރަން ްއަތްމަްއޗަށް ްރަްއޔިުތންގެ އުމުގެ

އަޅުަގނެޑއްްނުދެކެންްފަސްްމިލިޔަންްޑޮލަރަށްްވުރެްދަށްްއިންވެސްޓްމަންޓުަތއްްދިވެހިްނނަށްްކުރެވޭްގޮތަށްްހަމައެކަިން

ްކަ ްކަމެއް ްފުުށއަރާ ްސިޔާސަތަށް ްވިޔަފާީރގެ ްމިިނވަން ްޤައުމުގެ ްމި ްޢިްއޒަތްތެރިްއޮތުމަކީ ްނުދެކެން ްއަުޅަގނޑެއް މަކަށް

ްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ނޑުްެދވަނަްފުރުޞަތަކަށްްމިްއެދުނީްއަޅުަގނުޑްކުރިންްހުށަހެޅިް އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްފުރިހަމަކޮށްލުމަ ްބޮޑަށް ްހަމަ ްބިލުްހުށަހެޅުން ްމި ްއޮންނާނެ ްވާހަަކއިަގއި ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޓަކައި. ށް



  

ނޑުްހަމަްެއްަބސްްރަނގަުޅކޮށްލަންެވގެން.ް ދިރާސާކުރަންްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަނެްކޮމިީޓްއަށްްފޮުނވަން.ްެއކަމަކު،ްއަުޅގަ

ްމަަސއްކަތް ްބިލުގެ ްއެ ްދިރާސާކުރެްއވުަމށް ްއަލުން ްބިލު ްރަޖިސްޓްރީކުރުުމގެ ްއަށްްވިޔަފާރި ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ކުެރްއވި

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިއްޔާ ްދަންނަވާީލ. ްވާހަކަ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމާނަކުރީ. ްވާހަކަިއގައި ނުޑެގ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ފޮނުވުމަށް

ްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ްރައީސް.ްއާދެ، ްޢިއްަޒތްތެރި ްފޮނުވި،ްބިލާްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަނބުރާ ްމިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ްެއކީަގިއް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަަރށް ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ބެހޭ

ްތަ ްޤައުމުތަުކަގއި، ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްަމގުން، ްހިނގާ ްކަން ްދުިނޔޭގެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްަޤއުމުތަުކގައިްރާއްޖޭގެ ހުޒީބު

ކަންތައްތައްްކުރާްއުސޫލުންްމިްރާއްޖޭގެްވެިރކަމުގެްނިޒާމުްބައްޓަންކުރަންްވަރަށްްބުރަްމަސައްކަތްތަެކއްްކުރީމު.ްޭއެގް

ްނެތްް ްތަަނވަސްކަން ްޚަރަުދކޮށްގެން ްފަިއސާ ްވިޔަާފރިވެރިންކޮެޅއް ްމަދު ްތިބި ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްގޮތުން ްއެްއގެ ނަތީޖާ

ފުދުންތެރިކަންްކުޑަްޢާއިލާތަކާއިްއަދިްމިދެންނެިވްމަހުޖަނުންގެްތެރޭގައިްތިބިްމަދުްބަޔަކާްގުޅިގެންްހިންިގ،ްްމީހުންނާއި

ްއިންތިޚާބުކުިރް ްއިންތިޚާބުކުރިްސިޔާސަުތ،ްރާއްޭޖގެްަރއްޔިތުން ވަރަށްްބޮުޑްޖަރީމާއެްއގެްތެެރއިންްރާއްޭޖގެްަރއްޔިތުން

ްޙަޤީ ްމިއީ ްދިަޔއީ. ްގެއްލިގެން ްރާއްޖޭެގްވެރިމީހާ ްދިޔައީ. ްމި ްހާމަވެގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެކަން ޤަތަކީ.

ްއަިދް ްވެްސ ްުއސޫލުން ްވިޔަާފރީގެ ްހޯދައިދިނުމަކީ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްހަމަހަމަ ްއެީކގައި ްއިޚްލާސްތެިރަކމާ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ްގޮތުން ްއިޖުތިމާޢީ ްވެްސ، ްގޮތްގޮތުން ްސަރުކާރުެގްއެހެން ްެއއީ ކަމެއް.

ްކަމަީކ.ް ްވާންޖެހޭނެ ްމަްޤޞަދަކަށް ްސަރުކާުރގެ ްއުފައްދާ ްރަްއޔިތުން ްެއއީ ްކަމަކީ. ްވާންޖެހޭނެ ސިޔާސަތަކަށް

އެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދުްހިތާަމްއަކީްިސޔާސަެތއްްނެތްްބަަޔކު،ްާރއްޖޭގެްަރއްޔިތުންްަކިއރީގައިްެއއްވެްސްބަހެއްްނާހާް

ެވސްްަހމައަކުންްވެރިކަމެްއްނުލިބެންޖެހޭ،ްހުރިހާްއުސޫލަކުންްވެރިަކމަށްްބަޣާވާތަކުންްައއިސްަފއިްބަޔަކު،ްދުިނޔޭެގްެއއް

ް ްމި ްހިތާމަކުރަންޖެހެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްނުކުރެވޭނެ. ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްބަޔަކަށް ްޑޮލަރުގ5ްްެތިބި މިލިޔަން

ްކު ްވާހަކަތަްއ ްއެ ްދެކެވޭއިުރަގއި ްވާހަކަ ްޢިްއޒަތްތެިރްއިންވެސްޓްމަންުޓގެ ްތި ްބައްލަވަްނވީ، ްޔައުިމއްޔާަތއް ރީގައި

ްސަުރކާުރެގް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޮތް. ްދިޔަ ްވަކާލާުތކުރެިވގެން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބަސްފުޅުތައް. ްހުރި ްވިދާޅުވެފައި މެންބަރުން

ްެއްއގޮތަކަ ްތެރެއަށް ްިވޔަފާރީެގ ްކަމެކޭ. ްއޮންނަންެޖހޭނެ ްހުޅުވާލެވިަފއި ްއަީކ ްވިޔަފާރި ށްެވސްްވިސްނުމަކީ

ްއޮންަން ްމިނިވަންކަން ްިވޔަފާރިުކރުމުގެ ްާރއްޖޭަގއި ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއިންވެސްޓަރުންނަށް ްބޭރުގެ ބަންދުވެގެންނުވާނޭ.

ްރާއްޖެާއް ްއޮންނަންޖެހޭނޭ. ްގެރެންީޓ ްރާއްޖޭގެ ްމީހުންނަށް ްއިްނވެސްުޓކުރާ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްވާންޖެހޭނޭ. މާޙައުލަކަށް

ްމުިހއްމު ްހުރި ްހެދިފައި ްގޮތަްށްްދޭތެރޭގައި ްކުރާ ްކަންތައް ްސިޔާަސތުން ްނެތި ްޤާނޫނެއް ްހުންނަންޖެހޭނޭ. ޤާނޫނުތައް

ްައޅުަގނޑުމެްން ްއެކަން ްާދނީ. ްބައްޓަްނވެގެން ްޤައުމު ްމުޅި ްިސޔާސަތަށް ްވެރިމީހާގެ ްއަންަނ ްެއއިެރއްަގއި ރޭވީމަ،



  

ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ްމުހިއްމު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްހުއްޓާލަން ބޭނުންވަނީ

ްކަޅާިއް ްތެެރއިން، ްއުސޫލެްއގެ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްވެސް ްނިކަމެތިމީހުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްވެސް، މުއްސަނދިމީހުންނަށް

ްދާނީ.ް ްކުރެިވގެން ްއެކަން ްގޮަތށް ްމަންފާކުރެވޭ ްރޭވީމައޭ، ްކުރަން ްކަންތައް ްތެރެއިން ްޤާނޫނެއްގެ ްއޮތް ްލިޔެފައި ހުދުން

ްހިތާ ްމިކަންްމިއަދި ްކިޔަިއގެން ްބަދަލެކޭ ްގެންނަ ްސިޔާސަތަށް ްޖެހުނީ. ްމި ްއިދިކޮޅަށް ްވާަހކަ ްދެއްކި ްއެްއކަލަ ްއަކީ މަ

ްމަދުް ްހިންގާ ްރިސޯޓުތައް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްރިސޯޓުތަކުގެ ްތިބި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުރެވުނީ.

ްބޭ ްތިބީ ްނޫނިއްޔާ ްިވަޔފާރިވެރިން ނޑުްވިޔަފާިރވެރިން،ްރާއްޭޖގެ ްވިޔަފާރިތަްއ.ްއަުޅގަ ްއަތްމަީތގައި ްއިްނވެސްޓަރުން ރުގެ

ްއަިމއްލަް ްއޯނަރުންނޭ، ްރިސޯޓު ްދެތިން ްގުނާލެވޭ ްމިހެން ްއިނގިލިން ްމަދު، ްފާަހގަކޮށްލާނަން ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ހަމަ

ްފަހަތުގަް ްއޭނާގެ ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްތިބި ްދެން ްތިބީ. ްިވޔަފާރީަގއި ްއަމިއްލަ ްމީހުންގެ ްއެ ްބޭރުގެްފައިމަތީގައި އި

ްެއް ްެވސް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިްއޒަްތތެރި ްމި ްމީހެއް. ްހުރި ްނަމަެވސް ްނުފޮުރވިފައި ްަނމަވެސް، ްފޮރުވިަފއި އިންވެސްޓަަރކު

ްކުންފުނީގަިއް ްއަމިއްލަ ްއަިމއްަލއަށް، ްއެީކަގއި ްއިޚްާލސްތެރިކަމާ ްގޮުތގަިއ ްއޯނަރުެގ ްރިޯސޓު ްތިއްެބވި. ްއެބަ ބޭފުޅުން

ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްެއްްވިޔަފާރިކުރާ ްފާހަގަކުރަން. ްއެކަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތިބި. ްއެބަ ްވެސް ްމެންބަރުން ތިބި،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަސައްކަތްކުާރް ްޓަކައި ްޤަުއމަށް ްލޮބުވެިތ، ްރާއްޖޭގެ ްފަޚުރުވެރި ްއެއީ ްހިތްވަރުދެން. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ބޭފުޅުންނަށް

މިދެންނެވިްގޮތަށްްޕިްނޕިންބޯޅަްއެއްްަވއްޓާލަިއގެންް،ްބަޠަލުންްއަޅުަގނޑުމެންްހިތްެއދުނަސްްނޭދުނަސް.ްއެހެންނަމަވެސް

ްދޭތެޭރަގިއް ްއިންެވސްޓަރަކާ ްއަންނަ ްލިބިގެން ްދުވެގެްނ ްޤައުމުގަިއ ްމުޅި ްސަލާންޖަހަން ްރަށް ްއެ ްނަގަިއގެން، ރަށް

ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޖެހޭ. ނަޑއަޅަްންއެބަ ްކަ ްއިމެއް ވިސްނަންް،ްއަހަރެމެން

އެބަްޖެހޭްރާއްޖޭގެްނިކަމެތިްރައްޔިތުމީހާްއަށްްވެސްްއެްިހސާބަށްްދެވޭތޯ.ްބަލަ،ްމިއަދުްރިސޯޓުްއޯނަރުންގެްގޮުތގައިް

ރާއްޖޭަގއިްތިބިްބޭފުޅުންނަކީްވެސްްމަތިންްައއިްބަެއއްްނޫޭނ.ްކޮންތަނަކުންްައއިްބަެއއްތޯ.ްމިްރާއްޖޭގެްތެރޭަގއިްއުޅެ،ް

ްމަސައްކަތް ްމީހުން ްެއްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެވުނީ. ްހިސާބަށް ްއެހާ ްމީހުން ްއެ ްފުރުޞަތުލިބުނީމަ ްމީހުންނަށް ްެއ ކޮށް،

ްހިތްވަރުދޭންޖެހޭނެ.ްޤާނޫނަކުންް ްވެސް ްމީހުންނަށް ްއޮތް ްއަންަނން ނޑުމެން ްހިތްވަރުދޭންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ްވެސް މީހުންނަށް

ްވި ްސަރުކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުރަްނޖެހޭނެ. ްއެކަން ްގެނައުން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުދުންތެރިކަމަށް ްނިކަމެތިން، ސްނުމަކީ

ްެއއީް ްއަކީ. ްމެނިފެސްޓޯ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެީއ ްއިތުާބރުހޯދައިދިނުން. ްކޮންފިޑެންސް، ްއިންެވސްޓަުރންނަށް ްބޭުރގެ ރާއްޖޭގެ

ދުވެ،ްކުރިްކަެމްއްއެމް.ޑީ.ޕީގެްިސޔާސަތަކީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސިޔާސަތުްަކނަޑއެޅުްއވީްހަމަްމިހެންްތިބެފައިްކުއްލިއަކަށްްތެ

ްއަދިް ްޢިލްމާ ްެއކަމަށް ްއަދި ްކުެރވި ްެއއް ްދިރާސާ ްމަސައްކަްތކުެރވި، ްގޮތެްއގަިއ ްެއކަށީގެްނވާ ްއެީއ ްއެއީ. ނޫނޭ

ްމެނިފެސްޓޯް ްއެކުަލވައިެލވުނު ްއެ ްޚިޔާލުހޯދައި ްގާތުން ްަރއްިޔތުން ްއެްއވެތިބެގެްންއަދި ްބޭފުުޅން ްޤާބިލު ފަންނީގޮތުންނާއި

ްސިޔާސަތަް ްއޭ ްެއއީ ްއެްއަކީ ްސިޔާސަތަކީ ްޑރ.ވަޙީުދގެ ްބުނެވޭކަށް. ްސިޔާސަތެކޭ ްނޯންނާނެ ްޑރ.ވަޙީދަކަށް ްމިއަދު ކީ.

ްމެނިފެސްޓޯއޭ.ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްސިޔާސަތަކީ ްތިމަންނާގެ ްއޮްނނާނެ ްޮސއިކޮށްފައި ްލިޔެ، ްމެނިފެސްޓޯގައި ްއޮންނާނެ ބޭފުޅާ

ްމި ްސިޔާސަަތކީ.ްނުގެެނވޭނެ ްތަންފީޛުކުރަނީ.ްކޮބައިޯތްއޭނަގެ ްނޫން.ްމިީއްްކާކުތޯ ްކަެމއް ސިޔާސަެތއް.ްމިީއްކުރެވޭނެ



  

ްހިތަށްއެރީމަް ްސިޔާސަަތކީ.ްކޮބައިތޯ.ްމީނާ ްވެސް.ްކޮަބއިތޯ ްމިއަދު ްދެއްކީ ްމި ްހެކި،ްދަލީލު ްރަމްުޒކޮށްދޭ ބަޣާވާތެއްކަން

 މީނާްއަށްްބޭނުންގޮތަކަށްްނުުކރެވޭނެ.ްމިއީްރަްއޔިތުންްއިންިތޚާބުކޮށްފައިްއޮތްްއެމް.ޑީ.ޕީ...

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްމާމިގި

ްވިޔަފާރިްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްުޝކުރިއްޔާ. ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިންމަވައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްނިމިގެން ްކޮމިޓީން ްއިޤްތިޞާދީ ްހުށަހެޅި، ްމައްސަލަ ްބިލުގެ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

ނޑުމެންް ްމެދުގަިއްއަުޅގަ ްކޮމެންުޓތަކާ ްވާ ްމި ްޮފނުވާލަްއވާފައި ްއަނބުރާ ްފޮނުވީމަ ްތަސްދީްޤކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވިސްނާލަންޖެހޭްކަންތައްތަކެއްްއެބަްހުރިކަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުރަމޭ.ްރާއްޖޭގެްއިްޤތިޞާދުްޑައިރެކްޓުްޓެކްްސް

ްމިފަ ްދާއިރު ްދިމާލަށް ްހުރުމުގެްނިޒާމަކާ ްކަންތައްތައް ްފަދަ ްބިލު ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްިވޔަފާރި ްކަންތައްތައް، ދަ

މުހިއްމުކަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުރެވޭ.ްއާދެްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިކަމުަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްބަހުސްކުރާކަށްްމާް

ްަޑއިރެކް ްެމނުވީ ްރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ްވިަޔފާރި ްނެތް. ްެއއް ްޖާގަ ްނުދެވޭނެ.ްގިނަ ްދިމާލަކަށް ްިނޒާމަކާ ްޓެްކސް ޓު

ްޓެކްްސް ްިވޔަފާރިން ްަފރުދުންގެ ްއަމިއްލަ ްއަދި ްމިހިރީ. ްކަންަތއްތަެކްއ ްައއި ްުކރެވިގެްނ ްއުސޫލުން ްއެ އެހެންވީމާ،

ްކަންަތއްތައް ްައއި ްފަދައިްންރޭވިގެން ްމިދެންނެވި ްެނގުމުެގްބިލު،ްެއއީ ްޓެކްސް ްއިން ްފަިއދާ ްބިލު،ްިވޔަފާރި .ްނެގުމުގެ

މަޢުޞޫމުްހުށަހެޅުއްވިްގޮތަށްްއަޅުަގނޑުމެްންهللاްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްމިކަމާްމެދުގައިްއަުޅަގނޑުްޢަބްދު

ްއާަދއިެގް ްމުއްސަދިންނާއި ްކޮންެމހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްޗަށް ްމުހިއްމުކަމުެގ ްނިންމުމުގެ ްމިަކން ްގެންޮގސް، ްއަށް ކޮމިޓީ

ްބަުހސްގައި ްވާހަަކއިގެ ްެވސްްްނިކަމެތިންގެ ްރައްޔިތަކު ްދިވެހި ްޮކންމެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަކު ްނެތިން. ަބއިވެިރާވކަށް

ްމިީއް ްެވވޭތޯ. ްިޢލްމުވެރިއަކަށް ްެވވޭތޯ. ްމީހަކަށް ްރަނގަޅު ްެވވޭތޯ. ްތަނަވަސްމީހަކަށް ްގެންަދނީ ްމި މަސައްކަތްކުރަމުން

ނޑުމެންްތަފާތުކޮށް،ްެއްްއަޅުަގނޑުމެންްބަހުސެްއްނެތް.ްއެކަމަކުްޢިމްލުްުއގެނިފަިއވާްމީހުންނާއި އެްނޫންްމީހުންްއަޅުގަ

ްމިދެންނެިވް ްމަލާމާތްކުރަން،ްޖެއްސުންކުރުމަކީ ްތިޭބްމީހުންނަށް ްއުނގެނިފައި ްޢިލްމު ްިކޔައި ްއެއްޗިހި ްދިމާލަށް މީހުންނާ

ނ ްއަޅުގަ ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ްނަފްރަތުކަން ްހިތުގަިއވާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދިމާލަށް ްތަނަވަސްމީހުންނާ ުޑްގޮތަށް

ދަންނަވައިލާނީްމިްދޭތިްހަމަްހަމަހަމަްއެއްޗެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮތަށްްއަޅުަގނޑުމެންްކަްނތައްތައްްކުރުމަށްްނުިވސްނަމާް

ްމޮޅުވާނޭ.ް ްމާ ްވިސްނުން ްއަދާކުރުމަށް ްވާޖިބު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްެއކުވެރިކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހިނގާށޭ.

ްދަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޕާޓީްއެހެންވީމާ،ްެއވާހަކަ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެނގޭ ްބޭނުންކުރީ.ްއަޅުަގނޑަށް ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނަވާލަން

ްދެންމެއަުކ3ްްއަށްް ްމެންބަރު،ްްޢީސާ ްއިންނެިވްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ްާވތީ،ްއަުޅގަ ްެދއްވާަފއި މިނެޓު

ނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްވިދާޅުވެެދްއވިްހެޔޮްބަސްފުޅުަތކަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެިރކަމާެއކުްޝުކުރުދަން ްނަވާލަމުންްއަުޅގަ
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ނުޑްފުރަތަމަްކެލާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަބްދު މަޢުޞޫމުްهللاްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމަނި ްއެ ްތާއީދުކޮށްލަން. ްހުށަހެޅުމަށް ނުޑްހުށަހެޅި ްއަޅުގަ ްދެން ްފޮނުވުމަށް. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްގޮތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ކުފާނު

ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިއީްމިްގޮތަށްްމަޖިލީހަށްްއަނބުރާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުވިްފުރަތަމަްބިލެއްްނޫނޭ.ްމީގެް

ތައްްބައިވަރުްބިލުތަެކއްްއެބަްކުރިންްވެސްްކުރީަގއިްއޮތްްސަރުކާރުންްވެސް،ްކުީރގެްަސރުކާރުންްރައީސްްނަޝީދުްއެ

ްރައީސަުކް ްކޮންމެ ްަސރުކާރެްއގެ، ްކޮންމެ ްައކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްފޮނުވާފަ. ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަނބުރާ ހުރި

ނޑުމެންްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިްފޮނުވީމަ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޒިންމާް ހުންނެވިްކަމުގައިްވިޔަސްްއެްބިލެއްްއަުޅގަ

ްއެއީ ްނޫްންްއެއް ްއެ ްއަދި ްިވޔަސް، ްކަުމަގއި ްވަޙީދު ްރަީއސް ްިވޔަސް، ްކަމުަގއި ްނަޝީދު ްރައީސް ްެއއީ ެބއްލެވުމަކީ.

ްދިރާސާކުަރއްަވިއް ްރަނގަޅަށް ްބިލު ްއެ ްެއއީ ްއެއް ްޒިންމާ ްއެބޭފުޅެްއގެ ްވިޔަސް ްކަމުަގިއ ްހުންނެވި ބޭފުޅަކު

ްފައި ްލިބޭނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްމީގެން ްކުރިން ްގޮތަްށްތަސްދީޤުކުރެްއވުމުގެ ްމި ްމީގެތެރޭގައި ްގެއްލުންތޯ. ްނުވަތަ ދާތޯ

ްކަންކަްން ްމި ްއޮތްތޯ. ްއެބަ ްެގއްލުމެްއ ްމިންވަެރއްގެ ްއެްއވެސް ްލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްވާނަމަ، ްކަުމގައި ފާސްވެއްޖެ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްތަސްދީޤްކުރައްވަންޖެހޭނީ. ްެއަކން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބެއްެލވުމަށްފަހުގަިއ ްމިްރަނގަޅަށް ން

ްމައްޗަްށް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްކޮންމެހެން ްފާސްކުރެއްވުަމކީ ްގޮަތށް ްފޮނުވާ ްއެ ްބިލެއް ްފޮނުވައިލާ ްފާސްކޮށްފައި މަޖިލީހުން

ލާޒިމްކުރާްކަެމއްްނޫން.ްޤާޫނނުއަސާސީންްއެްފުރުޞަތުދީފައިްއޮންނަނީްވެްސްހަމަްެއްގޮތަށްްއެްމަނިކުފާނުެގްވެްސް

ްއެހެންނޫންނަމަ ްއޮތީމަ. ްމަނިކުފާނުްްދައުރެއް ްއެ ްއެއްެޗއް ްކޮންމެ ްފޮނުވައިލާ ްފާސްކޮށްފައި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއިޚްތިޔާރާއިްބާރުތަަކކީްެއއީް ތަސްދީޤުކުރަންޖެހޭްކަމުގައިްާވނަމަްޤާނޫނުއަސާސީންްއެްމަނިކުފާނަށްްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ

ްވަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނޫން. ްއެއްޗެއް ްއޮންނަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުންްކޮންމެހެން ްމި ްއޮތީ، ްާސފުކޮށް ރަށް

ްކަންތައްތަކަްށް ްބައްލަވަންޖެހޭ ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްތަސްދީޤްކުރަްއވަންޖެހޭނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބިލު ފޮނުވާ

ްއެް ްލިބިވަަޑއިގެން ްލަފާފުޅު ްަނއިބުެގ ްބެއްެލވުމަށްފަހުގައި،ްަބނޑާރަ ްހުރިތޯ ްަމއްސަލަތަެކއް ްޤާނޫނީ ްބެއްލެވުމަށްފަހުގަ.

ްފޮނުވުނުް ްމަޖިލީހަށް ްގޮތަށް ްމި ްިމއީ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަސްދީޤްކުރަންޖެހޭނީ. މަނިކުފާނު

ްގޯްސް ްއިތުރަށް ްކަްނތައްތަކެްއ، ްބިުލގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންބޮޑުާވކަށްނުޖެހޭ. ްކަމާ ްމި ްނޫނޭ. ްބިލެއް ފުރަތަމަ

ވަތަްރައްޔިތުންނަށްްއޭގެްގެއްލުންތަެކއްްހުރިްކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަްށްކަންތައްތަެކއްްހުރިްކަމުގައިްވާނަމަްނު

ްފޮނުަވިއގެްން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަލުްނ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްއެ ްފޮނުއްވާފަިއ ްއަނބުރާ ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްިވގެން

ް ްޤާނޫނު ްމި ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްއަލުން ްރަނގަުޅކޮށްފައި ްއެްއެކަންކަން ްހޯދައިދިނީމަ، ްފޮނިމީރުކަން ލިބިދޭންޖެހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޒިންމާއަދާކުެރވުނީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް
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ްަމޖިލީހުންް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްަރއްޔިތުްނގެ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ، ްޢިއްޒަތްތެރިް، މި

ް ްޤާނޫނުައސާސީެގ ްފާސްކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ްތަސްދީޤުކުރެއްވުމަްށ91ްްމަޖިލީހުން ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަލުްނ ްބިލަށް، ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި ްފޮނުއްވުނު ްއަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްފޮ ްެއްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ްިކޔާލުމުން، ްސިޓީ ްފޮނުއްވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމައްސަލަިއގަިއ ްވާ ްމި ނުއްާވފައި

ްކަމަށްް ްކަންކަން ްއެކަީށގެންވާ ްއަދި ްޤަބޫލުކުެރޭވ ްވަރަށް ްނުކުތާތަަކީކ ްއެ ްބަލާއިރުަގއި ްނުކުތާތަކަްށ ްހުރި ސިޓީަގއި

ްއަ ްއާދެ،ްހަމަ ްދަންނަވާލަން. ްެއްވާހަކަ ްޤަބޫލުކުެރވޭތީ ްކުރިންްއަޅުަގނޑަށް ްގެންދިއުުމގެ ްުކރިއަށް ްވާަހކަކޮޅު ނޑު ޅުގަ

ްޑރ.ޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގޮތުންްهللاްކެލާ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް،ްއިދާރީ ްހުށަހެޅުއްވި ްދެންމެއަކު މަޢުޞޫމު

ްދަންނަ ްވެސް ްވާހަަކ ްތާއީުދކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްެވސް ްއާދެ،ްއިޞްލާޙުކޮށްލެވުމަށް ވަން.

ްބޭރުގެް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެީކަގިއ ްވުމާ ްޤައުމަކަށް ްމަދު ްވަސީލަތް ްއަކީ ްދިވެިހރާއްޖެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމެއްް ްމުހިއްމު ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ްމީހުންނަށް ްއެ ްސަލާމަތްތެރިކަން ްޤާނޫނީ ްއަދި ްއެޓްެރކްޓުކުުރމަކީ އިންވެސްޓަރުން

ްޤަބޫލުކު ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިޔަފާރިްކަމުގައި ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްބިލަށް ްމި ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަްތތެރި ްބައެއް ރަން.

ްއެކަމާް ްައޅުަގނޑު ްވާހަަކދައްކަވާީތ ްގޮތަށް ްދޭހަވާ ްކަމަށް ްބިެލްއ ްތާއީދުނުކުރާ ްަސރުކާރުން ްބިލަީކ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

ްމެންބަ ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާމިގިލީ ްދެންމެައކު ްއާދެ، ްފަަދއިންްހިތާމަކުރަން. ްވިދާޅުވި ްިއބްރާހީމު ްޤާސިމު ރު

ްސަރުކާރުންް ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްރަޖިސްޓްރީކުރުމަކީ ްވިޔަފާިރ ްދާއިރުގައި ްނިޒާމަށް ްޓެކްސް ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ވާްވާަހަކްދެކޭ.ްެއގޮތުންްމަތީންްމިްބިލުގައިްހުރިްބަެއއްްކަންަތއްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްޓަަކއިްމިްމަޖިލީހަށްްފޮނުވިފައި

ވެސްްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަްނ.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްވިޔަފާރިްއިްނވެސްޓަރުންްާރއްޖެްއަށްްގެަނއުމަށްްޓަަކއިް

ްބޮޑުް ްޕެކޭޖުތަކުގެ ްިއޤްތިޞާދީ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްުކރީގައި ްމީގެ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޮތްގޮތުން ްތަފާތު އަދި

ްޭއެގން ްބަލާއިރުަގއި ްއަުޅވެތިކޮްށ،ްްމަންޒަރަށް ްވިޔަފާިރވެރިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދަނީ ްދޭހަެވގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގޮތަކަށްް ްކަހަލަ ްގޮތަށް، ްލިބިދޭ ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްވިޔަފާީރެގ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ބޭރުގެ

ްރާއް ްކުރީގެ ްމިހާރު ްާއދެ، ްމިސާލެއް، ްރަނގަޅު ްަވރަށް ްއޭގެ ްއެއަރޕޯޓްްއިންތިޒާމުކުެރވިގެން. ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ޖޭގެ

ޖީ.އެމް.އާރުްކުންފުންޏާްހަވާުލކުރެވި،ްއަދިްއެްފަރާތްތަކުންްމިހާރުްކުރަމުންދާްމަސައްކަތްަތކަކީްއޭެގްއަިލގަދަްހެްއކެއް.ް

ްހުރިް ްވިޔަފާިރވެރިންގެ ްފަންތީގެ ްމެދު ްވަރަކަށް ްެއއްވެސް ްވެސް ްނެގުމުަގއި ްޓެކްސް ްފަދަ ްޖީ.އެސް.ޓީ އާދެ،

ތަކަްށ،ްއަދިްބަެއއްްިވޔަފާރިވެރިންެގްހުރިްއުނަދގޫަތކަށްްިވސްނާލުމެއްްނެތްްކަުމަގއިްައޅުަގނުޑްފާހަގަކުރަން.ްއުނދަގޫ

ްމިގޮތުން...ް

ް
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ްް.وبركاتهްهللاްتورحوްعليكنްسالملا.ްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްޢިއްޒަތްތެރިްވިޔަފާރި ްމި ްބިލު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

މަޖިލީހުންްފާސްކުރުމަށްފަހުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްފޮނުްއވުމަށްފަހު،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިްބިލުްތަސްދީޤުނުކޮށްް

ް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްކަމެއް. ްއުފާކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމީ އެއްަޗކީްފޮނުވި

ްކޮންމެް ްހުންނަ ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޤައުެމއް. ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްޤައުމަކީ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްަރއްޔިތުްނގެް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްޖެހޭ. ްއެަބ ްބައްޓަންކުރަން ްބިލުތައް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ގޮތަކަށް

ްރައް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްފުރުޞަތުތައްްޙައްޤުތަކަށް، ްޤަބޫލުކުރާ ްކަމަށް ްލިބެންޖެހޭނެ ްއަދި ްލިބެންޖެހޭނެ ޔިތުންނަށް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްތަސްދީުޤެވެގންދިޔުމަކީ ްފާސްެވގެންދިޔުމަކީ، ްބިލެއް ްވިޔަފާީރގެ ްގޮތަކަށް ގެއްިލގެންދާނެ

ްރާއްް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްމި ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްވަސީލަތްަތކުެގްހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ްހުރި ޖޭގައި

ްމަސަްއކަތަްށް ްއެ ްބަލައި، ްމަސަްއކަތްތައް ްކުރެވޭނެ ްމަަސއްަކތުން ްބުރަ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ތެރެއިން

ްވާންޖެހޭނ1ްްީއަޅުަގނޑުމެްނގެްކެޕިޓަްލ،ްިމސާލަކަށްްބުނާްނަމަ،ް ްއެއް ްވިޔަފާރި ްއެ މިިލޔަންްޑޮލަރަށްވުެރްުކޑަވާނަމަ

ްފަރާތްތަކަ ްޤައުމުތަކަށްްބޭރު ްހުރި ްކުިރއަރާފައި ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްމި ްމިހެން ްިވޔަފާރިއަކަށް. ްނުކުރެވޭ ށް

ްަޤއުމުތަުކގެް ްއެ ްބެލިކަުމގަިއްވިނަމަވެސް ްޤައުމުތަކަށް ްުހރި ްކުރިއަރާަފއި ްބައްުރގެ ްޭއސިޔާ ްވެްސްއަދި ބަލައިލާއިުރގައި

ްަޤއުމު ްއެ ްއިންޓްަރސްޓު، ްފަރުދުންގެ ްވަރަްށްއަމިއްލަ ްވަނީ ްފަރާތްތަކުން ްވެރިކަންކުރާ ްމަޖިލީހުންނާއި ްރަްއޔިުތންގެ ގެ

ްއުއްމީދަކަށް،ް ްބޮޑު ްއެންމެ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރައްކާތެރިކޮށްދެްއވާފަ. ްމީހުންނަށް ްއެ ްފޯރުވައިދީ ރަނގަޅަށް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަކަށް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވާންޖެހޭނީ މަޖިލީހުން

ރައްޔިތުންނަށްްކުެރވޭނެްއެންެމހައިްމަސައްކަްތކުރުމުގެްާޖގަްހޯދައިދިނުން.ްއަދިްދިވެހިރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންްމަސައްކަުތގެް

ްުކރިއަރަިއގެންނުދާނެ ްރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްނޫނީ ްއަހުލުވެރިކޮށްގެން ްއަހުލުވެރިކުުރވުން. ްމިހާރުްމާޙައުލަށް .

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްގިނަ. ްވަރަށް ްވެސް ްއަދަދު ްމީހުންގެ ްނެތް ްވަޒީާފ ްރާއްޭޖގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރު ނިސްބަތުން

ްކުރިއަަރިއގެންނުދާނެ.ް ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާނަމަ، ްއުޭޅކަމުަގއި ްރާއްޭޖގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމީހުން ްނެތް ވަޒީފާ

ންނަށްޖެހޭނީ،ްއެްކުދިންނަށްްޖެޭހނީްވަޒީާފގެްފުރުޞަތުަތއްްޯހދައިދީ،ްއޭެގްއަހުލުވެިރކަމުގެްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަިއްމީހު

ްދާއިރުގަިއ،ްއިޤްތިޞާީދް ްފާސްވެެގން ްބިލު ްމި ްޮގވާލަނީ ނޑު ްޓްރެއިންކުރުވަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްމީހުން ްއެ ތެރޭގައި

ްައޅުގަ ްވާއިރު، ްހުށަހަޅާފައި ްފޮނުވުމަށް ްބިލު ްމި ްއަށް ްބިލުްކޮމިޓީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްތާއީުދކުރަން. ްވެސް ްެއއަށް ނޑު

ްޖީލުތަކަްށް ްއޮތް ްރައްޔިތުްނ،ްކުރިއަށް ްއެންމެހައި ްބަލައިލައި،ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ނުޑްޖުމްލަކޮށް ްއަުޅގަ ްާދއިރު ފާސްވެގެން

ްމީ ްއެ ްޕްރޮޓެކްޝަން، ްމި ްމީހުންނަށް ްއެ ްވެސް ްބަލައިލާއިރުަގއި ްވިަޔފާރިތަކަށް ްއޮތް ްއަންނަން ހުންެގްވެސް،

ނޑުމެންގެްދިވެހިރާްއޖޭގެްވިޔަފާރިްޤާނޫނުްބައްޓަންކުރުމަކީްކޮންމެހެންްމުހިއްމުް ރައްކާތެރިކަންްލިބެވޭނެްގޮތަަކށްްއަޅުގަ

ް.وبركاتهްهللاްتورحوްعليكنްسالملاކަމެއްްކަމުަގއިްދަންނަވަން.ް

ް



  

 ްވުން:ވާހަކަދެއްކެްްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ްޅެމެއްް ްހުރިހާ ްކީ ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަެނއްާކވެސް ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްއެމް.ޑީ.ޕީަގިއް ްބިލުތައް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮތްއިރު، ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމަންޒަރު. ްެވގެންދާ ފަރިއްސަށް

ވާލުމަށްްޓަަކއިްޖެންޑާގެްދަށުން،ްާރްއޖޭގެްއިޤްތިޞާދުްފުޅާްދާއިރާްއެްއގައިްހުޅުްއަޅުަގނޑުމެންްހުށަހެޅިްއިޤްިތޞާދީްއެ

ްބިލުތަްއް ްމި ްބިލުހުށަހެޅީއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްާތއީދުކޮށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިައދު ްނެގިްް،ތަކަށް ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ މި

ްމި ްމިއަދު ްއެްފަރާތްތަކުން ްމިއީްބިލުްބުނަނީ ްކަްގޯހޭ. ްހެއްވާ ްރައީްސ.ވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނޭގތޯ، ްެމއް

ްމި ްއެަބްބުނެވޭ ްމިއަދު ްގޯހޭ.ްބިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދުވަހުްއެހެލު ްއޮތް ްއެމް.ީޑ.ޕީގެްސަރުކާރު ްުދވަހު ްނނަމަވެސް،ްއެ

،ްސްްވީ.ްއެހެންނަމަވެށްްޓަކައިްބާޣީްސަުރކާަރށްްފޮނުކުރުމަންްފާސްކޮށްފައިްމިްބިލުްތަސްދީޤުްެވގެހަމަްމިްބިލުްރަނގަޅު

ްބިލުް ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތައްޔާްގޯސްވާްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަންޒަުރ. ްބިލަކީ، ދިވެހީންނަށްްރުކޮްށފައިވާ

ްދާއިރާ ްފުޅާ ްޙައްޤުްއެންމެ ްވިޔަފާރިކުރުުމގެ ްއެާއެއއްކޮށްހުްްަތއްއެްއަގއި ްހަމަ ްބިަލކީ ްއެ ްބިލެއް. ޮބޑެތިްްޅުވާލެވިަފިއވާ

ްގެންނައިންވެސްޓްމަންޓު ްފަރާތްތަކަށްަތއް ްބޭރުެގ ްބޭނުންވާ ްދާއިރާްްން ްގޮަތކަްށްްފުޅާ ްކުެރވޭނެ ްއެކަން ެއއްަގިއ

ްރުތައްޔާ ްެއހެންނަމަވެސް، ްބިލެއް. ްކުެރވިފަިއވާ ްކަމަކުނުދިޔަ. ްވެސް ްބިލު ްމި ްފަރިމިއަދު ްޅެމެއް ްހުރިހާ ްކީ އްސަްހަމަ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަނީ. ްމި ްމިވެގެން ްްއަކީ ްބަދަލުކުރަން ްއިޤްތިޞާުދ ްޤައުުމގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބައެއް. ބިެލއ14ްްްނިކުތް

ްބަދަލުކުރުމަށް ްއިޤްތިާޞދަކަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއިޤްިތޞާދު ްާރއްޖޭގެ ްމަސައްކަތްތަްއްްހުށަހަޅައިގެން ްކުރަމުންދާ ޓަކަިއ

ް ްދަމިއަދު ްއެ ްމިފެންނަމުން ްސާފުކޮށްްްނީ. ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެންްް،ކަމަކީ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްސާުފވެފައިވާ

ްބުނިން ްއަބަދުވެސް ްހުންނަން، ްކަންަތއްތައް ްކޮށްޖެހޭނީ ްކަންކަން ްމީހުން ްއުސޫދުނިޔޭަގއި ްއެްއގޮތަްށްއުޅޭ ލާ

ްއުޫސލުންބައްޓަން ްއެ ްްކުރެވިަފއޭ. ްތައްާޔރުކޮށްފައިާވ، ނޑުމެން ްޤަބޫލުއަޅުގަ ްމިއަދު ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެްއަުޅގަ

ްއިްނވެސްްޓމަންޓު ްފޮރިން ްރާއްެޖްްކުރުމާހިމާޔަތްްރާއްޖޭަގއި ްއިންވެްސޓަރުން ްބޮެޑތި ްމިއަދު ްނެތީމާ ްޤާނޫނުތަކެއް ބެހޭ

ްމި ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަންޒަރު ްޖެހިލުންވާ ްއައުމަށް ްއަްއަށް ްއެހެންވީމާ، ްިވޔަފާރިްދަނީ. ނޑުމެން ުޅގަ

ކުރަންްބޭނުންާވްސްޓްމަންޓުއިްާރއްޖޭަގއިްޮބޑެތިްއިްނވެބެހޭްބިލެއްްމިްމަޖިލީހުންްފާސްވެގެންދާިއރުގަްކުރުމާރަޖިސްޓްރީ

ްފުޅާ ްފަރާތްތަކަށް ްްބޭރުގެ ްކުެރވޭނޭ ްއެކަން ްއެްއގައި ްއެބަދާިއރާ ްތަނަވަސްކޮށްދޭން ްމިއަދުްްމަގު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޖެހޭ.

ޙަޤީޤަތުގައިްމިްަނގާްހުރިހާްް،ދިޔައިމަބޭރުގެްފަރާތްތަކަށްްލޯނުހޯދަން.ްދަނީްްއެްޭބންކުންްމިް،ބޭންކުންްލޯނުްނެގީމާ

އްޔިތުންނަށްްއެއްަގއިްދިވެހިްރަްިއންްބޭރުވެގެންްދާނެްފައިސާ.ްއޭގެްބަދަލުަގއިްފުޅާްދާއިރާްއަކީްވެސްްރާއްޖެްފައިސާ

ްފަރާތްތައްވިޔަފާރިކު ްބޭރުެގ ްއިްނެވސްޓްމަންޓުްެރވޭނީ ްބޮޑެތި ްވެްސ ްއަށް ްރާއްޖެ ްފައިާދްްައއިސް،ތަކުަގއި ޭއގެ

ްލިބިގެން ްފަރުދުންރައްޔިތުންނަށް ްއާަދއިގެ .ް ްއަގެ ްފައިސާ ްމިްތްަމއްޗަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދާނީ. ްއަރަިއގެން

ނޑުމެންްމިްއި ބިލުްހަމަްއޮތްްގޮތަށްްްމިް.މުްބިލެކޭބިލަކީްވަރަށްްމުހިއްްހިމެނޭްމިްްޤތިޞާދީްޕެކޭޖުގައިބުނަނީްއަޅުގަ

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ.ްމިއަދު ްކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްރުފިޔ5ްްާެޖ،ްޯގސްވެއްފާސްކުރުމަކީ މިލިޔަން



  

ްވުރެ ްއަްއަށް ްއިންވެްސޓްމަންޓުމަތީގެ ްބޭރުގެ ްދަދުތަްއ ްބޭރުގެްމިލ5ްިތަަކށް ްއަދަދުތައް ްމަތީ ްުވރެ ްޑޮލަރަށް ޔަން

ްހުޅުަވއި ްދިވެއިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ްއަދަދުތަކަކީ ްހުރިހާ ްދަށުގެ ްއޭގެ ްއަދަދުތަކަްށްލީމާ. ްހުޅުވިފައިވާ ހީންނަށް

އިވާްވިޔަފާީރގެްފުރުޞަތުްވަރަށްްދަނީްދިވެހީންނަށްްލިބިފަްވެސްްމުޅިްޤައުމުންްފެންނަމުންްމިްމިއަދުމާ.ްވެގެންދިަޔއި

ްމަންޒަރު ްމިހަނިވެފައިވާ ްފެންނަމުން ްމަންޒަރު ްވިޔަފާރިކުރާ ްއަިއސް ްބިދޭސީން ްޤައުމުގައި ްމުިޅ ްކުދިްް. ދަނީ.

ް ްއަްތމަްދިވެހީްނގެވިޔަފާރިތަަކކީ ްހުންނަންޖެހޭނެ ްިވޔަފާިރްތީގައި ްޚިލާފަށް ްކަންތައްތަކާ ްހުރިހާ ްއެހެން ވިަޔފާރިތަކެއް.

ް ްްމިއަކީ ްމަަސއްކަތަަކށްއެންމެންަޤއުމުަގއި ްއުޅޭ ްކޮށް ްދާްް،ވާތީްވެސް ްތަޞްދީޤުވެގެން ްބިލެއް އިރުަގިއްިވޔަފާރީެގ

ްިހމާޔަތް ްިވޔަފާރިތައް ްމިރައްޔިތުންެގ ްހަމަތަކެއް ްއުސޫލާިއ ްެއކަށައެިޅފައިްކުރެވޭނެ ްމިްބިުލގަިއ ްްވާީތ މިއަުދްބިލު

ް ްއުޅެނީ. ްމި ްބުނާނީކަމުނުގޮްސގެން ްއަބަުދވެސް ްދިވެހިްް،އަޅުަގނޑުމެން ްކުރާނީ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްޓަަކއޭްރައްޔިތުންނަށް ްަރއްޔިތުންްްއެމް.ީޑ.ޕީ. ްއަީކްދިވެހި ްއެއް. ްނިކުްތްޕާޓީ ްޙައްޤުަގއި ްއަބަދުވެްސްގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްހޯދައިްމަސައްކަތްކުރާނީ ްބަލައިތުޔިދިނުމަށާިއްރައްަރއްޔިތުްނެގްހައްޤުތައް ްޮކބައިތޯ ްބޭނުންާވްކަމަކީ ްކަްން ންކަމުގެްއެ

ނޑުމެނެއް ްއަުޅގަ ްމުއްސަނދިްމައްޗަށް. ްނުވޭ ްމުއްް،ބޭނުމެއް ްގެްނގުޅޭިވޔަފާރިވެރިން ްސިޔާސަތު ކަްށ.ްސަނދިކުރުުމގެ

ް ްއިޖުތިމާޢީ ްައބަދުވެސް ްބޭނުންވަީނ ްމުއްސަނދިޢައަޅުަގނޑުމެން ްފަގީރުން ްގާއިމުކުރުން. ްޤައުމުަގއި ްމި ކުރުުމގެްދާލަތު

ްއަޅުް ްގެންގުޅޭނީ. ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެސިޔާސަތެއް ނޑުމެންނަށް ްގަ ްނޫނިްއޔާްފަގީނގޭ ްމުއްސަނދިވެގެން ރުން

ް ްއިޖުތިމާޢީ ްހަމަހަމަކަމާއެކު ްެއންމެންނަށް ްޤައުމުން ްލިބިގެންނުދާނެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެޢަދާލަތު ްެއްކަން. ންވީމާ،

ްޤައުމަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްބޭނުން...ްބިލަކީްމިއަދުްމިްއުސޫލުގެްދަށުންްައޅުަގނޑުެމންްހުށަހަޅާފައިވާްބިލެއްްމިއީ.ްމި

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމުްފެލިދޫ

ްިޢއްަޒތްތެރި ްއަުޅަގނޑުމެންް`.ްޝުކުިރއްޔާ ްމިްރައީސް.ްމިއަދު ްރަޖިސްޓްރީްއޮތީްްކުރިމަތީަގއި ްކުރުމާްވިޔަފާރި

ްބިލެއް.ްއެއްެވސް ްރަޖިސްޓްރީްބެހޭ ްވެރިކަން ްބިލެއްްނޫްކުރުމާްހާލެއްަގއި ްރަޖިސްޓްރީބެހޭ ބެހޭްްކުރުމާން.ްސަރުކާރުތައް

ްިވޔަފާރި ްނޫން. ްވެްސ ްފެުށނީއްސުރެްބިލެއް ްދުނިޔެ ްިމއީ ްތެރޭގައިްއަކީ ްއަންަންްައޅުަގނޑުމެންގެ ހިނގަމުން

ް ްްއްޖޭގައިރާްމިްމުޢާމަލާތެއް. ްވިޔަފާރި ްމިހާތަނަށް ްރަޖިސްޓްްއައީވެސް ްވިަޔފާރި ްސުވާލަކީ ރީކުރެވިގެންތޯްކުރެވެމުން.

ް ްއައީ؟ ްވިޔަފާރިތައްކުރެވެމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްްނޫނީ ްއާދެ،ްރަޖިސްޓްރީކުރަންވެއްޖެޯތ؟ ްސުވާލަކީ. މިއީ

ަގނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެޭހްނުކުތާތަކެއްްއެބަހުރި.ްހަމަްވަންޏާްއަޅުްކުރާްކަމަށްނޑުމެންްިވޔަފާރިތައްްަރޖިސްޓްރީއަޅުގަް

ް ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަދައިންއެ ްފާުޅކުރެްއވި ްް،ޚިޔާލުތައް ްހުރިްްިވޔަފާރިތަކަކީއެ ދިވެހީންނަށް

ްެވގެންނުވާނެ.ްދިވެހީްނނަށްފުރުޞަތުތަ ްަކމަކަށް ްހަނިވެގެންދާ ްއަނަޫރފަްްއް ްވަޒީފާތަކަށް ްސގެންނުވާނޭ.ްައއިްކަމެއްލިބޭ

ް ްްބޭރުގެްހަމައެއާެއކުަގއި ްހުރި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއިންެވސްޓަރްސްފުިވޔަފާރިވެރިންނަށް ްހަނިވެެގންނުވާނޭ. ރުޞަތުތައް

ްއޮްނނަންޖެހޭނެ. ްއެތި ްކިޔާ ްްކޮންފިޑެންސޭ ްމާޙަމީްއެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއިތުބާރު ްހުންނަށް ްެއްުއލުގައި ިވޔަފާރިކުރުމަކީ



  

ްކަމަ ްގަޔާވާ ްމީހުން ްކޮށްގެން ްއިތުރު ްމިކަން ްވާްނޖެހޭނެ. ނޑުމެންކަށް ްއަުޅގަ ްިމްނޫނިއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނަށް،

ްކޮން ްމިްމެއްތޯ؟ކަބޭނުންވަނީ ްބޭނުްނވަނީ ްމިްއަޅުަގނޑު ްތަނަވަސްކަން ްަފއިސާ. ްއަށް ރާއްޭޖގަިއްްރާއްޖެ

ބެހޭްބިލަށްްއަޅުަގނުޑްްނޑުްވިޔަާފރިއާސްކަންްއިތުުރކުރަން.ްެއހެންވެގެން،ްއަުޅގަތަނަވަްރާއްޖޭގެްކޮްށގެންްމިވިޔާފާރި

ްވިޔަފާވާހަކަްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެންނެވިހެން ްކުރިން ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް ްބިލުގެްދައްކަނީ. ްބެހޭ ްަރޖިސްޓްރީކުރުމާ ރި

ްދައް ްވާހަކަ ްމާއްދާތަކަށް ްމިދެންނެވި ްނަމަ، ްއެބަކާ ްވިސްނާލަން ނުޑމެން ްއުސޫލުތަކަށްްްއަުޅގަ ްމިދެންނެވި ޖެހޭ.

ްެއބައަޅު ްވިސްނާލަން ްމިްްަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަަހއްޓަިއގެން ްހަނދާނުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްމި ޖެހޭ.

ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްފިކުރުޮކށްގެން ްދޭތެރޭަގއި ްބިލުކަންކަމާ ްނެހެދޭނެ. ްބިލެއް ްމިމެންނަކަށް ްމިހާރު ގޮަތީކްްވާްތައް

ްކިޔާަފއި ްއެްއޗެއް ްިކޔާނެ ްބަޔަކު ްއެ ްޮފނުވާލީމަް،މަޖިލީހުން ްފޮނުވާލަނީ.ްކޮމިޓީައކަށް ްައަކށް ްތިޭބްބަޔަކުްް،ކޮމިޓީ އެތާ

ނޑުެމންނަކީްހުރިައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްވިސްނެނީްއަކީްްނިންމާްގޮތަކަށްްނިންމަނީ.ްމައްސަލަ ހާްއެއްޗެއްްއެނޭގްއަޅުގަ

ްވަޔަފާިރއާ ްމި ްގޯހެްއ. ްއެއީ ްކަމަށް. ްްބައެއް ްމިއީ ްކަްނކަމަީކ ްބްރޯޑްްބެހޭ ްްވަރަށް ްމިއީ ްކަމެއް. ްބެހޭްްމިބޭސްުޑ ކަމާ

ްކޮށްފަ ްދިރާސާތަކެއް ްފަންނީ ްގިނަ ްވަރަށް ްތަހުލީލުތަކާއި ްގިނަ ްވަރަށް ްފަރާތްތަުކން ްގިނަ ްވަރަށް ްކަމެްއްގޮތުން ްއޮތް އި

ްއެހެންވީ ްކަންަކމާމިއީ. ްއެ ްްމާ، ްކޮމިޓީތަކަށް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްއެްްދަޢުވަތުދެއްވަިއގެން،ބެހޭ ްގެންނަަވއިގެން

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ްކުރީމަ ްމިކަން ްއަުޑއަްއސަަވއިގެްނ ްވެސް ްވާހަކަފުުޅ ްދައްކަާވ ިމްބޭފުޅުން

ްތްކުާރކަށްމަސައްކަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުޖެހޭނެ. ްމިރަީއސް، ްތަރައްޤީްދުނިޔެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ކުރިއަރަމުން.ްް،ވަމުންދަނީ

ްބިލުއެހެން ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުތަވީމާ، ްއަުޅގަ ްވިސްނާއިުރ ްވެްސްކަށް ްދޭތެރޭ ްމުސްތަޤުބަލާ މެން

ނޑުމެންގެްތެޭރގައިްއެބަހުރި.ްވަރަށްްބޮޑެތިްށްްވެސްްޖެހޭ.ްމިހިނދުންްމިހިނދަްވިސްނާލަންްއެބަ މައްސަލަތަެކއްްއަުޅގަ

ް ްކަމެއް ްވަގުތީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްބިލުތައްއެހެންނަމަވެސް، ްމިފަދަ ްގޮތުން ޅުަގނޑުމެންނަށްްއަް،ނިންމީމަްނިންމުމުެގ

ނޑުް.ްއަޅުްއޮތީްިދމާވެފަްމިދިމާވާނެްމައްސަލަް ކުރިންްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްކޮންެމްްނިންމާލުމުގެްއަިދވެސްްހަމަގަ

ްހުރި ްދިވެހީންނަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްދިޔަޔަސް ްނިމިގެން ްމިކަން ްހަްގޮތަކަށް ްވެސް ނިވެގެންުނވާނޭ.ްފުރުޞަތު

ް ްހަމައެއާެއކީަގއި ްމީހުން ްއިންވެސްޓުްްމިބޭރު ްތެރޭގަިއްކުރަޤައުމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސިޔާސަތުަތކޭ ްކަހަލަ ްއަންނަ ްނ

ްރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްއޮންނަންޖެހެނީ.ްވަ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަ

ް ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބިލުޝުކުރިއްޔާ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްފާސްކޮށްްވިޔަފާިރ ްމަޖިލީހުން ް،މި

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަތސްދީޤުކުރަން ްއްފޮނުއަށް ްާޤނޫނުއަސާސީގެ 91ްްވުމުން ްދަށުން ްމާްއދާގެ ްމަނިކުފާނަށްްވަނަ އެ

ނުޑްދަންނަވާނީްމިްލިބޭްއިޚްތިޔާުރގެ ކަމެްއްބިލަށްްއިތުރުްފުރިހަމަްދަށުންްއަނބުރާްމިްމަޖިލީހަށްްފޮނުވާލިްަކމީްއަުޅގަ

ްައޅުގަްްގެނައުމަށް ްމިޓަަކއި ްއެހެންކަމުން، ްފުރުޞަތެކޭ. ްދެއްވި ްކަމަށްްބިލުްނޑުެމންނަށް ްފޮނުވާލި ޓަކަިއްްއަނބުރާ



  

ބިލުަގއިްހުރިްް،ްއޗަށްްރިޢާޔަތްކޮށްދަންނަވަން.ްވަރަށްްގިނަްނުކުތާތަެކއްގެްމަްމަރުޙަބާމަނިކުފާަނށްްްއެހަމަްއަޅުަގނޑުް

ްމާއްދާތައް ްމާއްދާ، ްއަށްްެއއް ްމާއްދާ ްްއަެނއް ްމި ްވެސް ްވާހަކަ ްމާއްދާތަކުގެ ް.ބަޔާންކޮށްފަިއވޭްސިޓީަގއިފުށުއަރާ

ް ްކުރަން ްބަޔަކު ްމިއީ ްިވސްނާލަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރިޔަނުދިނުމުގެ ްކަމެއް ްޒިންމާދާރުްުއޅޭ ްނުވަތަ ބޭުނމުގައިތޯ

ހުރިްަކންކަންްހިމެނުމަށްތޯ.ްއެގޮތުންްޓަރުްޓަކައިްހެދޭްޤާނޫނުތަކެއްަގއިްއޮއްްނުމަށްޔިތުންނަށްްޚިުދމަތްދިގޮތެްއގައިްަރއް

މަްށްކުރުޓަކައިްމިްއިޞްލާޙުްނުމަށްބަްހޯދައިދިއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރާްހިތްްއޮތީްއަޅުަގނޑުމެންްރައްޔިތުންަނށްްހެވާއިްލާ

ް ްކަމަށް. ްފޮނުވާލާފަިއވާ ްއަނބުރާ ްފާހަގަކޮށްލަންޓަކައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދާއިރާގެްް،އާދެ، ްމީދޫ ދެންމެ

ްދިރިއުޭޅް ްމުޖުތަމަޢުގައި ްދިވެހި ްވާންޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހޯދަ ްކަންކަން ްެއއައިމީހުންނަށް ްވާން. ްފުރަތަމަ ްބަޔަކަށް ްވެސް.ްދެޭވ ްވިސްނޭނީ ްމެދު ްބޭރާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ށްފަހު

ްވާހަަކއަކީ ްުއޅޭ ްމި ްދަންަނވަން ްފަހަރެްއގައިްބޭުރގެްއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްފަރާތްަތކަށް ަޤއުމުަގއިްްވެސް

ެވްސްްއަޅުަގނޑުމެންްބަލައިލަންްދުނިޭޔގެްއެހެންްޤައުމުތަުކގައިްްޖެހޭނެ.ދޭންް.ނުދޭށެކޭްނޫންރުުމގެްފުރުޞަތުކުވިޔަފާރި

ްަގއިމުްއެ ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ްކިހިނެއްތޯ. ްއޮންނަނީ ްދިެވއްސަކަށްްކަްނކަން ްކައިިރްްވެްސ ްުކޑަެވގެން އެންމެ

ްވެސްްސްރީލަންކާ ްތަންތަނުގައި ްއިންޑިޔާ ްނުވަތަ ްވިޔަފާރިްއަށް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ނޑުމެންނަށް ްނުކުެރވޭ.ްްއަުޅގަ އެއް

ބޭރުގެްއިންވެސްޓަރުންނަްށްގެްސަރުކާރުންްވެސްްބޭނުންޭވްހަމަްއެްޤައުމުގެްރައްޔިތުންްވެސްްބޭނުންވޭްއަދިްއެްޤައުމުް

ނޑުމެންްވަރަށްްބޮޑަށްްއެްފުރުޞަތު ފުންކޮށްްް،ދޭން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުމެންްމިްބާވަތުގެްކަންކަމުަގއިްއަުޅގަ

ނަޑކަށްްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްރާއްޖޭގެ ކުރެވެނީ،ްއާެދ،ްްރަިޖސްޓްރީްމ81ްިއިންްބޭރުގެް%ްާރއްޖެް.އިނގޭތ81ްޯ%ްގާްތގަ

%ް ްކުރިޯސޓ81ްުދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދިެވހި ްހިންގަނީ ްމި ްތައް ްކުންފުނިތަކުންްްއިނގޭތޯ.ންފުނިތަކުން ް،ބޭރުގެ

%ް 81ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިންގަނީ. ްމި ނޑުމެންރިޯސޓުތައް ްއަުޅގަ ް%ްއެހެންނަމަވެސް، ްިވސްނާލަންޖެހޭ 81ްއެބަ

ްހިންގަމުންދާއިރުގަްރިސޯޓު ްފަރާތްަތކުން ްބޭުރގެ ްޭއގެތެރެއިްންތައް ްހިމާޔަތެްއ ްކިާހވަރެްއގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އި

ްނުލެވޭ.ްއެބަބިގެލި ްދޫކޮށެއް ްމުދާ ްއެްއކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަޅުްންތޯ ްއޭގެއޮތް ްރައްކާތެރިކަެމއް ތެެރއިްންަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްްދައިދެވިފަ.ހޯ ްއަުޅގަ ްއަިދވެސް ްފުރުޞަތު ްަވީޒފާގެ ްް،ދިވެހީންނަށް ްހަމަ ްދެންމެ ްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރި މީދޫ

ނޑުމެންްނެތްްއެތައްްަބޔަކުްއެބަްއުޭޅ.ްއެހެންވީްދައިންްާރއްޖޭގެްަވޒީފާވިާދޅުވިްފަޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެް މާ،ްއަުޅގަ

ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތަކާ ްދާނެ ްބޮުޑެވގެން ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްވަޒީފާގެ ްމި މިއަދުްް.ވިސްނާލަންޖެހޭ

ެއއަރޕޯޓުންްްނަށްްލިބެމުންދަނީްޖީ.އެމް.އާރުގޮުތގަިއްއަޅުަގނޑުމެންްގެްެއއްޑުމެންްއެންމެްބޮޑަށްްއެއްްަޝކުާވްއަޅުަގނ

ްވަކިް ްހުރިްދިވެހިން ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިސާލަަކށް ްމިއަދު ްެއހެންވީމާ، ކުރަމުންދާ.

މަސައްކަތްތަކަށްްފުރުޞަތުނުދީ،ްކުދިކުދިްވިޔަފާިރކުރުމަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްފުރުޞަތުނުދީ،ްއެްފުރުޞަތުް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްގޮތްތޯ. ްެހޔޮ ްއެންމެ ްޤައުމަށް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހުޅުވައިލުން ްބޭރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެންވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ ްއެހެންވީމާ، ވިސްނާލަންޖެހޭ.



  

ްބިުލގައި ްރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި ްއަދި ްއެބަހުިރްްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަތކެއް ްމާއްދާ ްގިނަ ވަރަށް

ނޑުްހަމަ... ްފުށުއަރާ.ްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ނަޑއެޅުނު ްއަްށްކަ ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްދިޔައިރު ްހިސާބަށް ްމި ްމެްނބަރު.ްއާދެ،ްބަހުސް ްިޢއްޒަތްތެރި މިނެޓުެގ23ްްޝުކުރިއްޔާ

ްހަމަވެފަ.ްއަޅުގަް ްވަނީ ްމިހާރު ްޢަލީްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު

 ސަލީމަށް.

ް

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންަވނީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްައޅުގަ

ނޑުމެންނަްށްވަރަ ްއަުޅގަ ްއެފަދައިން ްފެނޭ.ްހަމަ ްއެބަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްމަންޒަރު ްއައިސް،ްޮގސްވާ ްބިލުތަކެއް ްމުހިއްމު ށް

ްއެބަްފެނޭްމިްމުހިއްމުްބިލުތައްްއަިއއްސަ،ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގައިްބަހުސްކޮށް،ްރަނގަަޅށްްވިސްނުން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޯ ްޖަލްސާގެ ްއާދެ، ްލިބިއްޖެ. ްމިހާރު ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްއާދެ، ް)ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްވަނީ. ްމި ްގެްއލިފައި ފުނަދޫްރަމް

ް ްދާއިރާގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރެގްމެންބަރު ްމީދޫ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއާދެ، ްގެންދިުއމަށް. ްކުިރއަށް ވާހަކަފުޅު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދު.

ް

 ނިޒާމީްމައްސަލަ()

ް

ްދެއްެކވުން:މުޙައްމަދުްވާހަކަްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުމީދޫްދާ

ނޑުމެންް މެންބަރުންްމިްަމޖިލީހުގައިްޢިްއޒަތްތެރިްަރއްިޔތުންްހޮވާފައިްއެބަްތިބި.ްިމ77ްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްރައްް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނުބޭއްިވ، ްޖަްލސާ ްގެއްލި، ްކޯރަމް ްއެްއވެްސްތަނުން ްތިބޭކަށް ްމިތާ ްކަިއގެން ްފައިސާ ޔިތުންގެ

ނޑުމެން.ްއެހެްނވީމާ،ްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްމިްކަމާް ރަނގަޅެއްްނޫން.ްރައްޔިތުންަނށްްހަރާންކޯރުވެގެންނުވާނެްއަުޅގަ

ްވިސްނަންޖެހޭނެްރައީސް.ްރަީއސްްވެސްްމިްކަމާްވިސްނަންެޖހޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް



  

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ް ްނުގަންނަން. ްބަަލެއއް ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއެްއ ްަމއްސަލަ ްނިޒާމީ ްއާދެ، ްދާިއރާގެ ްފުނަދޫ މެންބަރުްޢިްއޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންދިއުަމށް.

ް

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްރާއް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދެންނެވީ ްދުޅަހެޔޮކަމުެގްއަޅުަގނޑު ްފުދުންތެރިކަމާއި ްރާއްޖޭގެ ްއިޤުތިޞާދާއި ޖޭެގ

ްދުވަހަުކް ްކޮންމެ ްދެރަކަމެކޭ ްވަރަްށ ްހުރިއިުރގައި ްމައްސަލަތައް ްމުހިއްމު ްބަހުސްކުރަންޖެހޭ ްމުހިއްމު ްމިފަދަ މައްޗަށް

ްތަނުގަ ްމި ްުޒވާބެއް ްކޮންމެވެސް ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވަދެ، ްފޫގަޅައިގެން ްމާޙައުެލްއްހެނދުނުހެދުނާ ްކުެރވޭނެ އި

ނުޑމެންްމިްމަޖިލީހަށްްހޮވިްމަގުސަދުްރައްޔިތުންނަށްްޓަކަިއް ގާއިމުކުރުުމގެްމަސައްކަްތކުރުމަކީ.ްއެއީްަރއްޔިތުންްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަމަލެކޭ ްނުބައި ްފަދަ ްހަރާންކޯރުވުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހާސިލުކޮށްދިނުމުގައި

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްރައީސް،ްދެވަ ނަްނުކުތާްއެްއެގްގޮތުގައިްމިްފުރުޞަތުގައިްައޅުގަ

ްގެއްލުނީމަ،ް ްވެރިކަން ްޯކޅުމާއި ްވެރިކަމުެގ ްާއއި ްފަސާދަ ްނަފުރަތާިއ ްތަންކޮޅެްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ ވާންެވއްޖެ

ްއެއް ްމަސަްއކަތް ްކުރެވޭ ްމި ްހޯދުމަށް ްއަނބުރާ ްމުހިއްމުްްއަލުން ްމަސައްކަތްކުރާ ްޓަަކއި ްރައްޔިތުންނަށް ފަާރތްކޮށްފައި

ްނައިބަކަްށް ްބަންޑާރަ ްބޭފުޅަކު،ްއަދި ްހުންނެވި ްައކަށް ްރައީސް،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވާންެވއްޖެ.ްޢިއްޒަތްެތރި ތަނަކަށް

ްފޮނުވާލަންޖެ ްމި ްފަހަރު ްަބއެްއ ްބިލުތައް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްބޭފުޅަކު ްނަފުރަތާިއްހުންނެވި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހެނީ

ްދަންނަވަންޖެހެނީް ްއެުކ ްހިާތމައާ ްވަރަށް ްއެުކލަވައިލަމުންދާތީ. ްބިލުތައް ްތެރޭަގއި ްޖެްއސުންުކރުމުގެ ްާއއި ފުރައްސާރަ

ްބޮޑަށްް ްަމސައްކަތްކުރުމަްށވުރެ ްފެންވަރެއްގައި ްޢިލްމީ ްމަސައްކަތްކުރުމުަގިއ ްމި ްެއްއގޮތަކަްށެވސް އަޅުަގނޑުމެން

މެންނަށްްމިްބެލެނީްއެއްްބަަޔކުްއަނެއްްަބޔަކަށްްަލނޑުދިނުމުގެްިވސްނުމެއްްމިްގެންގުެޅވެނީ.ްޭއގެްހެްއކެްއްއަޅުަގނޑު

ްމިތާް ްކިަޔއިގެން ްވެއްޖޭ ްފަރިއްސަށް ްޅެން ްކީހާ ްމިއަދު ްވެސް ްނިމުނީމަ ްހަދާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުެދއް ްއޭރު ްބޭފުޅުން، ްއޮތްްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ްތިމަންނަމެންނަށް ްކަމަކުނުދެޭއ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކީކޭ. ެކވީ

ްލާމަރުަކީޒް ްމިސާލަކަށް ްޤާނޫނުތައް، ްހެދުނު ްނޫންތޯ. ްވާހަކަެދއްކީކީ ްއެ ްެވގެން ްފަރިއްސަށް ްޅެން ްކީހާ ްމީ ބާރުކުޑައޭ.

ްމި ްވާހަކަ ްއިޤުތިޞާދުގެ ްދެން ްކުރީ. ްފަރާތް ްެއއް ްެއއްލައިލީ. ްވެސް ްއޭތި ްނިމުނީ. ްހަދާ ދައްކަނީ.ްްބިލު.

ފުއްދުންތެރިކަމުގެްވާހަކަ.ްމާްތކަލާކޯްހެޔޮުނވާނެްމިްމީހުންްމިްވާހަކަދަްއކަން.ްޤައުުމގަިއްހުރިްހުރިހާްހަރުމުދާްވިއްކާ،ް

ްމިް ްމިއަދުްވެސް ްކަމެއްކޮށްްބަހައްޓާފައި ްދީ،ްމިހުރިހާ ްމީހުންނަށް ްބަހައި،ްބޭރުގެްޔަހޫދީން،ްގާތްތިމާގެ ރައްޓެހިންނަށް

ްއަހަރު ްއޮތީްބުނަނީ ްަޤއުމު ްބަލައިލާއިރު ްބަެޔކޭ. ްމަސައްކަތްކުރި ްެގންނަން ްއިޤުތިޞާދެއް ްފުރިހަމަ ްމިއީ މެންނަކީ

ް ްމެންބަރުނ51ްްްވޭތުވެިދޔަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްދަރާފަ.ްއަނެްއކާ އަހަރުްނުދަާރްވަރަށް

ްކަންމަތީފި ްެއއީ ްސިޔާސަތަކީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްރައްޓެހިންްވިސްނަންވާނެ ްމީހުންގެ ްއެ ްބޭރުމީހުން، ްވެސް ްއަށް ހާރަ



  

ްތިބިް ްދެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެްސ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްއޮތް ްސިޔާސަތުަގިއ ްމީހުންގެ ްއެ ްިވއްކާލުްނ، ްޤައުމު ގެނެސްގެން

ްބޭރުމީހުންނަށްް ްގޮތަށް ްގެއްލޭ ްވިޔަފާރަވެރިންނަށް ްކުދި ްރާއްޖޭގެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްވިސްނަންޖެހޭނެ މެންބަރުން

ްފާހަގަކުރެްއވިްދީ ްސަރުކާރުން ްއެބަހުރި ްބިލުގައި ްމި ްއަކީ ްނުކުތާ ްއަނެއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ގެންނުވާނެކަން.

ްފަދައިން...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާެގް ްފުނަދޫ ްހުރުމަތްތެރިކޮްށހިތްތަވާ. ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ްވާހަކަފުުޅްޢިއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުނަދޫ ްޢަމަލުނުކުރައްވާ. ްގޮތަށް ްދަތިވާ ްވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމަށް ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

 ކުރިއަށްްގެންަދވާ.

 

ްހަކަދެއްެކވުން:ވާްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްބިލުގައި ްމި ްެވސް ްޙަޤީޤަުތގައި ްނުކުތާއަކީ ްއަެންއ ްރައީްސ، ްއަންނައިުރަގއިްްޢިއްޒަތްތެރި ްވެގެން ްޤާނޫނަކަށް އެބަހުރި

އޮޅުންބޮޅުންެވ،ްރައްޔިތުމީހާްައބަދުްތިންްހަތަރުްޤާނޫނީްވަކީލުންްގޮވަިއގެންްކޯޓުތަުކަގއިްއެތައްްޚަރަދެއްްކުރަންޖެހޭނެް

ްވަރަ ްނުުކތާތަކެއް. ްމުހިއްމު ްއެހެރީ ްފާހަަގކުރަްއވާފައި ްސަރުކާރުން ްއިނޭގތޯ. ްއެބަހުރި ްސާފުކޮްށްމައްސަލަތައް ށް

ްދުވަހުންް ްދެ ްއުޭޅއިރު ްަވދެގެން ްތެރެއަށް ްދަތިވާނެ،ްިވޔަފާރީގެ ްވަރަށް ްއަށް ްވަންޏާްރައްޔިތުމީހާ ްކަމަށް އެނގެންްނެތް

ްވަންަނން.ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަުތގަިއް ްގޮަވިއގެންްޮގސް ްވަީކލުން ްޤާނޫނީ ްޯކޓުތަކަށް ްައނެއްކާ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްުދވަހު އެއް

ް ްއެބަ ްދޭތެރޭގަިއްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލުތަކާ ްމި ްވިސްަނއިެގން، ްދޭތެރޭ ްޤައުމާ ްތިެބގެްނ ްމަޑުމަޑުން ްތަންކޮޅެއް ޖެހޭ

ް ްމީހުން ްބަޔަކު ްއޮތީ ްޤައުމު ްނިްނމަން. ްރިޢާޔަތްކޮށް، 3ްްރަނގަޅަށް ްދޮވެފަ. ްވެރިކަންކޮށްަފއި ްނޫންްއަހަރު ްފޫ ތެލީގެ

ްރަ ްނަގައިެގން ްލާރި ްދަރަންޏަށް ްެނތް. ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ްމިްއެހެން ްހޯދައިދޭން ްވެސް ްކާބޯތަކެތި ްމިއަދު އްޔިތުންނަށް

ޖެހެނީ.ްވަރަށްްދަތިްޙާލަތެއްގައިްޤައުމުްމިއަދުްމިްއޮތީ.ްބަޔަކުްމީހުންްއައިސްްޤައުުމގެްމުއްސަނދިކަމާއިްހުރިްހުރިހާް

ްރައްޔިތުން ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްއޮތީ. ްމި ްގޮްއަސ ްފޭިރގަނެގެން ްމަޖިލީހުެގްއެްއޗެއް ގެ

ްފުލުހުންނަށްް ްސިފައިންނާއި ްފަސާދަނުކޮށް، ްޤައުމު ްއަޅުަގނޑުެމން ްހޭއަރާ ްވެސް ްހިސާބުން ްމި މެންބަރުންނޭ،

ްއެމީހާް ްވަދެ، ްއަށް ްހަރުގެ ްގެންގޮސް ްހިފައިގެން ްފެންނައިރަށް ްމިނިސްޓަރަކު ނުޑކޮށް ްއަުޅގަ ފުރައްސާރަނުކޮށް،

ްރޯނާގަްނނަވައިނުލައްް ްތަޅައި ްބަލަން.ްއޮރިޔާންކޮށް ްކުރެވޭތޯ ްމަސައްކަެތއް ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްހިނގާށޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާ

ްތަނަށްް ްމި ްމަސައްކަތްކުރީމަ ްއުފައްދަން ްހަމަނުޖެހުން ްޤައުމުަގއި ްފަސާދަކުރަން ްޤައުމު ްހަދަިއގެން އުސްފަސްަގނޑު

ްހުޅުޖަ ްނާންނާނެ. ްމީހަކު ްއިންވެސްުޓކުރާނެ ްމިތަނަށް ްނާްނނާނެ. ްގެްސޓުންނެއް ްކޮްންއަންނަ ްގޮވާލީމަ ހަން

ްމޮޅުް ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޑޮލަރުން. ްބިލިޔަން ްއިންވެސްުޓކުރާނީ ްތަނުގައި ްމި ްއަިއސް އިންވެސްޓަެރއްތޯ



  

ްަބޔަުކް ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުންެގ ްއިނގޭތޯ. ްނާންނާނެ ްވެސް ްހެދިޔަސް ްޤާނޫނު ްމޮޅު ްކިަތންމެ ްހެދިޔަސް، އެގްރިމެންޓެްއ

ްާކއް ްނިކުމެ،ްމޮޔަެވގެން ްަޤއުމަކަްށްމީހުން ްއުޅޭ ްމޮަޔްރައްޔިތުން ްދިޔައިމަ،ްމީ ްާބއްާވްހިސާބަށް ްޮގަވއި،ްމުބާރާތް ާކއް

ްހިންގަމުންް ްޖަރީމާތައް ްނުބައި ްމިފަދަ ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ، ްނޫންތޯ. ވެދާނެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަެދއްކީމާ ްާޤނޫނުގެ ްދޭތެރޭަގއި ްތަނަށްްްރައްޔިތުންނާ ްމި ްޖޯކުޖަހާނީ. ްމީހުން ބަލާަފއި

ްގޮތަްށް ްމި ްއަެނއްކާ ްހެދިޔަސް ްމޮޅަށް ްކިތަންމެ ްޤާނޫނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްނުާވނެ ްމީހަކު އިންވެސްުޓކުރާނެ

ެގްމަސައްކަތްކުރާްަބޔަކުްއުފައްާދްޤާނޫނެއްަގއިްއޮންނާނެްއުފެްއދުންތެރިކަމާއިްޢިލްމީްފެންވަރާއިްެއއިންްކުރާނެްމަންފާް

ްކުރެޭވް ްތެރެއިން ްޒުވާުބކޮށް،ްަތޅާފޮޅުމުގެ ްއައިސް ްެހނދުނު ްުދވަހަކު ްސުވާުލއުފައްދާނެ.ްކޮންމެ ްމީހުން ްވެސް މައްޗަށް

ްޖެހޭް ްއެބަ ްމިއަދު ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްޓަކަިއ، ްރައްޔިތުންނަށް ްދޫކޮށްފައި ްމިގޮތް ްެއހެންވީމާ، ްއެނގޭނެ. މަސައްކަތެްއކަން

 އެްފާހަގަކުރަްއވާްފަދައިންްަމސައްކަތްކުރަން.ްްބައެއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުން

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިް السالم عليكن ްް.الصالة والسالم على رسول هللا .بسم هللا الرحمن الر حيم

ްޙަޤީޤަތަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއިޞްލާޙުްރައީސް، ްނިމި، ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ްނޫނީ ްފާސްވެގެންދިޔައީ ްބިލު ްމި ކީ

ްފިހާރަތަކާއިް ްކަންމަތީ ްބިރަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޭރު ްވެފައި ްކަމަށް ްމިއަހަރު ްދިޔައީ ހުށަހެޅިގެން

ރުކާރުންްގެންގުޅެމުންދިޔަްަވގުތެްއކަން.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްގޭތެރެްއަށްްބިދޭސީންްވެއްދުމުގެްސިޔާަސތެއްްއޭރުްއޮތްްސަ

ްޓަކައިް ްހޯދައިދިނުމަށް ްރައްކާެތރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްދިވެހިރަްއިޔތުންނަށް ްހުއްުޓވަިއ، ްކަންަތްއތައް ްއެފަދަ ްއަކީ ނަތީޖާ

ް ްއެީކަގއި ްއެހެންކަމާ ްދިަޔއީ. ްފަރުމާކުރެވިގެން ްބިލު ްމި ްކުެރިވ، ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްތެރެއިން ބިލުަގިއްމަޖިލީހުގެ

ނޑުްމިއަުދް އެންމެްފުރިހަމަްނޫންްކަންތައްތަކެއްްވެސްްހުރިްކަމަށްްފާހަގަކުެރވިފައިްއެބަްހުރި.ްއެހެްނނަމަވެސްްއަުޅގަ

6ްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަށްްމިްމަޖިލީހުންްއިޞްލާޙެއްްގެނެްސގެންނުވާނެްކަމަށް.ްބިުލގ6ްްެވެސްްފާހަަގކުރަނީްބިލުގެް

ްވަކިް ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ްއޮީތްްވަނަ ްހިމަނާފައި ްފާސްކުރިއިރުަގއި ްބިލު ްމި ްކަމަށް ްނުކުރެވޭނެ ްނޫނީ ކަންތައްތަެކއް

ްޤައުމުގަިއް ްމި ްބިދޭސީންނަށް ްނޫނީ ްވިޔަފާރި ްަވއްތަރެްއގެ ްަވކި ްުގޅިގެން. ްިއޞްލާޙަކާ ްހުށަހެޅި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެީކގައި ްއޮތީ.ްއެހެންކަމާ ްއެ ްއިޞްލާޙުވެަފއި ްމާއްދާ ްއެ ްގޮތަށް ްކޮމިީޓްނުކުރެވޭނެ ްބިލު ްމި ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު އަުޅގަ

ްވަިކް ްކަމަށް. ްބާއްވާނެ ްއިޞްލާޙުުނކޮށް ްމާއްދާ ްއެ ްވެސް، ްއަންނައިރު ްނިމިގެން ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްގޮސް އަށް

ްކަމަްށ.ް ްުފރުޞަތުދެވިގެންުނވާނެ ްކުެރވޭނެ ްގޮތެްއަގއި ްއާދަިއެގ ްއެންމެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްނޫނީ ޚިދުމަތްތަކެއް

މިްސިޓީްބަލައިލުމުންްއެނގެނީްމިްސިޓީަގއިްހުރިްގިނަްކަންތައްަތކަކީ،ްފާހަގަކުރަްއވާފައިްހުރިްިގަންއެހެންނަމަވެސްް

ްަމއްސަލަތަެކްއް ްއުޅޭ ްނުކުމެގެން ްފުރިހަމަނުވުމުން ްޢިބާރާތްތައް ްކަމަށް. ްުފރިހަމަކުރުން ްއިބާރާތްތައް ކަންތައްތަކަީކ

ނޑުްވެސްްމިްބި ލުްކޮމިީޓްއަށްްފޮނުވަންްާތއީދުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނުޑްކަމަށް.ްއެހެންކަމާްެއީކގައިްައޅުގަ



  

ް ްބިލުގެ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްއިލްތިމާސްކުރަްނ ްވެސް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދާއިރު ްއަށް ްއަށ6ްްްކޮމިޓީ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރައްކާތެރިކުރު ްވިޔަފާރި ްކުރާ ްދިވެހިން ްިދވެހިންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެީއ ްޓަަކިއްއިޞްލާޙުނުގެންނެވުމަށް. މަށް

ްއާއިް ްާދއިރާ ްޞިއްޙީ ްއާއި ްދާއިާރ ްޤާނޫނީ ްއޮތް ްަބޔާންކުަރްއވާފައި ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމިހާުރ ްއެްއޗެއް. އޮންނަންޖެހޭ

ްނޫނީް ްޚިދުމަތްތަކަށް ްފަންނީ ްފަދަ ްދާއިރާ ްިޚދުމަތްދިނުމުގެ ްމާލީ ްއަދި ްދާއިރާ ްެޓކްސްެގ ްއާިއ ްދާއިރާ އެަކއުންޓިން

ްިވޔަފާރިކުރުމުގެް ްއޮތީްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެ ްހިމަނާފައި ްބިލުގައި ްމި ްމަސައްކަތްކޮށްގެން ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ހުއްދަނުދޭ

ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިް ްއެއް ްވިޔަފާރި ްކޮންމެ ްކޮންމެ ްނޫނީ ްވިޔަފާރިވެރިއަަކށް، ްކޮންމެ ްޮކންމެ ްމަޤުސަދެއްގަ. ްމާތް ވަރަށް

ް ްބިލުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްޓަކައި. ްފުރުޞަތުނުދިނުމަށް ްްވަނ6ްަކުރުމަށް ް)ހ(ގައި ްޑޮލަުރގ5ްްެމާއްދާގެ މިލިއަން

ް ްަކމަށާއި ްވާނެ ްބަހައްޓަންޖެހޭނ1ްްެއިންވެސްޓްމެންޓަކަްށ ްތަނެއްަގއި ްަކނަޑއަާޅ ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްޑޮލަރު މިިލއަން

ްައއިސް،ްބޭންކު ްހިފައިގެން ްލާރިކޮެޅއް ްކުަޑކުޑަ ްބޭނުމެއްގަ.ްމަޤުސަދެްއަގ.ްއެއީ ްއޮތީްވެސް ްއެ ންްކަމަށްްފާސްކޮށްފައި

ސިޓީްެއއްްތިމަންނަެގްފައިާސްއެބަހުރިްކަމަށްްސިޓީްއެްއްހިފައިގެންްއައިްސ،ްކޮންމެްަބޔަކަށްްމިްަޤއުމުެގްއާަދއިެގް

ްކޮމިޓީް ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްެއކީަގއި ްއެހެންކަމާ ްޓަކަިއ. ްފުރުޞަތުނުދިނުމަށް ްވަނުުމގެ ްތެެރއަށް ވިޔަފާރިތަުކގެ

ްަކންތަ ްދެންނެވި ްމި ްހުރިްމަރުޙަލާގައި ްފޮނުްއވާފައި ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްރިޢާޔަތްކުެރއްވުަމށްފަހުގައި އްތަކަށް

ނޑުމެންްޤައުމަށްް ްގެންނަަވއިްއަިދްއެްއިޞްލާޙުަތކުގެްތެެރއިްންވެސްްކޮންމެހެންްގެންނަންުނޖެހޭްއަޅުގަ އިޞްލާޙުތައް

ްއުނިުކރައްަވއި ްިއޞްލާޙުތައް ްއެހެން ްނޫނީ ްއިޞްލާޙުތަްއ ްފައިދާހުރި ްމަޖިލީހަށްް، ްއަލުން ްފުރިހަމަކުރެްއވުމަށްފަހު ބިލު

ްގެނެއްަސ،ްވީާހވެސްްައވަހަކަްށްމިްބިލުްފާސްކޮށްދެއްވުން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 ދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ް ްރަالسالم عليكن`. ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބިލުަތއްް. ްފާސްކުރައްވާ ްމަޖިލީހުން ްއޔިތުންގެ

ްމިް ްއަލުން ްތަްސދީޤުނުކުރައްަވއި ްބިލެއް ްއެ ްފޮނުއްވުމުން ްއަރިހަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޓަކައި ތަސްދީޤުކުރުމަށް

ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހުރުމުން ްކަންތައްތަކެއް ްރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ ްއިތުރަށް ްބިލެއްަގއި ްއެ ްފޮނުއްވަނީ ްމަޖިލީހަށް

ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްުކރިން ްތަސްދީޤުކުެރއްވުުމގެ ްބިެލއް ްކޮންމެ ޤަބޫލުކުރަން.

ކަންތައްތަެކއްްހުރޭ.ްއިޖުތިމާޢީްއަދިްއިޤުތިޞާދީްމައްސަލަަތކަށާއިްއެްޤާނޫނުްތަންފީޛުކުުރމުގައިްދިމާވެދާނެްދަތިތަކެއްް

ްމަނި ްއެ ްމިއީ ްބައްލަވަންޖެހޭ. ްމެންބަރެއްގެްހުރިތޯ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސްއޫލިްއަޔތެއް. ކުފާނުގެ

ްުއިން ްހުރި ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ްބިލުތަުކގަިއ ްއަންނަ ްއެނބުރި ްގޮތަށް ްމި ްބަލަންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހައިސިއްޔަތުްނ

ްގޮތަށް ްމަންފާހުރި ްާއއި ްލާބަ ްއެންމެ ްދިވެހިންނަށް ްރަނގަޅުކުެރވޭތޯ. ްަޓކަިއްްނުކުތާތައް ްތަސްދީޤުކުރުމަށް ފާްސޮކށް،

ްމަސައްކަތްކުރުމަީކް ްއެކު ްއިޚުލާސްތެރިކަމާ ްފޮނުވޭތޯ ްއަވަހަކަްށ ްވީހާވެސް ްއަިރހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ



  

ްނިންމާލަން.ް ްވާހަކަކޮުޅ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެދެމުން، ްމަަސއްކަތްުކރުމަށް ްދެިކގެން ްަކމުގައި ްވާޖިެބއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްމިހާްހިސާބުންްމިްބިލުގެްމައްސަލަިއގައިްބަހުްސކުރުމަށްް

ް ނަޑއެޅުނު 1ްްކަ ްމި ްހަމަވީ. ްަވގުތު ްހުށަހެޅި،1ްްގަިޑއިރުގެ ްހުށަހެޅުމެއް ްވަނީ ްމިހާރު ްހަމަވިއިރު ްަވގުތު ގަިޑއިުރގެ

ްޢަބްދުތާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްކެލާ ްއެީއ، ްއީދުލިބިފަ. ްދާއިާރގެްهللا ްގުަރއިދޫ ްހުށަހަޅުއްަވއި، މަޢުޞޫމު

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާީހމުްރިޟާްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްހުށަހެޅުން.ްއެއީްވިޔަފާރިްރަިޖސްޓްރީކުރުމުގެްބިލުްއަލުންް

ްކޮމިޓީ ްއިޤުތިާޞދީ ްިމްްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްަވގުތުަގއި ްއެހުމުގެ ްވޯަޓށް ްމިއަުދގެ ްއެހެންވީމާ، ްފޮނުްއވުމަށް. އަްށ

ްމިހާރުް ްއާދެ، ްނިންމާލަނީ. ްމި ްައއިޓަމު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްއޮންނާނެ ްއެހުން ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް

ުޅގެްަވގުތުްމިހާރުްމިްއޮތީްއައިސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއިތުރުްމަްއސަލަްއެއްްހުށަހަޅާނެހާްވަގުތެއްްނެތް.ްހުސްވަގުތުކޮ

ްޖެހިފަ.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.7

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.އ7ްަދަނީްއެޖެންޑާްނަންބަރްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްމިހާރުްމިް

ްގުރައިް-7.1 ްނަންބަރު ްާޤނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރިޟާ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ،2111/16ްދޫ

ްސުރުީޚް ްބިުލގެ ްއެ ްގޮތުން ްއިްއވުމުެގ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިުލެގ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ

ްޓުކުރުމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެްބިލު.ްބްރޯްޑކާސްް،2111/16ްމަޖިލީހަށްްއިއްވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

7.2-ްް ްނަންބަރ7.2ްްުއެޖެންޑާ ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

2111/7ް ްބި، ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ްޤާނޫނަްށ ްހިންގުމުގެ ްުއސޫލުން ްލާމަރުަކޒީ ްދާއިރާތައް ްއިާދރީ ލުގެްިދވެހިރާއްޖޭގެ

ދިވެހިާރއްޖޭެގް،2111/7ްފުރަތަމަްކިޔުންްއިްއެވވުމުގެްގޮތުންްއެްބިުލގެްސުރުޚީްމަޖިލީހަށްްއިއްވުން.ްޤާނޫނުްނަްނބަރުް

ްއިދާރީްދާއިރާތައްްލާމަރުަކޒީްއުސޫލުންްހިންގުމުގެްޤާނޫނަްށްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު.ް

7.3-ްް ްނަންބަރު ްޢިއްޒަްތތ7.3ްެއެޖެންޑާ ްދާއިރާގެ ްޤާނޫުންތުލުސްދޫ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ރި

ް ްއ2116/3ްްެނަންބަރު ްގޮތުން ްިއްއވުމުގެ ްކިޔުން ްފުރަމަ ްބިުލގެ ްއިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ދައުލަުތެގްމާލިއްޔަތުގެ



  

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިްއވުން. ްމަޖިލީހަށް ްސުރުޚީ ްއި،2116/3ްބިލުގެ ްާޤނޫނަށް ްމާލިްއޔަތު ޞްލާޙުގެނައުުމގެްަދއުލަތުގެ

ްބިލު.ް

7.4-ްް ްމަހުގެ ްފެބްރުއަރީ ްއަހަރުގެ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ 7ްވިލުފުށީ

ްއޭާނގެް ްނަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްއަލްފާޟިްލ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުީރގެ ްިއސްތިއުފާދެްއވި، ްއަމިއްލަފުޅަށް ްދުވަހު ވަނަ

ްކޯެޓްއގައިްްވެރިކަމުަގއި ްެއއްވެސް ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ނޑިޔާރުން ްފަ ްއުވާަލއި ްކޯޓުތައް ްއެންމެހައި ްޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ނޑިޔާުރންްކުރާްޙުކުމްތައްްދައުލަުތެގްއެްއވެސްްމުައއްސަާސއަކުްން އެްއވެސްްމަްއސަލަެއއްްނުބެލުމަށްްއަންގަިއ،ްއެްފަ

ްލިބި ްަފނޑިޔާރުންނަށް ްއަދި ްކުރެްއވިްތަންފީޛުނުކުރުމަށާއި ްނުދިނުމަށް ްއިނާާޔތްތައް ްއެންމެހައި ްއާއި ްމުާސރަ ދޭ

ްއޭނާގެްމައްޗަާށއިްއަދިްއެްޖަރީމާގެްބައިވެިރވިްއެންމެހަިއް މަސައްކަތްްބައްލަަވއިްތަޙުޤީޤުކޮށް،ްއެްތަޙުޤީޤުގެްއަީލގައި

ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ ްޮގވާލައި ްފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ްހަރުކަށި ްމަްއޗަށް ްކިޔުްންްފަރާތްތަކުގެ ްފުރަތަމަ ްޤަރާރުގެ ހުށަހަޅާ

ްއިްއވެވުުމގެްގޮތުންްއެްޤަރާުރގެްސުރުޚީްމަޖިލީހަށްްއިއްވުްނ.ް

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.9

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނަންބަ ްއެޖެންޑާ ްއާދެ، 8ްރު ްމަސަްަގއ9ި، ްހުސްަވގުުތްމިއަދު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްނެތް. ްއކަތެއް

 މިނެުޓގެްހުސްަވގުތުކޮޅުްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.31ްްޖެހިފައިވުމުންް

ް

ް]އަށ13:16ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 .ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްފަށަނީްއެ`.ްހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހުްޖަލްސާްކު ނުނިމިްްއިން.11ްޖެންާޑްނަންބަރުްރިއަްށގެންދަންްައޅުގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްކާށިދޫ ްމަސައްކަތް. ްހުރި ްިދވެހިރާއްޭޖގަިއްهللا ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޖާބިރު

ިރަކމުގައިްޤާނޫނުއަސާސީްާއއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްަފއިވާްގ.ކެނެރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދު،ްއޭނާގެްރިޔާސީްވެ

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްލިބިދޭްބާރުގ99ްްެޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކޮށްފައިވާްކަންކަންްޤާނޫނުއަސާސީގެް



  

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަމޖިލީހަށް، ްރަްއޔިތުންގެ ްއެދި ްތަޙުޤީޤުކޮށްިދނުމަށް ްބަލައި ްއަްށ142ްްދަށުން ްާމއްދާ ވަނަ

ްރިޢާޔަ ްަގވާއިުދގެ ްއެ ްގެންދިއުްނ.144ްްތްކޮށް، ްކުރިއަށް ްަބހުސް ްޤަރާރުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދިޔައިރު ްހިސާބަށް ްމި 45ްްބަހުސް ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 23ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ މިނެޓު.9ްްމިނެޓު.

ް ްއަށް ްޕާޓީ 11ްްޖުމްހޫރީ ްއަށް ްޕީ.އޭ ްމިނ5ްެމިނެޓު. ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްއަދި ްއޮތް.2ްްޓު. ްއެބަ ްބާކީ މިނެޓު

އެދިަވޑަިއގަންނަވާްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަށްްއަޅުަގނޑުްުފރުޞަތުްހުޅުވާލަން.ްއާދެ،ްުކރީްދުވަހުެގްމިްބަހުސްްއޮްތް

ނޑުްއެްލި ސްޓަިއގެންްކުރިއަްށްދުވަހުްއެދިވަަޑިއގެންނެވިްމެންބަރުންގެްލިސްޓުްއަޅުަގނުޑެގްއަތުގައިްއެބަްއޮތް.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިަހވަންދޫ ްއަރުވަނި ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނީ. هللاްމި

ްއަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް ްމި ްމިއަދު ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްބަހުސްކުރާއިރުަގިއް`. ްޤަރާރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްެއްއވެްސްހާލެއްގައި ްރައީްސ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްއެަބްއޮވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަންބޮުޑވުން އަޅުަގނުޑގެ

ނުޑގެްހިުތަގއިްމީހަކާްދޭތެރޭްއޮންނަްނަުފރަތުކަން،ްމަޖިލީސް ތެރެއިންްްއަމިއްލަްރުިޅވެރިކަން،ްނޫނީްވެއްެޖއްޔާްއަުޅގަ

ްެއއްެޗިހް ްގަާވއިދުތަކާ ްޤަރާރާއި ްބޭނުންވެގެން ްފިލުވައިލަން ްއެކަން ްތެރެއިން ްމަޖިލީސް ްވެއްޖެއްޔާ ްނޫނީ ބާލައިލާން

ްކުރިްނ،ްނޫނީް ްޤަރާރުގެ ްމި ނޑުމެންނަށް ްވެގެންުނވާނެ.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑުެމން ްބަޔަކަށް ހުށަހެޅޭ

ަފއިނުވާްރަީއސްްނަޝީދުގެްވެިރކަމުގެްކުީރގައިްވެިރކަންކުެރްއވިްފަރާތްތަކުގެްމައްސަލަަތއްްމިްޤަރާރުގައިްއިޝާރާތްކޮށް

ްއަިދް ްގެންދެވިދާނެ. ްކުރިއަށް ްހުށަހަޅަިއގެން ްގޮތުަގއި ްޤަރާރެްއގެ ްދުވާަލކު ްގޮތަށް ްމި ްހަމަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ވެސް

ްގޮތްތަކާް ްލިބުނު ްއަނިޔާ ްލާއިންސާނީ ްރާއްޖޭަގިއ ްނޫނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަތި،ްއުނދަގޫ ްލިބުނު ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ އި

ްވެސްް ްކަންތައްތަަކކީ ްކުރެވިަފިއްހުރި ްއޭރުަގއި ްަގވާއިާދްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާއި ްއަދި ްކަންަތްއތަކާއި ްއުނަދގޫ ްދަތި ދިމާވި

ނޑުމެންް ޢަމަލުކުރަމުންދާްއެއީްހަމަްމިހާރުވެސްްޤަރާރެްއްލައިގެންްބެލިދާނެްކަންތައްތައް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްައުޅގަ

ނޑުމެންގެްކުރިމަީތގައި ނާއިްނޫނީްޤާނޫނުއަސާސީްއިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުރާްވާްޤާނޫނުތަކުންްމިްނޫނީްއަޅުގަ

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްގޮތުން ްެބހޭ ްމީހުންނާ ްމީހަކަށް، ްކޮށްފަިއވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއަދި ްލިބިދޭ މީހަކަށް

ފައިވާްޤާނޫނުންްލިބިދޭްހިމާަޔތާއިްރަްއކާތެރިކަންްއެއީްވަިކްމީހަކަށްްވީތީްއުިނެވގެންްވާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާސްކުެރވިް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްޤާޫނނުތަކުން ްކުރިމަީތގަިއވާ ްރަީއސް،ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްެވގެންނުވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮުތަގއި ކަމެއް

ްމީހަުކްވެް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންކޮށްފަިއވާ ްވެްސްެއްއެބަްއެނގޭ ްމީހަކު ްވަޒީާފްެއްއގަިއްހުންނަ ްއެހެން ސް،ްއަދި

ްހިންގުމަްށް ްކަމެއް ްހިްނގަންޖެހޭ ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްީމހަކު ްއެ ްެވއްޖެއްާޔ ްނޫނީ ްނުލައި ްގަސްތަާކ ްއެްއވެސް މީހަކު

ރައީސް،ްޤާނޫުނއަސާސީްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތަަކކީްެއއީްކޮންމެހެންވެސްްކުރަްނޖެހޭނެްކަންތައްތައް.ްޢިްއޒަތްެތރި



  

ްވެރިކަްން ްޤާނޫނުގެ ްއޮވޭ ްއެަބ ްތެރޭަގއި ްމަސްޫއލިއްޔަތުތަުކގެ ްހަވާލުކޮށްފަިއވާ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިން

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްވެސް. ްކަަށވަރުކުރުްނ ްހިނގާކަން ްހަމަހަމަކޮށް ްޤާނޫނު ްތެރޭގަިއ ްއެންމެންެގ ްއަދި ދެމެހެއްޓުން.

ްދޭތެ ްމީހަކާ ްފަރާތަކުންްއެްއވެސް ްއެއްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވިއްޔާ ްނޫނީ ްވާނަަމ، ްކަމުަގއި ްއިހުމާލުކުރެވޭ ރޭގައި

ްަރއްޔިތުްން ްަމއްޗަށް ްވާހަަކތަކުގެ ްެއ ްނޫނީ ްއަުޑއިިވ، ްއެނިގ، ްދާކަމުގައި ްދެމުން ްނިކަމެތިކަްނ ްފަރާތަށް އަނެއް

އުލަތުގެްއެންމެްއިްސވެރިާޔގެްޤާނޫނީްވާޖިެބއް.ްެއކަްންކަންބޮޑުވުންްއޮތްްނަމަ،ްއެްަކންތައްތައްްހައްުލކުރުމަކީްެއީއްދަ

ްމީހުންް ްހުރިހާ ްތިބި ްދެން ްހިމާޔަތްކޮށްފައި، ްމީހަކު ްވަިކ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުްނ. ްދިވެހި ހަވާލުކުރީ

ްޖެހޭ ްކަމެއް ްކުރަންޖެހުނު ްއެގޮތުން ްނޫން. ްކަެމއް ްކުރެވޭނެ ްއެއީ ްޮކށްލުމަކީ ްއެއްފަރާތް ްކުރަން.ްނިކަމެތިކޮށްލައި ނީ

ްނެގެހެއްޓުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްއޮވޭ ްއެބަ ްހަމައެއާެއކު ްއަޅަން. ްޖެހޭނީ ްވެސް ްފިޔަަވޅެއް ްއަޅަންޖެހުނު އެގޮތުން

ޒިންމާްވެސްްހަވާލުކުރަްއވާފަ.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވާްަކންތައްތައްްއެންމެްރަނގަޅަށްްހިނގާނެްކަމުގެްކަށަވަރުކަްން

ްއޮ ްއެބަ ްކަށަވަުރކަން ްމިްޔަޤީން ްދަންަނވާނީ ނޑު ްބަލާއިުރްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ޭވްހޯދަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމި

ްވިސްނުމުަގިއް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ްނޫން. ްޤަރާރެއް ްތާއީދުކުރެވޭ ްޤަރާރަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑަކަށް ްޤަރާރަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ

ްކަމުގަް ްބޭނުންާވ ްހުށަހަޅައިެގން،ްކަންކަންކުރަްނ ްޤަރާރުތައް ނޑުމެންެގްމިފަދަ ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްވާނަމަ،ްނޫނީ އި

ޒާތީްހަސަދަްނޫނީްޒާތީްދުޝްމަނުކަންްފިލުވައިލަންްބޭނުންާވްނަމަ،ްކުރެވިދާނެްކިތަންމެްަކންތައްތަކެއްްއެބަހުރި.ްއަިދް

ްއޔިތުންނަކަށްްވާނެްމިްމަޖިލީހުގައިްމުޅިްހުރިހާްަވގުތެއްްއެްކަމަށްްހޭދަްވެްސްކުރެވިދާނެ.ްއެކަމުންްދިވެހިާރްއޖޭގެްރަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތްކަުމގައި ްކުރިއެރުމެއް ްލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްނޫނީ ްއެއް ފައިދާ

ްދެންެނވިް ްމި ްމިއަދު ްޚާްއޞަކޮށް ްފެނޭ ްއެބަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްގިނަ. ްވަރަށް ްވާހަކަ ްަދއްކަްނހުރި ްގޮތުން ްިމ ރައީސް،

ްހަވާލުކޮށްގެ ްއަރަިއގަންަންމަޤާމުތައް ްޙައްޤުތަކަށް ްކަަށވަރުކޮށްދީަފއިާވ ްސީދާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްބޭފުޅުން ްތިްއބެވި ްނ

ްނުކެރޭ.ް ްއެކަްނކުރާކަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫންތޯ. ްހުއްޓުވަްނވީ ްެއކަން ްއަޅުަގނޑުމެން މަންޒަރު.

ްފަ ްތިބި ްހިފަހައްޓަިއގެން ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުަގއި ްމި ްނުކެރޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުާރކަށް ްއެކަން ްވެްސ ރާތްތަކަށް

އަޅުަގނޑުމެންްމާްއައުލާކަންްބޮޑު،ްމިއަދުްމިްޤާނޫނުައާސސީްާއއިްޤާނޫނުތަކާްޚިލާފަށްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްހިންގަމުންދާް

ވާތްްވެްސްހުރިހާްޖަރީމާތަކެއްްހުއްޓުވުުމގެްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްގެންިދއުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްޤައުމުގައިްބަޣާ

ކޮށްފި.ްމިްޤައުމުގައިްބަޣާވާްތކޮށް،ްދިވެހިްއެަތއްްރަްއޔިތުންނަކަށްްޖިސްމާނީްއަދިްނަފްސާނީްގެއްލުންތައްްދީފި.ްމާީލް

ްހުރިހާް ްހިނގަމުންދާ ްމި ްޤައުުމގައި ްމި ނޑުމެން ްެބލީ.ްއަުޅގަ ްދީފި.ްިމްކަންތައްތަްއްކޮންތާކުންތޯ ްގެއްލުންަތކެއް އެތައް

ްއަ ްއަކާއި ްކާކުޯތްމާރާމާރީ ްހިނގަމުންދާއިރު ްޮބޑުކޮށް ްފާުޅކަން ްމިއަދު ްޢަމަލުތަކެއް ްހުރިހާ ްކޮރަްޕޝަނާއިްފަސާދަިއގެ ދި

ްއެްއް ްމައްސަލަތައް ްބޮޑެތި ްހުރި ްޤައުމުގައި ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފާޅުކުރީ. ްކަންޮބޑުވުން ްލައި ްޤަރާރެއް އެކަމަށް

ްރަ ްގެނައި ްމި ްޤައުމަށް ްމި ްއަދި ްމަތިންްފަރާތްކޮށްލުމަށްފަހު ްމީހުންގެ ްަބޣާވާތްކުރި ްބަދަލުކޮށް، ްވެރިކަން އްޔިުތންގެ

ްނަމަ،ް ްހޭދަކޮށްެލވޭ ްވަގުތު ްބަހުސްކުރަން ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ހަނދާންނައްތާލުމަށްފަހު



  

ްޢިއްޒަތް ްނުދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްޒިންމާއަދާކުރެވުނީ ްޤާނޫނީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްައޅުަގނުޑްއެީއކީ ްރައީސް، ތެރި

ްެވސްް ްބަޣާވާތެއް ްނޫނީ ްވާަނމަ ްލިބިަފއި ްއެއް ްއަނިޔާ ްއަިދ ްވިސްނައި ްފުންކޮށް ްެއއަްށވުރެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެދެނީ

ްޤައުމަީކް ްމި ްފިޔަވަޅުެއޅި، ްދޭތެރޭ ްމީހުންނާ ްއެ ްބެލި، ްެވސް ްމައްސަލަތައް ްމީހުންގެ ްއެ ްނަމަ ްތިބި ްބަަޔކު ކޮށްފައިވާ

ްލި ނޑުމެްނެގްއަމަންއަމާންކަން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްހެދޭނެ ްަޤއުމަކަށް ްއުޅެެލވޭނެ ްެއކު ްފަސޭހަކަމާ ްރައްޔިތުންނަށް ބިގެްނވާ

ްމަދުްމީހުންކޮޅެއްް ްޤައުމަކަްށުވން.ްމިއީ ްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެ ްޤައުމަކީ ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްބައްޓަންކުރުން.ްައުޅގަ ވިސްނުން

ްަބއްޓަންކު ްހިންގައި، ްގޮތަކަްށ ްހިތުހުރިހާ ްައއުން.ްގުިޅގެން، ްހުއްޓުމަކަށް ްދިޔުން ްދާ ްމި ްެވގެން ްަޤއުމަކަށް ރާ

ްމިް ްައޅުަގނޑު ްމަންޒަރެއް. ްއިޙުތިރާމުކުރެވޭ ްޤާނޫނަށް ްނުފެޭނ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާވްވެްސްއެްުޙކުމާްޤައުމުަގއިްފެނުނުްއެންމެްބޮުޑްކޮރަޕްޝަނާއިްފަސާަދއިގެްަޢމަލުްހައިކޯޓުންްޙުކުމެއްްކޮްށފައިްޮއއް

ްބޭނުންކޮށްގެންް ްމީހުން ްޢާއިލާގެ ްނިސްބަތްވާ ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްފަރާތުން ްހުންނެވި ްރައީސްކަުމަގއި ްމިއަދު ދެކޮޅަށް

ްހިންގަމުންްދިޔައީ.ްކާކަށްތޯްައޑުއުފުލަންްކެރުނީ؟ްކާކުތޯްއެަކންްފާހަގަކުރީ؟ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްނބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްހުުޅހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްއަޅުަގނޑުްމިްތެދުވީ.ްއެކަ ންްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްޤަރާރަކަށްްބަހުްސކުރެވޭްކަމަށްްވިސްނަިއގެން

ނޑުްކުަޑކޮށްްފަހުންްމިްތަނަށްްއާދެވުނީމަ.ް ްރަނގަޅުްކޮށްލަދެްއވުންްއެދެްނ،ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ،ްޤަރާރަކަށްްމިްބަހުސްުކރަމުންްގެންދަނީ.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޖާބިރުްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާްޤަރާރުގެްހެޑިންްهللاް.ްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް

ްއަާހއިރުަގިއް ްވޯޓަކަށް ްގޮަތކުން ްއެއްވެސް ްޤަރާރަށް ްމި ްވެސް. ްފުރަތަމަ ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ ރަނގަޅުކޮށްލަން

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ް"ިދވެހިރާއްޖޭގެ ްބަދަލުގައި ްޭއގެ ްކޮށްަފއިާވ" ް"ވެރިކަން ްއެހެންް، ްނަޝީދު" ްމުޙައްމަދު ކެނެީރޭގ

އަހަރުގެްކުީރގައިްބަޣާވާަތުކންްވައްޓާލުމަށްފަހުގައިްދެނ5ްްްއޮތުންްފެނޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްހަވާލުކޮށްފަިއވާްވެިރކަންް

ްހިތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދާިއރުގައި ްބަހުސްކުރަމުން ްޤަާރރުތަކަށް ްއެ ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްޤަރާރުތައް ްތަފާތު ްތަނަށް އަރާްމި



  

ްނޫންބާއޭ.ް ްތައްޔާރުވާްނވީ ްކުަރން ްއަނެްއާކވެސް ްދެްންއޮތިްއޔާ ްެއއް ްއަނިޔާ ްއިތުރު ްކުެރވޭނެ ްަބޔަކަށް ްގޮތުން ސިޔާސީ

ް ްނިންމާލި ްވެރިކަމެްއ ްައނިޔާވެރި ްޚުދުމުޚްތާރު ްރާއްޖޭގަިއ ްގުިޅގެނ31ްްްމި ްވެރިކަމާ ްއެ ްިދޔައިުރގައި ްވެގެން އަހަރު

ްމީހުން ްކަންަތއްތަާކއި ްދިވެހިްކޮށްފައިވާ ްކަމަކާއި ްއެތައް ްޤާޫނނީ ްޣައިރު ްއަނިޔާތަކާއި ްލާއިންާސނީ ްކޮށްފައިވާ ނަށް

ް ްމައްސަލަ ްކައިހުްސކޮށްލި ްމާލިއްޔާ ްލައިގެނ16ްްްދައުލަތުގެ ްޤަރާރެއް ްފެށިގެން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ވަަނ

ްއޮ ްނުފެނި ްކަެމއް ްެއްއވެސް ްއެހެން ްިމއީ. ްއަޅުަގނޑު ްމީހެއް ްދުވި ްކުރިމަތިވަމުންްއާދޭސްކުރަމުން ްކުއްލިައކަށް ވެަފިއ

ްގޮތުންް ްސިޔާސީ ްއެނގޭީތވެ، ްކާމިޔާބުކުަރއްވާެނކަން ްަނޝީދު ްަރއީސް ްއިންތިޚާބުަގއި ްރިާޔީސ ްއަެނއްާކވެސް އަންނަ

މަޅިޖެހުމަށްްޓަކައިްމިކަންްކުރުމަކީްރަނގަޅުްކަމެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްބޭނުންވޭްިމްޤަރާރުގެްކަންކަމާްުގޅިގެްން

ްރައީސްްއެއްް ްބޭފުޅަކު ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ްޖެނެރަލްކަމުގެ ްސެެކޓްރީ ްސާކުގެ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްކުރެވޭ ްތަޙުޤީޤެއް ވެސް

ްާސާކް ްއަޮތޅުަގއި ްއަްއޑޫ ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ްޕާކިސްތާނުން ްހުންނަަވއިގެން ްތަނުަގއި ްއެ ްޢައްޔަންކުެރއްވީމަ، ނަޝީދު

ކުރަްއވާތި.ްމޮިނއުމަންޓެްއގައިްބުެދއްްހަރުކުރީ،ްއެީއްކާުކްބުނެގެން،ްކާުކްގުިޅގެންްބަހައްޓަންްބޭނުންިވްބުދެއްަގއިްމާފު

ްއަދިް ްއެބަހުރި. ްހިނގާފައި ްމިކަހަަލ ްކަންތައްަތއް ްގިނަ ްލަްއަކ ްބަލަން. ްކަމެއްތޯ ްއޮތް ްކޮށްފައި ްާކކު ްދީގެން، ލާރި

ްރަްއޔިތުން ްމި ްއަިއސްގެން، ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްމީހަކު ްިކޔާ ްޕިއްލޭ ްދެްއކިްހަމައެއާެއކީަގއި ްއައިސްގެން ްަމޖިލީހަށް ގެ

ްއުސޫލުތަާކއިް ްިއސްލާމްދީނުގެ ްތިބި ްތަބާވެގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިދެވހިރާއްޖޭގައި ްުގޅިގެން ވާހަކަައކާ

ނަޑއެޅިފަިއވާްމަްއސަލަތައްްއެކަންްފުރޮޅާަލއިްއެހެްންގޮތަކަށްްބަހުސްކުރުމުގެްފުުރޞަތުްހޯދައިދިނީ އެއީްކާުކްްހައްދުކަ

ނެއްްހިނގާފަިއްއޮތްްކަމެއްތޯްވެސްްބަލައިލަންްއެބަްބޭނުންވޭ.ްމިްރާއްޖޭގައިްސިޔާސީްގޮތުންްކަންކަންްކިހިްރާވަިއގެން

ްމީހުންެގް ްއޮތީމަ،ްއެކި ްލިބިފައި ްމަޖިލީހަށް ްކަމެއް.ްމީިޑޔާެގްަވގުުތްރައްޔިތުްނގެ ްކުރެވޭ ްގިނައިން ްވަރަށް ކުރާއިުރގައި

ްގެންދިއުން ްބަދުނާމުއަުޅވަުމން ްއެކި ްބޮލުގައި ްގޮތުން ްމި ނޑަީކ ްއަޅުގަ .3ްް ްއާދެ، ްވަންދެކަށް، ްދުވަސް 31ްއަހަރު

އަހަރުގެްވާހަކަްމައުމޫނުގެްަވއްކަމުގެްވާހަކަްޮގވަމުންްދިޔައީތީެވ،ްރައީސްްނަޝީދުްމިްރާއްޖޭގެްއެމް.ޑީ.ީޕގެްވެރިކަާމް

ް ްފަަށިއގެން ްފެށުނީއްސުރެ ްމަޖިލ3ްީއެީކގަިއ ްރަްއޔިތުންެގ ްމި ްދުވަްސވަންެދކަށް ްމަޝްހޫރުކޮށްްއަހަުރ ްވަރަށް ހުގައި

ްއެްއޗެްއް ްހުރިހާ ްއޮތީ ްމިއަދު ްދިަޔއީ. ްެވގެން ްޅެމަށް ްފަރިްއސެއް ްކީހާ ްމީހެއް. ްގެންދިޔަ ްޮގވަމުން ްވާހަކަ އަޅުަގނުޑގެ

އަތްމަތީގަ.ްކޮރަޕްޝަުނގެްެއްއވެސްްކަމެްއ،ްނަހަލާލުްދަރިްއެއް.ްވަގަށްްއިނދެފައިްހުރިްމީހެއް،ްސިއްރުންްފިލަިއގެންް

ްކަް ްކޮށްލުމުެގްކުރި ްމިކަން ްަޤރާރަކުން ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތް. ްެއއް ްދެއްކިފަ ްތަނަކަށް ްމި ްއަިދ އިވެންެޏއް

ްކަމެއްް ްމަޖިލީހުން ްމި ްކޮްށލުން. ްމިކަން ްތެޭރގަިއ ްމަރުޙަލާތަކުގެ ްތަޙުޤީޤީ ްތެރޭގަިއ ްތަރަހަިއެގ ްޤާނޫނީ ބަދަލުގައި

ްޑޮލަރު،811ްތަޙުޤީޤުވޭތޯ،ްކުރެިވއްޖެތޯ؟ް ްތަނުގައިްްމިލިއަން ްމި ްމައްސަލަްވެސް ްބައެއްގެ ްތިބި ްކާލައިގެން ދައުލަުތން

ްނިމުނީ.ް ްގެންދިަޔއިމަ ްއަކަށް ްކޮމިޓީ ްދެއްކި. ްވާހަކަ ްއެ ްހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

ްރަނގަަޅށް ްނިކަން ްކުރަންޖެހޭނީ ްކުރަންޏާ ްނުފެނޭ. ްކުރާކަށް ްމިކަން ްއުސޫލުްނ ްއެ ްނާޞިރުެގްހަމަ ްއިބްރާހީމު .

ްހުިރް ްހިނގާފައި ްވެރިކަމުަގއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫނު ްކަންތައްތަާކއި ްހުރި ްހިންގާފައި ްރާއްޭޖގައި ވެރިކަމުަގއި



  

ް ްއަދި ްކަންތައްތަްއ2113ްްކަންތައްތަާކއި ްހުރި ްހިންގާފައި ްނިމުނީމަ ްވެރިކަން ްނަީޝދުގެ ްރައީސް ްއަހަރު ވަނަ

ްއެންމެް ްހަމަ ްބަިއްްބަލައިލުމަކީ ްއެކީގައި ްތިމަންނާމެންނާ ްކުރާކަށް ްކަމެއް ްމިއަދު ްގޮުތން ްސިޔާސީ ްކަމެއް. ރަނގަޅު

ްކުރީޭއް ްކަމެއް ްއެވެނި ްމީހަކު ްމިވެނި ްލައިގެން ްޤަރާރުތައް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްނެތީމަ، ްރައްޔިތަކު ހަދާފައި

ްވެރިކަންކު ްނެތް. ްއެއް ްމާނަ ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ްކޮންމެހެން ްއެކަމަށްްކިޔަިއގެން ްމީހުން ްކުރިމަތިލާންކެރޭ ްޓަަކއި ރުމަށް

ނިކުންނަންޖެހޭނީ،ްއަނެއްްމީހާގެްކަރުަގއިްހިފާފައި،ްއެްމީާހްގެންގޮސްްދަންޖައްސާފަްެއްއްނޫން.ްއެްމީހާގެްބޮލުގައިް

ްތިބީ ްމި ްއެީކގަިއްނިކުންނަންވީ.ްއަުޅަގނޑުމެން ްސާބިތުކަމާ ްނިކަން ްއެްއްނޫން.ްކެރެންޏާ މައިދާނަްށްްބަދުނާމުއަޅުވާފަ

ްއެްއ،ް ްޕާޓީ ްސިޔާީސ ްެއއްވެްސ ްބަލިކުެރވޭނެ ްވެރިކަމުން ްއިންތިޚާބަކުްނ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއަތަކުްނ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނިކުމެ.

ްނުހުންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ް ްވެރިަޔކު ްވާދަކުރެވޭނެ ްނަޝީދާ ްނޯންނާނެ.ްރައީސް ްއަދި ްއަކު ްރާއްޖެ ްމި ްވެިރޔަކު ސިޔާސީ

ްއެހެންނޫނި ްލައިގެން ްކުރަންްޤަރާރު ްމަރާލައިގެން ްމީހަކު ްނަމަވެސް ްބަޑިޖަހައިގެން ްބޮލަށް ްގޮތަކީ ްއޮތް ްދެން އްޔާ

ްެއއްް ްޕާޓީ ްފައްކާ ްވަރަށް ްނިކުންނާނެ. ްއަނެކަކު ްއެަކކަށްފަހު ްއެމް.ޑީ.ީޕގައި ްއެއް. ްާވހަކަ ްދަންނަވަންތޯ ދިމާކުރިޔަސް

ްމި ްއޮތީ، ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްއާދެ، ްނިމުނީތޯ؟ ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްއެއީ. ްލަިއގެން ްޤަރާރުތައް ފަދަ

ްވެރިކަެމއްް ްކަމެއް. ްއުފާވެރި ްވަރަށް ްހަމަ ްަރނގަޅުކަމެްއ. ްވާހަކަދަްއކާލުމަކީ ްުގޅިގެން ްކަންކަމާ ްހުރި ހިނގާފައި

ްހިނގާފަ ްކަްނކަން ްވެރިކަުމގައި ްއެ ްގޮތާއި ްދިމާވި ްނިންމަން ްއެ ްގޮތާއި ްނިންމާލި ްވެރިކަެމއް ްއެ ިއވާްނިމިގެންދާއިރުަގއި

ްިމް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްޤަރާރު ްމިފަދަ ްއަދި ްުއފާކުރަން ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްރަނގަޅު ްހަމަ ްބެލުމަކީ ގޮތް

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްމުޙައްމަދުް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތާއީދުކުރާަނން.ްއެއީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކޮށްލަިއފިއްޔާ ްމަތި ޤަރާރުގެ

ްމީހެއް ްހުރި ްކަމުގައި ްތަޙުޤީޤުނުކޮށްްްނަޝީދު. ްއެކަން ްފުރަތަމަ ްއިތުރަށް ްބޭލީމަ، ްދަމާ ްދެމިހުއްޓާ ްއެކަމުަގއި ނޫން.

ްވެްސް ްއެއް ްކޮމިޓީ ްބެލޭނެ ްނުބެލޭނެ. ްއެކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްބަލާކަށް ްތަޙުޤީުޤކުރަން ްކަމެއް އިތުރު

ްއެްއޗަ ްެވލިޑު ްމިއީ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްފާސްކުރި ްޤަރާރު ްވެްސްނުހުންނާނެ.ްމި ްކޯޓެއް ްވެގެްނނުދާނެ.ްބަލާނެ ްވެސް ކަށް

ްވެްސް ނީޑގައި ްގޮ ްނަޝީދު ްރައީސް ްގެނެސް، ްައނބުރާ ްވެސް ްވެިރކަން ްއިރާދަކުރެއްވިްއޖެއްޔާ ނުހުންނާނެ.

ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްوالحمد هلل رب العا لمين ބައިންދާނަން.ް

ް

 ކެވުްނ:އޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުްވާހަކަދެއް

ްއަުޅަގނޑުް`. ްއޮތީްއާދެ، ްްއިމީގަްދަންނަވާލަން ްކުށެއް ްމީހަކު ްއެއީްޮކންމެ ްވިޔަސް ްކަމުަގއި ްއޮތް ކޮށްފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮްށފައިވާްމީހަކުްކަމުގައިްވިޔަްސްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކންްކުރަމުންދާްމީހަކުްކަމުގައިް

ްމަޖި ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްއަދި ްހުރިްވިޔަސް ްއަންނަން ްތަނުގައި ްޮއތް ްކުރިޔަށް ްއަދި ްިވޔަސް، ްކަމުގައި ްމެންބަރެއް ލީހުގެ

ްެއއަީކް ްހިޔެއްުނވޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްބެލުމަކީ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްއޮތް ްކޮށްފައި ްކުށެއް ްމީހަކު ްއެ ްވިޔަސް ްކަމުގައި މީހެއް

ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއްހެނެއް. ްްމައްސަލަ ްފަދައިން ްޑޮލަރުގ000ްްެވިދާޅުވި މިލިއަން



  

ްބަލަންް ްމީ ްއަޅުަގނޑު ްވޯޓުިދނީ. ްބަލަންވެގެން ްއޭތި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިގަނެ، ްމަޖިލީހުން ްމި ްވެސް ްއެއް މައްސަލަ

ނޑުމެންްޕާޓީގެްޕީޖީްީލަޑރުްއެއީ.ްައޅުަގނޑުްވޯޓުދިިނންްއެްމައްސަަލްބަލަން.ް ެއއީްވޯޓުްދިންްމީހެއް.ްއެކަމަުކްައޅުގަ

ްއަނެއްކާް ްދެން ްބެލެން. ްަމއްސަަލތައް ްގޮތެްއގައި ްބޮޑު ްސާފުަކން ްވަރަށް ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ކީްއވެގެންތޯ؟

އަހަރުގެްތެޭރަގއިްރައީސްްނަޝީދުްއުފެއްދިްރިޔާސީްކޮިމޝަނުންްހަމަްއެކަނިްބުރ3ްްައަޅުަގނަޑކީްމީްސީދާްމިދިޔަް

ދިދަިއގެްމައްސަަލްފިޔަަވއި،ްއެހެންްެއްއވެސްްމައްސަލަްެއއްްޝަރީޢަތަކަްށްްމަސައްކަތްތަެކއްްކޮްށގެންްހޯުދނުްހައެއްކަް

ްވަނީް ްމިހާރު ްމައްސަލަ ްޝަރީޢަތުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުދިޔަ. ްފެނިގެނެއް ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ްތަނެއް ްދިޔަ ހުށަހެޅިގެން

ްދެ ްވަނީ ްމައްސަަލްއަނެްއކާެވސް ްަރއީްސގެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްިޢއްޒަތްތެރި ްވެްސްނިންމާފަ. ްކޯޓަށް ްހައި ްފަހަރަށް ވަނަ

ްމިހެންް ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްކަމެްއ ްއެކަީށގެްނވާ ްވެސް ްފޮނުވުމަކީ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްފަހަރު ްތިންވަނަ ްއަދި ފޮނުވާފަ.

ްއަިދް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއޮެވއްޖެ ްކޮށްފައި ްކަމެއް ްނަޝީދު ްަރއީްސ ްކީްއވެގެންތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުއްޓާ މައްސަލަތައް

ްރައީ ްހުރިްބަލައިލުމުން ްނުކޮށް ްކަމެއް ްނޫންތޯ. ްސާބިތުވީ ްނުކުރާކަން ްކަމެއް ްއޭނަ ްނޫންތޯ. ްސަލާމަތްވީ ްނަޝީދު ސް

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްއަންނަންޖެހޭ ްމީހުން ްވެރިކަމަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްތަުނގަިއ ްއޮތް ްކުރިޔަށް ްއެހެންވީާމ، ްވަންޏާ. ކަމަށް

ްިވޔަސް ްކަމުގައި ްހުރި ްކޮށްފައި ްވެިރން ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަދަބުް،ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޭގެ ްވަންޏާ ްކޮށްިފްކަމަށް ްކަެމއް ވެިރޔަކު

ނޑުމެންްއެބަްވެރިމީހާްއަްށްދޭންޖެހޭްއިނާޔާތްތަކެްއ.ްެއް ލިބޭނެކަން.ްއަނެްއކާްމިހާރުްިމްޤާނޫނުތައްްއޮްތްގޮތުންްއަުޅގަ

ްހު ްނުކޮށް ްކުށެްއ ްޚިލާފުނުވެ، ްޤާނޫުނއަސާީސއާ ްޤާނޫނާ ްކީްއވެގެންތޯ؟ ްދޭންޖެހެނީ ްމި ްއަށްްއިނާޔަތްތަްއ ްމީހާ ންނަ

ްޤާނޫނުް ްބަލަންޖެހޭ ްއެބަ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެހެންވީމާ، ްދޭންޖެހެނީ. ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމުގަިއް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްއެއީ ްވެސް. ްތޯ ްއަށް ްމީހާ ްޙައްޤު ްދެވެނީ ްމި ްދެވޭއިރުަގއި ްފައިާސ ްއަެނއްކާ ހެދިއިރުގައި

ްއަުޅގަ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްމީހަކާްވިޔަސް ްވަކި ްވާހަކަދަްއކައިފި، ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްތަނުގައި ްމި ނޑުމެން

ްކޮބައިތޯ؟ް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއެކަމަކު ްނޫން. ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއްގޮަތކަްށވެސް ްމިއީ ދިމާކުރުމާ،

ްމީހުންނަ ްމަގުމަތީގައި ްހިނގަނީ ްމި ްދުވަހަކު ްޮކންމެ ްތެރޭަގއި ްތަނަކުްންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިވެނި ްމަލާމަތްކުރުމާއި ށް

ވިޔަފާރިނުކުރުމާއިްމިވެނިްކަެމއްްކުރުމާްމިކަހަލަްކަންތައްަގނޑު.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަންކަްންއެންމެންްވެސްްހުއްޓާލަންް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ. ްމަްއސަލަ ްނޫނޭ ްމިއެްއ ްއެކަމަުކ ްހުއްޓިގެން. ްވެްސްދާނީ ްދިމާއަކުން ްހުރިހާ ްހުްއޓާލީމަ ެގްއުޅޭ.

ްކުރަމުންް ނޑު ްކަންތަްއގަ ްބޮޑެިތ ްމިކަހަލަ ްކުރަނީ، ްަކމެއް ްއަެނއް ްގެންުގޅެނީ. ްކާުޅތަކެއް ްމަލާމަތްކުރަނީ. ތެރޭގައި

ްގެންުގޅޭް ްމި ްެވސް ްޯކްއޗެްއކަން ްމިީއ ްާކޅު ްބަލާއިރު ްތާރީަޚށް ްކާޅުެގ ްފުރަތަމަ ްލަދުހަޔާތް؟ ްކޮބައިޯތ ގެންދާއިރު

ްކޯއްެޗއްކަން ްކާޅަކީ ްއެނގޭބާ؟ ްމާތްމީހުންނަށް ްބަލާއިރު ްއެްއގޮތަކުން ްކާޅަކީ ްބަލާއިރު ްކަމަށް ްކޯްއެޗއް ްކާަޅކީ هللاް.

ް ްެއއްެޗއް. ްޢަލައިހިއްސަލާމުެގްهللاްލަޢުނަތްލެއްވި ްނޫޙު ްބަލަމާ، ްިނކަން ްއެްއޗެއް. ްލަޢުނަތްލެއްވި ްވަތަޢާލާ ސުބްޙޫނަހޫ

ނޑުމެންނަށްްތާރީޚުން،ްޤުރު އާނުންްއެނެގންްއޮތީ،ްޖޫލިޔާްފަރުބަދައޭްތޫފާނަށްްފަހުގައި،ްތޫފާންްނިމުމަށްފަހުގައިްއަުޅގަ

ްދުނިޔެް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދިޔަިއމަ، ްބީހިގެން ްދިޔައީ. ްބީހިެގން ްނާކޮޅު ްނޫޙުގެފާނުގެ ްމައްޗަްށ ްފަރުބަދައެްއގެ ކިޔާ



  

.ްދުަވސްްވީއިުރގަިއްެވސ3ްްގެފާނުްފޮނުީވްކާެޅއް.ްާކޅުްއަނބުާރްނައިްނޫޙޫްްއަމާންވިތޯްބެލުމަށްްޓަަކއިްޮފނުވީްކާެޅއް.

ްޒައިތޫިން ްއައީ ްމި ްކޮތަރު ްފޮުނއްވީާމ ްކޮތަރު ްއެ ްޮކތަރެއް. ްފޮނުއްވީ ްނޫޙުގެފާނު ްދެން ްަނއިމަ ްނައި. ްއަނބުރާ ކާޅު

ފަތްކޮޅެއްްހިފައިގެން.ްއައިމަ،ްނޫޙުގެފާނަށްްއެނގިަވޑަިއގަީތްމިހާްހިސާބުންްދުނިޔެްއަމާންވެއްޖެކަން.ްމީްމުޅިްދުނިޔެް

ލާކުެވގެންްދިަޔއީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްހިސާބުންްނޫޙުގެފާުންއަނެްއކާްއެނބުރިްބިމަށްްއަށްްައއިްތޫފަނެއް.ްމުޅިްދުިނޔެްހަ

ްއެހާް ްއިނގޭތޯ. ްމިނިމަސްކާށޭ ްއިނީ ްމި ްކާޅު ްބެލިއިރުަގއި ްގޮތް ްވީ ްކާޅަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ފައިބަިއވަަޑއިގަތީ.

ް ްމާތް ްހިސާބުން ްކާެޅއްهللا ްގޮތުގަ. ްއެްއޗެްއެގ ްކިޔަމަންުނވާ ްކާޅަކީ ްހުރިހާްްލެއްވީ ްއެހެން ްނުކުރެވޭނެ. ކިޔަމަނެއް

ނޑުމެންްކޮށްޓަކަށްްލައިގެން،ް އެްއޗެއްްިކޔަމަންކުރެވޭނެ.ްއެެހންވީމާ،ްމިހިރަްނުބައިްނުލަފާްއެއްެޗއްްޮގވަިއގެންްއަުޅގަ

ްކާޅު ްފުރަތަމަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދާއިރުގައި ްގަންނަމުން ްސަކަރާތް ްމި ްހިނގައި، ްމަގުމަތީގައި ްދުވަހަކު އެީއްްކޮންމެ

ކޯްއޗެއްކަންްވެސްްނޭނގޭްަބޔަކު،ްއެްއޗެއްްގެންުގޅެންވާީންކޯއްެޗއްކަންްވެސްްއެނގޭްްބަޔަކު.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްއެހާް ްވެސް. ްކަމެއް ްއަޅުަކންނުކުރާ ްކާޅަށް ްމިހާރު ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްތެެރއަށް ްތާރީޚުގެ ްގޮސް، މިހެން

އޮތީ.ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްއަނެއްްމައްސަލަްއަކީްޣައިބުބުނުން.ްްހިސާބުގައިްކާުޅގެްކަންތައްަތްއްމި

ްމީހުންގެް ްމަލާމާތްކުރުމާއި ްމީހުންނަށް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްމި ޣީބަބުނުން.

ާއއިްދެންްގޮްސްމިްކަހަލަ.ްއަދިްއޮްސކޮޅުންްްސިފަތައްްިކޔުމާ،ްއިސްޮކޅުންްކުރުްވާަހކަްއާއިްއިްސކޮޅުންްބޮޑުްވާަހކަ

ނުޑްވެސްްމީްވަރަށްްުކޑަކުޑަްީމހެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްމީްއިންސާނެއް.ްމީހެްއގެްކަުޅް ކުރުްކަމަށްްވަންޏާްއަުޅގަ

ް ްދިގުވީ، ްމީހަކު ްކުރުވީ،ްނޫނީ ްމީހަކު ްކަޅުީވ،ްނޫނީ ްމީހަކު ްމީ. ްގޮތްތޯ ްހެދުނު ްއަމިއްލައަްށ ްމީހަކު ްއާއި ނޫނީްސިފަ

ްކުރާނީް ްމީހަކު ްއެ ްނަމަ، ްުކރާ ްެއކަން ްއަމިއްލައަށް ްމީހަކު ްއެ ްކަެމއްތޯ. ްކުރި ްއަމިއްލައަށް ްމީހަކު ްމީ ްހިކިވީ މީހަކު

ް ްސިފައަށޭ. ްރީތި ްއެންމެ ްހުންނާނީ ްމީހާ ްރީތިކޮށްނޭ.ްއެ ްއެންެމްهللاްވަރަށް ްއުފެއްދެވީ ްއިންސާނާ ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ްއެ ްއެީއ ްސިފަިއގަ. ްރީތި ްއެންމެ ްފަރާތެއްްްމާތް، ްމަލާމާތްކުރެވޭނެ ްއެައަކށް ްސޫރަ. ްރީތި ްއެންމެ ްހުންނަންޖެހޭ މީހާ

ްވަަޑއިގަތުމުން،ްކީރިިތް ްއެނބުރި ްއަންހެނަކު ްައއި ްއަރިހަށް ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްޢާިއޝަތުގެފާނު ްުދވަހަކު ްއެއް ނާންނާނޭ.

ްހަދީ ްރަސޫލާ ްީކކޭތޯ ްައއީ. ްއެ ްއަންހެނެކޭ ްކުރު ްހާދަ ްދެންނެވީ ްއަރިހުަގއި ްޢާއިޝަުތގެފާނޭްރަސޫލާ ްއޭ، ޘްކުެރއްވީ.

ްޣައިބުނުބުނާށޭ.ްތިްވިދާޅުވީްަޣއިބެކޭ.ްޢާއިޝަުތގެފާނު...ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުމެންބަރު.ްތޮއްޑޫްދާއިރާ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:



  

ްމުޙައްމަދުް ްގ.ކެނެީރގޭ ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްހުށަހެޅުއްިވްނަޝީދު،ްއޭނާގެްރިޔާސީްވެިރކަމުގައިްކޮށްަފއިވާްކަންތަ އްަތްއްބެލުމަށްްޤަރާރެއްްހުށަހެޅުއްވީތީްއަޅުގަ

ްކަެމއްް ްއެ ްވިޔަްސ، ްަކމުގައި ްކުރި ްކުށެއް ްމީހަކު ްޮކންމެ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްޝުކުރުއަދާކުރަން. މެންބަރަށް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު، ްހިސާބަށް ްމިތިބި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަރާރުގަިއްބެލެންޖެހޭނެ. ްމި ން

ްވެްސް ްރަްއޔިތުން ްހުރިހާ ްާރއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނިމިގެންދިަޔްުދވަސް ްވެިރކަން ްވެރިމީހާގެ ްއޮތް ްމި ރިފަރކޮށްފައި

ްހުރިް ްފެންނަށް ްލޯމަތިން ްކުށްތަކެްއ، ްޖިނާޢީ ްގިނަ ްވަރަށް ްހިނގައިިދޔަ ްުދވަހު ްއެ ްއެހެންީވމާ، ްދެކުނީމު. ރޯމާދުވާލު

ްހި ްކުށްތަކެއް ްާއއިްޖިނާޢީ ްވާހަކަ ްމީހުންގެ ްބަޣާވާތްކުރި ްބެލެންޖެހޭނެ. ްވެސް ްމައްސަލަ ްފަރުދުންގެ ްހުރިހާ ްދިެވހި ންގި

ްކުލަވަރުް ްސިޔާސީ ްޕޯޑިައމްތަކުގަިއ، ްސިޔާސީ ްދައްކަނީ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ޣާޒީންގެ

ް ްރޯމާދުވާލު ްއެހެންނަމަވެސް ްޖައްސަިއގެންަކން. ްބޮޑަށް ްކުލަވަެރއްްވަރަށް ްެއއްެވސް ްއެއީ ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ހިނގާ

ްަމއްޗަށްް ްޙަޤީޤަތްތަކުގެ ްނޫން.ްއެ ްވެސް ްއެއް ްވާހަކަ ްނޫން.ްދެްއކޭނެ ްވެސް ްެއއް ްވާހަކަ ްދައްކަންޖެހޭނެ ޖައްސަިއގެން

ްކުރިމަގަ ްރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެްއކޮށް ްދެން ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ. ްޓަަކއިްއަޅުަގނޑުމެން ށް

ްކުރިމަުގް ްރާއްޖޭގެ ްެވގެންދާނީ ްގޮތް ްޢަމަލުކުރާނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެދު ްމީހުންނާ ްވެިރކަންުކރި ްކުީރަގއި ރާއްޖޭގަ

ބައްޓަންެވގެންްދާނެްގޮތަށް.ްެއގޮތުންްރައީސްްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާމުަގއިްހުްއާޓް

ް ްވެިރކަން ްދޭތެރޭގަިއްބަޣާވާތަކުން ްބޭފުޅުންނާ ްދެ ްމި ްނަޝީދާ، ްމުޙައްމަދު ްވިާދޅުވާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކަމަށް ބަދަލުީވ

އަޅުަގނޑުމެންްޢަމަލުކުރާްގޮަތކުންްނޫންްގޮތަކަށްްމާދަމާްރާއްޖޭގެްރިާޔސަތުްވެސްްއަދިްރައްޔިތުންގެްދިިރއުޅުންްވެްސް

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްމީގެް ބައިްގަރުުންކުރިން،ްދިވެހިްައދަބީްގުލްޝަނުެގްފިނިފެންމާްބައްޓަންެވގެންނުދާނެ.ްއަުޅގަ

ކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްބުނި،ްމުޙައްމަދުްއަމީނުްހަވަރަށްްދެވި،ްއޭނާގެްވެރިކަންްނިމުނުްގޮތުގެްަމއްޗަށްްދާދިްމިދާކަށްް

ްޮއވޭ،ްައމީ ްނިމުމުަގއި ްފޮތެއްގެ ްފަދަ ްޯއކިޑުމަލެއް ްަފރިވެފޮޅުނު ްބުސްތާނުަގއި ްއަދަބީ ްމުޙައްމަދުްދުވަހު ްއަތްޕުޅަށް ނާގެ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްވާހަކަ. ްގެނައި ްތަތްތެޅިގެން ްެލއިން ްތުވާއްޔާ ނޑުެކނޑިޮކޅާިއ ްކޮ އަމީނުގެ

ް ްތިއްބަސް ްދެބަސްވުމުަގއި ްސިޔާސީ ްނަޝީދުގ7ްްެޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމުޙައްމަދު ްއަަކށް ްކެނެރީގެ ފެބްރުއަރީގައި

ްޮކނޑުެކނިޑކޮޅެް ްމަރުވިޔަސް،ްތުވާލިކޮަޅކާއި ްވެރިމީހާ ްބުނި ްއަމީނޭ ްމުޙައްމަދު ްދިރި. ްހުރީ ްއޭނަ ްނުގެންދެވުނު. އް

ްނުކުމެ،ް ްެއއްކޮްށ ްޚިޔާލާ ްހަވަުރެގ ްފިކުރަށް، ްރޫޅާލި ްފިޔަތަްށ ްފިނިފެންމަލުގެ ްނުވޭ. ްމަރެއް ްނަޝީދު މުޙައްމަދު

ްުއސްފަސްަގނޑު ްނުެލވުނު.ްިއސާހިތަކު ްެއއް ްރޫޅަ ްމަލުެގްފިޔަތަެކއް ްއެއްކޮްށްފުރާލައިފި.ްްގުލްސަންޕާ ވެްސްމީހުންނާ

ްދުްށް ްތާރީޚު ްރާއްޖޭެގ ްދިވެހި ްކުރިން ްބަިއގަރުުނގެ ްމީގެ ްއެހެންވީމާ، ްފުރާލައިފި. ްވެސް ްސަރަހައްދު ނުޑ ްރާުޅގަ އަދި

ށްްފެބްރުއަީރގެްފަހަުކންްމިްރާއްޖޭގައިްތަކުރާރެއްްނުވި.ްމިއަދުްމިްއޮތީްހަމަްވާންވެފަ.ްވާދަވެިރކަމާްއެްއކ7ްޮދުވަހެއްް

ްރާއްޖޭގަިއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްާދއިރު ްއަށް ްމާދަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްިހނދުން ްއޮތް ްމި ވާންވެފަ.ްމިހާރު

ް ްދައުރުވަމުންކަްނ. ްބަދަލުވެ ްަދނީ ްމި ްވެސް ްކަމެއް ްފެހ2118ްިކޮންމެ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ަގއި



  

ްމެ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްއޭރު ްނިންމިއިރު ްކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަންނާނެ ްވެރިކަމަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ންބަރުން

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޫން. ްޢަބްދުލްޤަްއޔޫމެއް ްމައުމޫނު ްއައީކީ ްވެރިކަމަްށ ްއެހެންނަމަވެސް ްހެދީ. ްމިގޮތް ްއެގޮތް ޤާނޫނުތަކަށް

ް 7ްްމިއަދު ްރާއްޭޖގެ ްތިބި ްސަވާުރވެގެން ްބާރުތަުކގައި ްވެރިކަމުގެ ްފަހު ްއަށް ްލީޑަރުންްފެބްރުއަރީ ްސިާޔސީ އެިކއެކި

ްވެްސް ްބޭފުޅުން ްތި ްދޭެތރޭގައި ްގޮތާ ްވެދާނެ ްއެކަން ްމާދަމާ ްޚިޔާލުފުޅުކުރެްއވުމަކީ ްކަމަށް ްތިެބވޭނެ އެގޮުތގައި

ނޑެއްްނޭދެންްމާދަމާްރިާޔސީްއިންތިޚާބުްކާމިޔާުބކުރާްފަރާތުންްނުކުމެ،ްދެންްތިބިް ޝައްކުކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްައޅުގަ

ަހއްޔަރުކުާރކަށްްވެސް.ްއަދިްއެްއވެސްްަރއްޔިތަކަށްްެގއްލުންލިބޭނެްކަމެއްްކުާރކަށް.ްއެހެންނަމަެވްސްސިޔާސީްލީޑަރުންް

ް ްޖުލައި ްރިޕޯުޓ ްކޯީނގެ ްމިފަދ31ްްައަޅުަގނޑުމެން ްދާއިރު، ްއިންިތާޒރުކުރަމުން ްއެންމެން ްައޅުަގނޑުމެން އަށް

ނޑުމެްނގެްޒާތީްހަސަދަތައްްފިލުވައިލުމުގެް މަސައްކަތްކުރަމުންްދިއުމަކުންްމިްރާއްޖެްއަށްްވެސްްމިްްކަންކަމުަގއިްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްނަމަ ްހުޅުަވއިލަިއފި ްނޫސް ްނެތް. ްެއއް ްފައިދާ ްއެްއވެސް ްލިބޭނެ ްވެްސ ްަރއްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ

ް ްފަރާތްތަކުން ްތިބި ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްމިއަދުގެ ްވ311ްާފެންނަނީ ްއެދޭ ްނަގަން ްލޯނެއް ްރުފިޔާގެ ހަކަ.ްމިލިއަން

ްއެއް.ް ްވާހަކަ ްބިރުވެރި ްަވރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްެއއީ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްނެގި ްމީހުން ްތިބި ްހިންގަން ސަރުކާރު

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްެއހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްަވޒަންކުރަން ްއެންމެްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިހސާބު ްއޮތް ްއިޤްތިޞާދު ރާއްޖޭގެ

ްއެްއކޮ ްދެބަްސވުންތަކާ ްމި ްނަމަ،ްމާދަމާްތެރޭގައި ްކަމުގަިއްވަނީ ްިއސްކޮށްފި ްއަިނާޔވެރިކަމުެގްސިފަ ްއަުޅަގނޑުމެން ށް

ްދެރަް ްލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްާރއްޖޭެގ ްިވޔަސް ްކަމުގަިއ ްހުރި ްީލޑަރަކު ްސިޔާސީ ްކޮންެމ ްވެރިކަުމގަިއ ރާއްޖޭގެ

ްުސވާ ްއެއީ ްުސވާލު ްބަޣާވާތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްއިހުާސސްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޣާޒީންނާިއްއަޅުަގނޑުމެން ްބާްއވާ. ުލމާކެއްަގއި

ްއޮތޯރިޓީް ްމޯރަލް ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބާްއވާ. ްއެއްކިބާކޮށްފައި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްބަހުސް ބާޣީންގެ

ްެއއްބަސްވާން.ް ްއެްއޗެްއކަން ްބެލެންޖެހޭނެ ްކުށްތަކަކީ ްޖިނާޢީ ްހިނަގއިދިޔަ ްލޯމަތީގައި ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ އޮންނަންޖެހޭ

ްލިބިގެންދަނީ.ްއަނެއްާކވެ ްެގއްލުން ްއެ ްބަޔަކަޭށ ްބައިވަރު ްހާދަހާ ްެވސް ްކޮށްފިްއޔާ ްއެކަން ްހިާތމަކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ސް

ްޑިފެންސ311ްްް ްޝަފީޢުގެ ްިއސްމާޢީލް ްދަނީ. ްއެ ްގެއްލުްނވަމުން ްދެރައެކޭ ްހާދަ ްމީހުންނަށް ްފުލުހުންެގ ސިަފއިންެގ،

ް ްސެޕްޓެމްބަރު ްބަޑިޖެހިކަމ21ުމިނިސްޓަރުކަމުގައި ްމީހުންެގްަގއި ްތިބި ްލާފައި ްޖަލަށް ްއުމުރަށް ްތުހުމަތުގައި ެގ

ްތިބިް ްބޮޑުވެަފއި ްބަންޑެލި ްސެޓްފިކެޓުތަުކގެ ްއެްއކޮށް ްކުލަތަކާ ްއަޚްލާޤީ ްދެކުނިން. ްޮލލުން ްއަޅުަގނޑު އިހުސާސްތައް

ްކޮމިޝަނު ްއިންކުައރީ ްތިބީ ްމީހުން ްއަމުރުނެރުނު ްބަޑިޖެހުމުގެ ްއެކަމަުކ، ްޖަލުގަ. ްތިބީ ްމިއަދު ްމިްމީހުން ްމިހާރު ގަ.

ްފުރޮޅި،ް ްކަންކަން ްމިއީ ްޙަޤީޤަަތކީ. ްސިޔާސީ ްމިއަދުގެ ްމިއީ ްއިންކުއަރކުރަން. ްކަންކަން ްއުޅޭ ްހިނގަިއގެން ރާއްޖޭަގއި

ްބަލައިގަނެވިދާނެ.ް ްވެސް ްޤަރާރު ްމި ްވާހަކައަކީ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތަކީ. ބަދަލުވެގެންދާ

ްއަޣްލަބިއްޔަ ްގަޔަށްްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްހަމަ ްމާދަމާ ްތީރު ްދޫކޮށްލާ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭނުންކުރެވިދާނެ. ތު

ނޑުމެންްގަބޫލުކުރަންޖެހޭ.  ވެސްްައއުމަކީްއެކަީށގެންވާްަކމެއްްކަމުަގއިްއަުޅގަ

ް



  

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

ްވޯޓަށްްއެހެންްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންް.12ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްނަންބަރު ްއެހުމަށް.ްއ12ްަޑާ ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހެން ްވޯޓަށް ށް.

ންްވޯޓުްންނިންމާްހިސާބަށްްގޮސްފަިއް.ްދުވަހުެގްމަސައްކަތުގެްތެެރއ12ް.12.1ި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއެޖެންޑާްއައިޓަމްް

ް ްއުސޫލުން ްގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްއެޖެންޑ1:31ްާހުރި ްދަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގައި

ް ްގޮތުަގއ12ްްިއައިޓަމު ްމައްސަލަެއްއގެ ްހުަށހެޅި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްއޮީތ ްމި ްދެންނެވުމަށް ްވޯޓަށް ްމިއަުދ އަށް.

ްމަ ްހުށަހެޅި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ްވ91ްްާއްސަލައިގަ. ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ގޮތުގެްމަތިންްރައްޔިތުންގެްަމޖިލީހަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަނބުރާްފޮނުއްވާފަިއވާްވިޔަާފރިްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެްބިލުް

ްކޮމިޓީއަށް ްިއޤްތިޞާދީ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްފެނިވަޑައިގަންަނވާްްއަލުން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު، ފޮނުވުމ

ްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމަޢުޞޫމުްهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމުްރިޟާްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

71ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް



  

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 71ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .36ް ްޖުްމލަ ްކ71ެ. ްއެހެންކަމުން ލާް.

މަޢުޞޫމުްހުށަހަޅުއްަވއި،ްގުަރއިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްهللاްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފާސްކުރައްވަިއ، ްމަޖިލީހުން ްގޮތަްށ ްތާއީދުކުރެްއވި ްދަށުނ91ްްްރިޟާ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްވިސްނުމަށްްތަސްދީޤުކުރެްއވުމަށް ްއަލުން ްބިލު ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި ްފޮނުވުނު، ްއަރިހަށް ޔާ

ްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވިްމައްސަލަ،ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވުމަށްްމަޖިލީހުންްފާސްވެއްޖެ.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.13

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައއިޓަމުއެޖެ ްއަޅުަގނ13ްްންޑާ ނޑުމެންްއަށް ްއަުޅގަ ްދަށުން ްައއިަޓމުގެ ްމި ްމަސައްކަތް. ްއެހެން ްއިތުުރ ްދަނީ، ްމި ުޑ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްގެންދިޔަ ްބަހުސްކުރަމުން ްެވސް ްކުރިން ްގެންދާނީ ޖާބިރުްهللاްކުރިއަށް

ްފުރަތަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެްއކުން. ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤަރާރާ ްބާރަުށްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު މަ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒަށް.

ް

 ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ިރްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައީސްކަންްކުަރއްާވފައި،ްމިއަދުްބަޣާވާތަކުންްވެިރކަމުންްދުރުކުރެވިފައިްހު

ނޑުެމންނަށްްދައްކައިދިން... ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޑިމޮކްރަީސެގްބައްޕަ،ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްގުްޑްގަވަރނަންެސއްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްނުކުމެވަޑަިއގަންނަާވއިރު ްމެންބަރު ްދަތިނުވާްޢިއްޒަތްތެރި ނެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަށް

ްގޮތަކަށްްނުކުެމވަަޑއިގަތުމަށްްދަންނަވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

ް

ްްވުްނ:ވާހަކަެދއްކެްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުް

ްގުޑްް ްތަޢާރަފުކޮށްދީ، ްޑިމޮކްރަސީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްވާހަަކފެށީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްާރއް ްފަޚުުރވެރިިވްގަވަރނަންެސއް ްޓަަކއި ްޭބފުޅަކަށް ްއެ ްޤައުމު ްދިވެިހ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްގާއިމުކޮށްދިން، ޖޭަގއި



  

ްދެކޮޅަްށް ްމަނިކުފާނާ ްއެ ްނުެވެގން ްެއވަރުން ްއަދި ްވައްޓާާލފައި، ްބަަޔކު ްބަޣާވާތަކުން ްވެިރކަްނ ްނަޝީދުގެ މުޙައްމަދު

ްކަ ްކުރައްވާ ްބޭބޭފުޅުން ްނަމުގައި ްކުރުުމެގ ްކަންތައް ްއަޅުަގނޑުްފާޑުފާޑުގެ ްފެށިގެންދާތީވެ. ްމިއަދު ްބަހުސް މެްއގެ

ްމިހާރުްމިތިބަްރައްޔިތުންނެއްްމިފަދަްކަމަކަށްްތައްޔާރަކަްށް ދަންނަވާލަންްއޮތީްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްިދވެހިްޤައުމުަގއި

ްދަ ްބޭނުންވެލެއްވި ްބޭފުޅުން ްއެ ްވިދާުޅވެެދއްވަނީ ްއެ ްތިބީކީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްރައްޔިތުން ތުރުފަތުރުގެްނިޒާމުްނޫން

ރައީސްްނަޝީދުްގެެނސްދެްއިވއޭ.ްއެްބޭފުޅުންްބޭނުްނވެލެްއިވްބޯހިޔާވަހިކަމުެގްސިޔާސަތުްނިމުމަކާްކައިރިއަށްްޮގއްސަޭއް

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިޔައީ. ްބަންދުވަމުންނޭ ްދޮރުތައް ްހުރި ްމަސްތުވާަތކެްއޗަށް ްގެނެސްދެއްވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ވީ.

ް ްއަށް ްބޭފުޅުންނަށްްބޭސްފަރުވާ ްއެ ްއެަކނިވެރިކަން ްއެ ްއެކަނިވެރިމައިްނގެ ްހަމައެއާއެުކ ްނައްތާލަދިނޭ. ސަލާންޖެހުން

ްމިް ްފޯރުކޮށްދެްއވިއޭ. ްއިނާަޔތެއް ްބޭފުޅުންނަށް ްދުވަސްީވ ްއުމުން ްހަމަެއއާެއކު ްބަދަލުކޮށްދެއްިވއޭ. ފޯރުންތެރިކަމަކަށް

ް ްކޮށްދެއްވި ްކަމެއް ްއެަވރު ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްޢިއްޒަތްތެރިްދިވެހި ްނުތިބޭނެ ްދެކޭކަށެއް ްތަން ްހައްޔަުރކުރާ ްއެއް ވެރި

ްދޭތެޭރަގިއް ްބޭފުޅަކާ ްޮކށްދެއްވި ްކަންަތއްތަެކއް ްމިވަރުގެ ްޤައުމަށް ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްހަމަމިއާއެކު ްދެން ރައީސް.

އެްނމެްބޮޑަށްްސުވާލުއުފެދޭްކަމަީކްމިފަދަްޤަރާރެއްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިގެންްބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގައިް

މިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްމިްޤަރާރުްހުށަހަޅައިދެއްވިްމެންބަރުްއެްމަނިކުފާނުގެްސިޔާީސްވިސްނުންްމާދަމާްހުންނާނީް

ްފެނިގެންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ްައޅުަގނުޑމެން ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްާބވައޭ. ކޮންގޮތަކަށް

ްމެންބަރުގެްސިޔާސީްޕާޓީަތކަށްްވެގެންްިދޔަްގޮތް.ްސިޔާީސްދި ޔައީްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްމިްޤަރާރުްހުށަހެޅުއްވި

ްއެް ްުދވަހު ްއަނެއް ްނޫން ްދުަވސް ްބަލައިގަން ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްޤަރާރު ްމި ްގޮތް.ްމާދަމާ ްދިޔަ ްެވގެން ވިސްނުމަށް

ްބަދަލުވެ ްވިްސނުން ްސިޔާސީ ްމަނިކުފާނުގެ ްއަނެއްާކް، ްޤަރާރު ްމި ްހުންނެވީމާ، ްޕްލެޓްފޯމުގައި ްއެްއގެ ްޕާޓީ އެހެން

ްވެދާނެް ްވެސް ްއެއްަޗކަށް ްބޭރުކުރަންޖެހޭ ްހުށަނާޅައި، ްމިތަނަށް ްމިއީ ްބޭރުކުރަންޖެހިދާނެ. ްމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްްދަންނަވަ ންޖެޭހްޙަޤީޤަތަކީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިފަދަްގޮތަކަށްްމިްމާޙައުލުްއޮތްއިރުަގއިްއަުޅގަ

މަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިއާްދޭތެރޭްވަރަށްްފުންކޮށްްވިސްަނވާނޭ.ްދިވެހިްޤަުއމުގައިްވެިރކަންްކުރަްއވާފަިއް

ްހިމާ ްއިނާޔަތާއި ްފާސްކޮށްދީގެން ްޤާނޫނެއް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޤައުމުަގއި ްދިވެހި ްބޭފުޅުންނަކީ ޔަތާިއްތިއްބެވި

ް ްދެވުނީތީވެ ްފާސްކޮށްދިނީމު. ްޤާނޫނެއް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްައޅުަގނޑުމެން ްަބޔެކޭ. ްިތއްބެވި 31ްރައްކާތެރިކަުމގައި

ްހިމާޔަތާިއް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްހަމަ ްހުންނެވީ ްއެ ްަފރާތުން ްވެރިކަމެއްގެ ްޚުދުމުޚުތާރު ްވެރިޔަުކ ްޚުދުމުޚްތާރު އަހަރުގެ

ކުރީެގް،ްދަންނަވާްމުގަިއްމިރަީއސް،ްމިއީްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްަޙޤީޤަތެއް.ްއެްމަނިކުފާުނގެްވެިރކަްއިނާޔަތުަގ.ްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްމ31ްްިރައީސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފެނިގެންދިޔަ ްވެސް ްވެރިކަުމގައި ްޢަބްދުލްޤައްޫޔމުގެ ްމައުމޫނު ްވެިރކަންުކރެއްވި އަހަރު

ް ްކިހިނެއްތޯ. 111ްްތުހުމަތުކުރެވެނީ ްހުރި ްމަރާފައި ްވަނީ.ްމީހުން ްެގއްލިފައޭ ްބަޔަކު ްއެަތއް ްޖަލުަގއި ްއެއީ. ްއެކޭ ވެރި

ްކަންކަންް ްމި ްނުބަލަންވީ. ްކަންކަން ްމި ްކީްއވެގެންތޯ ްނުދައްކަންވީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްާވހަކަ ްކަންކަމުގެ ްމި ކީްއވެގެންތޯ

ްބޭސްފަރުވާކޮށްދިނީ ްހިލޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޖެހެނީ ްމި ްބުނަން ްމިއަދު ްއެްއކައިިރކޮށްފައި ްގޯހަކަްށީވ.ްނުބަލައި މާ



  

ްރަށްތަްއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނިޒާމަކުން ްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ްގޯހަކަްށވީ. ްމަސައްކަތްކުރީމާ ްފޯރުކޮށްދޭން ބޯހިޔާވަހިކަން

ްިސޔާސަުތް ްއިޤުތިޞާދީ ްރާަވއި ްގޮތްގޮްތ ްލުއިވާނެ ްޖީބަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއާދެ، ްގޯހަކަްށވީ. ްމި ގުޅައިދިނީމަ،

ް ްގޯހަކަްށވީ. ްުދވަހަުކްތަންފީޛުކުރީމަ ްޤައުމު ްިދވެހި ްގޯހަަކށްވީ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަބޔަކަށްޯތ ްކޮން ްގޯހަކަްށވީ، ިމ

ްޤައުމަްށް ްކުރިއެރުންތަކެއް ްފަދަ ްނުދެކޭނެ ްޤައުމު ްދިވެހި ްގެނެސްދެްއވާނެތީެވ، ްއެއް ްތަރައްޤީ ްފަދަ ްނުދެކޭނެ ވެސް

ްދިް ްއެްއޗަކީ ްއޮތް ްނުލިބި ްނުފެނި، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުްނެގްފެންނާނެތީވެ، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދައުލަތުަގިއ ވެހި

ްވިޔަފާރިވެރިްނގެް ްކުިރއަާރްތިބީ.ްއެ ްވިޔަފާރިވެރިން ްހިފައިގެން ްބޭނުން ްރައްޔިތުްނގެ ްވިޔަފާރިކޮްށގެން،ްިދވެހި ތެރޭގައި

ްޢި ްމި ްއެކަން ްމަސައްކަތްުކރީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަގަްނ ްފޮއްޗެއް ްފައިސާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި އްޒަތްތެިރްއަތުން

މަޖިލީހުންްފާސްކޮށްދެއްވި.ްެއކަމާްދެކޮޅަށްްއެކަންްޤަބޫލުނުކުރެިވގެންްބަޣާވާތެއްްމިްރޭވީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިީއް

ްދެންް ްލީޑަަރކު ްއެްއވެސް ްިސޔާީސ ްއިންތިޚާބަކަށް، ްކުރިމަްއަޗށް ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހި ްކަމަކީ ްއަނެއް ޙަޤީޤަތް.

ް ްލީޑަރަީކ ްެއ ްމިއަދުްވަަޑއިގަތީމާ، ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްގޮުތގަިއ ްވެިރއެްއގެ ްހަމައެކަނި ްނޫން. ްލީޑަރެއް ަޤބޫލުކުރާނެ

ްނުހިންގާ.ް ްބަޣާވާތެއް ްނެތް ްތާކު ްމި ްވެރިައކު ްސިޔާސީ ްނޫނިއްޔާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ޤަބޫލުކުރާނީ

ްޤަ ްމަތިމައްޗަށް ްވާހަަކައކީ ްދަންނަވަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަތިމައްަޗށްްއެހެންވީމާ، ްލެއްިވޔަސް، ރާުރ

ްނޫނޭް ްޖާގަދޭކަށެއް ްއެކަމަކަށް ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްނޯންނާނޭ. ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްކުެރވޭެނ ދަޢުވާއުފުއްެލވިޔަސް

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއީްިވސްނުންތެރިކަމާްއެކުްކުރަްއަވންޖެހޭްކަމެކޭ.ްސިޔާސީްޙަޤީަޤތްްއޮތްްގޮތްްވަރަށްްސާުފކޮށްް

އެނެގއޭ.ްމިފަދަްޤަރާރުލާްކޮންމެްބޭފުޅަކާްދޭތެރޭްވިސްނަންްއެބަްޖެހޭ.ްޚާއްޞަކޮށް،ްމިްޤަރާރުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްއެބަް

މަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވިްބޭފުޅާެގްސިޔާސީްވިސްނުންްހުންނާނެްގޮތެއްްމާދަމާްއަކުްނޭނގޭނެ.ްއެްމަނިކުފާނުްހުންނަވާނީް

ްޢި ްނޭނގޭނެ ްކަމެއް ްޕްލެޓްފޯމެއްގައި ްހާމަވަމުންދިޔަްކޮން ްފެނި، ްލޯމަތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްރައީްސ. އްޒަތްތެރި

ްކަމެއްް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްކަންކަމަށް ްމި ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ޙަޤީޤަތް.

ްވެސްްކުރަންޖެހޭނީ.ްދެއްވިްުފރުޞަތަށްްރައީސްްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރުދަންނަވަން.

ް

ްްދެއްެކުވން:ވާހަކަްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްާކށިދޫ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`ް ޖާބިރުްهللا

ްގ.ކެނެރީް ްކޮްށފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއާދެ، ްޤަާރރަށް ްވާ ްމި ްމުޙައްމަދުްހުށަހަޅުއްވާފައި ގޭ

ނަޝީދުްއޭނާގެްިރޔާސީްވެރިަކމުގައިްޤާނޫނުައސާސީްއާިއްައދިްޤާނޫނުތަކާްޚިލާފަށްްކަންަކންްކޮށްފައިްވާތީްއެކަންކަްން

ްތާއީދުކުރަން.ްއާދެ،ްއަިދް ްފުރިހަމަައށް ްއަޅުަގނޑު ްޤަރާރަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްގޮތަށްްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްކޮމިޓީްއެއްްނަންަގވަިއ،ްއެްކޮމިޓީަގއި...އެްމަނިކުފާނުް

ް



  

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްކުޑަުހަވދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ދެއްެކުވން:މިރުްވާހަކަޢާޙްމަދުްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަ

ްވަނީ.ް ްބޮޑުވެަފއި ްވަރަށް ްމައްަސލަ ްކޯރަމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެޭހ ްނިޒާމާ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްއަށްް ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްކަމަށްވާ ްއެއް ްކޮމިޓީ ްހިމެނޭ ްއެްއގައި ްކޮމިޓީ ްއެ ނޑު ްއަޅުަގނުޑމެން،ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނު އަނެއްކާ

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭ.ްވަރަްށްއެްމައް ސަލަްފޮނުއްވާަފއިވާްަކމަށްްވިދާޅުވެފަިއވާްވިދާުޅވުމަްށްވީްކިހިނެއްކަންްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްމިހާރުވެސް ްދެން ްއޮތީ. ްއަިއއްސަ ްމައްސަަލ ްއެ ްފަހުން ްމާ ްވިދާުޅވުމުެގ ްއެހެން ފަހުން،

ް ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއިރުކޮޅުން ްފަރާތުންްފެންނަމުންދަނީ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްތަނުން، ްމި ްބިރުވެިރކަން ގެއްލިާދނެކަމުގެ

ްހިއެއްުނޭވް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްނޫނިއްޔަާކ ްހައްލުކޮށްގެން ްގޮތަކަށް ްހަރުދަނާ ްކޮންމެވެސް ްމިކަން ްމަންޒަރު. ފެންނަމުންދާ

ްމަޖިލިސްްކުރިއަށްްގެންދެވިދާެނހެން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ ްގޮެތއްް، ްއަވަަހކަށް ްވީހާވެސް ްކޮމިޓީން ްާއއްމު ްމަްއސަލައިަގއި ްކޯރަްމގެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަަލ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެދެން. ްފަހަރު ްއެްއ ްއަދިވެސް ްއަޅުަގނޑު ްގެނެސްދެއްވުމަްށ ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ނިންމަވައިދެްއވަިއ،

ްގެންދަވާ ްވާހަކަފުުޅދައްކަވަމުން ްމިހާރު ްޢިްއޒަްމަޖިލިސް، ްދާއިރާގެ ްޝަރީފުްތިމަަރފުށީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްތްތެރި

ްމެންބަރުްޢަލީް ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްވެލިދޫ ްވަަޑިއގެންދެްއވުމަށް ްކުރިން،ްރިޔާސަތަށް ްގެންިދއުމުގެ ްކުރިއަށް ވާހަކަފުޅު

ްއިޢުލާނު ްރައީސް ްކުރިން ްއާދެ، .`ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ްއަރިހުން ްފަަދިއންްމުޙައްމަދުގެ ކުެރއްވި

އަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުްމިްއަުރވަނީްތިމަރަފުށީްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފަށް،ްވާހަަކކޮޅުްކުރިއަްށް

ްގެންދިއުމަށް.

ް

ްްދެއްެކުވން:ވާހަކަްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްގ.ކެނެރީް ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްޝުކުރިއްޔާ ްކުރީެގ ްނަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ގޭ

ނޑުްާތއީދުކުރާް ކުރަްއވާފަިއވާްގ.ކެނެީރގޭްމުަޙއްމަދުްނަޝީދާްބެހޭްގޮތުންްމިްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްަމއްސަަލތަކަށްްއަުޅގަ



  

ްވުމަ ްކެްނޑިޑޭަޓަކށް ްިރޔާސީ ްއެްއގެ ްސިޔާސީޕާީޓ ްވަކި ްއާދެ، ްދަންނަވާަލން. ްތަކުރާުރކޮށް ްޤާނޫނާްވާހަކަ ްއަދި ކުން،

ްޤަރާރުގައިް ްމި ްއަދި ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްރެިކވަަޑއިނުގަެނޭވނެ ްކަންތައްތަކަކުން ްކުރައްވާފަިއވާ ޚިލާފަށް

ްވާހަަކް ްތާއީުދކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ްކޮމިޓީްނ ްއެ ްނަންގަަވއި، ްކޮމިީޓ ްިމވާ ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްމި ްއާދެ، ްޢަބްދުްދަންނަވާލަން. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްޤަރާރުގައި ްތަފްޞީލުކޮށްްهللا ްވަރަށް ޖާބިރު

ްތަފްޞީލުކޮށްް ްވަރަށް ްކަންަތްއތައް ްކުރަްއވާފަިއވާ ްަދއުުރގައި ްރިޔާސީ ްއޭނާެގ ްނަީޝދު، ްމުޙައްމަދު ގ.ކެނެީރގޭ

ްބައެްއްކަންތައްތަ ްމީގެތެރެއިން ްވޭ.ްއެހެްނނަމަވެސް ްއެބަ ްބޭނުންވާްލިޔުްއވާފަިއވާ ްއަލިއަުޅވާލަން ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ކަށް

ަގއިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާމ2118ްާނޮވެމްބަރ11ްްުވާހަކަދަންނަވަން.ްއާދެ،ްގ.ެކނެރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދު،ް

ްމާތް ްހަވާލުެވވަަޑއިގެން ްވަފާތެރިވުމަهللا ްޤަުއމަށް ްދިވެހި ްއަދި ްއިްސލާމްދީނަށާއި ްހުާވަގއި ްކުރެއްވި ްމާތްަގންދީ هللاްށް

ގަންދީްހުާވކުރަްއވާފަިއވޭ.ްއެެހންނަމަވެސްްމުޙައްމަދުްނަީޝދުގެްރިޔާީސްދައުުރގަިއްކަންަތއްތައްްކުރަްއވާފަިއވާްގޮތަށްް

ްދީނެްއެގް ްއެ ްދިވެހިން ްޤައުިމއްޔަތަްށްއަދި ްދިވެހި ްޤައުމަށާއި ްިދވެހި ްވާކަން.ްއަދި ްޚިލާފުވެފައި ްހުަވޔާ ްއެ ބަލާއިރުަގއި

ްއިސް ްތިބި ްފަތުރައިްމަތީގައި ްފިކުރުތައް ްލާދީނީ ްތެރޭގައި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްދިވެހި ްމި ްހިތައި،ްއަދި ްއިހާނެތިކޮށް ލާމްދީނަށް

އަދިްލާދީނީްއުސޫލުތަކަށްްހިްތވަރުދެްއވާފައިްވާކަންްއެްމަނިކުފާނުްދާދިްފަހުންްއިންޑިޔާަގއިްދެްއވިްއިންަޓިވއުެއއްަގިއް

ްއަުޅަގނޑުްފާހަގަކޮށް ްވާކަން ްމުޙައްމަދުްނަޝީދުގެްލާދީނީްއިޢުތިރާފުވެފައި ލަން.ްއާދެ،ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްކެނެީރގޭ

ފިކުރުގެްިވސްނުންތައްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގެމުންްމިްދަނީްމީހުންްބުނާްފަދައިން،ްކޭްވަެރއްްއެނގޭނީްބިތުފަންެގް

ްފައި ްވެރިކަމުން ްއިސްތިއުފާދެއްަވއި ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްކެނެރީގޭ ްމިހާރު ްއޭާންނެގީމައޭ. ާބވަަޑއިގެންެނވުމަށްފަހުގައި

ް ްފެނުމުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމުޢާމަލާތްތައް ްބައެއް ްހުރި ްމިންވަރަކަށްތޯްކުރަްއވާފައި ްކިހާ ްފިކުރު ްލާދީނީ ްދޭހަވަނީ މި

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްާއދެ، ްވަނީ. ްމަސައްކަތްކޮށްަފއި ްފެތުރުމަށް ްތެރޭގައި ްމުޖުތަމަޢުގެ ް.އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެަތއްްއަޅުަގނ ްާރއްޖޭެގ ްހިތްވަރުދެއްަވއިގެން ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްކެނެީރގޭ ްގޮތުަގއި ްދާ ްމަޢުލޫމާތުލިބެމުން ޑުމެންނަށް

ްކަމުެގް ްއުޅޭ ްއެްލިސްުޓްހުށަހަޅައިގެން ްގަބޫލުނުުކރާްކަމަށްްލިސްޓުކުަރއްަވއި،ްއަދިްޔޫ.އެންްއަށް ސަތޭކަްބަެއއްްދީން

މުންްއެބަްދޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިެއއްނޫން.ްމީގެއިތުރަށްްރިޔާސީްަދއުރުްމަޢުލޫމާތުްވެސްްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްލިބެ

ްބިޔަރުބޯންް ްެއއްފަހަރާ ްެއްއކޮށް، ްބަެއއް ްސަތޭކަ ްއެތައް ްމައިދާނަށް ްޖުމްހޫރީ ްހިތްވަރުދެްއވަިއގެން، ްބަަޔކަށް ތެރޭގައި

ްލިބެމު ްަހމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްވެސް ްމަޢުލޫމާތުތައް ްވާކަުމގެ ްކަންތައްަތކެއް،ްރާވާފައި ްއެތައް ްމިަކހަލަ ްދޭ. ްއެބަ ން

ްބިނާތައްް ްހާމަކޮށްދޭ ްވަުހދަތުކަން ްއިސްލާމީ ްފަދަ، ްއިސްލާމީމަރުކަޒު ްލިޔެލިޔުންތަކުން ްބަެއްއ ްހުރި ްފޮނުވިފައި އާދެ،

ްރާވާފަ ްއެޅުމަށް ްތަންތަން ްފަދަ ްފައްޅި ްއަުޅކަންކުރާ ްދީންތަކަށް ްއެހެން ްބަދަލުގައި ްބިނާތަުކގެ ްއެ ްވާކަްންގޮްއވަިއ، އި

ްބަލާއިުރަގިއް ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްއާދެ، ްދޭ. ްއެބަ ްހާމަވަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްަހއިސިްއޔަތުންް ްވަލިްއުޔލްއަމުރުގެ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްބޭުފޅަކު، ްހުންނަވާ ްހައިސިއްޔަތުްނ ްއެްއގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްއިސްލާމްދީނަށް ްބޭފުޅަކު، ްޤައުމިއްޔަުތްހުންނަވާ ްދިވެހި ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްއަދި ްނުހިތައި، ހުރުމަތްތެރިކޮށް



  

ްދިވެހިންނަށްް ްގޮތުަގއި ްގަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމުން ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްހުންނަ ްމަސަްއކަްތނުކޮށް، ރައްކާތެރިކުރުމަށް

ްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮަވއިގެްނ ްބޭފުޅަކު ްއެފަދަ ްބޭފުޅެއް. ްޝަރުޢީްޚިޔާނާތްތެރިވެފަިއވާ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ޖެހޭ

ްކުރުމަކީ ްކުުރކޮށްލަން.ްްމަރުޙަލާގައި ްވާހަކަކޮުޅ ްައޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވަމުން ްކަމުގަިއ ްކަމެއް ްާތއީދުކުރާ އަުޅަގނޑު

ްޝުކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުސަތަްށ.ްވައްސަލާމްްޢަލަިއކުމް.

ް

ްކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްނަޝީުދ،ް ްމުޙައްމަދު ްގ.ކެނެރީގޭ ްކޮށްަފއިވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ވަަންމާއްދާގެްދަށުންްަރއްޔިތުްނގ99ްްެޤާނޫނުއަސާސީްއާއިްޤާނޫނުތަާކްޚިލާފަށްްކޮށްފަިއވާްކަންކަްންޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްޓަކައި،ްކާް ްބެލުމަށް ްޢަބްދުމަޖިލީހުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމައްސަލަިއަގިއްهللاްށިދޫ ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޖާބިރު

އަޅުަގނޑުްއަނެްއކާވެސްްދަްނނަވަންްއޮތީ،ްީމގެްކުރިންްެވސްްދެންނެވިްފަދައިންްރައީްސްނަޝީދުްކަމެއްްކުރަްއވާފަިއް

ްނަ ްރައީސް ްގޮތަކަށް ްއިތުބާރުހުރި ްަކމަކީ ްއެ ްނޫނިްއޔާ ްނަމަ، ްެއްއޮތް ްނަމަ، ްކަމެްއ ްކޮށްފައިާވ ްއަމުރަށް ޝީުދގެ

ްޤަބްދު ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްހިސާބުން. ްަތޅުއެުޅވި ްކޯޓުގައި ްސުޕްރީމް ްހައްޔަރުކުރެވެންެޖހޭނޭ ްމަނިކުފާނު ޤާޟީްهللا

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންނަންޖެހޭނެ. ްނިމުމަކަށް ްެވސް ްވެިރކަން ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްހިސާބުން ހައްޔަރުކުރި

މެންްމިްދަްއކަނީްާޤނޫނުއަސާސީްއަށްްވުރެްަމއްަޗށްްމީހަކުްއަރަިއގެންްުއޅުނުްދުވަސްކޮެޅްއގެްވާަހކަ.ްމާކަްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްދިޔަީއްާބވީހަކަށްްުދވަސް.ްފުރަތަމަްބުުރގަިއްއެްމަނުކުފާނުްުނކުމެ،ް ގިނަްދުވަެހއްްނޫން،ްއަުޅގަ

ް ްޖޫންމަހުގެ ްއެރީ ްމައްޗަްށ ްއިސްިތއުފާދިނުމަށްފަހުގައ29ްްިޤާނޫނުއަސާސީެގ ްވަޒީރުްނ ްހުރިހާ ްދުވަހުގަ. ވަަނ

ޤާނޫނުއަސާސީްއަްށްވުރެްަމްއޗަށްްއަަރއި،ްތިމަންނާްމީްިދެވހިރާއްޖޭގެްކޮމާންޑަރްއިންްީޗފޭްކިޔަިއްމޭަގއިްއަތްޖަހައިް

ްއިސްިތއު ްވަޒީރުން ްފާދީފަހުރިހާ ްމެންބަރާއިއި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމުލަކު ްިޢއްޒަތްތެިރްމާްގެްނގޮސް ްދާއިރާގެ މިގިލީ

ނޑިވަޅުތަކެްއް ްދަ ްކިތަންމެ ްދިޔަ ްއަރަމުން ްމައްޗަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެހެން ްހައްޔަރުކުރެއްވީ. މެންބަރާ

ް ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ްއަދި ްދިޔަ. ްފެންނަމުން 2111ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޮއަގސްޓުމަހުގެ ްއަހަުރގެ ްދުވަާހ7ްްވަނަ ވަނަ

ވެހިާރއްޖޭގެްކޯޓުތަުކގެްބާރުަތއްްަކނޑުަވއިލުމަށްްޓަަކއިްއެްމަިނކުފާނުްކުރަްއވަމުންްގެންދެވިްހިސާބަށްްއަިއއިުރގަިއްދި

ްޙަޤީޤަތްތަެކއްް ްސިޔާސީ ްެވސް ްއޭރުަގއި ްވެސް ްއެކަމަކު ްދިޔަ. ްފެންނަމުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވެސް މަސައްކަތްތައް

ްރައްޔި ްފިޔަަވޅުައޅާކަށް ްގޮތަކުްނ ްއެްއވެްސ ްވާތީެވ، ްމިނިަވންްފަހަތުގައި ްބެހޭ ްކަމާ ްއަދި ްެވސް ްމަޖިލީހަކުން ތުންެގ

ްނުވޭ. ްއެއް ްަމސައްކަތްކޮށްފަ ްވެސް ްއަކުން ްރައީްސ،ްމުއައްސަސާ ްްިޢއްޒަތްތެރި ނޑު ްސުޕްރީމްްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ މި

ްނިޒާ ްދުސްތޫީރ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްެއކަމަކު ްއެއް. ްވާހަކަ ްެއއްެވސް ްނޫްނ ްއެއް ްހިމާަޔތުގަ ްަފނޑިޔާރުްނގެ ުމްކޯޓާއި

ްއިްސް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްނޫނިްއޔާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ، ްވަިލއްޔުްލއަމުރަކީ ްރާއްޖޭގެ ްމަތިން، ްގޮުތގެ ބިނާވެފައިވާ

ނިޑޔާުރް ްފަ ްިއސް ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްވޭ. ްއެަބ ްމިއަދު ްނިންމުމަކަށް ްނިންމަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ ނޑިޔާރުތޯ ފަ



  

ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްނޫނިއްޔާ ްކުރީމާ، ްވަލިއްޔުލްއަމްރުްްޙުކުމެއް ްމީހަކަށް ްތަންފީޛުނުކުރާ ްޙުކުމް ްއެ ްކުރީމާ، ޙުކުމެއް

ްކޯޓުންް ްސުޕްރީމް ްެއހެންވީމާ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ. ްމުޖުތަމަޢެއްގަ. ްިއސްލާމީ ްއޮތީ، ްކޮންގޮެތއްތޯ ކިޔޭނެ

ކޭ.ްއެހެްނީވމާ،ްވަިލއްޔުލްއަމްެރއްްނޫންްކުރާްޙުކުމެްއްތަންފީޛުކުރާްެވރިޔަކަށްްނޫންްމީހަކަށްްނުިކޭޔނެްވަލިްއޔުލްއަމްރެ

ްތަންފީޛުނުކުރާާހް ްޙުކުމްތައް ްކޯޓުެގ ްސުޕްރީމް ްއޭނާ ްއަކީ، ްމީހާ ްހުންނަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއޭނާް ްވެސް ްކަންކޮށްގެން ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްކޮންމެ ްނޫން، ްބަޣާވާތެްއ ްދިމާލަށް ްއޭނާއާ ްޙާލަތެއްަގިއ ްއެފަދަ ްހިނދަކު.

ްލާޒިްމކަމެއް.ް ްވެސް ްމައްޗަށް ްޤައުމުތަކުގެ ްބޭރު ްއަދި ްެވސް ްމައްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދިެވހި ްދުރުކުރުމަކީ ވެރިކަމުން

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭްސޫރިާޔގައިްވެސްްވެިރޔަކުްބާލަންްެވގެންްމުޅިްދުނިޔެްއުޅޭްތަން.ް

ްހިނގައްޖެ ްފެނިގެން ްނުކުެމ،ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަރއްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްއެ ްވެގެން ްބާލަން ްވެްސްވެރިަޔކު މިޞްރުަގއި

ްކުރި.ް ްވެސް ްބަދަލު ްވެރިކަން ްތަން.ްނުކުމެ ްރައީސް.ްެއކަމަުކ31ްްއުޅުނު ްވެސް.ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ްވެރިކަެމއް އަހަރުގެ

ްކޮމަން ްބަދަލުކުރީމާ ްވެިރަކން ްމިތާގެ ްައކީ ްވާހަކަ ްުއޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްވޭ.ްއަޅުަގނޑު ްއެބަ ްކަމަކަށް ްބޮޑު ްމާ ވެލްތަށް

އެމެރިކާްއިންނާއިްއިނގިޭރިސންނަށްްބޮޑުްކަމަކަްށްޭވްހެއްޭޔ؟ްނުވާނެ.ްއެީއްކުށްހީްއެއް.ްމިތާގެްވެިރކަންްބަދަލުކުރީމާް

ްއިނގިރޭސިވިލާާތއި ްނޫންކަން ްނަޝީދަކީ ްރައީސް ްހަމައެކަނި ްމިތިބަ ްމިތާގައި ްޖެހޭ ްއެބަ ްގަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން

ްފަދައިްން ްއެނގޭ ްމަގުތައް ްލިވަރޕޫްލެގ ްމަގުތަާކއި ްއިނގިޭރސިވިާލތުގެ ްއަށް ްބޭފުޅާ ްެއ ްބޭފުޅަކީ. ްދަންނަ އެމެރިކާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްވެސްްއެްމަގުތަކާއިްއެްތަންތާނގައިްހުރިްތަންތަންްއެނގޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްނުދަންނަްމީހަކުްއެތާކުް

ްޚާ ްޑެންމާކުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރާއްޭޖގަިއްނެތް. ްވިދާުޅވި، ްފަހަރެއްަގއި ްބައްދަލުވި ނޑާ ްއަޅުގަ ްވަޒީރު ރިޖީ

ްނަޝީދޭ.ްްބަޣާވާތެއް ްރައީސް ްހުރީ ްައޑީަގއި ްެއކަމުގެ ްކުރީ. ްބަާޣވާތެކޭ ްދެންނެވިން، ްއަޅުަގނޑު ްހެްއޔޭ؟ ކުރެވުނު

ްިހފައި ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓުތަކުގެ ްނަޝީދޭ. ްރައީސް ްހުރީ ްައޑީަގއި ްއެކަމުގެ ްކުރީ، ްދިވެހިްްބަޣާވާތެކޭ ހައްޔަރުކޮްށ،

ވަނަްއަހަރުްނުލިބޭނެކަނ2113ްްްރައްޔިތުންނަށްްއެތައްްގުނަްދުއްތުރާތަކެއްްކުރިމަތިކޮށްަފއި،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެިރކަންް

ްއެީއޭއް ްވަަޑިއގެންނެވީ. ްއިސްިތއުފާދީފައި ްކޮށްފައި، ްބަާޣވާތެއް ްއިސްތިއުފާދީފައި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހިސާބުން، ޔަޤީންވި

ްހި ްމިކަން ްހީކުރައްވަފާނޭ ްނަޝީދު ްރައީސް ްއޭނަ ްދެން ްގޮތަީކ. ްއާދެވިދާނ2113ްެނގައިދިޔަ ްވެރިކަމަށް ްއެނބުރި ަގއި

ްނާެދވޭނޭ.ް ްއެނބުރި ްވެިރކަމަކަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި ްދެނެއް ްނަޝީދަަކށް ްަރއީސް ްނުވާނޭ. ްދެންނެވިްނ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް.

ް ްނޯންނާނޭ. ްެވސް ްގޮެތއް ްއެްއވެސް ްއިްނތިޚ2113ާއާދެވޭނެ ްމިްެގ ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްހޮުވނަސް، ްމަނިކުފާނު ްއެ ބުގައި

ްދަންަނވާލަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއހެންވީމާ، ްދާނީ. ްވެގެން ްއުަދނގޫކަމަކަށޭ ްވެރިކަންކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ

ްކުރިމަތި ްެވރިކަމަށް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމޫާސްމަނިކަށް ްީރކޯ ްެޗއަރޕާސަން ްމިހާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްޓަކަިއްބޭނުންވޭ، ލުމަށް

ްހަމަް ްފައިަނގާށޭ. ްޓަކަިއ ްކުރިމަތިލުމަށް ްވެރިކަމަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްފަާރތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ފައިނަގާށޭ.

ޔަޤީނުންވެސްްރައީސްްނަޝީަދކަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަމަކާްދެނެއްްގާތެއްްވެސްްނުެވވޭނެ.ްވަހެއްްވެސްްނުފެންނާނޭ.ް

އަހަރުްތެޭރގައިްލިބިްނިިމފައޭްވަނީ.ްއެއީްޚުދުމުޚްތާރ3ްްުހޭްހުރިހާްއުފަލަކާއިްއަރާމެއްްވޭތުވެިދަޔްމިހާރުްއެްލިބެންޖެ



  

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުް ްދިަޔީއ.ްމައުމޫނު ްނިމިގެން ްކަންތައް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްހިސާބުންނޭ ްބަދަލުވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ވެރިޔަކަށް

މިިލއަންްޑޮލަުރެގ811ްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއިްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްްމީހުންްޖަލުގައިްމެރިްަމއްސަލަްާއއިްމައުމޫނ111ްް

ްވަގުތުްެވސް،ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްލިބުނޭް ްެއމް.ޑީ.ޕީްއަށްްލިބުނޭ ްއަކީ ނޑުްަދންނަވަންްއޮތްްވާހަކަ ްއަުޅގަ މައްސަލަިއގައި

ެއކަންްުކރުމަށްްޓަކައިްވެސް.ްއެކަްންްފުރުޞަތުްވެސްްއެކަންްތަޙުީޤޤުކުރުމަށްްޓަކައި.ްއަދިްއެއަްށވުރެްމާްބާރުވެިރކޮށް

ްކީްއވެތޯއޭްނުކުެރވުނީ.ް

ް

 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއޮްތް ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ެވސްްފާހަގަކުެރވޭްބަެއއްްނުކުާތތައްްދަންނަވާލަންްމިްފުރުޞަތުގެްބޭނުންކުރާނަން.ްއެންެމްްޤަރާރާްމެދުގައިްއަޅުަގނޑު

ްހިުތަގިއް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްެއކުަގއި ްދިޔުމާ ްބަލައިގަނެގެން ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމައްސަލަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ފުރަތަމަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްސުވާލަކީ ްއުފެދޭ ްބޮޑަށް ްމާއްދ21ްާއެންމެ ްކިހިނެއްތޯޭއްވަނަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްހަމަހަމަކަން ގެ

ްޮއވޭ،ް ްއެބަ ްބަޔާންކޮށްފައި ނަޑއެިޅގެްނ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވަނީ. ބައްލަވާފަިއ

ާތިއްވެރިކަންކުރާްފަރާތުންްވެިރކަންކުރުމަށްފަހުގައި،ްއެްވެރިކަންްކޮށްްނިމުމަށްފަހުގައިްއެްފަރާތަކަށްްހިމާޔަތާއިްއިނާޔަ

ްޤަރާުރް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްބެލިގެންނޭ. ްމަތިން ްެއގޮތުެގ ްއެކަން ްނެތްކަމަށް ްކުެށްއ ްެދވޭނީ ރައްކާތެރިކަން

ް ްކުީރގައ21ްްިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްުހއްޖަތަކީ ްއަނެއް ްކަމަީކ ްއަނެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްކަމަްށ ްތަޢާރުޟުާވ ްމާއްދާއާ ވަނަ

ްޢަބްދު ްމައުމޫނު ްއަްލއުސްތާޛް ްކުރި ްބައިވަުރްވެރިކަން ްއެތައް ްކުރި ްރައްިޔތުން ްދިވެހި ްމަްއޗަށް ްއޭނަގެ ްޤައްޔޫމަށް ލް

ްޤާނޫނީް ްލިބެމުންދާ ްއެ ްވެސް ްއަށް ްއޭނާ ްލިބި، ްފުުރޞަތު ްއެ ްއޭނާއަށް ްއޮއްާވ، ްނުބެލި ްއެކަން ތުހުމަތުތަކެއް

ޝީދަށްްވެސްްއެްޤާނޫނުންްއެްފަސޭހަތަކާއިްޤާނޫނީްރައްކާތެރިކަންްހަމައެއާއެުކގައިްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްމުޙައްމަދުްނަ

ްގޮތުެގް ްވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމަތިން، ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުގަިއވާ ްވެސް ްމައްޗަށް ްއޭނާގެ ްކަމީ ްލިބެމުންދާ ޕްރޮޓެކްޝަން

މަތިންްސާބިތުކުރެވޭްއެްއވެްސްކަމެއްްއޮތްްކަމެއްްނުފެންނާތީއޭ.ްއެހެންކަމުންްމިްމައްސަލަްމިްތަނަށްްވަދެގެންްއަިއް

ްމެދުގައި ނޑުްްގޮތާ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްދެކެން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްހިންގާލަންޖެހޭ ްފިކުރު ނޑުމެްނ އަުޅގަ

ްބަލައިގަތުމުަގިއް ްމައްސަލަ ްމި ްއިޙްތިރާމުކުރަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލައިގެންފަ. ްއޮތީ ްމި ްމައްސަލަ ްބޭނުން، ދަންނަވާލަން

ްކުރައްވާް ްމިކަން ްމަތިންކަން ްލަފާެގ ްޖެނެރަލްގެ ްނިންމެވުމަށްްކައުންސެލް ްއެ ްކަމަނާގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނާނީ. ފައި

ްބޭފުޅުންް ްަދއްަކވާ ްވާހަކަތައް ްމި ްމަޖިލީހުަގއި ްބޭނުންވަނީ،ްމިއަދުްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވާލަން ްއިޙްތިރާމުކޮށް އަޅުަގނޑު

ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާށޭ...ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ކޯރަމްްވަނީްގެއްލިފަ.ްއެހެންަކމުންްކުޑަްއިރުކޮަޅކުްމަޑުކޮށްަލދެއްވާ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިހާރު

ްގެްވާހަކަފުޅުްކުިރޔަށްްގެންދިއުމަށް.ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރު

ް

 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްަރއީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ،ްޝުކުރިއްާޔ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންނަށް ްހަމަކޮށްދެްއިވ ްކޯރަމް ސް.

ް ްދޭންޖެހ128ްްޭޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްބަޔާްނކުރަނީ ްމާއްދާގައި ވަަނ

ުނވެ،ްކުްށވެރިނުެވްޤާނޫނީްހަމަތަކުެގްރައްކާތެރިކަާމއިްއިނާޔަތް،ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާމުަގއިްހުރިްމީހަކުްކުށްވެރި

މަތިންްއެްމަޤާމުންްވަކިެވއްެޖްނަމަ،ްދައުލަތުގެްއެންމެްމަތީްވެރިކަންްކޮށްަފއިާވްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްޢިއްޒަތާއިްޤަދަރާިއް

ްެއވެ ްޙައްޤުވާނެ ްމީހަކަށް ްއެ ްއިނާޔަތްތައް ްއެހެނިހެން ްއިނާޔަތާއި ްމާލީ ްރައްކާތެރިަކމާއި ްފަދަ ްގޮތުންްއެކަީށގެންވާ ްމި .

ް ްާޤނޫނުނަންބަރު ްއެވެ. ްަބޔާންކުރަންވާނެ ްޤާނޫނުަގއި ްިއނާޔަތްތައް ްރައްކާތެިރކަމާއި ަގއ9/2119ްިދެވޭ

ްދެންނެިވް ްމި ްވަނީ ްލިބިދީފައި ްއިާނޔަތްތައް ްރައްކާތެރިކަާމއި ްލިބިދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްރައީ ްއެހެންވީމާ، ްމަތިން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްބީދައިގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި ްމައުމޫނު ްއަްލުއސްތާޛް ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިް ްލިބެމުންދަނިކޮށް ްވާތީ، ްކަމަށް ްނެތް ްކުށެއް ްމަތިން ްގޮތުެގ ްދެންނެވި ްމި ްއިނާޔަތްތައް ްމި ްނަޝީދަށް މުޙައްމަދު

ްސު ްބޮޑެތި ްަވރަށް ްހިތުގައި ްއަޅުަގނުޑގެ ްހުށަހެޅުނީމަ، ްމިތަނަށް ްމިއާއެުކގައިްމައްސަލަ ްހަމަ ްއުފެދޭ. ްެއބަ ވާލުތަކެއް

ް ްބޭުނންވަނީ ްޤާނޫނުއަސާީސެގ1997ްްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ،ްނޫ ްފެށި ްއަހަރުެގްޢަމަލުކުރަން ވަނަ

16ްް ްމާއްާދގެ ްކޮންމ2ްްެވަނަ ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްބޭނުންާވ ްއަށް ްއެހީ ްވަކީެލއްގެ ްޤާނޫނީ ްބުނަނީ ްނަންބަރުގައި ވަނަ

އްގައިްއެްފުރުޞަތުްލިބިދޭންޖެހޭނެްކަމަށްްބުނާއިރު،ްއެްޙައްޤުްނިގުަޅއިގަތީްަރއީސްްމައުމޫން.ްކޮބައިތޯްކުެރއްިވްހިނދެ

ް ްެއްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއެންމެހަިއްރަްއޔިތުންެގ25ްްކަމަކީ؟ްހަމަ ްިދވެހި ްމިނިވަްނކަން ްޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްބޭފުޅެއް ްކޮން ްނިގުަޅިއގަތީ ްކިބައިން ްހަމައެއާެއކުަގއި ްޙަްއުޤ26ްްތޯ؟ ްމިނިވަންކަން، ްެއްއވެއުުޅމުގެ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްދެންނެވި،ްނޫ ްަރއީސް،ްހަަމްމި ްފަރާތަކުންތޯ؟ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮން ްާމއްދާަގިއ28ްްނިގުޅަިއގަތީ ވަނަ

ް ްޕެންޝަން ްމީހަކަށްމެ، ްކޮންެމ ްވަޒީފާއަދާކުރާ ްތެެރިއން ްރައްޔިތުންގެ ްނިގުޅަިއގަތީްދިވެހި ްޙައްޤު ލިބުމުގެ

ވަނަްމާއްދާގައިްސިފައިްނނާއިްފުލުހުންގެްއެންމެްމަތ33ްްީކޮންފަދައަކުންތޯ،ްކޮންފަރާތަުކންތޯ؟ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ްއެް ްގޮުތގަިއ ްއެްއގެ ްވެރި ްަމތީ ްއެންމެ ްފުލުހުންގެ ްސިަފިއންނާއި ްއަދި ްވެަފއި، ްކަމަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވެރިޔަީކ

ްސަބަބުްންމަނިކު ްހާދިސާގެ ްހިތާމަވެރި ްބަޑިޖެއްެސވުުމެގްސަބަބުން،ްހިނގައިިދޔަ ްއަށް ްޖައްވަްށ،ްފަޒާ ްހުންނަވައި ފާނު

ްއާދެ،ް ްކަންތައް؟ ްއެ ްކޮަބއިތޯ ްމިއަދު ްކިހިނެއްތޯ؟ ްބެއްެލވީ ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްކޮންބޭފުެޅްއތޯ؟ ްނެންގެވީ ޒިންމާ

ްޤާނޫނު ްނޫ ްހަމައެާއއެުކގައި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަނ51ްްްއަސާީސެގ ްބުަނނީ ްމާއްާދގައި ވަނަ



  

ްއަލްމަރްޙޫމްް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައްކާތެރިކަން ްިހމާޔަތާއި ްއިނާޔަތާއި ްރައްކާތެރިކަާމއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ކޮށްފައިވާ

ްުޝކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިބްރާހީމުްނާޞިރަށްްނުދެއްުވމުގެްޒިންމާްއުފުލާނީްކޮންބޭފުޅެއްތޯ؟ްވަރަށްްބޮޑަށްް

ް

 ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއާދެ،ް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި 7ްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްޤާނޫނުއަސާީސެގ2118ްޮއގަސްޓު ްއާ ްތަޞްދީުޤކުރެވުނު ގައި

ް ްފުރަތަމަ 11ްްދަށުން ްރައީސ2118ްނޮވެމްބަރު ްއެްއްްަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްހަވާލުެވވަަޑިއގަތީ،ްމި ްވެރިކަމާ ނަީޝދު

ގޮތްްވާްގޮުތގެްމަތީންްވެރިކަންކުރެއްވުމަށް.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްދިޔައީްމިްޤާނޫނުއަސާސީެގް

ްވެރ6ްި ްދިވެހި ްމަތީން ްގޮުތގެ ްަބޔާންވެގެްނވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްާވ، ްއެ ްމާއްާދގައި ްތަނެްއްވަނަ ްކުެރްއވި ކަން،

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި ްވެްސްޚިލާފަށް،116ްްނޫން.ްއަދި ްމާއްާދއާ ްެއްނޫނ115ްްްވަނަ ްޚިލާފަށް،ްއަދި ވަަންމާއްާދއާ

ްބައެއްްޤާނޫނުތަކާްޚިލާފަށްްއެްމަނިކުފާނުްކަންތައްތައްްކުަރްއވަމުންްގެންދެވިްތަން.ްއާދެ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެް ްވާހަަކޮކުޅްކޯރަމް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމަޑުކޮށްލަދެްއވުމަށް. ްއެހެންކަމުން ްވަނީ. އްލިފައި

ްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ްއާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްާއިއްޝުކުރިއްާޔ ްޤާނޫނުއަސާީސ ްެދންނެވި ްމި ްދިަޔއީ ްފެނިގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ،

ްިމް ްއަދި ްތަން. ްގެންދެިވ ްބޭނުންކުރަްއވަމުން ްަނހަމަގޮތުގަިއ ްމާލިްއޔަތު ްދައުލަތުގެ ްމަނިުކފާނު ްއެ ްޚިލާފަށް ޤާނޫނުތަކާ

ްބަން ްނަހަމަގޮތުގަިއ ްމެންބަރުން، ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ްމަޖިލީހުގެ ްގިަންޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ދުކުރަްއވައި

ްޚާއްޞަް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްތަން. ްގެންގުުޅްއވި ްބަންދުގައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއްއ ްވަންދެން ދުވަސްތަެކއް

ްކުެރއްވުން. ްކަންަތއްތަެކއް ްއެަތއް ްގޮތަށް ްފުށުއަރާ ްދީނާ ްފުރައްސާރަކުރަްއަވއި ްގޮތެްއގަިއްމާތްެވގެންާވްއިްސލާމްދީނަށް

އޭގެތެޭރގަިއްއެްމަނިކުފާނުްައމިއްލަފުޅަށްްވެރިކަމުންްއިސްިތއުފާދެއްވުމަށްފަހުަގއިްވެސްްިވދާޅުވެފައިްއެބަްއޮތް،ްަބއެއްް

ްމަނިކުފާނު،ް ްއެ ްއޮތް ްއެބަ ްވިދާުޅވެފައި ްވެސް ްއިންަޓވިުއގައި ްދެްއވި ްއަމިއްލަފުޅަށް ްމީޑިޔާތަކަށް ްބަެއއް ބޭރުގެ

ްދުރު ްދަރިން ްދިވެހި ްކަމާިއްއިސްލާމްދީނާ ްމަސައްކަތްޕުޅުކުެރްއވި ްބަދަލުގެންނަވަން ްަކރިކިއުލަމަށް ްދިވެހި ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްވެރިކަމަްށް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްދިޔައީ ްފެނިގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްކަންތައްތަކެްއ. ްއެތައް ްގޮސް މިހެން

ްަގވަރމަން ްލޯކަލް ްބޭރުަގިއ ްޤާނޫނުން ްާއއި ްޤާނޫނުއަާސސީ ްކުރިންްވަަޑއިގަތުމަށްފަހު ްއުފެދުމުގެ ްއާދެ، ްއޮތޯިރޓީ ޓު

އެތައްްަކއުްނސިލަރުންނެއްްކޮންމެްރަށަކަށ251ްްްރަށްރަށުގެްކައުންސިލަރުންްަޢއްޔަންކުަރއްަވއި،ްއެްަކއުންިސލަރުން،ް



  

ްޚަރަދުތަ ްބޮޑެތި ްބަޖެޓުން ްަދއުލަތުެގ ްބޮޑެތި، ްޓަކަިއ ްކުރިއެުރވުމަްށ ްޕާޓީ ްވެސް ްމީހުންނަށް ްއެ ކެއްްޢައްޔަންކުަރއްަވއި

ކުރަްއވަމުންްގެންދެވިްތަން.ްއާދެ،ްމީގެއިތުރުންްޖުޑިޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނާއިްއަދިްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްތަޅުއެުޅވުމާް

މިފަދަްއެތައްްކަންތައްަތކެްއްތަކުރާރުކޮށްްކުަރއްވަމުންްގެންެދވުމުގެްނަތީޖާްެއްއގެްގޮތުންްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްއެކަްން

އްޔިުތންްނިކުމެްއިހުތިޖާޖުކުރައްވަްންފެއްޓެވީ،ްއެްމަނިކުފާނުގެްެވރިކަމާްއިދިކޮޅަށް.ްއާެދ،ްެއްތަހައްމަލުނުކުރެވިގެންްރަް

22ްް ްފެބްރުއަރީ ްދިޔައީ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިހުތިޖާޖުަގއި ްކުރެއްވި ްރައްިޔތުން ްވަންދެން 6ްދުަވސް

ްމަނި ްެއ ްމުޒާހަރާަގއި ްކުރި ްަރއްިޔތުން ްޭރގައި ްދުވަުހގެ ްިއއްތިހާދުެގްވަނަ ްއަދި ްމެންބަރުންނާ، ްޕާޓީެގ ކުފާނުގެ

ްކަންތައްތަްއް ްއެ ްފުލުހުން ްފުލުހުންގެ، ްވެސް ްދިޔައިރު ްކުރިމަތިެވގެްނ ްކުރިމަތިލުންތަކެއް ްދެމެދުގައި މެންބަރުންނާ

ްވެ ްަމސައްކަތަށް ްކުެރްއވި ްޓަަކއި ްހުއްޓުވުމަށް ްކުރިމަތިލުން ްފަރާތުން ްދެ ްޓަަކއި ްަވގުތުްކޮންޓްރޯލުކުރެްއވުމަށް ްއެ ސް

ްއޮފިސަަރކަށް ްއިސް ްފުލުހުންގެ ްކޮމާންޑަރަކަށް ްބޭރުގައިްްޕޮލިސް ްއިމުން ްޤާނޫނީ ްހަމަ ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ހުންނެވި

ްފެނިގެްން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޙަޤީޤަތަކީ ްމައްސަަލިއގެ ްދެންެނވި ްމި ްއާެދ، ްތަން. ްގެންދެވި ްކުރަްއވަމުން އަމުރުތަކެއް

ޔަްސަރަހައްދުގެްކައިީރަގއިްހުރިްމިސްޓަރްޗިކޯްކިޔާްރެސްޓޯރެންޓެއްގެްތެރޭަގއިްވެްސްދިޔަްއެްއިހުތިޖާޖުކުރަމުންްދިް

ްހަތިޔާރުތަެކްއް ްއަުޑއިިވގެންދިަޔްނުރައްކާތެރި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަލީަގއި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްލިބުނު ްފުލުހުންނަށް ްަވގުތު އެ

ްމަސަްއކަްތކުރެއްް ްހަދަން ްފާސްކޮށް ްނަގަްންެއްތަން ްއާދެ،ްހުރެގެން،ްއެ ްތަން. ްވެްސްހުރަސްއެޅުްއވި ްެއކަމަށް ވުމުން

ްެއް ްސީދާ ްތަޖުރިބާކުރެވި، ްކަންތައްަތކެްއ ްއެތަްއ ްުކރެވި، ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްތުހުމަތުތަކެްއ ްއެތައް މިފަދަ

ްފަ ްހިނގައިދިަޔ ްކަންތަްއތަކެއް ްއެތައް ްގޮސް ްމިހެން ްއިޢުތިރާޟުެވ، ްކަންތަކަށް ްބަެއްއ ްދޫފުޅުން ހުންްމަނިކުފާނުގެ

ްކާށިދޫް ްޤަރާރު ްތާއީދުކުރަން،ްމި ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްބަދަލުކުރީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްނުކުމެ،ްވެރިކަން ރައްޔިތުން

ްމަޖިލީހުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބައްަލވަން، ްމައްސަލަ ްމި ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްގޮތު ްުއއްމީދުކުރާ ްމުސްތަޤުބަލުަގިއްއަޅުަގނޑު ްގޮތުގައި ްގަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްނިންމަވާނެ. ްބަލައިގަތުމަށް ަގއި

ްވެްސް ްޓަކައި ްޢިބުރަތަކަށް ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްތިއްބެިވ ްވަަޑއިަގންނަވަން ްވެރިކަމަށް ރާއްޖޭގެ

ްބޭފުޅު ްވެރިކަންކުރަްއވާ ްބޭރުގައި ްއިމުން ްޤާނޫނީ ްޖެހޭ ްއެބަ ްކުރަްއާވްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭރުގައި ްޤާނޫނުން ން،

ްބަލަިއގަތުމަީކް ްޤަރާރު ްމި ްއެހެންކަމުން ްއަަދބުދެވެންޖެހޭނެ. ްޙައްުޤ ްއެކަީށގެންާވ ްބޭފުޅުންަނށް ްއެ ކަންތައްތަކަށް

 އަޅުަގނޑުްވެސްްއެއަށްްފުރިހަމައަށްްތާއީދުކުރާްކަމެްއ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

 ސިމުްއިބްރާހީމުްވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާ

ް ްދާިއރާގެ`. ްކާށިދޫ ްޢަބްދުޢި އާދެ، ްމެންބަރު ްއްޒަތްތެރި ްފުރިހަމައަށްްهللا ްޤަރާރަށް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖާބިރު

ތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވާލަން.ްއާދެ،ްދިވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނުއަސާީސގައިްވާްގޮުތގެްމަތިންްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެންނަީކް

ްްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވަނީ ްމި ްބުނެދީފައި ްބައެއްކަން ްމާއްދާގަ.21ްްހަމަހަމަ ްބުނަނ21ްްީވަނަ ްމި ްމާއްދާގައި ވަނަ



  

ްމީހެކޭ.ް ްހަމަހަމަވެގެންވާ ްވެސް ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްހިންގުމުަގއި ްޤާނޫނު ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްެއ ްއަދި ްކުރިމަތީގައި ޤާނޫނުގެ

ްލި ްޤާނޫނުން ްރައްކާތެިރކަމާިއ ްޤާނޫނުގެ ްމީހެއްގެްއަދި ްކޮންމެ ްހަމަ ްލިބިދިނުމަކީ ްއެކު ްހަމަހަމަކަމާ ްމަންފާތައް ބިދޭން

ްވެސްްޙައްެޤކޭ.ްއެހެންކަމަްށާވނަމަްމިްޤާނޫނުއަސާސީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހށަހެޅުމަށްްޓަކައިްަގއްދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމް.ް

ް

 ނިޒާމީްމައްސަލަ()

ް

 ގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްޤާސިމުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕާޓީގެ ްޖުމުހޫރީ ްއަރިހުން ްރައީްސގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވީ ްސާފުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްކުް ްނެތިަފއި، ްލިްސޓުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްާވހަކަދައްަކވާ ްމި ްނަންފުޅު ްފުރުޞަތުްއިބްރާހީމުގެ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ އްލިައކަްށ

ްދެވިގެންދިަޔއީްކިހިނެއްްެވގެންތޯްސާފުކޮށްލަންްބޭނުންވާތީވެ،ްއަޅުަގނޑުްހުށަހެޅިްމައްސަަލްއެއްްމިއީ.ްުޝކުރިްއޔާ.

ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަާވއިުދން ްތަރުތީބުން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު، ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ންނަށް

ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނީ.ް ްއަޕްޑޭޓު ްއޭރުން ްދޭތެރެދޭތެރެއިން. ްރިފްރެޝްކޮށްލަްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ ގެންދަނީ.

ް ްއޮތީ ްފެއްޓެިވއިރު ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްގެންދެވި، ްވާހަަކދައްކަވަމުން ނޑު ްއަުޅގަ 2ްއެހެންކަމުން

ްނގޭތޯ.ްވަރަށްްުކޑަްވަގުުތކޮެޅއްްއިނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްަވގުތުކޮޅުްހަމަކޮށްދިނުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމިނެޓުްއި

ް

 މާމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ސްތިސްނާނުކުެރވޭްއާދެ،ްދަންނަވާލަންްބޭނުްނވީ.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުައސާސީަގިއްވާްގޮތުެގްމަތިންްެއއްވެްސްމީހަކުްއި

ކަމާއިްއެއީްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުރަްއވާފައިްހުރިްބޭފުޅެއްްކަމަށްްވިޔަސްްއަދިްއެްނޫންްމީހެއްގެްކަމަށްްވިޔަސްް

ްދެންް ްނުދެވޭނެ. ްނޫނިއްޔާ ްގޮތަކުްނ ްއެހެން ްނުވަތަ ްމަތިން، ްގޮުތގެ ްވާ ްޤާނޫނެއްގަިއ ްކަން. ްމިގޮުތގައި ްއޮތީ މިކަން

ް ްކަންތައްތަަކކީްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްިހމާޔަތްދިނުމުގެ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްބޭނުންަވނީް ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްނޫން. ްކަމެއް ްމަޙްރޫމްވެެގންދާނެ ްބާބުން ްމިިނަވންކަމުގެ ްަޙއްޤުތަކާއި އަސާސީ



  

ް ްޤާނ21ްޫޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބައްލަަވއިލަްއވާށޭ. ްމާއްދާ ްވަނަ 17ްްނުއަސާސީގެ ްއާއި ްމާއްދާ ްމާއްާދ18ްްވަނަ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކަމެްއ.ްއަދި ްހިތާމަހުރި ްނެތް.ްވަރަށް ްވަގުެތއް ްދަންނަވައިލާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޔަގީން 23ްއަޅުަގނޑަށް

ފިާޔްރ2111ްުވަަންމާއްދާްަބއްލަވައިެލއްވުމުންްއެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެްމިްދ25ްްޭވަނަްމާއްދާްއަދިްޤާނޫނުއަާސސީގެް

ްދެންނެވިް ްމި ްއެއީ ްކޮށްދޭންެޖހުމަކީ ްކަންަތއްތައް ްއެކީގައި ްހަމަހަމަކަމާ ްމީހުންނަށް ްއަދި ްކީއްެވގެންކަން. ދެނީ

ްނުވަތަް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްަމުއމޫން ްރައީސް ްވިއްޔާ ްނޫނީ ްނަީޝދު ްަރއީސް ްތެރެއިން ްމާއްދާަތކުގެ ްވާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކޮށްދޭން ްހުންނެވިޔަްސ ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ްއެ ްވާތީ ްކަށަވަުރކޮށްދީފައި ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްކަމެއްކަން ރުފިާޔ2311ްްޖެހޭ

ްމީހަުކް ްވަކި ްދެނީ ްދެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްމި ްފައިސާ ްމީސްމީހުންނަށް ްއެހެން ްއަދި ްމައިންަނށާއި ްެއކަނިވެރި ްއަދި އާއި

ް ްކުރެިވގެންވާނެ ްއުޅުމަކީ ްކްރެޑިޓުނަގަން ްމީހަކު ްވަކި ްގޮތަށް ްއެ ްބުނެ، ްއެހެންކަމަށްވާނަމަްކަމަށް ްނޫން. ކަމެްއ

ޤާނޫނުއަސާސީްހެދި،ްމިްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރިްަރްއޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއޭގެްޝުކުރުް

ްަދއްަކވަމުންް ްތަކުރާރުކޮށް ްވާހަކަަތްއ ްމި ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްަރއްޔިތުންަނށް ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކ އަދާކުރަންޖެހޭ

ްސާފުކޮްށްގެންދާ ްމަުޑކުރީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްވަރަށް ްމި ްވެސް ްވަންދެން ްދުވަސް ްއެްއޗެްއްނުބުނެ،ްމިހާ ނޑު ްއަުޅގަ ތީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްލިބިގެްނވ23ްްާމި ްރައްޔިތަކަށް ްކޮްނމެ ްޙައްޤުތަަކކީ ްއަންނަނިވި ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްދާގައި ަވނަ

ދައުލަތުގެްތަނަަވސްކަމާއިްުކޅަދާނަކަންްހުރިްމިންވަރަކަށްް،ްޙައްޤުތަކެއްްކަމަށްްމިްޤާނޫނުއަސާސީންްަކނަޑއަޅާްހިނދު

އެްޙައްޤުތައްްަރއްޔިތުންނަށްްހޯދައިދޭނެްމަގުްތަނަވަސްކޮށްިދނުމަށްްދައުލަތުންްމަސައްކަތްުކރަންވާނެްއެެވ.ްއާދެ،ްއޭގެް

ްލިބުން.ް)ށ(ް-)ހ( ްފުދޭމިންވަރަށް ްފެން ްސާފު ްއާއި ްކާނާ ްހިޔާވަހިކަންް-ރަނގަޅު ރަނގަޅުްް-ލިބުން.ް)ނ(ްފޭރާމާއި

ް-ދިރިއުޅޭނެްސާފުްއަދިްޞިއްޙަތަށްްރަނގަޅުްމާޙައުލެއްްލިބުން.ް)ބ(ް-ފެންވަރުގެްޞިއްޙީްޚިދުމަތްތައްްލިބުން.ް)ރ(

ްވަސީލަތްތަކާިއް ްޚަބަރުފަތުރާ ްދައުލަުތގެ ްވަސީލަތްތަކާއި ްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ްމުއްސަނދިކަމާއި ްތަބީޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބާވަތެ ް)ޅ(ހުރިހާ ްފުރުޞަތުލިބުން. ްބޭނުންކުރުމުގެ ްހަމަހަމަކަމާއެކު ްޚިދުމަތްތައް ްމުއާސަލާީތ ްދިރިއުޅޭްް-އްގެ މީހުން

ް)ކ( ްއޮތުން. ްާގއިމުކޮްށފައި ްނިޒާމެއް ްނަރުދަމާ ްމިންވަުރެގ ްެއކަށީގެްނވާ ްރަށަކާ ްއެ ްވެސް ްރަށެއްަގއި މީހުންްް-ކޮންމެ

ްދިރިއުޅޭ...

ް

 ރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބް

ްަރއީސް.عليكنްسالملا رسول هللا،ްعلىްوالسالمްالصالة،ްهللްالحمد `. ްރައީސް،ްް.ްޢިްއޒަތްތެރި ޢިްއޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްކާށިދޫ ްޤަރާެރްއްهللا ްތާއީދުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޤަރާރަކީ ްމި ްހުށަހެޅުއްވި ޖާބިރު

ްދަ ްިމްކަމުގައި ްއޮތީ ްސަލާމަތްކުރެވެން ްވެސް ްަޤއުމު ްއަދި ްސަގާފަތް ްދީނާއި ްޤައުމުގެ ްމި ްމިއަދު ްސަބަބަީކ ންަނވަން.

ްވާތީ. ްަކމަށް ްބަލަިއގެން ްމައްސަލަތައް ްމި ްއޮތީ ްކުެރވެން ނިޑޔާރުްްމައްސަލަ، ްފަ ްޤައުމުގެ ްމި ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަްބާުބގ6ްްެހުންްމަސައްކަތްކުރިްނަަމވެސްްޤާޫނނުއަސާސީެގްއަހަރުްމިްމަޖިލ3ްީގެތައްްހިމާޔަްތކުރުމަށްްވޭުތެވދިޔަް



  

ްމިނިވަންކަމާް ްބާރުން ްާގއިމުުކރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްބާރުކަމުަގިއވާ، ްެއއް ްޤާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ދައުލަތުގެ

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްމިއަދު ްމަސައްކަތް ްޤާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްމެދުްއެކު ްޤަރާރާ ްމި އީސް،

ްފަހަނައަޅަިއް ްބިރު ނޑިޔާުރގެތަކުން ްފަ ްމިއަދު ްފަދައިން، ްފާހަގަކުެރްއިވ ްއެ ްާވހަކަފުޅުގައި ްދެއްެކވި ްމެންބަރުން ބައެއް

ްމެދު،ް ްޙުކުމަކާ ްކުރާ ްމިއަދު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަން ްޤާއިމުކުރުމަށް ްޢަދުލުެވރިކަން ްހިންގައި ޤާނޫނުތައް

ްސުޕްރީ ްނުލާނެ.ްސަރުކާރުން ްވެސް ްއެއް ްެގއްލުވަ ްނިޒާމުން ނޑިޔާރަުކ ްފަ ްިމއަދު ްނާޅުވާނެ. ްތަޅެްއ ްކޯުޓަގއި މް

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްޤަުއމުގައިްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިުމކުރުމުގެްބާރިތައްްހަލާުކކޮށްލުމަށްްއިސްތިއުފާދެްއވިްރަީއްސް

ްވާހަކަް ްއެ ްޤަރާރުތަްއްހާމަވެ،ްމީޑިއާގައި ްދަންނަވާނީްސޮއިކުަރއްވާަފއިވާ ްވެސް ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކެވެމުންދާއިރު ތައް

ް ްޢިއްޒަތްތެިރ7ްްފެބުރުއަރީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފާހަގަކުަރން ްދުވަްސކަމުަގއި ްޢަދުލުއިންާޞފުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދުވަހަކީ ވަނަ

ްދާއިާރއަކަ ްއިތުބާުރުކރެވޭ ްޤަދަރުވެިރ، ްއަކީ ްދާއިރާ ްޝަރުޢީ ްވެސް ްކޯޓުތަކުްނ ްމިއަދު ްހެދުމަށްްރައީސް، ށް

ް ްހުށަހެޅޭތާ ްމައްސަލަތައް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤާނޫނުގައ6ްްިމަސައްކަތްކުރަން ްނެރުމަށް ްޙުކުމެއް ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ މަސް

ނަޑއެޅުެމއްްކަމަށްްވެސްްހަދަންްއެބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ް ނޑައެޅުންްއެއީްޢަމަލުކުެރވޭްކަ ނަޑއަޅާފަިއވާްކަ ކަ

ްމީހު ްވަޅިހަރަިއ، ްވެސް ްވައްކަްނކުރާްމިއަދު ްވަދެ، ްގޯިތެގދޮރަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހިންގައި ްމާރާމާރި ްމަރައި، ން

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފިޔަވަޅުެއޅުމަށް ްހަރުކަށި ްމެދު ްމީހުންނާ ްއެފަދަ ްނޫނީ ްއަދަބުދެމުން، މީހުންނަށް

ރުވާްމީހުންނާްދޭތެރޭގައިްވެސްްފިޔަަވޅުއެޅެްންޤަރާރާއިްކުއްލިްމައްސަލަްހުށަހެޅިގެންްވާހަކަދަްއކާއިުރ،ްޤަުއމަށްްޣައްދާ

އިދިކޮުޅްމުޤައްރަރެްއްދިމާްްއިސްލާމްދީނާްދެކޮޅުްނޫނީްިއސްލާމީްތަޢުލީމާ،ްޅުަގނޑުްވެރިކަުމގަިއްހުރެގެންއެބަްޖެހޭ.ްއަް

ނަޑއަަޅއި، ްބުރުގާްނެގުމަށްބުްކަ ްީމހުންގެ ްއަޅާ ްޢާއް،ްމަަސއްކަތްކޮށްްްުރގާ ްކުރުމަްށްމަސައްކަތްކުރާ ްބޭރުްރިމު ްކަމަށް

ްވާހަކަ ްއެކު ްފަޚުރުވެރިކަމާ ްޤައުމުތަކުަގއި ްޤައުމަށް ްމީ ނޑުމެންްޣަަދއްާކއިރު ްއަުޅގަ ްކޮންކަމެއްތޯ ްދެން ްނޫން އްދާރުވުން

ްއެބަ ްޢިްބަލަން ްޖެހޭ. ްފެބްރުއަރީ ްރައީސް. ްޖީލ7ްުއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަޤއުމާއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ގެ

ބުރަތެއްގެްގޮުތގަިއްސް.ްމުސްތަޤުބަލުގެްޖީލުތަކަށްްޢިހުގެްރަޙުމަތުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީهللاްދިޔައީްްސަލާމަތްވެގެންްމި

ްހެދުމަށްް ްއަދަބުްޓަކައިްމިކަން ްހަރުކަށި ްޣައްދާރުންނަށް ްމިފަދަ ްވާހަކަދައްކައި ްމިފަދަ ްއެބަވެސް ްއެފަދަްްދޭން ޖެހޭ.

ްއަް ްބޮުޑ ްއެންމެ ްއޮތް ްޝަރީޢަތުގަިއ ްއިސްލާމީ ްިމްއެފަް،ދީްދަބެއްމީހުންނަށް ްޤައުމަށް، ްމި ްސަބަބުން ްމީހުންގެ ދަ

ްތަހައްމަލު ްޤައުމު ްމުްއިސްލާމީ ްކަންތައްތައް ްޢިކުރަންޖެހުނު ްވަރުގެ ްތަހައްމަލުކުަރންނުޖެހޭ ބުރަތްތެރިްސްތަޤުބަލުގައި

ްލިބޭ ްމިފަދަް،ފަދަްފިލާވަޅެއް ްއަދަބެއް ްހަރުކަށި ްފަދަ ްލިބޭ ްފިލާވަޅެއް ްއެފަދަ ްދަރިންނަށް ްއެބަްްދިވެހި ްދޭން ްމީހުންނަށް

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަްްޖެހޭ. ްއަންނަ ްނޫސްވެރިން ްދިޔައިމަ ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު ް،ދައްކަނީ

ްތިމަންނަ ްަދންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްވާހަކަ. ްލިބޭ ްނަޞާްމެޑަލްތައް ްދިވެިހްްރާއަކީ ްބުނެފިއްޔާ އެކޭ

ްވެިރކަމުގަް ްތިމަންނަޤައުމުގެ ްހައިިސއްޔަތުން ްމީހެއްގެ ްހުރި ްނަޞާްއި ްެއއަށްވުރެްރާއަކީ ްބުނެފިއްޔާ ްގިަންްއެކޭ މާ

ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއަންނާނެ.ްއެއަށްވުރެްނޫސްވެރިން ްލިބޭނޭ.ްއެއަށްވުރެްމާްފަހަތުން ްމެޑަލްތައް ްޢިއްޒަްތްްގިނަ ޝަރަފާއި



  

ްަރީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިވަަޑއިަގންނަވާނެ. ްމަނިކުފާނަށް ްމިްއެ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްދުނިޔޭގެްްއަުޅގަ ދަނީ

ންްކުރަމުންްހަލާުކކޮށްލުމަށްްމަސައްކަތްަޓކައިްމިްޤައުުމގެްދީްކުރުމަށްއުމުްހަލާުކކުރުމަށްްމަސައްކަތްޤައުމުތަކުންްމިްޤަ

އެއްެގްްއް.ްދިވެހިްދަރިކަމެްކުރަންޖެހޭންްހިތާމަތަން.ްމީްއަޅުަގނޑުމެްބުނަމުންްދާްއިެއކީގަްދިޔަްވާހަކަ.ްފަޚުރުވެރިކަމާް

ްހުރެގެން ްބައްޕަް،ގޮތުަގއި ްމަންމައަކާއި ްހުރެެގންްއަކަށްްިދވެހި ްގޮތުަގއި ްދަރިއެއްގެ ްއިސްލާމް،ްއުަފން ދީނަށްްތިމަންނަ

ްބޭުރގެޣަ ްވާހަކަ ްމަސަްއކަތްކުރި ްމީހުންގެްއްދާރުވާން ްބޭރުގެ ނުޑްލަދުގަނޭ.ްްމީޑިޔާަތުކގައި ްއަުޅގަ ކުރިމަީތގަިއްދައްކާތީ

ްއެހެ ްޤަރާރުތައް ްމިފަދަ ްމީހުންނަށް ްމިފަދަ ްދަންަނވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަންވީމާ، ްޝަރުޢީ ްނޫނީ ލާގައިްހުށަހަޅަިއގެން

މިފަދަްމީހުންނަށްްހަރުކަށިްއަދަބުްދެވެްންް،މިފަދަްމައްސަލަތައްްބެލިްއިލާގަގޮތަކަށްްނަމަވެސްްަޝރުޢީްމަރުޙަްކޮންމެ

ޅުަގނޑުމެންްމަުރގެްއަދަބުްޖެހޭ.ްއަްެވސްްދޭންްއެބަްްމީހުންނަށްްމަރުގެްއަދަބުްމިފަދަްއިލަތްތަުކގަްޙާޖެހޭ.ްބަެއއްްްއެބަ

ްއެކަންޏެއްދޭން ްމީހުންނަކަށް ްމަރާ ްމީހުން ްހަމައެކަނި ްްޖެހެނީ ްޤައުމަށް ްއިސްލާމްނޫން. ްަޣއްދާރުެވ، އްދާުރާވްޣަދީނަށް

ްއަަދބުްމީހުންނަށް ްމަރުގެ ްއަވެސް ްދެޭކޮގތުގައި ނޑު ނޑުދޭންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްމަރުޙަުޅގަ ްދެ ްމިައދު އެްއްހޯދަންްްލާމެންނަށް

ނޑުމެންްްއެބަ ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްއެއް ްޝަރީޢަތްޖެހޭ. ްިއސްލާމީ ްޤައުމުަގއި ްމިްގެ ްފެނޭތޯ. މަޖިލީސްްްތަންފީޛުކުރަން

ްޢާއް ްނޫނީ ްޕަބްލިކު ްހިތްހަމަޖެހުންލިބޭނެމެދުވެރިކޮށް ނޑުމެންނަްށްއެއް ްއަުޅގަ ްދާން.ްއޭރުން ްވޯަޓކަށް ްރައްޔިތުްނގެ .ްމު

ް ްއިސްލާމީ ްބޭނުންވަނީ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްތަންފީޛުއެއީ ްޤައުމުގައި ްމި ްނޫންތޯްޝަރީޢަތް ްނޫނީ ކުރަންތޯ

ްގޮތެްއގައި ްޮކންމެ ްޤައުމަށް ްމި ްބެލިދާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ވެސް

ްހިތްހަމަޤަ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއެންމެއުމަށް ްްޖެހުމަކާއި ްއިސްލާމީ ްދާނީ ްލިބިގެން ްދިރިއުޅުމެއް ްމިްފުރިހަމަ ޝަރީޢަތް

ްުއއްމީދު ްއަޅުަގނޑު ްތަންފީޛުކުރެިވގެން. ްޮއއްވާްޤައުމުަގއި ްދުވަހެއް ްއުމުރުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދެންނެވިްް،ކުރަނީ މި

ނުޑގެްއުްދެްއކެވުން.هللاްދާނެްުދވަހެއްްމާތްްތައްތަްއްމިްޤައުމުަގއިްަތންފީޛުވެގެންކަން ނޑުެގްްމީދަކީއްއަުޅގަ ވެސްްއަުޅގަ

ްް.هللا.ްަވއްަސލާމްްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތުވެސްްއެއީްއަކީްދުޢާ

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށްްޝުކުރިއްޔާ ްދާއިރާްްޓަކަިއ،ްއެއް ްޢިއްޒަތްތެރިްމާމިގިލީ ގެ

ްމަށް.މެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްމާމިގިލީ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްގަާވއިދުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްއެބަ ްޖުްމހޫހުއްްމައްސަލަތަކެއް ްޕާޓީަގއި، ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަޓޭ. ްޕާޓީގައި ްްރީ ްއަޅުަގނުޑ6ްްިތއްބެވި މެންބަރުން.



  

ނޑުމެންނަށްްށް.ްއެކަމަކުްއަޅުްގެންަފ.ްޢިއްޒަތްތެރިްއަމީންޢާއްމަ.ްމިއަދުްވާނީްއެްދެްސިޓީްލިބިަވޑައިްގޮުތގަްޤަބޫލުކުރާ ގަ

ހާރުްމެންބަރުން.ްމ4ްިވަންޏާްްކަމަށްްނުކުރެވޭނަމަ،ްރަޖިސްޓްރީް.ްއަދިްެއހެންްގޮތަކަށްްދަންނަވާމިނެޓ3ްުމިްލިބެނީް

ްވާހަކަދައްް ްއަޅުަގނޑު ްފެްއޓީމާ ްމިމިނެޓ2ްުކަން ްނިކަމެތިްއިރު ްވަރަށް ްމީ ްމިތާނގަދެއްަވނީ. ްއަމިއްލަްްއިކަމެއް. ތިބި

ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްގޮތުަގއި ްްމެންބަރުންގެ ްްމިނެޓ3ްުވެސް ްމެނ4ްްްލިބިގެންދާއިރު ްޕާޓީއަކަސް ްތިބި 3ްބަރުން

ްއެހެންވީމާ ްމިނެޓުއިރު. ްބޮޑު، ްވަރަށް ްފަހަރެއްގަްއެއްްމައްސަލަްމީ ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްްއި،ކަމަށް ްވެދާނެ

ްޖަލްސާގަްވަ ްމި ްމައްސަލަްއިގުތު ްނޫންްހިނގާ ްއިޞްލާޙުް.ވެސްްަކމަށްްއެއް ްމި މަނިކުފާނުްް،އެހެންނަމަވެްސ

ްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުން ްދަންނަވާލަމުން، ްވާހަކަ ނޑުމެްނނަށްއެދޭ ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްފުރުޞަތުްްހަމަހަމަ ްއެ ވެސް

ްވާހަކަްދަންނަވާލީްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްްލާތީްއެދަންނަވައިްްކަމަށްްލިބެންޖެހޭނެ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުނޫން.ްޖުމްހޫްެއއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްނެންގެވީްނިޒާމާްބެހޭްަމއްސަލަ މެންނަށްްރީްޕާޓީެގްދަފްތަރުގަިއްއަުޅގަ

ްްއެނގިފައި ްތިއްބެވ4ްިވަނީ ްމެންބަރުން ްކަމަށް.ްއެްިޢއްޒަތްެތރި ްޖުމްހ3ްޫހެންކަމުން ްބަހުސެއްަގއި ްޕާޓީްަގޑިއިުރގެ ްރީ

މެންބަރަކުްްޕާޓީގައިްހިމެނިވަަޑިއގަްނނަވާްޢިއްޒަތްތެރިމިނެޓު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގ9ްްެމިްލިބިވަޑަިއގަންނަވަނީްއަށްް

ތެރިްމެންބަރަށްްޢިއްޒަތްްމިނެޓ2ްު.ްއެހެންކަމުންްބާކީްމިނެޓްްބޭނުންކުރައްވާފ7ްަވަނީްްއިރުްްއކެވިްކުރީްދުވަހުްވާހަކަދެ

ްމިލިބިވަޑަިއގެންެނވީ ްައޅުަގނުޑ ްެއއްެޗއް.ްް. ްދެންެނވި ްައލީގައި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްހުރި ްލިބިފައި ްއަުޅަގނޑަށް ދެންނެވީ

ްކު ްއަރުަވނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްމެއެހެންކަމުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ންބަރުްޅުދުއްފުށި

ްއަށް.ްފޫރުްމޫސާޢަބްދުލްޣަ

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށިްއު

ްމަ ްމައްސަލަތަކެްއގެ ްޒާތީ ްޤަރާރަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްއިހުމިއަދު ްނުފޫޒާިއ ްބިނާވެގެން ްގެއްލުވައްޗަށް ްއިލުމަށްްތިރާމު

ްލާދީނީް ްދިަޔއީ ްއަުޑއިވެމުން ްއަބަދުވެސް ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްދަށުން ްޤަރާރުގެ ްމި ްޤަރާެރްއ. ްހުށަހެޅިފަިއވާ ޓަކައި

ނޑުމެންްނޫން.ްފުރަތަމަްލާދީނީްވާހަކަްއަޅުްކަމެއްކަންކަންކަމަކީްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާނެްްކަންތަކުގެްވާަހކަ.ްމި ގަ

ްނީްކަންތައްތައްްމިްޤައުމުގައި...ޅެއްޯތްލާދީބޭފުދައްކަމުންދާއިރުްކޮން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްބެހޭްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުމަށްްނިޒާމާ ްމާމިގިލީްދާއިރާްއެއް ްއިބްރާހީޓަކައި ްމެންބަރުްޤާސިމު ްޢިްއޒަތްތެރި މަށް.ްދެންމެްގެ

ްވަންޏާ.ްްކަމަށްްްވިދާޅުވިްަމއްސަލަްނޫންްއެހެންްމައްސަލައެއްްޮއވެއްޖެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުމާ

ްޢިްއޒަ ްމަޖިލީހުގައިއާދެ، ްމި ްަރއީްސ ްވާހަކަެދއްކޭްޮގތުންްޒާތީްތްތެރި ްހުށަހަޅަިއގެން ެއްް،ކަމަށްްްނެމައްސަލަ

ނޑުެމންްއެންމެންގެްމައްޗަށްްއެބަގޮްވާް،އެހެންްވިާދޅުވީމަް.ވެސްްވިާދޅުނުވެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްނަން ްަތކީްއަުޅގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާ ުއޅެނީކީްއިނގޭތޯ.ްވަރަށްްބޮޑެތިްޤާނޫީންްވެސްްނޫންްމިްއެއްްްޮގތުގައިްމީްޒާތީްމައްސަލަްއާދޭ.ްއަުޅގަ

ް..ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.،ްެނގީއެއްްއަޅުަގނޑުްްނިޒާމީްމައްސަލަ،ްއްސަލަތަކެއްްމިހިރީ.ްއެހެްނވީމާމަ

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްނެންގެވީ ްތި ްމެންބަރު ްނުެވވޭނެ.ްއެހެންކަމުްންްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާޅެއް ްވާހަކަ ްވިދާޅުވި ްތި ްދަށުން ެއްއގެ

ްމައްސަލަްއަޅުަގނޑުް ްިނޒާމީ ްނެންގެވި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޫރލިންްވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަުރވާފަްއަށް ވަނީ.ްްއިއެއް

ްކުރިންްއެހެންކަމުން ްހަމަ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްްމިހާރު ްވާހަކަ ްކުޅުދުއްފުށީވެސް ްެގންދެވި އުތުުރްްަދއްކަމުން

ްއަށް.ްފޫރުްމޫސާްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަދާއިރާގެްޢި

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށިްއު

ްރައީްޝުކު ްވަކިްސް.ްމިރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްއުފެއްދުމަށްްބަެއއްެގްހިތުގަިއްރަްއޔިތުންނާްއީ ޓަަކިއްްދޭތެރޭގަިއްނަފްރަތު

ލާނަން.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްަގނޑުްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްދަންނަވައިކަުމގައިްައޅުްއެއްްލައިގެންްއުޅޭްޒާތީްމައްސަލަ

ްދެްްމި ްވާހަކަތައް ްދީނީ ްާވހަކަތައް. ްދެކެވެމުންދާ ްއެތަނުގައި ްއެްކެވެމުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮންްނދަނީ. ގޭނެ

ްޚިލާފު ްދީނާ ްޢިބައެއްކަން ްދާއިާރެގ ްކާށިދޫ ްވިދާޅުވާ ްތިޔަ ްޕަބްލިކުވަނީ. ްމެންބަރު ްވިދާޅުވަނީްްޓީވީްއްޒަތްތެރި އިން

ްހުޅުވަްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްތަންތަން ްހުުޅަވންވީޭއ،ްޖުވާުކޅޭ ްައޅުަގނޑުމެްންބަލަންކެސިނޯ އަކީ.ްްމައްސަލަްޖެހޭންީވއޭ.ްމީ

ް.ތިޔަްވިދާޅުވާްޕާޓީތަކުންް،މީްއިސްލާމީްޤައުމެއްގައިްކުަރންްނުވާނޭްކަންތައްތައް.ްމިަކންތައްތަކުގެްވާހަކަްއެްޮގވާަލނީ

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއިސްލާމްްއެހެންވީމާ، ްދާއިރާައކީ ްފުޅާ ްޤައުމުގައި ްމި އެްއަގއިްްދީން

ނޑުމެންްމިްސަްއކަތްުކރަމުންްއަންނަްޕާޓީޓަކަިއްމަްހިންގުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީްންދީނާްްަދންނަވަނީްއެކޭ.ްއެެހންވީމާ،ްއަުޅގަ

ޚިލާފުްއެްއވެސްްކަމެްއްކޮށްަފއިްނޯންނާނޭ.ްރައީސްްނަޝީަދކީްއިސްލާމްދީނާްޚިލާފުްކަމެްއްކުރަްއވާނެްބޭފުޅެއްްނޫން.ް



  

ަކންތައްތައްްކޮށްެދއްވާަފއިްއޮތީ.ްތަފާތުްއެކިްމަރުޙަލާތަުކގަިއްްއެްބޭފުޅާްއަބަުދވެސްްއިސްާލމްދީނަށްްމަގުފަހިވާްގޮތަށް

ްވާހަަކް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްރައްޔިތުން ްިދވެހި ްމިއަދު ްވާހަކަައކީ ްދައްކަމުންދާ ްބޭފުޅުން ްމަޖިލީހުގަިއްތަފާތު ްމި ދޮގުހަދައިގެން

އަބަުދވެްސްސިޔާސީްބޭފުޅުންްދައްކަވާްްއެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްދީނޭްކިޔައިގެން

ްއާއިް ްމީހާ ްއެ ްދީނަކީ ްވާހަކަތަެކްއކަން. ްބޭކާރު ްދަްއކަމުންދާ، ްޓަކައި ްޖެހުމަށް ްޗިޕް ްބޮލަށް ްރައްޔިތުްނގެ ވާހަކަތަަކކީ

ްތަ ްއެއީ. ްގުޅުން ްއޮންނަ ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތާ ްއެ ްމީހަކާ ްއެ ްއެކަމުގައި ްކަމެއް. ްއޮންނަ ްދެމެދުގައި ްފަރާތާ ފާތުްހެއްދެވި

ްަދއްކަމުންް ްޓަކަިއްވެިރކަމުެގްދަހިވެތިކަމުަގއި ްފިތުނަަފސާދަކުރުމަށް ްމެުދގައި ްޤައުމުގެ ްިކޔަިއެގން ދޮގުހަދައިގެްނ،ްދީނޭ

ނޑުެމންްމިއަދުްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެް މިްދާްވާހަކަތަަކކީްދިވެހިްަރްއޔިތުންްމިއަދުްޤަބޫލުކުރާނެްާވހަކަތަކެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ް ްަޤއުމުަގިއްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްމި ްގޮތަށްކަން ްާވ ްދީނުގަިއ ްެއ ްބައެއްކަން. ްތިބި ްއިސްލާމްދީނުގަިއ މާްތވެގެްނވާ

ކަންތައްތައްްކުރަމުންްގެންދާނީ.ްރައީސްްނަޝީދަކީްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްވެިރކަންކުރިްތިންްައހަރުްތެރޭގައިްދިވެހިާރއްޭޖެގް

ް ްބޭފުެޅްއ ްކުރަްއވާަފއިވާ ްަކމެއް ްޚިލާފަށް ްއެްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްކޯޓަކުްނ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއެހެންނޫންނަމަ ނޫން.

މަނިކުފާނަށްްކޯޓަކުންްކޯޓުްައމުރުްނެރެވިފައިްޙުކުމްްނިކުމެފައިްއޮންނާނީްއިނގޭތޯ.ްެއއްެވސްްޙުކުމެއްްނެތްްައއިްއަސް

ްކު ްނުކުރައްަވއޭ. ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކަމެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޯޓުަގިއ ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްކޯުޓގެްއެއް. ެރއްވިނަމަ

ްތެޭރގަިއ،ް ްއަހަރު ްތިން ްވެިރކަމުގެ ްބޭފުޅާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހުށަހެޅި ްޤަރާރު ްމި ްއޮތީހީ.ްއެެހންވީމާ،ްމިއަދު ްއަިއއްސަ ޙުކުމް

ދެްއަހަރާއިްދިހަްމަސްުދވަހުްއެމް.ޑީ.ޕީަގއިްއެްމަނިކުފާާނިއްއެްމަނިކުފާުނގެްއަނިބކަނބަލުންްހުންނަވައިގެްންެއވަުރގެް

ް ްެއއް ްމަލާމާތްކުރާނެ.ްޕާޓީ ްމިއަދު ްރަްއިޔތުން ްހުށަހެޅީމާ، ްޤާރާރު ްވާހަކަދަްއކާފަިއ ްއަަރއި ްޕޯޑިއަްމތަކަށް ނެތިގެްނ

ްއެކަންް ްނިކުމެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހުށަހެޅީމާ، ްގަންނަން ްިއން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްއަލިދޫ ްއަކީ ްމައްސަަލ ްއުޅޭ ްމި ޖެހިގެން

ނޑުމެންްމިްބުނަނީްމަނާކުރީ.ްއެކަންްމަނާކުރީްއެްމ.ޑީ.ޕީން.ްެއކަންްމަނާކު ރީްމިްމަޖިލީހުގެްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީން.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްބޭނުމެއްްނޫންްދައުލަތުގެްފައިދާާވް ޖުމްހޫރީްޕާޓީގައިްހުއްޓަސް،ްއަލިދޫްއެސް.ޓީ.އޯްއަކަށްްނުިވއްކޭނޭ.ްއަުޅގަ

ްކަންތަ ްކޮންކަހަލަ ްިމއަދު ްއަުޅވާކަށް. ްދަރަނިތަކެއް ްބޮޑެިތ ްބޮުލގަިއ ްފައިދާާވްކުންފުނިތަކުގެ ްޤައުމުެގ ްމި އްތަެކްއތޯ

ްމިހާރުވެްސް ްޓަކައި ްވިްއާކލުމަށް ްރިސޯޓު ްތިން ްއޮތް ްހަލާކުވެފަިއ ްދަނީ. ްއެ ްކުަރމުން ްތެެރއިން ކުންފުނިތަކުގެ

ްޚިޔާނާތްތެރިވެގެންުނވާނެ.ް ްއަޅުަގނޑުެމން ްއަށް ްފައިސާ ްިމ ްަފއިސާ. ްރައްޔިތުންގެ ްދަނީ. ްއެ މަސައްކަތްކުރަމުން

ޔިތުްނގެްބޮޑުްލާރިއަކަށްްޚިޔާނާތްތެރިވެެގންްވެސްްނުވާނެ.ްމިއަދުްބީ.އެމް.އެލްްއިންްތަފާތުްްބޮޑެތިްއަޅުަގނޑުމެންްރައް

ްފާސްކުރިއިރުަގިއް ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުން ްޤައުމު،ްަރއްޔިތުންެގ ްިމ ްީކވެގެންތޯ ްބައެއްޯތ. ްކޮން ްދަނީ ްއެ ްނަގަމުން ލޯނުތައް

ްނުހޯދި ްލާރި ްހުރި ްއަށް ްރިކަވަރީ ްބަޖެޓު ްމިއަުދްބަޖެޓުގައި ްގޮތަށް ްގެއްލުންވާ ްބަިއވަުރ ްއެތައް ްދައުލަތަށް ގެން

ް ްހިނާގ.311ްްބީއެމް.އެލުން ްވާހަކަދަްއކަން ްެއއްގޮަތށް ްޙަޤީޤަތާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޖެހެނީ. ްމި ްނަގަން ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަނަގޅީ. ްކޮންބައެއްކަން ްގޯހީ، ްކޮންބައެްއކަން ްެއނގޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެރިކަްންއޭރުން ނަށް

ްޤަބޫލުކުރަންް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްފިތުނަކުރުންކަން ްރައްޔިތުން ްހަތްތަހާވެސް ްކުރާނީ ްދެން ްވަްއޓާލީމާ، ބަޣާވާތަކުން



  

ްޢަބްދު ްޤައުމުގަިއ ްމި ްއަެޑއްނާހަން ްވެސް ްދުވަހަކު ްއަޅުަގނޑު ނުޑ، ްއަުޅގަ ްޤައުމެއް. ްިއސްލާމީ ްމިއީ ްޖެހޭ. هللاްއެބަ

ހުުޅވަންްގޮވާލިްކަމެއް.ްިމއަށްްްކެސިނޯްހަުކްދިވެހިރާއްޭޖގެްޕަބްލިކުްމީިޑާއްއިންްާރއްޖޭަގއިްޖާބިރުްފިޔަވަިއްއެހެންްމީ

ްނޯންނާނެ.ް ްޢަމަލެއް ްލާދީނީ ްބޮުޑ ްމިއަްށވުރެ ްކުރަން. ްޤައުުމގަިއ ްމި ްއޮންނެތޯ ްޢަމަލެްއ ްލާދީނީ ްބޮޑު ވުރެ

ްޙައްުޤގަް ްިއސްލާމްދީނުގެ ްިމއީ ްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުން ްާއއިްއެހެންނަމަވެސް،ްއެ ްކެސިނޯ ްކަންތައްަތކޭ.ްރާއްޭޖގައި ްކުރާ އި

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްެވއްޖެއްޔާްދެން ްކަންތައްތައް ޖުވާކުުޅވޭނެްކަންތައްަތއްްހުުޅވުން،ްއެއީްއިސްލާމްދީނުގެްަޙއްޤުަގއިްކުރާ

ނޑުމެންްސިޔާސީްމީ ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއަޅުގަ ްއެްއޗެއް.ްއަުޅގަ ހުންްއަބަުދވެްސްއިތުރަކަށްްދަންނަާވކަށްްނެތް

ްމަގުފުރެއްދުމަީކް ްރައްޔިތުން ްފިކުރުަގިއ ްސިޔާސީ ްއަްށކަން. ްފައިދާ ްރައްޔިތުންގެ ްމުޅި މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ

ްކުރަްއވާފަިއް ްނަޝީދު ްަރއީސް ްހުރެގެން، ްވެިރކަމުަގއި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނޫންކަން. ްކަމެއް ްކޮްށގެންވާނެ އަޅުަގނޑުމެން

ެއއްގޮތަށްްހުރިހާްކަމެއް.ްއެކަްންދިވެހިރާއްޖޭގެްކޯޓުތަކުންްަވރަށްްސާފުކޮށްްއެނގޭ.ްިމއަދުްވަނީްދިވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނާް

ްހުރިހާް ްކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތުަގއި ްކުރަމުންދާ ްރަނގަޅުކުރަން ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޯޑަރްކޮންޓް ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްވާނީ. ްކޮށްފައި ްވެސް ްކޯުޓްކަމެއް ްހައި ްވެސް ްމަްއސަލައިަގއި ްސިސްޓަމުގެ ރޯލް

ްކަންތައްަތކެްއް ްނުާވވަރުެގ ްތެރޭަގިއ ްނިޒާމުެގ ްޝަރުޢީ ްއަތްބާނަިއގެން ްެއއަށް ްއަެންއކާވެްސ ްބަދަލުކޮށްގެްނ، ބެންޗު

ްޤައުމުަގއިް ްމި ްގޮތަކީ. ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްމިއީ ްޢަޤީދާއަކީ. ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމިއީ ްމަންޒަރު. ްހިންގަމުންދާ

ްއެމް.ޑީ.ޕީްނިކުތީ.ްއިރާދަކުރެްއވިްއާޔް ްޓަކައި ްޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ.ްއެކަްންކޮށްދިނުމަށް ްޢަދްލުއިންޞާފު ރައްޔިތުންނަށް

ްކަމެްއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާއިމުކުރާނަން. ްޤައުމުަގއި ްމި ްޢަދުލުއިންޞާފު ްޭބނުންވާ ްަރއްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއާއި ްފަސާދަ ްރިޝްވަތާއި ްމަަސއްކަްތކުރާީންްނޫން. ްއަބަދުވެސް ްއެމ.ޑީ.ޕީން ްބޭއްވުމަކީ. ްޤަުއމު ްތެޭރގަިއ ފިތުނަިއގެ

ްނުދެކޭް ްވެސް ްދުވަހަކު ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ްރަީއްސްނަޝީދަކީ ްަޙއްޤުަގއި. ްރައްޔިތުންގެ ްިދވެހި ްޙައްުޤގައި ޤައުމުގެ

ްކޮށްދީ ްވެިރަކމުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްެއއް. ްވެިރ ްއިޚްލާޞްތެރި ްވަރަށްްފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންަތއްަތކަކީ ފަިއވާ

ްރައީްސް ްއަދި ްއަންނާނެ. ްއެނުބރި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ްކަންތައްތަެކއް. ްބަަލިއގަންނަ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު

ްކިތަ ްފެނިގެންދާނެ. ްޤައުުމގައި ްމި ްވެރިކަމެއް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްއޭރުން ްައންނާނެ. ްވެރިކަމަށް ްވެސް ންމެްނަޝީދު

ްޤައުމުގަިއް ްމި ްނަޝީދަކީ ްރައީސް ްޤަބޫލުކުރާނީ ްރަްއިޔތުން ްއެކަން ްވިޔަސް ްނަފްރަތު ްކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް

ރައްޔިތުންނަށްްޓަކައިްއިޚްާލޞްތެރިކަމާްއެކުްވެރިކަންކޮްށދީފައިވާްބޭފުޅެއްކަން.ްއަދިްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާްައޅުަގނޑުމެްން

ްވެރިކަމަށް...

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވަހަކަދެއްް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކަށް.



  

ް

ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލިމާފަންނުްދާ

ްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވަހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްތޮއްޑޫ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަޙީދަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމިްނެގީްހަމަްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއާްގުޅުންހުރިްކަމަކަށްްވާތީ.ްެއއްެވްސްރައީސްްއަޅުް ގަ

ްކުޑައިުރކޮޅެްއގެް ްހަމަ ްދާދި ްމިހާރު ްފާސްނުކޮށް، ްަމޖިލީހުން ްނޫން. ްހުރަސްއަާޅކަށް ްއަށް ްވާހަކަ ްމެންބަރުގެ ހާލެއްގަިއ

ްދިޔަ ްމި ްއެނިގގެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭގައި ްއިން ްމޯލްޑިވްސް ްއޮފް ްބޭންކު ްލޯނެއ311ްްްއީ، ްރުފިޔާގެ މިލިޔަން

ްވާހަކަ.ް ްޚިލާުފވި ްަގވާއިދާ ްޤާނޫނާިއ ްެއއް ްވެިރ ްއޮތީ ްމި ްލާަފއި ްވެސް ްމިއަދު ްދެން ްޚިލާފަށް. ްަގވާއިދާ ޤާނޫނާއި

ްހަވާ ްގޮުތން ްަވގުތީ ްވެރިކަމާ ްރާއްޖޭގެ ްރައީސަށް، ްމަޖިލީހުގެ ްދަންަނވަން ްއަޅުަގނޑު ްމަނިކުފާނުްއެހެންވީމާ، ލުވުމަށް،

ްަމއްސަލަް ްނިޒާމީ ްެއއީ ްއެހެންީވމާ، ްވެސް. ްމީހާ ްހުރި ްމިައދު ްޚިލާފުވެފަިއ ްޤާނޫނާ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރުވެސް ދަންނަވަން.

ްއެއް.ްުޝކުރިްއޔާ.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްދަ ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިާޒމާ ްމެންބަރު. ްއެހެންކަމުން،ްޢިއްޒަތްތެރި ންނަވަން.

ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުް ްމެންބަރު،ްވިލިމާފަންނު ްުފރުޞަތުއަރުވާަފއިާވްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ވާހަކަދަްއކަވަްންއަުޅގަ

ްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްވާހަކަކޮޅުްކުިރއަށްްގެންިދއުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސަްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލިމާފަންނުްދާ



  

ްއެންމެް ްހިތުގެ ްވާހަކަތައް ްޒާީތ ްއަމިއްލަ ްފަރުދީ، ްުގިޅގެން، ްއުނިވުމާ ްފައިދާތައް ްލިބެމުންދިޔަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަހަރުް ްތިން ްގޮތަކީ ްދާ ްމި ްެވގެން ްސިފަިއގައި ްސައިލެްއގެ ްތަނަށް ްމި ްއޮއްސަމުން ްތަނަށް ްމި ްނުކުމެ ފުންމިނުން

ްގެްތެރޭަގއި...ދުވަހު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭްމައްސަލަް ްއާދަމް.ްނިޒާމާ ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގައްދޫ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްބެހޭްމައްސަލަ ނިޒާމާ

ްއެއްްގައްދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބަރުްޒާިހރުްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ގައްދޫްދާއިާރގެްމެން

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމީގެްކުރިންްމިްމަޖިލީހުގަިއްމަސައްކަްތކޮށްފައިްވަނީްދެވަނަްފުރުޞަތަށްްއެދިަލއްާވް

ިތްްބޭފުޅުންނަށްްމެންބަރުންނަށްްދެވަނަްފުރުޞަތުދެްއވަނީްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްނިމިގެން.ްއެހެންވީމާ،ްދެވަނަްފުރުޞަތު

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްދަށުންތޯ ްަގވާއިެދއްގެ ްކޮން ްހަަމޖެހިފައިވާ ްކޮންގޮތަކަށް ްކުރިން ްއުސޫަލކުން.ްމީގެ ްކޮން ގެންދަވަނީ

ްމިކަންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްނޫނިްއޔާ ްސާފުެވގެން ްގޮތަށް ްމި ްކަމެއް. ްއެދެިވގެންވާ ްޮބަޑށް ްވަރަށް ސާފުކޮށްދެއްވުަމކީ

ްއަޅުަގނެޑއްްޤަބޫލުނުކުރާނެްާވހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްކުރިއަށްްގެންެދވޭނެްކަމަކަށް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަވާބެއްް ްއަށް ްމައްސަލަ ްނިާޒމީ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްއެްއކޮށް ްނެތުމާ ްވަޑަިއގެން ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްވާހަކަދަްއކަ ްއެހެންކަމުން، ްޢިއްޒަތްތެިރްނާރުވާނަން. ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްގެންދެވި، މުން

ްގެންދަނީް ްމި ްދެމުން ްުފރުޞަތު ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން.ްއެއީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމާބެހޭ ްނެންގެވީ ްތި ްދެންމެ މެންބަރު

ޓީައުކންްވާހަކަދައްކާްޢިްއޒަތްތެރިްކުރީަގއިްވެސްްދެމުންްމިްގެންދަނީްޕާޓީތަކަށްްފުރުޞަތު.ްދެންްއެހެންވީމާ،ްވަކިްޕާ

ްއިނގޭތޯ.ް ްފުރުޞަތުދިނީ ްވާތީ ްކަމަށް ްމެންބަރު ްއެ ްޖެހޭނީ ްދެން ްމެންބަރަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެ ްވާތީ މެންބަރަކަށް



  

ްހުށަހެޅުމަްށް ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހީކުރަން. ްަކމަށް ްސާފުވަަޑިއގަންނަވާނެ ްމިހާރު ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.މިލަންދޫްދާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްރަނަގުޅް ްވިދާުޅވީ ްއެ ްޒާހިރުބޭ ްހަމަ ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެއްބަސްުނވާތީވެ. ްއެްއޗަކަށް ްވިދާޅުވި ްަރއީސް އަޅުަގނޑު

ްފު ްފުރަތަމަ ްިމްވާހަކަެއއްހެން. ްފުރުޞަތުގައި ްދެވަނަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްހަމަ، ރުޞަތު

ް ްތިބި،13ްްއިންނަނީ ްއެބަ ްއަދި ްމެންބަރުން ްބަިއވަރު ްތިބި ްއެދިފައި ްފުރުޞަތުގައި ްފުރަތަމަ ްއެެހންވީމާ، ވަނަިއގަ.

ނޑަށްްޤަބޫޅުކުެރވޭްގޮުތަގއިްހަމަްއެް ްފުރުޞަތު...ވާހަކަނުދައްާކ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފުރުޞަތުއެރުވެނީްޕާޓީްއަށްްއިނގޭތޯ.ްޕާޓީްއަށްްފުރުޞަތުއެރުވެނީ.ްއެހެންކަމުން،ްއެްޕާޓީްއަށްް

ވާހަކަ،ްމިހާރުްްދިންްވަގުތުްައޅުަގނޑުްެއއީ.ްއެހެންކަމުން،ްމިހާރުްވާހަކަދަްއކަވަމުންްގެންެދވިްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުގެ

ްގެންދާނަން.ް ްކުރިއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަވުމަށްފަހު ްކޯރަމް ްމެންބަރުން ްއެހެްނކަމުން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެއްލިފަ. ްވަނީ ކޯރަމް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްނެތް. ްކޯަރމެއް ްވަރަކަށް ްގެންދެވޭ ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ނޑުމެންގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމިހާރުވެްސްއަޅުގަ

ްޖަލްސާ ްްމިއަދުގެ ްއަކީ ްގަޑި ްއަކަްށ3:31ްނިމޭ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހެނދުނު ްވަނީ ްމިއަދު ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން .

ްމަޖިލީހުގެް ްވަނީ ްގަިޑއިރު ްެއއް ްވިއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްބަހުސްކޮށްފި ްހުށަހެޅި، ްއެއް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ބަހުސްކުރައްވާފަ.

ްނި ްމަޖިލީސް ްމިއަދުގެ ްއެހެންކަމުން ްއިތުުރކުރެވިފަ. ްމަސައްކަތަށް ްައކީ ްގަޑި ްއާެދ3:31ްމޭ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( .

ްކޯރަމްް ްވަނީ ްމި ނޑު ްގުޅިގެްންއަޅުގަ ްގެއްލުމާ ްކޯރަމް ްދަނިކޮށް ްހިންގަމުން،ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ މަޖިލީހުގެ

ް ްރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު ްކޯރ5ްަރަނގަބީލުޖަހާފަ. ްވަނީ ްމި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެސް ްބެލިއިރުގައި ްހަމަވާްމިނެޓު މް

ްގަާވއިދުެގް ްމަޖިލީހުގެ ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްއެހެންކަމުން، ްވަޑަިއގެންނުގެން. ްތެރެއަށް ްމާލަމުގެ ްމަޖިލީހުގެ އަދަދަށް

ނުޑްމިް ދަށުންްމިއަދުގެްޖަލްސާގެްަވުގތުްއެހެންްަގޑިައކަށްްހަމަޖައްސަން،ްނުވަތަްޖަލްސާްނިންާމލަން.ްއެގޮތުންްއަުޅގަ

ް ްޖަލ2:45ްނިންމަނީ ްހަމަވާވަަރްށްަގއި ްކޯރަމް ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަށް. ްގެންދާ ްކުރިއަށް ސާ

ްއެތެރޭަގިއް ްޝުކުރުދަންނަވަން، ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްަދންނަވަމުން ްވަަޑއިގެންދެްއވުމަށް ްއެެތރެއަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްތިއްބެވިްހުރިހާްމެންބަރުންނަށް.ް



  

ް

ނޑުްއވައިެލއްް ްއަްށ(14:45ްއިނ14:33ްްްުވން:ް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްނިންމުން.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްހަމަވ2:45ްާ`. ްކޯރަމް ްބެލިއިރުގައި ްއަްށ ްަގޑި ްއެ ްހަމަޖައްސައި، ްގޮތަށް ްފަށާ ގައި

މިނެޓ5ްްުނެޓުްބަލާފައި،ްމ5ްިއަދަދަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްނެތުމާްގުޅިގެން،ްކޯރަމްްރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހުްވެސްް

ް ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްނަންފުޅުތައ16ްްްބެލުމަށްފަހު ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްތެރޭގަ. ްހޯލު ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެް ްނިންމާލަން. ްހިާސބުން ްމި ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްޖެހޭީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެން ްލިެޔިވގެންދާނެ. ޔައުމިްއޔާަގއި

ް ްއެހެންކަމުން،ްވ37ްަގަާވއިދުެގ ްނިންމާލަން. ްޖަލްާސ ްމިއަދުގެ ްޖެހޭނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްާދެގ ނަ

ްއޮންނާނީް ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދާނަން.ްދެން ްމަސައްކަތައިގެްންކުރިއަށް ްނިންމާލުމުގެ ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ

 ގައި.9:11ވާްބުދަްދުަވހުްހެނދުނ2112ްްުޖޫނ27ްްް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

_________________ 

 

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

ް

1. ް ްފަހުމީ. ްއިމްތިޔާޒު ްެމންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްދާއިރ2ްާމާފަންނު ްކެލާ ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްގެ ްهللا .3ްމަޢުޞޫމު.

.ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރ5ްު.ްވެލިދޫްދާއިރާެގްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދު.4ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ް

ްޢަލީ.6ްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު.ް ްއަޙްމަދުްތަސްމީނު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއަޙްމ7ަ.ްކެްނދޫ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ދުް.ްނައިފަރު

ް 8ްމުޙައްމަދު. ްމޫާސ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްކުރެންދޫ ްޢަބްދ9ު. ްމެންަބރު ްދާއިާރގެ ްކާށިދޫ ްهللاް. .11ްޖާބިރު.

.ްމަޑަވެލިްދާއިާރެގ12ް.ްތޮްއޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.11ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދު.ް

ް ްނާޒިމު. ްމުޙައްމަދު ްފަރ13ެމެންބަރު .ް ްމުއްޠަލިބު. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުުރ14ްސްމާތޮޑާ ްފުަވއްމުލަކު .



  

މަސީޙުްމުޙައްމަދު.ްهللاް.ްުފވައްުމލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަުރްޢަބްދ15ުދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.ް

 .ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު.16

 

 

ކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިްމިއަދުގެްޖަލްސާް

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެންްނެތްްމެންބަރުން:

 

1. ް ްމަނިކު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ 2ްހުޅުހެންވޭރު ްޢާޒިމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު .3ް ހެންވޭުރް.

ގަލޮޅުްދެކުުން.5ް.ްهللاގަލޮުޅްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއީާވްޢަބްދު.4ް.ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްދެކުނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްޙާމިދު

މައްޗަށްގޮިޅް.7ް.ްމައްޗަށްގޮޅިްއުތުުރްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.6ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު

ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހު.8ް.ްދެކުނު ްޢަބްދުމާފަންނު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .9ް.ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްޅަނގު

ްދެކު ްއިބްރާހީމުމާފަންނު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްރަޝީދުްނު .11ް ްނިހާނުް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ވިލިމާފަންނު

ްމަނިކު ްޙުސައިން .11ް ްރަޝީދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ .12ް ްއަ. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ޙްމަދުްއިހަވަންދޫ

ްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު.13ް.ްهللاޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއަޙްމަދުްސަމީރު.14ް.ްބާރަށު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .15ް.ްިދއްދޫ

ްމުޖުތާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ .16ް ްނަޝީދުްނޮޅިވަރަމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .17ް.

ްޢާރި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްފުވަިއކަރަދޫ .18ް ްމޫސާ. ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްކުޅުުދްއފުށީ .19ް.

ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ްޙުސައިން.21ް.ްކުޅުދުއްފުށީ ްމުޙައްމަދު ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ނޑިތީމު .ްކަ

ްއަޙްމަދުްޢީސާެކނދިކުޅުދޫްދާއިރާގެްމެ.22ް.ްކޮމަންޑޫްދާއިާރގެްމެންަބރުްޙުސައިންްވަޙީދު.21ް ފުނަދޫް.23ް.ްންބަރު

ްސަލީމު.ްދާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޠާރިޤު.24ްއިރާގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުް.25ް.ްމަނަދޫ ްދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ްނާޝިޒު ްމުޙައްމަދު .26ް ްޢަލީ. ްއަފުރާޝީމު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްުއނގޫފާރު .27ް ްމެ. ްާދއިރާެގ ންބަރުްއިނގުރައިދޫ

ްޢަ 28ްޙަމީދު.ްهللاްބްދުޙަމްދޫން ްވިސާމުމަޑު. ްމެންަބރު ްދާއިާރގެ ްޢަލީްްއވަރީ .29ް ްނާޒިމުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ތުޅާޫދ

ހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުް.31ް.ްއޭދަފުށީްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމު.31ް.ްރަޝާދު

.34ް.ްރިޟާްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުގުަރއި.33ް.ްދަމުތުލުސްދޫްދާިއރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާ.32ް.ްޞާލިޙު

ްޤާް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލީ ްއިބްރާހީމު. 35ްސިމު ްމުޙައްމަދު. ްރުޤިްއޔާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމަހިބަދޫ .36ް ފެލިދޫް.

ްނަޢީމު ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްޢަބްދު.37ް.ްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްމެންބަރުްްމުލަކު.38ް.ްޝާހިދުهللاްކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ

.ްބިލެތްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.41ް.ްދިްއަގރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޒިމު.39ް.ްޔާމީންهللاްޢަބްދު

.ްމީދޫްދާއިރާެގްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދު.42ް.ްސިނުްޙަމީދުދާއިރާގެްމެންަބރުްޢަބްދުލްމުޙްްނިލަންދޫ.41ް

43ް ްޢާމިރުްކުޑަުހވަދޫ. ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްދާއިރާގެ .44ް ްޒަމީރު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ .45ް ވިލުފުށީް.



  

ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .46ް ްޝަރީފު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ .47ް ްދާއިރާެގް. ިއސްދޫ

ްމެން ްއިބްރާހީމު. ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު 48ްބަރު ްމެން. ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުފޮނަދޫ ްއަބްދުއްރަޙީމު 49ް.ްهللاބަރު ްދާއިރާެގް. ގަމު

ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޔޫސުފު ްމެންބަރު .51ް ްއަބޫބަކުރު. ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްެމންބަރު ްާދއިރާގެ ްމާވަށު .51ް ވިިލގިލީް.

ްރާމިޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .52ް ްރިޔާޟުް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްދާންދޫ .53ް ްދާ. އިރާގެްގެމަނަފުށީ

ގަްއދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޒާހިރުް.55ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު.ްތިނަދޫްދާއި.54ް.ްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު

.ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.57ް.ްފުަވއްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.56ް.ްއާދަމު

58ް ްމެންބަރު. ްދާއިރާގެ ްފަހުމީްފޭދޫ ްއަލްހާނު .59ް ްޢާދިލް. ްޙަސަން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމަރަދޫ .61ް ްއުތުރުް. ހިތަދޫ

 .ހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.61ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްްއަސްލަމު
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