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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسى هللا انرحًن انرحيى، انحًد هلل وانصالة وانسالو عهى رسىل هللا وعهى آنه وصحبه وين وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ02ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0200/3/3/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަެތއްްނެތް.،3.2ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ް ްއައިޓަމު 4ްއެޖެންޑާ ްހަމަޖެހިފައިާވް، ްބޭއްވުމަށް ްބައްދަުލވުންތައް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމިއަދު ްއެންގުން. ްއަންގާ ރިޔާސަތުން

ް 9:39ްގޮތް. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްއިޤްތިޞާީދ 1ްގައި 9:39ްގަ. ްޮކމިޓީ، ްއިމްތިޔާޒު ްގައި ްކޮޓަރި ގަ.3ްކޮމިޓީ

19:99ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްއިޖުތިމާޢީ 2ްގައި ްކޮޓަރ11:99ްިގަ. ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ގައި

1ް 13:99ްގަ. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްމާލިއްޔަތު 2ްަގއި ްބެޭހ14:99ްގަ. ްކަންތައްތަކާ ްމުޢަްއސަސާތަކުގެ ްމިނިވަން ގައި

ްގަ.2ކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ސުް،5ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަމަ،6ްޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.މަ،7ްއިޓަމުްއެޖެންޑާްއަް

ް

ްފައިްއޮތްްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ކުރެވިްކުރިންްތަޢާރަފުް.8ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްކުެށްއްް،8ައއިޓަމު ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔްއެފަދަ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްބިލެްއެގްކުށެއް ްތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ ކުރިން

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ް ްއެޖެންޑާ 9ްައއިޓަމު ްއި، ްބަހުސް. ްރަޝީދުްް-9.1ްބތިދާޢީ ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިުލފުށީ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައްކާތެރިކަމާއިް؛9/2999ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަން

ްއިޞްލާޙުގެނަް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްވަނީ ްއިއްވާަފއި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ޖުލަިއ18ްްއުމުގެ
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2912ް ްބޭއްވުނު 2912ްްަގއި ްއަހަރުގެ 2ްްވަނަ ްދައުރުގެ ްމަޖިލީހަށ29ްްްވަަނ ްބިލު ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްޢިްއޒަތްތެ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްރަޝީދު. ްރިޔާޟު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުީށ ރިްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ

ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްވި

ް ްަރއިސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްުޝކުިރއްޔާ 9/2999ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް، ްދޭންޖެހޭް؛ ްކޮށްަފއިާވ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްގެންނަން ްއިޞްލާޙެއް ްްއިނާޔަތާިއްރަްއކާތެރިކަމުެގްޤާނޫނަށް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްހުށަހަޅަނީ ްާމއްދާެގ3ްްއަޅުަގނުޑްމި ވަނަ

ްެއް ްމަތީން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްކުށްވެރިުނވެ، ްމީހަކު ްހުރެ ްމަޤާމުަގިއ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގޮތަށް. )ހ(ްއަންނަނިވި

ްދައު ްްރުފިޔާ ްހާސް ްފަންސާސް ްމަހަކު ްކޮންެމ ްގޮުތގައި ްއިނާޔަތެްއގެ ްމާލީ ްނަމަ ްވަކިވެއްޖެ ްދޭންވާނެްމަޤާމުން ލަތުން

ްއިނާޔަތެއްގެް ްމާލީ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއާވ ްދައުރުގައި ްގިނަ ްދައުރަށްވުެރ ްެއއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއަދި ް އެވެ.

ްޤާނޫނުް ްމި ްޢަމަލުކުރާނީ ްޤާޫނނަށް ްއެވެ.ްމި ްދޭންވާނެ ްދައުލަތުން ްރުފިޔާ ްހަތްދިހަްފަސްްހާސް ްމަހަކު ްކޮންމެ ގޮތުަގއި

ްތަޞްދީޤުކޮށް، ްއިޞްލާޙުގެންނަންޖެހުނުްްފާސްވެ، ްމި ްފެށިގެންނެވެ. ްދުވަހުން ްޝާއިޢުުކރާ ްެގޒެޓުަގއި ަސރުކާރުގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްަރއްކާތެިރކަމަކީ ްއިނާޔަތާއި ްދޭްނޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔކަން 128ްސަބަބަކީ

އިން،ްލިބެންޖެހޭްރައްާކތެރިކަމުގެްތެރެއިންްލިބޭްމާލީްވަނަްމާއްދާެގްދަށުންްލިބެންޖެހޭްހިމާޔަތާއިްރައްކާތެިރކަމުެގްތެރެ

އިނާޔަތެއް.ްއަދިްަރއްކާތެިރކަމެއް.ްއެހެންކަމުން،ްމިހާރުްމިްޤާނޫނުްއޮތްްގޮތުންްއިތުރަށްްމިްޤާނޫނުންްލިބޭްޙައްޤުތަްއް

ް ްއިާނޔަތް ްމިހާރު ނޑަްށްޤަބޫލުކުެރވޭތީވެ.ްއާެދ،ްެއގޮތުން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބަލާއިުރަގއިްތަފްސީލުކުރަންޖެހޭ ލިބޭްއުސޫލަށް

ްެއްއް ްއަހަރުގެ ްފަސް ްަދއުރަކީ ްއޮތް.ްއެއް ްއެބަ ްވެްސްބުނެފައި ްކޮަބއިކަން ްދައުަރކީ ްެއއް ްގޮތުން ްއޮތް ްޤާނޫނު މިހާރު

ދައުރު.ްއެހެންނަމަވެސް،ްފަްސްއަހަރުގެްެއއްްދައުރުްނުކުާރްމީހަކަށް،ްފުރިހަމަނުކުރާްމީހަކަށްްމިހާރުްއެްޤާނޫނުްއޮތްް

ް ްވަރަށްްގޮތުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫެލއް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްކަމަކަށް ްދެވޭނެ ްަރއްކާތެިރކަން އިނާޔަާތއި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވެސް ްކުރަމުންދާކަން ްމިކަން ްވެސް ްމިއަދު ްމަތިން ްލަފާގެ ްޤާނޫނީ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްބައެއް ފުންނާބުއުސް

ުތަގއިްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނެއްްމާނަކުރުމުގެްފާހަގަކޮށްލަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮ

ްޤާނޫނުގެް ްފަހަރު ްބައެްއ ްުއޅޭ ްހިނގާ ްމަގުމަތީ ްމިހެން ްައދި ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮންނަ ްޖެނެރަލަށް ްއެޓަރނީ ްެއއީ ބާރެއް

.ްއެްމާނަކުރަންޖެހޭނީްބޭރުފުށާއިްއެތެރެްފުށުންްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްބަލައިލާްމީހުންނަށްްވެސްްކުރެވޭނެްކަމެްއްނޫން

ްެއް ްޤާނޫނެއް ްެއއްވެްސ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްނިންމާނީ، ްނިންމުމެއް ްފަހުގެ ްއެންމެ ްކޯޓުން. ސުޕްރީމް

ްފަރާތެއްކަންް ްކޮން ްނިންމަންޖެހޭނީ ްވެސް ްނޫންކަމަށް ްނޫނީ ްވެސް، ްކަމަށް ްއުިނކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްބައެއް ޤާނޫނުގެ

ފުކޮށްްލިޔެފައިްއެބަްއޮތް.ްެއހެންނަމަވެސް،ްމިއަދުްޢަމަލުުކރަމުންްމިދާްއަޅުަގނޑުމެންެގްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަރަށްްސާް

ަވނަްމާއްދާގައިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްަފއިްހުންނަްމީހަކަށްްްދޭންޖެހޭްއިނާޔަތާއ128ްްިފެހިްޤާނޫނުއަސާސީގެް
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ްތަފްސީް ްއިތުރަށް ްޙައްޤު ްިމްލިބޭ ްރައްކާތެިރކަމުގެ ްހިމާޔަތާއި ްއޮތްް،9/2999ްލުވެގެންދަނީ ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން މި

ްއޮތްް ްއެބަ ްދައުރު ްދައުރަކީ، ްއެއް ްގޮތް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްެއކަްނ ްއޮތް ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްޤާނޫނުން ްއެ ޤާނޫނު.

ްމީހުް ްއުޅުނު ްހަދަން ްޤާނޫނު ްމި ްކަމުގައި ްމި ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްކުރިން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ންގެްއެނގެން.

ްއެޓަރނީް ްޤާނޫނު ްމި ްމިއަދު ްގޮތަކަްށ ްތަފާތު ްވެސް ްޚިޔާލު ްމީހުންގެ ްޑްރާފްޓުކުރި ްމި ްގޮތަށް ްތަފާތުވާ ްވެސް ޚިޔާލު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްފާަހގަކޮށްލަން. ްަޓކައި ްިރކޯޑަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުޅޭކަން ްމާނަކުރައްަވއިގެން ޖެނެރަލް

ް ްޮގތަކަށް ްގޮުތގަިއްމިފަދަ ްެވއްޖެްއޔާްޤަބޫލުކުރާ ްކަމަށް ްދޭ ްމީހަކަށް ްހުރި ްކޮށްަފއި ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން އިނާޔަެތއް

ްހުރިް ްކޮށްފައި ްކަމެއް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްުކރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަްންފެއްތުމަކީ ްތެރެއަށް ްއިމުގެ ޤާނޫނީ

ޖެހޭްއެއްެޗއް.ްއެކަމަށްްއިދިކޮޅުހަދާްއެްއވެސްްމީހެއްްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްއިނާޔަތާއިްރައްކާތެރިކަމަކީްއަޅުަގނޑުމެްންދޭން

ްޤާނޫނުތަކަށްް ްެވއްޖެއްާޔ ްކަމަށް ްނެގޭ ްމާނަ ްެއ ްއެކަްނ، ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްޭއެގން ްއެހެންނަމަވެސް، ނެތް.

ްވެިރކަމު ްކޮށްފައި ްވެރިކަން ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުތަކާ ްދަންނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްންއިޞްލާޙުގެަނއުމަކީ

ްލިބެންޖެހޭް ްއަށް ްއޭނަ ްހިނދެއްގައި ްސާބިތުވާހާ ްކަމެއް ްމަްއޗަްށ ްއޭނަގެ ްއަދި ްަނމަވެސް ްވީ ްކަމުގައި ްމީހެއް ފައިބާ

ނޑުްމިދެންނެވިްޤާނޫނުް ްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެްމީހަކަށްްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުގަ އިނާޔަތާިއްޙައްެޤއްްއޭަނއަށް

ްއިާނޔަތާއި ްއެ ްގޮތުްނ ްއޮތް ްލިބެވޭނެްްމިހާރު ްމީހަކަށް ްފުިރހަމަނުކުރާ ްަދއުރު ްެއއް ްއަހަރުެގ ްފަްސ ަރއްކާތެިރކަމެއް

ްނައިބުގެް ްބަންޑާރަ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްވާތީވެ، ްޚިލާފުވެފައި ްޤާނޫނާ ްސަރުކާރު ްމި ްއެހެންކަމުން، ްނެތް. ްގޮެތއް އެްއވެސް

ްވެް ްތެރެއަށް ްޤާނޫނުގެ ްެއކަމަނާ ްވާީތވެ، ްކަމަކަށް ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްޤާނޫނަށްްލަފަޔައަކީ ްމި ްޓަކައި އްދުމަށް

ްދޭންް ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްއިނާޔަތް ްމި ްގުޅިގެން ްމިކަމާ ްއާދެ، ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުގެންނަން

ްއަުޅަގނޑުް ްގުިޅގެން ްނިންމުމާ ްނިންމި ްދޭން ްއިާނޔަތް ްމި ްނަޝީދަށް ްކުރަްއާވފައިވާ ްަރއީސްކަްނ ކުރީގެ

ނޑުްއެްނގިންްއެްޤާނޫނުްްއެސް.އެމް.އެްސއަކުންްެއކަމަނާ އަށާއިްއަދިްމިކަމާްބެހޭްސަރުކާރުގެްގިނަްފަރާތްތަކަށްްައޅުގަ

ްބަަލއިގެން،ް ްކަމަށް ްުކޑަކުދިން ްައޅުަގނޑުމެންނަކީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުކުެރވޭނޭ. ްއެކަެމއް ްގޮތުން ްއޮތް މިހާރު

ްބެ ްކަމަށް ްވާހަކަ ްއަޑުއަހަންނުޖެހޭނެ ްއަކީ ްވާހަަކ ްދައްކާ ްއިނާޔަތްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ލިގެން

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްގެންނަންޖެހޭނޭ. ްއިޞްލާޙުަތކެއް ްޤާނޫނަށް ްމި ްހިތަްށއެރީ ނޑު ްއަުޅގަ ދެމުންދާތީވެ

ްދިނުމުގަިއް ްއިނާޔަތް ްމި ްފަރާތްތަކަށް ްދޭ ްއިނާޔަތް ްމި ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްގެންނަ ްމި ްމިހާރު ގޮތުަގއި

ްލިބިގެންދާނެ.ްފަސޭހަވެގެން ްއިނާޔަތް ްމި ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްހުންނަ ްކޮށްފަިއ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއަދި ދާނެ.

ްކުރަންޖެހޭނެް ްވެސް ްއެކަން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެންނަންޖެހޭ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްއިތުރު ްޤާޫނނަށް ްމި ްއަިދވެސް ދާއިރުަގއި

ނޑުމެންްއިނާޔަުތގެް،ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް ހަމަްމިްވާހަކަްމިހެންްދައްކާއިުރަގއިްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްާދގަިއްއެބަްއޮތްްަރއްޔިތުްނގެްމަިޖލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްވެސ195ްްްވާހަކަްދަްއކާއިުރަގއިްޤާނޫނުައސާސީގެް

ްހިތާމަޔަ ްއާދެ، ްކަމަށް. ްކޮށްެދއްވަންޖެހޭނެ ްކަންތައްތައް ްރައްކާތެރިކަާމއި ްކުރިންްސަލާމަތާއި ްދުވަސް ްދެ ްމީގެ ކީ
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ްއެުކަގއިް ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްއަެޚއް. ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮެތއްަގއި ްއަނިާޔވެރި ްވަރަށް ްަވކިވެިދޔަީއ، އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްެއާއް ްހަމަ ްވަނީ. ްއަވަހާަރކޮށްލާފައި ްގޮތަކަށް ްއިހާނެތި ްވަަރށް ްބޭފުޅަކު ްތަޢުލީމީ ްާޤބިލު، ްވަރަށް މަސައްކަތްކުެރއްިވ

ްމި ްރޭވުންތަެކއްްގުިޅގެން ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްއިންޒާރުދިނުމާއި ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ހާރުވެސް

ރާވަިއގެންްގިނަްބަަޔކަށްްހަމަލާދިނުމަށްްޓަކައިްމަސައްކަތްަތކެއްްކުރަމުންދާްކަމުގެްމަޢުޫލމާތުްވަނީްއަޅުަގނޑަށްްވެސްް

ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށްްްލިބިފަ.ްޚުދު ްއެ ްައވަހަށް ްވަރަށް ްރަީއސް ްއެްނގިން.ްމަޖިލީހުގެ ްޭރަގއި އެކަން

ްވެްސް ްޝުކުރު ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްކުރަން. ްވެސް ްޤަބޫލު ްއަުޅަގނޑު ފިޔަވަުޅއެޅިކަން

ްހަ ްއަޅުަގނޑަްށ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްޭރގައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްރޭގެްދަންނަވަން. ްޓަކައި މަލާދިނުމަށް

ްަޓކަިއ8:45ް ްރިޯކޑަށް ްދިޔަކަން ްބަޔަުކ ްފޮލޯކުރަމުން ްއަޅުަގނުޑ ްަވގުތު ްައއި ްކޮމިޓީއަކަްށ ްޮއތް ްމިތާ ްައޅުަގނޑު ަގއި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްސެކިއުރިޓީާއ ްދެމުންދާ ްމިހާރު ްބާރުތަކުން ްސަލާމަތީ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ދަންނަވަން.

ްަޝއް ްއޭެގްހިތުގައި ްޖެހީމަ، ްަގއިަގއި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްދެނީ ްސެކިއުރިީޓ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއޮތް. ްއެބަ ުކ

ްހަމަލާދޭް ްވަިޅއަކުން ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްހުއްޓުވަމުން ްކަމެއް ްކުރާ ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްއިްސެވ، ްސެކިއުރިޓީން ފަހުގައި

ްހުންނަް ްދެން ްފަހުން ްމީހާްޝަހީދުކޮށްލާ ްވަޅިންޖަހައި ްނޫން.ްްމީހަކު ްެދވެނީކީ ްެއްސެކިއުރިޓީ ްހަމަލާދިނީމާ ސެކިއުރިޓީ

ްގޮތަްށް ްެސކިއުރިީޓ ްެއއީ ްެވސް ްގެތަކަީކ ްދިރިއުޅޭ ްމެްނބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނުޑމެން،ްގިނަ ްއެހެންމެ ްހަމަ އަދި

ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްް ްތަންތަނެއް ްހުންނަ ްގޮތުަގއި ްަރނގަޅު،ްަރއްކާތެރި ްއެންމެ ްވެސް ްރައީސްްބަލާއިރުަގއި ޒަތްތެރި

ްއެނގޭް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދުވަަހކު، ްވާހަކަދަްއކާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލަކާ ްމިކަހަލަ ްދެްއަވއިގެން ްސަމާލުކަމެއް ޚާއްޞަ

ްއިތުރަށްް ްވާހަކަދައްކަނީ ްމި ްމިއަދު ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަނީ. ްމި ްޭބރުންކަން ްމައުޟޫޢިން އަޅުަގނޑަށް

ްސެ ްބާރުަތކުގެ ްސަލާމަތީ ްމިްއަޅުަގނޑަްށ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަަކ ްިމ ްޓަަކއި ްރިކޯޑަްށ ްނޫން. ްބޭނުންވާީތީކ ިކއުރިޓީ

ްނޫން.ްއަލްމަރުޙޫމު،ްޑޮކްޓަރްއަފްރާޝީމުް ްނޭނގެނީކީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހިނގައޭ.ްމިކަން ްއެބަ ްމިހެން ކަންތައްތައް

ްބާރުް ްސަލާމަތީ ްއެކަން ްހަމަލާދިން. ްމަތީން ްފަހަރެއްގެ ްއެތައް ްތަފާތު ްވެސް ްއަށް ްއޮންނާނީ.ްޢަލީ ްއެނގިފައި ތަކަށް

ްދޫކޮށްލިް ްއޭނަ ްބަލައި، ްަކމަށް ްނެތް ްތްރެެޓއް ްއަށް ްއޭނަ ްެސކިއުިރޓީ ްދޫކޮށްލާފައި، ްމަނިކުފާނު ްެއ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުެމންްކުށްވެިރކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްއެއީްކޮންމެްމީހަކުްކުިރކަމުަގިއްވީްނަަމވެސް.ްއެހެންވީމާ،ް ދޫކޮށްލުމަކީްެއއީްއަުޅގަ

ްބާރުތަކުންްްމިއަދު ްސަލާމަތީ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްޓަަކއި ްރިކޯޑަްށ ްދަންނަވަނީ، ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ްދަންނަވަނީ.ްް ްމި ްވާހަކަ ްމި ްނޫން ްބޭނުންވާތީކީ ްއެހީތެރިކަމެްއްމަދަދެއް ްެއއްެވސް ްބައްދަުލވުްނ241ްްއިތުރު ކޮމިީޓގެ

ްހިމެނިވަޑަިއގަން ްކޮމިީޓަގއި ްއެ ްއެބައޮތް. ްއަޅުގަމިއަދު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވަން.ނަވާ ވަިކްްނޑު

ް ްނެތި،ްމަޖިލީހުގެ ްބެލުމެއް ްެއ77ްްމެންބަރެއް ްއިންތިޒާމެއް ްފުިރހަމަކުރެވޭނެ ްކަންަތއްތައް ްސެކިރިޓީގެ މެންބަރުންނަށް

ް ްބާރުތަކަށް ްސަލާމަތީ ްޢަމަލުކޮށްދިުނމަށް ްއެކަން ްއެގޮތަށް ްހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ނޑުމެްންކޮމިޓީން ްއަުޅގަ އަންގައިދިނުމަކީ
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ްވަރަްށް ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްގޮވައިލާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްމި މިއަދު

ނޑުްމައުޟޫޢިންްބޭރުންްމިްވާހަކަްދެއްކީމަްވެސްްއަުޑެއއްސެވީތީ.ްއައްސަލާމްޢާލަިއކުމް.ް ްކެތްތެރިކަމާއެކުްއަުޅގަ

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްތިންގަިޑއިރު. ްވަނީ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްވާަހކަދެއްެކވުމަށް ްބިލަށް ްމި 1ްްޝުކުރިއްާޔ. މިނެޓު.8ްްގަޑި

ް ްއަށ42ްްްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްއަށ33ްްްމިނެޓުއިރު.ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަށ14ްްްމިނެޓުއިުރ.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީ މިނެޓު.5ްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭ

ް ްއަށް ްޕާޓީ 5ްްޤައުމީ ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީައކަށް ްވަކި ްފުރުޞަތެްއ5ްްމިނެޓު. މިނެޓުއިރުގެ

ް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްއެިދވަަޑއިގަްނވާ ްވާަހކަދައްަކވަން ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްޕީ.ޕީ.އެމުގ5ްްެއަރުވާނަން. ްއެުރވުމަށް މިނެޓުއިރު

ްއަންަގވާފަިއްއެ ްއަޅުަގނޑަށް ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ްއެމް.ޑީ.ޕީން މެންބަރުންނަްށ5ްްަބއޮތް.

ް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއެިދވަަޑިއގެންފި ްއިތުރަށް ްވެްސްއެިދވަަޑއިގެންަފިއ5ްްވުރެ ްއެުރވުމަށް މިނެޓުއިރު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްގެންދާނަން. ްޢަަމލުކުރަމުން ްައޅުަގނޑު ްމަތީން ްެއގޮުތގެ ްއެހެންވީމާ، ްޢިއްޒަތްތެިރްްއެބައޮތް. ހުރިހާ

ނޑުމެންްމިއަދުގެްބަހުސްގައިްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގައިްއޮތްްގޮތަށްްމައުޟޫޢަްށް މެންބަރުންްއަރިހުންްވެސްްެއދެންްއަޅުގަ

ްގެންދެވުން.ް ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުން ްއައިޓަމަށް ްއެޖެންޑާ ްޮއތް ްކުރިމަތީގައި ްކަމޭހިތްތަވަިއގެން ްވެސް ްމެންބަރުން ހުރިހާ

ްމިހެންްއަޅުގަް ނޑު ްއަުޅގަ ްަތުކރާރުކޮށް ްހައްދަވައިެދއްވުމަށް. ްއެެހން ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއެދެން ްވަރަށް ނޑު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެދެން. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމ ްވަރަށް ްގެްނގޮސްެދއްވުަމށް ްކުރިއަށް ްގޮތަކަށް ދަންނަވަންނުޖެހޭނެ

ްޔާްއަޙްމަދުްދީދީްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.މައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރި

ް

ްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުއްޗަންގޮްމަ

ްއަފްރާޝީުމް ްޑޮކްޓަރ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެންމެ ްވާހަކަަދއްކާ ްފަހުން ްއަވަހާރުކޮށްލިްްއަވަހާރުކޮށްލި ްމަރުޙޫމު ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީ، ްކަމަށް ްފަހަރު ފުރަތަމަ

ްއިބާރާތުްން ްހަރުކަށި ްއެކަްންވަރަށް ްވާތީ ްއަވަހާރަކޮށްލާަފއި ްރަޙުމްކުަޑކޮށް ްއަނިާޔވެރިކޮށް،ްއަދި އަވަހާރުކޮށްލުން،ްއެހާ

ްނަމުގަ ްއަމިއްލަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްނަމުގަޔާއި ްދާއިރާެގ ްއުތުރު ްއެްމައްޗަންޮގޅި ްއަދި ްކުށްވެިރކުރަން. ްއަުޅަގނޑު އި

ްސަޕޯޓަރުންނަށްް ްބޭުފޅުންނަށާއި ްގާތް ްއަާށއި ްޢާއިލާ ްއަިދ ްދުޢާކޮށް، ްނިުޢމަތްލެއްވުމަށް ްސުވަރުޭގގެ މަރުޙޫމަށް

ްދަންނަާވް ްއެއްެޗއް ްގޮތުން ްެބހޭ ްއިޞްލާޙާ ްމި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއާދެ،ްމި ްދަންނަވަން. ްދުޢާ ްއެދި ްދެއްވުން ކެތްތެރިކަން

ްއިޞްލާޙުެގް،ްނަމަ ްއެ ްނަމަ،ްދެން ްފާސްކޮށްފި ްގޮތަށް ްމި ްިއޞްލާޙު ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްދަންނަވާލަްންއޮތީ އަޅުަގނޑު

ނުޑްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީް ްެއއްްނުހުންނަވާނެްކަމަށް.ްއަުޅގަ ްއިނާޔަތްްިލބޭނެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަށުންްއެްއވެސް

ްލިެޔވިފަ ްމިގޮތަށް ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޭއެގްނޫ ްދަށުން ްޭއގެ ްއަދި ްފާސްނުުކރެވި ްވީކަުމގަިއްވިަޔސް،ްޤާނޫެނއް އި
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ކުރީަގއިްރައީްސކަންްކުަރއްވާަފއިްހުރިްެއއްވެްސްބޭފުޅަކަށްްއިނާޔަތެއްްވެްސ،ްރަްއކާތެރިަކމެއްްވެސްްެދވިފައިުނވާކަން.ް

ްފުރިހަމަކުރެވި ްދައުރު ްދެ ްގުިޅގެން، ްއިޞްލާޙުކުރެްއވުމާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެހި ްއަްލއުސްތާުޛްއަދި ްރައީސެއްތޯ ފައިާވ

ްހަމަނުކުރައްވާް ްދައުރު ްދެ ްވަނީ ްނިންމާފައި ްދިޔުމުން ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ މަޢުމޫނު

ްެއއްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާ ްައދި ްދަށުން، ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްޫނ ްއެހެންކަމާއެުކ، ްއެއީ. ްަކމަށް ްެއއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިްލިޔެވުމަ ްދެން ްއެކު، ްވުމާ ްނިްނމާފައި ްެއގޮތަށް ްެއކަން ްަބލާފައި ްކަމަށް ްނިމިދިޔައީ ްަކންކަން ްހުރި ްކުރީަގއި ކީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ްމަޢުމޫނު ްނޫންކަމަށް ްޭބފުޅެއް ްފުރިހަމަކުރައްވާފަިއވާ ްދަުއރެއް ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްތަް ްހުރި ްލިބިފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކެރިހުރެ، ްނަޒަރުގަިއްވަރަށް ްޢިލްމުގެ ްހުރި ްލިބިފަިއ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްއާއި ޖުރިބާ

ްފާސްކުރަންް ްއިޞްލާޙު ްމި ްެއގޮތަްށ ްައޅުަގނޑުމެން ްވިްސނައި، ްމިކަންކަމާ ްއެހެންވީމާ، ްދަންަނވައިލާނަން. އަޅުަގނޑު

ޔަސްްމިްނޫންްގޮތަކަށްްއެްބޭނުންްކަމަށްްވަންޏާްއެގޮތަށްްފާސްކުރަންވީ.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްދިޔަ

ްޤާނޫނުްއިންޓަރޕްރިޓުކުރެވޭނެްގޮތެއްްނޯންނާނެްކަމަށް.ްޝުުކރިއްޔާްރަީއސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުއިސްދޫްދާއިާރގެްމެން

الصالة والسالم على رسول هللا  الحمد هلل رب العا لمين والعا قبة للمتقين وال عدوان اال على الظالمين`.ް

ްބަަޔކަށްްް.وعلى اله وصحبه اجمعين ްއަނެއް ްއެއްބަަޔކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކުރަީން ްމި ްކަންތައްތަްއ ްމި ްކަމޭނުހިތުމާ ްއަދި ްަކމޭހިތުމާ، ްޢިްއޒަތްތެރިންނަށް ްެތރެއިން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އަޅާލަިއ،

ްގަާވއި ްއެއްްޤާނޫނެއް ްއަޅަ ްފަރާތްތަކަށް ްއެހެން ްމީހަކަށް ްއެއްވެސް ްނެތް ްފުދުންތެރިކަމެއް ްނޫން. ްނެތިގެެނއް ދެއް

ްޤައުމަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންގެ ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްވިޔަސް. ްމީހެއް ްއާަދއިގެ ްިވޔަސް،ްއަދި ްއެއް ްވެރި ނުލެވޭނެ.ްއެއީ

ންްދުވަހަކުްވެސްްބޭނުންނުވާ،ްައދިްހިތަށްްވެސްްނާރާްފަދަްދިމާވެފައިްމިްއޮތީްވަރަށްްހިތާމަވެރިްއަޅުަގނޑުމެންްދެކެ

ނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭްވަރަށްްގިނަްކަންތައްތަކެްއް ހިތާމަވެރިްދުވަސްތަކެއް.ްއާދެ،ްމިްހިތާމަވެރިްދުވަސްތަކުގަިއްއަޅުގަ

ްއެ ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްހަމަ ްތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްިވސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރާނަްްއެބަހުރި. މީހެއްގެ

ްއެންމެންެގް ްހުރިހާ ްވަރަްށްގާްތ،ްައޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންާވްމީހެއް.ްޮޑކްޓަރްއަފްރާޝީމަކީ

ް ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޚާްއަޞކޮށް، ްއަދި ްއެއް. 1985ްްއެުކވެރި ްއަހަރުން ްއަހަރުގ87ްްެވަނަ ވަނަ

ްފު ްކިަޔވައިދިނުމުެގ ްވަރަްށްނިޔަލަށް ްސުލޫކު ްއަޚްލާޤާއި ްފޮތާިއ ްގޮާތއި ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްލިބިފަ. ރުޞަތު

ްވަރަްށް ްިއއްޔެ ްނެތީމު. ްދަންަނވާކަށް ްއިތުރަކަށް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްއެނގޭ. ްައޅުަގނޑަށް ރަނގަޅަށް

ނޑާއިްގިނައިން،ްގިނަްފަހަރުްއެްބޭފުޅުން،ްމިތާގައިްތިއްެބވިްމަޖިލިސްްމެން ބަރުންްއެްވާހަކަފުޅުްދައްކަަވއިފި.ްއަުޅގަ

ްވަރަްށް ްއަށް ްޢާއިލާ ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްފަރާތުން ްޢާިއލާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރަްއިޔތުންނާއި ްާދއިރާެގ އަޅުަގނުޑގެ

ް ްދަންނަވަން.ްއަދި ްތަޢުިޒޔާ ްެއކު ްފުރާނަފުޅަށްްުސވަރުޭގގެްهللاްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމަނިކުާފނުގެ ްއެ ްވަތަޢާލާ ްުސބުޙާނަހޫ
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ްހިތާމަކުރަން.ް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުޢާކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދި ްނިޢުމަތްލެއްވުން ދާއިމީ

އެްއވެސްްނަފްސެއްްމަރަންޖެހޭނީްއެްނަފްސެއްްމެރުމަށްްކަމެއް،ްނުވަތަްއެފަދަްކަމެއްްދިމާވެގެންްތަޙުޤީޤަކުންްނުވަތަް

ްއަުޅގަ ްސާބިތުކޮށްގެން. ްމީހެއްޝަރީޢަތަކުން ްމަރަންޖެހޭ ްއެީއ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްތެޭރގައި  ނޑުމެންގެ

ްއިޢުލާނުކުެރވިްނުވަަތްބުނެވި ްަގވާއިުދް މިހެންްކަންތައްތައްްވާންެވއްޖެްް,ކަމުގައި ްތެރޭގައިްޤާނޫނާއި ނޑުން ނަމަްއަޅުގަ

ްއަޅުގަް ްވަނީ ްމިހާރު ްއުސޫލު ްނެތް.ްޖަންގަލީގެ ްބޭނުމެއް ްއެއްެވސް ްފަހަނައަޅައިްހެދުމުގެ ްދެކޭޮގތުގައި ޮގއްސަ.ް ނޑުމެން

ްބާރުލާފަިއް ްއަޑަށް ްބާރަށް ްވަރަްށ ްހަރުކަށިކޮށް ްވަރަށް ްއަދި ްއިބާރަތުން ްހަރުކަށި ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންކަމުން

ްމިހާރުވެްސް ްހޯދައި، ްައަވހަކަށް ްއެންމެ ްވީ ްޢުދުވާނުން ްއަނިޔާވެރި ްހަމަލާދިން ްއަފްރާޝީަމށް ްޑރ. ގޮވާލަން،

ނުޑްއަޅުަގނ ްއަުޅގަ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްހުރިހާ ްއަދި ްސަރުކާރަށް ްއަދަބުދޭން ްޙައްޤު ްބަޔަކަށް ްެއ ްލަްސވެއްޖެ. ޑަށް

ްހުރިހާް ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްއާެދވިފަ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޒަމާނަކަށް ްތަހުޒީބު ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ގޮވާލަން.

ް ްައދި ްިވޔަސް ްއެްއ ްޤާޟީ ްމިިނވަންކުެރވިފަ. ްެއއްވެްސްމުއައްސަސާަތކެއް ްިވޔަސް ްވަކީެލއް ްވިަޔސް، ްބޭފުޅެއް އެހެން

ްދޭތެޭރގަިއް ްފަރާތަކާ ްެއއްވެްސ ްއަދާކުރުުމގަިއ ްމަްސއޫލިއްޔަުތ ްއޮތް ްހަވާުލވެފައި ްބޭފުަޅކާ ްއެ ްނުޖެހޭނެ ބޭފުޅަކު

ޅަކަށް،ްނުވަތަްޖެހިލުންވާކަށެއް.ްެއއްވެސްްަފރާތެއްގެްނުފޫޒަކަށްްިކޔަމަންާވކަށްނުޖެހޭނެ.ްޤާނޫނީްގޮތުންނާްއަދިްއެްބޭފު

ްއެހެންކަމުްން ްފަހިވެފަ. ްަވނީ ްމި ްމިއަދު ްގޮތްަތއް ްކުެރވޭނެ ްކަންތައްަތއް ްއެްއކޮށް ްމިނިވަންކަމާ ްބޭފުޅުންނަށް އެ

ްމިް ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްފަސްޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްތަންފީޛުކުރުމުގައި ްޙުކުމް ޙުކުމްއިްއުވވުމުގަާޔއި

އިްގަވާއިދުތަަކކީްމީްބަތްކައްކާްކުޭޅްބަޔަކުްގެންގުޅޭްސާމާނުތަކެްއްކަހަލަްއެއްޗެހިްމިއީ.ްއެީއްހަދާފައިްހުރިްޤާނޫނުތަކާ

ްކީއްކުރާް ްމަޖިލީހެއްތޯ؟ ްކީްއުކރާ ްމީ؟ ްބަެއއްތޯ ްީކއްކުރާ ްއެހެންވީާމ، ްނުކުރެވޭ. ްތަންފީޛެްއ ްއެ ޙުކުމްކުރެޭވ،

ްއަޅު ްއެހެންވީމާ، ްވެރިކަމެއްތޯ؟ ްކީްއކުާރ ްކަންތައްތަކަށްްމުއައްސަސާަތކެއްތޯ؟ ްމިފަދަ ްޮގވާލަން ްހަރުއަޑުން ނޑު ގަ

ްތިބޭް ްމިހެން ްއިސްކަންނުދީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްުޙކުމް ްޙުކުމްކުރުމާއި ްައދި ްއިސްނަަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންކަ ްހިނގައިދާނެ. ްގޯސްެވގެން ްޙާލަތު ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްުދވަހުން ްއެއް ްވަންޏާ މުންްކަމަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަޖެހިގެންްދިރިއުެޅވޭނެްދުވަެހއްްައޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުފެންނާނެ.ްމިކަންްވަނީްކީރިތިްރަސޫާލެގް

ޙައްޖަތުލްްވަދާޢުަގއިްޙަދީޘްފުުޅކުރަްއވާފަ.ްތިބައިމީހުންްތިމަންކަލޭގެފާނުްމިްއަްނގަާވްގޮތަށްްމިވެނިްެއވެނިްކަންތައްަތްއް

ް ްހިނދަކު، ްނުދެކޭނޭ.ްނުކުރާހާ ްތިޔަަބއިމީހުން ްދުނިޭޔަގއި ްތަނެއް ްއުޭޅ ްދިރިއުޅުމަށް ްބާއްޖަވެރި ްހަމަޖެހި، ތިބައިމީހުން

ްއެހެްނވީމާ،ް ްނޭފަތެއް. ްނޭފަަތކަށް ްތަެދއް، ްދަތަކަށް ްލޮެލއް، ްލޮލަކަށް ްނަފުސެއް، ްނަފުސަކަށް ްކޮންމެ އެހެންވީމާ،

ްހިފަންޖެހޭނެ.ް ްކަެމކޭ.ްޤިްَونَُكْى فِي اْنقَِصاِص َحيَاة  ޤިޞާޞް ްވާ ްދިރުމެއް ްތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްތިޔަބައި ްހިފުމަކީ ޞާޞް

ް ްގޮވާލަނީ، ްބުއްދިވެރިންނަށް ްައޅުަގނުޑްَونَُكْى فِي اْنقَِصاِص َحيَاة  يَا أُونِي اْْلَْنبَاِب އެހެންވީމާ، ްބުއްދިވެރިންތޯޭއ މީ

ްތިބީ ްމި ްގޮއްސަހޭ ްބުއްދިފިލާ ްނޫނިއްޔާ ްމީ. ްބުއްދިވެރިންތޯޭއ ްސަބަބުން.ްްދަންނަވާނީ. ްއެްއޗެހީގެ ބޭނުންކުރެވޭ

ް ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމުއުމިނުންނަށް،ްهللا ްއަންގަނީ ްއެ ްވަޠަޢާލާ ސުބުޙާނަހޫ
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ްހަމަް ްޖެހޭނީ ްއެހެންނޫނީ ްނުކުެރޭވނެ. ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްނޫނީ ްވެގެން ްބަޔަކަށް ްއެފަދަ ްއެހެންވީމާ، ބުއްދިވެރިންނަށް.

ްބަް ްކުޅޭ ްމުއަްއސަސާތަކަށްްބަތްކައްކާ ްއެހެން ްސަރުކާުރެގ ްގޮސްލާފައި ްއައިސްލާަފއި، ްމަޖިލީހަށް ްމިހެން އެއްހެން

ްއައިސްލާަފއި،ްގޮސްލާފައިްތިެބންޖެހޭނީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާްދާއިާރެގްޝުކުރިއްާޔ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއަޅުަގނޑުްދެންްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްކެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްާވހަކަފުޅުދައްަކވަން ްއިްއޔެ ްއަލަށް ްތެރެއިން ނޑުމެްނގެ މަޢުޞޫމަށް.ްއަޅުގަ

ްޑރ.ް ްައޅުަގނޑުމެންެގްއަޚް،ްއަލްމަރުޙޫމު ްވާހަކަފުުޅދެއްކެވުުމގަިއ ްއަޅުަގނޑަްށްއެނގޭ ލިބިވަޑައިުނގަންނަާވްބޭފުޅުން

ްދުޢާ ްހެޔޮ ްއަޅުަގނުޑްއަފްރާޝީމަށް ްއެކަމަށް ްބޭނުންފުޅުކުރައްާވނެކަން. ްފުރުޞަތު ްވިާދޅުވުމަްށ ްތަޢުޒިޔާ ކުރެއްވުމަށާއި

ްފުރުޞަތުެގް ްއެ ްބަދަލުގައި ްގެންދެވުމުެގ ްމައުޟޫޢަކަށް ްއެހެން ްވާހަކަފުޅު ްމުޅި ްއެހެންނަމަވެސް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

ްމަުއޟޫޢަ ްމިއަދުގެ ްހިްއޕެވުމަށްފަހު ްގޮތުގައި ްރީތި ްދަންނަވަން.ްބޭނުން ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޑަިއގަުތމަށް ްއެނބުރި ށް

ްރިޔާސަތަށްް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްގޮތަކަށް ްދަންނަވަންނުޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަ ްމި ތަކުރާރުކޮށް

ް ްއަޅުަގނޑު ްމަަސއްކަްތކޮށްދެްއުވމަށް ްތެރޭގައި ްއިމުގެ ްަގވާއިުދގެ ްމަިޖލީހުގެ އެދެން.ްއެއްބާރުލުންދެްއވަިއގެން

ްމަޢުޞޫމު.هللاްޝުކުރިއްާޔ.ްކެލާްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫމުްهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ، ްއައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. .`9/2999ް ްމީހަކަށްް؛ ްކޮށްފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްރައްކާތެރިކަމާ ނުޑްދޭންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްރަޝީދަށް ްރިާޔޟު ްހުށަހެޅުްއވީތީ ްިއޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްިއނާޔަތްތަކާ އި

ްފުރުއްވާފައިް ްމަޤާމުތައް ްމުހިއްމު ްޤައުމުަގއި ްއެނގެނީ ްއިޞްލާޙުން ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއާދެ، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްކަން ްމި ްއިނާަޔތާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްވަރަްށްތިއްބެވި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްމި ތަކަކީ

އިސްކަންދޭްކަެމއްކަން.ްައޅުަގނޑުްމިްޤާނޫނުްފާސްކުރީްހަމައެކަނިްއެްކަންަތއްްޤާނޫނުައސާސީގެްމިްގޮތަށްްއޮެވގެްން

ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްޤައުމުގެްމުހިއްމުްމަޤާމުތައްްއަދާކޮށްފަ ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއެއީްއަުޅގަ އިްތިއްަބާވްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްކަމުަގިއް ްރައީސުން ްއެީއ ްދޭން. ްއިާނޔަތް ްރައްކާތެރިކަާމއި ްސަލާމަތާއި ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްއަދާކުެރއްވި ބޭބޭފުޅުންނަށް،

ްއިްސް ްގާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްއަދި ްިވޔަސް ްކަމުގައި ްބޭބޭފުޅުން ްއިސް ްމުއައްަސސާތަކުގެ ްމިނިވަން ވިޔަްސ،

ްވިޔަސް. ްކަމުގައި ްވިސްަނއިލާއިުރްްބޭބޭފުޅުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަަމކު ްއިޞްލާޙަކީ ްކުރެވިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ދެން

ްއިޞްލާެޙއް.ް ްޖަޒުބާތުެގ ްއިޞްލާެޙކޭ. ްޖަޒުބާތުގެ ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއެުކ ްހިތާމަޔާ އަޅުަގނޑު

މާްދުރަށްްދާން.ްވަރަށްްގިނަްބޭފުޅުންްއަޅުަގނޑުމެންްމަސައްކަްތކުަރންޖެހޭނީްޖަޒުބާތުންްޤައުމުްހަލާކުވަމުންދާްހަލާކުވު
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އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާނެްރާއްޖެްއަށްްމިްައއިްސިާޔސީްވާންކަންްައއުމުގެްފެށުންްއަީއްކުރީގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް

ް ްގޮތުން ްނިންމުމުގެ ްނޫންތޯ ްއަދާކުެރްއވިތޯ ްރައީސްކަން ްދައުރެއްަގއި ްދެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ބެލުނުްއަލްއުސްާތޛު

ްނަޝީުދް ްަރއީސް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްކެންޑިޑޭޓު ްހުންނެވި ްިއސްކޮށް ްއެްއގެ ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްޭއރު ްކުރިން މައްސަލައަާކ،ްއަދި

ްބެލިބެލުން.ްއާދެ،ްސުޕްރީމްް ްގޮސް ްކޯޓަށް ްވެެގން،ްސުޕްރީމް ްބަލަން ްކަންތައް ްދެ ްބެދިފަިއވޭތޯ.ްމި ްކުށެއްގައި ޖިނާޢީ

ްއިންތި ްއޮތް ްއޭރު ްކަމެއް ްދެ ްރޭހުގައިްކޯޓުން ްރިޔާސީ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްދެ ްމި ްނިންމީ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ޤާލީ

ވާދަކުެރވޭނެްކަމަށް.ްރާއްޖެްައށްްއައިްސިޔާސީްވާންކަމުގެްފެށުމަކީްއެއީްކަމަށްްވެދާނެ.ްއިންތިޤާލީްސުޕްރީމްްކޯޓަކުންް

ްެއގޮތަށް ްކަމެއް ްއޮތް ްފެންނަން ްޢާއްމުކޮށް ްރަްއޔިތުންނަށް، ނޑުމެްންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނިންމުމަށް ނިންމި

ްިރޔާީސް ްައއިސް ްާވންކަމުގަިއ ްެއ ްފެށި. ްުސވާލުއުފައްދަްނ ްރަްއޔިތުން ްދޭތެރޭ ްެއކަމާ ްވެްސ އިހުތިރާމުކުރިޔަސް

ް ްުކރީގެ ްދެން ްނިމި، ްކަންަތްއ39ްްއިންތިޚާބެއް ްތެޭރަގއި ްޖަޒުބާތުގެ ްއަިއ ްދެން ްެވއްޓުމުން، ްވެރިކަްނ އަހަުރގެ

ްއާ ްދިޔަ. ްމަފްހޫމަށްްގޯްސވެގެން ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްބިުލގެ ްވިސްނައިލާއިރު ްއަޅުަގނުޑމެން ްބިލަށް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ދެ،

ްދައުރުް ްވުެރ،ްދެ ްބޭފުޅަކަށް ްކުެރއްިވ ްރައީްސކަން ްދައުރު ްެއްއ ްއޮތީ ްމި ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްާނލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ވެސް

ނޑުްހިތުންްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްރައީސްކަންްކުަރއްވާްބޭފުޅަކަްށްމާލީްއިނާޔަތްްއިތުރުވާްގޮތަް ކަށް.ްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުންް ްހިތްވާ ްރަީއސްކަންކުރާ ްއަކީ ްމަދުކުރަންވެގެން.ްދިވެހިާރއްޖެ ްދައުރު ްަރއީްސކަންކުރަްއވާ ނޑައެޅީ ްދައުރުްކަ ދެ

ް ްއެއްބާރުލުްނދޭންޖެހެނީ، ްވެސް ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްޤައުމެްއ. ނޑުމެންްގިނަ އަޅުގަ

ލަވަންޖެހޭނީްރައީސުންްދައުުރވާހާްކުަޑކޮށްްއެންމެްަދއުރެއްްއަދާކުރާްގޮތަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްއިނާޔަތްްއަޅުަގނޑުމެންްއެްއް

ްކޮްށް ްރައީސްކަން ްރައީސުން ްގިނަ ްެއއީ ްކުޑަކުރަން. ްއަދާކޮށްފިއްޔާ ްދައުރު ްދެ ްބޮުޑކޮށްފައި ްއަދާކޮށްފިއްޔާ ދައުރު

ްއަޅު ްދާއިރު ްކަމަްށްނިމިގެން ްކުރެވިަފއިވާ ްކަންތައް ްރަނގަޅަށް ްރައީސްކަމުަގއި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ގަ

ްކަންތަްއް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެއްެޖއްޔާ ްދުވަސް ްގިނަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދޭން. ްއިނާޔަތެްއ ްރަނގަޅު ބަލައި

ްޤާނޫނު ްކަމަކީ ްއަނެއް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްއިނާޔަާތްކުޑަކުރަންޖެހޭނެ. ްރައްކާތެރިކަމާއި އަސާީސެގ

ްމަންޑޭާލް ްއެްއޗެއް.ްނެލްސަން ްހޯދާ ްއަށް ްއަިމއްލަ ްިއނާޔަތަކީ ްރައްކާތެރިކަާމއި ްޙަޤީޤީ ްއަްސލު ްވެސް ްއޮތަސް އެްއޗެހި

ްލިޔެފައިް ްެއކަން ްޤާނޫނުގައި ްތަރުހީބުދެނީ ްއަްތތިލަބަޑިޖަހައި ްތެުދވެ، ްކޮޅަށް ްަރއްޔިތުން ްދިޔުމުން ްސްޓޭޑިއަމުތަކަށް

ްލިޔެފަިއް ްޤާނޫނެއްގައި ްތަރުހީބުދެނީ ްމީހުން ްދިޔުމުން ްތަންތަނަށް ްހަމަ ްވެސް ްޔޫ ްލީކުާވން ްނޫން. ްއެއް އޮންނާތީ

ްހިމާޔަާތިއް ްތެރެއިން ްާޤނޫނުގެ ްރައްކާތެިރކަމެއް. ްއިހުތިރާމާއި ްހޯދާ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްީމހަކު ްއެ ްެއއީ ްނޫން. އޮންނާތީކީ

ނޑުްސަ ބަބަީކްކިތަންމެްރައްޔިތުންްމަޤުބޫލު،ްަރއްޔިުތންްގަާޔވާްަރއީސެްއްިވޔަސްްރައްކާތެރިކަންްދޭންްމިްޖެހޭްމައިގަ

ވެސްްސިާޔސީްފިގަރްެއއްްަކމުގައިްވިޔަސްްހުރެދާނެްއޭނަްދެކެްގަޔާުނވާްމަދުްމީހަކު.ްެއްމީހުންގެްހަމަލައިންނާއިްއެް

ް ްަރއްކާތެިރކަން ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަސްލު ްސަާލމަތްކުރުމަށް ްއިން ްދުއްތުރާ ްބޮުޑްމީހުންގެ ްރައްޔިތުންގެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ.

ބަޔެއްްއެްމީހަކުްފަހަތުންްދުަވންޏާްއެްމީހަކާްދެކޮޅަށްްއުެޅންޏާްއެއީްއެްމީހަކަށްްކަންަތއްތަކެއްްގޯްސކޮށްްކުެރވިފަިއް
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ނޑުމެންްވިސްނަންީވްމިފަދަްބިލުތަާކްދޭތެރޭްވާހަކަަދއްާކއިރުްވެްސްޤައުމުެގްކުރިމަ ގަްށްޓަަކއިްހުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

39ްް ްަޖޒުބާތުންނާއި ްއަހަުރގ3ްްެއަހަރުގެ ްދެ ްވެސް ްަމޖިލިސް ްމި ްއުދާސްތަކުން، ްއުފެިދފައިވާ ްޖަޒުބާތުން އަހަުރގެ

އަހަރުްކޮށްފައިްއިސްިތޢުފާދިނީމަްއިނާޔަތްްލިބޭތޯ.ްމިްކަންތައްތަކާްވާހަކަނުދަްއާކ3ްްއަހަުރގެްދައުރެްއތ1ްްޯދައުރެއްތޯް

ްަޤއުމަިއގެ ްޤައުމުގައިްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީ ްިނންމަންޖެހޭ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުެމން ްދާންވީ. ްކުރިއަށް ން

ްމުހިއްމުް ްއެންމެ ްލިބެންޖެހޭ. ްރަްއކާތެރިކަްނ ްއިނާޔަތާއި ްހިމާޔަތާއި ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްތިބޭ ްއަދާކޮށްފަިއ ްވަޒީފާަތއް އިސް

ްމީހެއް ްއެ ްލިބެނީ ްމި ްަރއްާކތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްގޮތުންްހިމާޔަތާއި ްބައްޓަންކޮށްފަިއވާ ްމަސައްކަްތ ްއަިމއްލަ ގެ

 ރައްޔިތުންގެްލޯބިްއެްމީހަކަށްްލިބިގެން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއަޅުަގނޑުމެ ްއަްނގާރަވިޭލރޭ ްމިދިޔަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަލީް`. ްއަފްރާޝީމު ްޑރ. ްއަޚް، ންގެ

ްއެދިް ްނިޢުމަތްލެއްވުމަށް ްދާއިމީ ްސުވަުރޭގގެ ްމައްޗަށް ްމަރުޙޫމުގެ ްއެ ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްވާީތވެ އަވަހާރަކޮށްެލވިފައި

ްޢާ ްއެ ްއަދި ްދެއްވުމަށާ، ްކެތްތެރިކަން ްއަށް ްޢާއިލާ ްއެ ްއަދި ނުޑްދުޢާކުރަމުން ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްތަޢުޒިޔާ ްއަށް އިލާ

ްރަީއސުންނަށްްމިއަދު ްކުީރގެ ްއަބަުދެވސް ްޤާނޫނެއް. ްސިޔާސީ ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްިމއީ ްފަށާނީ ްވާހަކަ ގެ

ްކޮންމެވެސްް ްފަހަންޖެހޭނީ ްޤާނޫނު ްމި ްސަބަބަކީ ްިމްދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނެކޭ ްސިޔާސީ ްޤާނޫނަކީ އިނާޔަތްދިނުމުގެ

ްއެްނމެ ްގޮުތަގއި ްކޯޓެއްގެ ްަވރަށް. ްހެޔޮވަުރވާ ްބޭފުޅަކަށް ްކޯޓަށްްްއެއް ްމި ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ްލާންވާނީ. ްކޯޓު ްމި ބޭފުޅަކު

ްބޭފުޅަކަށް.ް ްއެންމެ ްހަމަ ްތުރުކުރެވޭނީ ްކޯޓު ްމި ްެއއްގޮަތަކށްވެސް. ްތުރުކުރަްއވަިއގެންނުވާނެ އެރިަވޑަިއގަންނަަވއިގެްނ،

ްމެުދވެރި ްފަރާތްތައް ްތާއީދުކުރަްއވާ ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްވެްސްނުވިސްނޭ ްބޭފުޅާައކަށް ްއެ ްެއްއެކަމަކު ކޮްށވިޔަްސ،ްނޫނިއްޔާ

ްރިޔާސީް ްއޮންނަ ްދެން ްފާސްކުރީމާ ްޤާނޫނު ްމިގޮތަށް ްވެސް ްމެދުވެރިކޮށް ްފަރާތްތައް ްތާއީދުނުކުރައްާވ ްއަށް ބޭފުޅާ

އިންތިޚާބުަގއިްއެްބޭފުޅާްވާަދނުކުރެއްވޭނެްކަމެއް.ްދެންްޮއންނަްރިޔާސީްއިންތިޚާބުގައިްކިހިނެއްތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްް

ްދެްްވާދަކުރަްއވާނީ ްދަށުން ްޤާނޫުނގެ ްއިާނޔަތުގެ ްަރއްކާތެރިކަާމއި ްއިާނޔަތާއި ްދޭ ްަރއީސުންނަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގުކރީގެ

ްރައީަސކަށްް ްފުރިހަމަކުރެއްވި ްދައުރު ްދެ ްނިންމަވައިގެން، ްއަްށ ްއަމިއްލަ ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްފުރިހަމަކުރައްވާފަިއވާ ދައުރު

ތޯްދެންްމިްރާއްޖޭގެްޤާނޫނުައސާސީަގިއވާްގޮތުެގްމަތިންްއެްބޭފުަޅކަށްްލިބޭްއިނާޔަތްްނަްނގަވަމުންދާްބޭފުޅަށްްކިހިނެއް

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްދެން ްވާަދކުރެްއވޭނީ. ްއިންިތޚާބުގައި ްރިޔާސީ ްއޮތް ކުރިއަށް

ެރްއޭވނީްއެްމަނިކުފާނުްކޮށްަފއިވާްރިޔާސީްކެްނޑިޑޭޓަށްްކިހިނެްއތޯއޭްދެންްއޮްތްދައުުރގެްިރާޔސީްއިންތިޚާބުަގއިްވާދަކު

ްރިޔާސީް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްވިސްަނންވީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންީވމާ، ްސަބަބުން. ްޢަމަލުތަކުގެ ްބޮޑެތި ްޚިލާފު ޤާނޫނާއި

ނޑަިއް ްކަ ްބޭފުޅަކު ްފަހަރަކު ްގޮތަށް ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމަދުކުރަންވެއްޖެ ްބޭފުޅުން ްވާދަކުރަްއވާެނ އިންތިޚާބުަގއި

ްއެއްކޮްށްްވައްޓާލުުމގެ ްއެންމެން ްކުރިމައްޗަށް ްގޮސް،ްރަްއޔިތުން ްފުރުޞަތުދީގެން ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ބަދަލުގައި
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އެއްފަހަރާްނެރެންވީ.ްއެންމެްންެއއްކޮށްްނެރެފަިއ،ްއެންމެންްކައިީރަގއިްބުނަންީވ،ްއެންމެންްވެސްްުނކުމެްކުރިމަީތގަިއް

ްދޭް ްއަތަށް ްމީހަކު ްއެ ްއަިއްސ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެްްތިއްބާ ްމި ްމީހަކު ްއެ ްސަބަބުްނ ކަރުދާސްކޮޅުގެ

ް ްހެޔޮ ްކުރިމަތިލެވެންވީ. ްއެްއކޮށް ްއެންމެންނަށް ްހަާވލުވާންވާނީ. ްދެން.35ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ ްނުވިަޔސް އަހަރު

ތިމާޢީްފޭރާންްޤާނޫނުއަސާސީެގްެއްމާއްދާްެވސްްބަދަލުކުރަންވީ.ްެއކަމަކާްހެދިްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްިމްރާއްޖޭެގްއިޖް

ްފޭރާންް ްއިޖްތިމާޢީ ްރާއްޖޭގެ ްފެނިގެންދޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްހަލާކުވެގެން މި

ނުޑްދެްަނމެއްްއުޅޭނީ.ް ްއެންމެްމަިއގަ ްކިޔާ ްއަބަދުވެްސްމި ްގޭންގު.ހަލާކުވުމުަގއި ިމްރާއްޖޭގެްްގުރޫްޕްގޭްނގު،ްގުރޫޕް

ް ްތެެރއިްނ ްލީޑަރުްނގެ ްފާޑުފާޑުްސިޔާސީ ްއެބަޖެހޭ. ްހޯދަން ްއެންމެން ްހުރިހާ ްޚަރަދުކުރާ ްގޭންގުަތކަށް ގްރޫޕުތަާކއި

ގުރޫޕުތަކަށާއިްފާޑުފާޑުްގޭންުގތަކަށްްޚަރަދުކުރާްމީހުންނާއިްމިްރާއްޖޭގެްވިޔަފާިރވެރިންގެްތެރެއިންްއެްފަދަްގުރޫޕުތަކާިއް

ްކޮ ްކަންތައްތައް ްއެހެނިހެން ްސްޕޮންސަރުދީެގންނާއި ްހޯދަންްގޭންގުަތކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަރާތްތައް ްުއޅުްއވާ ށްގެން

ްމާލޭގަިއް ްމި ްނުކުރެވޭނެ. ްާގއިމެްއ ްއަމާންކަމެއް ްމާލޭގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫނިއްާޔ ްހޯދައިގެން އެބަޖެހޭ.

ލާރިްދީފައި،ްްއަމާންކަންްގެއްިލގެންްމިްދިޔައީްވަކިްހިސާބަކަށްްގުރޫޕެއްްހަދާފައި،ްއެްގުރޫޕަކަށްްވަކިްކޮފީްބަޖެޓަކުން

ްނޫނިއްާޔް ްއެއް ްބުލް ްކަހަލަ ްަވކި ްއަދި ްކުރީމަ. ްކަންކަން ްއެ ްދޫކޮށްފައި ްފައިސާ ްބޯން ްއެއް ްކޮފީ ްވައްތަެރއްގެ ވަކި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްސަބަބަކީ ްގެއްިލެގންދިޔަ ްއަމާންކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްެއއީ ްމަސައްކަތްކުރީމާ. ްބޯންދޭންެވގެން އަނެކަްއޗެއް

ްއަް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްޒިންމާދާރުވާްނވީްރައީސް. ްވެސް ްފުރަތަމައިުނން ްއެންމެ ްޓަކަިއ ްގެނައުމަްށ ްއަނބުރާ މާންކަން

ް ްވެރިން ްސިޔާސީ ްފަރާތްތައް. ްހުރިހާ ްެއއްކިބާްނވާންޖެހުނ2999ްްުސިޔާސީ ްއިން ްޒިްނމާ ްމި ްތެޭރަގއި ްއަހަރުގެ ވަަނ

ްސަރުކާރު ްއޭރުެގ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްސަބަބަީކ ނޑު ްޢުޒުރުވެިރވީްމައިގަ ްދޭން ްަރއްާކތެރިކަން ން

ހިސާބުން.ްޢުޒުރުވެރިވީމަްއެްމީހުންނަށްްމަޖުބޫރުވެއްޖެްކޮންމެވެސްްއެހެންްބަޔަކަށްްމުސާރަދީގެންްވިޔަސްްގެްނގުޅެންް

ްެއްއް ްެސކިއުރިޓީ ްއަޅުަގނޑު ްވެްސ ްހިސާބަށް ްމިއަދާ ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތުގަ. ްސެިކއުރިޓީންެގ ްމީހުންގެ އެ

ްގެންުގޅެންޖެހޭްނުގެ ްމި ްެސކިއުރިޓީ ްއަުޅަގނޑު ްސެކިއުރިޓީ. ްގެްނގުޅޭނަްނ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްެއކަމަކު ންގުޅެން.

ްުސވާލުކުރަނީ.ް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުން ްއަބަދުވެސް ްވަންާޏ ްކަމަށް ްހިނގައިފި ްކަެމއް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ސަބަބަކީ

ް ްހުންނަ ްކައިރީަގއި ްފަހަރު ްބަެއއް ްޖަޒުބާތެއްްސުވާލުކުާރއިރު ްހުންނަ ްއެ ްުސވާލުުކރާނެ. ްވެސް ްވަނީމަ ްއަށް ފިހާރަ

ްވެސްް ްައއިްއސަ ްގަނެގެން ްއެއް ްވަޅި ްތެރެއިން ްފިހާރަ ްފަހަރެއްގައި ްދަންނަވާކަށް. ްއޭުރ ްނޭނގޭނެ އަޅުަގނަޑކަށް

ނޑުމެްނގެްްޖަހައިފާނެ.ްފިހާރަތެރެއިންްވަޅިްއެއްްގަެނގެންްައއިއްސަްެވސްްޖަހައިފާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްހިސާބުން އަޅުގަ

ްގެންގުޅޭނަން.ް ްސެކިއުރިޓީ ްފަހުން ްމީގެ ްދެން ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހިނގައިާދނެ ްކަންަތއް ރާއްޖޭގެ

ްރައްކާތެރިކަމުގެް ްކުރަނީ ްމި ްމިކަން ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރާ ްބިރަކުްނ ނޑު ްއަޅުގަ ްޮކންމެހެން ްމިއީ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްގޮތުަގއިްއެހެން މީހަކުްވެސްްއެގޮތަށްްޢަމަލުުކރާށޭްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްއެްއވެސްްމީހަކީްމާްގަޓުްފިޔަވަެޅއްގެ

ްގޮތަށްް ްކަންތައްަތއްްހިނގަމުންްމިްދާ ހުރެގެންްމަގުމަްއޗަށްްނިކުެމެގންްއުެޅވޭވަުރްމީހަކަށްްނުޭވްމިްރާއްޖޭގެްމިހާރު
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ންްއުޅެންޏާްވާްގޮތްްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްބަލައިފިްކަމަށްްވަންޏާ.ްއެްަގޓުގައިްނިކުެމގެންްކަންތައްްުކރަ

ވަނަްދުވަހުްޑރ.ްއަފްރާޝީމުްސެކިއުރިީޓްދޫކޮށްލެއްވިްކަމަށްްފުލުހުންްއެބަްވިދާޅުވޭ.ްއެކަމަކުްއޭެގ22ްްއެްދިޔައީ.ް

ތައްތަެކއްްދިމާވެފައިްކުރީގެްހަފްތާްއެއްަގއިްނޫނިްއޔާްކުރީގެްދުވަްސކޮޅެްއގެްތެޭރގައިްއެްމަނިކުފާނަށްްއިންޒާުރގެްކަން

ްދިމާކުރެްއިވް ްބަަޔކު ްވަަޑިއގަންނަވަނިކޮްށްވެސް ްަވގުެތއްަގިއްހުކުރުން ްހުކުރުދުވަހެްއގެ ްެއްމަނިކުފާނަށް އެބަހުރި.ްއަދި

ްައޅުަގނުޑް ްެއއްކޮށްލީމާ ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްހުރިހާ ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަހުރި. ްލިބިފައި ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް

ނަވާނީްމިްރާއްޖޭގެްފުލުހުންނަކީްޤާބިލުްބައެއްްނޫނޭްމިއަދު.ްމިްރާއްޖޭގެްފުލުހުންްޤާބިލުވަނީްރައްޔިތުންްނުކުމެްދަން

ްމަގުމަތީގައިްުހއްޓާްތަޅާފޮޅަން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއަުޅއްވާަފއިްއޮތީް މިނިޓު.ްއެްވަގުތުްހަމަވިްވާހަަކ5ްްޝުކުރިއްާޔ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްމެންބަރުގެްޕާޓީްއިންްކަ

ްދަންނަވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު

ްރައްކާތެރިކަމާއިް ްދޭންޖެހޭ ްމީހަަކށް ްކޮށްަފއިވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްޤާނޫނަށް ްޒިންމާދާުރްްއިނާޔަތުގެ ްތަންކޮޅެއް ްއޮތީ ްހިތް ްޤަބޫލުކުރާ ްެވސް ްައޅުަގނޑު އިޞްލާޙަކީ

ްމާއްދާަގއިް ްއެ ްޚިޔާލުަތފާތުވުންތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން އިޞްލާޙެކޭ.

ްއޮ ްއިބާރާތް ްޤާނޫނުަގއި ްކުރީގެ ްފާސްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން، ްވާ ްިގަންއިބާރާތްކުރެވިަފއި ްވަރަށް ްގޮތުން ތް

ސުވާލުތަެކއްްއެިކއެކިްބޭބޭފުުޅންގެްއުފެދިފަިއްާވކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަްންތަންކޮެޅއްްހަރުދަނާކޮށް،ްނުވަަތްމާނަްތަފާުތް

ްފާހަގަކުރަނީ.ް ްމިކަން ނޑު ްައޅުގަ ްގޮުތގައި ްމަސައްކަތެްއގެ ްކުރެއްިވ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޓަކައި ްނުކުރުމަށް ްމާނަ ގޮތަކަށް

ްމަަސއްކަެތްއްފަހަރެ ްއޮތް ްކުަރއްވާަފއި ްގެންުގޅުްއވަިއގެން ްވިސްނުްނފުޅު ްގޮތުން ްޒާތީ ްފަރާތަކަށް ްވަިކ ްވެސް އްގައި

ްގޮތްގޮތަށްް ްތަފާތު ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްއެހެން ްނުދެކެން. ްވެސް ްހަމަަގިއމު ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ްޤާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދެއްކިދާނެ. ްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލާޒިމްކުރާ ްމައްޗަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޫނުއަސާސީން

ް ްހަދަންޖެހޭނ128ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނެއް ްކަމަށް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބުނޭ ްއެބަ ްަކނަޑއެިޅގެން ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްދެ ްޤާނޫނެއް. ްހަދަންޖެހޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްފެހި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްމިްވާހަކަ ން

ނޑު.ްއެްކަމަކީްމިްމަޖިލީހުންް ސުވާލުއުފެދެނީްމިްޤާނޫނުަގިއްހިމަނަންވީްއިނާޔަތާިއްޖިމާަޔތާއިްރަްއކާތެރިކަމުެގްމިންގަ

ްމިހާރުްމިްފެނިގެންދިޔައީްމިްޤާނޫނުްހެދިފަހުންްވެސްްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ހަމަްބަދަލުގެނެވޭނެްކަންކަން.ްއެގޮތުން

ނޑުްހަމަްއެްއިޞްލާޙަށްްްޤާނޫނަށްްދެވަނަްއިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެންްދިޔަތަން.ްއެންމެްފުރަތަމަްއިޞްލާޙަކީްވެސްްއަުޅގަ
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ްމެންބަރުް ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްކަމަށްވާ ްމެންބަރެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްެއއީ ްއިޞްލާޙެއް. ްތާއީދުކުިރ މަސައްކަތްކުރުމަށް

ްމަޖިލީ ްިމ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއެެހންނަމަވެސް، ްއިޞްލާޙެއް. ްެވސްްހުށަހެޅުއްވި ްގޮތުން ްބެހޭ ްެއއާ ްދިަޔީއ. ްބޭރުވެގެން ހުން

ނޑުްމަސައްކަްތކުރިން.ް އަޅުަގނޑުްކޮމިޓީްލެވަްލގަިއ،ްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްމަސައްކަްތކުރުމުގެްފުރުޞަތުްހޯދުމަށްްއަޅުގަ

ައޅުަގނުޑްްއެއީްއަދިްއޭެގްމާނަްއަީކްޭއތިްއޮތްްގޮތަށްްފާސްކުރުމެްއްވެސްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއިޞްލާޙަށްްެވސް

ނޑުެމންނަށްްއަދިްމިްއިޞްލާޙުްމިއަށްވުރެްފުރިހަމަކުރެވިދާނޭ.ް ދަންނަވަންްއޮތީްމީގެްމައްސަލަތަކެއްްހުރިްނަމަ،ްއަޅުގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްެއހެންވީމާ، ްމަރުޙަލާގަ. ްކޮމިޓި ްމަްއޗަށ128ްްްއެއީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނޑުމެންނަށްްއެންމެްލާޒިމުކަމެއްްމިްޤާނޫނުްބަދަުލގެ ނައުންްވެސް.ްއަދިްމިްޤާޫނނުްއިޞްލާޙުކުރުންްވެސް.ްައދިްއަުޅގަ

ް ްހެދުމަށްފަހު ްޤާނޫނެއް ްުނވަތަ ްއިޞްލާޙެއް ްމިގޮތަށް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއެއް ްދިމާވި ްއިނގޭތޯ.15ް،16ްްބޮޑަށް ރައީސުން

ްދޭްނޖެހިއްޖެއްޔާ ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްއިނާޔަާތއި ްމި ްޤައުމުގައި ްއެކަންްްމި ްބުރަވާނެތޯ. ްކިހާ ްބަޖެަޓށް ދައުލަތުގެ

ނޑުމެން.ް ްއަުޅގަ ްވެސް ްަބޔަކީ ްތިބި ްކުރަން ްެއކަން ްގޮތަށް ނޑުމެން.ްއެކަްންލުިއވާނެ ްއަުޅގަ ްބަަޔކީ ްތިބި ްކުރަން ވެސް

ރުްފެނިގެންްމިއީްބާއްވާލެްއވިްެއއްެޗއްްނޫން.ްހަމަގައިމުްވެސްްމިއަށްްބަދަލުތައްްގެނެވޭނެ.ްޭއގެްއަލިަގދަްހެއްކެއްްމިހާ

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދިޔައީ. ްަބޔާންެވގެންޭވ128ްްމި ނޑައެޅި ްކަ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާުމަގއިްހުންނެވިްބޭފުޅަކުްކުށްވެިރނުވެ،ްއެްމަޤާމުންްވަިކވެއްޖެްނަމަްއެްބޭފުޅަކަށްްދޭންޖެހޭް

ް ްއިނާޔަާތއި ްޤާނޫނެްއްހިމާޔަތާއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްަކނަޑއެޅުމަށް ްޙައްޤު ްކަމަށް.ްއެ ްަޙއްޤެއް ްއެއީ ރަްއކާތެރިކަން

ހަދަންޖެހޭްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮތުގެްމަތީންްއަޅުަގނޑުެމންްމިްކުރެވޭްމަސައްކަތެއްްމިްމަސައްކަތަކީ.ްދެންްބައެއްް

ލީމަްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާނީްވަރަށްްރަނގަޅަށްްބައްަލވައިެލއްވުްންބޭފުޅުންގެްވާހަކަފުުޅަގއިްދަުއރުގެްވާހަަކްވެސްްަދއްކާ

ވަނަްމާއްާދގައިްަދުއރުގެްވާހަކަްބުނެފައިްއޮތީްޮކންގޮތަކަށްކަން.ްއެްމަފްހޫމުެގ197ްްވަރަށްްމުހިއްމޭްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ް ްބުނެފައި ްވާހަކަ ްދައުރުގެ ްިގނަ ްވުރެ ްދައުރަށް ްެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ނޑަކަްށްތެރެއިންތޯ ްއަޅުގަ ްއެ ްއޮތީ. މި

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމި ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކޮށްފި ްދައުރު ްގިަނ ްަދއުރަށްވުރެ ްއެއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ޤަބޫލެއް،

ދަށުންްދައުރުްފުރިހަމަކޮށްފައިވާްބޭފުޅަކަށްްކުރިމަތިނުލެވޭެންކަމަށްްބުނާްމަފްހޫމުގެްތެރެއަށްްފެއްތުމަކީްއަދިްކިތަންމެް

ްނުކުެރވޭ.ްޢިލް ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑަކަށް ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްކުެރވިދާނެ ްފަސޭހައިން ްއެހާ ްނަމަވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްޤާބިލު މީ،

ނޑުމެންްމިތިބީްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއެފަދަްމާނައެއްްކޮށްފިްނަމަ،ްެއކަްން އެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުްަދންނަވާނީްއަުޅގަ

ްއެ ނުޑމެންނަށް ްޤަބޫލުކުރާށޭ.ްއަުޅގަ ްއުފެދި،ްމިކަމުގެްްވެސް ްޚިޔާލުތަފާތުވުން ްނޯންނާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްގޮތެއް ނޫން

ްރައީސަްށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޮގއްސި ްޙާލަތަށް ްއުފެދޭ ްހަަލބޮލިކަން ްޤައުމުގައި ްމި ސަބަބުން

ނޑުމެންނަްށްދަންނަވާނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްލަފަޔެއްްމިްކަމުގައިްހޯއްަދވައިދެް އްވާށޭ.ްއޭގެްމާނަްއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްޚިޔާލުަތފާތުވުންތަކަށްްކޮންމެވެސްްވަެރއްގެްހައްެލއްްލިބިގެންދާނެ.ް ހޯއްދަވައިެދއްވާށޭ.ްއޭރުންްއަުޅގަ

ްއިޞް ްމި ްގެންދިއުމަށްފަހު ްއަކަށް ްކޮމިޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިޞްލާޙު ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ލާޙާްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ
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ްމިކަންް ްގޮަތކަށް ްކުރެވޭނެ ްބުރަނުެވ، ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްޒިންމާދާރު، ްތަންކޮޅެއް ްފުިރހަމަ ްމިއަށްވުރެ ްވެސް މެދު

ނޑުް ނުޑްވެސްްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށްްއުއްމީދުކުރާްކަމެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ ކުރެިވގެންދާނެްކަމީްއަޅުގަ

ްރިއްޔާ.ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވާލަން.ްޝުކު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްވެލިދޫ ްެގންގޮސްދެްއވުމަށް ްކުރިއަްށ ްޖަލްސާ ްަމޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި ޝުކުރިއްާޔ.

ނޑުްބައެއްްަބއްދަލުވުންަތއްްއިންތިޒާމުކޮށްަފއި ހުރީމަްްރިޔާސަތަށްްވަަޑއިގެންެދއްވުމަްށްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަން.ްައޅުގަ

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް ްނުކުމެލާަނން. ްވަގުތު ްމި ްޖަލްާސްއިން ްއަޅުަގނޑު ްދިޔުމަށް ްކުިރއަށް ްކަންތައްަތކަިއގެން ްبسىއެ

ނޑުމެންްމިއަދުްހެނދުނުްމަސައްކަތްްފަށަިއގެންްދާއިުރަގއިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކުރިމަތީަގއިްް.انرحيىްانرحًنްهللا އަުޅގަ

ް ްާދއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއޮތީ ްމި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާުޟ ްމެންބަރު ؛2992/9ްިޢއްޒަތްތެރި

ްއޮތްް ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނަށް ްބެޭހ ްއިނާޔަތާ ްރައްކާތެރިކަާމއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްގެންދާއި ްވާހަކަދައްކަމުްނ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްވާހަކަދެްއކުން. ްފުރުޞަތުއަރުވަނީްއިޞްލާޙަށް ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ރުަގއި

ްނިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްޢަލީްރިޟާްއަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ނިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާް

ނޑުމެން ނޑުްެވސްްއެންމެްފުރަތަމަްކަމެއްގެްގޮުތގައިްެދކެނީްއަުޅގަ ެގްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ތެރެއިންްވަިކެވގެންދިޔަްއަޅުަގނޑުމެންގެްއަޚް،ްއަލްމަރުޙޫމުްޑރ.އަފްރާޝީމު،ްއެްމަރްޫޙމުގެްފުރާނަފުޅަށްްސުވަުރގޭެގް

ދާއިމީްނިޢުމަތްލެއްވުންްއެދިްދުޢާކުރުން.ްޢާއިލާްއަްށްކެތްެތރިކަންްދެްއވާށި!ްއާމީން.ްއާެދ،ްހުށަހެޅިފައިާވްމައްސަަލއާް

ްބަލައިލާއިރު ްގޮތުން ްއިޞްލާޙެއްްބެހޭ ްބިލަށް ްއިނާޔަތުގެ ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ގައި

ްދިގުް ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަމާ ްފާސްކުރިއިރުގަިއްމި ްބިލު ްއިޞްލާޙު،ްމި ްމި ްއޮތީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްހުށަހެޅިފައި ގެންނަން

ްއެހެްނނަމަވެ ްދެކެިވގެންދިޔަ. ްވާހަކަަތކެއް ްހޫނު ްބޭފުޅަކުްބަހުސްތަކެއް، ްވާހަކަދެއްެކވި ްުކރިން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ސް،

ްޤަބޫލުކުާރް ްއަޅުަގނުޑ ްޙަޤީޤަުތަގއި ްިއޞްލާޙެކޭ. ްޖަުޒބާތުގެ ްއިޞްލާަޙކީ ްމި ްވިާދޅުވެއްެޖ ްމެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ،

ްއަުޅގަ ްޤާނޫނަކީ ްއެ ްޤާނޫނު. ްފާސްކުރި ްއެ ްުއޅެނީ. ްމި ްޖަޒުބާތުެވގެން ްނޫން ްއިޞްލާެޙއް ްވެއްޖެްއޔާ ނޑުމެންްގޮތުަގއި

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްޤާނޫނެކޭ. ްއުޅޭ ްފާސްކުރަން ްައަވސްއަރުވާަލިއގެން ްގޮތުން ްޖަޒުބާތީ ްއަކީ ްވާހަަކ ްދެްއކި ްވެސް އޭރުަގއި

ނޑަށްްފެނިގެްންދިޔައީްދާދިްމިދާކަށްްދުވަހުް މާލީްފުދުންތެރިކަންްމިވަރުގެްބުރަްއެއްްއުފުލާވަރުްއެބަްުހރިބާއޭ.ްއަުޅގަ

ް ްއޮްތްވަރ12ްްަބަލައިލިއިުރގައި ްޚަރަދުކުރެވިފައި ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރުފިޔާ ްމިލިޔަން ކަްށ

ް ްއިނާޔަތްަތއް، ްމާލީ ްއާދެ، 59999ްްތަން. ްނޫނީ ްދިރިުއޅ75999ްްޭފުރިހާ ްޭދއިރުަގއި ްގޮތުަގއި ްއިނާޔަެތއްެގ މާލީ
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ރުފިޔާ،ްހިފެހެއްޓުމެއްްނެތިްބޭސްފަރުާވެގ175999ްްތަނެއްގެްގޮތުަގއިްބައިްަލއްކަްރުފިޔާްދޭންޖެހޭ.ްއޮފީހުގެްޚަރަދަށްް

ްއިޞްލާޙުކުރަންް ްމި ްެވއްޖެްއާޔްމިހާރު ްގޮުތަގއި ްަޤބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްޖެހޭ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްއެބަ ްހަމަޖެހެން ްކަމެއް ހުރިހާ

މުޅިްޤާނޫނުގައިްްއުޅޭްމާއްދާްއެކަނިްއިޞްލާުޙޮކށްގެންްހަމައެކަނިްމިްޤާނޫނުްފުރިހަމަްއެއްްނުވޭ.ްމިްޤާނޫނުގައިްހުރި،

ްގޮުތގަިއް ްފެންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމުރާޖަޢާކޮށްފައި ްމުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ. ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ްމާއްދާތަކެއް ްހުރިހާ ހުރި

ްކަމަށްް ްވަގުތު ްއެ ްވަގުތަކީ ްއަންނަންޖެހޭ.ްމި ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްޤާނޫނަށް ްމި ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިހާރު ވެއްެޖއްޔާ

ޅުަގނުޑމެންގެްފުދުންތެރިކަމާއިްދައުަލތުގެްޚަރަދުތައްްފޫނުބެދިގެންްދުވަހެއްްދުވަަހކަށްްދަރަމުންދާްއަޅުަގނޑުްެދކެން.ްއަް

ްައޅުަގނޑުމެންް ްދަްއކަނީ. ްވާަހކަ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަަވނީ. ްަތކުރާރުކޮށް ްއަބަުދވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާހަކަ

ްހުް ްކޮށްފައި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްމަޖިލީހުގެްވިސްނަން ްރައްޔިތުްނގެ ްހަމައެކަނި ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ންނަ

ނޑުމެންަނށްް ްއަުޅގަ ްާފސްކޮށްގެން، ްބިލުތައް ްއިާނޔަތުގެ ްއާއި ްފައިސާ ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްކޮށްފައި މެންބަރުކަން

ނޑުމެންގެްރައްޔިތުްނގެްއެތައްްކަމެއްްމިއަދުްހުއްޓިފައިްާވިއރު ގަިއ،ްރައްޔިތުްނގެްއަސާީސްއުޅެޭވކަށްްނެތްކަން.ްއަުޅގަ

ްޓަކަިއް ްގެނައުމަށް ްނިމުމަކަށް ްކަންތައްަތއް ްމަޙްރޫމުވެފައިވާ ްއެ ްާވއިުރގައި ްމަޙްރޫމުވެފައި ްރަްއޔިތުން ޙައްޤުތަކުން

ްބާރަްށްދައްކަމު.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްއަޅުަގނޑުމެންްނިކަން ްކުަޑކުރަންޖެހޭްވާހަކަ ްއަށް ްއިންތިހާ ްޚަރަދުތައް ދައުލަތުގެ

ްްއެނގޭ ްވެސް ްމީހަކަށް ްހުރި ްކޮށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްފަހުން ްެއންމެ ްެވއްޖެްއޔާ ްވުެރ3ްްގޮތުަގއި މިލިޔަނަށް

ގިނަްރުފިޔާްޚަރަދުވެގެންްވަަރށްްގިނަްވާހަކަތައްްހަމަްއަުޅަގނޑުމެންގެްތެރޭަގއިްއެބަްދެެކވޭ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްމިހާރުް

ްއެްއްމަސްްދ4ްުއެްފައިސާްނުލިބޭްކަމުަގއި،ް ވަހަށްްވުރެްގިނަްދުވަސްްވެސްްހޭދަެވގެންްހިނގައްޖެ.ްެއއީްމައްސަލަ

ްިމްއިޤްތިޞާީދް ްޓަކައި ްކުޑަކުުރމަށް ްުނވަތަ ްޓަކައި ްފޫބެްއދުމަށް ްަދއުލަތުެގްޚަރަދު ްރަނގަޅީ ނޑުމެންނަށް ނޫން.ްއަުޅގަ

ްނުނަ ްވެސް ްއެއް ްލާރި ްއެންމެ ްހަމަ ނޑިވަުޅގައި ްދަ ްއުޅޭ ްނެތިގެން ްއާދެ،ްޖަޒުބާުތގަިއްފުދުންތެރިކަން ްދިޔަިއއްޔާ. ގައި

ްފެނޭތޯ.ްއެންމެް ްކުެރވޭނެްމަގެއް ްމީހަކު ްކުްށވެރި ްއުޅެވެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަމަވެސްްފާސްކުރެވޭްިއޞްލާޙަކުން

ްކަންނޭ ްއުއްމީދުގައި ްފޮނި ްކުށްވެރިވާނެކަމުގެ ްމީހަކު ްހުރި ްކޮށްފައި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނގެްފަހުން

ްސެިކޔުރިޓީް ްއިނާޔަތާއި ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްއެ ްކަމަްށްބަލާފައި ްއޮތީ.ްކުށްވެިރކުރެވިދާނެ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްލާޙު މި

ނޑޭނޭްގޮތަކަށްްގެނެވޭްިއޞްލާޙެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްބޮޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއާދެ،ް އާއިްހިމާޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަްންކެ

ންްކުށްވެިރވެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްހަމަްއެްހިސާބުންްފެށިގެންްނިމުނީ.ްއެްއެއްވެސްްެއއްެޗްއްއަޅުަގނޑުްެވސްްޤަބޫލުކުރަ

ދޭކަށްްވެސްްނުޖެހޭނެ.ްއެހެްނނަމަވެސް،ްައޅުަގނުޑގެްހުރިހާްވެސްްވާހަކަްައކީްމުޅިްޤާޫނނުްއެީކގައިްމުރާޖަޢާކުރަންް

ް ްއަކީ ްމަްއސަލަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްޖެހެއޭ. ްގ3ްިއެބަ ްުވރެ ްއަށް ްހުިރްަލއްކަ ްކޮށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރުފިޔާ ނަ

ްއޮތްއިުރް ްދާއިރާ ްެއޑިޔުކޭޝަްނ ްގޮުތގަިއ ްސެކްޓަެރއްެގ ްމުހިއްުމ ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްދޭއިރުަގއި، މީހަކަށް

ްއެއްޗަކުންް ްލިބޭ ްއިން ްދާއިރާ ްއެ ްފަރާތްތައް ްމަސަްއކަތްކުރާ ްދާއިރާގައި ްއެ ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންގެްމުސްތަޤުބަލުްފޫ ްައޅުގަ ްދާތަން.ްއެއީ ްަވކިެވގެން ްމީހުންތައް ްތިބި ްދާއިރާަގއި ްއެ ނުބެދިގެން،ްދެކޮޅުނުޖެހިގެން
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ްޓީޗަރުން،ް ްމީހުން. ްތިބި ްކިޔަވައިދޭްނ ްދަރިންނަށް ްތިބި ްބިނާކުރަން ްޤައުމު ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ބިނާކުރަން،

ދާއިރާްދޫކޮށްލާފައިްދިޔައީމަްމިްދަނީްދުވަހެއްްދުވަހަކަށްްއެްދާއިާރްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމުދައްރިސުން.ްއެްމުދައްރިސުން

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްެވއްޖެއްާޔްރަްއޔިތުންގެް ދަނީްއިނދަޖެހެމުން.ްއެްދާިއރާްދަނީްދަށަށްދަމުން.ްމިއީްެވސްްއަުޅގަ

ނޑުްދެެކން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނުޑްމަޖިލީހުންްވިސްނައިްމިްކަމަްށްވެްސްހައްލެްއްގެންނަންޖެހޭްކަމެއްްކަމަްށްއަޅުް ގަ

ްމިް ްއަލުން ްމުރާޖަޢާކޮށް، ްެއއްކޮްށ ްބިލު ްމުޅި ްއިޞްލާުޙކުާރއިރުަގއި ްމަރުޙަލާަގއި ްކޮމިީޓގެ ްއިޞްލާޙު ްމި އެދެނީ

ްދިޔުން.ް ްބަދަލުވެގެން ްިއޞްލާޙު ްމި ްއެީކގައި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިންވަަރކަށް ްއުފުލަިއގަނެވޭނެ ްދައުލަތުން އިޞްލާޙު

ް ްމުިޅްމުޅި ްެވއްޖެއްޔާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުރެޭވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަީތން ްެއގޮުތގެ ްިދޔުން. ްބަދަުލވެގެން ްއެީކގައި ޤާނޫނު

ްމިކަްން ްވަރަކަށް ްއުފުލައިގަެނވޭ ްދައުލަތުން ްމަތިން ްއުސޫލެއްގެ ްހަމަޖެހޭ ްއައިސް، ްއިޞްލާުޙ ްއެކީގައި ޤާނޫނަށް

ް.ހަމަޖެހިގެންދާނެްކަމަށްްއުއްމީދުކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ްފެށުމުގެްް.انرحيىްانرحًنްهللاްبسى ްވާހަކަ ްބިލަށް ްމި ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ނޑުމެްނގެްއަޚް،ްއުނގޫފާރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަ ރު،ްއަލްމަރުޙޫމުްޑރ.އަފްރާޝީމުްޢަލީގެްޢާއިާލްކުރިންްއަުޅގަ

އަށްްެއްމަނިކުފާނުްވަރަށްްައނިޔާވެރި،ްއެހާމެްރަޙުމުކުަޑްޮގތެއްަގއިްބަަޔކުްޝަހީދުކޮށްލާަފއިްވާތީެވ،ްެއްމަނިކުފާނުެގް

ް ްއާދެ، ްދަންނަަވން. ްތަޢުޒިޔާ ްޭބފުޅުންނަށް ްއެންމެހައި ްދާއިރާެގ ްމަނިުކފާނުގެ ްއެ ްއަދި ްއަށާިއ ްތަޢުޒިާޔަގއިްޢާއިލާ މި

ްޑރ.ް ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ްއާދެ، ްގޮތުން. ްޝާމިލުވާ ްބޭފުޅުން ްއެންމެހައި ްާދއިރާެގ ނުޑގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނާޑއި

އަފްރާޝީމުްޢަލީްއަކީްއެްަމނިކުފާނަށްްލިބިވަޑަިއގެންފަިއާވްތަޢުލީމީްޤާބިލުކަންްބޭނުންފުޅުކުރެްއވުމުަގއިްވަރުބަލިކަމެްއް

ްރެ ްއަވަދިނެތި ްގިަންނެތި، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްބޭފުެޅއް. ްހީވާގި ްވަަރށް ްމަސައްކަްތކުރެްއވި ްުދވާލު ާޔއި

ްޚާއްޞަކޮްށް ްހުށަހެޅޭ، ްމަޖިލީހަށް ްފެނިގެންދޭ ްމަޖިލީހުން ްމި ްފަަދއިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްިއއްެޔ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްަމނިކުފާނު ްއެ ްވެސް ްިއއްޔެ ްއާދެ، ްބިލުތައް. ްގުޅުންހުރި ނޑުމެންްދީނާ ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ވަހާރަވުމަށްފަހުަގިއ

ްބަހުސްކުރަންްޖެހުނުްބިލަކީްޚާއްޞަކޮށްްދީނާްގުޅުންްހުރިްަކންތައްތަކެއް...ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިްއަޒތްތެރި ްވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާ ްއެހެންކަމުން ްލިބިފަ. ްޯކރަމް ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްވާހަކަކޮޅުްއާދެ، މެންބަރު

ްކުރިއަްށގެންގޮސްްނިންމާލުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް
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ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްބިލުން ްދިޔަ ްހުށަހެޅިގެން ްފުަރތަމަ ްވެސް ްއިއްޔެ ްދެންނެވީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.

ްހުއްޖަތްތަކާއިް ްދައްކަވާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްބިލުތަކުގައި ްހުންނަ ްގުޅުން ްއާދެ،ްދީނާ ްފެނިގެންދިޔައޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އެކަން

ްފެށިގެންް ްއިން ްއިއްޔެ ްގެނެސްދޭދިނުން ްފުރިހަމަކަން ްފަހިކަމާިއ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ދަލީލުތަކުން

ްމަޙްރޫ ްއެަކމުން ްވަނީ ްމި ްރައްޓެހިންނާްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްމީހުންނާ ްގާތްތިމާެގ ްއަފްރާޝީމަކީ ްޑރ. ްއާދެ، މުވެފަ.

ްދެމެހެއްޓެވުމަށްް ްަބދަހިކޮށް، ްގުޅުން ްވެސް ްމީހުންނާ ްއެއްގެ ްފަންތި ްހުރިހާ ްއަދި ްބާްއަވވާ، ގާތްުގޅުމެއް

ްއިޙްލާޞްތެރިކަ ްމީހުންނަށް ްހިތްތިރި، ްރަނގަޅު، ްޚުލްޤު ްހިތްހެޔޮ، ްވަރަށް ްެއކުަގިއްމަސައްކަތްކުަރއްާވ މާ

ްނުރައްކާތެރިް ްހިނގައިދިޔަ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްބޭފުޅެއް. ްސާދާ އިހުތިރާމުކުރަްއވާ

އަނިާޔވެރިްހާދިސާްއަށްްބަލާިއރުްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްއެބަޖެހޭްރާއްޖޭގެްއިޖުތިމާޢީްފޭރާންްދުވަހެއްްދުވަހަކަށްް

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެްއެއްަބިއވަންތަކަމާއިްއެކަުކްއަނެަކކާްައޅާލަިއ،ްއިުހތިރާމުްގެއްިލގެންްޮގއްސަްިމްްދަށްވެ،ްއަުޅގަ

ް ްއިންސާނީ ްއާދެ، ްވުން. ްލޮބުވެތިްވާ ްމި ްނަގާލައި، ްެއްއގެްްަކރާމާތް ްނަތީޖާ ްަކންތައްތަކުގެ ްމިދިޔަ ްދަށަށް ޤައުމުގައި

ްމިއަދު ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްްގޮތުންކަން ްވަނީ. ްމި ްވަިކވެޮގސްފައި ނޑުމެންނާ އަޅުގަ

ްޤައުމަްށް ްމި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްއެީއ ްވަިކވެދިޔުމުން ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްޤައުމުން ްމި ްމަނިުކފާނު ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޭފުޅެއް ްޢިލްމީ ްފަދަ ްައގުނުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތްތެރި، ްވަރަށް ްައގުހުރި، ްވަރަށް އެއީ.ްްގެއްިލގެންދިޔަ

ްސުވަރުޭގެގް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްވާތީވެ ްވަކިެވގޮސްފައި ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެހެންކަމުްނ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމުޖުތަމަޢުގަިއް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްކަންތައްަތއް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްއާެދ، ްދަންނަވަން. ްދުާޢ ްއެދި ނިޢުމަތްލެއްވުން

ްގޮތަށްްއަޅުަގނޑުމެްންޢާއްމުވެފައިްވާީތވެްޢިއްޒަތްެތރިްރަ އީސް،ްއިްއޔެްވެސްްބައެއްްޕާޓީތަުކގެްލީޑަރުންްއެްވިދާޅުވި

ްރައްޔިތުންނަށްް ްމުޖުތަމަޢުގެ ްރައްކާތެިރކަން ްއިޖުތިމާޢީ ްވާ ްމި ްޮގއްސަ ްދަށަށް ްިމއަދުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ އެބަޖެހޭ

ްައޅު ްެއއްކިާބކޮށްފައި ްފިކުރުތައް ްުގޅިގެްންސިޔާސީ ްޓަކައި ްހުރިހާްހޯދައިދިނުމަށް ްދައުލަުތގެ ްޤަބޫލުކުާރްގޮތުަގއި ަގނޑު

ްޖުޑިަޝީރް ްއަދި ްމުައއްސަސާތަާކ ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާރުެގ ްފެިށގެން ްޑީ.ޕީއާރު.ޕީ.އެްސްއިން ްެއއީ މުއައްސަސާަތކަކުން،

ށްްޓަަކއިްއާއިްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްވެސްްމިދެންނެވިްކަންަތްއތައްްމަދުކުރުމަށްްޓަކައިްނޫީންއެްއކޮށްްނައްތާލުމަ

ްފަދަް ްމިދެންނެވި ްެއހެންކަމުން، ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުރި ްކަންަތއްތައް ްކުެރވޭނެ ކުރެވިދާނެ،

ނޑުމެންްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްކުރިއަްށްވުެރްބޮޑަށްްގުިޅގެންްމަސަްއކަތްކުރުމަީކް ކަންތައްތަްއްރަނގަުޅކުރަންްައޅުގަ

ްމި ްެދކޭގޮުތަގއި ްކަމެްއ.ްއަޅުަގނޑު ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްުގޅިެގން ްހާދިސާާއ ްމި ްާޚއްޞަކޮށް ްކަންތައްަތއް، ްހިތާމަވެރި ފަދަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއޮތް ްމި ްބަހުސްކުރަންޖެހިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދާއިރާގ2999/99ްެއާދެ، ްވިލުފުށީ ްބިލަށް ެގ

ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްވާ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްމެންބަރު ްއޮތްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަންނަންޖެހިފައި ްމިހާރު ެދކޭގޮުތަގއި
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ނޑުމެންނަށް،ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެް ވަނަްމާއްދާގައިްއެްބުނާްގޮތުްނ128ްްއިޞްލާޙެއް.ްއާދެ!ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއްއަުޅގަ

ްލިބެންޖެހިވަޑައިގަންނަް ްހިމާަޔތް ްއިނާޔަާތއި ްރަްއާކތެރިކަމާއި ްވެސް ްބޭފުޅަކީ ްޮކންމެ ްކުަރްއވާފަިއވާ ވާްރައީސްކަން

ނޑުްެވސްްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއި... ްބޭފުޅުން.ްއާދެ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްޤާނޫނުްހެދިފައިްއޮތްްގޮތުންްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެބަްޢިްއޒަތްތެިރް ްއަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއިތުރުްއެހެންްބޭފުޅަކަްށްފުރުޞަތުދިނުމުގެްކުރީަގއި

ްގޮތުން.ް ްގުޅޭ ްބަދަލާ ްއޮތް ްައއިްއަސ ްކޮމިޓީތަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްަދންނަވާލަންޖެހޭ. ްއެއްޗެއް މެންބަރުންނަށް

އެމް.ޑީ.ޕީަގއިްހިމެނިވަަޑިއގެންނެވިްފޭދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީްއެްޕާޓީންްވަިކެވވަަޑއިގެންފަިއް

ްބަދަުލގަިއ،ްސަ ްމެންބަރުގެ ްއެ ްޢަލީްވާތީ ްމެންބަރު ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި ްތޮްއޑޫ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ލާމަތީ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުންގެ ްާވތީ ްފޮނުއްވާަފއި ްސިޓީ ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމަންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޙީދު

ް 29ްްގަާވއިދުގެ 2ްނަންބަރު 3ްގެ ްއެކަން ްމަތިން ްގޮތުގެ ް)ނ(ަގއިވާ ްމިްަގއި ްބަދަލަކަށް ްއިޢުލާނުުކރަން.ްއަނެއް އެގޮތަށް

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދިއްދޫ ްހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ އޮތީ

ްއަޙްމަ ްމާރިޔާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުުރ ްމަްއޗަށްޮގޅި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްބަދަލުަގއި ްދީދީްސަމީރުގެ ދު

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންގެ ްވާތީ ްފޮނުވާފައި ްސިޓީ ްލީޑަރު ްގްރޫޕުެގ ްޕާލިމަންޓްރީ ްގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕ ހަމަޖެއްސެއްވުމަށް

ެގް)ނ(ްގަިއވާްގޮތުެގްމަތިންްއެކަންްއެގޮތަްށްއިޢުލާނުުކރަން.ްއެއަށްފަހުްއަޅުަގނުޑެގ2ްވަނަްމާއްާދގ29ްްެގަާވއިދުެގް

ްދާނަން. ްކުިރއަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްްލިސްޓައިގެން ްދާއިރާގެ ްާކށިދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތެއް ްދެން ްލިސްޓުން އަޅުަގނުޑގެ

ްޖާބިރަށް.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްރަީއސުްލޖު ްއަބަދުވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްރައީސް.ްއާދެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްހުންނާނެ.ް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްއަކު މްހޫރިއްޔާ

ްއަދި...

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރުްކޯރަމުްލިބިއްޖެ.ްއެހެންކަމުން،ްވާހަކަަދއްކަމުންްގެްނދެވިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް
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ްކެވުން:ޖާބިރުްވާހަކަދެއްهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްނަންބަރުް ްޤާނޫނު ްިއޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަންްކުަރްއވާފަިއވާްބޭފުޅަަކށްްއިނާޔަތްދިނުމާްބެހޭްގޮތުްންހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙެްއ.ް،2999/19ް

ްވެް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއެްއަޅުަގނޑު ްހުންނާނެ. ްއަބަދުވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ އްޖެްއޔާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންް ްދުވަހަްށ ްެއއް ްއަދި ްުކރައްވާނެ. ްޚިދުމަތްތަކެއް ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރަްއކާތެރިކަ ްއިނާޔަތާއި ްބޭފުޅަކަށް ްއެ ްވިނަމަސް ްކަމުަގިއ ްބޭފުޅަކު ްއެއީްކޮށްފައިވާ ްޚިދުމަތްދޭންޖެހޭނެ. މާިއ

ްވަރަްށް ްމަޢުލޫމާތު،ްރައްޔިތުންގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްކިަބއިަގއި ްބޭފުޅެްއގެ ްކުަރއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްއެއީް ްބޭފުޅަކީ ްއެ ްހުންނާނެ. ްމަޢުލޫމާތު ްކަންކަމުގެ ްމި ްރައްކާތެރިަކމާ، ްއަދި ްސަލާމަތާއި ްޤައުމުގެ ްމަޢުލޫމާތު، ގިނަ

ދައުލަތުގެްފަރާތުންްބަލަހައްަޓންޖެހޭްމީހަކަށްްވާންވާނެ.ްއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަންްކުާރްބޭފުޅަުކް

ްޤައުމުެގް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގޮްއސި ްބޭފުޅަކުްނުބައިްރޮނގަކުން ްހުރި ްވަންޏާ،ްކޮށްފައި ްަކމަށް ްގޮއްސި ނުބައިްރޮނގަކުން

ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްްސަލާމަތަށާއި ްަކންނޭނގެ ްެގއްލުންލިބިދާނެ.ްެއއީ ްޮބޑެތި ްވަރަށް ަރއްކާތެރިކަމަށް

ްހިމާޔަތާއިް ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަ ްކޮށްފައި ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްހެދިއިރުގައި ްޤާނޫނުއަާސސީ އަޅުަގނޑުމެން

ގައިްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފައިްހުރިްރައްކާތެރިކަމާްއޮތުމަށްްއޭުރަގއިްޤާނޫނުއަސާީސގައިްލިޔުނުްބޭނުމަކީ.ްކުރީ

ްވަންދެންް ްޒަމާެނއް ްއެތަްއ ްއަށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްެވސް ްމަނިކުފާަނކީ ްއެ ްޢަްބދުލްޤައްޔޫމު، ްމައުމޫނު އަލްއުސްާތޛު

މާ،ްގިަންޚިދުމަތްކޮށް،ްއެތައްްގިނަްތަޖުރިބާއަކާއިްއަދިްއެތައްްގިަނުގނަްމަސައްކަތްކުރަްއވާފައިްހުރިްބޭފުޅެއް.ްއެހެންވީ

ްއެް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއޮތީ ްރައްކާތެރިަކން ްއިނާޔަތާއި ްލިބެންޖެހޭ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮށްފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ދުވަހު

ްނައިުބް ްބޭފުޅެއްގެ ްހުރި ްކުރަްއާވފައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއަދި ްލިބިވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. ްވެސް މަނިކުފާނަށް

ްރައީސުލް ްމިހާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުްންރައީސް ްމާދަމާ ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަރު ްދަނީ. ްއެ ްކުރަްއވަމުން ޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްގޮތެްއްއޮެވގެންނުވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ް ްޓްރީުޓކުރެވޭނެ ްދަަރއިޖައި ްމީހެްއގެ ްއާދަިއގެ ްއެންމެ ްވަންޏާ ްކަމަށް އިސްތިޢުފާދީފި

ް ްޤާނޫުނއަސާސީ ްެހދުމުގަޔާއި ްޤާނޫނު ްގޮތަކަށް ްބާރުްބެލެންސް ްކުރުމުެގ ްކަންކަން ްމި ްގެނައުުމގަާޔ، ްއިޞްލާޙެއް ައށް

ްއެއްެޗްއް ްމީހަކަށް ްވިސްަނއިެގންނުވާނެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވެއްޖެްއޔާ ްމަޖިލީހަކީ. ްމި ްމަޖިލީހެއް ލިބިގެންވާ

ްމީހު ްކަންބޮޑުވާ ްއެހެން ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްެއކަމަކު ްނުވޭ. ްަކންބޮޑެއް ްައޅުަގނޑު ްގައިމު ްކަމަށްްލިބިގެން ްއުޅޭ ްވަރަށް ން

ްދެންް ްހޯދުމުގަިއ، ްއެްއޗެއް ްއެއް. ްމައްސަލަ ްނެތޭ ްލިބިގެން ްއެްއޗެއް ްއެހެންވީމާ، ްފާހަގަކުޭރ. ްެވސް އަޅުަގނޑަށް

ް ްއަދި ްބޭފުޅަކު ްއެ ްކަމަްށްވަންޏާ ްވަކިވެއްޖެ ްމަޤާމުން ްކުށްވެރިނުވެ ްބޭފުޅަކު ްހުރި ްކޮްށފައި 5ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްވަންދެން ްގިނަްްދުވަސް ްވަރަށް ްމަޢުލޫމާތާއި ްިގނަ ްވަރަށް ްއިނުމަށްފަހުގައި ނީޑަގއި ްގޮ ްނަމަވެސް،ްއެ ްފުރި ްމަޤާމު އެ

ްކޮށްފައޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއް ްއޮންނާނީ ްޓަަކއި ްޤައުމަށް ްއަދި ްޓަަކއި ްަކންކަންްރައްޔިތުންނަށް ްގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް،ްވަރަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމިހާރު ްވިސްނަންޖެހޭ. ްހުރެވޭނެްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސްކަމުަގއި ްތާއަަބދަށް ްބޭފުޅަކީ ްކުރަްއވާ ރިއްޔާކަން
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ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްނަޝީދު. ްމުަޙއްމަދު ްކެނެރީގޭ ްކުރެްއވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ްފަހުން ްއެންމެ ްނޫން. ބޭފުޅެއް

ްގޮތަށް ްުނލިބޭ ްެއއްެޗއް ްއެއްެވސް ްދެން ްއެހެްނވެއްެޖއްޔާ ނުޑގަ. ްކަ ްަބއި ްދެ ްއެކަންްްއިސްތިޢުފާދެއްވީ ވެސް

ވެގެންުނވާނެ.ްދެންްއެްމަނިކުފާނުގެްނައިބުްރައީސް،ްމިހާރުްއެހެރީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގަ.ްހުރެފައިްމާދަމާްވަޙީދުް

ްގޮތެއްފޮެތްއް ފަހަރެއްގަިއްއިސްތިޢުފާދީފިްަކމަށްްވަންޏާްދެންްއެްމަނިކުާފނުްވެސްްހަމަްަމގުމަތީގަިއްެއއްވެްސްކަހަލަ

ްއުޅޭނީތޯ.ް ްއެްއޗެްއްެއއީ.ްއެްނެތި ްދޭ ްަމޤާމަށް ްަމއްޗަްށްއޮންނަ ްކަންކަމުގެ ްޤަދަރާިއްކަރާމަތާިއްމި އެީއްރަްއޔިުތންގެ

ްމަޖިލީހުގެް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަން. ްޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭތި ްއެއީ. ްނޫން ްއެއްެޗއް ްދޭ ްއަށް މީހާ

ްމީ ްވަކި ްފާހަގަކުރެވޭ ްވާހަކަދައްކާއިުރގަިއ ްމިްމެންބަރުން ްމަޤާމުގައި ްމި ްދޭންވާނޭ. ްމީހަކަށް ްވަކި ްދީގެންނުވާނޭ. ހަކަށް

ްއިޞްލާޙަކަށްް ްއޮތް ްލާފައި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއިޞްލާހެއް ްހުރި ްލާފައި ްމިހާރު ްއިޞްލާޙުކުރުމުގައި ޤާނޫނު

ްކޮށްފައި ްރީިވޒިޓުކުަރން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނު ްމުޅި ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުރަން. ްޤައުމުގަިއްްތާއީދެއް މި

ް ްދެްނ 39ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން 49ްްއަހަުރ، ްއުޅެނީ ްމި ްނުކުެރއްވޭނެ. ްބޭފުޅަކަށް ްވެްސ1ްްއަހަުރ އަހަރު

އަހަރަށްްެވސްްނުކުރެްއވިގެން.ްއެހެންެވްއޖެއްޔާްައޅުަގނޑުމެންްދެންްބަލަންވީްކޮންމެްއަހަރަކުްއެއ5ްްްނުކުރެއްިވގެން.ް

ްބަދަލުކުރަން ްޤާނޫނު ްަވގުތެްއަގއިްފަހަރު ްކޮންމެ ްއޭނަ ްފެިށެގން ްވަގުތުން ްހުާވކުރާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤާނޫނުގައި ތޯ.

ްކުރީގައިް ްތަޖުރިބާ. ްލިބުނު ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއެބަޖެހޭ. ްބަލަން ްކަމަށް ްއިސްތިޢުފާދީފާނެ ވެސް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްވިސްނީ ްހެދިއިރުގައި ްޤާނޫނުތައް ްވެސްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދުވަހަކު ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުގައި ކަމުގެ

ްހަމަކުރަން.ް ްމަދުކޮށް ްއަހަރު ްހަމަކުރަން.ްއެއީ ްއަހަރު ްމިތައް ްޖެހެއޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންެވއްޖެްއޔާ ނުފައިބައޭ.

ް ްމަދުމިނުން 5ްްއެންމެ ްމިވެނި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްދެއްކެނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްދައުރެްއގެ ްގޯހޭ،ްއަހަރުގެ މީހާ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްިމއަދު ްއަކީ. ްވާހަަކ ްދަްއކަންވީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަންނޭނގެ ްނޫން ްެއއް ްމި ްރަނގަޅޭ. ްމީހާ އެވެނި

ދައްކަންވީްވާހަކަްއަީކްއަުޅަގނޑުމެންގެްަޤއުމުގެްކަންތައްަތއްްހަމަޖައްސަން.ްމިހާރުްމިައދުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެް

ްމައުމޫނު ްރައީސް ްއެހާްްމަޤާމުގައި ްއަވަހާރަކޮށްލީމާ، ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނަމަ، ހުންނެވި

ްމިއަދުގެް ްތަޖުރިބާ. ްއެއީ ްތަޤުރީރުކުރަްއވާެނ. ްމިތާގައި ްވަޑައިެގން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްައވަހާަރކޮށްލީ. ްގޮތެްއަގއި އަނިާޔވެރި

ްައޅުގަް ްހުންނެވީ. ްހޮލިޑޭގަިއ ްއޯޭކ ްވަޙީުދއްދީންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮަބއިތޯ؟ ްރައީްސ ްނައިުބ ނޑު،

ްަޤއުމާް ްކޮށްފައި، ްމުޚާތަބުކުރަން. ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއައިސް ްމަޖިލީހަށް ްިމ ްދަންނަވަން، އަރިހުަގއި

ނޑުމެންްކުރަްންމުޚާތަބުކުރަން.ްކީްއެވގެންތޯްެއކަންްނުކުރަންވީ.ްެއއީްތަޖުރިާބ.ްތަޖުރިބާގެްއަލީަގއިްމިްކަންކަންްއަޅުް ގަ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްމިތާނގައި ްބޭނުންވި ްެވސް ްަހމަގައިމު ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވީ. ްމިހެން ްއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ.

ްިމް ްނައިބު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްތަނެއްަގއި ްހިތާމައިަގިއްބައިވެިރވާން.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނެތް ްމި ހުންނަވައިގެން

ްަބއި ްމަިޖލީހުގެ،ްޮޑކްޓަރްއަފްރާޝީމުްހިތާމައިގައި ްަރއްޔިތުންގެ ވެިރވާން.ްުނޭވްނޫންތޯ؟ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެންގެ

އަވަހާރަކޮށްލީމާްއެްމަނިކުފާުންއަވަހާރަކޮށްލިްމައްސަލަްައީކްމިްޤައުމަށްްދިމާވިްވަރަށްްބޮޑުްހިތާމަްއެއް.ްއެކަންްއެބަް
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ްދިދަތަ ްހުރި ްކުިރމަތީގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްމޮޅިވެަފއިްއެނގޭތާ ްހިތާމަވެރިވެ، ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްބަލައިލީމަ ކަށް

އަޅުަގނޑުމެންްތިބިްަދނިޑވަެޅއްަގއިްސަުރކާރުެގްފަރާތުންްިއސްްބޭފުޅުންްކޮެޅއް،ްހުރިހާްބޭފުޅުންްމިތާްތިއްބަަވއިގެްން

ެއަކންްވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްހިތާމައިަގއިްބަިއވެރިވާންޖެހޭނީްޤައުމީްފެންވަރެްއގަ.ްއެހެންވީާމ،

ްޤައުެމއްެގް ްއެ ްހަޔާތުގައި ްޤައުމެްއެގ ްއެހެންވީމާ، ްބަލަނީ. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނެތީމާ ްތަޖުރިބާ ްދަނީ ްމި ނުވެ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްމަރައި،ްއަދިްއެްޤައުމެއްަގއިްތިބިްއެކިްގިންީތގެްމީހުންްމަރައި،ްމިްކަންތައްތައްް

ުރގައިްމިްޤައުމުަގއިްެއބަހުރޭްރައީސަކުްވެސް.ްސިަފއިންްވެސްްއެބަތިބި.ްފުލުހުންްވެސްްއެބަތިބި.ްއެހެންވީާމ،ްކުރާއި

ްެއބަޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންެގްތެރެިއންްއިޞްލާޙުވާން.ްއަުޅަގނުޑމެންްބަލަންވީްކޮންްފަިއސާް މިްކަންކަންްައޅުަގނޑުމެން

ްމި ްނުކުރެިވގެން ްކޮންކަެމއް ްނެތިގެންޯތ، ްމިއަުދްްއެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކމަކީ. ްބަލަންވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއީއ އުޅެނީ.

ްަރއްޔިތުްނގެް ްއެބަދޭ. ްވެސް ްނުކުެރިވ ްކަންަތއް ްހުރެ، ްފަިއސާ ްހުންނާނެ. ްެވސް ްަކންތައް ްުނކުރެޭވ ްނެތިގެން ފައިސާ

ްޙާަލތް ްނުރައްކާތެިރވާ ްއަށް ްފުާރނަ ްމެންބަރުންގެ ްގިނަ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޮގއްސަްމަޖިލީހުގެ ްކަންތައްަތއް ތަކަށް

ްދޭންޖެހޭް ްއިނާޔަތްތަާކ ްއިމްތިާޔޒާއި ްއެހެންނަމަވެސް ްެނތް. ްެވސް ްއިމްތިާޔެޒއް ްބޮޑު ްމާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެބަވޭ.

ބޭފުޅުންނޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުރަްއވާފައިްތިބިްބޭފުޅުންނަކީ.ްއެްބޭފުޅުންްބަލަހައްޓަންްއެބަޖެހޭ.ްދުނިޔޭގައިްއެް

ޅުންްބަލަހައްޓަން،ްޔުިނާވސަލްްޕްރެކްޓިސްްއެޭކްޤައުެމއްަގއިްވެރިކަްނކޮށްފިްމީހަކަށްްެވއްޖެއްާޔްއޭާންއަށްްދޭްނާވްބޭފު

އިހުތިރާމާއިްކަރާމާތާއިްޢިްއަޒތާއިްޤަދަރުދިނުމަކީ.ްދެންްއޭނާްކުށްވެރިެވއްޖެްކަމަށްްވަްނޏާްއޭނާްއޮންނާނީްޖަލުގައިތާ.ް

ް ްއޭނާ ްދުވަހަކު ްނުލާހާ ްޖެހެނީްޖަލަށް ްމި ްވިސްނަން ްައޅުަގނުޑމެން ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްެއއް ްކުްށވެރި އަކީ

ްޕާފެްކުޓް ްއެންމެ ްޤާނޫނުތަކަކީ ްހަދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިބެގެން، ްމިތާނގަިއ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްަޤއުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުައސާސީ ްއެއީ ްުނާވނެ. ްޕާފެްކޓެއް ްވެސް ްޤާނޫނުައސާސީ ްނުވާނެ. ްނެތްްްޤާނޫނަކަށް ްާރއްޖޭަގއި ްވެސް ދުަވހަކު

ްއޮްތް ްލިޔެފައި ްޑީޓެއިލްކޮށް ްމިހާ ްނޯންނާނެ ްވެސް ްދުނިޔޭަގއި ްލިޔުނީ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޑީޓެއިލްކޮށް ފެންވަރަށް

ްބަލަން.ް ްކަމެއްްސާުފވޭތޯ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްލިޔުނީްވެސް ްމިހާްޑީެޓއިލްކޮށް ްޤާޫނނުއަސާސީ ްެއއް.ްމި ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްެވސް ްހައްލުކުރުމަށްްއެކަމަކު ްވެސް ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްއޭަގއި ްއެހެންވީމާ، ްހުންނާނެ. ްމައްސަލަތައް ްެވްސ އޭަގއި

ްމަޖިލީހެއްް ްއިތުރު ްއިޞްލާޙުުކރާކަށެއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއުފެއްީދ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރެއިން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ޓަކައި

ްވެ ްބާުރ ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްގޮތަށް ްއެހެންެވއްޖެްބާއްވަންނުޖެހޭ ްއޮންނާނީ. ްީދފައި ްޤާނޫނުއަސާސީން ސް

ްހައްލުކުރުުމގެް ްމައްސަލަތަްއ ްހުިރ ްޭއަގއި ްދާއިުރަގއި ްުކރިއަށް ްައއިގެން ނޑުމެްންޤާނޫނުއަސާސީ ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ކަމަށް

ްޤަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަީކ ްހިތާމަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނާނެ. ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްއާރު އުމުަގއިްބާރާއި

ްތިބިް ްަޤއުމުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހޭނީ ްމި ްބަލަން ްަޤއުމުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެްތއިރެްއަގއި، ްއެއް ހަނގުރާމަ

ްނުބެލިް ްވެސް ްރައްޔިތުން ްެއ ްަރއްޔިތުން. ްތިބި ްކަންޮކޅުަތކުަގއި ްއެިކ ްރާއްޖޭގެ ްއާިއ ްމާލެ ްމި ރައްޔިތުން.

ްތެރެ ްރައްޔިތުްނގެ ްދެވެނީ. ްމި ްމިއަުދްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއކަމަކު ްވެްއޓެނީ. ްއޮތް ްމި ްމަރުެވގެން ްބަޔަކު ްގިަނ އިން
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ްކިހިނެއްޯތް ްއޮތްކަން ްްތރެޓު ްސެިކއުރިޓީ ްވާަހކަ. ްތްރެޓުގެ ްސެކިއުރިޓީ ްޖެހެނީ ްމި ްބުނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހަވާލުް ްއެކަން ްއެނގޭނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްުބނީމަތާ ްމީހަކު ްގޮތުން. ްބެހޭ ްއަުޅަގނޑާ ްއެނގެނީ ްތިބިްއަޅުަގނޑަށް ކޮށްފައި

ްއެކަމުގަިއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދިމާވެްއޖެ ްކަމެއް ްމިފަދަ ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނެ. ްއެ މީހުން

ްބަޔަކުް ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނުއުފުލިއްޖެ ްމަޤާމު ްމީހުންނަށް ްތިބި ްއަދާކުރަން ްމަޤާމު ްތިބޭ. ްބަޔަކު ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ

ނުޑމެންްޒިންމާއުފުލާނެްއެކަކުްވެސްްނެތް.ްމީހުންްމަރުވެގެންްމިްދަނީ.ްޚާއްޞަްގޮތެއްަގިއްއުފުލަންޖެހޭ.ްމިއަ ދުްއަޅުގަ

ްގޮތެްއގަ.ް ްއަނިާޔވެރި ްވަރަށް ްސީދާ ްހަމަ ްއޮތީ ްއަވަހާރަކޮށްލާފައި ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމު ްޑޮކްަޓރ ްއަޚް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިންޓަރލިޖެންސު ްއެނގެްނވާނޭ. ްއިންޓަރލިޖެންސަށް ްސަރުކާުރްއެކަން ްހަމައެކަނި ްބަލަހައްޓަންވީ ްހަމައެކަނި ން

ް ްރައްިޔތުންގެ ްނޫން. ްބެލެހެއްުޓން.ދެމެހެއްޓުމެއް ްސާމާނުްްޙައްޤުތައް ްހަތިޔާރާއި ްހުރި އިންޓަރލިޖެންސުގައި

ްމިތާނގައި ްނޫން. ްއަފްޣާިނސްތާނެއް ްމިއީކީ ްނުކުރަން. ްެއއް ްހަނގުރާމަ ްޤައުމަކާ ްައވަްއޓެރި ްަކއިރި ްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެއްް ްބޮޑު ްމާ ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްގޮތުން ްޚާރިޖީ ްނެތް. ްއެއް ްހަނގުރާމަ ްފިކުރީ ްނުހިނގާ. ްއެއް ހަނގުރާމަ

ްިޒންމާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަާދނުކުރެވިްދަނީްދަންޏާްވަރަށްް ްޮއތީްޤައުމުްބެލެހެއްޓުން.ްއެ ނޑުމެްނގެްމި ނެތް.ްއަުޅގަ

ނުޑްވާހަކަްއަް ނޑުމެންނަށްްއެބަ...ބޮޑުްމައްސަލަްެއކޭްއަުޅގަ ްކީ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ް

 ްކަދެއްެކވުން:ވާހަްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ްޢިްއޒަތްތެިރް. هللاا لسور على الصالة و السالم الحمد هللް` ްރައީސް. ްޢަލައިކުމް،ްިޢއްޒަްތތެރި އައްސަލާމް

ންްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމިްިއޞްލާޙަީކްހަމައެކަނިްއެންމެްއިބާރަތެއްްރައީސް،ްމިްހުށަހެޅިފަިއވާްިއޞްލާޙާްބެހޭްގޮތު

އިތުރުކުެރވިފައިްއޮތްްއިޞްާލޙެކޭ.ްޤާނޫނުގައިްމިްމާއްދާްައށްްހަމައެކަނިްއިތުރުކުރެވިަފިއްއޮތްްއިޞްލާޙަކީްމަޤާމުަގއިް

ްނަ ްވަކިވެއްޖެ ްމަޤާމުން ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްކުށްވެރިނުވެ، ްމީހަކު ްއަިދްހުރި ްޤައުމުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން މަ.

ްކުރަންީވް ްމިހާރު ްއިޞްލާޙު ްމީތި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކުށްވެިރގެން. ްުނޭވ ްަވއްެކއް ރައީސެްއ

ްތެރެއިްން ްދުވަސްތަުކގެ ްއަންނަ ްދެން ްއިްސތިޢުފާދެއްވުމަށްފަހުގައި ްބޭފުަޅކު ްހުންނެވި ްމަޤާުމގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ުކްކުްށވެރިވުާމްހަމައަށްްމިްއިނާޔާާތއިްަރއްާކތެރިކަންްދޭންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްކުްށވެިރވާްހިސާބުންްވެސްްއެްބޭފުޅަ

ްމިް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްހަމައެހެންމެ ްހުއްޓާލަން. ްރަްއކާެތރިކަން ްއިނާޔަތާއި އެބަޖެހޭ

ްއެބަ ްއިޞްލާހެއް ްމުހިއްމު ްމާ ްމިއަށްވުރެ ްމީހަކުްޤާނޫނުގައި ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއިޞްލާޙަކީ ްެއ އޮތް.

ްހިނދެއްަގއިް ްބޭނުންވެއްޖެ ްމީހަުކ ްއެ ްޓަކައި ްުކރުމަށް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްއިޖުތިމާޢީ ްފައިދާހުރި މުޖުތަމަޢަށް

ތިޢުފާދެއްވިްރައީްސްހާސްްރުފިޔާްދޭްވާހަކަ.ްއެންމެްފަހުންްއިސ75ްްލައްކ1ްްަމަސައްކަތްކުރާނެްއޮފީހެއްްހިްނގުމަށްް

ްއޮތީ.ް ްއެނގިފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވަަޑިއގަތްކަން ްދެއްވަމުން ްފައިސާ ްމި ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްނަޝީދަށް މުޙައްމަދު

ނުޑްހިންގާކަށްްިދވެހިްދަުއލަތުންް ހާސ75ްްްލައްކ1ްްައެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާްއެީއްޯގހެއް.ްއެްމަނިކުފާނުްުއސްފަްސގަ
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ްއެހެންނަމަވެސް ްސްކޯލަރޝިްޕްްނުދެވޭނެ. ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްކުރަން، ްކަްނތައްތަކެްއ ްަފއިދާހުރި ްޤައުމަށް ިދވެހި

ްޑޮމޮކްރަީސް ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްމަސައްކަތްކުރަން،ްނޫނީ ްކުރިއެުރުވމަށް ްކަންތައްތައް ްޤައުމުގަިއްދީނީ ހޯދައިދޭން،ްދިވެހި

ްހިންެގވުް ްއޮފީހެއް ްމަސައްކަތްކުރަން ްޓަކައި ްއެކަމަކުްހަރުދަނާކުރުމަށް ްދެވިދާނެ. ްފައިސާ ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްޓަކައި މަށް

ްޓަކައިް ްއުފެއްދުމަށް ްފިތުނަފަސާދަ ްޤައުމުގައި ްހަދައިގެން ނޑު ްއުސްފަސްގަ ްދެންނެވިހެން ްވެސް ކުރިން

ްީދގެންނުވާނެ.ް ްފައިސާ ްދައުލަުތން ްިދވެހި ްނަމަވެސް ްބޭފުެޅްއ ްހުންނެވި ްކުަރއްވާަފއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްމިދެންނެވިްއެ ްއިޞްލާޙަކުން ްމި ްނަމަވެސް ްބަލައިގަން ްމިއަދު ްއިޞްލާޙު ްމި ްަޤބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ހެންކަމާއެކީ

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްގެންނަްނވީްއިޞްލާަޙކީްމިްދެންނެވިް އިޞްލާޙެއްްުނގެނެވޭނެ.ްމިްޤާނޫނަށްްގެންނަންވީްއަުޅގަ

ްވަނަްާމއްދާްއިން...8ްއިޞްލާޙު.ްެއއ2ްްީ

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްކުރިޔަށްްގެންަދވާ!ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.

ް

ް:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢިބްރާހިމްްމުއްތަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން

ހާސްްރުފިޔާްއާއިްކުށްވެިރެވއްޖެްނަމަްދެންްއިނާޔަތްްނުލިބޭްގޮތަށްްމިްޤާނޫނަށްްގެންނަންޖެހ75ްްޭލައްކ1ްްަމިްލިބޭް

ް ްގެނެިވއްޖެއިޞްލާޙު. ްއިޞްލާޙުަތއް ްބޭފުޅުންނަށްްް،ނަމަްެއ ްތިއްެބވި ްކުަރއްާވފައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން މިހާރު

ްއޮތް ްކުރިޔަްށ ްއަދި ްއެްވެސް ްއިސްތިުޢފާްަތނުގައި ްވެސްމަޤާމުން ްބޭފުޅުން ްދެއްވާ ްހަމަކުަރއްަވއިް، ްދައުރު ްުނވަތަ

ްވަކިެވވަަޑއިގަ ްޤައުމުމަޤާމުން ްވެސް ްބޭފުޅުން ްނުކުަރއްވާނެ.ްްފަސާދަކުރުމަށްްންަނާވ ްމަަސއްކަތްތަެކއް ޓަކައި

ްއޮތް ްާޤނޫނު ްމި ްމިއަުދ ްކުަރއްވާަފއިްއެހެންނަމަވެސް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްޖަުލގަިއްހުންްގޮތުން ްބޭފުޅަކު ނެވި

ްދޭންޖެހޭްޖެހުނުހުންނަން ްސެކިއުރިޓީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްނަމަވެސް ްއެއީކީ ްދޭންޖެހޭ. ްއިނާޔަތް ްމާލީ ކުރެވޭެންޤަބޫލުް.

ނޑުްމި،ްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ ްން.ްސަބަބަކީްމިދެންނެވިްމަފްހޫމުްއިޞްލާޙަކަށްްއެހާްބޮޑަކަށްްތާއީދެއްްުނކުރަްއަުޅގަ

ކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާތީ.ްމިްިއޞްލާޙުންްފުރިހަމަވާްކަމަށްްްނުވާވިްބޭނުންްމިްޤާނޫނުންްފުރިހަމަްނޫނީްމިދެންނެ

ް ްހުށަހެޅިޤަބޫލުނުކުރާތީ. ްއިޞްލާޙެއް ްފުރިހަމަ ްމިއަށްވުރެ ްޤާނޫނަށް ްމި ްހިތްވަނީ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްޤާނޫނުގެްް،އަޅުގަ މި

ްމި ްލިމިޓުްދަށުން ްއެީއ ްއިނާޔަތްތަްއ ްއެލިބޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންްކުރެޭވ، ްހަމައެކަިނ ްލިބޭނީ ިއނާޔަތްތައް

ްކުރިމަްއޗަށްްްކުރަްއވާފައި ްކޯޓެްއގެ ްޝަރުޢީ ްބޭފުޅަކު ްހާޒިރުވެްހުރި ްުމުގރާނުލައި، ްޤާނޫނުތައް ްހަމަތަކުގެް، ޝަރުޢީ

ރާއްޭޖގެްޝަރުޢީްމަތިންްކުށްވެރިނުވެްހުންނަހާްދުވަހަކު.ްއެހެންނަމަވެސްްިދެވހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުތައްްފުޑުފުުޑކޮށް،ްދިވެހި

ްފުޑުފުޑު ްއިނާޔަތްކުރަނިޒާމު ްމި ްމީހަކަށެއް ްުއއްމީދުްމުންދާ ނޑު ްނުޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުްދޭކަށެއް ްމިދެންނެވި ކުރަނީ
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ްުހށަހެޅި ްމުސްތަޤުބަލެއްަގއި ްޢިްއޒަތްތެރިްް،އަވަްސ ްޝުކުރިްއޔާ ްކަމަްށ. ްއިޞްލާޙުކުެރވިގެންދާނެ ްޤާނޫނު މިދެންނެވި

ްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްރައީސުލްުޖމް ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއިނާޔަާތއިްހޫރިއްޔާކަން`. ްހިމާޔަތާއި ްމީަހކަށް ްކޮށްަފއިވާ

ްޤާނޫނަށް ްދިނުމުގެ ްބަހުސްްރައްކާތެރިކަން ްހުށަހެޅި، ްބޮޑަށްްްކުރެވެމުންއިޞްލާޙުތަކެއް ްެވސް ްއަޅުަގނޑަށް ދާއިރުަގިއ

ްވަ ްފަަދއިން ްފާހަަގކުރެްއވި ްމެްނބަރުްވެސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިޞްލާޙަީކްެކލާ ްމި ްޖަޒުބާީތްްރަށްްބުރަވެވެނީ ބޮޑަށް

ް ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ްކަމަށް. 5ްްއިޞްލާޙެއް ްމިނެޓަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްއިނގޭތޯ. ްބަާލނަން ފައްތާލެވޭތޯ

ްއޮތް ްކުެރވެން ްމިގޮތަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމީ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން.ްްރައީސް، ކަމެއް

އެްްއިނާޔަތްޭދންޖެހޭްޤާނޫނެއްްހަދައި،ްރިްމީހަކަށްްއިނާޔަތްްދޭްނޖެހޭނެްކަމަށްްނޫނީއަޅުަގނޑުމެންނަށްްަރއީސްކަްންކު

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްކަމަށް ްަކނަޑއެޅެންޖެހޭނެ ްހިމާޔަތްަތއް ްއިާނޔަތްތަކާއި ްދެވޭނެ ްދަށުން ްމާއްދ128ްާޤާނޫނުގެ ްވަނަ

ްލާޒިމްކޮށްފަ ްބުނަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންް.ްއެވަނީ ްއިނާޔަތުގެްވާހަކަ.ްކޮްމާއްދާަގއި ްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭ 1ްށްފަިއވާ

ްކުރިޔަްސ،ް 1ްްދުވަހު ްކުރިޔަސް،ްއަދި ްުކރިޔަސް،5ްްއަހަރު ްކުރިަޔސް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަނ10ްްްއަހަރު އަހަރު

ްމީހަކު ްަރއީސް،ްމިްކުރި ްީމހަކަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްހަމަ ްވިސްަނއިްވާނީ ްިމްލާގޮތުން އިރު

ްނުކުެރޭވ.ް ްޤަބޫެލއް ްައޅުަގނޑަކަށް ްކަަމކަށް ްހާސިލުވާ ްމަގުަސދު ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްޭއގެ ްއިޞްލާޙުން ހުށަހެޅިފައިވާ

107ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްް،ވާނަމަްޖެހެނީްދައުރެއްގެްވާހަކަްދެއްކޭްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްދެންްޖެހިލަންްމިް

ްިޢއްޒަތް ްއަށް. ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްރައީްސ، ްބުނ107ްާތެރި ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްގޮްަވނަ ްދުވަސ3ްްްތުން އަހަރު

ްަދއުރެއްހަމަވެއްޖެ ްްއްޔާ ްމީހަކަށް ްހަވާލުވާ ްދެން ްއަިދ ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްއެބައޮތް ްޖާގަ ްބެލުމުގެ 2ްކަމަްށ

ްކަމަށްް ްނުލިބޭ ްޤާނޫނުއަްއަހަރު ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްކަމަށް ްނޫން ްދައުެރއް ްއެއީ ްވުމުންވަންޏާ ްބަޔާންކޮށްަފއި ް،ސާސީގައި

ްރައީސް،ްްދައުރެއްްއެއީްއަހަރ3ްު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްކަމުގަިއ ްބަލަންޖެހޭ ކަމުގައި

ްވިސްނަންޖެހެނީ ްމަސައްކަތްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަޢައްޞަުބްކުރަންޖެހެއަދި ްޒާތީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނީ

ނޑުމެންނަކުރުމަށްފަހުއެްއކިބާ ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުތަކަކީ ްހެދޭ ްމި ްއޭގެގައި ްހެދޭްށް ްގޮތަކަށް ްނެރެވޭ ްނަތީޖާތަކެއް ން

ގޮތަކަްށްްމީހާްޤާނޫނުންްއެކަހެރިކޮށްލެވޭްމާްއެމިއަދުްަވކިްމީހެއްްދެކެްރުޅިައއިޤާނޫނުތަކަކަށްްވުމަށް.ްައޅުަގނޑުމެންް

ްގޮތަކަށްކަންތައްތަްއކޮށްފައި،ް ްއެހެން ްމާދަމާ ްނަތީޖާ ްއެްޭއގެ ްއަނެއްކާ ްކަންަތއްތަްއްްދުވަހުްދިމާވީމަ ްގޮތަށް ބޭނުންވާ

ނޑުމެންނަކަށްްމިްޤައުމުްރަނގަޅުްމިސްރާބަކަށްްގެންދިޔުމުގެްއެްއވެސްްޤާނޫނެއް،ްވާހަކަައކީްރަނގަުޅް ކޮށްލީމާްއަޅުގަ

ްކަމަ ްހެދިދާނެ ްޤާނޫނެއް ްގޮތަކަށް ްގެންދެވޭނެ ްނުުކރެވޭކަމިސްރާބަކަށް ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް،ްށް ްޢިްއޒަތްތެރި .

ދިަޔއިުރަގިއްްކުރަމުންޤާނޫނުްފާސްކުރުމުގެްަމސައްކަތްްމިދެންނެވިް،އަޅުަގނޑުްިމއަދުްެވސްްހަމަްހަނދާނަންްއަންނަނީ
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ގޮތުންްެއްބުރަްދައުލަތަށްްއުފުލަންޖެހޭއިރުގައިްމާލީްްވެސްްއޭރުްއެްޤާނޫުނގައިްހުިރްމައްސަލަތަކެްއގެްވާހަކަްނޫީންއެ

ްއުފުލަންޖެ ްބުރަޔާ ްވެސްްހޭ ްމިއަދު ްހަނދާން ްދެެކވުނު ްވާހަކަ ްވިސްނުމުގެ ްފުންކޮށް ްތަންކޮޅެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ މެދު

ްފަރާތަކަށް ްއެްއވެްސ ްއިނާޔަތެއް ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްއާވޭ. ްއެްް،ދޭއިރުްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްދޭއިރު ްހިމާޔަތެއް ްއަދި

ކަުމގަިއްއަބަުދވެސްްވެްބުރަްހުރިްނިސްބަތެއްގެްަމއްޗަށްްްަކންޤައުުމގެްމާލީްފުދުންތެރިްއިނާޔަެތއްްެދވޭނީްއެްހިމާޔަތާއި

ްޤަބޫލުކުރަން ްޙަޤީޤަތާއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްފަރާތަކަށްް. ްަވިކ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއއްެވސްްްޚިލާފަށް ވީމާ

ްނެތި ްހުޅުް،ހުދޫދެއް ްނެތި ްަކނަޑއެޅުެމއް ްމިންވަރެއް ްއެްއެވސް ްޚަނޫނީ ްބަޖެޓަކުން ްގޮތަށްްރަދުވާލެވިަފިއވާ ކުރާ

ނޑުމެންަނށްްއޭރުގަްގެންްިދޔަްޤާނޫނަކުންްފާސްކޮށް އަދިްެއކަންްެއގޮތަށްްް.ކަމެއްްވެސްްކަންބޮުޑވިްއިދިޔުމަކީްެއއީްއަުޅގަ

ނޑުމެން ،1ް،2ް،3ް،ްއުޅެީންމަސްްނިމިްމިްނަށްއޮތުމަކީްމިއަުދްވެްސްައޅުަގނޑުމެންްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްކަމެއް.ްއަުޅގަ

4ް ،5ްް ްމުވަްއޒަންއަަރިއގެއަށް ްދައުލަުތގެ ްވެސް ްދާިއރު ްމުސާރަ ްހަމައެއާފުންގެ ްއަދި ްުނދެވިގެން. ެއުކްވެސް

ްމި ްއާްއަޅުަގނޑުމެން ްދައުލަތަށް ްމަދުވެއުޅެނީ ްވަސީލަތްތައް ްހޯދޭނެ ްގޮތުންްް،މުދަނީ ްމާލީ ްކަންތައްތަކުން މިދެންނެވި

ްއެހެ ްނެިތެގން. ްވެސް ްގޮތެއް ްއުފުލޭނެ ްދައުލަތަށް ްބުރަ ްމިްއުފުލަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްމިއަދު ްންނަމަވެސް

ްބޮޑުވެ ްޚަރަދު ްދައުލަތުގެ ްގޮތްގޮތުން ްއެކި ްދައުލަް،ފެންނަނީ ްސިޔާސީއަދި ްގޮތުން،ްނޫނީ ްސިޔާސީ ްގާްތްްތުން ގޮތުން

ް ްހަދަންޖެހޭ ްގޮތުަގއި ްމަޤާމުތަކާބޭފުޅުންގެ ްއިތުރު ްބުރަްއެްއޗެހިްބޭފުޅުންނަށް ްއެތައް ްގޮތުން ްމާލީ ްދަްްދީ އުލަތަށްްއެއް

ނޑުމެންްނޑުމެންްޤައުމުްސަލާމަތްކަންކަމުންްއަޅުގަްދާތަން.ްމިްްޖެހެމުން ކުރަންްއެބަޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެްޖަޒުބާތުގައި..ނޫނުްހަދާއިރުގައިްެއްއގޮތަަކށްޤާ ް.ވެސްްައޅުަގނޑުްތާއީުދކުރާްކަމެއްްނޫންްއަުޅގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްއަރުވަން.ގެްނގޮސްްނިންމާލުމަށްްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިޔަށް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްއަ ްތެރޭގައި ްވާހަަކއިެގ ްދައްކަމުންދިޔަ ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްހަމަްއާދެ، ޅުަގނޑު

ނޑުމެްން ކަންބޮޑުވުންްއޭރުްެވސްްހުރިްކަންތައްތަުކގެްވާހަކަްދަންނަވާލިން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިއަދުްވެސްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްޤާނޫނުްހަދަމުންްހަމަްދަންނަވަންޖެހެނީްއެއްްާވހަކަ ްދާއިރުގައިްެއއްެވސްްހާލެއްަގއިްަވކިްމީހަކަށްްއެއް.ްއަުޅގަ

ްހަދަ ްޤާނޫނު ްވާހަކަްއިފިއްޔާްޓަކައި ްހުރިހާ ްދިމާވާނެ ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްދިމާވަމުން.ްްއެއް ދަނީ

ްކޯޓުތަކާަވޑަިއގެންބައްަލވާވިސްނާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެްް! ްހެދިއިރުގައި ްޤާނޫނު ްގޮތަށްްބެޭހ ްމިދެންނެވި ސް
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ް ްމިއަދު ްސަބަބުން ްކަމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްުއޅޭ ނޑިޔާދިމާވެގެން ްފަ ްއަދި ްހެދިއިރުގައިްްރުންނާްްނތައްތައް. ްޤާނޫނު ބެހޭ

ްެވސް،ްއަ ްހެދިއިރުަގއި ްޤާނޫނު ނުޑްމަސައްކަތްްވެސް،ްލާމަރުަކޒީ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްހެއްކާދި ްޤާނޫނުަގިއްްކުރަމުންދާ ބެހޭ

ްމީހަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތއް ްމިދެންނެވި ްިވސްނުމުގަިއްް،ވެސް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވިސްނުން މީހެއްގެ

ްމަސައްކަތްްގެންބަހައްޓައިް ްޤާނޫނުތަކަށް ްކަމަށްްއެ ްހެދޭ ްޤާނޫނުތައް ްނޫނީ ްއޭގެްކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ންްވަންޏާ

ް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްނީްނަތީޖާްނުނެރެވުންްކައިީރގައޮންނާްވުރެްއެއްްނެރެވުމަށްްނަތީޖާ

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްއަޙްމަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްޝުކުިރއްޔާް ްޝަހީް`. ްއާދެ، ްރަީއސް. ްދުޢިްއޒަތްތެރި ްއަފްރާީޝމަ، ްޑޮކްޓަރ ްދެވުނު ްހަމަލާްށް ްޢުދުވާނީ

ބާރާތުންްއިރަށުގެްރައްޔިތުްނގެްނަމުގަޔާއިްއަދިްއަމިއްލަްނަމުަގއިްވަރަށްްހަރުކަށ3ްްިއަޅުަގނޑުްނިސްބަތްވާްދާއިާރގެް

ްކުްށވެ ްއަފްރާޝީއަޅުަގނޑު ްޑޮކްޓަރ ްައދި ްފުރާނަފުމުރިކުރަން. ްނިޢުމަތްގެ ްާދިއމީ ްސުވަރުގޭގެ ްއެދިޅަށް ް،ލެއްވުމަށް

ްއެދި ްދެއްވުމަށް ްނިޢުމަތް ްދުޢާ، ްއެދި ްއެމިންވަރުކުރެްއވުމަށް ްއަދި ްްުކރަން. ްްއިލާޢާމަނިކުފާނުގެ ްއަދި އިާލގެްޢާއަށާއި

ކުރެްއވުމަްށްގޮތްްމިންވަރުްގަންަނވާްޕާޓީްއަށްްކެތްތެރިކަމާއިްހެޔޮމަނިކުފާނުްނިސްބަތްވެވަަޑއިްއެް،އަދިްއަޅުަގނޑުމެން

ްމި ްކުރަމުން ްބަހުސް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްވާަހކަ ދާްްއެދޭ

ްމީހަ ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްނަންބަރު، ްޤާނޫނު ްރައްކާތެރިކަމާިއ ްދޭންޖެހޭ ްޤާނޫނަށްްްއިނާޔަތާކަށް ބެހޭ

ްއިޞްލާޙާހުށަހެޅިފަ ްވާ ްމި ްދާއިރާގެްްއި ްފަރެސްމާތޮޑާ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަާވލާއިރުަގއި ްއެއްޗެއް ްގޮތުން ބެހޭ

ްވިދާޅުވިް ްމެންބަރު ްއިޞްލާް،ފަދައިންްޢިއްޒަތްތެރި ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނަށް ްޤާނޫނުގެމި ްއޮތް ްކުރިން ްީމގެ 3ްްޙަކީ

ްނަންބަރާ ްތަފާތެްމާްވަނަ ްކަމުގަބޮޑު ްނޫން ްއިޞްލާހެއް ްއޮތް ްހަމައެކަިންއް ްއިޞްލާޙުަގއި ްމި ްސަބަބަކީ .

ވާްނުވަތަްމިްޤާނޫނުަގއިްްމިްއިޞްލާޙުަގިއްމިްވަންޏާްނުެވ،ްކުްށވެރިެވއްޖެްަކމަށްކުެރވިފަިއވާްލަފްޒަކީްުކށްވެރިއިތުރު

ްރަްމި ްއިނާޔަތާއި ްވާ ްވާހަކަ ްނުލިބޭނެ ްމިބަޔާންކޮށްްއކާތެިރކަން ްމިްފައި ްތެރެއިން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ކަމަށްްްވަނީ.

ްޤަބަހުސް ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްރަީއސްކަްންކުރައްވާ ްރާއްޖޭގެ ބޫލުކުރަްއވާނެ

ްކަމުަގއިކުރަްއވާ ްސާބިތުވެއްޖެ ްކުށެްއ ްަމއްޗަށް ްއޭނާގެ ްޝަރީޢަތުަގިއ ްިވޔަސް ްކަުމގައި ްބޭފުޅެްއ ްވަންޏާްފަިއވާ

ްމާލިއްޔަތުްންޚަރަދުކޮށް ްއިނާް،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްލިބިދޭންެއްޤާނޫނުަގއި ނުޖެހޭނެްޔަތާިއްރަްއކާތެރިކަން

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްރާއްޖޭގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްއިންތިޚާބުވުމާ ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްކުރަްއވާްރިްއޔާގެ ގުިޅގެން

ްއި ްރައްހުވަިއގައި ްރައްކާތެިރވުމަށްް،ްކާތެިރވުމަށާސްލާމްދީނަށް ްޤައުުމެގްކަރާމަތަށް ްރައްކާތެރިވުމަާށއި ްޤައުަމށް ްމި އަދި

ްހުވާކުރޭهللاްމާތް ްޤާނޫނުތަކަށާއިގަންދީ ްހުރުް.ްއަިދްރާއްޖޭގެ ްަގވާއިދުތަކަށް ްހެދިފައިވާ ްއެހެނިހެން މަތްތެރިކޮށްްާރްއޖޭގެ

ްހުވާ ްމިކުރޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުހިތުމަށްްވެސް ްކުރަްއވާފަިއވާްެމންނަށް ްރާއްޖޭގެްރައީސްކަން ް،ފެންނަނީ
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އިްއަދިްއަްލއުސްތާޛުްމަުއމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާްބޭުފޅަކު.ްެއއ2ްީފަިއވާްދުވަސްތަުކަގއިްރަީއސްކަންްކުރަްއވާްވޭތުވެިދޔަ

ް ްިމ ްއާދެ، ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްކުެރއްިވ ްަރއީްސކަން ްމ2ްިކުރީގެ ްވެްސ ްދަށުންްްބޭފުޅުންނަްށ ޤާނޫނުގެ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްާފހަގަކުރަން. ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްެދވެމުންދާކަން ްއިނާޔަތް ްއަދި ްރަްއކާތެރިކަން ހިމާޔަތާއި

ްސާބިތުެވއްޖެ ްކުށެއް ްޝަރީޢަުތގައި ްަމއްޗަށް ްޭބފުޅަކުގެ ްއެްއވެސް ްތެރެއިން ްުނވަތަްްވަންޏާްކަމަށްްމީގެ ެއއީ

ްޤަބޫލެއްްްވަންޏާްަކމަށްްަވޑަިއގަންނަަވއިފިށްވެިރވެކު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްދޭންޖެހޭނެ ްރައްކާތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި މި

ްމިް ްފެނިގެން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއަލީަގއި ްތަޖުރިބާގެ ްދުވަސްތަުކގެ ްރައީްސ،ްވޭތުވެިދޔަ ދިޔައީްްނުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްަރީއސް ްކަމުަގއިވާ ްބޭފުެޅއް ްކުރަްއވާަފއިވާ ްރަީއސްކަން ްޤާނޫނުތަކަށާއިްމުޙައްމަދުކުރީގެ ްރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭގެްްނަޝީދު

ްއަުމރުތަކަށާއިހެދިފަ ްކޯޓުގެ ްއަދި ްގޮްނޖައްސަަވއި ްަގާވއިދުތަކަށް ްގޮންޖައްަސވަިއ،ްއިވާ ްޙުކުމްަތކަށް ެއްއވެްސްްކޯުޓގެ

ްހިތްތަ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގާވއިދުތަކަށް ްއަމުރުތަކަށާއި ްކޯޓުގެ ްއެ ްމިްވާވަޑަިއނުގަންނަްވަމުންވަރަކަށް ކަމަީކްްތަން.

ްކަމުގައިް ްނޫން ްމަންޒަރެއް ްބޭނުންވާ ްދެކެން ްފަރާތުން ްބޭފުެޅއްގެ ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސްކަން ްރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އިްންްއަޅުަގނޑުްދަންަނވަން.ްމިފަދަްފުރުޞަތެއްަގއިްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްކުރީގެްަރއީސްްުމޙައްމަދުްނަޝީދުްރާއްޖެ

ްދެްއވަމު ްަވޑައިްބޭރުގައި ްއިންޓަރިވއުތައްްން ްއަޑުއަހާލީމާްަގންނަވާފައިވާ ްރާއްޖޭެގް، ްމަނިކުފާނު ްއެ ވިސްނާލީމާ

ްފުރުޞަތުަގިއް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވާކަން ްދެްއވާފައި ްއިްނޓަވިއުަތއް ްފަދަ ްނުރައްކާވާ ްއިޤްތިޞާދަށް ްރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށާއި

ްއަ ްަރއްކާތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްބޭފުޅަކު ްމިފަދަ ްމަޖިލީހަށްްފާހަގަކުރަން. ްޝަރީޢަތުގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ޅުަގނޑު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހާލެއްަގއި ްއެއްެވސް ްކަމަކަށް ްލިބެންޖެހޭނެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުށްވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ ހުށަހެޅިގެން

ްއަދި ްރިވައިސްކޮްށ، ްއަލުން ްޤާނޫނު ްމި ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުން ްބައެއް ްއެހެނިހެން ްއަދި މިްްޤަބޫލުނުކުރަން.

ްެވސްް ްވާހަކަ ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްމާއްދާތައް ްއިތުުރ ްަބއެއް ްވާ ޤާނޫނުގައި

ްދަންނަވަން.ްދެއްވިްފުރުޞަތަްށްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހޅުހެންވޭރުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްމޭޒުންް ްއިދާރީ ްފެނޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްދާއިރުަގއި ްހޭދަވެގެން ްވަގުުތ ްކަންކަުމގައި ްބަުހސްކުރެވޭ ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ

ްޤާނޫނުއަސާ ްބަލަން، ްޙައްުޤާވ128ްްސީގެ ްމީހަކަށް ްޮކށްފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއެބަޮއޭވ ްމާއްާދގައި ވަނަ
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ްގޮަތކަށްް ްެއްއވެސް ްގޮތަކަށް ްދުްއވައިެލވޭ ްއައިޑެންިޓޓީ ްމީހެްއެގ ްގެނެސް ްހަދައިގެން ްޤާނޫނެއް ްހަމަ ކަންތައްތަެކއް.

ް ްޤާނޫނަކީ ްމި ްނުދެކެން. ްކަމަކަށް ްކުރެވޭނެ ްމިތާ ްައޅުަގނޑުމެްންވ16ްަބަހުސެއް ްތެރޭަގއި ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ނަ

ހަދާފައިްއޮތްްޤާނޫނެއް.ްމިްޤާނޫނުގައިްބުނާްގޮތުންްކުށްވެިރނުވެ،ްަވކިެވއްޖެްއޔާްއެްމީހެްއގެްއުމުރުދުވަހަށްްދަންދެކަްށް

ކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްްއެްމީހާްއަށްްދައުލަތުންްދޭންޖެހޭްއިނާޔަތްތަކާއިްރަްއކާތެރިކަމާއިްމާލީްއިނާޔަތްްދޭންޖެހޭނެ

ްކުށްވެިރވުމެއް،ްުނވުމެއް.ް ްފަުހން ްނޯވޭ ްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއޭަގއި ްހެދިފައި ްޤާނޫނު ްބެލިގެން ްމަްއޗަށް ްބުނޭ.ްޭއގެ އެބަ

ްކޮންކަެމއްތޯް ްބަހުސްކޮށްގެން ްކުށްވެރިނުެވ،ްަވކިެވްއޖެއްޔާއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއަށް ްޮއންނަނީ ްބުނެފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޤާނޫނުއަސާީސްކުރަ ްއޮތް ްހަދާފައި ްމައުމޫނަކަށް ްިކނބިގަސްދޮށުގޭ ްއަދި ްނަޝީދަކަށް ްރައީސް ްމިައއިކީ ްއުޅެނީ. ްމި ން

ނަޑކަށްްނުފެނޭ.ް ްއެއްްނޫން.ްޤާނޫނުއަސާީސއާްޚިލާފަށްްމިްބަހުސްްކުރިއަށްްގެންދެވޭނެްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަހުސްްމިހާރުްކުރިއަށްްދަނީ،ްމިްބިލުްހުށަހެޅިފައިްވަނީ،ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅިފައިްމިްވަނީްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއްއގޮތަށް.ްއެހެންކަމުން ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްވެސް ްދަނީ ްކުރިއަށް ްެއއްޮގތަށް.ްހަމަ ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ވެސް

ްލި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅު ްދަންނަވަން ްވާހަކަުފޅު ްއެ ްގެންެދވުމަްށްމެންބަރު ްފުރުޞަުތގަިއްކުިރއަށް ބިވަަޑއިގަންަނވާ

ް ްއަިއޓަމު ްއެޖެންޑާ ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ، ްދާއިާރގ9ްެދަންނަވަން. ްވިލުފުށީ ްެއއީ ްބަހުސް، ްއިބްތިދާޢީ ްމިވާ ަގއި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްވާ ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްެއީއ2999/9ްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ްހުށަހެޅިފައިވާްރައީސުލްޖުމްހޫ ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ްއިާނޔަތާ ްރައްކާތެރިކަާމއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަްށ ްކޮްށފައިވާ ރިއްޔާކަން

ްިދޔައީ.ް ްއެ ްހަމަެވގެން ްަވގުތު ނަޑއެޅިަފއިވާ ްކަ ްމިއަދަށް ްނިމިގެން، ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާޢީ އިޞްލާޙުގެ

ްކުރިއަށްްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމަސައްކަތް ްަމޖިލީހުގެ ްުގޅިގެންްއާދެ، ްގެއްލުމާ ްކޯރަމް ްކޯރަމްްްދަނިކޮށް ނޑުމެން އަުޅގަ

މިނެޓުްބެލިއިރުގައިްވެސްްމިްވަީންކޯރަމްްހަމަވާްއަދަދަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގ5ްްެޖެހުމަށްފަހުްރަނގަބީލު

ް ްހިނގަމުންދަނީ ްެތރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަވގުތު ްމި ްާއދެ، ްވަަޑއިނުގެން. ްއިޤްތިޞާދީްޮކމިޓ3ްީހޯލްތެރެއަށް ްެއއީ ްއެއް.

އަދިްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީ.ްއެހެްނކަމުން،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެްންކޯރަމްްގެއްިލގެންްޖަލްސާްްކޮމިޓީްއާއިްއިމްތިާޔޒްްކޮމިޓީ

ް ްތިއްބެީވ ްމި ްވަަޑއިގެްނ ްމިހާރު ްހޯްލތެރޭގައި ްބަލާއިރުަގއި ްއެހެނ17ްްްހުއްޓާލަން ްމެންބަރުން. ިޢއްަޒތްތެރި

ްކަ ްދުވަސްތަުކގައި ްމެންބަރުން، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްނަމަ، ްގެންދާ ްއުސޫލުން ްކުރާ ޢިްއޒަތްތެރ18ްްިންަތއްތައް

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމަ، ްުކރާ ްކަންތައް ްުއސޫލުން ްދުވަސްތަކުގެ ްއެހެން މެންބަރުން.

ްފުރަތަމަ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްމޫސާްހުޅުހެް،ނަންފުޅުތައް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ންވޭރު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމައްޗަންގޮޅި ްރަޝީދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށި މަނިކު،
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ްޢަބްދު ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިހަވަންދޫ ްދީދީ، ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްهللاމެންބަރު ްދާއިާރގެް، ކެލާ

ްޢަބްދުޢި ްމެންބަރު ްއްޒަތްތެރި ްމަުޑއްވަީރްهللا ްސަލީމު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްއޭދަފުށީ މަޢުޞޫމު،

ދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީ،ްކުޅުުދއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު،ް

ްޢިއްޒަ ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްމެންބަުރްކުޅުދުއްފުށީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްަވއިކަރަދޫ ްމޫސާ، ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ތްތެރި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްމުޙައްމަދު،ްގުރައިދޫ ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢާރިފު،ްނައިފަރު ޢަލީ

ޢިއްޒަތްތެިރްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްންްމުޙައްމަދު،ްއިބްރާހީމުްރިޟާ،ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައި

ްމުއްޠަލިބުް ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރިްފޮނަދޫ، ްްދާއިރާގެ ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްهللاޢަބްދުމެންބަރު ްދާއި، ާރެގްއިސްދޫ

ްއަޙް ްމެންބަރު ްް.މަުދްރަޝީދުޢިއްޒަތްތެރި ްފުަވއްމުލަކު ްދާއިއަދި ްޢިްއޒަތްއުތުރު ްމުާރގެ ްމެންބަރު ްރަފީޤުްތެރި ްޙައްމަދު

ްހާްޙަސަން. ްމިހާރު ްމިއީ ްމަޖިލީހުގެްވަްޒިރުވެއާދެ، ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްެބިވ ޑަިއގެން

ްކުިރއަށްްޖަލްސާ ްްއަިއގެން ްކުރީގެ ްމެންދުރު ްމިއަދު ްމިހ11ްާދާނީ ްއާދެ، ްޢިްއޒަތްތެރިްޖަހާއިރު. ްއަރުވަނީ ްމި ުރ

ްއްްއަުރވަން.ްނެޓުގެްހުްސވަގުުތޮކޅެމ39ްިެޅއް.ްރުންނަށްްހުސްވަގުތުކޮމެންބަ

ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނުވޭ.ްމިް`.ް ްހަމައެއް ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްބެލިއިރު ްގެންދިުއމަށް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ވަގުތުްްހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު

ބެހޭްކޮމިޓީްްމުންދަނީްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކާވަގުުތްހިނގަްތްތެރިްމެންބަރުން.ްމިޢިްއޒ16ްަމާލަމަށްްވަޑަިއގެންްތިއްެބވީް

ްއެ ްހެންވީމާއެކަނި. ްމެންބަރުންނަކީ، ްޢިއްޒަްތތެރި ްތިއްބެވި ްމާލަމުގައި ްމިހާރު ްފިޔަވައި ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ކެލާްް،އެ

ޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު،ްތުޅާޫދްްހޯރަފުށީްދާއިރާގެް،ްމަޢުޞޫމުهللاްތްތެރިްމެންބަުރްޢަބްދުދާއިރާގެްިޢއްޒަ

ްނާޒިމުދާއިރާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާްގެ ްމަޑުްއވަީރ ްވިސާމުރަޝާދު، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދުވާފަރުްްގެ ޢަލީ،

ކުޅުުދއްފުށިް،ްޟާިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްރިްމަދުްޒުބައިުރ،ްމިލަންދޫްދާއިރާގެރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްމުޙައްދާއި

ްދާއިރާގެ ްނޮޅިވަރަމުްއުތުރު ްމޫސާ، ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްމުޙައްދާއިްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި މަދުްރާގެ

ްދާއި ްމަނަދޫ ްތާރިޤުނަޝީދު، ްމުޙަްއމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރާގެ ްިޢއްޒަ، ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްތިމަރަފުށީ ތްތެރި

މެންބަރުްްމިރު،ްނައިފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިޢާހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްކުޑަ،ްއަޙްމަދުްޝަރީފު

ޢިއްޒަތްތެިރްްމާވަށުްދާއިާރގެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުމަދު،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިާރގެްއަޙްމަދުްމުޙައް

ްޢަބްދުލްޢަ ްމެންބަރު ްއަބޫބަކުރު، ްޖަމާލު ްދާިއރާޒީޒު ްގަމު ްޢަބްދުލްޣައަދި ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާްގެ ފޫރު.

ނޑާލަނީްދެންްޖަލްސާްފެށާްހިސާބުންްޖަލްސާ ްވާއިުރ.11:39ްނީްމިްމެދުކަ
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ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(11:31ްއިނ11:96ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްޖަލްސާްކުރިއަށްް ް.19.1ަފށަނީްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަްތްއެޖެންޑާްނަންބަރުްްގެންދަންްމި`ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްިޢއްޒަ ްާދއިރާގެ ްރިޟާގުރައިދޫ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްްތްެތރި ްނަންބަރު ްޤާޫނނު ،16/2919ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްއަޅުބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ްގެންދިއުމަށް. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިލުެގ ްފުރަތަމަްގެނައުމުގެ ނޑު ގަ

ްއަށް.ްފޫރުްމޫސާޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަްއަރުވަނީްކުޅުދުްއފުށިްއުތުރުްދާއިރާގެްފުރުޞަތުްމި

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށިްއު

ނޑުްތާއީުދުކރާްކުރުމުގެްާޤނޫނަށްްމިްހުާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްބްރޯޑްކާސްޓުްޝުކުރިއް ށަހެޅިފައިވާްިއޞްލާޙަކީްއަުޅގަ

ްއޮތްްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނު ްމި ްމިހާރު ްބްރޯޑްްްގޮތުންްނޫން.ްސަބަބަކީ ްމިހާރުވެސް ްބޮޑެތިްވެސް ްތަފާތު ާކސްޓުކުރުމުަގއި

ްހު ްމައްސަލަތަކެއް ްމަޞްލަޙަތަށްރޭ. ްއިސްކުެރވި،ްއަމިއްލަްވުރެްޤައުމީ ްމަޞްލަޙަތު ްފިތުްމީހުންގެ ްޤައުމު ނަިއގެްމުޅި

ްގެންދިއުމަށް ްނުވާީތ.ްްތެރެއަށް ްރޯލަކަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްރޯލަކީ ްުކޅެމުންދާ ްމީޑިޔާތައް ްޤައުމުގެ ްމި ޓަަކއި

ްއޮތްއަޅުަގނ ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްރާޑުމެން ްދުވަހު ްބްރޯޑްހާ ްފަރާތްތަކަށް ްދީގެންްއްޖޭގެ ްލައިސަންސް ކާސްޓުުކރުމުގެ

ްއަިއއިުރގަ ްކުރަމުން ްމިްއިްމިކަން ްއިްޞލާްވެސް ްައިއސްފައިކަްނކަމަށް ްބަދަލެއް ްއެްއވެސް ްހަޙީ ްއަދި މަްނުވާކަން.

ްކައުންސީލާއިް ްމީޑިޔާ ްއޮތްއިރުްއެހެންމެ ްއުފައްދާފައި ްދާއިރާ ްތިން ްދާއިރާތަކުންްމީޑީޔާގެ ްމި ބްރޯޑުކާސްުޓކުރާްްވެސް

ްފިަޔވަޅުތަެކއްްނޭިޅްބްރޯޑްކާސްޓުްދޭތެރޭގަިއްްފަރާތްތަކާ ްބަދަލުތައްްނަްެއކަށީެގންވާ ްެހޔޮ ްބޭނުންވާ ްކުރުމަށް ވާކަްންއިސް

ްޙަޤީޤަތެއް ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފިތުނައެއީ ްޤައުމު ްމި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްމީޑިާޔް. ްޤައުުމގެ ްމި ކުރުުމގަިއ

ްމީޑިޔާ ްނޫން. ްރޯލެްއ ްބަލައިގަންނާނެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްރޯލަކީ ްހިމާޔަތްކުްކުޅެމުންދާ ްަމޞްލަޙަތު ްަޤއުމީ ރަންޖެހޭްއަކީ

ްއެންމެން ްހަމައެއާްވެސްްތަނެއްކަން ްއިންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްއަރަިއގަނެގެންެއްއކޮށް ްކަރާމަތަށް ްއެީއްސާނީ ުނވާނެކަން

ްބިނާނުކޮށްް ްމައްޗަށް ްޙަޤީޤަެތްއގެ ްެއއްވެސް ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްހަްމީިޑޔާް،މީޑިޔާަގއި ްޒާތީ ސަދަިއގެްއިން

ނޑުމެންްފެންނަމުންދޭ.ްއެހެންކަމުންްމިްމަށްކުރުތެރޭގައިްަޤއުމުްފިތުނަ ވަގުުތްްޓަކައިްކުރަމުންދާްމަސަްއކަތްތައްްއަުޅގަ

ްމީޑިޔާ ްއޭގެްސަބަބުން ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤަބޫލެއްއަްމި ްައންނާނެ ްއިޞްލާެޙއް ްކަހަލަ ްެއއްވެސް ނުކުރަން.ްްށް

ްހަމައެ ްއަދި ްހުށަހެޅުމަކުން ްއިޞްލާޙެއް ްމިފަދަ ްމިއެހެންކަމުން ްޤާނޫނަށް ްމީޑިާޔގެ ްކަންތަްކަނި އްތަުކްންއޮތް

ްބަރީޢަ ްޤަބޫލެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑެްއ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްއިންސާނާްްެވޭވނެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ނުކުރަން.

ްލިބެންޖެހޭނެްއިންސާނާް.މާތްވެގެްނވަނީ ްމާތްކަށް ްއެ ްހިް.ައށް ްމީހާގެ ްއޮންނަންއެ ްރަްއާކތެރިކަން ްޖެމާޔަތާއި މިްހޭނެ.
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ްނަތީ ްމުކަންކަމުގެ ްދަނީޖާ ްފެންނަމުން ްމި ްަޤއުމުން ްތެޭރގަވަްިޅ ްގޮތްތަެކްއގެ ްހިތި ނޑުމެންްރަށް ްއަުޅގަ .

ްމީހަކު ްކޮންމެ ްލިބިގެންވާކަށް.ްއެހެންނަްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްޙައްޤު ްުއޅުމުގެ ްދުނިޔޭގެ ްއެްވެސް މަވެސް

ްބަރީޢަ ްމީހުން ްރޯވަމުންޤައުމުގަް،ކޮށްޙައްޤުން ްއަިލފާންތައް ްފިތުނައިގެ ްވާހަކަްއި ްކަމުގައި ްމި ދެްއކުންްދާއިރުގަިއ

ްޤަބޫުލކުރަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެީއ ްހިނަގަުމންނުދާކަށް ްޤައުުމގަިއ ްމި ްަކމެއް ްެއްއވެސް ްއިތުުރ ފިޔަވަިއ

ްދާއިރު ްހިންގަމުން ްޖަރީމާތައް ްތަފާތު ްޤައުމުގައި ްޖަރީމާތަ،ްޙަޤީޤަތަކީ.ްމި ްނުކުޅެދިފައިްއެ ްޤައުމު ްމުޅި ްހުއްޓުވުމަށް އް

ްްވާކަން ްައޅުަގނޑުމެން ްދައުެއއީ ްޙަޤީޤަތަކީ. ްހަދައިގެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއުޅުުމެގްް،ލަތެއް ްއުފައްަދއިގެން ސަރުާކރެއް

ްރައްޔިތު ްހިމާޔަތްބޭނުމަކީ ްރަްއކާތެރިކަމާއި ްރައްޔިތުންނަންގެ ްހިމާޔަތްދިނުން. ްރަްއކާތެރިކަމާއި ްއެ ވޭހާްނުދެށް

ްކަމެއް ްބަލައިގަންނާނެ ްރަްއިޔތުން ްކަމަކީ ްއެ ްނިކަމެތިްްހިނދެއްގައި ްއެންމެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޫން.

ޖެހޭނެކަން.ްއެކަންްހިމާޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަންްދޭންްވެސްްމެންނަށްމީހާއާްހިސާބުންްފެށިގެންްއެންްއާއިްއެންމެްމަތީްމީހާ

އަކީްޒިންމާދާރުްްމީޑިޔާ.ްއެހެންނަމަވެސްްާރްއޖޭގެްމީޑިޔާް،ފަރާތްެއއްްއްްއަދާކުރަންޖެހޭްކުރުމުގައިްއެންމެްއިސްަދއުރެް

ްހިންގާްމީޑިޔާ ްިދވެހިން ްހަމައެކަނި ްއެއީ ްނުބުނެޭވނެ. ްިމއަދު ްހުރިއިރުްއެކޭ ްޤައުމުަގއި ްމި ްމީޑިޔާަތކެއް ްހުރި ްގޮތަށް

ްނަތީޖާވެ ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުފެންނަްކަސް ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތެއް.ްތަކެއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ މަކީ

ްދީނެްއގެ ްއެއް ްޤައުމަކީ ްމަޒުހަބެްއގެް،މި ްއަުޚންްެއއްް،އެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްޤައުެމއް.ްއުސޫލުތަެކއް ްދިރިއުޅޭ ތަކެއް

ްފެންނަމުންްމިްްކަންތައްތައްްޤައުމުންްމިްފިކުރާއިްތަފާތުްބައިބައިވުާމއިްދަނީްސިޔާސީްއެހެންނަމަވެސްްފެންނަމުންްމިް

ްޑިމޮކްރަސީ ްއޮތްްދަނީ. ްކަމެްއ ްެއއްވެްސ ް ްޒާތުަގއި ްއޭެގ ްޑިމޮކްރަީސަގިއްްކަެމއްްއަކީ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ނޫން.

ްމި ްފެންނަމުން ްޤައުމުން ްމިއަދު ްކަންތައްަތއް ްގޯސް ްފަރާތްތަުކގަިއްހުރި ްހެދުމަކީްބައިވެިރވާ ްޕާޓީ ްވެްސްޯގސްްްދަނީ.

ޒާތުަގއިްއެްއވެސްްޯގސްްއެްއޗެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްެއްޕާޓީތަކުގައިްހަރަކާތްތެރިާވްްއަކީްއޭގެްނޫން.ްޕާޓީްކަމެއް

ް ްމިޢަމީހުންގެ ްފެންނަމުން ްޤައުމުަގއި ްމި ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ް ްޯގސްވަނީ. ްމި ދާްްމަލުތައް

ް،ެވސްްވިސްނަންޖެހޭނެްދިްކޮންމެްބޭފުޅަކުޖެހޭނެ.ްއަެވސްްވިްސނަންްދަނީ.ްކޮންމެްމީހަކުްމަންޒަރުތައްްފެންނަމުންްމި

ްކަމަކަށް ްމުހިއްްހުރިހާ ނޑުމެންނަކަށްްވުރެ ްއަުޅގަ ްނުލައި ްމަޞްލަޙަތާ ްޤައުމީ ްމަޞްލަަޙތުކަން. ްޤައުމީ ްވާންޖެހޭނީ ުމ

ވެްސްްކުގަދަްމީހަވުރެްބޮޑުްހަމަްއަދިްަޤއުމަްުވރެންްބާރުްކަންތައްތަެކއްްނުކުެރވޭނެ.ްޤަުއމުްއިސްވާންޖެހޭނީ.ްޤައުމަށް

ްމިހުރެގެން ްފެންނަމުން ްމިއަދު ްހެދިފަްނުވާނެ.ްއެހެންނަމަެވސް ްހެދިފަްއިދަނީ ްޤާނޫނުތަކާއި ްގަވާއިދުތަހުރި ްހުރި ާކއިްއި

ޓަކައިްަވކިްްވަކިްބަޔަކަށްްބޭނުންވާްކަްނތަކެއްްކުރުމަށްްވަކިްފަރާތްތަކެއްގެްބާރުގަަދެވ،،ްނުވެކަންތައްތައްްތަންފީޛުްމި

ްމަޞްލަޙަތު ްމިްބައެްއގެ ްފެންނަމުން ްމަންޒަރުތައް ްޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ.ްްއިްސވެެގންދާ ްިއންސާފު ްޤައުމުގައި ދަނީ.ްމި

ްއަމާންކަމާްމި ްަރއްޔިތުންނަްށ ްއުެޅވެންްޤައުމުގެ ްޤައުމުަގއި ްިމ ްދާއިރާައކުންއެްއކޮށް ްހުރިހާ ެވސްްްޖެހޭނެ.

ްހިމާޔަތްުކރެވޭމަސައްކަތް ްޙައްޤުތައް ްއެންމެންގެ ްމަސައްކަތްބީްކުރަންޖެހޭނީ ްެއގޮތަށް ްޤައުުމްދައިން. ނުކުެރވޭތީ

ްމި ްމިްފިތުނަވެގެން ްއަންނަމުން ްކަެމއް ްގޯސް ްހުރިހާ ްމި ްަޤުއމަށް ްްދަނީ. ްމި ްމީިޑޔާްދަނީ. ްބަެއއް ޤައުމު



33 

 

ްހަމަްަކކީކައުންސިލްތަ ްމީޑިޔާ ްޤައުމުގެ ްމި ްއެޅުވުމަށްމިއަދު ްހާސްރުފިޔާްމަގަށް ްއެތައް ްރަްއޔިުތން އެއްްްޓަކައި

ްޤައުމުަގއިކުޚަރަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްތަންތަން. ްފެނިގެންްރަމުންދާ ްމަންޒަރު ނޑުމެްންނުދާއެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ކަން

ްބުނާްކުރަންޖެހޭހިތާމަ ްގޮތެްއގަިއ ްޖުމްލަ ްއެެހންކަމުން ްތާއީުދކުރާނެްް،ނަމަްކަމެއް. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަީކ މި

ްޞަތަށް.ްނޫން.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްފުރުްއިޞްލާޙެއް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަ

ްރައީ ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްބަހުސް` ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމިސް. ްދާއިރާެގްްކުރަމުން ްގުރައިދޫ ދާ

ްރިޟާ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްްހުށަހަޅުއްވާފައި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 16/2919ްވާ ެގްކުރުމުްްޑކާސްޓުބްރޯ،

ްބިލާް ްމި ްއިޞްލާޙު. ްދަންނަވައިްބެހޭްޤާނޫނަށް ްއެއްެޗއް ްޖުމްލަްގޮތުން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ާލއިރު

ްއެ ްހުށަަހޅުއްވާަފއި ްބިލުގައި ްމި ްކަަމކީްގޮތެްއގައި ްދަންނަވާލަންްްވާ ްެއހެންނަމަވެސް ްކަމެކޭ. ްާތއީދުކުރާ ނޑު އަުޅގަ

ްރާއްޖެ ްމަދުްއަކީްބޭނުންވަނީ ްއޮންނަް،ަވސީލަތްތައް ްހުުޅވިފައި ްއިްނވެސްޓަރުންނަށް ްބޭުރގެ ްއަދި ްިވޔަފާރީގެ،

ްއަޅުގަ ްއަދި ްއެބަޖެހޭ. ްހަމެޖެހެން ްުއސޫލުތައް ްރާއްޭޖގެ ްކަންތައްތަެކއްގެ ްހިންގޭ ްމަތިން ްޤަބޫލުކުރާްއުސޫލުތަުކގެ ނޑު

ްބްރޯޑްކާސްޓުް ްމުއައްސަސާތަކަށްގޮތުަގއި ްތަފާތު ްްކުރުމުެގ ްއަދި ްއިންވެސްޓަރުންްްކޮމްޕެނީތަކަށްވެސް ްބޭރުގެ ެވސް

ްދާނެއިތުރުްތަރައްޤީތަކެއްްލިިބގެންްއިންވެސްުޓކުރުމުގެްފުރުޞަތުްހުޅުވިފައިްއޮތުމަކީްެއްދާއިާރަގއިްައޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުްަޤބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްބޭރުގެްއިންވެްސޓަރުންގެްޖުމްލަްހިއްސާްމައިނޯްކަމެއް ްޓަރީްހިއްސާްކަމުަގއިްއަުޅގަ

ް ްމެޖޯރިޓީ ްހިއްސާ ްދިވެހިންގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްމުހިއްއެްއގެ ްއޮތުމަކީ ްގޮުތގައި ްކަމެއްހިއްސާގެ ކަމުަގިއްްމު

ޓަކައިްނުވަތަްްކުރުމަށްޑިޔާގެްވަސީލަތްަތއްްކޮންްޓރޯލްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއާެދ،ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާްފަދައިްންމީ

ްމިޓަްކުރުމަށްރެގިއުލޭޓުް ްެހދިފައި ްއިޞްާލޙުްަކއި ްޤާނޫނުަގއި ްބްރޯޑްާކސްުޓކުރުމުގެ ްބަިއވަރުްާވ ްއެތަްއ ކުރަންޖެހޭ

ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްފާހަަގކުރަން. ްފުރުޞަުތގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހުރިަކން ްކަންތައްތައް ވެސްްްއެހެނިހެން

ްރާއްޖޭވާހަކަފުޅު ްައޅުަގނޑުމެން ްފަދައިން ްވިދާުޅިވ ްމިދަްއކަވަމުން ްދިމާވެފަިއ ްމިހާރު ްއިޖްތިމާޢީްްަގއި ްގިނަ ާވ

މައްސަލަތަކުގެްހައްލުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްހޯދެންްއޮތީްމީޑިޔާގެްވަސީލަތްތަކުން.ްޚާްއޞަޮކށްްޓީވީްޗެނަލްތަކުންްމިހާރުް

ްކަންތަ ްއިޖްތިމާޢީ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްޕްރޮގްރާމުތަކާއި ްތަފާތު ްގެންދާ ްބީރައްޓެދައްކަމުން ްވާހަކަތަކާ،އްތަކަށް މިްްހި

ނޑުުފނޑުްކަންތައްތަުކގެްސަބަބުންްއަުޅަގނޑުމެންްއިޖްތިމާޢީްއެތައް ނޑުްބައިވަރުްމިންަގޑުތަެކއްްފު ވެަފއިާވކަންްއަުޅގަ

ްަވސީލަތްތަކުން ްމީިޑޔާ ްބަެއއް ްއަދި ްފާހަަގކުރަން. ްފުރުޞަތުގައި ްއަިދްްމި ްަޞއްޙަކަމާއި ްމަޢުލޫމާުތތަކަކީ ްފޮނުވާ އެ

ްނޫންކަމަށް ްފުރުޞަުތގަިއްްޞައްޙަ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްގެންދާކަްނ ްފޮނުވަމުން ްނެިތ ްބެލުމެއް ްވަަރކަށް އެްއެވސް

ް ްމަހުގެ ްފެބުރުއަރީ ްމިައހަރުގެ ްއަކީ ްހާދިސާ ްއެއް ްފާހަގަކުެރވިަފއިވާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްގޮުތން ްމިސާލެއްގެ 8ްފާހަގަކުރަން.

ްމަ ްހާދިސާތައް ްހުޅުޖެހުމުގެ ްހިނގައިދިޔަ ްމި ްރާއްޖޭގައި ްދުވަހު ްޓީ.ީވްވަނަ ްވަނީ ްޓްރީގަރކޮށްފައި ްގޮެތއްަގިއ އިަގނޑު
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ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވަން.ްހަމަްމިފަދަް ޕްރޮގްރާމެްއގައިްަދއްކަމުންދިަޔްމަންޒަރުތަކަކާއިްވާހަކަަތކެްއގެްސަބަބުންްކަމުަގއި

ްހަމަލާދިނުމަށާ ްފަރާތްތަކަށް ްތަފާތު ްގިންތީގެ ްތަފާތު ްއެކި ްވެސް ްޕްރޮގްރާމުަތކެއް ްބަިއވަރު ްމަޖިލީހުގެްއެތައް އި

މެންބަރުންނަށާއިްސިޔާސީްބޭފުޅުންނަށްްއަދިްއެހެނިހެންްފަރާތްތަކަށްްވެސްްހަމަލާދިނުމަށްްގޮވާަލއިްއަޑުްފަތުރަމުންދާް

ްވާންޖެހޭނެް ްހިމެނިފައި ްޤާޫނނުގައި ްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ްމިންވަރެްއ ްކޮންމެވެސް ްޖަވާބުދާރީކުުރުވމުގެ ވަސީލަތްތައް

ްގަ ްއަޅުަގނޑު ްކޮންމެވެސްްކަމަށް ްފުރުޞަތު ްބިދޭސީންނަށް ްބިލުގައި ްދަންނަވާލަން.ްއާދެ،ްމި ްެވސް ްވާހަކަ ްއެ ބޫލުރާތީ

ްގޮތް.ްއަދިް ްރަނގަޅު ްގޮތުަގިއްއެންމެ ްގަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއޮތުމަކީ ްލިބިފައި ްހިއްސާެގްގޮތުގައި ްމައިނޯރިޓީ ވަރަކަށް

ްހަރުދަނާވެ،ްތަަރއްް ްވަސީލަްތްއިތުރަށް ްމި ްވާހަަކްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެ ްެދކޭތީ ްއަޅުަގނޑު ްކަުމގައި ްކަެމއް ޤީވެގެންދާނެ

ްވަބަަރކާތުހޫ.هللاްދަންނަވާލަން.ްދެއްވިްފުރުޞަަތށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްަމތު

ް

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްޝުކުރިްއޔާ ްރަ`. ްޢިއްަޒތްތެރި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ، 2919/16ްއީސް. ްޤާނޫނަށްް؛ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްަހމަ ނޑު ްފުރުޞަތުގަިއްއަުޅގަ ްމި ްެއކު،ްފުރަތަމަ ްާވހަކަދެއްކުމާ ްބިލަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ުދވަހެްއ2ްްްސވެގަންނާނީްމީެގްފާޅުކުރިްޝުޢޫރުްފާޅުކޮށްލަްންބޭނުންވޭ.ްއާެދ،ްއަުޅަގނޑުްވެސްްއެންމެްފުރަތަމަްއަވަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްއުނގޫފާރު ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްައވަހާރަކޮށްލި ްގޮތެްއގަިއ ްއަނިާޔވެރި ްވަރަށް ކުރިން

ް ްމާތް ްދުޢާކުރުމަށް. ްއެިދ ްރަޙްމަތްލެއްވުން ްހެޔޮ ްއަށް ްޢަލީ ްޑރ.އަފްރާޝީމު ްފުރާނަފުޅަށްްهللا ްމަނިކުފާނުގެ އެ

ްމަތިވެރި ްެއްްސުވަުރގޭގެ ްގުިޅގެން ްއަވަހާަރވުމާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހަމައެއާެއކު ްއާދެ، ްމިންވަރުކުރަްއވާށި! ނިޢުމަތް

ްބަިއވެރިެވ،ް ްާދއިރާ ްއަުޅަގނޑުގެ ނޑާއި ްއަުޅގަ ްހިނތާމައިަގއި ްފުން ްލިބިލައްވާފަިއވާ ްއަށް ްޢާއިލާ މަނިކުފާނުގެ

އަށްްއިޚްލާސްތެރިކަާމްއެކުްތަޢުޒިޔާްދަންނަވަން.ްްއަޅުަގނާޑއިްއަުޅަގނުޑގެްދާިއރާގެްފަރާތުންްއެްމަނިކުފާނުގެްޢާއިލާ

ްއަލަކުްން ނޑު ްއަުޅގަ ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްކޮށްދެއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޤާބިލުަކމާއި ްއަފްރާޝީމުގެ އާދެ،

ްމެންބަރުން ްގިނަްޢިއްޒަތްތެރި އެްމަނިކުފާނުގެްްއިތުރަކަށްްދަންނަވާންްއޮތްްަކންތައްތަކެއްްނޫން.ްމިްމަޖިލީހުގެްވަރަށް

ްމަނިކުފާުނގެް ްއެ ްާއއި ްވާހަކަ ްޚިދުމަތްތަުކގެ ްކޮށްދެއްވާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަނިކުފާނު ްެއ ްއަދި ްޤާބިލުކަމާއި ޢިލްމީ

ްބޭނުެމްއް ްދަްއކާކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް ްވާހަަކ ްެއ ްތަކުރާުރކޮށް ްވާހަކަދަްއކަަވއިފި. ްއިޚްލާސްތެިރކަމުގެ ހިތްހެޔޮކަމާއި

ް ްމި ްއާދެ، ްވިސްަނއިގެންްނުވޭ. ްކަމަށް ްއެއް ްކާމިޔާބީ ްލިބުނު ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްބަޔަކަށް ްއެ ްބަޔަކު ްއެްއެވސް ކަމަކީ

ްދުޢާކުރަންވާނީް ްހެޔޮއެދި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސަްއކަްތކުރަންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމުަގިއ ްމި އުޅެގެންުނވާނެ.

ްައޅުގަ ްއިޚްލާސްތެރިކަާމްއެުކގަ.ްއާދެ،ްއެއަށްފަހު ްއެއްެޗއްްތެދުވެރިކަމާއި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއޮްތްބިލާ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ނޑު

ް ްއެންމެ ްބިލެއް. ްެއކުލެވިަފިއވާ ްމައްޗަށް ްއިްޞލާޙެއްގެ ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ްއާދެ، މާއްދ2ްްާދަންނަވައިލާނަން.

ކުރާްވާހަަކްާއިއްވަނަްމާއްދާެގް)ށ(ްއަށްްއަުކރެއްްއިތުރ25ްްުމީގެތެރޭަގއިްމިްހިމެނެނީ.ްއެްއްމާއްދާަގއިްމިްއޮންނަނީް
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ްމިފަދ29ްްަ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަީކ ްމި ްއާދެ، ްއިޞްލާުޙުކރުން. ްގޮތަށް ްައންނަނިވި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޖެހެނީް ްމި ްމަސައްކަތްކުރަން ްޓަކައި ްކަމަށް ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމުގައި ްެވއްޖެ ްގެންނަން އިޞްލާޙެއް

ްޮއން ްހުއްދަ ްހުރިްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ްކަމުގައި ްމި ްބޭުފޅުންނަށް ްމުއައްސަސާތަކުން.ްއެ ްެބހޭ ްފަރާތްތަކުން،ްއެކަމާ ނަ

ނޑުމެންނަށްްވުރެްބޮޑަށްްއަޅުަގނުޑް ްއެންމެްބޮޑަށްްރަނގަޅަށްްޔަގީްނވެްސާފުެވަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްއަުޅގަ އުނިއިތުރުތައް

ްމި ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ްސާފުކޮށް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމިކަން ްްހިތުން ްވެއްޖެކަން. ްހުށަހަޅަން ވަަނ25ްްއިޞްލާޙުތައް

ްއަދިް ްހިމެނޭ ްސައްަތްހިއްސާދާރުން ްއިން ްސައްތަ ްފަރާތަކީ ްއެދޭ ްލައިސަންސް ްއޮންނަނީ ްމި ްފަހަތަށް ް)ށ(ގެ މާއްދާގެ

ް ްއެބަޮއވޭ ްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގައި ްމިހާރު ްުވން. ްކަމުަގއި ްކުންފުންޏެއް ްގާއިމުކުެރވިަފއިވާ ވަތެއް.ްބ2ްްާދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އޭގެތެެރއިންްެއއްްބާވަތަކަށްްމިްއޮންނަނީްރީބްރޯޑްކާސްޓުުކރުން.ްރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެްކަންތައްތައްްމިހާރުވެސްްއެަބް

ނޑުްހިތުންްމިހާރުްމިކަންްކުރަމުންްގެންދަނީްމިތާްކުންފުންޏަކުން.ްވަރަށްްމަދު،ްއެންމެް ކުރިއަށްްގެންދޭ.ްއެީއްއަުޅގަ

ްކަމުގެ ްމި ްވަރަށްްްފަރާތަކަށް ްސަބަބުން ްކަމުގެ ްމި ްރައްޔިތުންތަކަކަށް ްގިނަ ްސަބަބުން ްއޮތުުމގެ ްއޮންނަ ހުއްދަދެވިފައި

ްމިހާރުވެްސް ްކަންތައްަތކަކީ ްގޮތުން.ްރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ްޚަރަދުބަރަދުގެ ްކުރިމަިތވޭ.ްމިދެންނެވީ ްގެއްލުންތަެކއް ބޮޑެތި

ްނެ ްކަމެއް.ްީމޑިޔާ ްއަްނނަ ްހިނގަމުން ްރާއްޖޭަގއި ްބޭުރްމި ްއިން ްރާއްޖެ ްގެންދޭ.ްައޅުަގނޑުމެން ްކުރަމުން ޓުްންމިކަން

ްއޮންނަް ްމި ްމިހާރު ްކުރެވިދާނެ ްމިކަން ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމުގައި ްކުރަންވެއްޖެ ްމިކަން ްެވސް ްައއިްސގެން ްވެސް ބަޔަކު

ޅުވާލައިފިްކަމުަގއިްގޮތުން.ްެއްމީހުންނަށްްއެްހުްއދަްނުދޭންވީްެއއްެވސްްސަބަެބއްްނެތް.ްބޭރުްބަަޔކަށްްމިްުފރުޞަތުްހު

ްގޮތްތަެކއްްްމިހާރުް،ވާނަމަ ްފަސޭހަ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންތަަކކަްށ ްގިނަ ްލިބިގަންަނ ްޚިދުމަތް ްޓީވީގެ ކޭބަލް

ނަޑކަށްްހަެއއްކަްސަޭތކަް މެދުވެރިެވގެންދާނެ.ްއެީއްމިހާރުްގާތްަގނަޑކަށްްކޭބަލްްީޓީވގެްޚިދުމަތްްމާލޭގައިްިވއްޔާްާގތްގަ

ްޚަރަުދކުރެ ްއެބަ ްއަދަދުްރުފިޔާ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްެގންދޭ. ްފުޭދަވރެއްެގްއަދަދެްއްނަގަމުން ްވެސް ްއަިދްރާއްޖެތެރޭަގއި ވޭ.

ްހުޅުވައިލާފަިއް ްޚިދުމަތްތައް ްމިކަމުެގ ްފަރާތަކަށް ްއެތައް ްނުަވތަ ްބަޔަކު ްބޭރު ްޖެހިގެންދާނެ ްދަށަށް ްތަން ްބޮޑު ވަރަށް

ނޑު މެންްމިހާރުްތަޖުރިބާްއިންްވެސްްއެނގޭްމިސާލަކަށްްދިރާގުްއޮތުމުގެްސަބަބުން،ްއޮތްްކަުމގައިްވަނީްވިްއޔާ.ްއަުޅގަ

ްވެްސްތަފާތުް ްކަންތަުކގައި ްފޯނުގެ ްފަހުން ްފެށި ްިޚދުމަތްދޭން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވަަތނިއްޔާ ްވުެރ ްއިރަށް ްއޮތް އެކަނި

ްއެ ްހަމަ ްލިބެމުންދޭ. ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްައގުތަެކއް ްެހޔޮ ްޮގތްތަކެއް، ްުލއި ްފަސޭހަތަެކއް، ްވެސްްއެތައް ްމިކަން ގޮތަށް

ްެއްއް ްވާހަކަ ްބްރޯްޑކާސްޓުކުރުމުގެ ްދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްިވއްޔާ،ްއަުޅގަ ްވަނީ ްކަމުގައި ްހުޅުވާލަިއފި ްފަރާތްތަކަށް ބޭރުގެ

ްކަމުަގއިް ްއޮެވއްޖެ ްތަނަަވސްކޮށްދީފައި ްގޮތަށް ްކުރެވޭނެ ްފަރާތްތަކަށް ްބޭރު ްކަންތައްތައް. ްރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުެގ ނޫން.

ްިވއް ްހޯދަމުންދާްވަނީ ްޚިދުމަތް ްޓީވީެގ ްކޭބަލް ްބޭނުންކުރާ ްމި ްަބޔަކު ްހާސް ްއެތައް ްއެތައް ްސަަބބުން ްކަމުގެ ްމި ޔާ

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްުލިއވެގެންދާނެ. ްތަނެއް ްއެތަްއ ްީޖބުތަކަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްފަސޭހަވާނެ. ްގޮަތކުން ްއެތައް މީހުންނަށް

ްިއޞް ްތާއީދުކުރާ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަމުންްއިޞްލާޙަކީ ްވާހަކަ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ލާޙެއް

ްވަންޏާް ްކަމުަގއި ްގެްނނަންވެއްޖެ ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ްމި ްކުރުޮކށްލަން. ްވާހަަކކޮޅު އަޅުަގނުޑގެ
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ް ްބޭފުޅުން ްަބއެއް ްދަންނަވާލަން، ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްހޯދުން. ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްއިޞްލާޙުތަކަށް ވިދާުޅވާހެންްމި

ްގިަން ްވަރަށް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުން ްގެންދާ ްމި ްކަންތައްަތއް ްބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ްމި މިހާރު

ްކަމުަގިއް ްމި ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްކުރަމުންދާހެން. ްވެސް ްމިކަްނ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއޮޅުންބޮޅުްނއަރާ ރައްޔިތުންތަކަކަށް

ްއަ ްއިބާާރތްތަކާ ްލަފުޒުތަކާިއ ްކުްށްބޭނުންކުރާ ްއެްއޗެހީަގއި ްމިކަހަލަ ްސުރުޚީތަކާ ްހުންނަ ްނެރެފައި ްފަރާތްތަކުްނ ްމި ދި

ްކުރަމުްން ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްަފދަ ްއޮޅޭ ްވެސް ްބަސް ްދިވެހިބަހަށް،ްދިވެހިންނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ގިނަވުުމގެ

ްބަލައި،ްރަނގަުޅކު ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްެވސް ްކަންކަމަކީ ްގެންދޭ.ްމި ް)ޚ(.ްއެބަ ްކަންތައް.ް)ހ(ްއަށް ރަންޖެހޭނެ

ްެއް ްކަންކަމަކީ ްމި ްދަްނނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްލިޔަމުންދާ ްގޮްތގޮތަށް ްއޮޅުއަރާ ްތަފާތުތައް އިބާރާތްތަކުަގއި

ނޑުމެންނަށްްދިވެހިބަހުގަިއްމި ްފަރާތަކުންްބަލައިގެްންސެންަސރުކޮށްގެންްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭްކަންތައް.ްއެހެންނޫނީްއަުޅގަ

ްހުންނަް ްމި ްއިބާރާތްތައް ްުހންނަ ްލިޔެފައި ްވާަހކަދައްާކއިރުަގއި، ްބޭފުޅުން ްއެ ްގެއްލިދާނެ. ްވެސް ްފޮނިމީރުކަން އޮންނަ

ްގޯސްކޮްށް ްއެހާވެސް ްނޫން. ްވަރެއް ްދެންނެވޭ ްއެކޭ ްނޯޅޭނެ ްބަސް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ގޮތުން

ްވަސީ ްޚަބަރުފަތުރާ ްއަނެްއކާ ްފަތުރަމުންދާއިރުްއިބާރާތްކުރެވިަފއި، ްޚަބަރުތައް ްގޮތަށް ްއުފެދޭ ްފިތުނަފަސާދަ ލަތްތަކުން

ްމިނިވަންް ނުޑ، ްމިންގަ ްކަންކަމުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްތިބޭ. ްއެަބ ްނުލާ ްވެސް ްއަޅައި ްހަމަ ްވެސް ްފަރާތްތަކުން ްމި ވެސް

ްކުރުން. ްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށް ްފައިދާ ްއެކަމުގެ ްއުފެއްެދވުމުެގްބޭނުމަކީ ްއުފައްަދއި،ްްމުއައްސަސާަތއް ްެއއް މުއައްސަސާ

ްފޭރާންް ްއިޖުތިމާޢީ ްރާއްޖެ ްމި ްވެސް ްނޫނޭ.ްއެހެންީވމާ،ްމުއައްސަސާަތކުން ްތިބުމެއް ްނަގަިއގެން ްމުސާރަ ްޮބޑު އެކަމުގެ

ްފިޔަވަޅުތައްް ްއަޅަންޖެހޭ ްއެކަމާޭދތެރޭ ްހުއްޓުަވއި، ްެއކަންކަން ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްމަސައްކަތްކުެރވެމުންދާ ްގޮތަކަށް ބޭލޭ

ްއަޅައިް ްވާހަކަޮކޅުް، ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހިސާުބން ްމި ްދެކެން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްގެންދަންޖެހޭނެ ްކުިރައށް ްކަްނކަން އެ

ްނިންމާލަން.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްްއްެކުވން:ވާހަކަދެމިރުްޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް`...ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރުް ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަާވ! ްެގްއލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ އާދެ،

ްތާރީޚެްއަގއިް ްކުރީ ްމީގެ ްބިަލށް ްމި ްކުރިން، ްމީގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ހަމަވެއްޖެ.

ްވަނީްވާހަކަފުޅުދަ ްހިމެނިފައި ްކަމަށް.ްލިސްޓުގައި ްނެތް ްމިހާރު ްފުރުޞަތު ްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްަކމަށް ްއޮތް ްއކަވާަފއި

ްތުޅާޫދް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްމަޢުލޫމާތުދެްއވަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްމޭުޒން ްއިދާރީ ްކަމަށް އޮޅުމަކުން

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދަށް.
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ް

ްްއްެކވުން:ވާހަކަދެރަޝާދުްްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ްާވް ްމި ްލިބިފައި ްވެސް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. .`

ްކުރިން ްދުވަހެއް ްއަޚް،ްމީެގްދެ ްއަވަސްވެގަންނާީންއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ްައޅުަގނޑު ވަރަށްްްފުރުޞަތުގައި

ްނިޢުމަތްް ްާދއިމީ ްސުވަުރގޭގޭ ްފުރާނަފުޅަށް ްޢަލީގެ ްއަފްރާޝީމު ްޑޮކްޓަރ ްައވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ްގޮަތކަށް އަނިާޔވެރި

ޙަޟްރަތަށްްދުޢާްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްހަމަްމިްފުރުޞަތުގައިްއެްމަނިކުފާނުގެްޢާއިލާްއަށްްهللاްމިންވަރުކުރެްއވުންްއެދިް

ްދުާޢކު ްއެދި ްނަމުގަިއްައޅުަގނޑުްކެތްތެރިކަންދެްއވުން ްރަްއިޔތުންގެ ްއެންމެހައި ްދާއިރާގެ ްއަށް،ްުތާޅދޫ ްހާލު،ްޢާއިލާ ރާ

ްބިލަކީް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްތަޢުޒިޔާ ްެއކު ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ވަރަށް

ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލެއް. ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ްޤާނޫނަްށ ްއެބަޖެހޭްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ްބަލައިލަން ްފުރަތަމަ ންމެ

ްމިއީް ްއަކަށްތޯ. ްދަރަޖަ ްކޮން ްފެންވަރަކަށްތޯ. ްކޮން ްކިހާވަރަކަށްތޯ. ްއޮތީ ްބްރޯޑްކާސްުޓކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްހަމައެކަިން ްއޮީތ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްމިއަދު ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްސިޔާީސްްސިޔާސީ ްމެދުގައި ްަރއްިޔތުންގެ ްދިވެހި ްއާދެ، ްނެތް. ްެއއް ްބްރޯޑްކާސްޓިން ްެއހެން ބްރޯްޑކާސްޓިން.

ްމަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވަމުންް ްވެސް ްބްރޯޑްކާސްޓަރުން ްހުރިހާ ްމި ްއަށް ްއިންތިހާ ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން

ްނަތީޖާ ްއާދެ،ްކަމުގެ ްެއއްަބސްވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރޭގަިއްްގެންދާކަން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްގޮތުން އެއްގެ

ްބަެއްއް ްތެރޭަގއި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެފަަދއިން ްހަމަ ްގިނަވެފަ. ްމަްއސަލަތައް ްދޭތެރޭަގއި ްމީހުންގެ ްދޭދޭ ްއިތުުރވެފަ. ވަރި

ްމޮަޔއިން ްބޯޮގވައި ްމީހުންގެ ްއެ ްގޮސް، ްވިސްނަމުން ްވިސްނަމުން ްމެދު ްކަންތައްތަާކ ްސިޔާސީ ްއަށްްމިހުން ްދަރަޖަ ގެ

ނޑުް ގޮއްސަްތިބީ.ްމީްކަންްއޮތްްޮގތް.ްއެހެންނަމަވެސްްބްރޯޑްާކސްޓުކުރުމަކީްމާތްްމަތިވެރިްމަސައްކަެތއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްވިސްނަްނީވް ްމިއަދު ްބްރޯްޑކާްސޓަރުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނަމަ، ްކުެރވިއްޖެ ްއެީކ ްޒިންމާދާރުކަމާ ޤަބޫލުކުރަން.

ްމުޖުތަމަޢުގަ ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްރަނގަޅުކުރެވޭތޯ. ްފޭރާން ްއިޖުތިމާޢީ ްވާ ްމި ްހަލާކުވެފައި އި

ްިމް ްހައްތަހާވެސް ްނެތް. ްފެންނާަކށް ްދިމާލަކުން ްއެްއވެސް ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމަަސއްކަތެްއ ްެއްއވެސް ްކުރެޭވ ޓަކައި

ްއެއް ްދިމާލަށް ްއަނެަކކާ ްއެކަކު ްެޖއްސޭތޯ، ްއަނެަކކު ްއެކަކު ްދާްފެންނަނީ ްބްރޯޑްކާސްޓުކުރަމުން ްމިވަުރން ްޮގވޭތޯ. ޗެހި

ްގިނަް ްމާ ްދެމިއޮތުމަކަށް ްަޤއުމު ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްާރއްޖެ، ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ކަމަށް

ްބޭނުންވާއިުރގައިް ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރިވަރު ްމިންވަުރ ްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ްއާދެ، ްނުނަގާނޭ. ްދުވަހެއް

އަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްމިްޢިއްަޒތްތެރިްމަޖިލީހާްބެހޭްގޮތުންްމީޑިޔާތަުކގައިްހާމަކުެރވެމުންދާްރިޕޯޓުތަކާްބެހޭްގޮތުންްވެސްް

މެންބަރުންނަކީްވަގުންކަމަށާިއ77ްްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެވެސްްަވރަކަށްްވާހަކަދައްކާލަންޖެހޭ.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލިހުގެް

ް ްމ77ްިމި ްއަްށްމެންބަރުންނަކީ ްގެ ްއަޅައިގެން ްޖީބަށް ްއަަޅިއގެން، ްކޮތަޅުކޮތަޅަށް ްގުޅަޮކޅު ްހުންނަ ްސައިކޮޓަީރގައި ތާ

ްމިް ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްދެރަަކމެއް. ްމިއީ ްބްޯރޑްކާްސޓުކުރަމުންގެންދޭ. ްއެބަ ްރިޕޯޓުތައް ްހަދާ ްމެންބަރުންކަމަށް ގެންދާ
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އަކުންްޢާއްމުްކޮމިޓީންްމިކަަހލަްމައްސަލަތަކެއްްއަިއސްގެންްމައްސަލަތައްްބެލޭނެްެއއްެވްސްދިމާލެއްްނެތް.ްއާދެ،ްދޭތެރެް

ބެލެވެމުންދިޔަ.ްއެހެންނަމަވެްސްވަކިްހިސާަބކުންްމައްސަލަްޮއތީްހުއްޓިފަ.ްއެްމީހުންގެްއެްއބާރުލުމެއްްނުލިބުނު.ްފަހުންް

ްރާއްޖޭ ްއަށް ްދަރަޖަ ްމި ްނެތޭ. ްރެކޯޑިންަތކެއް ްޭއގެ ްއަތުގައި ްތިމަންނަމެން ްބްރޯޑްކާސްޓިންްބުނަމުންދިޔައީ ގެ

ްބްޯރޑްކާސްޓިންް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުާރ ްއަޅުަގނޑު ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫލެްއ ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ހުންނަންޖެހޭނެ

ްކުރިއަްށް ްގޮުތގައި ްރަނގަޅު ްއެކުަގއި ްދުޅަހެޔޮކަމާ ްފޭރާން ްއިޖުތިމާޢީ ްއޮންނަ ްއެ ްޤައުމެއްަގއި ްއެ އޮންނަންޖެހޭނީ

ް ްގޮތަށް. ްބާރުއެޅޭ ްއެބަޖެހޭްގެންދިއުމަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްާވނަމަ ްކަމަށް ްެއއް ްބްރޯޑްކާސްޓިން ްއޮންނަ ްގޮތަކަށް ްނޫން އެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްާލޙާ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނަްށ ްބްރޯޑްކާސްޓިން ްާއދެ، ްިވސްނަން. ްދޭތެރޭ އެކަމާ

ްވި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމެދު ްއިޞްލާޙާ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދާއިރާގެްދަންނަވާލަން ްނައިފަރު ްއެބަޖެހޭ. ސްނާލަން

ްކުރިއަށްް ްމިކަން ްމޮޮނޕޮލީކޮށްގެން ްބަޔަކު ްވަކި ްބްރޯޑްކާސްުޓކުރުމުގައި ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްއެ ްމެމްބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިމާލަކުންތޯް ްކޮން ްލިބޭނީ ްޚިދުމަތަްއ ްމި ްައގުަގއި ްެހޔޮ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްދެން ްވާނަމަ ްކަމަށް ގެންދާ

ޑުމެންްިވސްނަންްއެަބޖެހޭ.ްމީހަކުްދިމާލަކުންްޑިޝްްއެއްްގެނަޔަސްްވެސްްއޭތިްބޭނުންކުރުންްއެބަްމަނާކުރޭ،ްއަޅުަގނ

ްބޭުރގެް ްެއހެންކަމަށްވާއިުރގައި ްއާދޭ. ްހުއްުޓވުމަކަށް ްއެބަ ްއޭިތ ްގޮަތކުން ްކޮންމެވެސް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއޮތް ްމި މިހާރު

ްއިންވެސްުޓކުރުމު ްދާއިރާަގއި ްމި ްގޮތުަގިއްފަރާތްތަކަށް ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަންދުކުރުމަކީ ްމުޅިން ްފުރުޞަުތ ގެ

ްހިނގައިދާނެް ްނެތިގެން ްޮގސް، ްހަލާކުވެގެން ްފޭރާން ްއިޖުިތމަޢީ ްވާ ްމި ްހަލާކުވެފައި ްމިހާރު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އިތުރަށް

ުރޞަތަށްްޓަކައިްވަރަށްްބޮޑަށްްކަމެއް.ްއާެދ،ްމިްވާހަކަްދަންނަވާލަމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާަހަކކޮޅުްނިންމައިލާނީްދެއްވިްފު

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްްއްކެވުން:ވާހަކަދެބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެން

ްވާހަކަަދއްކާފަިއާވް ްވެސް ްކުިރން ްމީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައުޟޫޢަކީ ްމި ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޝައްކެއްނެތް ްެއއްެވްސ ްއާދެ، ްކުރަންޖެހޭނެްމައުޟޫޢެއް. ްއެކު ްޒިންާމދާރުކަމާ ްވަރަށް ްއެއީ ްބްރޯޑްކާސްުޓކުރުމަކީ .

ް ްކްލާސްރޫމެްއގައި ްކިަޔަވއިދެނީ ްމުދައްިރސަކު ްތެރޭގައި ްައޅުަގނޑުމެންެގ 39ްްކަމެއް. ްނުވަތަ 25ްކުދިންނަށް،

ްއެއްފަހަރާ ްޤައުމަށް ްމުޅި ްތެރެއިން ްބްރޯޑްކާސްުޓކުރުމުގެ ްނުވަތަ ްމީޑިޔާ ްއެކަމު ްމަޢުލޫމާތެއްްްކުދިންނަށް. ްކޮންމެ އެބަ

ްއޭގެްން ްތެދުވެރިކަމާއި ްވަރަށް ްއެކުގަ. ްޒިންމާދާރުކަމާ ްވަރަށް ްކުރަންޖެހޭނީ ްމިކަން ްއެހެންީވމާ، ްފޮނުވައިެލވޭ. ވެސް

ގެނެސްދޭންޖެހޭނީްތެދުްޚަބަރުތައް.ްޚާްއޞަކޮށްްމީސްމީހުންނާްބެހޭްގޮތުން،ްކުންފުނިތަކާްބެހޭްގޮތުން،ްސަުރކާރާްބެޭހް

މާޢަތްތަކާްބެހޭްގޮުތންްރިޕޯޓުތަކާްެއއްޗެހިްހަދާފަިއްނެރޭއިރުަގއިްތެދުބަހުން،ްާސފުްތެދުބަހުންްއެްރިޕޯޓުތަްއްގޮތުން،ްޖަ

ްއެް ްނުވަތަ ްޖަމާޢަތެއް ްބްރޯްޑކާްސޓުކުރާ ްއެ ްނުވެއްެޖއްޔާ ްއެހެންކަމުގަިއ ްގެެނސްދޭންޖެހޭނެ. ްޚަބަރުަތއް ްއެ ނުވަތަ

ނޑުމެންްކުރަންޖެހޭނީްއަޅުަގނޑުމެްންމުއައްސަާސްެއއްެގްއިތުބާރުްރައްޔިތުންެގް ކުރިމަތީަގއިްނޯްނނާނެ.ްމިކަންްއަުޅގަ
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ްކުރަންޖެހޭނީ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބެ، ްދެިކގެން ްކަމުގަިއ ްމުސްލިމުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްކަމަީކ ްކޮންމެ ކުރާ

އި،ްދެންްހިތުހުރިްގޮތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްދީންްެއއްްތާުކްބާއްވާފަިއ،ްައޅުަގނޑުމެންެގްއަޚްލާޤުްއެހެންްތާކުްބާްއާވފަ

ކަންތައްތައްްކުރަންްދިމާވީމާްދެންްއަޅުަގނޑުމެންގެްތެޭރގަިއްކަންތައްތައްްދާނީްގޯހުންްޯގހަށް.ްމިްކަމަށްްވަރަށްްރީތިް

هُ َيثاَلا َكهِ  َكْيَف َضرَ   أَنَْى تَرَ ސުބްޙާނަހޫްވަަތޢާލާްކަލާމްފުޅުގައިްބާްއވާލަްއާވފައިވޭްهللاްމިސާލެއްް تا طَيِّبَتا َكَشَجرَ َب انهَـّ ٍة َطيِّبٍَت  ًَ

اِء  أَْصهُهَا ثَابِت  َوفَرْ  ًَ ްُعهَا فِي انسَّ ްކަޭލގެފާނުްهللا ްފަދައަކުންކަން ްކޮން ްމިސާލުޖެއްެސވީ ްބަހެްއގެ ރަނަގޅު

ްގޮފިތައް ްގަެހއްގެ ްއެ ްއަދި ްހުންނަ، ްހަރުލާފައި ްބިމުގައި ްމޫތައް ްގަހެްއގެ ްއެ ްއެއީ ްެއވެ. ްދެކެވަަޑއިނުގަންަނވަންތޯ

ނޑުމެންްީރތިްބަހުން،ްސަރީޙަްބަހުން،ް ްއަުޅގަ ްގަހެްއގެްމިސާެލވެ.ްީމގެްމުރާދަކީ ްއުފުިލފައިވާ ބިޔަކޮށްްހެދި،ްަމއްޗަށް

ތެދުވެރިްބަހުންްވާހަކަަދއްކާްަހދާްކަމުގަިއްވަނީްނަމަްއެްަޖމާޢަތެއް،ްއެްވާހަކަެދއްކިްމީެހއް،ްއެްވާހަކަދެްއކިްބަެއްއގެް

ްއެހެ ްއުފުލިގެންދާނޭ. ްއަބަދަށްްދަރަޖަ ްއަބަދުގެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއޮންނާނޭ. ްއިތުބާރު ްކުރިމަތީގައި ްމީހުންގެ ން

ްޖެހިގެން.ް ްޭވ،ްމިއާ ްެވސް ްއާޔަެތއްަގއި ްއެހެން ٍت َخبِيثٍَت َكَشَجرَ ޤަދަރުކުރެވޭނޭ.ްއަދި ًَ ٍة َخبِيثٍَت اْجتُثَّْت ِين فَْىِق  َوَيثَُم َكهِ

ބައިްބަހެއްގެްމިސާލަކީްބިްނމަތިންްއުފުރާލި،ްއަދިްއެްގަަހކަށްްއެްއވެސްްސާބިުތކަމެްއްއަދިްނުް  ارٍ  ِض َيا نَهَا ِين قَرَ  اْْلَرْ 

ްޢިްއޒަތްް ްއަބުރާއި ްމީހުންގެ ްްފަތުރާ، ްޚަބަރުތައް ްެތދުބަހުން ްފަތުރާ، ްވާހަކަަތއް ްދޮގު ްެއީއ ްމިސާލެެވ. ްގަހެްއގެ ނުވާ

ްއެ ްނުަވތަ ްމީހުން ްއެފަދަ ްމީހުން. ްހަާދ ްަނގައިލާ ްމޮޑެަލއި ްޖަމާޢަތެއްްވެްއޔާ ްްބރޯޑްކާސްޓުކުާރ ްއަދި ްޖަމާޢަތެއް ފަދަ

ްޤަދަުރް ްބައެއްގެ ްއެ ްނޯންނާނޭ. ްޔަޤީންކަެމއް ްއިތުބާރެއް، ްކަހަަލ ްއެްއވެސް ް ްމައްޗަށް ްބަެއއްެގ ްއެ ްވިޔަސް ކަމުގައި

ނޑުމެންްވަރަށްްސާބިތުކަމާްއެކުގައިްކު ރަންޖެހޭްކަމެްއްވެއްިޓ،ްއެްބައެްއގެްައގުެވއްިޓްހިނގައިދާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްތެދުބަހުން،ް ްެވސް ްވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ްމެދުގައި ްފަރުދުންގެ ްދޭދޭ ްއަދި ްވެސް، ްވަސީލަތްތަކުން ްފަތުރާ ްޚަބަރު މިއީ

ްބަހުންްވާހަކަ ނޑުމެންގެްްދެއްކުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިރިވެތި ްއަޅުގަ ްތިބެެގން ްވަނީްނަމަްގޮތުަގއި ްކަމުަގއި ވާހަކަަދްއކައިފި

ްައޅުަގނޑުމެ ްނުވަތަ ްކަމުަގއިންެގ ްބަހައްޓައިފި ްސުލްޙަމަސަލަސްކަންްް،ނަމަްވަނީްްޢަމަލު ްެތރޭގަިއ ައޅުަގނޑުމެންެގ

ްމިގާއިމުް ްތެރޭަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްހިތާމަޔަކީ ްޚިާލފަށް ްއެއާ ްދާނެ. ްލިބިއްޖެްވެގެން ްބާރެއް ްބާުރެގްބަލަނީ ްއެ ްއޔާ

ާގލައި،ްއަެނއްްޖަމާޢަތެއްގެްއަުބރުްނަގާލައި،ްއެއްްަޤއުމުްންމަގޮތުގައިްބޭނުންކޮށްލެވޭތޯ.ްއަނެާކގެްއަބުރުްނަބޭނުންްނަހަ

ނުވަަތް،ްކަމަށްްދެކިގެންްްރަނގަޅުްަކމެއްއަނެއްްަޤއުމުގެްއަބުރުްނަގާަލއި،ްއެްބަެއއްގެްސިޔާސީްފިުކރުްގޯސްްމަގުްނ،ް

ްކަމުަގިއްދެކިގެންކާމިޔާބު ްކަމެއް ްމީހުންނާ،ްލިބޭނެ ްްބެހޭްއެހެން ްޚަބަރުތަްއ ްދޮގު ްމޮޅުްްފަތުރައި،ގޮތުން ތިމާމެންނަށް

ް ްކަންތައްަތއް ްއެ ްބަލަިއެގން ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްފަުތރައި،ގޮތް ްޚަބަރުތައް ްގޯސް ްތަްންްގޯސްޮގތުން މަަސއްކަތްކުރާ

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ްަތންފެންނަނީ.ްގޯސް ްލިޔާ ްފެންނަނީ.ްއޭގެްލިޔުންަތއް ްއެއްްްނަތީޖާްމި ްހެވެްއްނޫންްގެ ގޮތުން

ނޑުމެންްް،ބައިބަިއވެްް،ފަސާދަްޢާއްމުވެއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްފިުތނަްންްވަނީކީ.ނީކީ.ްމޮޅެއްްނޫވަ ެއއްބަޔަކުްއަުޅގަ

ްދިމާވަނީ.ްފޮޅާތަޅައި ްމި ްދާން ްޮގވާލަްހިސާބަށް ްހުރިހާ،ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންެގްބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ން.ްއަުޅގަ

ްވިޔަސްްއަދިްރިޕޯޓެއްްނެރޭްކަމުގައިްވިަޔްސްޒިންމާްއުފުލާްހުރިހާްއެންމެންްވެސްްއެއީްޚަބަރުްކި ޔާްމީހެއްްކަމުގައި
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ތެދުބަހުންްރީތިްބަހުންްތެދުވެރިކަމާއިްއަމާންތެރިކަމާްއެުކަގއިްއެކަންްއަދާކުރުމަށް.ްއެހެްނނޫންްކަމުގައިްނުވެއްޖެްނަމަް

ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްުނވާނެ. ްކަމަކަށް ްޒިންމާއަދާކުރެވުނު ްފުރިހަމަ ްައޅުަގނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮވާލަނީ ނުޑ

ްބަހަކަށްް ްކޮންމެ ްބުނާ ްމުސްލިމުންނޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ް ްކަމެއްަގއި ްކޮންމެ ްކުރާ ްހަނދާންކުރަންވާެނ އަބަދުވެސް

ްޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނެްދުވަހެއްްއަންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްވާަހކަކޮޅުްދަްއކައިލާަފއިްނިންމާލަން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްމަޢުޞޫމު،ްދެވަނަްފުރުޞަތު.هللاްކެލާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްގެންނަންް؛2919/16ް`. ްޤާނޫނަށް ބްރޯްޑކާސްޓުުކރުމުގެ

ްނިންމަންޖެހޭްހުށަހަ ްގޮތެއް ްވިސްަނއިގެން ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްމިއީ ްިވސްނާލާއިރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިޞްލާޙަށް ްއޮތް ޅާފައި

އިޞްލާޙެއް.ްެއއީްައޅުަގނޑުެމންްޤައުމުގެްކުރިއަަރއިގެްންދާއިރުްޤައުމަށްްހެޮޔްގޮތްތަށްްެއބަްބޭނުންވޭްރަްއޔިތުންނަށްް

އަެނއްްކަމަީކްލާޙާްުގޅިފައިްމިްއޮންނަނީްދެްކަމަކާ.ްެއއްްކަަމކީްިވޔަފާރި،ްފަސޭހަްގޮތްތައްްއެބަްބޭނުންޭވ.ްމިްއިޞް

ްްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުން ްވިަޔފާރީގެ ްަޙއްޤުތައް. ްކުޑަބަލާއިރު ްއިންވެސްޓުްްމިފަދަ ްބޮޑެިތ ްއުްޤައުމެްއގައި ޭޅްކޮށްގެން

ްވިޔަ ްއެ ްގިަނވީމަ ްވިޔަފާރިތަްއ ްވާދަްފާރިތަްއ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަތިޭވ. ްޑިޮމކްރަޓިުކްހިންގަން ްހިންގާ ވެިރކޮށް

ްވިޔަފާރިަތކަށްްމާޙަ ްވިޔަފާރިަތކަށްްޖާގަްލިބެންޖެހޭ.ްއެ ްއުލެއްަގއި ވާދަކުރުުމގެްފުުރޞަތުތައްްމިްހުުޅވާލަނީްެއްައއިސް

ނޑުަތކެްއގެްތެރެިއން.ްްވިޔާފަރިްއަށްްވަނުމަށްްއެކަަށއެޅޭ ްމުގެްފުރުޞަތުތެރެއަށްްވަނުއެހެންނަމަވެސް،ްވިޔަފާިރްމިންގަ

ްއޮންނަންޖެހޭ ްއެހެއެބަ ްނޫނީ. ްިގނަްްން ްރައްކާތެރިކޮށްނުދެވޭނެ. ްޙައްޤުތަކެްއ ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްއަގުތައްް ްޚިދުމަތުގެ ްލިބޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްގޮތަކީ ްވާ ްއައިަމ ްތެރެއަށް ްާވދަވެރިކަމުގެ ްމިދެންނެވި ވިޔަފާރިތަެކއް

ްރަނގަ ްފެންވަރު ްޚިދުމަތުެގ ްއަދި ްއެހެންވީމާ،ްހެޔޮވެގެންދޭ. ްދޭ. ްފުޅާވެގެން ްވެްސ ްމުއްސަނދިކަން ްޚިދުމަތުގެ ޅުވެ،

ްއަްށް)ށ(ގެްފަހަތަށްްއިތުުރކޮށްފައިްމިްއޮންނަ،ްހުށަހަޅާފައިާވ25ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްައސްލުްާޤނޫނުގެް ވަނަްމާއްދާ

ްފު ްމިދެންނެވި ްމުޅިން ްހުށަހެޅުމަކީ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތަށްްހުށަހެޅުމަށް ްބަންދުވާ ރުޞަތު

ްހުޅުވިފަިއް ްފުރުޞަތު ްމި ްފޮނުވައިެގން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްވިސްނުމަށް ްދޭތެރޭގައި ްމިއާ ްވާތީ ްހުށަހެޅުމަކަށް ްއޮތް ހުށަހެޅިފައި

ްވަެރްއގެް ްކޮންމެވެްސ ްަޙއްޤުަތކަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްހަިނކުރުމަކީ ްފުރުޞަތު ްއެއީ ްވާންޖެހޭނީ. ްމިކަން ްގޮތަކަްށ އޮންނަ

ްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުަގއިްްހީނަރުކަމެއް ްމިހާރު ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްމީގައި ްވާތީ. ްކަމަށް އަންނާނެ

ްއެބަހުރިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަުނގައި ްފާއިުތވި ްދިމާވެދާެންމައްސަލަތައް. ްސަބަބުން ްމަދުވުމުގެ ްމީހުން ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ

ފަހަރެްއގަިއްވެާދނެްއެްތަނެްއގެްކުންފުނީެގްްޓުުކރާްބައެްއގެ،ބައެއްްޕްޮރގްރާމުތައްްފޮނުވަްންފަށާފައިްއެްރީބްރޯޑްާކސް
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ްފަރާތުންް ްމީހުންގެ ްތިބޭ ްރޫުމަގއި ްޓެކްނިކަލް ްއެކަމަުކ، ްވެްސ. ްކަމަށް ްނޫން ްކަމެއް ްއަްނނަ ްފަރާތުން ްވެރިްނގެ އިސް

ށްްއައިސްދާނެ.ްއަނެއްަބއިްނަމަވެސްްބަެއއްްކަހަލަްއެކަަހލަްކަންތައްްދިމާވޭ.ްބަެއއްްަރހަރަށްްމަންޒަރުްކިލަނބުވާްޮގތަ

ްމިފަދަް ްއެހެންވީމާ، ްއެބައާދޭ. ްެވސް ްތަން ނޑޭ ްކެ ްއެްއކޮށް ްސިގުނަލް ްފަހަރު ްއަނެއްބަިއ ްނުސާފުވެދާނެ. ްއަޑު ފަހަރު

ްފުރުޞަތުް ްހުޅުވިގެންދާނެ. ްފުރުޞަތު ްގެންދަންޏާ ްކަންަތްއތައް ްމާޙައުލެްއގައި ްވާަދވެރި ްއަީލގައި ކަންތައްތަުކގެ

ްރަްއޔި ްބިުލްހުޅުވުމަކީ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްކަމެއް. ްކުރިމަތިވާނެ ްކަްނތައްތަކެްއ ްރަނަގޅު ްސަބަބުން ްޭއގެ ތުންނަށް

އަޅުަގނޑުމެންްކޮމިޓީއަކަްށްފޮނުވަިއގެންްމިްމައްަސއްކަްތކުިރްކަމުަގއިްވިޔަްސްރާއްޭޖގައިްރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށްްއޮްތް

 ަޒތްތެރިްރައީސް.ފުރުޞަތުްމުޅިންްބަންދުކުރެވިގެންނުވާނެ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޢާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމެންބަރު.ްކުޑަހުވަދޫ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެއް.ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްަމއްސަލަެއއްްމިްނެގީްމިްބިުލގަިއްއިދާރީްޭމޒުންްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސަްށްޢިއްޒަ ތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްވަރަށްް ނޑާ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްގޮތުން، ްބެހޭ ްމިއާ ްއެހެްނނަމަވެސް ްކަމަށް. ްވާަހކަދައްކާަފއިވާ ނޑު ްއަޅުގަ މަޢުލޫމާތުދޭ

ނޑުްމީަގއިްބޭނުްނވާްވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްއަދިްކިިރާޔްވަނަްފުރ2ްުގުޅުންހުރިްދާއިރާްެއއްްކަމަްށްވާތީް ޞަތެްއްައޅުގަ

ް ްމަތިން ްއުސޫލުގެ ްއެދޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެެހން ްނަމަ، ްއޮތް ްގޮެތއް ްދެއްވުަމކ2ްްީވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތެއް ވަނަ

ް ްނިާޒމާ ްައޅުަގނޑު ްވެގެން ްދަންނަާވލަން ްވާަހކަ ްއެ ްެއހެންވީމާ، ްކަެމކޭ. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްމިްވަރަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ބެހޭ

ްނެގީ.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންނަށްް ްނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ްއަކަށް ްޕާޓީ ްވަކި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އާދެ،

ްއޮން ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްޕާޓީތަކަްށ ްނޫން. ްއުސޫލަކުން ްފުރުޞަތުއަުރވާ ްޕާޓީތަކަށް ްގެންދަީނ ްވަިކްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ނަ

ވަގުެތއްްއޮންނަނީ.ްއެްވަގުުތްހަމަނުވާްކަމަށްްވަންޏާްެއްާޕޓީތަކުގެްމެންބަރުންނަށްްެއއްްފުރުޞަތަށްްވުރެްެވސްްގިނަް
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މަސީޙުްهللاްފުރުޞަތުްވެސްްބޭނުންކުރެޭވްގޮތަށްްއޮންނަނީ.ްފުަވއްމުލަުކްދެކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމުޙައްމަދު.

ް

ްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަސީޙުهللاްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދުދެކުނުްފުވައްމުލަކުް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`2919/16ް ްޤާނޫނަށްް، ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ

ްއިޞް ްބެހޭ ްއޯނަރޝިޕާ ްފަރާތުގެ ްލިބޭ ްލައިސަްނސް ްްބރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ްއިޞްލާޙަކީ ްއާދެ!ްހުށަހެޅިފައިވާ ލާޙެއް.

%ް ްދިވެހިންނަށޭ. ްވާންވާނީ ްއޯނަޝިޕް ްއެ ްއޮންނަނީ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމިހާރު ްއޯނަރޝިޕަީކ ްއެ 199ްއެހެންވީމާ،

ްކުންފުޏެއްް ްދިވެއްަސކަށޭ. ްވެއްޖެއްޔާ ްފަރުދެއް ްއަމިއްލަ ްއޮންނަންޖެހޭނީ. ްއޯނަރޝިޕް ްއެ ދިވެހިންނަށޭ

%ް ްކ199ްުވެއްެޖއްޔާ ްއޮންނަ ްހިއްސާ ްގޮތުންްދިވެހިންެގ ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްމި ްއެހެންވީަމ ްއަޅުަގނޑުމެން ންފުންޏަކަށޭ.

ްބަލައިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދުނިޔޭގައި ްބަލައިލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްވެސް ްނިސްބަތަށް ްދުނިޭޔގެ ްމީގައި ބަހުސްކުރާއިރު

ްމީ ްފަސޭހައިން ްވަރަށް ްމިވެިންބައެކޭ ްކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ްމީޑިއާ ްދުނިޔޭަގއި ްއެހެންވީމާ،ްއެްވަޒަންކޮށްާލއިރު ްބުނޭ. ހުން

ްކޮންޓެންޓްސް.ް ްމިއަންނަ ްޗެނަލްތަކުްނ ްއިންޓަނޭޝަނަލް ްކަހަލަ ްބައެްއ ްއެބަފެނޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ގޮތްގޮތަށް

ްއަށްް ްއެމެިރކާ ްެއއް. ްީމޑިއާ ްބާރުގަދަ ްވަރަށް ްއަކީ ްމީިޑއާ ްޓެްލވިޜަންގެ ްާޚއްޞަކޮށް ްއަީކ، ްމީިޑއާ އެހެންވީމާ،

ް ްބަލައިލި ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލައިލި ްފްރާންސަށް ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްބަލައިލި ްއިނގިރޭިސވިލާތަށް ްވިޔަސް، ކަމަށް

ްޤައުމުތަުކގެް ްަބއެްއ ްުގޅިގެން ްމިކަމާ ްއަދި ްަކންތައްތައް. ްމި ްޮއވޭ ްއެބަ ްފެންނަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ވިޔަްސ

ް ްޤާނޫނަށް ްތަންތަނުގައި ްެއ ްވެްސ ްުގޅިގެްނ ްހާދިސާތަކާ ްދިމާާވ ްއިތުރަްށްނޫސްތަކުަގއި ްިއޞްލާޙުގެނެސްގެްނ އިތުރު

ްައޅުަގނޑުމެންް ްަހމައެއާެއއްކޮްށ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެފނޭ. ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެްސ ްވާކަން ވަރުގަަދކޮށްފައި

ްއޭެގް ްއޮންނައިރު ްޯއނަރޝިޕް ްގޮތްގޮތަށް ްއެހެން ްަވކިން ްއެގޮތަށް ްއޯނަރޝިޕް، ްމީޑިއާގެ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ނޑުމެްންްކޮންޓެންޓްސް ްބުނެއުޅޭ.ްއަުޅގަ ްމީހުން ްއާދެޭއްބަެއއް ްވެސް ްތަން ްފޯުރވޭ ްއިންފުލުއެންސް އަްށްއޯނަރިޝޕަށް

ްދެެކވެމުންދާްވާހަކަްނިކަންްރަނގަޅަްށް ްމީިޑއާތަުކަގއި ްދުނިޔޭގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްިއސްލާމްދީނާ މިސާލަކަށްްވިސްަނއިލާއިރު

ްވެގެން ްކިހިނެއް ްއެބަޖެހޭ. ްފަހުމްވާން ްގުިޅގެްންއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަމާ ްއަންނަނީ. ްކަންތައް ްއެ ްގޮތްގޮތަށް ްއެ ތޯ

ްޓީ.ވީް ްޖަޒީރާ ްއާދެ، ްެވސް. ްއައީ ްމި ްއުފެދިގެން ްއަލްަޖޒީރާ ްތިއްބާ ްއެިދއެދި ްބަޔަކު ްގިނަ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްދުނިޔޭ ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް ްކަންތައްަތއް ްބެލެންްސކޮށް ްީމގައި ްވަރަކަށް ްައއިސް،ްކޮންމެެވސް ްފަރާތްތަކަށްްއުފެދިގެން ގެ

ްސާފުކުރަންް ްމަޢުލޫމާތެއް ްގޮތުން ްދީނީ ްޗެނަލަކުން ްނިއުސް ްވަކި ްމިސާލަކަށް ްއެބައާދޭ. ްވެސް ްގޮތަށް ްފޮނުވޭ ވެސް

ްވާހަަކއަކަްށް ްކޮންމެ ްވާަހކަ ްދަްއކާ ްއެ ްމީހާ ްއެ ްއިސްލާީމްނަޒަރަކުން ްއެއީ ްއަދި ްމީހެްއގެްސަބަބުން ވެސް،ްެއްގެންނަ

ްހު ްއުސޫލު ްމީހާގެ ްބައެްއްވިޔަްސ،ްއެ ްވާަހކަ ްދައްކާ ްއެ ްބަލާފައި ްގޮތަށް ްހުންނަ ްބައްޓަންވެފައި ްމީހާ ްގޮތުން،ްއެ ންނަ

ްނޫީން ްހައްދުފަހަނައަޅާފައޭ ްގޮތަކަްށ ްވަކި ްގޮތުން ްީދނީ ްއެބަހުރޭ ްފެނިފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހަރު
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ްއަ ްިމއީ ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަްނ ްއެހެންވީމާ، ްއުޭޅ. ްފުންކޮށްްހައްދުފަހަނައަޅަިއގެން ްވަރަށް ނޑުމެން ުޅގަ

ްއެނޭގް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްދެން ްކަމެކޭ. ވިސްނަންޖެހޭ

ްމިއީް ްއިންވެސްޓުކުރާކަން ްަކމަށް ްއޯނަރޝިޕަށް،ްއެ ްއެ ްނޫނިްއޔާ ްމީޑިއާ ްބްރޯޑްކާސްޓިން ްޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްިރސޯ ްބޮޑު ްއެހާ ްއެހެންކަމަށްވަންާޏްއެއީ ްއެނގޭ. ްއެަބ ްނޫްނކަން ްއިްނވެސްޓްމަންޓެއް ްބޮުޑ ްއިންވެސްޓުމަންޓްހާ ޓެްއގެ

ްއެންެމް ްމިތިބަ ްބޮޑެތި ްބޭރުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލާއިރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްމި ްވިސްނަންޖެހެނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްނޫންތޯ. ްުނވަތަ ްހުޅުވައިލާނީތޯ ްމީތި ްކުންފުނިތަކަށް ްއެންޓަޕްރަިއޒަށްްބޮޑެތި ްފްރީމާކެޓް ްިމއީ ްވެސް ނޑަކީ ުޅގަ

ްޚާއްަޞް ްއެކަމަކު ްނެތް. ްެއއް ްމައްސަލަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމީަގއި ްއެކަމަކު، ްނެތް. ްއެއް ްމައްސަލަ ްމީހެއް. ތާއީދުކުރާ

%ް ްގޮތަކަްށ ްއެްއވެސް ްގުޅިފައ51ްްިގޮތެްއގައި ްމަޞްލަޙަތާ ްޤައުމީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެއީ ްޮއެވގެންނުާވނެ. ްިހއްސާ

%ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެނެއްނޫން.ްމީގައި ްދެން ްކަމަކީ. ްމި ްކަމެއް ް%9ްއޮންނަ ްފަހަރެއްަގ.49ްއާއި ްބޭްއވިދާނެ އާ

ްބުނެވިދާނެް% ްވާހަކަދައްކާަފއި ްގެންގޮސް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެންމ199ްްެނޫނިއްޔާ ްއަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްގޮތަކީ. ްއޮތް ްްމަޞްލަޙަތު ްބައިވަުރ، ްއެތައް ްއެބަތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއެނޭގ މީހުންގ6ްްެއެބަ

ްއެބަް ްފަރުދުން ްދިވެހި ްއިްނވެސްޓުކުެރޭވނެ ްމީޑީއާަގއި ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްވެސް ްވަރަށް ްއަދަދުނުކުރެޭވ ްގުނާ ދެއަތުން

ްރައްކާތެރިކުރިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސިނާޢަތު ްމި ްއެކަނި ްދިވެހިންނަށް ްއެހެްނވީމާ، ްޙާލަތެއްަގިއްތިއްބެވި. ްއެްއވެސް ޔަަކސް

ްމިހާރުް ްކަމަކީ ްދިމާވާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްނުުކރާނެ. ްއަސަރެއް ްކަހަލަ ްއެްއެވސް ްކޮމްޕެޓިޝަނަށް މީގެ

ްެއކަމުގެް ްދެވިގެން ްކުްނފުންޏަކަށް ްބޭރުގެ ްވިސްނައިާލއިރު ްކަމަކަްށ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްގާުތން ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެ ްބޭރުގެ ްގޮތަކަށްްްސަބަބުން ްދެކެފާނެ ްދޭތެރޭ ނޑުމެްނނާ ްއަުޅގަ ްޤައުމަކުން ްރައްުދވާ ްކުންފުޏެއް ްއެ ްނޫނީ ފަރާތުން

ްއެބަްމެދުވެިރވޭ.ްމެުދވެރިވެަފއިްވެސްްއެބައޮތްްކަންނޭނގެ.ްއެހެންވީާމ،ްމިހިރީް ވިސްނަންޖެހޭްކަހަލަްޙާލަތްތަްއްވެސް

ެއހެންވީމާ،ްއޯނަރޝިޕްްދިނުމާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެންްްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްޮބޑަށްްވިސްނަންޖެހޭްކަންތައްތައް.

ްއައުާމް ްޗެނަލް ްނިއުސް ްއަލްޖަޒީރާ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވިސްނަން. ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ނޑުމެން ްއަޅުގަ އެބަޖެހޭ

ްކަންތަ ްމުޖުތަމަޢުގެ ްއިސްލާމީ ްޚާއްޞަކޮށް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީހުން ްއެ ްބަލާއިރު ްޙަޤީޤަތަށް ްއޮންަންގުިޅގެން އްަތއް

ްއުސޫލުްނ،ް ްޕްރޮޕެގަންޑާ ްބަޔަްސނުވެ، ްއެހާ ްޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮށް ްވަރަށް ްސާފުކޮށް ްވަަރށް ްކަންތައްަތއް ްއެ ގޮތާއި

ްމިް ްވާހަކަތަާކއި ްޕްރޮޕެގަންޑާ ްދައްާކ ްމި ްއަމާޒުކޮްށ ްއިސްލާމުްނނަށް ްޗެނަލްތަކުްނ ްމީިޑއާ ްއެހެން ްަބއެއް ދުނިޔޭގެ

ްބެލެންސްކުރެް ްެވސްްކަންތައްތަކަށް ްހިތަށް ްފެނެއޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްައލްޖަޒީރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ޭވނެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށޭ ްބަލަންޖެހޭނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްލިބެއޭ. ްހިތްހަަމޖެހުން ްއުާފވެރިކަމާއި ވަރަށް

ްއަޅުް ްކަމެކޭ. ްއޮތް ްގުޅިފައި ްއޯނަރޝިޕާ ްސީދާ ްމިއީ ްމިކަންްބަލަންޖެހޭނީ. ްދިވެހިންނަށް ްހަމައެކަނި ނޑުމެން ގަ

ްކުރިޔަކަސްްއެްއވެސްްހާލެްއަގއިްދިވެހިރާއްޭޖގެްމީޑިއާ...
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ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްވަރަމުނޮޅި

ްަބއިނަ ްދެކެނީ ްކަމުަގއި ްވާޖިބެްއ ްއިސް ްއެންމެ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ލްއަްޤވާމީްޝުކުރިއްާޔ

ްއެންމެހައިް ްމަސައްކަތްކުަރއްވާ ްމުއައްސަސާަތކުަގއި ްތަރުބަވީ ްރާއްޖޭގެ ްތަހުނިޔާ ްހެޔޮއެދުމާއި ްދުވަުހގެ މުއްދައްރިސުންގެ

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްފަދައިްނ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްއާދެ، ްއަރިސްކުރުން. ްދަރިވަރުްނނަށް މުދައްރިސުންނަށާއި

ް ްމައްސަލަ ްބްރޯޑްކާސްުޓކުރުމުެގްބަހުސްކުރާ ްފާހަގަކުރެވުނު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރުަގއި އަށް

ްހުރިް ްވިސްނުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހަނިކުރެިވގެން ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްވިސްނުން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްތެރޭަގއި މައްސަލަިއގެ

ްއަ ްދަތުރުކުރެވެނީ، ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮެތއްަގއި ްމައިަގޑު ްއަާކްކަމަށް. ްއޮލިގަޕޮލީ ްތާއީދުކުވެނީ ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ްގޮތަީކްމަދުް ްވާ ްވީމަ،ްމި ްކަންަތްއތައް ްމި ްވިްސނުމެއްގަ.ްމިހެން ްކަހަލަ ްގެންދާ ްއަޅުަގނޑުމެންެގްިވސްނުން ދިމާލަށް

ްފު ްގާއިުމވުމުގެ ްތެޭރގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްިނޒާމެއް ްބްރޯޑްކާސްޓު ްޮކންޓްރޯލްކުރާ ްބަަޔކު ްވަކި ރުޞަތުްފޯމުތަކަކުން

ްއެންމެް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްދަތިތަކުގެ ްދިމާވާނެ ްފަރުދުންނަށް ްޢާއްމު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބާޒާރުަގއި ްއޭރުން ލިބިގެންދާނެ.

ް ްއެ ްހުންނާނީ ްައގުތައް ްގަބޫުލކުރެވެނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްކަމެއް ްއެއް ްއެއްބަްސކިަޔއިގެްނ2ްްމުހިއްމު ްވެސް ފޯމުން

ްފޯމުކޮޅަް ްމަދު ްއުޅޭ ްއެ ްނުކެރޭެންނުވަތަ ްބަޔަކަށް ްއެްއވެސް ްހިފަހައްޓާފަ. ްހިސާބެއްގައި ްވަިކ ްއެއްބަސްިކޔަިއގެން ކުން

ްފަރާތުެގް ްއެ ްސަބަބުން ްބަދަލެއްގެ ްގެންނަ ްައގުތަކަށް ްއެ ްަބޔަކު، ްއަނެއް ްއެއީ ްގެންނާކަށް. ްބަދަލުތަކެއް އަގުަތކަށް

ްވި ްއެހެންވީމާ، ްސަބަބުން. ްއަސަރެްއގެ ްނޭެދވޭ ްކޮށްފާނެ ްއަށް ްިމގޮތަށްްވިޔަފާރި ްބަލާއިުރގައި ްއުސޫަލކުން ޔަފާރި

ްދެންް ްނޫން. ްކަމެއް ްލިބޭނެ ްލުޔެއް ްޖީބަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްފަރުދުންނަށް ްދިވެހި ްޢާއްމު ްކުުރމަކީ ްކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން

ްހެނދުނުް ްމިއަުދ ްައޅުަގނޑުމެން، ްިމއަދު ްބަވަނަވެފަ. ްަވނީ ްމި ްދުިނޔެ ްނުކުރިޔަސް ްގަބޫލުކުރިަޔްސ އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްއަ ްަވގުތުން ްބަހުްސ ްބޭފުޅުންގެ ްާވދަކުރައްާވ ްއިންތިޚާުބގަިއ ްރިޔާސީ ްއޮްތ ްއެމެރިާކގައި ުޑއެހިން

ތިބެގެން.ްއެހެންވީާމ،ްދުނިޔޭެގްކޮންމެްކަންކޮެޅއްަގއިްހިނާގްކަމެއްްއަޅުަގނޑުމެންނާްހަމައަށްްވަރަށްްފަސޭހަކަމާްެއުކް

ްއަުޅގަ ްމިައދު ްއެހެްނވީމާ، ްއާދޭ. ްހަމަްއެބަ ްއެބަތިބި ްވެސް ްއިްނިޑއާަގއި ްބަލައިލާއިުރ ްއަްށ ްދުިނޔެ ްމި ނޑުމެްނގެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްދިވެހިްަބހުންްމޮށެއުޅޭްބަޔަކު.ްއެހެންީވމާ،ްއެްމީހުންނަށްްވެސްްޓީ.ީވްޗެނަލްތައްްހިންގިދާނެ.ްއެް

ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްލިބިދާނެ. ްވެސް ްހަމައަށް ްައޅުަގނުޑމެންނާ ްޗެނަލްަތއް ްެއިކްްޓީ.ވީ ްދުނިޔޭގެ ިދވެހިބަހުން

ްމިކަހަލަް ްއެހެންވީމާ، ްދުށީމު. ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްފޮުނާވތަން ްހަދައިގެން ްްސޭޓޝަންތައް ްޭރޑިއޯ ކަންކޮޅުތަކުން

ނޑުމެްނގެްވިސްުނންްމިހެންްހަނިކުރީމަްމިްބަދަލުވަމުންްއަންނަްދުނިޔެކުޑަުކޑަްކުނބުރެއްްގޮތަށްް ްވާްއެްއގައިްއަުޅގަ

ްއަުޅގަ ްދިެވހިރާއްޖެގޮތަކީ ްއަންނަްނޑުމެންގެ ްއިންވެސްޓުކުަރން ނޑުމެންނާްއަށް ްއަޅުގަ ްއޮންނަްްފަރާތްތަކުން މެދު

ްެގއްލޭ.ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ ްއެބަ ްކުރުމަށްް!ްއިޤްތިޞާއިތުބާރު ްމަސައްކަތެއް ްކޮންމެ ްއަުޅގަްޓަކައިްދީ ނޑުމެންްވެސް

ް ްއެްއޗެްއގެ ްމުހިއްމު ްަވރަށް ްަރއުސްމާލު ްބޭނުންވޭ ްއިޤްތިޞާ.ްގޮުތގައެބަ ްއަްދުނިޭޔގެ ްހީނަރުކަމުންދަށް ްދުނިޔެްއި ްއަދި

ްއަަރއި ްއުޅެނީ ްމި ްއެހެންވީމާްނުގަެނވިގެން.އަށް ްުކޑަްމި، ްމިކަން ްއަދި ްދުނިޔެ ްއަިޑކޮށްޙާލަތުން ޓަަކިއްްލުމަށްޭނވާ،
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ް ްއަދި ްގާތްަގނަޑކަށް ްއަހަރ5ްުއެބަޖެހޭ ްަނގާނެްވަަރކަށް ްއިޤްތިޞާްްވެސް ްބަެއއް ްކަމަށް ްވިދާޅުވޭ.ްމާހިދީ ްއެބަ ރުން

ްޙާ ްޤައުމެއްގަމިފަދަ ްކުޑަ ްކަހަލަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުތަްއްްއިްލަތެއްގައި ްއޮތް ްއިުތރުވުމަށް ްފުރުޞަތުތައް ވަޒީފާގެ

ނޑުމެްނގެްދިވެހިރާްއޖޭގައިްމިނިވަންްވިޔަފާީރގެްާވދަވެރިކަންްއުެފއްދުމަށްްއޮްތް އަޅުަގނޑުމެންްހަނިކުރަންވީޯތޭއ.ްއަުޅގަ

ްހަނިކުރަންވީޯތއޭ.ފުރުޞަތު ްއެހެންވީމާްތައް ްދާއިރާ، ްހަނި ްވަރަްށ ްވިސްނުން ނޑުމެންގެ ތެެރއަްށްްެއްއގެްއަުޅގަ

ްއަމާޒު ްމައްސަލައަޅުަގނޑުމެން ްދިމާވާ ްރާްކުރީމަ ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ްއެހެނެއްނޫން ްމީ. ްަބޔަކަްށްއެްއ ްކޮންމެ އްޖޭަގއި

ްވީބްރޯޑު ްކަމުަގިއ ްލިބުނު ްފުުރޞަތުތައް ްއެްކާސްޓުކުރުުމގެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ންްކަްނކަްނަމަވެްސ

ްހެދިދާނެރެގިއުލޭޓުް ްަގާވއިދުތައް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޭރުން ްް.ކުރެވިދާނެ. ްޝިޢާރުމިތަން ްއިސްލާމްދީނުގެ ްޕަސެންޓު

ްހިމަނަންފާޅުކު ްޕްރޮގްރާމުތައް ްޤައުމިްކަމަށް.ްވާނެރުމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއުފެއްދުމަށްނޫންނަމަ ޓަކަިއްްްއޔަތު

ޓަކަިއ،ްތަޢުލީމުްްކުރުމަށްހޭލުންތެރިކަންްއިުތރު،ްޓަކައިްްޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްއިްޖތިމާޢީްކަންކަންްރަނގަުޅކުރުމަށްއަ

ްސަގާްއިތުރުކުރުމަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްދިރުވުަމށްޓަކައި، ްމިްފަތް ްމިންވަރަްޓަކައި ްމިވެނި ްހިމެނެންކަންކަން ްވާނެްކަށް

ނޑަކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްގަާވއި 49ްމީގެްް!ވަަޑއިގަންަނވާއެޅިދާނެ.ްވިްސނާދުތަކުގެްތެެރއިންްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްކަ

އަށްްއިންވެްސޓުކުރީ.ްްބޭރުގެްފަރާތްތަކުންްއަިއސްްރާއްޖޭގެްފަތުރުވެރިކަުމގެްދާއިރާްއަހަރުްދުވަސްްކުރިންްރާއްޖެްއަށް

ނޑުމެނ49ްް ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްައިއއިރުަގއި ްފަތުއަހަރު ްާރއްޭޖގައި ްގިަނވެގެ ްރަށްަތއް ްުރވެރިކަުމގެ ހިސާބުންްްޭއގެ،

ްއިޤްތިޞާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސިނާޢ99ްަ%ުދެގ ްިހއްސާކުރާ ްމިއަދު ްސިނާޢަތަކަށް ްއެހެންވީމާތުެވފަމި ްވަނީ. ްމި ،ްއި

ނޑުެމންގެްތެރެއަށްްއިތުރުްަވޒީފާެގްފުރުޞަތުތައްްފަހިވާްކަމެއަޅުަގނޑުމެްނގެްކޮންމެްއެްކޝަނެ ްއްްއްްވާްނވާނީްއަުޅގަ

ްކަމެއް ްގެއްިލގެންދާ ްއިސްތިޤުާލލު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކަމަީކ ްކޮންމެ ްމިއިން ްކަމަކީްްކަމުގަ. ްކޮންމެ ްމިއިން ކަުމގަ.

ްދިރިތިބުމަށްްހުރިްނުރައްކަލެއް ްގޮެތްއްްކަމުގަ.ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްއެންމެްރަނގަޅު ްއެއީ ްދެކުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޮގތަށް

ނޑަ ްއަުޅގަ ްނުކުރެކަމަކަށް ްޤަބޫލެްއ ްއެހެންވީމާްށް ްއެބަޖެހޭ،ްވޭ. ްމުހިއް،ްއަުޅަގނޑުމެން ްމާ ްމައްސަލަތައްްމިއަށްވުެރ މު

ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީް.އެބަހުރި ްމި ނޑުމެން ްބަުހސްއަުޅގަ ްގެނެްސގެން ްތަޅުމަށް ްޤައުމީްހުގެ ްހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ްފެނޭމަ ްއެބަހުރި.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނޑަށް ްޕާޓީްއްސަލަތައް ްާޕޓީއާއާިއްމަްމެޖޯރިޓީ ްއަަރިއގެންްްއިނޯރިޓީ ެއްއގަލަކަން

ްހުރި ްނުނިމި ްމިހާރު ްއަޅުގަް،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތަރުތީބުތައް ްއިސްކަންދޭންޖެހޭ ްހުރި ނޑުެމންްއެޖެންޑާގަިއ

ނަޑއަަޅއިގެންްއެކަމާްމެދުްއަޅުަގނޑުމެންްފޯކަސްް ނޑުމެންްކުރިއަްށްދާން.ްއޭރުންްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްކަ ކޮށްގެްންއަުޅގަ

ނޑުްމިއަދު ްދިމާވަމުންއަުޅގަ ްާރއްޖޭަގއި ްހައްލުތަކެްއްމެންގެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްަމއްސަލަތަކަށް ްނުަރއްކާތެރި ދާ

ްމަސައްްްގެނައުމަށް ްކުެރވޭނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްިވސްނަންޓަަކއި ްޚާއްަޞްކަތްތަކެއް ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ވީ

ްދުނިޔެޙާ ްމިްލަތުގައި ްދިާމވެފައި ްްއަށް ްތަނެްއެގްްއިލަތުގަޙާްޚާއްޞަްވާ ްޝައުޤުވެިރވާނެ ްއިންވެސްޓަރުްނ ބޭުރގެ

ްޔަޤީްއެް،ގޮތުަގއި ްއިންެވސްމަންޓުގެ ްކަހަމީހުންގެ ްއޮންނާނެ ްދިވެހިންކަން ްމި ްގޮތުަގއި ްތަނެއްގެ ްޭއެގްލަ ްވާން. ރާއްޖެ



46 

 

ްދާރުކަމެއް ްޒިންމާ ްެއްއވެސް ްދުވަް،ނެތިްބަދަލުގައި ްކޮންމެ ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެްރައްޔިތުްނެގ ްއަުޅގަ ހަކު

ް..ރާއްޖޭަގއިްއިްނވެސްޓުކުރަންްތިބޭްމީހުންގެްހިތުގައިްއެަތއްްސުވާލުތަެކއްްއުފެދި.

ް

ްފޫރުްވާހަކަދެއްކެުވން:ގަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުުފްޢަބްދުލްޣަ

ްިއއްް ްވާޖިބަކީ ްއިސް ްއެންމެ ްވެސް ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއަދު ްއާދެ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޔެް`

ްއުފާ ްއެކު ްގެންދެވިއަޅުަގނޑުމެންނާ ްދިރިއުޅުްއވަުމން ްކަމުަގއި ްމެންބަރުްް،ާފގަތި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

ްއަނިޔާވެރި ްަވރަށް ްޢަލީ ްއަފްޝީމު ްައވަހާރަްޑޮކްޓަރ ްހަރުްކޮށްލާފައިގޮަތކަށް ްވަރަށް ްއެކަްނ ްއިބާރާތުންްވާތީ ކަށި

ްް،އެކުްްކުށްވެރިކުރުމާ ްމަނިކުފާނުގެ ްކެތްެތރިކަންްއިލާޢާެއ ްފުރާނަްއަށް ްމަރުޙޫމުގެ ްއެ ްސުވަުރޭގެގްފުޅަދެއްަވއި ށް

ް ްއެދި ްނިޢުމަތްލެއްވުން ްދެންނެވުهللاމަތިވެރި ްދުޢާ ްޙަޟްރަތުަގއި ްއަގެ ްން. ްނަމުގަ ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްައިދްދި އާއި

ްރަްއިޔތުންގެ ްާދއިރާެގ ްްނަމުަގއިްއަޅުަގނުޑގެ ްމަރުޙޫމުގެ ްތަޢުއަްއިލާްޢާއެ ްޢިްއޒަތްތެިރްްޒިޔާްްށ ްއާދެ، ދަންނަވަން.

ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްބިލުްވާްރައީސް ްއިޞްލާޙުކާްބރޯޑ16/2919ްު، ްޤާނޫނަށް ްބިުލގަިއްސްޓުކުރުުމގެ ގެަނއުމުގެ

ްބްރޯްޑކާސްޓުއަޅު ްދަންނަވާނީ ްަގނޑު ްުނވަތަ ްމަަސއްކަތްްކުރުމަކީ ްމި ްޚަރަދެްއްބްރޯްޑކާސްޓުކުރުމުގެ ްބޮޑު ްއެހާ ކުރުމަކީ

ޑަްރިސޯޓުްހެދުންްނުވަތަްގެސްޓުހައުްސްކުނޑުމެންގެްމިްރަށްތަކުގައިްކުޑަްޫނން.ްމީްއަޅުގަްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްކޮށްގެން

ް ްވުރެ ްކުރަމުންދާއެޅުމަށް ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްޚަރަދަކުން ްުކޑަ ްމިވަުރްްވެސް ްއެހެންކަމަށްާވއިރު ކަމެކޭ.

ްކަމެއްގައި ްުކރާ ްހޭދަކޮށްގެން ްއެްއޗެއް ްދުނިޔެްކުޑަ ްމުޅި ްއެއީްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަކު ްނެތެއް ްހުޅުވައިލާފައި އެހާްްއަށް

ްމައްސަލަ ްނުކުްބޮޑު ްޤަބޫެލއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަްށ ްހުށަހެޅިފައިެއއް ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑްަރން. ްއިޞްލާޙަކީ ވާ

ްއެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެނެޭވއިރު ްއިޞްލާޙެއް ްކޮންމެ ްމިތަނަށް ްއަދި ްއިޞްލާޙެއް. ްބޭރުކޮށްލުމުގެްްތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް

ްޮކމިޓީ ްައޅުަގނޑުމެން ްފޮނުވަިއގެންްބަދަލުގައި ްގެެނސްްއަކަށް ްއިޞްލާޙެއް ްފެންނަްް،ެގންނަށްޖެހޭ ްބަަޔކަށް ގިނަ

މެ.ްްވެސްްތާއީުދކުރާނެްގޮތްްމަކީްެއއީްހުރިހާްއެއްމެންްފާސްކުރާްގޮަތކަށްްފާސްެވގެންްދިޔުގޮތަކަށްްނުވަތަްމަޖިލީހުންް

ވަނަްބާރެއްގެްގޮުތަގއިްބަލަމުންްއަންނަްކަމެއް.4ްްއަކީްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްްގަންަނވާނެްފަދައިންްމީޑިޔާއެނިގވަަޑއި

ްނުފޫޒެއް ްފަދަ ްއަުޅގަްކޮންމެ ްއޭގެްސަބަބުން ްނަތީވެސް ްއުފަންކުެރވޭ.ްއޭގެ ްއެބަ ްތެރެއަށް ްގޮތުްންނޑުމެންގެ ްއެްއގެ ޖާ

ްބްރޯޑް ްތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޗެނަލްާކސްޓުމިއަދު ްއެކި ްހުންނަްކުރަމުންދާ ްަޝއުޤުވެިރކަން ްބޭފުުޅންގެ ްެއކި ތަކަީކ

ްބޭފުޅަކު ްހުންނަ ްޝައުޤުވެިރކަން ްޗެނަލަކަށް ްވަިކ ްބޭނުެމއްްް،ޗެނަލްތައް. ްބަލާކަށް ްއެްއެޗއް ްަދއްާކ ްޗެނަލަކުން ްއަނެއް

ްއެހެން ްބްޯރޑްނުވޭ. ްއެނގޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމުން ްފިކުުރްމީްްތެޭރގައިކާސްުޓކުރުމުގެ ްވިސްނުމާއި ހުންގެ

ްުނވެ ްއެއީ ްގިނަްްނުދާނެބަދަލުކޮށްލުމަކީ ްއަޑުްގިކަމެއްކަން. ްއެަކއްެޗްއގެ ްއަބަދު ްެއއްޗަކާ،ްނަމަްިއވޭނައިން ްެއްމެްއެ ދު

ްމަޖުބޫރު ްގިނަމީހަކުްވިސްނަން ްއެހެންމެ ްހަމަްްގިނައިންވާނެ.ްހަމަ ްފެންނަންޏާ ްކަންކަން ްކުރިމަތިން ގޮތްގޮްތްްއެބަޔަކު

ްމިވެ ްތެެރިއން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްްސް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްވީމާ، ްފެންނަމުން. ްހަމަ ްސިޔާދަތާދަނީ ްބޮްަޤއުމީ ޑަށްްމިހާ
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ް ްބޭރު ްކަމެްއގައި ްމިގުޅުންހުރި ްައޅުަގނޑުމެން ްބްރޯޑްކާސްޓުްްަބޔަކު ްގެނެސް ްކަމަކަްތަނަށް ްޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ށްްކުރަން

ްނުފެނޭ.ްވުމާް ނުޑްއަޅުަގނަޑކަށް ްިއޞްލާޙެއްެއކު،ްއަުޅގަ ްރަނގަޅު ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ް،ކަުމގަިއްބަލަިއގަނެްޤަބޫލުކުރަނީ

ްގެންނަ ްއިތުރުްިއޞްލާޙެއް ްއަދި ްމިއަށް ނުޑމެން ްމަރުޙަލާގަިއްއަުޅގަ ްކޮމިޓީ ްވަނީންޖެހޭ ްއިޞްލާޙެްއްްކަމުަގއި ްއެ ނަމަ

ްން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްދިޔުްގެނެސްްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްްެވގެން

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް.ްތިންވަނަްފުރުޞަތު.މައުޞޫމުهللاްތްެތރިްމެންބަރުްޢަބްދުޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްކެލާްދާއިރާގެްޢިްއޒަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމައުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ނޑު ހިސާބަށްްވެސްްްކަންްތިންވަަންފުރުޞަތަކާކަދައްދުްވާހަމިްބިާލްމެްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ައހަމުންދިޔައިރުްއަޅުަގނޑަށްްިއވުނުްވާހަކަތަެކްއގެްސަބަބުންްބަހުސްްައޑުލުގެްދެންމެްމިްމަޖިލީހުގައިްމިްބިދިޔައީްްމި

ްެއއް ްވާހަކަްއަދި ްްފަހަރު ްއެްއ ްބޭނުންވީ. ްޢަބްދުދައްކާލަން ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ ްދެކުނު ްފުވައްމުލަކު ްސީޙުމަهللاްއާދެ،

ްއެ ްވިދާުޅެވއްޖެްމުޙައްމަދު ްވާހަކަފުުޅގައި ްް،މަނިކުފާނުގެ ްމާކެޓަކަށް ްވާހަކަތާއީދުފްރީ ްއެކަމަުކ،ްް.ކުރަްއވާ ދެން

ނޑަށްްައޑުިއިވގެންދިޔައީްްދެްއކެިވއިރުވާހަކަފުޅު ަކމަށް.ްއާދެ،ްމިްބިލުންްމިހާުރްމިްިބލާއިްކޮންޓެންޓާްގުޅުންހުރިްއަުޅގަ

ް ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްކޮންޓެންޓަކާމި ްްްބރޯޑްކާސްޓުކުރާ ްުގޅުން ްކޮންެޓންޓުގެ ްނެތް. ްގުޅުމެއް އެކަނިްމަހަސީދާ

ްމުއްސަނދިކަމުން. ްކޮންޓެންަޓކީްއަންނާނީ ްއެކަށީްއުޤަްްއެ ްކޮންޓެންެޓއްގެމަށް ްނިންމާނީްްތޯންނުވާ ްއެ ނޫންތޯ

ރޭޑިއޯްޗެނަލްްއޯންކުރަނީްަވިކްްންނޫނީއްޖޭަގއިްއެްޓީވީްޗެނަލްްއެހެނުގެްއެހެންްދާއިރާއަކުން.ްރާނޫޤާްބްރޯޑްކާސްޓިން

ކުާރްާރއްޖޭެގްއެތެރެއިންްބްރޯޑްާކސްޓުގެންްނުވާނެ.ްބްރޯްޑކާްސޓުކުރެވިްއްްށްްވާތީްއެްމީހުންނަށްްވަކިްެއއްޗެްކަމަްމީހެއް

ބޮީޑެގްްިގއުލޭޓްރީްޑކާސްޓިންްރެއްެޖްއަށްްފެންނާނެްއެްއޗެހިްެވސްްނިންމާނީްރާއްޖޭގެްބްރޯނިންމާނީްއަދިްރާްއެްއޗެހި

ްއެހެންވީމާ ްފަރާތުން. ްއެގޮތަ، ްބައްޓަންކުރަންޖެހޭއަުޅަގނޑުމެން ްކަްނތައް ްމި ްމިށް ްމިހާރު ްއިޞްލާޙަކީްްނީ. އޮތް

ްޑްކާސްޓިން،ްރީބްރޯްޑކާްސޓުބްރޯ ްއިޞްލާްއޯނަރޝިޕާކުރުމުގެ ްމިއަދު،ްއެހެންވީމާޙެއް.ްބެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން އެަބްްދެން

ްނޮޅިވަރަމުދުކޮތާއީ ްމެދާއިރާްށްލަންޖެހޭ ްގެ ްދެންމެގައި ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމިއަދުްންބަރު ްެވސް. ްވާހަކަފުޅަށް ދެއްެކވި

ބޭސްވެފައިްހުރިްތަނަކަށްްއޯްސްޓޭޝަންްއެހެންނޫނީްޓީވީްސްޓޭޝަންްވިސްނަންޖެހެނީްކޮންތާކުތޯްރޭޑިްއަޅުަގނޑުމެން

ވަރުންްއަުޅަގނޑުމެންްގޭތެެރއަށްްފެނުމުގެްވާްމިންްްާރފައިްމިއައަދުްޓެކްނޮލޮޖީްކުރިްއެްކޮންޓެންޓަށްްބަާލިއރު.ްމިނޫން،ް

ްސްޓްރީފުރު ްވީިޑއޯ ްއެބަޮއވޭ ްޞަތު ްްސޓްރީމިންގެ ްޯއޑިޯއ ްއާިއ ްއެްްަތއްެއއްޗެހިމިން ްގެެނވޭ. ްއެބަ ްވެްސ ފޯަނށް

ނޑަެއޅުންްމުޅިންްއެހެންްކަމެއްްމިަރއްޔިތުންަނށްްފެންނާނެްް،އްޖެްއަށްްއެތެެރކުރާނެްމިންވަރުއެްއޗެހިތައްްރާް ްންވަރުްކަ

ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންއެއީ. ްަޗއިނާއެނަށް ްފެނޭ ްްަބ ްބޮޑެތި ްވެްސްޤަްފަދަ ްުނގެންގުެޅޭވްއުމުތަކުަގއި ްެވސް ޓްވިޓަރްއެްއޗެހި
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ނޑުމެންނަށްްމެނޭޖުްިމކަހަލަ،ްއިނޭގތޯ.ްއެހެންވީމާްނީފެންވަރަށްްމިްހުންނަ ކުރެވޭނެްރެވޭނެ.ްމެނޭޖުކުކަްނތައްތައްްއަުޅގަ

ްއެހެ ްއެބަޖެހޭ. ްަހއްދަވަން ްމިގޮތެއް ްމިންނަމަވެސް، ްއިޞްލާޙުްހާުރ ްއިޞްލާުޙްް،އޮތް ްއޯނަރޝިޕްގެ މި

%ް ްއޮތުގޮްއޮންނ199ްްަދިވެހިންނަށް ްޤައުތަށް ްައޅުަގނޑުަމކީ ްަނޒަރަކުން ްވާމީ ްބޮޑަށް ްކިަތންމެ ހަކަދެްއކިޔަްސްމެން

ްހަނި ްފުރުޞަތު ްކަމެރައްޔިތުންނަށް ްގޮތުންނާއިއްވެގެންދާ ްައުގގެ ްމުއްސަނދިޕްރޮގްރާމުް. ްގޮތުންާނިއްތަުކގެ ކަމުގެ

ް ްގޮތުްނ ްފެންވަރުެގ ްދަތިތަަކކާފޯރުކޮށްދޭ ްހަނިވެގެންދާނެްްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތް ްިލބޭ ްރައްޔިތުންނަށް އެހެންނޫނީ

ް ްއެހެންވީމާްކަމެއް. ނޑުމެން، ްއިޞްލާޙާްއަުޅގަ ްމި ްވިސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮށްްއެބަ ްވަރަށް ްދޭތެރެ ބަހުސްކޮށް.ް،

ްޤަުއމަ ްފަސޭހަ، ްރައްޔިތުންނަށް ްފަސޭހަ ްޖީބަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްމުއްސަނދި، ްމިށް ވާންޖެހޭނީ.ްްތައްކަންްގޮތަކަްށ

ްމެންބަރު،އެހެންނަމަވެސް،ްޢިއްް ްޢަބްދުވަފުްޒަތްތެރި ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުުންދާއިރާގެ ްهللاްއްމުލަކު އެްއްމަސީޙުގެ

ްއެވިސްނު ްތާއީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފެންނަންޖެހޭނީންފުޅަށް ްަޤއުމުަގިއ ްބަލަންްް،ގުޅޭްންނާްދިވެހިްއީ ރަްއޔިތުން

ްަތއް.ްޝުކުިރއްޔާ.ްމުފަދަްޕްރޮގްރާްއެކަީށގެންވާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދުލްޢަ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާވަށު ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްއަބޫބަކުރު. ްޖަމާލު ދެވަނަްޒީޒު

ްރުޞަތު.ްފު

ް

ްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްޒީޒުންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާވަށުްދާއިރާގެްމެ

ރިްޢިއްޒަތްތެް.أجًعينްوصحبهްآنهްوعهىް،هللاްرسىلްعهىްوانسالوްوانصالةް.العالمينްربްهللްالحمد.ް`

ްޤާނޫނަށްް ްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ްލިބުނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. ރައީސް،

ްާވހަކަދެއްކުމަށްއިޞްލާޙު ްބިލަށް ްކަމަްގެަނއުމުގެ ްއަޅުގަްްށްޓަކައި ްފަޟީލަތުއްދުވިޔަސް ްއަޚް، ްގާްތ އްތޫރުްނޑުމެންގެ

ފުރުޞަތުްކަމަށްްވާތީވެ،ްެއްްބުނުބުނެލަންްލިގައިްއެްއެޗއްްއަވަހާަރވުމަށްފަހުްމިްމަޖިލީހުهللاްޢަލީްރަޙިމަހުްއަފްރާޝީމު

ްއަނި ްޢާލިމުގެ ްމާތް ްންނެތިދިޔުާޔވެރި ްް!އާދެ، ްބައެްއގެ ްޝަހީދުވެއަނިާޔެވރި ްވެގެން ަވޑަިއގަތުންްިޝކާރަައކަށް

އަޅުަގނޑަށްްލިބުނީްކުއްލިްހައިރާންކަމެއް.ްއެްލިބުނުްހިތާމަްއެއީްދިވެހިްޤައުމަށްްލިބުނުްވަރަށްްބޮޑުްގެއްލުެމއް.ްއަިދް

ްޤައުމަށްމަނިްއެ ްދިވެހި ްނެތިދިޔުމަކީ ްފޫނުބެއްދޭވަރުްކުފާނު ްެވސް ްގެދުވަހަކު ްއެގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ނގޭ.ްއްލުެމއްކަން

ްއެ ްޤާބިލުްސަބަބަކީ ްޢިލްމީ ްއެީއްމަނިކުފާނުގެ ްނޭނގޭ. ްމީހުންނަކަށް ްގިަނ ްތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ކަން

ގެްއިންނާއިްއުސޫލުލްފިޤުހުްެގްދާިއރާފިޤުހުވެރިްޢާލިމެއް.ްއްްއަިދްއެހާްަމތިފަޤީހެއަކީ.ްްއްްއޭނަްމަތީްފަޤީހެއެއަްށވުރެް

ްއިންްރާްްދާއިރާ ްމަތީ ްއެންމެ ްާޢލިއިމުްހާސިލުކުރައްވަްތަޢުލީއްޖޭަގއި ްހުންނެިވްހަމައެކަނި އެހެންކަމުން،ްމިފަދަް.ްމުގެން

ްފުރާނައަގު ްްހުރި ްިދވެހި ްެގއްލިދިޔުއެއް ްޤައުމުން ްޤައުމަކީ ްފޫބައްިދވެހި ްެއކަން ްކަމަކަށްްނުްފަސޭހަްންދަމަށް ވާނެ.ްވާނެ
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ްއެހެންވީމާ ްދަނޑިވަް، ްހިތާމަވެރި ްމި ްމަނިކުފާޅުަގއި ްދެއްވައެ ްކެތްތެރިކަން ްއަށް ްޢާއިލާ ްލޮބުވެތި ްލޮބުވެތިްނުެގ ްއެ ްިއ،

ތަޢުޒިޔާްްކުއެދުޢާކުރާްހާލުްވަރަށްްއިޚުލާޞްތެރިކަމާްްޢާއިލާްއަށްްބާއްޖަވެރިކަންްމިންވަރުކޮށްދެްއވުންްއެދިްއަުޅަގނޑު

ްައޅުަގނޑު ްތަޢުިޒޔާަގއި ްމި ްއަދި ްމާްދަންނަވަން. ްދާނިސްބަްތާވ ްވަށު ްއަިދ ްާއއި ްެވސްްއިރާ ްާޢއިލާ އަޅުަގނުޑގެ

ްއަޅުޝާމިލު ްއަފްރާޝީމުކުރަން. ްދުއްތޫރު ްއެދެނީ ނޑު ްރަޙިމަހުްގަ ްޢަލީ ްސުهللا ްނިޢުމަތްްއަށް ްދާއިމީ ވަުރގޭގެ

ް ްމަނިކުފާނުމިންވަރުކުރަްއވައި ްމިންވަރުކުއެ ްކެތްތެރިކަާމއިްސާބިތުކަން ްއަށް ްޢާއިލާ އާދެ،ްޤާނޫުންްެރްއވުން.ްއާމީން!ގެ

ްނަން ްބްރޯޑްާކސްޓ2919/16ްުބަރު ްޤާނޫނަށް ްިއްޞލާޙުކުރުމުގެ ްއުސޫެލއްެގްގޮތުން ްައޅުަގނޑު ްބިަލކީ ވަރަށްްގެނައުމުގެ

ްތާއީ ްމުބޮޑަށް ްވަރަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަގުސަަދީކ ްބިލުގެ ްމި ްަސބަބަކީ ްބިެލއް. ްވަސީލަތެްދުކުރާ ްހިއްމު ދިވެހިންެގްއް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނުޑްްިއޞްލާޙެއްްޓަކައިްގެންނަވާްނުމަށްދިނުއަތްމަތިންްބީވިޔަ ަކމަށްްއަޅުގަ

ްސަޤަބޫލުކު ްއިން ްސައްތަ ްރަނީ ްބަދަުލގަިއ ްއޮތުމުގެ ްްށްއ49ްައްތަ ްމި ްގޮތަަކށް ްމަތިނުވާ ްއޮންނަން.ްވުރެ ފުރުޞަތު

ްހަމައެކަނިސަބަބަކީ،ް ނޑުމެންނަށް ުދމަތްތައްްބޭރުގެްފަރާތްތަކަށްްލަިއގެންްމިކަހަލަްޚިޒަަރކުންްބަދީްނަްޤްތިޞާއިްއަުޅގަ

ްބޭރުގެް ްބަނދަރު ްވަިއގެ ްރާްއޖޭގެ ްއާދެ، ްގެންދަން. ްއެބަ ްކުރަމުްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރުވެސް ްހިތާމަ ދޫކޮށްލުމުގެ

ްއަޅުަގނޑު ްދޫކޮށްލުމުން ްގޮތަފަރާތަކަށް ްނެތް ްކޮންޓްރޯލް ްމެންގެ ްއެކަމުގެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްދޫކޮށްލުމުން ްއެބަްށް ހިތާމަ

ްމަތަޙައް ްމުވާލުކުރަން. ްނޯންނައަދި ްބާރު ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްވެސް ްދާއިރާ ްބަޔަްަސލާތީ ްބޭރުގެ ްހިްއާސްގޮތަކަށް ކަށް

ް ްހިތާމަ ްވެދޫކޮށްލުމުގެ ްހިއްސާކުރަން. ްެއބަ ްސް ްްމިއެހެންވީމާ، ްޫދކޮްށލުމަށްފަހު ްކަމެއް ްއަނބުރާްބާވަތުގެ ްއަލުން

ނޑުް،ހޯދުމަކީްފަސޭހަކަމަކަށްްނުވާނެްފަދައިން ްކަށް...ްހާްފަރާތްތަފަދަްކަމެއްްބޭރުގެްހުރިމެންްމިއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހިސާ ްމެްނބަރު.ްމިހާ ްބަހުސްގަިއްޕީ.ޕީ.އެމަޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްހަމަވީ.ްއާދެ،ްބުން ްަވގުތު ނޑައެިޅފައިވާ ްކަ ށް

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްންްބޭނުންވާްމެންބަރަުކްއިންތޯ.ްވަދައްކަކަފުޅުއަޅުަގނޑުްމިހާރުްބަލައިލަންްބޭނުންވޭްމިްބިލަށްްވާހަ

ްމެންބަރަކުް ްެއއްެވސް ްނިސްބަްތވެަވޑަިއގަްނނަވާ ްާޕޓީއަކަށް ްއޮތް ްވަގުތު ްމިހާރު ްނެތް. ްމެންބަރަކު ްއެފަދަ އާދެ،

ް ްއެއް ްބުނުމުގެއެދިަވޑަިއގެންފަ ްފަހުބަސް ްބަހުސްަގއި ްބިލުގެ ްމި ްމިައދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ފުރުޞަތުްްނެތް.

ްއަރުވަނީ.ްްއަށްްމިްރިޟާްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުބިލުްހުށަހެޅުއްވިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްގުރައިދޫްދާއިާރގެްޢި

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމުްރިޟާގުރައިދޫް

ް ްނަންބަރު ްރައީސް.ްޤާނޫނު ްޢިްއަޒތްތެރި ނޑުްސްޓުްބްރޯްޑކ2919/16ްާ`.ްޝުކުިރއްޔާ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނަށް ކުރުމުގެ

ްަދން ްވާނީ ްދުވަހު ްހުށަހެޅި ްިބލު ްައޅުަގނޑު ްސަބަބު ްހުަށހެޅި ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅި ްމިމި ްދެން ބިލަށްްްނަވާފަ.

ްިޚޔާލު ްފާޅުުކރެއްވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިޔައިރުަގއި ްބަހުސްކުރަމުން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު އެްް،ކޮށްއިހުތިރާމުފުޅުތަކަށް
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ްބޭ ްހުރިހާ ްއެޝުކުރުފުޅުންނަށް ްެވސް ްބޭފުޅަކު ްފެިނވަޑައިްްއަދާކުރަން.ްކޮންމެ ްޚިޔާލުބޭފުޅަކަށް ްެއްަގންނަވާ ްމިތާ ފުޅެއް

ް ްއެހެްނވީމާފާޅުކުރެްއވީ. ްއެްްެއކަމަށް، ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްބޭފުުޅންނަށް ްހުރިހާ ްްޓަކައި ވާހަކަފުޅުަތކަށްްބޭފުޅުންގެ

މަވެގެންްހުށަހެޅޭްބިލެއްްނޫން.ްހަސްްބިލަކީްފުރިވެމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅޭްއެއްްއަދާކުަރން.ްއާދެ،ްމިްޝުކުރު،ްކޮށްއިހުތިރާމު

ް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމުން ްބިެލއް ްއެ ްވެސް ްބިލަކީ ްކޮންމެ ްޚިޔާލުަތއްްްއެް،ބަހުސްކޮށްއެއަށް ބޭފުޅުންގެ

ްފޮނުވައިގެން ްައށް ްކޮމިޓީ ްއަދިް،ފާޅުކުރުމަށްފަހުގައި ްަމރުޙަލާގައި ްބަދަލުތަކެްކޮމިޓީގެ ްޭއގެްއްއިތުރު ްއަދި ްގެނެސް

ްވެ ްރިޯޕޓަފަހުން ްކޮމިޓީ ްފޮނުވުމުންސް ްމެންބަރުންނަށް ްއެކުަލވާލުމަށްފަހުގައި ްވެސް ްއިތުުރްް،ށް އެއަްށވެސް

ްހުށަހެިޅގެން ްް،އިޞްލާޙުތަކެއް ްއެްއޗެއް. ްވެގެންދާ ްޤާނޫނަކަށް ްފާސްވެގެން ްތަޅުމުން ައޅުަގނުޑް،ްއެހެންވީމާމަޖިލީހުގެ

ްހު ްޤަބޫލުކުރާމި ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްއިޞްލާޙަކީ ްޢިްށަހެޅި ްހުރިހާ ްފުރިހަމަްޮގތުގައި ްމިއީ ްމެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަތްތެރިްްއިޞްލާޙެއް ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެެދނީ ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑު ްނޫން. ްއިޞްލާެޙއް ްޤަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމަށް

ްބަލައިގަނެ ްފޮނުވައިގެންް،މެންބަރުން ްއަށް ްޚިޔާލުްކޮމިޓީ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްތިޔަ ްމަރުޙަލާގައި ްފުޅާްކޮމިީޓެގ

ްގޮތުގެ ްފަރުމާކުރެއްވުމަށްފަހުގަްްއެްއގޮތްވާ ްބިލު ްމި ްދިޔުމަތިން ްބަދަލުވެެގން ްޤާނޫނަކަށް ްމި ްބޮޑަށްްއި ްވަރަށް ން.

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހިޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަ ްމިހާ ްބަހުސް ްއިބްިތދާޢީ ްބިުލގެ ްއާދެ،ްމި ްމެންބަރު. ްނިމުނީ.ްމިއަތްތެރި ްމި ްވޯަޓްށްސާބުން ދުގެ

ްތުމަށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްއެުހންްއޮންނާނެ.ްއެހުމުގެްަވގުުތގައިްމިްބިލުްބަލައިގަ

ްމިް-19.2 ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއެޖެންޑާްއާދެ، ްްދަނީ ްވިލުފ19.2ްުނަންބަރު ްޢިްއޒަތްްށީއަށް. ްމެާދއިރާގެ ންބަރުްތެރި

ދިވެހިރާއްޭޖގެްއިދާރީްދާިއރާތައްްލާމަރުކަީޒްއުސޫލުްނ2919/97ްްރަޝީދުްހުށަހަޅުްއވާަފއިާވްޤާނޫނުްނަންބަރުްްރިޔާޟު

ްއިޞްލާޙުް ްޤާނޫނަށް ްގެންދިއުހިންގުމުގެ ްުކރިއަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްމިްގެނައުުމގެ ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ މަށް.

ްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފަށް.އަރުވަނިްވަިއކަރަދޫްދާއި

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ނުޑގެްއަޚް،ްއައްުދއްތޫރުްޑރ.އަފްރާޝީމުްޢަލީް `.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅަގނޑުްެވސްްއަުޅގަ

ނުޑްވެްސްވަރަށްްއަިނޔާވެރިްގޮތަކަށްްޝަހީދުކޮށްލާފައިްވާތީްއޭެގް ފަހުންްލިބޭްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްކަމަށްްވާތީްއަުޅގަ

ްދަންނަވައިެލވޭތޯް ްވާހަކަކޮެޅއް ްތެރެއިން ްޝުޢޫރުތަުކގެ ްއުފެދިަފއިވާ ްހިތުގައި ްއަޅުަގނުޑގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމަނިކުފާނާ އެ

ނޑުްފުރަތަމަްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްވަރަށްްމޮުޅްބޭ ފުޅެކޭ.ްވަރަށްްޢިލްމުވެިރްބަލާނަން.ްއެްމަނިކުފާނަކީްއަުޅގަ

ްވިސްނިވަަޑިއގެން،ް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްބޭފުޅެކޭ. ްޒިންމާއުފުލާ ްއަދި ްހީވާގި ްމުރާލި، ްކެރޭ، ބޭފުޅެކޭ.
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މަނިކުފާނަށްްލިބިވަޑަިއގެންްުހންނެވިްޢިލްމުގެްއެންމެްފުރިހަމަްބޭނުން،ްއެންމެްރަނގަުޅްގޮތުަގއިްހިތްޕެިވްބޭފުޅެއް.ްއެް

ކުފާނަށްްވިސްނިވަަޑިއގަްނނަވާްގޮުތަގއިްކަމަކާްގުޅޭްގޮުތންްއޮންނަްގޮތްްހާމަކުރުމުަގިއްކުޑަްވެސްްޖެހިލުމެއްްނެތިްމަނި

ްވަރަށްް ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްޢާލިމެއް. ްގެންދެވި ްވިދާޅުވަމުން ްޙައްުޤގަިއ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްޙައްޤުަގއި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅުގަް ްކަމަުކ ްބޭފުެޅއް ްަވގުތުްސީރިއަސް ްވެސް ްީހސަމާސާކޮށްލަން ްސަކަމަޖާކޮށްލަިއ، ްއުޅޭިއރުގައި ްެއކު ނޑުމެންނާ

ްެއް ްޓަަކއި ްުއނގަންނައިދިނުމަށް ްދީން ްޓަަކއި ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްވަގުުތ ްގިނަ ްަވރަށް ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ހޯއްދެވި.

ްދު ްމި ްމަނިކުފާނު ްެއ ްބޭފުޅެއް. ްދީލަތި ްހޭދަކުރެްއވި ްަވގުތުތައް ްސަބަބަށްްމަނިކުފާނުގެ ްދާންޖެހުނު ްދޫކޮށް ނިޔެ

ްދަންނަވާލަންޖެހެނީް ްވާތީ،ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަށް ްނޫން ްބޭފުޅެއް ްމަރުވި ްމަރަކުން ްުޤދުރަތީ ްބަލާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްމަނިކުފާަނީކް ްއެ ްއެއީީކ. ްނޫނޭ ްބޭފުެޅއް ްއޮތް ްހަސަދަވެރިކަމެއް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްީމހަކު ްދޭތެރޭގައި ްމަނިކުފާނާ އެ

ވެސްްމީހަކާްޖަދަލެއްްކުރާްބޭފުޅެއްްނޫނޭ.ްޖަދަލެއްްކުރަންޏާްކުރާނީްމިކަހަލަްފޯރަމެއްގައިްޢިލްމީްޖަދަލެއް.ްއެއަްށްއެއްް

ްިސޔާީސް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫން. ްަރއްދެްއ ނޑި ްފި ްމިކަހަލަ ްރައްދެއް. ްޢިލްމީ ްެވސް ްބޭނުންވާނީ ްމަނިކުފާނު އެ

އެްމަނިކުފާނަކީްވަރަށްްޢިލްމީްޖަވާބުތަކެއްްެދްއވާ،ްޢިލްމީްމަޝްވަރާތަެކއްްގޮތުންްބެއްަޔސް،ްދީނީްގޮތުްންބެއްޔަސް،ް

ނުޑްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްެއްމަނިކުފާނުްމިދުނިޔެްދޫކުރަންް ދެއްވާްެހއްދެިވްބޭފުޅެއް.ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްބައެް ްހުރި ްއުިނކަމެއް ނީޑގެ ްސިކު ްމީހުންނަކީ ްކުރިމަތިކުރުިވ ްހާދިސާ ްއެްޖެހުނު ްބައެކޭ. ްނާޤާބިލު ްމީހުންނަކީ ްއެ ކޭ.

ްދެްއވުމުެގް ްޖަވާބެއް ްޢިލްމީ ްވާހަަކއަކަްށ ްވިދާޅުވި ްނޫނީ ްއަާކ ްވާހަކަ ްދެއްެކވި ްނުވަތަ ްކަމަކާ ްކުރެއްވި މަނިކުފާނު

ނޑި،ްނުކުޅެދޭްބައެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއެފަދަް ނޑިންްހަމަލާދީ،ްޤަތުލުްއެްކޮށްލީ.ްވަރަށްްފި ނޑިބަ ްބަދަލުގައިްކަ

ްބަޔަކީމު.ް ްނުކުމެތިބި ްއަާދކުރަން ްޒިންމާތަެކއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަކީ ްތަކުރާރުެވިވގެންނުވާނެ.ްއަުޅގަ ހަމަލާތަކެއް

ް ްަމސައްކަތް ްކުރާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތި،ްهللا ނޑުމެްއ ްމެދުކެ ްސަބަބުން ްޢަމަލުގެ ްއެ އިރާދަފުޅުކުެރވިްއޔާ

ނޑަިއނުލާްހަމަްކުރި ނޑައިނުލާ،ްައޑުކަ އަށްްގެންދާނެްވާހަކަްދަންނަވަންްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނުޑގެްދުޢާްމެދުކަ

ް ްފުރާނަފުޅަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމިންވަރުކުރެއްވުން.ްެއްهللاއަކީ ްނިޢުމަތް ްދާއިމީ ްުސވަރުޭގގެ ްރަޙްމަތުގައި ްތަނަވަސް ގެ

ްދެއްވުން. ްކެތްެތރިކަން ްއެންމެންނަށް ްޢާއިލާގެ ްދޫކުރެއްިވ ްމިދުނިޔެ ްބާއްޖަވެިރްްމަނިކުފާނު ްކުދިންނަށް ްތުއްތުުތއްތު އެ

ް ްމާތް ްމުސްތަުޤބަލެއް ްާބއްޖަވެރި ްމިްهللاްހަޔާތެއް، ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއާޔ ްއާމީން! މިންވަރުކޮްށދެއްވުން.

ް ްނަންަބރު ްޤާނޫނު ްަބލައިލާއިުރގައި ްބިލަށް ްއޮތް 2919/7ްހުށަހެޅިފައި ްނުތަނަވަްސް، ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަކީ

ްތަފާތުްމާޙައު ްޤާނޫނަށް ްމި ްމަރުޙަލާތަކުަގއި ްއެކި ްވާތީެވ،ްތަފާތު ްޤާނޫނަކަށް ްގެނައި ްވުޖޫދަށް ްތިެބގެން ްތެޭރގައި ލެއްގެ

ނޑުްަޤބޫލުކުރަން.ްއެއީްއޭުރގެްޙާލަތުްއޮތްްގޮތުންްމީތިްވުޖޫދަްށް އެކިްބޭފުޅުންްއިޞްލާޙުްހުށަަހޅުއްަވއިފި.ްއެއީްއަުޅގަ

ްގޮތުްނ،ްރާ ްއޮތް ްކަން ްއަޅުަގނުޑ،ްައޅުަގނުޑްއަިއއިރުަގއި ްފުރިހަމައަށްްނޫންކަން ްއެންމެ ްގޮުތން ްއޮތް ްމާޙައުލު އްޭޖގެ

ްއުޭޅް ްދަތިެވގެން ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްދެން ްނިިމގެންދިޔައީ. ްޤާނޫނު ްއެ ްޤަބޫލުކުރަްނ ނުޑ ްއަުޅގަ ޚުދު

ް ްއިޞްލާޙުގެ ްއޮްތ ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނުގެ ްިމ ްމައްސަލަ ްެއއް ްބުެނވިދިޔަްްވަނ1ްަމައްސަލަ، ްއެބައޮތް. ނަްނބަރުގައި
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ްމިސްކިތްތަްއް ްއޮންނަނީ ްމި ް)ތ(ގަިއ ްއުނިކުރުން. ް)ޖ( ްއަިދ ް)ލ( ްާއއި ް)ތ( ްާމއްދާގެ ްވަނަ ްބަޔާޅީސް ޤާނޫނުގެ

ްޤައުީމް ްގޮތުންނާިއ ްދީނީ ް)ޖ( ްހަމަޖެއްސުން. ްކަންކަން ްކަށުކަމާކެމީެގ ްބެހެއްޓުމާއި ްޤަބުރުސްާތނު ް)ލ( ބެލެހެއްޓުން.

ހަަގކުރަންޖެހޭްދުވަސްތަާކއިްމުނާސަބަތުތައްްާފހަގަކޮށް،ްދީނީްއަދިްޤައުމީްިއޙުތިފާލުތައްްބޭއްވުން.ްީމގަިއްގޮތުންނާއިްފާ

ްމިސްކިތްތަްއް ްހުންނަ ްރަށްރަުށަގއި ްމިސްކިތްަތއް، ްައކީ ްަމއްސަލަ ްދިމާވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފެނިގެ ްނާޤާބިލުކަން ްަކއުންސިލުތަކުގެ ްއިސްލާމިކުްބެލެހެއްޓުމުގައި ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްވާހަކަ ްއެ ްހިނގައްޖެ. ން

ްދަންނަވައިިފއްާޔް ރްޒެގްއަރިހުގައި ްއެފެއަ ްއިސްލާމިކު ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްނޫނީ ްއަރިހުަގއި ްކައިީރަގއި،ްނޫނީ ރޒް އެފެއަ

ްބޭނުމޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެރައޭ. ްވަރަށް ްނެތޭ، ްކަމެްއ ްތި ްތެރޭަގއި ްއިޚްިތޞާޞްގެ ްތިމަންނަގެ ތިކަންކަންްްވިދާޅުވަނީ

ްބޭނުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތީ. ްތެރޭަގއޭ ްއިޚްތިާޞޞްގެ ްކައުންސިލުގެ ްުކރާނީ ްކީއްހޭ ްއެހެނަސް ކޮށްދޭން.

ކައުންސިުލގެްއިޚްތިޞާްޞގެްތެރެއިންްމީތިްނެރެ،ްއިސްލާމިކުްމިނިސްޓްރީގެްއިޚްތިޞާްޞގެްތެރެއަށްްމިްދެންނެވުުން

ް)ތ(،ް)ލ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްގޮތަށްްްބަޔާޅީސް ްއަންނަނިވި ްމާއްދާ ްވަނަ ްތެޔާޅީސް ްއޮތީ ްދެން ް)ޖ(ްއިތުރުކުރަން. އަދި

ްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްދެވަނަްނަންބަރެއްގެްގޮތުަގއިްޖަހާފަ.ްސިޓީްކައުންސިލުްެއކުލެިވގެންާވ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަޅުަގނޑު ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރ39ްްިޝުކުރިއްާޔ ްުހސްަވގުތުކޮެޅއް މިނިޓުގެ

ްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ13:98ްްްއިްނ12:39ްް:ްހުސްވަގުުތކޮޅު[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހަމަނުވާތީ، ްކޯރަމް ްރަނގަބީލުޖަހައި ްފަށަން ްޖަލްސާ ްދަންފަޅީގެ 5ްްމި ްޖެހުމަށްފަހު، ްރަނގަބީލު 5ްމިނެޓުއިރުގެ

ްވީ ްޚިދުމަތްތަކާްމިނެޓުއިރު ްސަލާމަތީ ްހިނގަމުންދަނީ ްމަޖިލީހުަގއި ްވަގުތު ްމި ްނުވޭ. ްއެއް ްހަމަ ްމެްނބަރުން ްވެސް އިރު

ްއެަބް ްވަަޑއިގެން ްކޮމިޓީތަކުގައި ްއެ ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްދެ ްއެ ްބައްދަުލވުން. ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްއާއި ްކޮމިޓީ ބެހޭ

ްވަަޑއިގެ ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަވގުތު ްމި ްޢަބްދުތިއްބެވި. ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްިތއްބެީވ، هللاްން

ްމެންބަުރް ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްސަލީމު، ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްއޭދަފުށީ މަޢުޞޫމު،

ްދާ ްިނލަންދޫ ްޒުބައިރު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދުވާފަރު ްޢާމިރު، ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޙްމަދު އިރާގެ

ްމާފަންނުް ްމުއްޠަލިބު، ްއިްބރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްޙަމީދު، ްޢަބްދުލްމުޙްސިން މެންބަރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްމުޙައްމަދުްهللاްހުޅަނގު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ޢަބްދުއްރަޙީމު،
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ްޢަލީްޠާރިޤު،ްނައިފަ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދު،ްމިލަންދޫ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ރު

ްާދއިރާެގް ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްއަބޫަބކުރު، ްޖަމާލު ްޢަބްދުްލޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާވަުށ ރިޟާ،

ތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު،ްފުވައްމުލަކުްއު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމަޚްލޫފު،ްކުޅުދުއްފުށީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ގަލޮޅު

ތްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު،ްކުރެންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމޫސާ،ްބިލެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ްމިހާރު ްޢަބްދުލްޣަފޫރު. ްޫޔސުފް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްގަމު ްޙަމްޒާ، އަޙްމަދު

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދާނަން. ްކުރިއަްށ ްޖަލްސާ ްހުށަހަޅ11ްްާއެހެންވީމަ، ްކޮމިޓީަތކުން އަށް.

ްކަ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 19/96ްންކަން. ްކޮމިީޓް، ްބިުލގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްކުންފުންޏާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްއަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތީ، ްބާކީ ްަވގުތު ްގެްނދިއުން. ްކުިރއަށް ްރިޢާޔަތްކުރެްއވުން ްމަޖިލީހުން ްނިމި، މިނެޓު.11ްްމަރުޙަލާ

މިނެޓު.3ްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރިްޕާޓީްއަށްްވަގުތުްވަނީްހަމަވެފަ.ްޕީ.އޭްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޑީ.ާއރު.ޕީްއަށ19ްްްޕީ.ޕީ.އެމަށްް

ް ްއަށް ްޕާޓީ 3ްްޤައުމީ ްމިހާތަނަށް ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީ ްވާހަކަފުޅުދައްކަާވއިފަިއވޭ.ްައޅުަގނުޑ3ްްމިނެޓު.ްވަކި މެންބަރަކު

ްރުްޢަލީްޢާރިފު.ްކުންފުންޏާްބެހޭްޤާނޫނަށް.އެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުއަރުވާނީްަވއިކަރަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ނޑުްކުރީްދުވަހެްއގައިްއެދިފައިްއޮތްްފުރުޞަތެްއްވީމަ،ްކުޑަުކޑަްަވގުތުޮކޅެްއް ޝުކުރިއްޔާްއިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ްބެހޭ ްކުންފުންޏާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނަގަނީ. ްްމި ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްއިޞްލާުޙ19/96ްްޤާނޫނަށް ްގެނެވުނު އަށް

ްދާހާް ްތަފްސީލަށް ްމީގެ ްާތއީދުުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ްރިޕޯޓަށް ްފޮނުވި ްމިތަނަށް ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ

ނޑުގެްނެުތމާްއެއްކޮށްްމިްރިޕޯޓަށްްތާއީުދކޮށް،ްއަުޅަގނޑުްއިށީނދެލާަނން ް.ްފުރުޞަތެއްްއަުޅގަ

ް

ްްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްިއޞްލާޙުް ްއިޞްލާޙަކީ، ްގެނެވިފަިއވާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްކުންފުންޏާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްާލޙު ްވެސް ްއޭުރގައި ްބަާލއިުރގައި ްގޮތަށް ްވެްސްްހުށަހެޅިފައިވާ ްކަމަށް ްބޭނުމެއްގައި ްސިޔާީސ ވަނީ

ްގޮތަްށް ްއޮތް ްއެ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްފޮނުވީ، ްމި ްމަޖިލީހަށް ްކޮމިޓީން ްއަނބުރާ ްމިއަދު ްއިޞްާލޙު ްއެ ްއަދި ދަންނަވަން.

ފާސްކުރަންްބޭނުންނުވާްކަމަްށްކޮމިޓީްރިޕޯޓުަގއިްހިމެނުމަށްފަހުގަ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއެކަމަުކ،ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްއެހެނިހެންްކޮ ްއަދި ްާއއި ްސީ.އެމް.ޑީއޭ ްގޮތެްއަގއި ްޚާއްޞަ ްމަޢުލޫމާތުތައް، ްބަެއއް ްލިބިފައިވާ ްއެއްކޮށް ްރިޕޯޓާ މިޓީ

ްގެެނވެންް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްކުންފުންޏާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބަލާއިރުަގއި ްމަޢުލޫމާތުތަކަށް ްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން

ންްމިްޖެހެނީްސަރުކާރުެގްކުންފުނިތައްްރަނގަުޅްގޮަތަކށްްބައްޓަންެވ،ްއަދިްރަނގަޅުްއެބަޖެހޭ.ްއެްިއޞްލާޙުތައްްެގނެވެ
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ްކުންފުނިް ްިކޔުނު ްސްޓެލްކޯއޭ ްޤަރާރަކުްނ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓަަކއި. ްހިނގުމަށް މަގެްއގައި

ް ްނެތި ްރަޖިސްޓްރީ ްކުންފުނި ްއެ ްދުވަސ11ްްހުޅުވިފައި ްގިނަ ްވުރެ ްފުރުޞަތުގަިއްްއަހަރަށް ްމި ްވާކަން ޚިދުމަތްދީފައި

ްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ.

ް

ްްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްޢިްއޒަތް ތެރިްމެންބަރުންގެްއަރިހުންްއެދެން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްކޯރަމްްގެއްލިއްޖެ.ްކޯރަމްްހަމަކޮށްދެއްވުމަށްްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްައޅުަގނުޑ ްހަމަވެއްޖެ. ްނިޒާާމްهللاްކޯރަމް ްފުރުޞަތުއަރުވަން. މަޢުޞޫމަށް

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުކޑަްހުަވދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.

ް

ްސަލަ()ނިޒާމީްމައް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްެއއްެޗއްް ްއަޅުަވއި ްބޭފުޅަކަށް ްވަކި ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްހަމަ ްއެއީ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އަޅުަގނޑު

ްައޅު ްހީވަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުދިނުމުގައި ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްކަމަްށްދަންނަވާކަށެއް ްމި ްވެސް ނޑު ގަ

ްމިް ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްަހމަ ްވެސް ްމެންބަރަކީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްއޮންާނނެ. ްއެދިފައި ފުރުޞަތަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއިނގޭތޯ. ްލިބެނީ ްއެ ްފުރުޞަތު ްދެވަނަ ްއެކަމަުކ، ްބޭފުޅެއްކަން. ްހުރި ްއެދިވަޑަިއގެންފަިއ ފުރުޞަތަށް

ްބަލައިލާ ްތަރުތީބަށް ްފަހަތުގަ.ްމީގެ ްއެންމެ ްއޮންނަނީ ްިމ ްލިސްޓު ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަްތނުވާ ްޕާޓީައކަށް ްަވކި އިުރަގއި

ްމަތިންް ްއުސޫލުތަުކގެ ްއެދިފައިވާ ްއަކަށް ްޕާޓީ ްއަިއއިރު ްތަރުތީބުކުރަމުން ްލިސްޓު ްމި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްނަވާލީ.ކުރިންްކަންތައްްކުރަމުންްއަްނނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްވާހަކަްދަން

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޮތްް ްފުރުޞަތު ްދެވަނަ ްފަރާތުން ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްޕާޓީތަކަށް. ްތަރުތީބުން ްހަމަ ްގެންދަނީ ްމި ްފުރުޞަތުދެމުން އަޅުަގނޑު

ްއަރުވަ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ނޑު ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަާވކަށް ްމެންބަރަކު ްއިތުރު ީންނަމަވެސް
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ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްްދާއިާރގެ ްިޢއްޒަތްތެރިްهللاްކެލާ ްފުުރޞަތުއަރުވާނަން ނޑު ްއަުޅގަ މަޢުޞޫމަށް.ްެއއަށްފަހު

ނޑުްފުރުަޞތުއަރުވަން.ްهللاްމެންބަރަށް.ްކެލާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު ްމަޢުޞޫމަށްްއަޅުގަ

ް

ްްދެްއކެވުން:ވާހަކަްމަޢުޞޫމުهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްަމނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަނަދޫްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު

އީްސ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްައޅުަގނުޑްމިްނެގީްމިްމަޖިލީހުގެްކޯރަމްްގެއްލިގެންްމިްދަނީްއެިކްޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ްބޭބޭފުޅުންް ްބޭރުން ްދާައޅުްއވަިއގެން ްވަަޑއިގެން ްއަމީންޢާއްމު ްމަޖިލީހުގެ ްފެންނަނީ ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަތީން. ފަހަރު

ސްއޫިލއްޔަުތގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭްކަމެއްތޯްެއއީ.ްޙަޤީޤަތުަގއިްމިީއްގެނެސްްކޯރަމްްހަމަކުރަްއވާްަތން.ްއެްމަނިކުފާނުގެްމަ

ްނަންް ްވަގުތުތަކުަގއި ްހުއްޓާލަންޖެހޭ ްމަޖިލިސް ްގެއްލިގެން ްކޯރަމް ްމިހާރު ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްދެރަ ވަރަށް

ްއެ ްއިޢުލާނުކުރަްއވަން. ްވެސް ްނަން ްބޭފުޅުްނގެ ްނަގައިލާ ްކޯރަމް ްއުސޫލުން ްައޅުަގނުޑްއިޢުލާނުކުރާ ްެއކަން ެހންވީމާ،

ްފާހަގަކޮށްލީ.

ް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްއިލްތިމާސްކުރަމުން.ްް ްނަސޭހަތްތެރިވަމުން، ްފަހަރުފަހަރު ްތަފާތު ްމިދަނީ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްމައްސަލަިއަގއި ކޯރަމުގެ

ްކޮށް ްއެ ްމަސައްކަތް ްއެ ްނުކުމެވަޑަިއގެން ްައމީންޢާއްމު ްދަންނަަވއިގެން ްއެްއަޅުަގނޑު ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ދެްއަވނީ.

ްއެކަމަުކް ްހިނގައިދާނެ. ްނޯވެ ްއެހެން ްބަޔާުނަގއި ްަމސައްކަތު ްއަމީންޢާއްމުގެ ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްނުކޮށް ކަމަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއިނޭގތޯ. ްމަސަްއކަތްތަްއ ްކުރާ ްހިންގޭޯތ ްމަޖިލިސް ްމި ްދަންނަަވިއގެން، ނުޑ ްއަުޅގަ ވެސް

ނޑުމެންްއަމިއްަލްއަމީންޢާއްމަ ނޑުްދަންނަވާލީމަްއެކަންްކޮށްެދއްވާތީްޝުކުރުދަންނަވަންްއަމީންޢާއްަމށް.ްއަުޅގަ ށްްއަުޅގަ
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ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްބަލަންވީ. ްކުރެވޭތޯ ްރަނގަޅަށް ްމިކަން ްއަށް މަޢުޞޫމަށްްهللا

ްފުރުޞަތުއަރުވަންްވާަހކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުދާއިކެލާް

ްހާމަކުރިްް ްވާހަކަދަްއކަމުން ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްިއއްޔެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްއެހެ ންނަމަވެްސ،ްިމްފަދައިންްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީްންމިްދިރާސާކޮށްްނިންމާފައިްޮއތްްރިޕޯޓަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްހަމަްވިސްނަންޖެހޭ.ްމިްކުންފުންޏާްބެހޭްބިލުްޤާނޫނުްނަންބަރުް ްއަުޅގަ ިމއީްވަރަްށް،19/96ްބިލާްދޭތެރޭގައި

ްބިލަށްް ްމި ްއެއްކޮށް ްބަދަލާ ްއޮތް ްއަިއއްސަ ްއަށް ްިވަޔފާރި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްބިލެއް. ކުރީގެ

ނަންްއެބަޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްއިޞްލާޙެއްްގެނެވޭނީްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްއިސްެވ،ްއެކަީށގެންވާްއިޞްލާެޙއްްއަންް

ްއައިއިުރް ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްމި ްބިލު ްމި ްހުށަހަޅައިގެން. ްބިލެއް ްނެތް ްޖަުޒބާތު ްއެކަށީގެންވާ ްކަމަށް މި

އްގެްތެރެއިންްައއިްޖަޒުބާތުތަކެއްްމީގެތެޭރގަ.ްމީގެތެރޭަގއިްވެސްްހަމަްއޮތީްމަޖިލީހާއިްސަރުކާރާްދޭތެރޭގައިްއޮތްްކޯޅުމެ

ްއަްށް ްވިޔަފާރި ްމިނިވަން ްއެކު، ްޒިންމާދާރުކަމާ ްހަދަންޖެހޭނީ ްހަދާއިރު ްބިލެއް ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްވަންނަ ްތެރެއަށް ްވިަޔފާރީގެ ްއަބަދު ްފުރިހަމައަށް ްސަުރކާރެްއތޯ، ްކޮން ްޑިމޮކްރަސީއަކުން ްގޮތަށް. ްލިބޭ މުްންފުރުޞަތު

ްސަރުކާރުން،ް ްނުވަންނާނަމޭ. ްތެރެއަކަށް ްވިޔަފާރީގެ ްތިމަންނާމެން ްބުނަނީ ްމި ްސަރުކާުރން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ދަނީ.

ް ްއޮތީ ްހަވާލުިވއިރު ްނުކުރާނަމޭ.ްސަރުކާރާ ްއެއް ކުންފުނި.ްނިމިގެންދިޔައިރ6ްްުތިމަންނާމެންގެްސަރުކާރެއްގަިއްވިޔަފާރި

ގެްޤަރާރުންްހަދާފަ.ްމިްކުންފުނިތައްްރައްޔިތުންްދަރުވަމުން،ްދަރުވަމުންްގޮސްްކުންފުނި.ްހަމަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ65ްާ

އަޅުަގނޑުމެންްހަލާުކވާްވަރަްށްމިްއޮތީްދަރާފަ.ްރަްއޔިތުންނަށްްނޭނގިްެއކިްގޮތްގޮތުންްީދފައިްހުރިްކޮންޓްރެކްޓުަތކުެގް

ްނުދައްކާް ްއަާރ، ްއެބަ ްހަމައަށް ްރުފިޔާއާ ްބިލިޔަްނ ްެދ ްބިލުތައް ްގޮަތކަށްްްއަދަދު، ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްބިލުތައް. ހުރި

ްކުރަންޖެހޭ.ް ްކަންތައް ްއެކު ްޒިންމާދާރުކަމާ ްއެބަ ްހަދަންޏާ ްކުންފުނިތަކަށް ްސަރުކާރުން ްއޮތްއިރު ްވެފައި ކަންތައް

ްއަންަން ްތަރައްޤީވަމުން ްހުރޭ. ްއެަބ ްމަސައްކަތް ްުކރަންޖެހޭ ްހަދައިގެްނ ްކުންފުނި ްެވސް ްސަުރކާރުން އެހެނެއްނޫން،

އުމެްއގައިްބޮޑެތިްމަސައްކަްތތައްްކުރާއިރުްއަމިއްލަްިވޔަާފރިްފަރާތްތަކަށްްނުކުޅެދޭްކަންތައްތަުކގެްތެރެއަށްްސަރުކާރުްޤަ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްމަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ. ްހަދައިގެން ްކުންުފނިތައް ްބައެއް ްއެއްބާރުލުންދީގެން ްސަރުކާރުން ވަންނަންޖެހޭ.

ްަފއިދާ ްަބޔަކަށް ްވަކި ްެވސްްވަކިން ްޤާނޫނުން ްއޮޑިުޓގެ ްބޭރުެވ، ްޤާނޫނުން ްޮއޑިޓު ްހަދަިއގެން ްކުންފުނިތަެކއް ްގޮތަށް ާވ

ްއުފެއްދުމަީކް ްކުންފުނިތައް ްކުަރން ްކަންތައް ްގޮތަށް ްމަުގފަހިވާ ްކޮރަޕްޝަނަށް ްިއސްތިސްނާހޯދައިގެން އެކަހެރިެވގެން

ްކަ ްފައިދާހުރި ްެއއްގޮަތކަްށވެސް ްއަށް ްއެހެންޑިމޮކްރަސީ ްނޫން. ްކުރިންްވީމެއް ްނިންމާލުމުގެ ްާވހަކަކޮޅު ނޑު ްއަުޅގަ މާ،

ްފަަދް ްފެތޭ ްޒަމާނަށް ްމި ްސަުރކާރުން ްނުެވ، ްލަސްތަކެްއ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަްށ ކޮމިޓީގެ

ްމާ ްވިޔަފާރީގެ ްފޮނުވައިެގން، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޑްރާފްޓުކޮށްފައި ްބިލު ްކުންފުނީގެ ްގޮތަްށ ްގުޅޭ ްޒަމާނާ ޙައުުލަގއިްގޮތަކަށް،
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ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބައްޓަްނެވެގންދާނެ ްކަންަތއް ްގޮތަށް ްެދވޭނެ ްކުިރއަށް ްފަރާްތތަކަކަށް ްއަމިއްލަ ފުރިހަމައަށް

ްއުއްމީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަިއސް.ް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްޢިއްަޒތްތެރިް`. ްޑޮކްޓަރްްޝުކުރިްއޔާ ްއަޚް، ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްނޭވާަގއި ްމި ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑު ރައިސް.

ްަރއްޔިތުްނގެް ްދާއިާރގެ ްައޅުަގނޑުގެ ްކަމީ ްމަރާލާފައިވާ ްީދ ްއެއް ްއަނިޔާ ްރަޙުމުކުޑަ ްބަޔަުކ ްއަށް ްޢަލީ އަފާރްޝީމް

ނުޑގެްާދއިރާގެްަރއްޔިތުންެގްނަމުގައިްއަ ނުޑްނުހަނުްހަރުކަށިްއިބާރާތުންްނަމުގައި،ްޝަހީދުކޮށްލާަފއިވާްކަމީްއަުޅގަ ުޅގަ

ްފުރާނަފުޅަްށް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްނަުމގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްާދިއރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއަދި ްކަމެއް. ްކުްށވެރިކުާރ އެކަން

ްކެތްތެރިކަމާިއް ްއަށް ްޢާއިލާ ްމަނިކުފާނުެގ ްއެ ްއަދި ްހާލު، ްދަންނަވާ ްދުޢާ ްއެދި ްނިޢުމަތްލެއްވުން ްދާއިމީ ސުވަުރގޭގެ

ްމާތްތަ ްއެދި ްއޮތްްهللاްނަވަސްކަންދެްއވުމަށް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްާޤނޫނަށް ްބެހޭ ްާވގިއެެދން.ްއާދެ،ްކުންފުންޏާ ހަޟްރަތުަގއި

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްކަމަކީ ްދަންނަާވ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްެއހެން ްއިޞްލާެޙކޭ. ްމުހިއްމު ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަކީ

ްގެ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއައިްސ ްދާއިުރަގިއްމިހާރަކަށް ްބަދަލުވަމުން ްސަރުކާރުަތއް ްޑިމޮކްރަސީައކުން ނެވުނު

ްވަކިް ްދަނީ. ްމި ްހެދެމުން ްކުންފުނިތައް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއގޮތަށް ްނެތް. ްހައްދެއް ްެއްއެވސް ްހެދުމުގައި ކުންފުނިތައް

ްކުންފުނިތައްްއުފެއްދުމުގެްބޭނުމުަގއި އުފައްދަމުންްދަނީ.ްމިއީްޙަޤީޤަްތްްބަޔަކަށްްަވޒީފާދިނުމުގެްބޭނުމުގައިްކުއްިލއަކަށް

ްިމް ްއަދި ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް، ްއެހެންނަމަވެސް، އިނގޭތޯ.

ްކުންފުނިތަކުްން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރަނގަޅަށް ްވެްސްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި

ްފައި ްކުންފުނިތަެކްއްވާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްަވގުތެްއަގއި ްވާ ްދަށްވެފައި ްމިހާ ްޙާލަުތ ްމާލީ ްޤައުމުގެ ްގެއްލުން. ްާއއި ާދ

ްނެތް.ް ްކުރެޭވކަށެއް ްއެކަން ްައދި ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްދިނަަކސް ްވަޒީފާ ްމީހުންތަކަކަށް ްކުންފުނިތަކުން ހަދައިގެން،

ްހުރިހާ ްހުރި ްކުެރެވން ްރާއްޭޖގަިއ ްޒިންމާދާރުްްދައުލަތުގެ، ްއެހާ ްވެްސ ްވަުނމަކީ ްސަރުކާރުްނ ްތެެރއަށް ވިޔަފާރިތަުކގެ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްއަޚް،ްހުޅުހެންވޭރު ްބޭފުޅެްއ،ްއަޅުަގނުޑގެ ްެއއް ްވާހަކަދެްއކެވި ްތަނުގައި ްމި ްކަމަށް ްނޫން ގޮތެއް

ްސަރުް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް، ްމަނިކަކީ. ްމޫސާ ްފެިނގެންދިޔަީއްމެންބަރު ްވެސް ާކރުގައި

ްކިއްިލކޮތަޅުް ްއެމް.ޑީން ްޢަްއޔަްނކުރާ ްތަންތަނަށް ްއެ ްހުށަހަޅައި، ްނެތި ްހުދޫދެއް ްެއއްވެްސ ްހަމަ ްކުންފުނިތައް އެްއކަލަ

ްއިްން ްރާއްޖެ ްކަމަކީ ްކުރަްއވާ ްކަމަކަށް ްއިތުރު ްތަން.ްދެން ްތިބި ްމުޒާހަރާކުރަން ްމަޖިލިސްޭގދޮށުގައި ްައއިސް ހިފައިގެން

ރަށްްދަތުރުކުރަްއވަނީ.ްރާއްެޖްއިންްބޭރަށްްދަތުރުކޮްށގެންްއެްބޭފުޅުންނަށްްރާއްޭޖގެްމާީލްޙާލަތުްރަނގަުޅކުރެޭވްނަމަްބޭ

ްގިނަް ްހަމަ ްކުންފުނިތަކުން، ްގިނަ ްހުރި ްާރއްޖޭަގއި ްބައްލަަވއިަލއްވާ! ްމިހާރުވެސް ްރަނގަޅުކުރެވިފަ. ްއޮންނާނީ މިހާރު

ްޗެ ްނުވަތަ ްއެމް.ޑީން ްެއްކުންފުނިތަކުން ްމަޤްޞަދަކީ ނޑު ްމައިގަ ްބޭފުޅުންގެ ްޢައްޔަންކުަރއްވާ ްގޮުތގައި އަރމަުނގެ

މަޤާމުގައިްހުންނަްދުވަސްކޮޅުްދުނިޔެްބަލައިލުން.ްއިތުރުްއެްއވެސްްކަމެއްްނުކުަރްއވާ.ްދުނިޔެްބަލައިލުން.ްއެހެންވީމާ،ް
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ް ްފާސްެވގެން ްގޮތަށް ްމިއޮތް ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްކުްނފުންޏާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮންމެހެންްމިއީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިޔުމަކީ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއުެފދިގެންނުވާނެ. ްކުންފުނި ްވެސް ްަސރުކާރަށް ްަވގުތެްއގަިއ ްބޭނުން ްަވުގތަކު ްބޭނުންހާ ްކަމެއް. ލާޒިމު

ްަމއިަގނޑުް ްޤަބޫލުކުރާްގޮތެއްްނޫން.ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްައޅުަގނޑުެމން ްއުފެއްދުމަކީ ްކުްނފުނި ްބަހެއްްނެތި،ްސަރުކާރުން

ްކޮންމެހެންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަީކ ްޓަކަިއ ްަރއްޔިތުންަނށް ްމިލްކިްއޔާތު ްދައުަލތުގެ ްބަލައިލާއިުރގަިއ ރޫޙަށް

ްކުެރިވގެންދާނެް ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްމެނުވީ ްދަށުން ްގަާވއިދުގެ ްޤާނޫނާއި ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއެހެންވެްއޖެ ްކަމެއް. ކުރަންޖެހޭ

ނުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤާނޫނަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްޤާނޫެންއ.ްކުންފުންޏާްބެހޭްޤާނޫނެއްްކަމަކަށްްައޅުަގނޑުްޤަބޫެލއްް

ްުނކުރަން.ް ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްކުެރިވގެންވާނެ ްއެީއ ްހެދުމަކީ ްކުްނފުންޏެއް ްވެސް ްދައުލަތުން ނެތި،

ނޑުމެ ްައޅުގަ ްފާސްކޮްށ، ްައވަހަކަށް ްވީހާެވސް ްޤާނޫނު ްމި ްލާބަޔަްށްއެހެންވީމާ، ްހެާވއި ްރައްޔިތުންެގ ްޤައުުމގެ ްމުޅި ން

ްމަސައްކަތްކުރާްމަޖިލީހެއްްކަުމގައިްމިްމަޖިލިސްްެވގެންްދާނީްއެކަންްެއގޮތަށްްކުެރވިގެން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތު ްއަބޫބަކުރު. ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްމާވަށު ދޫކޮށްލައްވައިފި.ްްޝުކުރިއްާޔ.

ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފު.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްނަންބަރުްް`، ްޤާނޫނު ްދާ ްމި ްބަހުސްކުރަުމން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްމިހާރު ްރައިސް. ުޝކުރިއްާޔްޢިްއަޒތްތެރި

ޏާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލު،ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްދިރާާސކުރަްއވައިްނިންމެވިްގޮުތގެްކުންފުން،19/96ް

ްެއް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެހެން ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްތާއީދުުކރާ ނޑު ްއަޅުގަ ރިޕޯޓަށް

ްގޮތަ ްޤަބޫުލކުރާ ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްފަދައިން ްސަުރކާރަކަށްްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ްެއްއވެސް ްސަރުކާަރަކށް، ްެއއްވެްސ ކީ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްފަދަ ްުކންފުނި ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަޤްޞަދުތައް ްބޭނުންވާ ްސަރުާކރަކުން ްއެ ްގޮތުން ސިޔާސީ

ްޮއެވގެންނުވާ ްހުޅުވިފައި ްފުރުަޞތު ްއުެފއްދުމުގެ ްމުޢައްސަސާތައް ްފަދަ ްކުންފުނި ްހަދާ ްޚަރަދުކޮށްގެން ނޭ.ްދައުލަތުން

ްއެް ްހަރަކާތްތަކުގައި ްތަފާތު ްސަރުކާރުަގިއ ްނަޝީދުގެ ްމުަޙްއމަދު ްރައީސް ްކުީރގެ ްސަރުކާުރގަިއ، ްވޭުތވެދިޔަ ސަބަބަކީ

ްއެކްިޓވިސްޓުންނަށްްބޭފު ްއުޅުނު ްބަިއވެރިެވގެްނ ްހަރަކާތްތަކުަގއި ްތަފާތު ްޕާީޓގެ ްސިޔާސީ ްނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާ ޅާ

ންގެްއާމްދަނީްއިތުުރކުުރމުގެްމަޤުޞަދުަގއިްތަފާތުްކުްނފުނިތައްްއުފައްދާފަިއްާވކަންްތަފާތުްވަޒީފާތަްއްދީ،ްއަދިްެއްމީހު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަދިްތަޖުރިބާގެްއަީލަގއިްއަިދްކުންފުނީގެްއަދަދަށްްބަލައިލީމަްެވސްްއެނގިފައިްއެަބވޭ.ްައޅުަގނަޑްށް

ހަށްްކުންފުންޏެއްްރަޖިސްްޓރީކުރުމުގެްމަރުޙަލާަގއިްއުޭޅްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާްގޮތުަގއިްިމްސަރުކާރުންްވެސްްވަރަށްްައވަ

މިލިައންްޑޮލަރުްލިބިގެންްސޯލަރްއެނަރޖީްތަރައްޤީކުރުމާްއަދ159ްްިކަމުގެްޚަބަރުލިބިފައިްއެބައޮތް.ްބޭރުްފަރާތަކުންް



59 

 

ްޚަބަ ްަކމަށް ްއުޅޭ ްމަރުޙަލާަގއި ްރަޖިސްޓްރީުކރުމުގެ ްކުންފުންޏެއް ްޓަަކިއ ްފެތުރުމަށް ނޑުްރާއްޖޭަގއި ްއަުޅގަ ރުލިބޭ.

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްރަނގަޅުވާނޭ ްމާ ްވުރެ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ްކުންފުންޏެއް ްއާ ދަންނަވާނީ

ްނުދައްކާް ްފައިދާ ްއަދި ްއިނދަޖެހިފައިވާ ްތެރެއިން ްކުންފުނިތަކުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ސަރުކާރުަގއި

ްޚަރަދުކޮށް ްމިފައިސާ ްކުންފުނިތަކަށް ްހުރިް، ްމިހާރު ްދީގެން ްބޭފުުޅންނަށް ްއެ ްގޮުތަގއި ްަސބްސިޑީްޒގެ ްފައިސާ ްމި އަދި

ްތަފާތުް ްމިސާލަކަށް ްއަލީަގއި ްތަޖުރިބާގެ ްދުވަސްތަކުގެ ްވޭތުވެިދަޔ ްއާދެ، ްހަރުދަނާކުރަން. ްއިތުރަށް ކުންފުނިތައް

ްކުން ްޔުޓިލިޓީްޒ ްއެ ްއުފައްދަިއގެން، ްކުންފުނިތައް ްޔުޓިލިޓީްޒ ްކަހަަލްސަރަހައްދުތަކުަގއި ްެއްއވެސް ްވެްސ ފުނިތަަކކުން

ްއިންް ްއެސް.ޓީ.އޯ ްއޭެގއިތުރަށް ްއަދި ްނުވޭ. ްެއއް ްފާހަަގކުރެވިފަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްކަމަކަްށ ްދަްއކާ ްއެއް ފައިދާ

ްއަދިް ްލޯނާ ްހުރި ްގޮތްގޮުތންްނަގާފައި ްތަފާތު ްޔުޓިލިޓީްޒްކުންފުނިތަކުން ްމި ްގޮުތގައި ްލިބިފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ްއަޅުަގނޑަށް

ް ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްމިހާރު ްދަރަނި ްޚަރަދުެގ ްހުރި ްކޮށްފައި ްމިހާރ399ްްުތެލަށް ްއެަބވޭ. ްއަރާފައި ްމިިލއަނަަކށް އެތައް

ްޤަބޫލުކުާރް ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫުލކުރަނީ. ްައޅުަގނޑު ްކަމުގަިއ ްނާދިރުކަމެއް ްހަމަ ްފަިއދާނެރުމަކީ ްކުންފުނިތަކުން ޔުޓިލިޓީޒް

ްއުފައް ްކުންފުނިތަްއ ްމިފަދަ ނޑުމެންްގޮތުަގއި ްއަުޅގަ ްޚަރަުދކުރުމަށްވުރެ، ްގޮްތގޮތަށް ްއިތުރު ްަފިއސާ ްަދއުލަތުގެ ދައި

ްތަޢުލީމީް ްޚިދުމަތް، ްޞިއްޙީ ްމުހިއްމު. ްމާ ްތަރައްޤީކުރުން ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން

ްރާއްޖެތެރޭ ްމަރުޙަލާގަ.ްޚާއްޞަކޮށް ްއިނދަޖެހުމުގެ ްވަނީ ްއެ ްމިހާރު ްރަށްރަށުަގިއްޚިދުމަތް ްރަށްރަށުަގިއ،ްއަތޮޅުތަުކގެ ގެ

ނަޑށްް ޞިއްޙީްފަރުވާްމިހާރުްއެްއެވސްްވަރަކަށްްބޭސިުކ،ްައާސސީްޞިއްޙިްފަރުވާްވެސްްިލބެންްނުހުންނަކަންްއަޅުގަ

އްްފާހަގަކުރެވިަފއިވޭ.ްަބއެއްްިޞއްޙީްމަރުކަޒުތަުކގައިްބޭސްމަަލންްއަދިްއިންޖެކްޝަންްފަދަްއެންމެްއަސާސީްޚިދުމަތްތަ

ނޑުް ްކުރުމަްށވުރެ،ްއަުޅގަ ްޚަރަދުަތެކއް ްުއފައްދައިގެްންބޭކާރު ްކުންފުނިތަްއ ްއެހެްނވީމާ،ްމިފަދަ ްނެތް. ްލިބޭކަެށއް ވެސް

ްވާހަކަޮކޅުްނިންމައިލާނީް ނޑުގެ ްމުހިއްމު.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްމާ ްޚަރަދުކުރުން ްޚިދުމަތްތަކަށް ްއަާސސީ ްއެ ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ްއުފައް ްކުންފުނިތައް ްކުންފުނިތައްްމިފަދަ ްމިފަދަ ްބޭނުންވަނީ ްޮގވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްމި ްއަދި ދައި،

އުފެއްދުމަށްްޚަރަދުކުރުމަށްްުވރެްމިހާރުްއުފެދިފައިވާްކުންފުނިތައްްއިނދަޖެހެމުންްދާއިރުަގއިްސަބްސިީޑްޒގެްގޮތުަގއިްެއް

ްވަ ްމުހިއްމޭ. ްމާ ްހަރުދަނާކުރުން ްއިތުރަށް ްދީގެން ްޓަކަިއ.ްކުންފުނިތަކަށް ްފުރުޞަތަށް ްދެއްވި ްޝުކުރިްއޔާ ްބޮޑަށް ރަށް

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

 އޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުްވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ްެވސްް ނޑު ްއަުޅގަ ްުއސޫލުތަކަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއެ ްިއން ްކޮމިޓީ ްއެ ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްކުންފުންޏާ ްއާދެ، .`

ްެއއްބަސްް ްގޮތުން ނޑުމެންްއުސޫލެްއގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްަކއިލާއިުރގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ްބެހޭ ްކުންފުނިތަކާ ަވން.

ޅުވިްަފދައިންްއެމް.ޑީ.ީޕްސަރުކާުރްވިސްނާލަންްއެބަޖެހޭްކުީރގަިއްޙަޤީޤަތުގައިްމިތާްަބއެްއްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްވިދާ

ްއެ ްވިޔަފާިރ ްސަރުކާރުން ްއައީ ްވިދާޅުވަމުްނ ްކުރިން ްހުއްޓައިލާނަމޭ.ްއައުުމގެ ްވިޔަފާރި ްސަރުކާރުން ްނުކުރާނަމޭ. އް
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ްކުރިއަްށް ްޭއގެ ްއިތުރުޮކށް،ްވިޔަފާރި ްކުންފުނިތައް ްަސރުކާރުގެ ްއިންތިހާޔަށް ްފެނިގެންދިޔައީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަމަކު

ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭރަށްވުރެ ްއަދި ްތަން. ްއައި ްއަްށްވިޔަފާރިކުރަމުން ްވަރުގަދަ ްމާ ްވެސް ްހަމަްްވުރެ މިހާރުވެސް

ނޑުެމންްހަމައެކަނިްއެސް.ޓީ.ޯއްއަްށްބަލާއިރުަގއިްމިހާރުވެްސްރޯމިރުހާއިްގިެތޔޮމިރުހާއިްާކއްޓާ،ް ކުޑަެއއްްުނވެޔޭ.ްއަުޅގަ

ްދެންް ްމިހިރީ ްހަދައިގެން. ްސްޕަރމާކެެޓްއ ްއެސް.ޓީ.އޯަގއި ްވިްއކަމުން، ްދަނީ ްއިން ްއެސް.ީޓ.އޯ ްވެސް ްއެއްޗެހި މި

ް ްބަެއއް ްވާަހކަްފަހަރެއްގައި ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްވީމަ ްވިޔަފާރި ްކުރާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަންނޭނގެ ްވިދާޅުވާނެ ބޭފުޅުން

ްތެރެއަށްް ްވިޔަފާރީގެ ްކުދިކުދި ްމިފަދަ ްނުޖެހޭ ްސަރުކާރަކުން ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ްއެހެންެނއްނޫން. ްއިނގޭތޯ. ދައްކަނީއޭ

ްހަ ްބުނާހެން ްމި ްގެންދަނީ ްމި ްސަރުކާރުން ްއެހެންނަމަވެްސ ްކާްއޓާިއްވަންނާކަށެއް. ްއާއި ްތަރުކާރީ ްގަނެ، ްބާޒާރުން މަ

ްދިޔައިމަްމިއީް ްިވޔަފާރި ްދަރަޖައަށްްއެްސަރުާކރުގެ ްގެންަދނީ.ްމި ްއެ ްިވއްކަމުން ްއެްއޗެިހްވެސް ްވަޅޯމަހާ،ްމި މިރުހާއި

ްގޮ ްކޮންމެވެސް ްާގއިމުކުރަން.ްީމގައި ްއުސޫލުތަެކއް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްބޮުޑވަެރއް.ްއެހެްނީވމާ،ްއަުޅގަ ތްތަެކއްްތަންކޮޅެއް

ްަދއްކަމުންދަނީ.ް ްއަބަދުވެސް ްސަުރކާރުްނ ްވާހަކަ ްކުރިއަުރވާ ްވިޔަފާިރވެރިން ްފަންތީގެ ްުކދި ްއާއި ްފަންތި ްމެދު ރާވަން.

ްބޮޑެތިްމަސައްކަތްކުރަން.ް ްައށް ްއިންތިހާ ްގެންދަނީ ްއެ ްއިން ްެއސް.ޓީ.އޯ ްޓަކައި ްމީހުންްއިނދަޖަްއސާލުމަށް ްމި އެކަމަކު

ްމަސަްއކަތްތަ ްއަށް ްވިޔަފާިރވެރިންްއިންތިހާ ްފަންތީގެ ްމެދު ްއާިއ ްފަންތި ްކުދި ްިކހިނެއްތޯ ްއެހެްނވީމާ، ްކުރަމުން. ެކއް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ކުރިއަށްްެދވޭނީ،ްކޮންްއުސޫަލކުންތޯ.ްއަުޅަގނޑުމެންްބަލަިއލަމާ،ްކާުޑގެްާބވަތްތަކަށް.ްބަލާއިރުަގއި

ްއެންޓިް ްދިަޔއީ ްައޑުިއިވގެން ްބޯޑުން-އިހަށްދުވަހު ްހަކުާރިއްްކަރަޕްޝަން ނޑުލާއި ްހަ ްޮއފީހަށް ްޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ް ްެއއްޗެހިން ްމި 19ްްފުށާ، ްތުހުމަތެއްަގއި ްެޗއަރމަންެގ ްކުރީެގ ްއެސް.ޓީ.އޯެގ ްރުފިާޔގެ ްރުފިާޔ19ްްިމލިއަން މިލިއަން

ްވާހަކަ ްދިޔަ ްއޮީފހަށް ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްމައްސަލަ ްއެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްއޭނަ ްގޮުތަގއި ްނިކަންްކަރަޕްޝަނުގެ .

އެތައްްމިލިއަންްރުފިޔާްއެއ699ްްްއަޅުަގނޑުމެންްބަލައިލަމާ!ްކާުޑގެްސާމާނަކީްދިވެހިްސަރުކާރުންްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންް

ްދެްން ްހިނގާއިުރގައި ްޢަމަލުތައް ްޮބޑެތި ްމިވަރުގެ ްމީގެތެެރއިން ްެއއްެޗއް. ްވިްއކާ ްީދގެން ްގޮުތގައި ސަބްސިޑީގެ

ްކަންަތއްތަ ްދެންހުރި ްރަީއސް،ްއެސް.ޓީ.އޯގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަްއސަލަތޯ. ްކަރަޕްޝަނުގެ ްބޮޑެތި ްކޮންކަހަަލ ްހިނގާނީ ކުން

ްހުރިހާް ްއެސް.ޓީ.ޯއގެ ްއެއްަޗކީ ްހަދާ ްމި ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްގޮތް. ްހުރި ްކަންތައްތައް ްމިހިރީ ްވިސްނާބައްަލވާ! ނިކަން

ްސަބްސިް ްދޭ ްާބވަތްތަާކއި ްކާުޑގެ ްއޭގެތެެރއިން ްެގއްުލން. ްވަނީ ްމަްއޗަށްްވިޔަފާރިައކުން ްއަުގ ްތެުލގެ ްއާއި ޑީ

ްއިްން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްވަކިކޮްށލާއިރަށް ްތެޔޮ ްވެސް ްމިހާރު ްހޯދަނީ. ްމި ްފައިދާ ްވިޔަފާީރގެ ްއެސް.ޓީ.އޯގެ ޖައްސާލަިއގެން

ދައްކާނީްގެއްލުން.ްސަރުކާުރެގްހުރިހާްބިންތަކެއްްހުރީްހިލޭްދީފަ.ްމުޅިްމާލޭގެްތިންބައިކުޅަްއެއްބައިްއެހެރީްއެސް.ޓީ.އޯް

ްްއަށް ްކުޑަުކޑަ ްރައްޔިތުން ްޢާއްމު ްެއކަމަކު ްނަަގއިގެން. ްކުްއޔެއް ްކުޑަކުޑަ ްދީފަ. ްިމ1999ްްހިލޭ ްތަންކޮޅެއް އަކަފޫުޓގެ

ްއިްނ1ްްަލއްކަްރުިފޔާްއަށް.1ްްނަގަނީް ލަްއކަްރުފިާޔއަށްްނަަގިއގެންްިވޔަފާރިކުރަމުންްމިްދަނީ.ްއެކަމަުކްއެސް.ީޓ.އޯ

ްވިޔަފާ ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަދި ްކުދި ްކުދިްމިހިރީ ްއެހެންވީމާ،ްކިހިނެއްތޯ ްރާވާރޭވުން. ްޓަކައި ނުޑޮކށްލުމަށް ނޑުފު ްފު ރިަތއް

ްރައީްސ،ްދެންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް. ްޖާގަ ްނެތް ްދައްކާނީ.ްދެއްކޭކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްފަންތީގެ ްމެދު ްއާއި ފަންތި
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ްވި ްފެށީ. ްނަގަން ްޓެކްސްަތްއ ްވިޔަފާރިން ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއަދަކީ ްނަގަނީ.ްބަލައިލަމާ! ްޓެްކސް ްއިން ްަފއިދާ ޔަފާރި

ްކޮންް ްކުރިއެުރވުމަށް. ްިވޔަފާރި ްކޮށްދެނީ ްސަރުކާރުން ްކޮންކަމެއްޯތ ްނަގަނީ. ްއަެނކަްއޗެއް ްނަގަނީ. ޖީ.އެސް.ޓީ

މަސައްކަތްތެއްތޯ.ްއެކަމަކުްދުނިޔޭގެްއެހެންްތަންތާނގައިްެޓކްސްތައްްނަާގއިރު،ްިވޔަފާރިްފައިދާްއިންްފައިސާްނަގާއިުރް

ްމިނުންްކަންތަ ްކުޑަ ްއެންމެ ްކޮްށދެއޭ. ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްޓަކައި ްކުިރއެުރވުމަށް ްވިޔަފާރި ްސަުރކާރުން ްކޮށްދެއޭ. އްތަެކއް

ްސަރުކާރަށް.ް ްނަގަނީ ްމި ްވެސް ްލާރިކޮޅު ްހުންނަ ްޯލނުދޭން ްބޭންކުގައި ްނެތް. ްިލބޭކަށް ްވެސް ްލޯނެއް ބޭންކަކުން

ްބިލެ ްއެހެން ްނޫނީ ްޓީިބލެކޭ ްކޮންމެެވސް ްެދވޭނެްސަރުކާރަށް. ްލޯެނއް ްއެހެންވީމާ، ްސަުރކާރަށް. ްނަގަނީ ްމި ްކިާޔފައި ކޭ

ްިވޔަފާރީެގް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްވެސް ްޮގތެއް ްދެވޭނެ ްެއއް ްފައިސާ ްސަރުކާަރކުން ްނެތް. ްވެސް ގޮތެއް

ްިވަޔފާރިްއެއްްސަުރކާރަށްްނަގާަފއި، ްހުރިހާ ްވާހަކަދަްއކާލާފައި ްިވޔަފާރިކޮްށްްވާހަކަްނުދަްއކަމާ.ްިވޔަފާރީގެ ސަުރކާރުން

ްުޝކުރިްއާޔް ްރަނގަޅަށް. ްހުންނާނީ ްކުންފުނިތަްއ ްއެ ްހިސާބުން ްއެހާ ްނިމުނީ. ްއިނދަޖަްއސާލީމަ ްރައްޔިތުން ޢާއްމު

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށްްޓަކައި.ް

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްުއސޫލުން ްޢަމަލުކުރާ ްޢާއްމުކޮށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދަނީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްހިސާބުން ްމި ްއެޖެންާޑ1:39ްޝުކުރިއްާޔ. ަގއި

ްއަ ްކަންކަުމެގްް.12އިޓަމު ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯަޓށް ްއަިއޓަމަށް.ްމިއަދު ްމި ްއެހުން ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ވޯޓަށް

ްނެް ްވޯޓެއް ްއެންެމ ްއޮތީ ްދަށުން ްވަނީްއައިޓަުމގެ ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްދެންނެވުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހެންވީާމ، ގުން.

ްޗެުކކޮށްލަްއވަިއ1:25ް ްކާޑުކޮޅުަތއް ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެހެންވީމާ، ްޖަހާފަ. ަގއި

ްމެ ްހުރިހާ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކާުޑްހެއްދެވުމަށް ްއިށީނދެވަަޑއިގެން ންބަރުން

ްދާއިާރެގް ްގުރައިދޫ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްފުރުޞަތުައރުވަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްައޅުގަ ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް

ްްބރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެްޤާނޫނަށ2919/16ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރިޟާްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްާޤނޫނުްނަންބަރުް

ްގޮތަކަްށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްަމޖިލީހުން ްބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމުްރިޟާްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

59ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިް

12ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

96ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބިއވެރިިވ 43ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .22ް ްޖުމްލަ ްގުރައިޫދ43ް. ްއެހެންކަމުން .

ްޢިްއޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރިޟާ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ބްރޯޑްކާސްުޓކުރުމުެގ2919/16ްްރި

ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމަށްްފާހެއްްނުވި.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރުްއެހެންްމަސައްކަތް.ް.ްއިތ13ުޑާްައއިޓަމުްނިމުމާްެއކުްއެޖެނ12ްްޑާްއައިޓަމުްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްއެޖެން

11.1-ްް ްއެޖެންޑާ ްގެންދާނީ ްކުިރައށް ްއަޅުަގނޑު ްދަށުން ްއައިޓަމުގެ ްއެޖެންޑާ ްމި ްނަންބަރ11.1ްްުއައިަޓމު ޤާނޫނު

ްކޮމިޓީ،96/19ް ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްކުންފުންޏާ ްނިމި،ްމަޖިލީހުންްްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއިން މަރުޙަލާ

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްމަަސއްކަތް ނޑާިލއިުރ12ްްރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ްމެދުކަ އަްށ

ްމޫސާ.ް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުުރ ްކުޅުދުއްފުށީ ްވަނީ ްއެދިވަަޑއިގެންަފިއ ފުރުޞަތަށް

ްކުޅުުދއްފުށީްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްރީލޯޑުކޮށްލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްސިސްޓަުމ ްމަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ ްއަދި މެންބަރު،

ނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.ް ްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށްްއަުޅގަ

ް

 ހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާ

ްއިންް ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްއިޞްލާުޙ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިޞްލާޙުގެނަުއމަށް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްކުންފުންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްރިޕޯޓެއް. ްޤަބޫލުކުެރޭވ ްެވސް ނޑަށް ްައޅުގަ ްރިޕޯޓަކީ ްނިންމާފައިވާ ްކަމަށް ްނުފެންނަ ބަލައިގަންނަން
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ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެފަދަްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްޚިދުމަތްތަކެއްކަން. ްދޭންޖެހޭނެ ްސަރުކާރުން ްމިއަދު ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްކަހަލަ ބައެއް

ްސަރުކާރުންް ްއޮންނަންޖެހޭކަން. ްޤައުމުގައި ްމި ްމިއަދު ްކުންފުނިތައް ްފަދަ ްއެސް.ޓީ.އޯ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް

ްފޯރުކޮށްދި ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްއެްއަގއިްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ ްއެއް ްއަގު ްމުދަލުގެ ނުމުގައި

ހިފަހައްޓައިގެން،ްރަްއޔިތުންެގްއަތްފޯރާްހިސާުބގަިއްކާބޯތަެކތިްބެހެއްޓުމަކީްަދއުލަތުގެްަމްއޗަށްްމިއަދުްކުރަންޖެހިފައިާވް

ް ްއާބާދީ ްޙަޤީޤަތެއް.ްރާއްޖޭގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްބެހިގެނ299ްްކަމެއްކަން ްމިފަދަްްރަށަށް ދާއިރުގައި

ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރުމަށްް ްބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހޯދާ ްމުދާ ްރަށްރަށުން ްނަމަ، ްނެތް ްވަސީލަތްތަކެއް ްދެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްއަުގގައި ްބޮުޑ ްވަރަށް ްހޯދުމަކީ ްވަސީލަތްަތއް ްބޭނުންވާ ޓަކައި

މުންްއެސް.ޓީ.އޯްފަދަްކުންފުނިތަކުންްރާއްޖޭގެްމާކެޓުްކޮންޓްޯރލްކުރުމަށްްޓަކައިްކުރަމުންދާްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ްއެހެންކަ

ްސަބަބުންް ްއެސް.ޓީ.ޯއގެ ްއިނގޭތޯ. ްދެން ްސާބަސް ްފަށްފަށުން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ މަސައްކަތްތައް

ްމިއަދު ްއެއީ ްލިބޭކަން ްމުދާ ްއަގުަގއި ްހެޔޮ ްއެކަީށގެންާވ ްހަމަްްރައްޔިތުންނަށް ްޙަޤީޤަތެއް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަްތުކރަމުންދާތީ ްއެްއަގއި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްވަރަށް ްއެސް.ޓީ.އޯ ްެވސް ްދާއިާރގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވެްސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްާވކަން ްޮކންޓްރޯލުކުރެވިފަިއ ްައގު ްމުދަލުެގ ދާއިރާަގއި

ްޤައުުމގަިއްއެ ްމި ްއެއީ ްދާކަން ްއަތްނުފޯރާހިސާބަށް ްައގުތައް ްާބޒާުރގެ ްދުވަސްވަރު ްކަހަލަ ްރޯދަމަސް ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްގިނަގުނަް ްތަކުރާރުކޮށް ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްޓަކައި ްކޮންޓްރޯލްުކރުމަށް ްއެކަން ްޙަޤީޤަތެއް. ްއަންނަ ތަކުރާރުވަމުން

ްއޮންނަ ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްއެއީްމަސައްކަތްތަެކއް ްއަންނަކަން ްކުރަމުން ްޓަކަިއ ްރައްޔިތުންނަށް ްެވސް އިުރަގއި

ްރައްޔިތުންނަށްް ްހުންނާނެ. ްވިޔަފާިރ ްކުރަންޖެހޭނެ ްސަުރާކރުން ްއެހެްނވީމާ، ްަޙޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުާރ އަޅުަގނޑުމެން

ްކު ްސަރުާކރުން ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ްއަގުގައި ްހެޔޮ ްތަކެތި ްއެހެނިހެން ްއަދި ްކާބޯތަކެްއޗާ ްކަމެއް.ްބޭނުންވާ ރަންޖެހޭނެ

އެހެންވީމާ،ްސަުރކާރުންްވިޔަާފރީގެްދާއިާރަގއިްކޮންމެެވސްްުހދޫދެއްގެްތެޭރގަިއްމަސަްއކަތްުކރުމަކީްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ް

ްމުދާް ްއަުގަގއި ްއެކަށީގެްނވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނަމަ، ްދޫކޮްށލައިފި ްއަތްަމއްޗަށް ްވިޔަާފރިވެރިންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމާކެޓު މުޅި

ްކޮންމެެވްސްްނުލިބޭނެ ްތެރޭގައި ްވިަޔފާރީގެ ްސަރުކާރުން ްއެހެންވީމާ، ްޮއވޭ. ްޤައުމުގައި ްމި ްއަބަދުވެސް ްބިރު ކަމުގެ

ްވެްސް ްކަމެއްގައި ްކޮންމެ ްނޫން. ްކަމެއް ްވަރުގެ ްދޫކޮށްަލންޖެހޭ ްނުކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްުއޅުމަކީ ވަރަކަށް

ްހި ްެވސް ްޤައުމެްއގައި ްކޮންމެ ްހިނުގމަކީ ްފަސާދަ ްއެްކޮރަޕްޝަނާއި ްބެލުމަކީ ްކަންތައްތައް ްެއ ްކަންތައްަތއް. ނގާ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކޮށްފާނެތީ ްވެދާނެތީ،ްކަމެއް ްކަމެއް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްމުައއްސަސާތަކުން ްބެހޭ ކަންތައްތަްއްބެލުމާ

ނޑަށްްހަމަްކަމެއްްނުކޮށްްމިއަދުްތިބޭކަށްނުޖެހޭނެ.ްއެހެންކަމުން،ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްނިންމާފައިވާްނިންމުމަކީް އަޅުގަ

ްއޮްތް ްކުރިއަށް ްކުންފުނިތައް ްފަދަ ްއެސް.ޓީ.އޯ ްަސރުކާރުން ްބޭނުންވޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަެމއް. ްތާއީދުކުެރވޭ ވަރަށް

ްގޮތެްއގަިއް ްހަރުދަނާ ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްމުދާ ްއަުގގައި ްހެޔޮ ްއެކަށީގެންވާ ްަރއްިޔތުންނަށް ްވެސް މުސްތަޤްބަލުގައި

ްކަް ްއުސޫލުތަކެއް ްހޯދައިދިނުމަށްްހިންގޭނެ ްމުދާ ްއަގުެހޔޮކޮށް ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންކަމުްނ، ްއޮތުން. ނަޑއަޅާފައި
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ްެއް ްއެުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހަަމ ްއަުޅަގނޑު ްޓަކަިއ ްމަަސއްކަަތށް ްހީވާގި ްުކރަމުންދާ ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ޓަކައި

ްއަދިވެސްްރަް ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްފޯރުކޮށްދޭނެްބޭފުޅުންނަށްްޝުކުރުއަދާކުރަްނ.ްއަުޅގަ ްމުދާ ްހެޮޔްއަުގގައި އްޔިތުންނަށް

ްއުސޫލުތަކެއްް ްލިބޭނެ ްމުދާ ްައުގަގއި ްހެޔޮ ްއެކަށީގެްނވާ ްރައްޔިތުންަނށް ްޤާއިމުކޮށް، ްިއން ްއެސް.ޓީ.އޯ ވަސީލަތްތައް

ްރިޕޯޓެް ްާތއީދުކުރާ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްހުށަހަޅާފައިާވ ްކޮމިޓީން ްއެހެންވީމާ، ްދިޔުން. އް.ްއެކަށަެއޅިގެްނ

ްއެހެންކަމުން،ް ްބަަލއިނުގަތުމަށް. ްިއޞްލާޙުތައް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަށް ްވަނީ ްފާހަގަކުރަްއވާފައި ްބޭފުޅުން ްއެ ރިޕޯޓުގައި

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިވަޑަިއގެންފަ ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރަކު ްޝުކުރިއްާޔ.ްއިތުރު ްގަާވއިދުގެ ްއެކު ްނެތުމާ 75ްްއި ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ 3ްވަނަ

ްޤާނޫނުްނަންބަރު؛ް ްމަތީން ްގޮުތގެ ް)ށ(ަގއިވާ ްދަށުން،ްއެްމާއްދާގެ ްކުންފުންޏ96/19ްްާވަނަްނަންބަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑުްިއއްވަން.3ްްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނަުއމުގެްބިލުގެް ްވަނަްިކޔުންްައޅުގަ

ނުޑްމިހާް-11.2 ްއެޖެންޑާއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ްްރު ްއިްން"ް-11.2އަިއޓަމު ްޓްރޭޑް ްިއންޓަރނޭޝަނަލް ްއޮން ކޮންވެންޝަން

ްބައިވެިރވުމުެގް ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ް)ސައިޓީސް(ގައި ްފްލޯރާ ްއެންްޑ ްފައުނާ ްވައިލްޑް ްއޮފް ްސްޕީޝަސް ރޑް އެންޑޭންޖަ

ްރި ްގޮތުގެ ްިނންމެވި ްދިރާސާކުރައްވައި ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްމަޖިލީހަށްްމައްސަލަ ްރިޕޯޓު ްމި ްހުށަހެޅުމަށް. ޕޯޓު

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީްޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިީޓގެްމުޤައްރިުރެގްނައިބުްތިމަރަފުށީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދް

ްޝަރީފު.ްއަޅުަގނޑުްޢިްއޒަތްެތރިްމުޤައްރިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްކަދެއްެކުވން:ވާހަްމަދުްޝަރީފުމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްތި

ރޑްް ްއެންޑޭންޖަ ްއިން ްޓްރޭޑް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއޮން ް"ކޮްނވެންޝަްނ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްބެހޭް ްތަރައްޤީާއ ްޤައުމީ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ް)ސައިީޓސް( ްފްލޯރާ ްއެންްޑ ްަފއުނާ ްވައިްލޑް ްއޮފް ސްޕީޝަސް

ްދިރާސާކުރުމަށް ްއެންމެހައިްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްހުރިހާ ްވާނީ ްމިހާރު ްރިޕޯޓު ްގޮތުގެ ްނިންމި ފަހު

މެންބަރުންނަށްްފޮނުވިފަ.ްއާދެ،ްމިްރިޕޯޓުގެްނިންމުންްފުދޭވަރަކަށްްދިގުްރިޕޯޓެއް.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑުްމިްރިޕޯޓުގެް

ތާތަކުަގއިްރިޢާޔަތްކުރުމަށްަފހުގައިް"ކޮްނވެންޝަންްއޮންްނިންމުންްދަންނަވައިލާނަން.ްާއދެ،ްމަތީގައިްފާހަގަކުެރވުނުްނުކު

ް)ސައިޓީސް(ަގއިް ްފްލޯރާ ްެއންޑް ްފައުނާ ްވައިލްްޑ ްއޮފް ްސްޕީަޝސް ރޑް ްއެންޑޭންޖަ ްިއން ްޓްރޭޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް

ނުްކޮމިޓީެގްަގއިްޭބއްވ2912ުޖޫނ11ްްްދިވެހިރާއްޖެްއިްންފުރިހަމަްމެންބަރެއްގެްގޮުތގަިއްބަިއވެރިުވމަށްްފެންނަްކަމަށްް

ް ްދައުރުގެ ްވީމާ،ްިމ4ްްމި ްއެެވ. ްނިންމަވާފައިވެ ްއިއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްހާޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވި ްބައްދަުލވުމަށް ވަނަ

ްދިރާސާކުރެްއވިް ްމައްސަލަ ްމި ްހުށަހެޅީމެވެ. ްރިޕޯޓު ްމި ްޓަކަިއ ްނިންމުމަށް ްގޮތެްއ ްމަޖިލީހުން ްމެދު މައްސަލައާ
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ްމެން ްކޮމިީޓގެ ްއެީކަގއިްބައްދަލުވުމަށް ްރިޕޯޓާ ްމި ްެވސް ްލިޔުެމއް ްއެނގޭނެ ްނިްސބަތް ްވަަޑއިގެންެނވި ބަރުން

ްހުށަހެޅިފައިވާނެްެއވެ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިޚްލާޞްތެރި ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީގެ ްމުޤައްރިރަާށއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮިމޓީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކުްޝުކުރިއްާޔ. ކަމާ

ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(1ްްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަށް، ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްއެއީ ްއޮތީ. ްމި ގަިޑިއރު

ް ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަުރވަމުން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަޑަިއގަންަނާވ ގަޑިއިުރ1ްްފުރުޞަތަށް

ް)ަވުގތު ްފުރުޞަތު. ްމަޖިލީހުގެްބަހުސެއްގެ ްދާންޖެހެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ކޮޅަކަށްފަހު(

ް 171ްްގަާވއިދުގެ ްޗެޕްޓަރ ްއެއީ ްދަށަށް. ްމާްއދާގެ ްދަށުންްް-36ވަނަ ްމާއްދާގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ރުހުންދިނުން.

ް ްއޮތީ. ްމި ް)ޅ(171ްބަހުސްކުރުމަށް ްމާއްދާގެ ްބަާޔންކުރެް-ވަނަ ް)ބ(ގައި ްމާއްދާގެ ްމެދުްމި ްރިޕޯޓާ ވިފަިއވާ

ްޕާޓީަތކަށްް ްިސޔާސީ ްމެންބަަރކަށާއި ްއެއް ްެއްއގެ ްޕާޓީ ްސިާޔީސ ްކޮންމެ ްތަމްސީލުކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް

ް ްޖުމްލަ ްމެންބަރަަކށް ްެއއް ްމައްސަަލއަާކ39ްްނިސްބަތްނުވާ ްއެ ްއެއަށްފަހު ްއަދި ްެއވެ. ްދޭންވާނެ ްފުުރޞަތެއް މިނެުޓގެ

ްނިން ްގޮތެއް ްގޮތުން ނުޑްބެހޭ ްއަުޅގަ ްއުސޫލުން ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްއެވެ. ްއަހާނީ ްވޯަޓކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ މުމަށް

ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަްން ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޕާީޓއަކަްށްނިސްބަތްނުވާ ްވަކި ްއަދި ްާޕޓީއަކަށް ްކޮންމެ ްގެންދާނީ. ކުރިއަށް

ނޑުްއެހެންވީމަ،ްއެގޮތުްނ17ްްމިނެޓ4ްްުނީްގަސްތުކުަރއްވާްމެންބަރަކަށް،ްއެއްްމެންބަރަކަށްްމިްލިބެ ިސކުންތު.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެާލ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްފަރާތުންްهللا ްޑީ.އާރު.ީޕގެ މަޢުޞޫމު،

ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް.

ް

 ްދެްއކެވުން:ވާހަކަްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްޢިއްޒަތް ރޑްްޝުކުރިއްާޔ، ްއެންޑޭންޖަ ްއިން ްޓްރޭޑް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއޮން ް"ކޮްނވެންޝަްނ ްއާދެ، ްަރއީސް. ތެރި

ްއޮތްް ްމި ްނިންމާފައި ްޮކމިޓީން ްމި ްޓަަކއި ްބައިވެިރވުމަށް ްފްލޯރާ"ަގއި ްއެންޑް ްފައުނާ ްަވއިލްޑް ްއޮފް ސްޕީޝަސް

ްކޮންވެންޝަނަ ްމި ްތާއީދުުކރޭ. ްފުރިހަމައަށް ްފަރާތުން ްޑީ.އާރު.ޕީެގ ްނޫްންހުށަހެޅުމަށް ްިއއްޔެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ީކ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއައީތީ ްކަންތައް ްމި ްހިސާބަށް ްމި ްކޮންވެންޝަނެއް. ްޮއންނަންޖެހޭ ްބައިވެިރވެފައި އިހަށްދުވަހު

ްރިޕޯުޓަގިއް ްމި ްއެދެނީ ްމި ނޑު ްނުަދއްކާ،ްއަުޅގަ ްދިުގްާވހަކަތަކެއް ްމާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަމާ ހިތާމަކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްމި

ް ްގޮތަށް ްޝުކުރިއްޔާ،ްއޮތް ްދިނުމަށް. ްސަރުކާރަށް ްރުހުން ްބައިވެިރވުމުގެ ްކޮންވެންޝަނުގައި ްމި ްމަޖިލީހުން މި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢާރިފަށްް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްވައިކަރަދޫ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޝުކުރިއްާޔ.

ްޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ްއަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު

ްރިޕޯުޓގަިއް ްކޮމިީޓގެ ްދިރާސާތައް ްކުެރވުނު ްގޮތުން ްބެހޭ ްަބއިވެިރުވމާ ްަރީއސް.ްސައިީޓސްަގއި ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްިއްއތިފާ ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްހިމެނުނު ްކޮމިީޓގަިއ ްއެ ްވަނީ ްިއއްތިފާޤުެވވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭްމި ްފާސްކުރައްވާފަ. ޤުން

ްއަީކް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއޮތް، ްއެަބ ްބަޔާންކުަރްއވާފައި ްޕޮއިްނޓުގައި ްއެއް ްމީގެ ްއަށް، ްދިވެހިާރއްޖެ ްބައިވަރު. ސަބަބުތައް

ްރަ ްޖަޒީރާ ްއުފެދިފައިާވ ްަމއްޗަށް ްތިމާެވއްެޓއްގެ ްލިބިފަިއވާ ްިސފަތަކެއް ްާޚއްޞަ ްގޮތުން ްަމއްޗަްށްގުދުރަތީ ށްތަކެްއގެ

ްާޚއްޞަް ްވެސް ްދިރުންތަކަކީ ްދިިރއުޭޅ ްތަނުަގއި ްމި ްއެުކ ްާޚއްޞަކަާމ ްމާޙައުުލގެ ްމި ްކަމަާށިއ، ްޤައުެމއް ބިނާވެފައިާވ

%ް ްޖީ.ޑީ.ީޕގެ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްކަމަާށއި، ްދިރުންތަކެއް ްލިބިފަިއވާ ް%89ްސިފަތަކެއް ްބާޒާުރގެ ްަވޒީފާގެ އަިދ79ްްއާއި

ްބޭ ްއިން ްމަްއޗަށ98ްްްުރވެރެޭވްތަކެތީގެް%ދިވެހިރާއްޖެ ްދިޭރތަކެތީގެްނަސްުލގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްވަނީ ްބިާނެވފައި ހިއްސާ

ްެވސްް ްގޮތުން ްއިޖުތިމާޢީ ްއަިދ ްފަންނީ ްސަގާފީ، ްއިޤްތިާޞދީ، ްދިރުންތަކަކީ ްއެ ްވެްސ ްީމގެތެރެއިން ކަމަށާއި،

ްއަދާކުރާ ްދައުރެއް ްމުހިއްމު ްތަރައްޤީގެ ްދެމެހެއްޓެނިވި ްފާހަގަކުރައްވާފަިއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭފުޅުން ްއެ ދިރުންތަކެއްކަން

ްބަދަލުކުރިް ްިލޔުމަށް ްެއއްެޗއް، ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ްެއންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތުމަކީ ްމިހެން ްރިޕޯުޓަގއި ްމި އެބަވޭ.

ނޑުްކަމަށްްވާީތވެ،ްމޫދުްކަމަ ށްްވާީތވެ،ްެއްކުރުމަކަށްްވެފަިއ،ްމިއީްިދވެހިރާއްޖޭގެްސަރަހައްުދގެްވެސްްބޮޑުްބަޔަކީްކަ

ްކަމަކަށްް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވެސް ްދިރިތިބުމަށް ްދުވަހެއްގެ ްކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދިރުންތަަކކީ ނުޑގަިއވާ ްކަ މޫދާއި

ްިދވެހިރާއްެޖް ްވެސް ްއަދަދަކީ ްޗަންދާގެ ްދައްކަންޖެހޭ ްބަިއވެރިވުމަށް ްކޮންވެންޝަނުަގއި ްމި ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަދި ވާތީ

ްއެކު ްފަސޭހަކަމާ ްއަށް ،ް ްއަކީ ްއަހަރެއްެގ52ްްމާނަ ްނޫން ްއެްއެޗއް ްބޮުޑ ްމާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޫޔސް.އެްސްޑޮލަރަީކ

ްވެްސްވިދާުޅވިް ްމެންބަރު ްވާހަކަފުޅުދެްއެކވި ްދެންމެއަކު ްަބއިވެިރވުަމކީ ްމުޢާހަދާގައި ްދަްއކާކަށް.ްއެހެންވީާމ،ްމި މައްޗަށް

ްނިންމާފައި ްކޮށް ްވެސް ްމިހާތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތުންްްފަދައިން ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްފެންނާތީ ްކަމަކަށް އޮންނަންޖެހޭ

ްާތއީދުކުރާް ްމިއަށް ްނަމުގައި ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްިލބުނު ްވާހަކަަދއްކަން އަޅުަގނޑަށް

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްުއތު ްކުޅުުދއްފުށީ ްފުރުޞަތުއަުރވަން،ްޝުކުރިއްާޔ. ނޑު ްައޅުގަ ްއަށް ްމޫސާ ްަޢބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ރު

ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްވާހަކަފުުޅދެއްކެވުމަށް.ް
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ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ްރަީއސް.ްދުނިޔޭގައިްނަސްލުްނެތިް ްހިމާޔަތްކުރުމާްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަކެތި ްބިރުހީވެފައިވާ ްކަމުގެ ހިނގައިދާނެ

ްކޮމިޓީންް ްެއގޮތުން ްކަމެއް. ްތާއީުދކުާރ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަަމ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްބައިވެިރުވމަކީ ްމުޢާހަދާގައި ބެހޭ

ްއަޅުގަް ްެއބަޖެހޭ. ްބަިއވެރިވާްނ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްސައިޓީްސަގއި ްގޮތަށް، ްވާ ްމި ްރިޕޯުޓގަިއ ްމިްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑުމެން

ްމިއަުދް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަެވސް، ްހިމާޔަތްކުރެވޭނީ. ްތަކެތި ްމިފަދަ ްހުރި ްަޤއުމުަގއި ްމި ްބަިއވެިރވެގެން ކަމުގަިއ

ްއެް ްފަރާތްތަކުން ްބޭުރގެ ްޮސއިކޮށްަފއި ްމުޢާހަދާތަކެއްަގއި ްހުރިާހ ްމި ްލަްއވާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްޢަމަލުކުރަމު ްހިފަނީ.ްމީހުން ްވެސް ްއެްއޗިހި ްހިފަނީ.ްއެެހން ްވެސް ްގޮތަކަށް.ްބޮޑުމަސް ްހިތަށްއެރިހާ ްމީހުން ްއެ ްދަނީ ން

ްދުނިޔޭެގްެއއްެވްސް ްމި ްސަބަުބންނެއް ނޑުމެންގެ ްހިފަނީ.ްއަުޅގަ ްެވސް ްއަޅަނީ.ްމަސް ްެވސް ްވެްސްހިފަނީ.ްދާ މިޔަރު

ްރައްޔިތުންނެ ްޤައުމުެގ ްމި ްހިސާބަކަށް ްނެތިާދ ްނަސްލު ްނެތް.ްއެްއޗެްއގެ ްއެއް ްކޮށްފަ ްމިހާތަނަށް ްޢަމަލު ްއ

އެހެންނަމަވެސް،ްބޭރުގެްފަރާްތތަކުންްހިފަންްބޭނުންވާވަރަށްްހިފާފައިްދެންްމިްބުނަނީްނަސްލުްހިމާޔަތްކުރުމޭްކިޔާފަިއް

ނަނީ.ްއަނެއްާކވެސްްމުޢާހަދާތަކެއްްިމްނެރެނީ.ްނެރެގެންްެއއަށްްެވސްްޢަމަލުނުކޮށްްދާތަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެން

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްވަނީ. ްދުވަސް ްއަހަރެއްހާ ްމިހާރު ްވެސް ްއޮންނަތާ ްމަނާކޮށްފައި ްމިޔަރުހިފުން ްޤައުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

މިޔަރަކީްރާއްޖޭަގއިްގިނަްރަށްރަށުގައިްހިފާްމިޔަރަކީްއޮއިވާިލްމިޔަރު.ްމިްމިޔަރުގެްސަބަބުންްރާއްޖޭގެްގިނަްރަށްރަށަށްް

ނުޑމެންްރަށަކީްވެސް،ްކުޅުދުއްުފއްޓަކީްވެސްްހަމަްވަރަށްްބޮުޑްވަރަށްްބޮޑެތިްއާމްދަނީްލި ބެމުންދޭ.ްއޭގެތެރެއިންްއަުޅގަ

އާމްދަނީްއެއްްލިބެމުންްައއިްރަށެއް.ްނަމަވެސް،ްިމއަދުްއެަކންްވެސްްަވކީްހުއްޓިފަ.ްއަޅުަގނޑުމެންްކައިީރަގއިްތިކަްން

ްމި ްމީހުން ްއެ ްސޮއިކުުރވާފައި ްމުޢާހަދާގައި ްބުނެ، ްވެސްްނުކުރާށެ ްގޮތްގޮތުން ްއެހެން ްއަަޅނީ. ްވެސް ްދާ ްކަމަކީ ކުރާހާ

ްަޤއުމުތަކުްން ްބޮޑެތި ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިވއްކޭ. ްެއްއޗިހި ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްހިފައި، ހިފަނީ.

ވިްއކަމުންދާކަން.ްްބޮޑުމަސްްވެސްްހިފަމުންްގެންދާކަން.ްމިްހުރިހާްއެއްޗެއްްހިފައި،ްވަރަށްްބޮޑުްައުގގައިްިމްއެއްޗިހި

އެހެންވީމާ،ްމުޢާހަދާްއެއްގައިްސޮއިކުެރވޭއިރުްމުޅިްދުނިޔެްެއްމުޢާހަދާްއަށްްޢަމަލުކުރުމަކީްވެސްްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ް

ްގޮެތއް.ް ްބޭރުކުރެވޭނެ ްވެސް ްމިޔަރު ްހިފާ ްނޯވޭ ނޑުެމންނަކަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްޮސއިުކރުމަށްފަހު، ްލައްވާ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެ ްޮސއިކޮށްަފއިްކަސްޓަމުން ްމުާޢހަދާއެއްަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެެހންވީމާ، ްނުކޮށްދޭ. ްވެސް ްޭބރެއް ެއއްޗިހި

އަޅުަގނޑުމެންްެއކަންްނުކޮށްްތިބެ،ްއެހެންްމީހުންްވެސްްއެކަންްނުކުރުމަކީްވެސްްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކަމުަގިއް

ް ްޯހދުމަކީ ްގޮތްތައް ްކުެރވޭނެ ްކަންަތއްތައް ްއުސޫލަކުން ްހަމަެއކަނިްނުކުރާނެ ްކަމެއް. ްކުރަްނޖެހިފައިވާ ްމިއަދު ވެސް

ނޑުމެންް ްނެތް.ްއަުޅގަ ްސަލާމަތްކުެރވޭކަށް ްނަސްލު ްެއއްޗިހީގެ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޮސއިކުރުމަުކން ްއެއްގައި މުޢާހަދާ

ްއެބަ ްމަނާކޮށްފައި ްޓަކަިއ ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްނަސްލު ްޤައުމުަގއި ްމި ްިމހާރުވެސް ްކަންަތއްތައް ްގިނަ ްއެްވަރަށް ހުރި.

ްހިފައި،ް ްތަކެތި ްއެ ްއެއްަގއި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްހަމަ ްރައްޔިުތންނެއްްނުކުރޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްބޭރުގައި ްދިވެހި ކަންތައްތަކަށް
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ްކަންކަމަކީް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްވިޔަފާރިކުރަމުން ްއެތަކެީތގެ ްއަތުލައިގަެނ، ްގޮތްގޮތުްނ ްއެހެން ްއަދި ބާނާ

ްމިފަދަ ްމިއަދު ނޑުްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަންތައްތަކެއް ްފާހަަގކުރަންޖެހޭނެ ްޮސއިކުާރއިުރގައި ްއެއްގައި މުޢާހަދާ

ްއެްއޗެްއގެްނަސްލަށްްުނރައްާކވާްހިސާބަށްްނުދާކަންް ނޑުމެންެގްސަބަބުންްމިްޤައުމުަގއިްެއްއވެސް ޤަބޫލުކުރަން.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިއަދުްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތެއް.ްއެކަް ންްކުރިްމީހުންްމިފަދަްމުޢާހަދާތައްްހަދައިގެންްމިއަދުްިމްއެއީްއަުޅގަ

ްމިް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްމިއަންނަނީ. ްވެސް ްަކއިރިއަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޓކައި ްސޮިއކުރުމަށް އެްއޗިހީަގއި

ްޝުކު ްތާއީދުކުރަން. ްމިކަމަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްރަނގަޅު ްަހމަ ްބައިވެިރވުމަކީ ްޢިއްޒަތްތެރިްމުޢާހަދާގައި ރިއްާޔ،

ްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިސްބަތްނުާވް ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްއަދި ްނެތް. ްެއއް ްއެދިަވަޑއިގެންފަ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ްޕާޓީއަކުްނ ްއިތުރު ޝުކުރިއްާޔ.

ްއެދި ްވާހަކަފުޅުަދއްަކަވން ްވެސް ްމެންބަރަކު ްތެރެއިން ްއެޖެންޑާްމެންބަރުންގެ ްއެހެންކަމުން،ްމި ްނެތް. ްެއއް ވަަޑއިގެންފަ

ްޖަލްސާް ްދެން ްއޮންނާނީ ްއެހުން ްވޯޓަށް ްއައިޓަމަށް ްއެޖެންޑާ ްމި ްދެން ްނިމުނީ. ްމި ްހިސާބުން ްމި ްބަހުސް އައިޓަުމގެ

ްގެްދަށުން.12ްއޮންނަްދުވަހަކުން،ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްއެޖެންް-11.3 ްއައިޓަމު ްދާްއަށ11.3ްްޑާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންތައްަތކާްދެން ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްއޮތީ.ްއެއީ ްމި ން

ް ްޖަދުވަުލ ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކޮމިޓީން ްކޮމިޓީނ2ްްްބެހޭ ްޢާއްމު ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަށް

މާއްާދގެްދަށުންްެއްއްްވަނ83ްަދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެިވްޮގތުގެްރިޕޯޓު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ްމިްރިޕޯޓަށްްަގވާއިުދގެް

އިޞްލާޙުްހުށަހެޅިފައިޭވ.ްމިީއްމިނިވަންްމުއަްއސަސާތަުކގެްކަންތައްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީންްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްޖަދުވަުލް

ްމަޖިލީހަށ2ްްް ްރިޕޯޓު ްމި ްވަނީ. ްމި ްދިރާސާކުރަްއވާފައި ްކޮމިޓީްނ ްޢާއްމު ްިއޞްލާޙެއް. ްހުށަހަުޅއްވާ އަށް

ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްމުޤައްރިުރ، ްކޮމިޓީގެ ްޢާއްމު هللاްނީ

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްއަޅުަގނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްމުޤައްރިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްް

ް

 ްކަދެްއކެވުން:ވާހަްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްބޭނުންވޭ. ްެވްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްވުގުުތކޮެޅއް ްޢިއްޒަތްތެރިްުކޑަ ޝުކުރިްއޔާ

ްގަާވއިދުެގްޖަދުވަލުް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްުމއައްސަާސތަކުގެ އަްށ2ްްރައީސް.ްމިނިވަން

ްިދރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު،ްޢާ ްއިޞްލާޙު ްްރައީްސްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރިޯޕޓު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން އްމު

ްނުވޭ.ްމިްް ްއެއް ްހިމެނިފަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީގައި ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްހެދިއިރުގައި ްރިޕޯޓު ްގޮުތގަިއްމި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްމެްނބަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުތޅާދޫ ްއިންނެވީ ްއޭުރގައި ްގޮުތަގއި ްމުޤައްރިެރއްގެ ްއަދިްކޮމިޓީގެ ްރަޝާދު. ްނާޒިމު ރު
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ނޑަށްްވުރެްމިްރިޕޯޓުްހުށަހަޅަންްއެންމެްލާއިޤުް މިއަދުްވެސްްމިްކޮމިޓީގެްމެންބަރެއްގެްގޮުތަގއިްއިންނަވާީތެވ،ްއަުޅގަ

ނޑުްޕާްސް ވާނީްެއްފަރާތްްކަމަށްްއަުޅަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭތީ،ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސްްއެްިޢޒުނަފުޅުދެްއވައިިފއްޔާްއަުޅގަ

ނޑުްކުރިއަށްްދާނަން.އޮންްކު ްރާނަން،ްނޫނިއްޔާްއަުޅގަ

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއެް ްތެޭރގައި ްބޭފުޅުންގެ ްތިޔަ ްއޮންނާނެ.ްދެން ްެއްފުރުޞަތު ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮމިޓީގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ

ްދާއި ްތުޅާދޫ ނޑު ްައޅުގަ ްވާނެ. ްރަނގަޅު ްކުރެްއވީމަ ްބާްއވަިއގެން ްއުސޫލު ްނާޒިމުްއޮންނަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްޢާއްުމް ްއެކުލަަވއިލެވުުނއިރު ްރިޕޯޓް ްމި ްރަޝާދަކީ ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ރަޝާދަށް

ްނާޒިމުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްމެންބަރެއް. ްކޮމިޓީގެ ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްމުޤައްރިރު. ކޮމިޓީގެ

ްޝާދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ރަ

ް

ްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނާިޒމުތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްރައްޔިތުންގެް ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްކަންތައްަތކާ ްމުައއްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ކުރެްއވުމަށްފަހު،ްޢާއްމުްކޮމިޓީންްނިންމެިވްއަށްްހުށަހަުޅއްވާަފއިާވްިއޞްލާޙުްދިރާސ2ްާމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގްޖަދުވަުލް

ގޮތުގެްރިޕޯޓުްމިްަވގުތުްއަުޅަގނޑުްހުށަހަޅާލުމަށްްފުރުޞަތުްމިްބޭނުންކުރާނަން.ްއާދެްމިްރިޕޯޓުްތައްޔާރުކުެރވުނުއިުރް

ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްއިތުރުން ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަކީ ްިތއްބެވި އެީއްްް.މިރުޢާކޮމިޓީގައި

.ްބާރަށުްޒިމުޢާހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްްއިބުްމުޤައްރިރު.ްމެދުައދިްމިހާރުވެސްްނަް.ކޮމިޓީގެްނައިބުްމުޤައްރިރު

ްމުޙަ ްމެންބަރު ްޝިފާޒުއްދާއިރާގެ ްާދއިމަުދ ްކެންދޫ ްތަސްމީނު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްހިންނަވަްރާެގ ްދާއިާރގެްޢަލީ. ރު

.ްހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމަދުްޤަސަމުއް.ްތިނަދޫްދާއިާރގެްެމންބަރުްމުޙަދުްޞާލިޙުމައްމުޙްމެންބަރުްއިބްރާހީމު

ްއްމުޙަ ްމާވަށު ްރަޝީދު. ްއަބްުދލްމަދު ްމެންބަރު ްމެންބަުރްްޖަމާލުްޒީޒުޢަދާއިރާގެ ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ އަބޫބަކުރު.

ްޙަމީދު ްް.އަބްދުލްމުޙްސިން ްމެންބަރުްމީގެއިތުރުން ްދާއިރާގެ ްމަޖިލީހުގެްއްމުޙަދުވާފަރު މަދުްޒުބައިރު.ްއާދެ،ްރައްޔިތުންގެ

ްކަންތައްތަކާ ްމުއަްއސަސާތަުކގެ ްކޮމިޓީންްމިނިވަން ްމަ ،ބެޭހ ްރައްޔިތުްނގެ ްޖަދުވަލު ްގަާވއިދުެގ ަގިއ2ްޖިލީހުގެ

ްއެ ްބައެްްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްލިސްޓަށް ްމުއައްަސސާތަކުގެ ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްދާއިާރެގ ްމަސްއޫލިއްޔަުތގެ އްްކޮމިީޓެގ

ކޮމިޓީންްްއެ ެއއްްްމައްސަލަ އިތުރުކުރުމަށްްެއދިވަަޑއިގެންްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްްއްމުސްތަިޤއްުލްމަޤާމުތަމުއައްސަސާަތކާއިް

ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަމްއސަލަ ރައްޔިތުންެގ ްމަްއސަލަް،އެއްްްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމަޖިލީހުގެްް.އަކީްމި ަރއްޔިތުްނގެ

ްމައް ްމި ްރައީްސ، ްއެޢިއްޒަތްތެރި ްއެގޮތުން، ްއަށް. ްކޮމިޓީ ްޢާްއމު ްވަނީ ްފޮނުވާފައި ްްސަލަ ްދިރާސާކޮށް 9ްކޮމިޓީން

ް ްޢިއްޒަތްތެރ2012ްިއެޕްރީލް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނިންމާ ްދުަވހު ްރިޕޯޓުްވަނަ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ަގއިްރަީއސަްށ
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ްއިސްލާޙުބަޔާ ްެއވާ ްތިރީަގއި ްްންކުރަނީ، ްޖަދުވަލު ްގަާވއިުދގެ 2ްްމަޖިލީހުގެ ްއަށް ްމަގެނައުަމށް. ޖިލީހުގެްރައްޔިތުންގެ

ް ްޖަދުވަލު ްއަންނަނިިވ2ްގަާވއިދުގެ ްތެރެއިން ްނަންތަކުގެ ްހިމެނޭ ްކޮލަމުަގއި ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ްހިމެނޭ ަގއި

ްމި ްހިމަނާފައި ްނަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްމިގޮތުން ްއިތުރުކުރުން. ްދެވަނަްްނަންތައް ްއޮތޯރިޓީ. ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިވްސް ވަނީ

ްަކއުންސިލްނަމަކަ ްމީޑިޔާ ްމޯލްޑިްވސް ްނަމަކަށް ްތިންވަނަ ްޖެނެރަލް. ްއޮޑިޓަރ ްމިް.ށް ްހަތަރަކަށް އޮންނަނީްްައދި

ކޯޕަރޭޝަން.ްޤާނޫނުންްްމޯލްޑިވްސްްބްރޯޑްާކްސޓިންޮއންނަނީްްޮކމިޝަން.ްމީގެއިތުރުންްމިްމޯލްޑިވްސްްބްރޯްޑކާސްޓިން

ގޮަތކީ.ްްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅިފައިވާްމީް.ްއާދެ!ތަިޤއްލުްމަޤާމުތައްނޫްނވެސްްމިނިަވންްމުއައްސަސާތަާކއިްމުސްްއުފައްދާްއެ

ްދިރާސާ ްއިސްލާޙ2012ްުްލްއޭޕްރ12ްްީކުރަްންފެއްޓިފަިއްވަީންއާދެ،ްަމއްސަލަ ްުދވަހު.ްމި ްކޮމިޓީްވަނަ ްއަށްްްކުރުމަށް

ްގަާވއިދުގެްފޮނުއްވާފައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ް)ށ(94ްްވަނީ ްއަދި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްދަށުވަނަ ްއިސްލާޙަީކްގެ ްމި ން

ްއިސްލާެޙއް ްގެނެވޭ ްަގާވިއދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެްކަެމއްްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެްްވާތީ، ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން މާއްދާތަުކގެ

ްގެންނަންޖެހޭ ްއިޞްލާެޙއް ްެއއްވެސް ްއެްކަމަށްްގަާވއިދަށް ްލިބިގެްނވާްްވާނަމަ، ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްދިރާސާކުރުުމެގ ކަމެއް

ްޢާއްްކޮމިޓީ ްަކމަށްއަކީ ްކޮމިޓީ ްހަވާލާދީްވުމުން،ްއެްމު ްް،މާއްދާތަކަްށ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަނ141ްްަރައްޔިތުްނގެ

ްއަްށް ްކޮމިޓީ ްއާދެ، ްދަށުން. ްއިޚްތިޔާުރގެ ްލިބިގެންާވ ްަރއީަސށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްދަށުން ް)ހ( މާއްދާގެ

ް ްކަންތައްތަްއ. ްގަްް-1ފާހަގަކުރެވުނު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްެއ103ްްާވއިދުގެ ްއިން ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކަންތައްތަކާް ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ްކޮމިޓީްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްހިނގަމުްންްބެހޭ ްއުފެދި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަީކ،

ްކޮމިޓީ ްއުފުލާ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްޒިންމާދާރުކުރުވުުމގެ ްމުއަްއސަާސތައް ްމިނިވަން ްމަޤާމުތަކާއި ްމުސްތަޤިއްލު ްއަންނަ

ިޖލީހުގެްްަގާވއިދުގެްޖަުދވަލުްއަށް،ްމަްިމހާތަނަށްްއެްކޮމިޓީްމަޤާމުތަކަކީަބއެްއްމުައއްސަސާތަާކއިްް،ވީހިނދުްކަމުގައިް

2ް ްދަށުން ްހަގެ ްުނވާަކން. ްކަުމގައި ްތަންތަން ްުގޅޭް-2ވާުލކުރެިވގެްނވާ ްމާލިްއޔަތާ ްަދއުލަުތގެ ގޮތުން،ްްެއގޮތުން،

ްއޮ ްއަދި ްއޮތޯިރޓީ ްމަނިޓަރީ ްދިރާސާކުރުުމގެްމޯލްޑިވްސް ްބަލައި ްމަސައްކަްތތައް ްކުރާ ްއޮފީހުން ްޖެނެރަލްެގ ިޑޓަރ

ްގަް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްމަސްއޫލިއްޔަުތ ް)ހ(100ްވާއިުދގެ ްާމއްދާގެ ްވަނަ ްދަށުްނ9ްްގެ ްނަންބަުރގެ ވަނަ

ްމާލި ްމަޖިލީހުގެ ްލިބިގެންރައްޔިތުންގެ ްކޮމިޓީއަށް ްވީނަމަވެސްްބަޔާންކޮށްފައިްވާަކމަށްްއްޔަތު ްދައުލަތުެގްް-3، އަދި،

ްގުޅޭ ްފިޔަވަޅުތަްމާލިއްޔަތާ ްއަޅަްނޖެހޭ ްދިރާސާކުރުމާއި ްރިޯޕޓުތައް ްއެިކއެކި ްފާހަަގކޮށް،ްގޮތުން،ްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލްގެ އް

ވަނަްމާއްދާެގ100ްްބެހޭްއިދާރާތަކަށްްއެންގުުމގެްމަސްއޫލިްއޔަތުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގެްްސަރުކާރުގެްކަމާ

ް()ހ ްކޮމިޓ6ްީގެ ްމާލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްދަށުން ްނަންބަރުެގ ްލިިބގެންްވަނަ ްބަޔާްނކޮށްފައިްްއަށް ްާވކަން

ް ްް-4ވީނަމަވެްސ، ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެނެރަލަކީ، ް)ހ(209ްއޮޑިޓަރ ްމާއްދާގެ ްދަށުންްވަނަ ގެ

ްމަޤާމަކަށް ްުމސްތަޤިއްލު ްއުފެދިފައިވާ ްް،ވާއިރުްްބާރުލިބިގެން ްނަންބަރު ެއއްގޮްތާވްްޤާނޫނާްއޮޑިޓ4/2007ްުޤާނޫނު

ްއެްގޮތުގެ ްާވޖިބުތައް ްމަޤާމުގެ ްއެ ްބަލައިްމަތިން ްދޭތޯ ްއަދާކުރަމުން ްް،ފަރާތުން ްޢާއެ ްޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ ުމްއްްމަޤާމު

ބެހޭްކޮމެޓީެގްްއްތަކާބެލެނިވެރިކަންްމަޖިލީހުގެްފެންވަރުަގއިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމިނިވަންްމުއައްސަސާަތކުެގްކަންތަ
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ްއޮް ްތެރޭަގއި ްފާހަގަކުރެވޭމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ްވެސް ްންނަންޖެހޭކަން ްބީދަް-5. ްމި ްމަސްހަމަ ްމި ްބެހޭއޫއިން ްލިއްޔަތުތަކާ

ްވާހަކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮގޮތުން ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިްވސް ްމަސްދައްކަމުންދާއިރު ްޖަވާބުދާރީކުުރމުގެ ްވެްސްއޫތޯރިޓީ ލިްއޔަތު

ްކޮ ްމިްދެ ްފާހަގަކުރެވޭ.ްހަމަ ްލިބިގެންާވކަން ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިަދކީްް-6މިޓީްއަށް ޗްްރމ2ްާމީގެއިތުރުން،ްރަްއޔިތުންގެ

ްަގާވއިދަކަށ2010ް ްފާސްވެފަިއވާ ްޤާނޫނުތަކުެގްްަގއި ްއާ ްފާސްކުރެވުނު ްމަޖިލީހުން ްފާސްކުރުމަށް ްަގވާއިުދ ްއެ ވެފަިއ،

ްތަކުގެްދަށުންްބައެއްްމިނިވަންްމުައްއސަސާތަކާްއަލަށްްއުފެދިފައިްޤާނޫނުްހުްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެވުނުްއާފާސްކުރުމަށްފަ

ްވާއިރުް ްޤާނޫނާ، ްއުފެއްިދ ްތަންތަން ްބަލައިްެއ ްއަާދކުރަމުންދޭތޯ ްވާޖިބުަތއް ްތަްނތަނުގެ ްއެ ްތަންތަންްް،އެްއގޮތަށް އެ

ްޢާޖަވާބު ްޒިންމާދާރުކުރެޭވނެ ްއެއްްއްދާރީކޮށް ްފެންވަރުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްބެލެނިވެރިކަން ްލިިބގެންނުާވްމު ްކޮމިޓީއަކަށް ެވސް

ް ްފާހަގަކުރެވޭ. ްއެަބހުރިކަން ްމުައއްސަސާތަެކއް ްމިް-7ބައެއް ްމިނިވަްންްކޮމިޓީްއެގޮތުން، ްބައެއް ްފާހަގަކުެރވުނު އަށް

ްއެ ްތިރީގައި ްމުއައްސަސާތައްްވަނީްމުއައްސަސާަތއް ްއުފެދުނު ްފަހުން ްހުށަހެޅުނު ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިގޮތުން ްއާެދ، ްއެވެ.

ްމި ްރިޕޯޓުްވެސް ްކޮމިޓީގެ ްހިމެނިފައިވާނެ. ްކައުންްް-1ގަިއ ްމީޑިއާ ްބްރޯޑްކާސްޓިންްމޯލްޑިވްސް ްމޯލްޑިވްސް ްސިލް.

ްބްޯރޑްކާސްޓިންކޮމި ްމޯލްޑިވްސް ްގަވަރމެންްޓްްޝަން. ްލޯކަލް ްކޮމިޝަން. ްއިންޓެގްރިޓީ ްަކސްޓަމްސް ކޯޕަރޭޝަން.

ްއިންެލންޑުއޮތޯރިޓީ ްމޯލްިޑވްސް .ްް ްއޮތޯރިޓީ. ްތަންތަންިއޞްލާޙުރެވެނިުއ ްމިހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެްންްނެތުމާްގައި އެކު

ްކަމަށް ްކަންތައް ްވަންނަންޖެހޭ ްވެސް ްމިއީ ްބެލިބެލުމުަގއި ްދިރާސާކޮށް ްއިޞްލާޙުވާްކޮމިޓީ ްމި ްވެސް ްތަްނތަން ްއެ ެގްތީ

ްދަންނަވަން.ް ްވާަހކަ ްވާނެ ްހިމެނިފައި ްމަޤާމުތަކުގެްް-8ތެރޭގައި ްއިތުރުންްމިްމިނިވަންްމުއައްސަސަަތކާއިްމުސްތަިޤއްލު

ކޮިމޓީގެްބެލެނިވެިރކަމުގެްދަށަށްްވަންނަްއިތުރުްމިިނވަންްމުައްއސަސާތައްްހުރިކަން.ްެއގޮތުންްްކޮމިޓީންްބެލިބެލުމުންްއެ

އޮތޯރިޓީ.ްމޯލްޑިވްސްްްތިރީގައިްއެވާްތަންތަންްފާހަަގކޮށްލެވޭ.ްަކސްޓަމްސްްއިންެޓްގރިޓީްކޮމިޝަން.ްލޯކަލްްަގވަރމެންޓް

ްކުރިންރެވެނިްއިންލެންޑު ްވާހަކަ ްތަންތަނުގެ ްމި ްއޮތޯރިޓީ. ްކޮމިޓީެގްވެްއު ްއާދެ ްވާނެ. ްދެންނެވިފައި ްއަޅުަގނޑަށް ސް

ްމަޤާމުތައް ްމުސްތަޤިއްލު ްމުއައްސަސާތަކާއި ްމިނިވަން ްއަންނަ ްވުޖޫދަށް ްއަލަށް ްނުވަތަ ްއުފެދިފައިވާ ްއަލަށް ްނިންމުން.

ް ްކޮމިޓީއާ ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްހަމިނިވަން ްހެދުމަށްވާލުކުެރިވގެންވާ ްކަމުގައި ްަގާވއިދުެގްްތަންތަން ްމަޖިލީހުގެ ޓަކައި

އަލަށްްއުފެދިފަިއވާްް،ގައިްހިމެނޭްމިނިވަންްމުއައްަސސާތަުކގެްކޮމިީޓގެްމަސްއޫލިްއޔަތުގެްާދއިރާގެްތެރެއަށ2ްްޖަދުވަލުް

ްމަޤާމުތައްް ްމުސްތަޤިއްލު ްމުއައްސަސާތަާކއި ްމިނިވަން ްއަްނނަ ްވުޖޫދަށް ްއަލަށް ްެއްްކުރުމަށްއިތުރު ނުވަތަ ޓަަކއި،

ްމި ްގެންނަންޖެހޭކަން ްއިސްލާޙު ްގެންނަންޖެހޭ ްރަްއޔިްޖަދުވަލަށް ްއާދެ، ްފާހަގަކުރެވިފަިއވޭ. ްބެލިބެލުމުން ތުްނެގްކޮމިޓީން

ވިފައިާވްބެހޭްކޮމިޓީގެްކޮލަމުަގއިްމިހާރުްބަޔާންކުރެްގެްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަުކގެްކަްނތައްތަކ2ާމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

ްލިްސޓުމުއައް ްކޮމިޓީްއަންނަނިވިް،ުއނިކުރުމަށްފަހުްސަސާަތކުގެ ްބަދަލުކުރުމަކީ ްގޮުތގަިއްްައށްްޮގތަށް ފާހަގަކުރެވުނު

ވަނަްބާބުގަިއ7ްްއެގޮތުންްކޮމިޓީންްމިްއިްޞލާޙުްބަދަލުކޮށްފައިްވާތީްޤާނޫނުއަސާސީގެްްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.

ްކޮމިޝަންތަކާ ްމުސްތަިޤއްލު ްއެްއްއިބާރާަތކީ.ްދެވަަންއިބާރާތަކަްށްމިްބަޔާންެވގެންވާ ްމަޤާމުތައް.ްމިއީ ްމުސްތަިޤއްލު އި

ްމިް ްގޮތަށް ްމި ްމަޤާމުތައް. ްމުޞްތަޤިއްުލ ްމުއައްަސސާތަކާއި ްމިނިވަން ްނޫންވެސް ްއެ ްއުފައްދާ ްޤާނޫނަކުން އޮންނަނީ
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ްނުޖެހޭ.ށްންްގަާވއިދަށްްބަދަލުގެންނާކައިބާރާތްތައްްބަދަލުކުެރވުމުންްކޮންމެްފަހަރަކުްއަލަށްްމުއަްއސަސާްެއއްްއުެފއްދުމު

ް ްޖަދުވަލު ްމީގެއިތުރުން ްަވދެގެންދާނެ. ްއެއް ްމުއައްސަސާ ްއެ ްތެރެިއން ްގަާވއިދުގެ ްމި 2ްއޭރުން ްކޮމިޓީް، އިޖުތިމާޢީ

ްހެލްތުް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއެީއ ްއެބަވޭ. ްފާހަގަކޮށްފައި ްރިޕޯުޓަގއި ްމި ްވެސް ްއިޞްލާުޙގެނައުމަށް ްއަންނަނިވި ކޮލަމަށް

ންޑްްފެމެލީެގްނަންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތުެގްނަމަށްްބަދަލުގެނެވިފަިއްވާީތްެއގޮތަށްްއެްނަންްބަދަލުކުރަންްވެސްްިމްއެ

ްރައިޓްސްް ްހިއުމަން ްއެންޑް ްޖެންޑަރްފެމެލީ ްއޮފް ްމިިނސްޓްރީ ްތިރިއަށް ްކޮލަމުގެ ްއެ ްވާެނ. ްހިމަނައިލާފައި ރިޕޯޓުގައި

ށަހެޅިފަިއވާނެްވާހަކަްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްމަޢުޫލމާތަށްްޓަކައިްދަންނަވާލަން.ްއިތުރުކުރުމަށްްވެްސްމިްރިޕޯޓުގައިްހު

އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމަނިކުފާނުގެްއިޒްނަފުޅާްއެކުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްާޢއްމުްކޮމިޓީގެްފަރާތުންްމިްރިޕޯޓުް

ްމަ ްގޮުތގެ ްރިޕޯޓުގައިވާ ްމި ްއެޖެންޑާކޮށްދެްއަވއި ްނިންމަވައިދެްއވުންްމަޖިލީހުގައި ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްމައްސަލަ ްމި ތީން

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްޝުކުރިއްޔ94ްްާއެދި ްހުށަހަޅާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްދަށުން ް)އ(ގެ ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮ ްނިންމިއިރު ްރިޕޯޓު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދާއިާރެގްޝުކުރިއްާޔ. ްތުޅާދޫ ްގެންދެވި ްކުރަްއވަމުން ްމުޤައްރިރުކަން މިޓީގެ

ްރިޯޕޓުް ްޝުކުރުއަާދކުރަން، ްއެުކ ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްރަޝާދަށް ްާނޒިމު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުް ްވެސް ްމެްނބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީގަިއ ްއަދި ނޑުްހުށަހެޅުއްވައިެދްއވީތީ. ގަ

ް ްދަށުން ްއުސޫުލގެ ްގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްމި ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯަޓށް ްމި 1ްޝުކުރުދަންނަވަން.

ް ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަުރވަމުން ނޑު ްައޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްފުރުޞަތަށް ގަިޑއިރުެގ1ްްގަިޑއިރު.

ްހު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ނުޑްބަހުސް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްއެ ްހުށަހެޅިފަިއވޭ. ްއިޞްލާޙު ްެއއް ށަހެޅިފަިއވާ،

ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްެއއީްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙެއް.ްމަޖިލީހުެގް

ް ްއަުޅގަނ89ްގަާވއިދުެގ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްާދގެ ްމެންބަރަްށްވަނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ުޑ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްްކަދެއްކެވުން:ވާހަްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ްރައްޔިތުންގެް ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްކަންތައްަތކާ ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޖަލުވަުލް ްގަާވއިދުގެ ްހުށަހަޅ2ްުމަޖިލީހުގެ ްނިންމެވިްއަށް ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަުހްޢާއްމު ްިއޞްލާޙު އްވާަފިއވާ

ްނިންމުން"ްމިް ް"ކޮމިީޓގެ ްއިޞްލާަޙކީ ްހުށަހަޅާ ްބޭނުން.ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅަން ްިއޞްލާޙެއް ްރިޕޯޓަްށްއަުޅަގނޑު ގޮތުގެ

ް ްއިތުރުކުރުން. ްޮގތުގައި ްޕެރެގެރާފުގެ ްފަހު ްއެންމެ ްޕެެރގެރާފު، ްއަންނަނިވި ްރައްޔިތުްނެގްބަޔަށް ްހުށަހަޅަނީ ނޑު އަުޅގަ
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ް ްޖަދުވަުލ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގ2ްްެމަޖިލިހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގުިޅެގން ްއިޞްލާޙުތަކާ ްއިްސވެެދންނެވުނު ްހުށަހެޅުނު އަށް

ް 199ްްގަާވއިދުގެ ްގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްމާއްދާެގ19ްްވަނަ ްއެ ްއިތުރުކުރުމަށްފަހު، ްނަންބަރެއް ްފަހަތަށް ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ް)ހ( ްތަރުތީބުކުރުން. ްނަންބަރުތައް 199ްްގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ 11ްްވަނަ ްނަންބަރު. ްޖަދުވަލުްް-11ވަނަ ްގަވާއިދުގެ މި

ްމަޤާމުތަކުނ2ްް ްމުސްތަޤިއްލު ްައދި ްކަމިޝަންތަކުންނާއި ްމުސްަތޤިއްލު ްއިދާރާތަކުންނާއި ްބަޔާްނވެގެްނވާްސަރުާކރުގެ ަގއި

މާލިއްޔަތާްުގޅޭްކަންކަންްބަލައިްދިރާސާކުުރން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްްއަދާކުރާްނުވަތަްހިންގާްދައުަލތުގެްއެންމެހައި

 ރައީސް.

 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ްއިސްދޫ ްފުުރޞަތުއަރުވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެމންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއަޙްމަދުްރަޝީދު.

ް

ްްދެއްެކވުން:ވާހަކަމަދުްރަޝީދުްންބަރުްއަޙްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެ

ްއަޅުަގނޑުް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވައިކަރަޫދގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( 1ްްޝުކުރިއްާޔ. ްމި ްބަހުެސްއ ްގަިޑއިރުގެ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަށުން. މިނެޓުއިރު.23ްްއައިޓަުމގެ

މިނެޓު.ްަޤއުމ3ްްީމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ11ްްްމިނެުޓއިރު.ްީޑ.އާރު.ޕީްއަށ14ްްްޕީ.ޕީ.އެމަށްް

ް 3ްްޕާޓީއަށް ްެވސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންެމ ްނިސްބަތްނުވާ ްާޕޓީއަކަށް ްވަކި ްފުރުޞަތުްމިނެޓ3ްުމިނެޓު. ގެ

ނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުއަރުވަނީްމާފަންނުްހުޅަނަގުްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.هللاްޢަބްދު

ް

ްްދެްއކެވުން:ވާހަކަޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނަގުްދާއިރާގެް

ްރައީް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަސަްއކަތްތަކަށްްޝުކުރިއްޔާ ްކޮމެޓީތަކުގެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމަވާފައިވާ ްކޮމިޓީން ސް.ްޢާއްމު

ްުވޒާރާތަާކއިް ްސަރުކާރުގެ ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްަމސައްކަތްތަުކގެ ްކޮމިޓީތަކުގެ ްއަދި ްބަދަލުތަކާ ްފެންނަ ްވެގެން ގެންނަން

ލައާްމެދުގައިްއުފެދިފަިއވާްޚިޔާލުތަފާތުވުމެއްްއުޅޭްކަމަށްްއިދާރާތަކާއިްމުސްތަޤިއްލުްކޮިމޝަންތައްްބަހާނެްގޮތުގެްމަްއސަ

ްޢާރިފުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްވަިއކަރަދޫ ްއެއީ ްހިނަގއްޖެ. ްފާހަގަުކރެވިގެން ްމިހާރު އަޅުަގނޑަށް
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ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްަހވާލާދީފަިއވާ ްިރޕޯޓުގައި ްމި ްއަދި ްސަބަބުންނާ، ްއިޞްލާޙުެގ ްަގވާއިދަްށ،ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގެ

ގަާވއިދުަގއިްމާލިްއޔަތުްކޮމިީޓގެްމަސްއޫިލއްޔަުތގެްތެޭރގައިްހިމެނިފައިވާްކަންތައްަތކުގެްަމއްޗަށްްބަާލއިރު.ްޢިްއޒަތްތެިރް

ްގޮެތްއގަިއް ްޚާއްަޞ ްއެްއ. ްކޮމިީޓ ްާޚއްޞަ ްވަރަށް ްއަީކ ްކޮމިޓީ ްމާިލއްޔަތު ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްމާލި ްެއްދައުލަތުގެ ްވެފައި ްކޮމިޓީއަކަށް ްމުހިއްމު ްމަސައްކަތްތަްއކުރަންޖެހޭ ްމަސްއޫލިްއޔަތު، ްގިނަ ްުމހިއްމު ްގުޅޭ އްޔަތާ

ްކޮމިީޓގެް ްެއ ްތިބެ، ްައދަދަކަށް ްގިނަ ްމެންބަރުން ްތަްމސީލުކުރާ ްސަުރކާރު ްނިސްބަތްވާ،ްނޫިނއްޔާ ްސަރުކާުރ ކޮމިޓީގަިއ

ްބޮޑުކޮ ްފުރުޞަތު ްސަުރކާރަށް ްތެރޭަގއި ްބެސްޓުްކަންތައްތަުކގެ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޮއންނަ ށް

ްގޮތަށްް ްުގޅޭ ްމާލިއްޔަތާ ްދައުަލތުގެ ްމަސައްކަތްކުރުމޭ. ްމިނިވަންކުރަން ްބޮޑަށް ްކޮމިޓީ ްެއ ްވާނީ ްއަކަށް ޕްރެކްޓިސް

ް ްބެލެނިވެިރެވވޭ ްވެސް ްފަރާތަކަށް ްހުރިހާ ްމަްއޗަށް ްމާލިއްޔަތުގެ ްކޮމިޓީ،ްދައުލަުތގެ ްކޮމިޓީްމާލިއްޔަތު ްއެ ްގޮތަކަށް ފަދަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެ. ްމަޖިލީހަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތެއް ްބޮޑު ްފައިދާ ްވުރެ ްއޮތުމަށް ްމިނިވަންވެފައި ބޮޑަށް

ފެނިގެންްމިްދަނީްމިހާރުްއަނެއްާކވެސްްމުޅިްރިޕޯުޓަގއިްމީާރްއާިއްއަދިްއޮޑިޓަރްޖެނަރަލާއިްއެމް.އެމް.ޭއގެްނަންްވަިކް

ނުޑމެންނަށްްމިހާރުްފެނިގެންްމިްގޮތަކަށްްމެ ންޝަންކޮށްފަިއްޮއތީތީވެ،ްއެާއްދެކޮޅަށްްއިސްާލޙެއްްލާފައިްވާތަން.ްއަުޅގަ

މުައއްސަސާތަުކެގް،ްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއިޞްާލޙުގެްސަބަބުންްއަސްލުަގއިްމިްރިޕޯޓުގައިްމިްބަޔާންކުރާްމިނިވަންކަން

ްއިޞްލާ ްމިދެންނެވި ްގެއްިލގެންދޭ ްމާލިްއޔަާތްމިނިވަންކަން ްދައުލަތުގެ ްއެކަމަކު ްނަމަ. ްވަނީ ްކަމުަގއި ްފާސްކުރެވިއްޖެ ޙު

ްމިއަދުް ްއެއީ ްއެކްޓުކުރަންޖެހޭނީ ްކޮމިޓީތޯ ްއިޤްތިޞާދީ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްކޮމިީޓތޯ،ްނޫނިއްޔާ ްމާލިއްޔަތު ްގޮތުން ގުޅޭ

ްއެބަޖެހޭ ްބަލަން ްރިޕޯޓުތައް ްޮއޑިޓު ްވެސް ްހަމަގައިމު ްސުވާލެއް. ނަޑއަޅަންޖެހޭ ްކުންފުނިތައްްކަ ްވެސް ްހަމަގައިމު .

ްތިިބް ްޒިންމާެވގެން ްއެޔާ ްހަވާުލެވ ްމާލިްއޔަތާ ްދައުލަތުގެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއެބަޖެހޭ. ްބަލަން ްގޮތް ހިނގާނުހިނގާ

ްމިނިވަންކަމާް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުގައި ްއެހެން ްބަލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޮގތްތައް ްމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް

ް ްނޫނިއްާޔްއެުކގައި ްވަންޏާ، ްަކމުގައި ްހުރެއްޖެ ްހަދާފައި ްމުައއްަސސާތައް ްއެ ްމުއައްަސސާއަކަށް ްމިނިވަން ބެލޭނީ

ްމިނިވަންް ްވަންޏާ ްކަމުގައި ްމުއައްސަސާަތއް ްދީފައިވާ ްމިނިވަންކަްނ ްއެ ްހަދައި ްމުއައްސަސާަތއް ްއެ ޤާނޫނަކުން

ނޑުމެ ްައޅުގަ ްބޮޑަށް. ްބެލޭނީ ްއެކަން ްކޮމިޓީންނޭ ްމިނިވަންްމުއައްސަސާަތކުގެ ްެވސް ްއެކަމަކު ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ން

ްހުރިހާް ްކޮމިޝަންތަކަކާއި ްހުރިހާ ްއެ ްނުހުރެދާނެ. ްއެކްސްަޕޓީސް ްއެވަުރގެ ްވަގުތު ްމި ްކޮމިޓީަގއި މުއައްސަސާަތކުގެ

ްއެބަޖެހޭ ްވެސް ްބަހާލަން ްމަސައްކަްތ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްދާއިރު. ްވަދެގެން ްޭއގެތެރެއަށް .ްކަންތައްތަެކއް

ބަހައިލާއިރުަގއިްއިދާރީްގޮތުްންމިދެންނެވިްމުއައްސަސާތަކާްބެހޭްގޮތުންްކަންތައްތައްްކުރާނީްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާް

ްހަމަް ްވަކިން ްޤަބޫލުުކރެވިދާނެ.ްއޭރުން ްގޮތުަގއި ްކަމެްއގެ ްވަރަށްްރަނަގޅު ްއެއީ ްފާހަގަކުެރވިއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްކޮމިޓީ ބެހޭ

އަންނަްހުރިހާްކަމެއްަގއިްވެްސްމިދެންނެވިްގޮތަށްްއެމް.އެމް.އޭްާއއިްއަދިްމީރާްިވޔަސް،ްްސީދާްމާލިއްޔަތާްގުޅޭްގޮތުން

ްތަނަވަްސވެގެންދޭ.ް ްއަށް ްކޮިމޓީ ްމާލިއްޔަތު ްފުރުޞަތު ްމަޝްވަރާކުރުމުގެ ްބޭފުޅުންނާ ްެއ ްވިޔަސް ްޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

ްކޮ ްޮކމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްފެންނަނީ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްިމއަދު ްވާތަން.ްއެކަމަކު ނޑުަބނުޑވެފައި ްގަ ްމުޅިން މްޕޮޒިޝަްނ
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ްއޮްތް ްކަންތައްތައް ްއެތާގެ ްގޮތަކަށް ްއޮންނާނެ ްެއކޮމްޕޮޒިަޝން،ްމެޖޯރިޓީ ްމައްޗަށް ްފަރާތްތަކުގެ ްނިސްބަތްވާ ސަރުކާރަށް

ްނިންމުް ްނިންމުންތައް ްބޮޑެތި ްނިންމަންޖެހޭ ްގޮތުން ްުގޭޅ ްމާލިއްޔަތާ ްދައުލަތުގެ ްސަބަބުން ްއެހެންވުުމގެ މުގައިްގޮތް.

ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފުރުޞަތުދެވިއްޖެ ްޕާޓީތަކުން ްހިމެނޭ ްވެްސްްމާލިއްޔަތުްސަރުކާރު ްފުރުޞަތު ަގނޑުަބނޑުވުުމގެ

ްޓަކަިއް ްދިރާސާކުރެއްވުމަށް ްއިތުރަށް ްމިއިޞްލާޙު ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަންނާނެ ބޮޑުެވގެން

ްމުހިއް ްވަރަށް ްފޮނުވުމަކީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްަވކިންްއަނބުރާ ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ްކޮމިޓީެގ ްމާލިއްޔަތު ްއެއީ މުކަމެއް.

ްއޭރުްން ނަޑއަޅަން. ްކަ ްަވކިން ްމަސްއޫިލއްޔަތުަތއް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްބެހޭ ްުމއައްަސސާތަކާ ްމިނިވަން ނަޑއަޅާފައި ކަ

ްބާރުފޯރު ްމަްއަޗށް ްކޮމިޓީގެ ްއަނެއް ްކޮިމޓީން ްއެއް ްއުޅެނީ ްމި ްާސފުވާނެ، ްވަރަށް ްނޫންކަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަން

ްކަންތައްޯތ،ް ްއިދާރީ ްކޮންކަންަތއްތަެކއްތޯ. ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްކޮންމެ ްބަލާނީ ްކޮމިޓީން ްމުއައްސަސާަތކުގެ މިނިވަން

ްހުންނަް ްހަވާުލވެ ްތަނުން ްއެ ްނޫނިއްާޔ ްމައްސަލަތައްތޯ، ްހިނާގ ްއެތާަގއި ްނޫނިއްޔާ ްކަންތަްއތޯ ްބެހޭ މުވަްއޒަފުންނާ

ްމުައއްސަާސއަ ްއެ ނޑުމެންްޒިންމާތައްތޯ. ްއަުޅގަ ްއެީއ ްެއއްަޗކީ. ްބަލާ ްެއއީތޯ ްިޒންމާތައްތޯ. ްހުންނަ ްަހވާލުެވ ކުން

ކުރަންޖެހޭނެްކަމަކީ.ްދެންްނޫނިއްޔާްއެްޒިންމާތައްްބަލާނީްކޮންްކޮމިޓީތަކުންތޯ.ްމޯލްޑިްވސްްބްރޯޑްކާްސޓިންްކޮމިޝަްން

ްހަވާ ްހަމަ ްއެތާގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބެލޭ ްކަްނތައް ްގޮތުން ްއިދާރީ ްބެލެންޖެހޭނެްމައްސަލަ ްވެސް ްޒިްނމާތައް ލުކޮށްފައިވާ

ްކޮމިޓީންނޭ.ް ްބެހޭ ްމުއަްއސަސާތަކާ ްމިނިވަން ްތިބީ ްޤަބޫލުކޮށްގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްހުރިހާ ްއޮތް ްމި ކަމަށް

ްެއް ްއެބަޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރަން ްހަމަ ްހަވާލުކުެރޭވއިރުަގއި ްކޮމިީޓއާ ްއެ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްއެމް.އެމް.އޭެގ އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ްމިނިވަންް ްބަލާނީ ްވެސް ްޒިންމާތައް ްހަވާލުކުރެވިަފއިވާ ްއެމް.އެމް.އޭާއ ްބަލަނީ. ްބޭފުުޅންނޭ ްއެ ްވެސް ޒިންމާތައް

 މުއައްސަސާަތކާްބެހޭްކޮމިޓީންްކަމަށް.ްއެހެންވީމަ...

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށީްއު

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްޖަދުވަލް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާޙަކ2ްްީރަީއސް.ްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި އަށް

ްހުރިާހް ްމިނިވަން ްަދއުލަތުގެ ްއެނގޭ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއިޞްލާޙުަގިއ ްމި ްއިޞްލާޙެއް. ްާތއީދުކުރާ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލިސްކަން.ްއެހެންކަމު ްމި ްބެލެނިވެިރްފަރާތަކީ ްއެްއގެ ްނަންތަުކގެްމުއައްސަސާ ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްޖަދުވަލުގައި ްމި ން

ްކައުންސިާލިއް ްމީޑިޔާ ްމޯލްޑިވްސް ްއޮފީހާއި ްއޮިޑޓަރޖެނެރަލް ްއާއި ްއޮތޯރިޓީ ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިވްސް ްހަމަ ތެރެއަށް

ްވެސްް ްއަޅުަގނޑު ްިހމެނުމަކީ ްކޯޕަރޭޝަން ްބްޯރޑްކާސްޓިން ްމޯލްޑިްވސް ްކޮމިޝަނާއި ްބްރޯްޑކާސްޓިން މޯލްޑިވްސް

ްކަމެއްްތާއީދު ްހުރިހާ ްބެހޭ ްާމލިއްޔަތާ ްދައުލަތުގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމީަގއި ްއެހެންނަަމވެސް ްކަމެއް. ކުރާ

ްކަންތައްް ްމި ްގޮތް. ްއަންނަ ްހިނގަމުން ްއެކަން ްމިހާރުވެސް ްއެއީ ްކޮމިޓީން. ްމާލިއްޔަތު ްހަމަ ްގެންދާނީ ބަލަހައްޓަމުން

ްހަމަ ްކޮމިޓީން ްެބހޭ ްމުއައްސަސާތަކާ ްތަންތަނުގެްމިނިވަން ްއެ ްހިންގުމާއި ްއިދާީރ ްތަންތަނުގެ ްއެ ްބަލަހައްޓާނީ އެކަނި

ނޑުމެންް ްއަންނަްއުސޫލު.ްއަޅުގަ ްހިނގަމުން ްކަންތައްތައް ްމިްމަޖިލީހުގައި ްމިހާރުވެސް އެހެނިހެންްމަސައްކަތްތައް.ްެއއީ
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އްޔަތުްކޮމިޓީގެްމެޖޯރިޓީްއިދިކޮޅުްހިއްސާވާްގޮތަށްްސަުރކާރެއްްގެަނއިމާްދެންްމާލ68ްިޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްމަޖިލީހުގެް%

ްއެންެމް ްެއއީ ްމަސައްކަތްތައް ްކުރެވޭ ްޓަކައި ްޒިންާމދާރުކުރުމަށް ްސަުރކާރު ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެކަން. ފަރާތްތަކަކަށް

ްތަފާތުް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫންކަުމގައި ްކަްނތައްތައް ްކުރެވޭނެ ފުރިހަމައަށް

ްވެްސްފިކުރުތަކެ ްތެެރއިން ްމާލިއްޔާ ްދައުލަުތގެ ްމާނަައކީ ްއޭގެ ްއުފެްއދީމާ، ްސަރުކާރެއް ްެއއް ްގުިޅގެން ްޕާޓީތަެކއް ްއގެ

ްސަރުކާރުް ްދަނީ. ްއެ ްކުރެެވމުން ްމިއަދު ްކަންތައްތައް ްއެ ްކުރާނޭ. ްމީހުން ްއެ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ކުރަން

ްމިނިވަން ްޒިންމާކުރުވުމާއި ްސަރުކާުރ ްމަޖިލީހަށްްްޖަވާބުދާރީކުރުވުާމއި ްމި ްމިއަދު ްޖަވާބުދާރީކުުރވުމަކީ މުއައްސަސާަތއް

ވެސްްކުެރވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްސަބަބަކީްމަޖިލީހުގެްބޮޑުްއަްޣލަބިއްޔަތުްމިއަދުްސަރުކާރާްެއކުވީމާްެއކިްޕާޓީތައްްގުިޅގެންް

ްއެ ްމިއަދު ްިޒންމާދާރުކުރުވުމަކީ ްސަރުކާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުެރވޭތީެވ، ްނުވާނެ.ްކަންތައްތައް ްފަސޭހަކަމަކަށް ހާ

ް ްހަމައެކަިނ ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްކޮމިީޓގަިއ 3ްްމާލިއްޔަތު ްބާކީ ްއޮންނައިުރގަިއ ްއިދިޮކޅު،8ްްޮގނިޑ ްއޮންނަނީ ްމި ޮގނޑި

ްގޮތަށްް ްވިދާުޅވި ްވާަހކަިއގައި ްބޭފުޅެްއގެ ްއެއް ްދެންމެ ްއެހެންވީމާ، ްފަރާތްތަކަށް. ްޚިޔާުލެގ ްއިދިޮކޅު އެމް.ޑީ.ޕީާއ

ްވު ްވަރަްށްކަންތައްތައް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްވަަރށްްނާދިރުކަމެއް.ްއެހެންނަމަެވސް މަީކްހަމަ

ްދޭތެރޭަގިއް ްފަރާތްތަކާ ްއިހުމާލުވާ ްއަށް ްފައިސާ ްދައުލަތުގެ ްމަަސއްކަތްކޮްށ، ްތަނުގައި ްވޭތުވެިދޔަ ްގޮތެްއގައި ޒިންމާދާރު

ްވަރަށް ްެއޅޭތޯ ްފިަޔވަޅުަތކެއް ްގޮުތަގއިްްއެކަީށގެންވާ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއެބީދައިން ްހަމަ މަސަްއކަތްކޮށްފަިއްވާކަން.

ްއެް ްމިހާރުވެސް ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތްތަކާ ްޚިޔާނާތްވެފަިއވާ ްއަށް ްފައިސާ ްދައުލަތުގެ ްނެތި، ްވިސްނުމެއް ވަކި

ނޑުމެންނަކީ ނޑުމެންްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެްއަޅުގަ ރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްކުރުމަށްްްމަސައްކަތްކުެރވޭތޯްބަލަންޖެހޭނެ.ްއަުޅގަ

ްޓަަކިއް ްޤައުމުގެްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްމިއަދުްއުފުލައިގެންްނޫނިއްޔާ ްޒިންމާ ްއެ ނޑުމެން ްހިނދު،ްއަޅުގަ ްވީ ްބަޔަކަށް ތިބޭ

ްެއކަންް ްކުށަކަށް. ްވާީނ ްުކށެއް ްގޯހަކަށް. ްވާނީ ްގޯހެްއ ްވިަޔސް ްކަުމގައި ްކުރި ްމީހަކު ްކޮްނމެ ްނުބޭްއވޭނެ. ްޤައުމެއް މި

ްދާެންއަ ްކަންަތއްތައް ްވެގެން ްސިޔާސީ ްކަންތައްތައް ްހިސާބުން ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ޅުަގނޑުމެން

ްެއް ްެއކު ްއިޚުލާސްތެރިކަމާ ނޑުމެން ްގޯްސެވގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްދޫކޮށްލާްހިސާުބން ްދާން ގޮތަކަށް

ްކުރިއެކޭ ްހަމަ ްއަދިވެްސ ްގަާވއިާދްްމަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ ްބެލޭނެ. ްަކންތައްތައް ްވެސް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު އެްއގޮތަށް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްކުރަންޖެހޭނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް ްއެހުރިހާ ްހުއްުޓވޭނެ. ްކަންތައްަތއް ްހިނގާ ޚިލާފަށް

ްަވއް ްވަކިބަަޔކު ްސަބަބުްނ ްއޭގެ ްތަފާތުވާންޖެހޭނީ. ްހަމައެކަނި ްފިކުރު ްސިޔާސީ ކަްނކުރުމަށްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްމީހެްއގެް ްވައްކަމަކީ ްނޫން. ްކަމެްއ ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއެީއކީ ްފުރުޞަތުދީެގންނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ފޮށިފެޅުމެއްްނޫން.ްދައުލަތަށްްޚިޔާނާތްތެރިވުންްވެސްްވާނީްވަްއކަމަށް.ްމީހެއްެގްކޮރަޕްަޝނާއިްނާޖާއިުޒްފައިދާްެނގުްން

ްވަ ްޭއގެތެޭރގައި ްކޮންމެްވެސް ްމަރުވާނެކަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްހިމެނޭނީ. ްއކަމުަގއި

ނޑުމެންް މީހަކީްހަމަްއެްމީހަކުްކުރާްައމަލުތަކަށްްއެްމީހަކާްސުވާުލުކރެވޭނެްދުވަހެއްްއަންނާނެކަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ
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ްތި ނޑުމެންނަށްްމިްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ.ްޝުކުިރއްާޔްއިޚުލާސްތެރިކަމާްއެކުްމިއަދުްވެސްްކަންތައްްކުރަން ބިްއޔާްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.ް

ް

ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްރި ްމި ްބަލައިލާއިުރގައި ްރިޕޯޓަށް ްމިވާ ްުހށަހެޅިފައި ްމި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ޕޯޓުަގއިް`.

ްޤަބޫލުކުާރް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަްނކަން. ްތާއީުދކުރާ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްކަންކަމަކީ ްވާ ްމި ްބުނެފައި ްގޮެތއްަގއި ނޑު މައިގަ

ްއަދިް ްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާ ްއެންމެހައި ްދައުލަތުގެ ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ގޮތުަގއި

ްއު ްަވކިން ްދަށުން ްޤާނޫނެްއގެ ްމުައއްސަސާތަުކެގްއެ ްއެ ްޮގތަށް ްހިމެނޭ ްވެްސ ްމުައއްސަސާތަްއ ްމިނިވަން ފެދިފައިާވ

ްމިނިވަްން ްބެލުމަކީ ްނުވޭތޯ ްުނވަަތ ްހާސިލުވޭތޯ ްަމުގސަދުތައް ްމަސަްއކަތުގެ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއަިދ ްާއއި އިންޓެގްރިީޓ

ްޤަބޫލުކު ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްއެާއއެީކގަިއްމުއައްސަސާަތކާ ްހަމަ ްއާދެ، ރަން.

ްައއުމަށްފަހުގަިއް ްއިންތިޚާބުވެގެން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަށް، ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްކޮމިޓީގަ.ްއާެދ،ްމިްކޮމިޓީގެ ްހަމަޖެހުނީްޤައުމީްތަރައްޤީއާްބެހޭްކޮމިޓީގަ.ްޤައުމީތަރައްޤީ ްކަންދިމާވިްގޮތުންްއަުޅަގނޑު

ް ްނަންބަރު ްޖަދުވަްލ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްބަލައިިލިއރުގަިއ ްބަަލއިލާއިުރގަިއ2ްްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކަށް އަށް

ްސަބަބަީކް ްވެއްޖެ. ްއިޞްލާޙުކުރަން ްޖަދުވަލު ްމި ްއަުލން ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ް ްސަރުކާރެއް ްފަދައިން ްނަންތައްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމިނިސްޓްރީތަކުގެ ްތަފާުތ ްސަރުކާރުގެ ްއެ ްއެކީަގއި ބަދަލުވުމާ

ވެސްްބަދަލުވޭ.ްއަދިްބަދަލުވުުމންްހަމަްމިްއިޞްލާޙުްކޮންމެްފަހަރަކުްހަމަްމިނިސްޓްރީްއެއްްއުފެދުމާްއެކީަގއިްނުވަަތް

ނ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއަންނަންޖެހޭ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެކީަގއި ްބަދަލުވުމާ ްނަން ްވެްސްމިނިސްޓްރީގެ ްރިޕޯޓުން ްމި ޑުމެން

ްކޮމިޓީެގް ްވެސް،ްއެ ްކޮިމޓީއަކަށް ްކޮންމެ ްއޭެގްބަދަލުަގއި ްދަންަނވާނީ ްއެެހންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްހިނގައްޖެ. ފާހަގަެވގެން

ްމަަސއްކަުތެގް ްގުޅޭ ްކޮމިޓީއާ ްެއ ްވެސް ްއެްއގައި ްމިނިސްޓްރީ ްކޮންމެ ްެއއީ ްދާއިާރ، ްގުޅޭ ްމަސަްއކަތާ މަސްއޫލިއްޔަާތއި

ްކަން ްމިްދާއިރާގެ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްސުވާލު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް ްއެކޮމިޓީއަކުން. ްބަލަހައްޓަވަންޖެހޭނީ ތައްަތއް

ްތެރޭަގިއް ްމިނިސްޓްރީތަކުެގ ްހަވާުލވެފަިއާވ ްއަދި ްތެރޭަގއި ްމަސައްކަތްަތކުެގ ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭ ްތަރައްޤީއާ ްޤައުމީ އުފެދުނީ

ރީްއޮފްްއެޑިޔުކޭޝަނުންްބެލެނިވެިރޔަކުްހުށަހަޅާްމައްސަލަްއެއްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއެޑިޔުކޭޝަްންއެބަްހިމެނޭ.ްމިނިސްޓް

ްއެންެމް ްެއއީ ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާބެލުން ްމި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްތަރައްޤީއާ ްޤައުމީ ްައޅުަގނޑުމެން ވެސް

ްނު ްބެލެިނވެރިައުކ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދަިރވަަރކާ ްނޫން. ްެއއް ްކޮމިޓީ ްއެކަީށގެންާވ ްއެހެންްހަމަޖެހޭ،ްއެންމެ ްކޮންމެވެސް ވަތަ

ްމިފަދަް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެއް ްކޮމިޓީ ްއެކަށީެގންވާ ްމާ ްއެއަްށވުރެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން

ްތެރޭަގއި،ް ްމަސައްކަތްތަުކގެ ްކޮމިީޓގެ ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްމިސާލަކަށް ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިާމޢީ ްބެލުން މައްސަލަތައް

ްެއްްމިނިސްޓްރީތަކުގެ ްވެސް ްމިނިސްޓްރީއަކުން ްކޮންމެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަދަލުގައި ްހުރުމުގެ ލިސްެޓއް
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ްއެް ްބެލެހެއްޓުން. ްމޮނީޓަރކުރުން. ްމަސައްކަތް ްުގޅުންހުރި ްކޮމިޓީއާ ްގުޅުންހުރި، ްމަަސއްަކތާ ްއެއްގެ މިނިސްޓްރީ

ްެއްއގެ ްެއްކޮމިޓީ ްބެލުމަކީ ްހާސިލުވޭތޯ ްހާސިުލވޭތޯ،ްަމުގސަދު ްމުހިއްމުްްމަސައްކަތް ްހިމެނުމަކީ މަސަްއކަތުެގްތެރޭގައި

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްަވއިކަރަދޫ ްދެންމެއަކު ްހަމައެއާއެީކަގއި ްަޤބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ކަމެއް

ް ްވާަހކަިއގެ ްމިދެންނެވި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅުއްިވ ްެއ ްއަީކ، ްމަްއސަލަ ްހުށަހެޅުއްިވ ްއެ ހިއްާސްެއއްްޢާރިފު

ްދައުލަތުގެް ްނޫނީ ްދައުލަުތެގްމާލިއްޔަތާ ްވެސް ްމުއައްސަސާތަކުން ްމިނިވަން ްޤަބޫލުކުަރން.ްސަބަބަކީ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ްއެް ްކަުމގައި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްގެންދާނީ ްކުރިޔަށް ްމަްއަސލަތައް ްއެ ްވެއްޖެްއޔާ ްއެއް ްމައްަސލަ ްގުޅުންހުރި މާލިއްޔަތާ

ްިއޞްލާޙަ ްވަރަްށްހުށަހެޅުއްވި ްފުރުޞަތަށް ްދެއްވި ްދަންނަވާލަން. ްެވސް ްވާހަކަ ްެއ ްާތއީދުކުރާތީ ްއަޅުަގނޑު ްވެްސ ށް

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް.

ް

ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެުވން:މަތިވެރިދާއިރާގެްމެންބަރުްޙުސަް

ނުޑްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްޢާއްމުްކޮމިޓީންްމިްހުށަހަޅު އްވާފަިއވާްރިޕޯޓަށްްުއސޫލެއްގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ްބަލަހައްޓާީން ްކަންކަން ްއިދާރާގެ ްމާލީ ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި ްމުއައްސަސާަތކުގެ ތާއީދުކުރަން.ްއާދެ،ްމިިނވަން،ްމުސްތަޤިއްލު

ްދާކަްން ްއުޅެމުން ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްސުވާލުތަެކއް ްބެހޭ ްބެލެނިވެރިކަމާ ްތަންތަނުގެ ްއެ ކިހިނެއްތޯ.

ްދައުލަތުެގް ްއަދި ްހަލުއިކޮށް، ްސްޓްރީމްލައިންކޮށް، ްމަސައްަކތްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްކޮންމެއަކަސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްއެއްް ްކޮމިޓީ ްަހވާލުކުެރވިފަިއވާ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްބެލުމުގެ ްއަިދ ްބަލަހައްޓާ ްކަންކަނަ ްެވސް ްެއއްގެ ްމުއައްސަސާ ކޮންމެ

ްބޭނުންތެރިކަމެްއްކަމަށް ްހަމަ ްތެރޭަގިއްްއޮތުމަކީ ްމިނިވަްންމުއައްަސސާތަުކގެ ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ނޑު އަުޅގަ

ްފުށުއެރުމަާކް ްވަެރއްގެ ްކޮންެމވެސް ްއުޅޭ ްއެކަމުަގއި ްނުވަތަ ްބެހޭ ްބެލެހެއްޓުމާ ްކަންކަން ްމާލީ ްއިދާރާތަކުގެ ްމާލީ ހިމެނޭ

ްގޮތުންްޢާއްމުްކޮމިީޓެގްބެހޭްގޮތުންްމެންބަރުންްފާޅުކުރެއްވީްވެސްްބިނާކުރަިނވިްިޚޔާލުތަކެއް .ްއެހެންވީމާ،ްއުސޫެލއްގެ

ނޑުގެްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލަން.ް ްރިޕޯޓަށްްތާއީދުކޮށްލުމަށްފަހުްއަޅުގަ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްޢާް ްއިޞްލާޙުކުރުމަކީ ްަގާވިއދު ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތެޭރގަިއްޝުކުރިއްާޔ ްމެންޑޭުޓގެ ްކޮމިޓީގެ އްމު

ްތާއީދުކުރާް ްވަރަށް ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްރިޕޯޓަކީ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްމި ްމިއަދު ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްކަމުން، ްކަމެއް ހިމެނޭ

ްގޮތުން.ް ްގުޅޭ ްއިޞްލާޙާ ްމި ްއަިދ ްހައިިސއްޔަތުންނާ ްމެންބަރެއްގެ ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ރިޕޯޓެއް.

ް ނޑުމެންނަށްްއަޅުަގނުޑ ްއަުޅގަ ްަދންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހާލުގަިއ ްާތއީދުުކރާ ްއެ ްތާއީދުކުރަން. ްއިޞްލާޙަްށ މި

ް ްޖަދުަވލް ްމަޖިލީހުގެ ްއެބ2ްަރައްޔިތުންެގ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްހުރިއިުރަގއި ނަޑއަޅާަފއި ްކަ ްމެންޭޑޓު ްކޮމިޓީަތކުގެ ަގއި

ްބަދަލުނުގެ ްމި ްއަށް ްކުްއލިކުއްލި ްގެންނަންޖެހޭ ްބައެއްްއިޞްލާޙެއް ްކަމަކީ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެން ްގޮތަކަށް. ްވާނެ ނެސް
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މިނިސްޓްރީތަކުގެްނަންްބަދަލުވާްޙާލަތުގައިްވެސްްމީަގއިްމިނިސްޓްރީގެްނަންްވަކިްގޮަތަކށްްލިޔެްބަޔާންކޮށްފައިްހުރީމާް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސ ްެއކަންކަން ްެއހެންވީމާ، ްސުވާލުއުަފއްދާ. ްބޭފުޅުން ްޤާނޫނީ ްހަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަށް

ވުޒާރާަތކުންްއެހެންްގޮތަކަށްްދޭހަވާްގޮތަކަށް،ްއެްމަސައްކަާތްގުޅުންހުރިްވުޒާރާްދޭހަވާްކަހަލަްގޮތަކަށްްއެހެންްޖަހާފައިް

ހުރެއްޖެްކަމުަގއިްވަންޏާްއެްމަސައްކަތްްކޮންމެްވުޒާާރއަކާްހަވާލުކުރިޔަސްްއެްކޮމިޓީގެްެމންޑޭޓުގެްތެޭރގައިްމަަސއްކަްތް

ްމިއަދުްހިމެނިގެންދާނެ ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ .

ްރިޕޯޓުގަިއް ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްމުޤައްރިރު، ްކުީރގެ ްކޮމިޓީގެ ްމި ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބެ ްމުއަްއސަސާތަކާ ްމިނިވަން ްމިދެންނެވީ ްފަދައިން ްިމްފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިމެނުމަށް ްކޮމިީޓގަިއ ހޭ

ކޮމިޓީްއަށްްފެންނަ،ްއެހެންްއަދިްކަމާްބެހޭްފަރާތްތަކުގެްމަޝްވަރާއާްެއކުްއެހެންްމުއަްއސަސާތަކުގެްވާހަކަތައްްވެްސް

ނޑުްހަމަްހިތަށްއަރަނީްއަދިވެސްްްމިއަށްވުރެްޒިންމާދާރުްގޮތެއްަގއިްމިކަ ންްކުރެވޭެންމިްރިޕޯޓުގައިްހިމެނިފައިވޭ.ްައޅުގަ

ްވެސްް ްމާދަމާ ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްއެހެން ްމުހިއްމޭ. ްުކރުން ްައޅުަގނޑުމެން ްއެގޮެތއް ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްއޮެވއްޖެ ގޮތެއް

ްއަނެކަތިކުރަން.ް ްއެކަން ްހަމަ ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަެނއްާކެވސް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއުފެދިއްޖެ ްމުައއްސަސާަތއް އިތުރު

ްމީް ްވެސް ްެއކަން ްފާހަގަކޮށްލަން.ްއެހެންވީމާ، ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްެއވެސް ްއެހެންވީމާ، ްއޮީތ. ްމި ްރިޢާޔަްތކޮށްފައި ގައި

ނޑުމެންްކުރީެގްޤާނޫނުތަކުގައިްވެސްްވަރަްށް އަޅުަގނޑުމެންްއިޞްލާޙުަތއްްގެންނައިުރގައިްހަމަްމިހާރަކަށްއައިސްްއަުޅގަ

ނަންތަކެއްްިލޔެފައިްުހރީމާްދެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކޮމްޕްލިކޭޓެޑްްމަްއސަލަތަކެއްްއޭަގއިްއެބަހުރޭ.ްސީދާްސްެޕސިފިކުް

ްޤާނޫނުތަްއް ްއަދި ްވެސް ްަގވާއިުދތައް ްހަދާ ްއޮތްތަނުަގއި ްކުރިަޔށް ްކުރިމަތިޭވ.ްއެެހންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެން އުނދަގޫތަަކކާ

ނޑުމެންްކޮންމެހެންްކުރަން ޖެހޭްކަމެއްްކަމުގައިްވެސްްހަދަމުންދާއިރުގައިްމިދެންނެވިްކަންތަކަށްްރިޢާޔަތްކުރުމަކީްއަޅުގަ

ްހާލުަގއިް ްރިޕޯެޓްއްކަމުގަިއްދަންނަވާ ްާތއީދުކުރާ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަކީ ްެދކެން.ްއެެހންވީމާ،ްމި ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑަށްްެދއްވިްފުރުޞަަތށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެ

ްކުަޑކޮށްް ްޑިބޭުޓގައި ްހިނގާ ްިމ ްދަންނަވާލީ ްއެދި ްފުުރޞަތަކަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްދެެކވޭީތް ްވާހަކަ ްއުޅޭކަުމގެ ްބޭނުންެވގެްނ ްކަންތައްތަެކއް ްނެްތ ްބޭނުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަަކއި. ްއަުޅވާލުމަށް މަގަށް

ްވިް ްކޮމިީޓގެ ްމުއައްސަާސ ްދައުލަުތގެްމިނިވަން ްނެތް، ްިވސްނުމެއް ްެއއްެވސް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދަންނަވާލަން. ސްނުން

ްތެރެއަްށް ްކަންތައްތަކުގެ ްބެލުމާ،ްމި ްކުެރވޭތޯ ްއެއްގޮތަށް ްޤާނޫނާ ްިއސްރާފާއި ްޭއގެ ްގޮތާއި ްކުެރވޭ ްޚަރަދުތައް މާލިއްޔާގެ

ް ްމިނިވަން ްދައުލަތުެގ ްބޭނުމަކީ ްހަމައެކަނި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމަޤާމުތަކުެގްވަންނާކަށް. ްމުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާަތކާިއ

ގޮތުަގއިްއުަފއްދާފަިއވާްތަންތަންްޤާނޫނުންްނުވަތަްޤާނޫނުއަސާސީްއިންްއުފައްދާަފއިްާވިއރުްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްނުވަތަް

ްތަ ްއެ ްބެލުން. ްހާސިލުކުރަމުންދޭތޯ ްމަޤުސަދުތައް ްތަންތާެގ ްއެ ްއެްއގޮތަށް ްނިޔަތާ ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ންތަނަށްްޤާނޫނުގައި
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ްމިހާރުް ްތިބުން.ްއަދި ްއުެފދިފައި ްބަޔަކު ްމިރަރކުރާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްލިންކެއް ްއޮންނަ ްބެލެނިވެރިކަން ޢާއްމު

ްމަސް ްރަސްމީ ްކޮމިީޓައކަށް ްއެއްވެސް ްމުއައްސަސާތަކެްއްމަޖިލީހުގެ ްމިނިވަން ްލިބިގެންނުާވ ްބަލަދުވެރިކަން އޫލިއްޔަތާިއ

ްތަ ްެއ ްތެރޭަގިއްހިނގަމުންދާއިރު، ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްމެކޭނިޒަމެްއ ްރަސްމީ ްެއއްވެްސ ްޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ ންތަން

ްޢާއްމުް ްމިހާރުވެސް ްޤަބޫލުކުރުން. ްކަމަށް ްއަންނަންޖެހޭނެ ްއެކަން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމުއައްސަސާ ްމިނިވަން ނެތީމާ،

ްއެް ްމުއައްސަސާ ްމިިނަވން ްޤަބޫލުކުރޭ ްބަޔަކު ްގިަނ ްތެރެއިން ްމިނިވަންްރައްޔިތުންެގ ްއެ ްއުަފއްދައިފިްއޔާ އް

ްޖަދުވަުލް ްނަގަނީ ްމި ްަހއިސިްއަޔތު ްޤާނޫނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު ްކަމަށް. ްކޮމިޓީްންބެލޭނެ ްބެހޭ 2ްމުއައްސަސާަތކާ

ް ްޖަދުވަުލ ްވާތީ ްކަމަށް ްޝަކުާވ2ްއިން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަސްީމކޮްށ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނެްތ ްތަންތަން ްއެ ގަިއ

ނޑުމެްނގެްއެްއވެސްްނިޔަތެއްްނެތް،ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީްންބަލައިގަެނވޭނެްނި ޒާމެްއްނެތް.ްއަުޅގަ

ްދައުލަތުގެް ްއަދި ްނަގާކަށް. ްއަތަްށ ްއަމިއްލަ ްނަގާކަށް. ްނުވަތަ ްހިސޯރުކުރާކަށް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަެކއް ކުރާ

ްކުް ްކޮމެންޓެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިލެކްޝަންސްްމާލިއްޔަތާ ްދަންނަވާނަން ްމިސާލަކަށް ްވެސް. ރާކަށް

ްގޮތުން.ް ްބެހޭ ްކޮމިޝަނާ ްއިލެކްޝަންްސ ްއެއް ްޝަކުވާ ްހުށަހެޅި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމުަވއްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ

ްއެް ްޚަރަދުތަާކއި ްކުރާ ްތަނުން ްެއ ްހުރީ ްގުޅިފަިއ ްޝަކުވާަތއް ްަބއެްއ ްަބއި، ްެއއް ްެތރެއިން ްއޭގެތެޭރގަިއްޝަުކވާތަުކގެ

ތަނަށްްދީފައިްހުރިްބަޖެޓުްަގާވއިދާްޚިލާފަށްްބޭނުންކުރާކަމުެގްއިލްޒާމުތަަކކާްއަދިްަގާވއިދާްޚިލާފަށްްކުރާްޚަރަދުތަކެްއގެް

ްބަލާނީް ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމާލިއްޔަތާ ްބެލުމުަގއި ްކޮމިޓީން ްޝަކުވާ ްއެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ވާހަކަ.

ްކަމަ ްކޮމިޓީން ްެއްމާލިއްޔަތު ްހަވާލުކޮށްފަ. ްއަށް ްޮކމިޓީ ްމާލިްއޔަތު ްވާނީ ްއެކަން ްކޮމިޓީްނ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަހދާ ށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއަންަގއިދެްއވާށޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތެއް ްފެނިވަޑައިގަންަނާވ ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ްއެކަން ބޭފުޅުން

ްގެ ްނިޒާމު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްުއޅެނީ ްމި ްދަންނަވަން ްގުިޅގެންްއަޅުަގނޑު ްކޮމިޓީއާ ްއަނެއް ްާއއި ްކޮމިޓީ ްެއއް ނައިމާ

ްކުރެވޭނޭ.ް ްމިކަން ްގޮތަށް ްލިބޭ ްއެއްބާރުލުން ްއަށް ްޮކމިޓީ ްއަނެއް ްމަސައްކަތަށް ްކޮމިީޓގެ ްެއއް މަސައްކަތްކުރާށާ

ެކއްްބޭފުޅުންްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަމުންނޭްމިްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބޭކާރުްސުވާލުތަެކއްްއުަފއްދަަވއިގެންްބޭކާރުްޖަވާބުތަ

ްގޮްތްމިްދަންނަވާލީއޭ.ްމާލިއްޔަތުް ްޙަޤީޤަތުގައިްނިޔަތްްއޮތް ދެއްވަމުންނޭްއެްގެންަދވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްބެލެނިވެރިކަން ްޢާއްމު ްގެންދަވާށޭ. ްކުަރްއވަމުން ްކަންތައް ްގެންދެވި ްކުރައްވަމުން ްހަމަ ކޮމިޓީން

ްޤާނޫ ްއަދި ްައޅުަގނޑުމެންްދެއްވާށޭ. ްޓަކައި ްބެުލމަށް ްގޮތް ްދާ ްއަދާކުރަމުން ްމަސްއޫިލއްޔަުތ ްބަޔާންވެފަިއވާ ނުގަިއ

ްޚަރަދުތަާކް ްގޮތުންނާިއ ްގުޭޅ ްމާިލއްޔަާތ ްކުރިޔަދެްއވާށޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންކަން ްކުަރންޖެހޭ ްގޮތުން ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ

ްއެގޮތަ ްހަމަ ްމަސްއޫލިްއޔަތުތައް ްގެންަދވާ ްއެ ްގޮތުން ްދަނީްގުޅޭ ްމި ްމިހާރުވެސް ްގެންދަވާށޭ.ްައޅުަގނޑުމެން ްށްކުރިއަށް

ްގެންދަން.ްވަރަށްް ްެއކަންކަްންކުރިއަށް ްެއްއގޮތަށް ްބޭފުޅުްނެގްރަޢުޔާ ްއެ ްކަްނކަން ްއެ ްޕާްސކުރަމުންނޭ ްއަށް ްކޮމިޓީ އެ

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް
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ްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލަން.ޢި

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްމްދޫންްޢަބްދުޙައިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރް

ްމިް ްައކީ ްުނކުތާ ްެއއް ްޭބނުންވި ްފާހަަގކޮށްލަން ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްޢާއްމު ްރިޕޯުޓގަިއވާ ްެއްްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިނގޭތޯ. ްފެނެއޭ ްބަލައިގަްނނަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަްށ ރިކޮމަންޑޭޝަންތަްއ

ްހަމަް ްއަޅުަގނޑު ްައއިމަ، ްެއއް ްނުކުތާ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްތެޭރަގއި ްބަހުސްގެ ްމި ްއެކަމަކު ްފެނެއޭ. ްގެންނަން ބަދަލުތައް

ް ްޖަދުވަލު ްބޭނުންވޭ ްބ2ެދަންނަވާލަން ްމަސައްކަތްތައް ްކޮމިޓީތަކަށް ްެއކިެއކި ްއެބައުޭޅްގައި ްމީގައި ްހުރިއިރު ހިފަިއ

ްވާހަަކް ްމެންޑޭޓުގެ ްކޮމިޓީގެ ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްމި ްމިސާލަކަށް ްބޭނުންވަނީ ްހަމަ ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނޑު މައްސަލަތަކެއް.

ްމިނިަވްން ްފާހަގަކޮށްދެްއވައިފި. ްވެސް ްމެންޑޭޓު ްކޮމިޓީގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްކޮމިޓީ، ްިއޖުތިމާޢީ ްފާހަގަކޮށްެދއްަވއިފި. ވެސް

ްއިދާރީްމު ްމިސާލަކަށް ްހަވާލު، ްމަސައްކަތެްއ ްހުރިހާ ްމުއައްަސސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްހުރިހާ ްޙަޤީޤަތުަގއި އައްސަސާަތކުެގ،

ްވަނީް ްހަވާުލކުރަްއވާފައި ްގޮުތގައި ްއެއްގެ ްބެލެނިވެރި ްބެލެހެްއޓުމަށް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްމެންޑޭްޓރީ ްތަންތަނުގެ ްއެ އަދި

ށްްކަމަށްްވަންޏާްއެްހަމަްރަނގަޅު.ްއެްއޮތީ،ްއެްުއސޫލުްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅު.ްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަުކގެްޮކމިޓީްއަ

ްތަފާތުް ްަވކި ްމަސައްކަތްތަްއ ްކޮމިޓީެގ ްއިޖުތިމާޢީ ްއެއް. ްކޮމިީޓ ްގުޭޅ ްާދއިރާތަކަކާ ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ އެކަމަކު

ނޑަެއޅިގެ ްކަ ްވަކި ްއެބަހުރޭ ްމިނިސްޓްރީ ްބައެއް ްއެއް. ްކޮމިޓީ ްއުޅޭ ްމިނިސްޓްރީެގްދާއިރާތަކާ ްއެ ްަދންނަވާނީ ން

ް ްބަލާއިރު ްވެްސ2ްްމަސައްކަތަށް ްއެކަމަކު ްމިނިސްޓްރީ. ްގެންގުޅޭ ްމަސައްކަތް ްދާންޖެހޭ ްއަސްލު ކޮމިޓީއަކަށް

ްތަރައްޤީް ްޤައުމީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަިއއްސި ްކަމެއް ްދާއިރާގެ ްތަޢުލީމުގެ ްމިސާލަކަށް ްފެނިގެންދޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގޮއް ްއަށް ްޙަޤީޤަުތގައިްކޮމިޓީ ްއަޔަކަސް ްަކމެއް ްދާއިރާގެ ްޞިއްޙީ ްުގޅުންހުރި ްޤައުމާ ްމުޅި ްދާއިރާގެ، ްިޞްއޙީ ަސއި،

ޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިީޓއަކަށްްނާދޭ.ްދަނީްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީްއަށް.ްމިްމިކަހަލަްނުގުޅުންަތެކއްްއެބަްުހއްޓޭ.ްޙަޤީޤަުތގަިއް

ްއެކަހަލަ ްުމއައްަސސާތަކާ، ްމިނިވަން ްއެހެންްްކޮމިޝަންތަކާއި ްއެއް ްކޮމިޓީ ްވަކި ްގޮތަށް ްުގޅޭ މުައއްސަސާތަާކއ

ްތަފާތުް ްހުންނަނީ ްމަަސއްކަތްތައް ްމިނިސްޓްރީތަކުގެ ްމިނިސްޓްރީތައް، ްސަރުކާރުގެ ްދެންހުރި ްިވޔަސް، އޮތްކަމުަގއި

ް ްޖަދުވަްލ ްވާީތ ްކަމަށް 2ްްގޮތަކަށް ްމި ްއެހެންނޫނީ ްއެބަޖެހެއޭ. ްރަނގަޅުކުުރވަން ްިރވިުއކޮށްފައި، ްގޮތަކީްއަލުން ވާ

ްބަދަލުތަްއް ްތަފާތު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބިލަށް ްނުޮގސް،ްެއްކޮމިީޓގެ ްކޮމިޓީައކަށް ްއެކަީށގެންވާ ްދަނީ،ްއެންމެ ްމި ކޮމިޓީތައް

ްއެކަީށގެންާވް ްއެންމެ ްކޮމެްނޓުތަކާއި ްގުޅުންހުރި ްެއކަމާ ްހުށަހެޅޭއިރު ްއިޞްލާުޙ،ްރިޕޯޓު ްޙަޤީޤަުތަގއި ްައއިސް ގެނެިވގެން

ްުނގެނެވި ްއިޞްލާޙުތައް ްނުދާތީ.ްޖަދުވަލު ްއަަކށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަމާ ްހުންނަނީ ްމެންޑޭޓަްށ2ްަފއި ްކޮމިޓީތަުކގެ ްަބއެއް ަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރިވިއުކުަރއްަވން. ްއެބަޖެހޭ ްހުންނަޮގތުން ްމެންޑޭޓުތައް ްމިނިސްޓްީރތަކުގެ ްހުރި ލައްވާފައި

ްވެ ްތެރެއިން ްއެްއެގ ްމަރުޙަލާ ްއިދާރީ ްކޮންމެވެސް ްހުށަހަޅަނީ ްޖަދުވަުލ ްެވްސ2ްްސް ްމަަސއްކަތް ްއެ ރިިވއުކުަރއްަވއި
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ްގޮތަކަށެްއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްބިލުތައް ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނޫނީ ްގެންނަވަން. ްތެރެއަށް މަޖިލީހުގެ

ްދިރާސާކުރެިވގެންނުދާނެ.ްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްމަދުްޢަބްދުހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްއި

ނޑުމެންނަށްްކޮމިޓީތަުކެގް ނޑުްެވސްްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވީްއަޅުގަ އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް ްޖަދުވަލު ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުން ްގުޅޭ 2ްމަސައްކަތާ ްޖަދުވަލު ްނޫނީ ްތަރުތީބުކޮށްލެވުނ2ްުގައި ްލިސްޓު ްހުރި ަގއި

ނ ްއަޅުގަ ްވެސްްފަހުން ްމަސަްއކަތްތަކަށް ްމިނިސްޓްރީަތކުގެ ްއުފެދި، ްމިނިސްްޓރީތައް ްަބއެއް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ޑަށް

ނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްނެތްްމިނިވަންްބައެްއް ބައެއްްކަހަލަްބަދަލުތައްްހުރީްއަިއއްސަ.ްހަމައެާއއެްއކޮށްްއަދިްކުރިންްއަޅުގަ

ވެސްްިމްވަނީްކޮންމެވެސްްގޮތަކުންްބަޔަކާްހަވާުލވެ،ްކޮންެމވެސްްްމުއައްސަސާަތއްްެވސްްއުފެދި،ްއެްމުއައްަސސާތައް

ްކޮމިޓީްން ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއޮތްއިރުގައި ްއެހެން ްބަލަންޖެހިފަ. ްކޮމިީޓއަކުން އެއް

ް ްއެއީ ްއެބަހުރި. ްވެްސ ްޮކމިޓީތަކުގަިއ ްއެހެން ްތަންތަން ްބައެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްކަމަށް ްއަދިްބަލަންޖެހޭ ްހަމަޖެހޭ އެންމެ

ްދާއިރާެގް ްއިނގުަރއިދޫ ްދެންމެގައި ްދާދި ްނުކުރެވޭ. ްޤަޫބލެއް ްވެސް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއުސޫލުކަުމަގއި ްރަނގަޅު އެންމެ

ނޑުމެންނަށްްއެއްްކޮމިޓީްައްށްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަމްދޫނުްޢަބްދު ޙަމީދުްވެސްްފާހަގަކޮށްލެއްވިްފަަދއިން،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއިތުރަށްްްވުރެްގިނަްކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭްމިނިސްޓްރީތަކުގެްމަސައްކަްތތައްްވެސްްއެބަހުރި.ްއަދިްމިހާރުްއަޅުގަ

ަގއިްހުރިްލިސްޓުްބަަލއިްިދރާސާކޮށްލުމަށްފަހުގައިްއަުޅަގނޑުމެންްެއއަށްްގެންނަންޖެހ2ްޭއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްޖަދުވަލުް

ްމަސަ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެނެއްސިްއޔާ ްބެލުމުގަިއްބަދަލު ްއިތުރަށް ްަމސައްކަތް ްމިނިސްޓްރީތަކުގެ ްއަދި އްކަތް

ނޫނީްއެްމިނިސްޓްރީތަކާއިްަސރުކާރުގެްނޫނީްދައުލަުތގެްމިިނވަންްމުައއްސަސާތައްްޒިންމާދާރުކަމާްއެްއކޮށްްްހިންގުމަށްް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްޓަކައިްމިްމަޖިލީހުންްކުރެވޭްމަސައްކަތަށްްއިތުުރްފުރިހަމަކަމެއްްލިބިދާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްބޭނުން ްދަންނަވާަލން ްހަމަ ްމިނިސްޓްރީތަކުންްްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްދިރާސާކޮށްލެވި، ްއިތުރަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްކަންތައްތަްއް ްމިދެންނެވި ްއަލުްނ ްކޮމިޓީއަކަށް ްގުޅުްނހުރި ްމަސައްކަތާ ްއެ ްމަސައްކަތާިއ ހިނގަމުންދާ

ްގެންދެް ްއެްއކޮށްްއިންތިޒާމުކޮށްެލވިގެން ްޔަޤީންކަމާ ްފުރިހަމަވެ، ްއިތުރަށް ްމަސައްކަތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވިއްެޖއްޔާ

ްބޭނުންވީ.ްޝުކުިރއްޔާް ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވާލަން ްއެހެްނވީމާ،ްެއްވާހަކަ ްގެެނވިދާނޭ. ްެއކު ްހަުލވިކަމާ މަސައްކަތްތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިްހިސާބުންްއިތުރުްމެންބަރަކުްވާހަކަފުޅުދައްކަވަންްއެިދވަަޑއިގެންަފއިްނެތުމާްއެކުްމިްއެޖެންޑާްއައިޓަުމްޝުކުރިއްާޔ.ް

 އެްނިމުނީ.11.3ްްނިމުނީ.ް
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 ނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދިެވސް ްބަލާއިރު ްރިޕޯޓުތަކަށް ްހުރި ްއަިއއްސަ ްޮކމިޓީތަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަުދެގްރިޕ4ްޯއަޅުަގނޑުމެން ެޓއް

ްއިސްކަންީދގެންް ްިރޕޯޓުތަކަށް ްކޮމިޓީތަުކގެ ްތެރޭަގއި ްހަފްތާގެ ްއަންނަ ްއެހެންވީމާ، ްއެަބއޮތް. ްވެސް އެޖެންޑާަގއި

ްކުރިންް ްނިންމާލުމުގެ ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ްގަސްތުކުރަން. ްގެންަދން ްމަސައްކަްތކުރަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްޭރވުމަށް މަސައްކަތް

ްއައި ްކޮމިޓީތަކަށް ްހިމެނިވަަޑިއގެންނެިވްްމަޖިލީހުގެ ްޮކމިޓީގައި ްއިމްތިާޔޒު ްއެބައޮތް. ްއިޢުލާނުުކރަން ނޑު ްއަުޅގަ ބަދަލެއް

ްދާއިރާެގް ްވަިއކަރަދޫ ްއަށް ްކޮމިީޓ ްއެ ްބަދަލުގައި ްޢަލީގެ ްއަފްރާޝީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ޕާލަމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްީލޑަރުްސިޓީްފޮނުއްވާަފއިްވާތީްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްހަމަޖެއްސެވުމަށްްޕީ.ޕީ.ެއމުގެ

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަުދގ29ްެ-2ރައްޔިތުންގެ ްއިޢުލާނުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެކަން ްމަތިން ްޮގތުގެ ް)ނ(ގަިއވާ ގެ

ްޓަ ްމަޢުލޫމާތަށް ްމެންބަރުންގެ ްއަދި ްބޭނުން ްއިޢުލާނުކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްދަންނަވާލަންްޖަލްސާ ކައި

ްޢަލީގެް ްއަފްރާޝީމު ްއަލްަމރުޙޫމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްއުނގޫފާރު ްައޚް، ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ބޭނުން

ްހުރިހާް ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްއިންތިޒާމުކުރުމަށް ްމަޖިލީހުން ްއެްއ ްޖަލްސާ ްތަޢުބީނުގެ ްާއކުރުމުގެ ްިޛކުރާ ހަނދާނުގައި

ްމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމަޖައްސަންްޕާޓީތަކަކުން ްރެޔަށް ްދުވަހުގެ ްހޯމަ ްއަންނަ ްއަޅުަގނޑު ްެއކަން ްއެކު ޝްވަރާދެްއވާފަިއވުމާ

ްެއކުލަަވއިލެވިފަ.ް ްވަނީ ްިމހާރު ްއެއް ްކޮމިޓީ ްެއކުލެޭވ ްޕާީޓތައް ްހުރިހާ ްއިންތިޒާމުކުރުމަށް ްމިކަން ްއަދި ގަސްތުކުރަން.

ްބައްދަލުކުރަ ްކޮމިޓީއާ ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހު ްއަށް ްޖަލްސާ ްމި ްހިންގަވަމުންްމިއަދު ްކަންތައްތައް ްޖަލްސާގެ ްމި ން.

ްކަމީް ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްގުޅިގެން ްމެންބަރުން ްހުިރހާ ްޕާޓީތަކާއި ްހުރިހާ ްހަމަ ްމަޖިލީހުގަިއްހިމެނޭ ގެންދަވާނީ

ްތެރެއި ްެމންބަރުންގެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްކަމެއް.ްއަދި ްލިބޭ ްހިތްހަމަޖެހުން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްވެްސްއެއީ ން

ްދެންް ްނިންމައިލާނީ. ްަޖލްސާ ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލުމަށްފަހު ްވާހަކަ ްމި ްތަމްސީލުެވގެްނދޭ. ްކޮމިޓީަގއި އެ

ް ްއޮްނނާނީ ްއެއް ްޖަލްސާ 98ްްމަޖިލީހުގެ 2912ްްޮއކްޓޯބަރ ްހެނދުނު ްދުވަހު ްހޯމަ ނޑުމެންްްގަިއ.9:99ވާ އަުޅގަ

ްރިޕޯޓު ްހުރި ްއައިްއސަ ްކޮމިޓީތަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްއަދިވެސް ްބަލާއިރު ްވެްސ4ްްތަކަށް ްއެޖެންާޑގައި ްމިއަދުގެ ރިޕޯޓެއް

ްރޭވުމަށްް ްމަސަްއކަތް ްއިްސކަންީދގެން ްރިޕޯޓުަތކަށް ްކޮމިޓީަތކުގެ ްތެރޭަގއި ްހަފްތާގެ ްއަންަނ ްއެހެންވީމާ، އެބައޮތް.

ްކުރި ްނިންމާލުމުގެ ްޖަލްސާ ްގަސްތުކުރަން.ްމިއަދުގެ ްމަސަްއކަތްކުރަމުްންގެންދަން ްކޮމިޓީތަކަށްްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ން

ްދާއިރާެގް ްއުނގޫފާރު ްހިމެނިވަޑަިއެގންނެވި ްކޮމިޓީަގއި ްއިމްތިޔާޒު ްއެބައޮތް. ްިއޢުލާނުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްބަދަލެއް އައި

ްޢަީލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްަވއިކަރަދޫ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްބަދަލުގައި ްޢަލީގެ ްއަފްރާޝީމު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުެގްްޢާރިފު ްރައްޔިތުންގެ ްާވތީ ްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީ ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލަމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ހަމަޖެއްސެވުމަށް
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ގެް)ނ(ގަިއާވްގޮުތގެްމަތިންްއެކަންްއަުޅަގނޑުްއިޢުލާނުކުރަން.ްމިއަުދެގްޖަލްސާްނިންމާލުމުގެްކުރިނ29ްް-2ގަާވއިދުެގް

ނޑުމެންގެްއަްޚ،ްްއަޅުަގނޑުްއިޢުލާނުކޮށްލަންްބޭނުންްއަދި މެންބަރުންގެްމަޢުލޫމާތަށްްޓަކައިްދަންނަވާލަންްބޭނުންްއަޅުގަ

އުނގޫފާރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަލްމަރުޙޫމުްއަފްރާޝީމުްޢަލީގެްހަނދާނުގައިްޛިކުރާްާއކުރުމުގެްތަޢުބީުނެގް

ްހުރި ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްއިންތިޒާމުކުރުމަށް ްމަޖިލީހުން ްއެއް ނަޑށްްޖަލްސާ ްއަުޅގަ ްޕާޓީތަކަކުން ހާ

މަޝްވަރާދެްއވާފަިއވުމާްއެކުްެއކަންްއަޅުަގނޑުްއަންނަްހޯމަްދުވަހުގެްރެޔަށްްހަމަޖައްސަންްގަސްތުކުރަން.ްއަދިްމިކަންް

ްއަްށްފަހުް ްޖަލްސާ ްމި ްެއކުލަަވއިލެވިފަ.ްމިއަދު ްވަނީ ްއެްއްމިހާރު ްެއކުލެޭވްކޮމިޓީ ްޕާީޓތައް ްހުރިހާ އިންތިޒާމުކުރުމަށް

ްހަމަްއަޅު ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްގެންަދވާނީ ްހިންަގވަމުން ްކަންަތއްތައް ްޖަލްސާގެ ްމި ްބައްަދލުކުރަން. ްކޮމިީޓއާ ްއެ ަގނޑު

ނުޑްވަރަްށްހިތްހަމަޖެހުންް ްއަުޅގަ ްކަމީްެއއީ ްއަުޅަގނޑަށްްއެނގޭ ހުރިހާްޕާޓީތަކާއިްހުރިހާްމެންބަރުންްގުިޅގެންްކަމަށް

ްނި ްޕާީޓައކަށް ްވަކި ްއަދި ްކަމެއް. ްިމްލިބޭ ްތަމްސީުލވެގެންދޭ. ްކޮމިީޓގައި ްއެ ްވެސް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ސްބަތްނުވާ

ް ްއޮންނާނީ ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްނިންމައިލާނީ. ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލުމަށްފަހު 98ްވާހަކަ

ްގައި.9:99ވާްހޯމަްދުަވހުްހެނދުނ2912ްްުއޮކްޓޯބަރް

 

ް.ނިމުނީ ލިސްމަޖި. انعانًينްربްهلل وانحًد
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