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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ42ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.4104/3/08/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

3.2-ް3.2-ްް ްނަންބަރު ްޔައުމިްއޔާ ްފާސްކުރުން. ްޔައުމިްއޔާ ްައއިަޓމު 53/2112ްްއެޖެންާޑ 54/2112ްްއިން 2ްއަށް

ް ްޔައުމިްއޔާ.ްއެއީ 2112ްްޖަލްސާގެ ްއަހަުރގެ 3ްްވަނަ ްދައުރުގެ 11ްްވަނަ ްދ12ްްެއަދި ްޔައުިމއްޔާ.ްމި ްޖަލްސާގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ،ް ްއިޞްލާޙެއް ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސް ްޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ްވެބްސައިޓުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާ

ްހުގެްރިޔާސަތުންްޤަބޫލުކުރާްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމުަގއިްނިންމައިފިން.ގަާވއިދުަގއިްވާްގޮުތގެްމަތީންްމިއީްމަޖިލީ

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްއަ ްއެޖެންޑާ 4ްއިޓަމު ްއެންގުން. ްއަންގާ ްރިާޔސަތުން .4.1-ްް ްބައްދަލުވުްނ. 7ްްކޮމިޓީތަކުގެ ަގއ2112ްިނޮވެމްބަރު

ްބޭްއވިފައިް ްމަޖިލީހުގައި ްހެނދުނު ްުދވަހު. ްބުރާސްފަތި ްމިދިޔަ ްއެީއ ްަވގުތަކީ، ްހޭދަވެފަިއވާ ްކޮމިޓީތަކަށް އިްނ9:31ްްވާ

ނުޑް 9:21ްރޭގަ ްހަމައަށް 7ްްއާ ްޖުމްލަ ްުދވަހު ްއެ ްބޭްއވިަފއިވޭ.ްމިގޮތުން 3ްްކޮމިޓީެގްބައްދަލުން މިނެޓ53ްްުގަިޑއިރާ

ްޮކމި ްހަމަޖެހިފައިާވ ްބާއްވަން ްމިައދު ްހޭދަވެފަިއވޭ. ްކޮމިޓީތަކަށް ް ްކޮޓަިރ9:31ްޓީތައް. ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ަގއި
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1ް 9:31ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްމާލިްއޔަުތ 2ްްަގއި 9:31ްްގައި. ްޮކޓަރި ްކޮމިޓީ ްޮކމިޓީ، ްޢާއްމު ަގއި.3ްގަިއ

11:15ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްބަލާ ްމިންވަުރ ްއަދާކުރާ ްމަްސޢޫލިއްޔަތު ްސަރުކާުރގެ 1ްގައި ްޤައ11:15ުަގއި. މީްަގއި

ް ްޮކޓަރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓ12:31ްީގައި.2ްސަލާމަތުގެ ްބެހޭ ްމުައއްސަސާތަުކެގްކަންަތއްތަކާ ްމިިނވަން ަގއި

ް 1ްކޮޓަރީ 14:11ްގައި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮިމޓީ، ްދިރާސާކުރަްއވާ ްބިލު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ަގއި.1ްގައި

ްަގއި.1ަގއިްޤައުމީްސަލާމަތުގެްސަބްްޮކމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ8:31ްިގަިއ.3ްޓަރިްަގއިްއިމްތިާޔޒުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކ2:11ޮ

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްމަަސއްކަެތއްްނެތް..ްސ5ްުައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލީހުގެްރަީއސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަްނ.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް..ްމަޖ6ިއެޖެންޑާގެް

ް

ްރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢ7ާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްމަޖިލީހަށ7ްައއިޓަމު .ްް ްޤަރާރު. ްބިލާއި ްކުޅުދ7.1ުތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ްޢިްއޒަތްތެރިް. ްދާއިރާގެ ްެދކުނު އްފުށީ

ް ްބިލު ްހުއްޓުވުމުގެ ްކޮރަޕްޝަްނ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްއިއްވުުމގ2112ްެމެންބަރު ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ގެ

ް.2112ގޮތުންްއެްބިލުގެްސުރުޚީްމަިޖލީހަށްްއިއްވުން.ްކޮރަްޕޝަންްހުއްޓުވުމުގެްބިލުް

ް

ްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންްް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވ8ްާ

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ްްއެޖެންޑާ ްތަޢ8ާއައިޓަމު ްކުރިްނ ްކުށެްއް. ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެއްެގ ރުފުކުރެވިފައިވާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްބްތިދާޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް..ްއ9ިައއިޓަމުްްޑާއެޖެން

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމައްޗަްށގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދ11.1ްުހުރިްމަސައްކަތް.ްް.ްނުނިމ11ިޑާްއައިޓަމުްއެޖެން

ްހު ްަމއުމޫނުްރަޝީދު ްއަލްއުސްތާޛް ްހުންނަވަިއެގން ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާކަުމެގ ށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

ްމިނިވަްން ްބެލުމާއި ްލާއިންސާީންއަނިޔާ ްހިންގާފަިއވާ ްަޙއްޤުތަްއްނިގުަޅިއގަނެ ްަރއްޔިތުންގެ ްގަސްުތގައި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ް ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްަޤރާރުގެ ްއުފެއްދުމުގެ ްގޮތްްކޮމިޝަނެއް ްހުރި ްބާކީ ްވަގުތު ްމިހާރު ްބަހުސްގައި ްމި ެގންދިއުން.

ް ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްހަަމވެފަ. ްވަނީ ްަވގުތު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދަންނަަވއިލާނަން. 22ްްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ 14ްމިނެުޓއިރު.

ް ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ 1ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޕީ.އޭ 5ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްޕ5ްާމިނެޓު. ްވަކި ޓީއަކަށްްމިނެޓު.

ް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްކޮންމެ ްވަނީ. ްވާހަކަފުޅުދައްަކާވފައި ްމެންބަރަކު ްއެްއ ްމިހާތަނަށް މިނެޓުގ5ްްެނިސްބަތްނުވާ

ނަޑއިލެވުުނއިުރް ްމެދުކަ ްމަސަްއކަތް ްައއިޓަމުގެ ްއެޖެންޑާ ްމި ްފަހުން ްއެންމެ ްއަުރާވނަން. ްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

ްގެންދަާވފަ ްއަބޫބަކުރު.ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްވަނީ އި

ްއަޅުަގނޑުްއެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްްވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހާކަދެއްެކވުން:މާ

ްޢަލައިކު ްއައްސަލާމު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަޙްމަތު`. ްފަހުންްهللاްމް ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްާއދެ! ވަބަަރކާތުޙޫ.

ްމަްއޗަންގޮީޅް ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްވާނެ،ްއަުޅގަ ްަދންނަވައިލާފައި ްދިޔައިުރަގއި ްވާހަކަދައްަކވަމުން ްޖަލްސާަގއި ނޑާލި މެދުކަ

ްމަޖިލީހަ ްޤަރާރަކީ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމުޙައްމަދުްރަޝީދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޤަރާރެްއްދެކުނު ްވާނެ ްބަލައިގަެނގެން ށް
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ްކުރިކަންް ްނޫން. ްތުހުމަތެއް ްކޮށްފައި، ްތުހުމަތެއް ްބޭނުންހާ ްަމއްޗަށް ްމީހަކުގެ ްަވކި ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްކަމަށް. ނޫން

ނޑުމެންަނށްްވެްސްްހަމަްޢިްއޒަތްތެރި ްސާބިތުވާްކަމަށްްބުނެފައިްހުަށހަޅާްޤަރާރުތައްްބަަލއިގަންނަްކަމަށްްވަންޏާްއަުޅގަ

ރައީސްެގްނަންފުޅުަގއިްވެސްްމިކަހަލަްޤަރާރުްހުށަހެޅޭނެ.ްނިގުޅަިއގަެނވިފަިއވާްކަމަށްްތުުހމަތުކޮށެއްްނޫންްހުށަހަޅާފަިއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހެންވޭރު ްމެދު ްރިޢާޔަތްކުރަްއަވއި، ްކަމަށް ްިމ ްހިންގާފަިއވާ. ްނިގުޅަިއގެ، ްަޙއްޤުތައް ްއެއް. ްއޮތީކީ މި

ްވާހަ ްވެސް ްޢާޒިމު ްޢަލީ ްހިތުްންމެންބަރު ނޑު ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކުރިކަން. ްސާބިތުވޭ ްއެބަ ްބަލަިއގަތީމަ ްމި ކަދެްއކެވީ.

ްއޭނަް ްވާނީ ްކަމަށް ްކުިރ ްކުެށއް ްމީހަކު ްއެީއ ްކަމެއް. ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ ްބޭފުުޅން ްލަފާދެއްާވ ްޤާނޫނީ މިއީ

ްއެ ްކޮށްފައި ްތުހުމަތެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްސާބިުތވީމަ. ްކުރިކަން ްެއކަންްްކުށެއް ްެއއީ ްކަމަށެއް، ްކުރި ްކުށެއް މީހަކު

ްކޮންެމް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްރިޢާޔަތްނުކުރައްވާ ްއަށް ްނުކުތާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުބުނެވޭނެ. ްކަމަށެއް ްކަމެއް ކޮށްފައިވާ

ންެގްމެންބަރަކަށްްވެސްްއެބައޮތްްަހމަްމަޢުޞޫމުްކޮންމެްމީހެއްގެްމައްޗަށްްވެސްްމިފަދަްޤަރާރުތައްްހުށަހަޅަިއގެންްމީހު

ްޤާނޫނީް ްއަދި ްހުށަހެޅިދާނެ. ްހަމަ ްވެސް ްރިޔާސަތަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިގޮތުން ްއަދި ްފުރުޞަތު. ްކަތިލުމުގެ އަބުރު

ްގޮުތގައިް ްޤަބޫލުކުާރ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިދާނެ. ްޤަރާުރތައް ްމިކަހަލަ ްެވސް ްމަްއޗަށް ްބޭބޭފުޅުންެގ ލަފާދެއްވާ

ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމިީއްތުހުމަތުކުރާ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްެއްއ ްމައްސަލަ ްނަމަ ްހުށަހެޅި ްކިޔާފަިއ ތީއޭ

ްބޭނުމަކަށްް ްއެންމެ ްހަމަ ްިމއީ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްއެއް. ްމައްސަލަ ްވިސްަނންޖެހޭ ްހިތުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންސާިނއްޔަތާް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުރާ ްވެސް ނޑު ްޤަރާރެއް.ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއެނޫންނަސްްްޓަކައި ޚިލާފަށް،ްއަދި

ްއެީއް ްއަދަބުލިބުމަކީ ްޙައްޤު ްޖަރީމާއަކަށް ްއެ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްހިންގާފައިވާ ްމީހަކު ްއެއް ްޖަރީމާ ްކަހަލަ އެްއވެސް

ްޙައްުޤް ްއެ ްވާނަމަ، ްެގްއލިފައި ްޙައްެޤއް ްމީހެއްގެ ްއެްއެވސް ްއަދި ްއަސާސެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ނ ްއަޅުގަ ްއެކަްންލިބިދިނުމަކީ ްކަމެއް. ްލާޒިމުކުރާ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްިއސްލާމްދީނާއި ްމާތްވެގެންވާ ޑުމެންެގ

ްލިބޭނެް ްދަލީލު ްކުރިކަމަށް ްމީަހކު ްއެ ްއެކަން ްމަސައްކަތަކީ ްކުރާ ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްއެކަން ކުރަންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް

ޫނން.ްއެހެންވީމާ،ްމީހަކުްކުެށއްްކުރިކަމަށްްތުހުމަތުކޮށްގެންްްކަމެއްްނޫން.ްއަދިްސާބިުތވާްަކމަށްްބުނެވޭނެްކަމެއްްެވސް

ްހުށަހަޅާް ްބެލުމަށް ްއެކަން ްތުހުމަތުކުރެވޭތީ ްކަމަށް ްކުރި ްކުށެއް ްމިވެނި ްވެސް ްއޮނަްނޖެހެނީ ްޤަރާރެއްގައި ހުށަހަޅާ

ްިނސްބަތްކުރަްއވާ ްޤަރާރުަގއި ްމި ްދެން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަްށ ްގޮުތގަިއ ްއޮތީްޤަރާރެއްގެ ްމި ފައި

އަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޭޖގައިްުކރިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންކުރެްއވިްބޭފުޅެްއގެްވާހަކަ.ްއާދެ!ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން

ްރައީސްް ްޚުދު ް ްުއފައްދައިގެްނ، ްެއއް ްމުއައްސަސާ ްބޮޑު ްކޮށްގެން، ްޚަރަދުތަކެއް ްގިނަ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ފަދައިން

3ްޔޫމުގެްޢަދާވާތްތެރިންގެްގޮުތގައިްފާހަަގކުރެވިފަިއވާްބޭފުޅުންްއެްކޮމިޝަނަށްްއިސްކުރަްއވަިއގެންްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައް

ްޚަރަދުކޮށްގެން،ްމިފަދަް ްބޮޑު ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްއެޖެްނސީތަކަށް ްެއކިެއކި ްބޭުރގަިއ،ްބޭރުގެ ްޤައުމުން އަހަރުވަންދެކަށް

ްއަތްފުނާއަ ްވަނީ ްދުނިޭޔގަިއ ްމުޅި ްކުރިތޯ ްކުށެއް ްއެ ްއޭުރަގއި، ްއެހެންވީމާ، ްމިފަަދ3ްްޅާފަ. ްތެރޭަގއި ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްގޮުތަގއިް ްބޭކާރު ްއެއީ ްއެބައޮތް ްދެންނެވެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނެތް ްސާބިތުވެަފިއ ްފެނިފައި، ކުށެއް
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ް ްއެ ްއާދެ! ްކަމަށް. ްކޮމިޝަނެއް ްހިންގި ްޓަކައި ްމުސާރަދިނުމަށް ްދުވަހުގ3ްަބަޔަކަށް ްބަޔަުކްއަހަރު ްޚާްއޞަ އި

ްބަލަިއގެްން ްފުރޮަޅއި، ްގާަތކެއް ްހުރިހާ ްއަތްފުނާއަަޅއި، ްމިތާނގަިއ ްއެތަން ްދުނިޔޭގެ ްމުިޅ ްބަަލއި، މެދުވެރިކޮށްގެން

ްއަބުރުް ްމީހުންގެ ްކިޔާފައި ްބަލާށޭ ްހަދައިގެން ްތަނުންްކޮމިޝަނެއް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއޮއްާވ،ްއަލުން ނުފެނިފައި

ްމަސައްކަތް ްައީކްކަތިލަން ްދިވެހިރާއްޖެ ްނޫން. ްކަމެްއ ްޤަބޫލުކުެރވޭނެ ްައޅުަގނޑަށް ްހާލެްއަގއި ްއެްއވެސް ކުރުަމކީ

ްނެތްް ްޤައުމުތަކުަގއި ްގިނަ ްދުނިޭޔެގ ްތަނެއް. ްއޮތް ްޤާއިމުވެފައި ްމިއަދު ްޑިމޮކްރަސީ ްޒަާމނީ ްކިޔާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްޤައުމެ ްއުފެދިފައިވާ ްނަންނަމުގައި ްތަާފތު ްކޮމިޝަންތައް ްވަރަށްްފެންވަރުގެ ްއޮބިނޯންނަ ްްބަޖެޓަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ އް.

ްމައްސަލަތަކަށްް ްމިފަދަ ްަބލައި ްމައްސަލަތައް ްމިފަދަ ްއެހެްނީވމާ، ްޤައުެމއް. ްުއފެދިފައިވާ ްމުއައްސަސާަތއް މިނިވަން

ްވަނީ ްނިޒާމުަގއި ްޙުކޫމަތުގެ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޤާބިލިއްޔަތު ްޤާއިމުކުރުމުެގްލަޔާޤަތާއި ނޑައެޅިފަ.ްްޢަދްލުއިންޞާފު ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާްފަރާތްތަކަްށް އެހެންވީމާ،ްމިްމައްސަލަަތއްްހުރިކަމަށްްވާނަމަ،ްމިްކަމަށްްތުހުމަތުކުރެވޭްކަމަށްްވާނަމަ،ްކަ

ްާވއިރުަގއިް ްކަމަށް ްޙައްޤެއް ްލިބިފައިވާ ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެހި ްކޮންމެ ްބެލުމަކީ ްހުށަހަޅައިެގން ްމައްސަލަތައް މި

އްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަކީްޖިނާޢީްކުށްތަކާިއްމަދަނީްކުށްތައްްބަލައިްތަޙްޤީޤުކޮށް،ްއިންޞާފުްހޯދުމަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްރަ

އޮންނަްމުއައްސަސާްއެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްއަމިއްަލއަްށްޤަބޫލުކުރާްކަމަށްްވަންޏާްދެންްއެހެންްމުއައްސަސާތަުކެގް

ްުސވާލުއު ްހިތުަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްކޮބައިތޯ ްކޮމިޝަެނއް،ްކޮންމެްބޭނުމަކީ ްއިންެޓގްރިޓީ ްތަނަކަށް ްއާދެ!ްކޮންމެ ފެދޭ.

ްތަނަކަށްްޓްރައިބިއުނަލެްއ.

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިާރގެ ްުގރައިދޫ ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްފުރުޞަތު ްޢާޒިމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު މެދު

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރިޟާ.

ް

ްގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމުްރިޟާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްއެް ްނުވަތަ ްމީހަކު ްހުންނަ ްމަޤާމުަގިއ ްއާދެ،ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްާޔ

ބެލެންޖެހޭނެ.ްއެއީްްނޫންްމަޤާމެއްގައިްހުންނަްމީހަކުްވެސްްލާއިންސާނީްޢަމަލެްއްކޮށްފިްކަމުގައިްވާނަމަ،ްއެްކަންކަން

ްރައީސްް ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްޙަޤީޤަްތ. ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްުނވަތަް ްވާނަމަ، ްއަނިާޔެވވަަޑއިގެންފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްކުރައްަވިއ ްޢަމަލެއް ްާލިއންސާނީ ްހުންނަވައިގެން މައުމޫނު

ްކޯޓުތައް ްތެރެއިންްްޝަރްޢީ ްވާަނމަ،ްނުވަތަްނިޒާމުގެ ްތަޅުއަުޅވާފައި ްޯކޓުތަކުަގއި ްގޮްތްކަމުނުގޮސްގެންްޝަރުޢީ ހިނގާ

ްނުވަަތް ްވާނަމަ، ްމަޙުރޫމުކޮށްލާފައި ްޙައްޤުތައް ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުއަސާީސން ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްެގއްލުވާަލއި ނޑިޔާރުން ފަ

ްއޮް ްލިބެން ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމައިްއެނޫންވެސް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބަންދުޮކށް، ްކުރިއެރުންތައް ންނަ
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ްމިް ްވިްއކާލަިއ، ްބަޔަކަށް ްޭބރު ްކުންފުނިތައް ްފަދަ ްދިރާގު ްކުންފުންޏާއި ްފެން ްއަދި ްުކއްޔަށްީދ، ްބޭރުބަޔަކަށް ދޮރޯށި

ްއުފެ ްތެރެއިން ްސަުރކާރުެގ ްވޭތުވެދިޔަ ްޤަބޫލުުކރާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާނަމަ، ްކަުމގައި ްކުރެްއވި ްރިޔާީސްކަންކަން ދުނު

ްމައިަގނޑުް ްކޮމިޝަނުގެ ްއެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްބެލިފައޭ. ްއޮންނާނީ ްކަންކަން ްމި ް ކޮމިޝަނުން

ްކުެރއްވ99ްްީމަސައްކަތުން،ް% ްހުންނަވައިގެން ްމައުޫމނު ްަރއީސް ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަުމގެ މަަސްއކަތަކީ

ްާޤނޫނުއަސާސީ ްކަންތައްތަެކއްތޯ، ްކޮމިޝަނުެގްކޮންކޮން ްއެ ްބެއްލެވުން ްކަންަތއްތަެކއްތޯ ްކޮންކޮން ްކުެރްއވީ ްޚިލާފަށް އާ

ްދޭތެރޭގައިް ްނިމިގެންދިޔުމާ ްއުފެދުނީއްސުެރ ްކޮމިޝަން ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސަްއކަތަކީ. ނޑު މައިގަ

ނާްޚިލާފަށްްއެއްވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމުގައިްރައީސްްމައުމޫނުްހުންނަވަިއގެންްޤާނޫނުއަސާސީްއާިއްޤާނޫ

ްފަރާތަށްް ްއެ ްހެކި ްެއނޫންވެސް ްހެްއކެްއ،ްއަދި ްކާފީ ްއެްއވެސް ްފަދަ ްސާބިތުކޮށްދޭ ްަފރާތަށް ްއެ ްކަމަށް ްކުެރއްވި ކަމެއް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްޤަރާރަކީ ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމަށްވުމާއެުކަގއި ްނުވޭ. ްއެއް ހުށަހެޅިފަ

ްޤަރާރެ ްނޯންނާނޭ.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްކަންތައްތަެކއް ްބަލަންޖެހޭނެ ްއިތުރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަށުން ްޤަރާރުގެ ްނޫނޭ.ްމި އް

ްޒައްެރއްެގް ްއެްއވެސް ްދިރާސާކުރައްަވއި، ްފުރިހަމައަށް ްަވރަށް ްބަލައި ްކަންކަން ްއެ ްފަރާތުން ްކޮމިޝަނުގެ ްދެންނެވި މި

ލާފަށްްކަމެއްްކުރެއްވިްކަމަށްްފެންނާކަށްްނެތް.ްދެން،ްމިންވަރުްވެސްްރައީސްްމައުޫމނުްޤާނޫނުއަސާސީްއާއިްޤާނޫނާްޚި

ްވަރަްށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަަކފުޅަށް ްއަބޫބަކުުރގެ ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ދެންމެ

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްތާއީދުކުެރވޭ. ްއ51ްެބޮޑަށް ްުބނެފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ް)އ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްމީހެްއގެްވަނަ ބައޮްތ،ްއެ

ްމީހެއްް ްނެތް ްކުށެއް ްއެއީ ްވާނަމަ، ްނެތްކަމުގައި ްހެކި ްމިންވަަރށް ްއެކަީށގެންވާ ްނުވަތަ ްސާބިތުނުވާ ްކުށެއް މައްޗަށް

ްަޙއްޤުތަްއް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެބަޮއތް، ްބުނެފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ްޤަރާރުަގއި ްމި ްއެހެންީވމާ، ްބަލަންޖެހޭ. ކަމުގަިއ

ްހިންގާފަ ްކުރެވޭްނިގުޅަިއގަނެ، ްއެބަ ްޤަބޫލު ްއެތަނުން ްބުނުމުން ްއޭ ްހިންގާފައިވާ ްއެހެންވީމާ، ްޢަމަލު. ްާލއިންސާނީ ިއވާ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަވރަށް، ްޤަނޫނުއަސާސީއާ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްކޮށްފި ްހަމ51ްްަކަމެއް ް)އ(އާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަޅުގަް ްއެހެންީވމާ، ްއިބާރާތަކީ. ްއެ ްއިބާރާތެއް ްޚިލާފު ނަޑއެިޅގެން ްޤަރާރެއްްކަ ްރަނގަޅު ްމިއީ ްޤަބޫލުނުކުަރން ނޑު

ްމަޖިލީހުަގިއް ްމި ްޓަކައި ްކުރުަމށް ްކަެމއް ްޒިންމާދާރު ްގޮެތއްަގއި ްޒިންމާދާރު ްމިއަށްވުރެ ްބަދަުލގަިއ ްމީގެ ކަމަކަށް.

ްމަސައްކަތްކުރުންްއަޅުަގނޑުްއެދޭްވާހަކަްދަންނަވަން.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެ

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްބޭފުޅަކާ ްކޮްށފައިވާ ްރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުރީަގއި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްވަނީް ްމި ްޤަރާރެއް ްގޮވާލާ ްގޮވާަލއި،ްސަރުކާަރށް ްދައުލަތަށް ްއެދި ްބަލައިދިނުމަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްކުރެވި، ތުހުމަތުތަކެއް

ްރަީއސްްހުށަހެ ްބޭފުަޅކީ ްކޮށްފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަްނ ްުކރީގެ ްވިދާޅުާވ ްމި ްޤަރާރުގައި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ޅިފަ.

ް ްވީ ްއެ ްރިޔާސަތުަގއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ްމައުމޫނު ްވާަހކަދެެކވ31ްްޭއަލްއުސްާތޛު ްދިގުވެގެން ައހަރު
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ްދެކެވޭް ްއަބަދުވެސް ނޑިވަޅެްއގައި ްދަ ްހުރިހާ ،ް ްފާއިުތވި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއުޅެނީ. ްމި ްތުހުމަތުތަކެއް އަހަުރ3ްްކުރެވޭ

ްއާަދއިެގް ްކޮމިޝަނެްއ. ްކޮމިޝަނެއް،ްރިޔާސީ ްނަޝީދުެގްވެރިކަުމގައި ްމުޙައްމަދު ްނަޝީދު،ްރައީސް ްމުޙައްމަދު ދުވަހު

ްމައު ްއަލްއުސްާތުޛ ްރައީސް ްއުފައްަދަވއިގެން ްކޮމިޝަނެއް ްރިޔާސީ ްނޫން. ްވެސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްކޮމިޝަނެއް މޫނު

އަހަުރްދުވަސްްހޭދަކުެރްއވި.ްއެހެންނަމަވެސްްެއްކޮމިޝަނަކަްށ3ްްވެރިކަމުަގއިްކޮށްފަިއވާްތަފާތުްކަންތައްތަްއްބެލުމަށްް

ްއެްއް ްހެއްެކއް،ްޤަރީނާ ްެއްއވެސް ްފޮނުވޭވަުރގެ ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްނެތް.ްޝަރީޢަތަކަށް ްއެއް ްފެނިފަ ްކަެމއް ްވެސް ކުޑަ

ްއެް ްޤަރާރުްވިޔަްސ، ްމި ްއަނެއްާކވެސް ްޤަބޫލުކުެރެވނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިައދު ްދެން ްނެތް. ްއެއް ްެފނިފަ ްވެސް އްކަެމއް

ްމަސްކޮޅެއްެގް ްމަދު ްފާއިތުވި ްކަންތައްތަކެއް ްހިތްޕުޅާނުވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވަނީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމި ްފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި

ް ްނަންވާނީ ްހިނގައިިދޔައިމަ،ްައނެއްކާެވސް ްކަންތައްަތްއްތެރޭގައި ްހިތްޕުޅާނުވާ ްެއްބޭފުޅުން ްބުނާހެން ްއޮިޑއޭ ަހއިަވަކރު

ްކަމަށްް ްކަންަތއްތަެކއް ްކުރެވޭ ްޓަކައި ްއެުޅވުމަށް ްއިސްަތށިފުޅުގައި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުޫމނު ްއަްލއުސްތާޛު ރައީސް

ް ްފާއިތުވި ްއެެހންނޫންނަމަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްމައ3ްްއަޅުަގނޑު ްމި ްތެރޭަގއި ްދުވަސް ްހުރިހާްއަހަުރ ްފޮނުވަންޖެހޭ ަސލަތައް

ހިސާބަކަށްްފޮނުވައި،ްލިބިދޭްނޖެހޭްހުރިހާްއަދަބެއްްއޮންނާނީްދެވިފަ.ްއެހެންނޫނިއްޔާްމިައދުްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅުމުގެް

ް ްއެ ްފައިާސ3ްްމާނައަކީ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްމަސަްއކަތްޕުޅު، ްބުރަ ްކުެރއްވި ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްދުވަހު އަހަރު

ްނުކޮްށްބޭނުންކުރައްވަް ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްހަމައެަކނި ްކަންކަަމކީ ްއެ ްއެްއޗެކޭ. ްބޭކާރު ްަވގުތަކަީކ ްހޭދަުކރެއްވި ްއެ އިގެން

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްދެންމެއަކު ްޓަކައި، ްދިނުމަށް ްފައިސާ ްމީހުންނަށް ްބަޔަކު ްކޮމިޝަނެކޭ. ްއޮތް ނަމެއްގައި

ް ްވިދާުޅވި ްވެސް ްއަބޫބަުކރު ްޖަމާލު ްކަމެކޭ.ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްކުރެްއވި ްއެކަނި ްަޓކައި ްމުސާރަދިނުމަށް ްބަޔަކަށް ފަދައިްނ،

ްމައްޗަށްް ްމީހަކު ްހަމަ ްނޫން ްެއްއ ްފަސޭހަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްނުހިފެއޭ. ްޭއގެން ްބޭނުމެްއ އެްއވެސް

ްތުހުމަތުކޮށް ްތަނުން ްމި ްޭބފުޅަކަށް ްކޮންެމވެސް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްހަމަްތުހުމަތުކޮށްލާއިރަށް، ްލާންވީ. ްޤަރާރު ފައި

ް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއއީ. ްބާރެއް ްއޮންަނ ްވެސް ްމީހަކަށް 76ްްކޮންމެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތިބީ. ްަވގުތު ްމި 76ްމީހުން

ްލާންވީ.ްއެހެންނަމަވެްސްމިް ްޤަރާރު ްވެސް ްކިަޔިއގެން ްެއއްެޗކޭ ްކޮންމެ ްވެްސްހަމަ ްމީަހކަށް ްކޮންމެ ްތެރެއިން މީހުންގެ

ްހު ްނޫނީ ްޤަރާރަކީ ްވެްސްލެވޭ ްއެްއޗެއްތޯ ްހުރި ްބުރަދަނެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްފަހަތުގަިއ ްޭއގެ ްޤަރާރަކީ ށަހެޅޭ

ނޑުމެންްހަމަްހަނދާންްއެބަހުރިްއެމް.ޑީ.ޕީްވެިރކަމުަގއިްތިއްެބވިއިުރގައިްމިްތަނަށްްުކއްލިް ބަލައިލަންޖެހޭ.ްދެންްއަޅުގަ

ްވިދާޅު ްބޭފުޅުން ްއެ ްލެވުނަސް ްޤަރާރެއް ްލެވުނަްސ، ްއެއް ްމައްސަލަ ްމަސައްކަތަށް ްދުވަހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ލައްަކ4ްްވާނެ

ްެއއީް ްރަނގަޅުވެފައި ްމީތި ްވިދާުޅވެފައި،ްިމހާރު ްއޭރުގައި ްބޭކާރުކުރަނީއޭ.ްއެެހން ްހޭދަވާއިުރްއެކަން ްެއއް ްރުފިޔާ އެތައް

ްެއއްޗެް ްރަނގަޅު ްއޭރުަގއި ްރަނގަޅު. ްވާންވާނީ ްމިހާރުވެްސ ްހަމަ ްަރނގަޅުވެަފއި ްއޭުރގައި ްެއއް. ްމިހާރުްމައްސަލަ އް

ްދެްއކިް ްވާހަކަ ްއެ ްވެސް. ްފަރާތްަތކަށް ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ ްއަދި ްވެސް. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްނުވާނެ ްެވސް ގޯްސވެގެެނއް

ްހޭދަކޮށްގެްން ްފައިސާ ްރަްއިޔތުންގެ ްދިވެހި ްވާންވާނެ. ްކަމަަކށް ްހުރި ްޮއއްޓަރު ްއެއީ ްއެކަމަުކ ްވެސް. މީހުންނަކަށް

ް ްތ76ްިމިތާނގައި ްވަގުތު ްމި ްމީހުން ްމ77ްްިބޭއިރުަގއި ްފައިސާ ްއޮންނާނީ ްއަޅުަގނުޑމެން ްވެސް ްއަށް ްބޭފުޅާ ވަނަ
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ްނުދޭ.ް ްލިބެމަކުން ްއަދި ްފައިާސޮކޅު ްއެ ްގޮތުގައި ްޚަބަރުލިބޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްފާސްކޮށްފަ. ްހުށަހަޅައި ްދިނުމަށް ތަނުން

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއަދި ްވެްސ، ްރަީއސަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްމިއަުދ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސްްްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ

ްކަންަތއްތަްއް ްއެ ްގޮތަށް ްފާސްުކރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފޯުރކޮށްދީ، ްއަށް ްޢާއިާލ ްއެ ްަފއިސާޮކުޅ ްއެ ދަންނަވާލަން،

ްއަޅުަގނުޑްމިްފުރުޞަތުގައިްވެސްްދަްނނަވާލަން.ްދެންްޢިއްޒަތްތެރިް ކޮށްދެއްވުމަށްްހަމަްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސަށްްވެސް

އަޅުަގނޑުްދެކޮޅުްމިްހަދަނީްމީގައިްތާކުންތާކުނުޖެހޭްވާހަކަްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭތީ.ްްރައީސް.ްމިްޤަރާރަށް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްތާކުންތާކުުނޖެހޭ ްކީްއވެތޯ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ްކަމަށް ްވާހަކަ ްތާކުންތާކުނުޖެހޭ ްހުރީ މީގައި

ްާފއިތުވެދިަޔް ްކ3ްޮޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެއީ ްއޮތް ްހަދާފައި ްމިއަދުްއަހަރު ްނެތީމަ.ްދެން ްފެނިފައި ްކަެމއް ްއެްއވެސް ިމޝަނަށް

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރަންް އެްބޭފުޅުންްހިތްޕުޅާނުވާްކަމަކާްޖެހުނީމާ،ްޤަރާރުްމިްތަނަށްްލައިގެންްއެްދެކެވޭްވާހަކަްހަމަްއަޅުގަ

 ދަތިވާތީްމިއަށްްތާއީދުނުކުރަނީ.ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލިފުށީްދާއިރާގެްމެން

.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމިްމަޖިލީހަށްްމިއަދުްކުރީގެްރައީސްކަންްކުރަްއވާފަިއވާްކުރީެގްالسالم عليكن

ްދެކޮޅަށްް ްޤަރާރާ ްވާ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްދެކޮޅަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ްމައުމޫނު ްއަލްުއސްތާޛު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެއްޮކޅަށްްވާހަކަދެްއުކމަކީް ްމަނިކުފާނާ ްއެ ްމީހަކަށް 3ްްވާހަކަދަްއކާ ްއެއްެޗއް.ްއަދި ްމަދު ްވަރަށް ަގޑިއިރަީކ3ްްމިނިޓަކީ

ްހުރިް ްކޮށްެދއްވާަފއި ްވެިރކަމުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްދައްކާލަންްވެސް.ްއެ ްމީހަކުްވާހަކަ ްެއންމެ ްއެއްެޗއް ްމަދު ްވަރަށް ވެސް

ްވީނަަމވެސްްކަންތައްތަްއ،ްކޮށްދެްއވާފަ ްކަމުގައި ްހިންގާލި ްނަޒަެރއް ްކުޑަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމަސައްކަތްތައް ްހުރި އި

ްއެތަްއް ްދައުލަުތގެ ްމަރުކަޒާއި ްއިސްލާމީ ްމަޖިލީހާއި ްރައްޔިތުންގެ ްމިތިބަ ްއިށީނދެގެން ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްްދަނީް ފެންނަމުން.ްއެްމަނިކުފާނުގެްެއްމުއްދަތުްތެޭރގަިއްވުޒާރާަތކަކާިއްއެަތއްްއިމާރާތްތަކެއްްމިއަދުްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޭޖގައިްައސާސީްތަޢުލީމުގެްހަރަކާތްތަެކއްްހިންަގއި،ްމުޅިްާރއްޖެްއަްށްމިްދެންނެވިްމަސައްކަުތެގް

ް ްފޭބިއިރުަގއި ްވެރިކަމުން ްމަނިކުފާނު ްެއ ްބަލާއިރު ްގޮތުން ްތަރައްޤީގެ ްދައްކުަވއިދީފަ. ްއޮތީ ްގިނ91ްްަނަތީޖާ އަްށވުރެ

ްގާއަޅާފަ.ްމާެލް ްއޮތީ ްމަގުަތކެްއގައި ްހުރިހާ ްމާލޭގެ ްމުޅި ްވެއްެޖްއޔާ ްކަމަށް ްބަލައިލި ްއަށް ްހުުޅވިފަ.ްމާލެ ްވަނީ ރިސޯޓު

ްހުިރް ްކޮށްދެްއވާފައި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްތޮށިެލވިފަ. ްއޮތީ ްވަށަިއގެން ްމާލެ ްތަރައްީޤކޮށްދެްއވާފަ. އޮތީ

ްއަ ްައގު ްދެންނެިވްކަންތައްތަުކގެ ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްވަޒަްނކުރާ ނޑުމެން ުޅގަ

ްކަންތައްތަެކއްް ްހުރި ްބަޔާންކޮށްދެވެން ްފަސޭހައިން ްއެހާ ްދުލަކުން،ްގަލަމަކުން ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއެއީ ފަދައިން

ްބަ ްޓަކައި ްަނގާލުމަށް ްޢިއްޒަތް ްއަބުރާިއ ްމީހެއްގެ ްއާދެ! ްކަމަްށްނޫން. ްކުރާ ްކަމެއް ްަވންޏާ، ްކަމަށް ްރާވާ ްކަެމއް ޔަކު

ް ްފެނިގެންދިޔަ ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއާދެ! ްކުެރވިދާނެ. ްދެްއކ811ްްިވަންޏާ ްވާަހކަ ްޑޮލަރެްއގެ މިލިައން

ްވާހަކަތަ ްނެތް ްޙަޤީޤަތެއް ްމިކަހަލަ ްއެެހންވީމާ، ްޙަޤީޤަތަކީ. ްކޮބައިތޯ ްދިޔަ. ްއަުޑއިިވގެން ްވެސް ްމަްއޗަްށްވާހަކަ ކުގެ
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ްހައިރާްނވާންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްފެނިގެންދަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމަންޒަރު ްކުރަުމންދާ ްކަންތައްތަެކއް ބިނާކޮށް

ްފިތުނަް ްދެމިއޮންނާނީްވެސް ްތެެރއިން.ްެއްމީހުން ްިފތުނައިގެ ްާއއި ްފެށުނީްވެސްްފަސާދަ ްައކީ ކަމެއްްނޫން.ްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްމަތީ ްފަސާދަކަން ްަރއްޔިތުްންއާއި ްނިޔަުތގައި ްރަނގަޅު ްހެޔޮ، ްދަނީ. ްމި ްއެނގިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއކަން ަގ.

ްމާތްވެގެްނާވް ްއެހެންވީމާ، ްފެނިގެންދިޔައީ. ްލޯމަތިން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްގޮތް ްވެގެންދިޔަ ްެވސް ްވެރިކަން ހަވާލުކުރި

ްބަ ްފޭރާން ްިއޖްތިމާޢީ ްއޮތް ްމިތާނަގއި ނުޑޮކށްލައި، ނޑުފު ްފު ްވެިރކަމުަގއިްއިސްލާމްދީން ްމީހުންގެ ްއެ ލިކަށިކޮށް،

ް ްމައުމޫނުގެ ްރައީްސ ްއެހެންނަމަވެސް ްބިރުވެރިަކން. ްނާމާންކަމާއި ްފެނިގެންދިޔައީ އަހަުރ31ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުިރއެރުންް ްއެ ްއޮތީ. ްލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުިރއެރުން ްާއއި ްތަަރއްޤީ ްާތޒާކަމާއި ްދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެއްްްމަތީގައި ްވިޔަފާރި ްމިނިވަން ްވެއްޖެއްާޔ ްކަމަށް ްބަލައިލި ްއަށް ްވިޔަފާރި ްމިތިބީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް މިއަދު

ްރައީްސް ްވެްސ ްހޯްއދަވައިެދއްވީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްޖާގަ ްއެ ްފުރުޞަތު، ްުއފެއްދުމުގެ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްވެިރކަމުަގިއްމައުމޫނު. ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްީކކޭތޯ ްއެހެންނަމަވެްސ ޙަޤީޤަތެއް.

ްޤާސިމުް ްދެވަނަ ްއާދެ! ްނުކުެރޭވނޭ. ްއެއް ްވިޔަފާރި ްތިމަންނަމެން ްމީހުންނަށް ްތާއީދުނުކުރާ ްތިމަންނަމެންނަށް ބުނީ؟

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކ. ްހުރި ްދައްކާފަިއ ްމިީއ ްއުފަންާވކަށްނުކެރޭނޭ. ްޤައުުމގަިއ ްމި ްމީހަކުްއިބްރާހީމަކު ވަިކ

ސުުބޙާނަހޫްވަތަޢާލާްމީހުންނަށްްهللاްމުއްސަނދިކުރަންްމަސައްކަްތުކރިްކަމުގަިއްވީނަމަެވސްްެއއީީކްވާނެްކަމެއްްނޫން.ް

ްއެމް.ޑީ.ޕީއަކުންް ްއަދި ްނޫން. ްއެްއޗެއް ްދެއްވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީއަކުން ްއެއީ ްދެއްވަނީ. ްމުއްސަނިދަކން ތަނަވަސްކަމާއި

ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްއަޅުަގނޑުމެންެގްްހުރަސްއެޅޭނެ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްވެސް ްފަރުދަކަށް އެހެން

ްޅަދަރިންނާއިް ްމިތިބަ ްފެންނަން ްމިތަނުން ްވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ްމެދުގައި ްމީހުންނާ ްވިސްނައިާލއިރު ްމެދު ކަންތައްތަކާ

ނާ،ްމިއީްކޮންބައެްއގެ،ްާކކުގެްއެހީތެރިކަމާިއްމިތަނުންްފެންނަންްމިތިބަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުން

ްއިނގޭތޯ.ް ްމައުމޫނު ްރައީސް ްތިބީ.ްހަމަ ްމި ްހޮވިފައި ްމެންބަރުން ްގިނަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްއެކުގައިތޯ މަދަދާ

ްބައްލަވައި ްސަމީރަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދިއްދޫ ްފެންނަ ްމި ްކުރިމަތިން ލެްއވިްއަޅުަގނޑުމެން

ކަމުގައިްވިަޔސްްވެސްްއެްމަނިކުފާނުްމިއަދުްއެމް.ޑީ.ޕީަގިއްހުރިްކަމުގައިްވީނަަމވެސް،ްއެްމަނިކުފާނަށްްލިބިފައިްހުރިް

ް ްއެްވެސް ްއަިއއްސަހުރިްހޭލުންތެރިކަމަކީ ްއަދި ްައއިއްސަހުިރ31ްްކުރިއެރުމާިއްތަރައްީޤއާ އަހަުރގެްވެރިަކމުގެްތެރެއިން

ްއޭެގތެރެއިންްއަިއއްސަްހުރިްކަްނތައްތައް.ްއެހެްނވީމާ،ްެއކަންްކަންތައްތައް.ްއަދިްލިބިފަ އިްހުރިްތަޢުލީމަކީްވެސްްއެއީ

ްކަުމގަިއް ްހުރި ްފިކުރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްނާހަން ްއަެޑއް ްެވްސ ްދުވަހަުކ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަްއވާ. ްމަނިކުފާނު އެ

ްައެޑއް. ްވާހަކަެދއްކި ްޒާތީެވގެން ްމައުމޫނަށް ްަރއީސް ްބަލައިިލްްވީނަމަވެސް ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ްއެހެން ްމިދެންނެވީ އެހެން

ކަމުގައިްވީނަމަވެްސ،ްއެމް.ީޑ.ޕީްއަށްްބަލައިލިްކަމުަގއިްވީަނމަވެސްްއެްޕާޓީްެއްއގެްެޗއަރޕާސަނަކަށްްހުންނެވިްބޭފުޅާް

ންޏާްނުދަންނަވާނީްވެސްްފުރަތަމަްސިޔާސީްމައިާދނަށްްނެރެދެއްވީްވެސްްަރއީްސްމައުމޫނު.ްއެހެންްދަންނަވާްކަމަށްްވަ

ްވެސްް ްލަދު ްހަމަ ްވާހަކަދައްކަން ްމިކަހަލަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިތާނގަ. ްވާހަަކއެއްތޯ ކާކުގެ
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ްމީހާް ްކާންދޭ ްބުނާހެން، ްމުސްުކޅިން ްބަެއއް ްގޮތަީކ، ްއުޅޭ ްމި ްެވގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ގަންނަންޖެހޭނެ.

ނޑުމެންްތެރޭަގއިްކަންތައްަތއްްފެނިގެންްމިްނޫންނަމަްހެޔޮކަމެއްްކޮށްދިންްމީހަ ކަށްްތެޔޮހަންްދޭްއުސޫލުްންމިއަދުްއަުޅގަ

ދަނީ.ްއާދެ!ްރާއްޖެތެރެްއަށްްބަލައިލިްކަމުަގއިްވީނަަމވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްއޭރުްކިަޔވަންިދޔަްސްކޫލްތަުކަގއިްހުންނަނީް

ް ްހުންނަނީ ްގޮތުަގއި ްޑެްސކުގެ ްއިނގޭތޯ. ްޖަހާފައި 12ްްގޯނި ްއޮންނަީންފ21ްޫފޫޓު ްއެ ްބާއްވާފަ. ްއޮންަނނީ ްފިލާ ުޓގެ

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްތިއްބެވީ ްމި ްބޭފުޅުން ްކިެޔވި ްސްކޫުލތަކުން ްއައްސާފަ.ްމި ރޯނުން

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްސަމީރު،ްއަދި ްއަޙއމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ންބަރުްޝަރީފު،ްދިއްދޫ

ްހާލަުތގަިއް ްދެންނެވި ްމި ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްމިތިބަ ްފެންނަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިތަނުން ްިވަޔސް، ްބަލައިލިކަމުގަިއ ޢާމިރަށް

ްމައުމޫނު.ް ްރަީއސް ްގެނެސްދެއްވީ ްކުިރއެރުން ްއާއި ްތަރައްޤީ ްގޮތްތޯ؟ްމިދެންނެވި ްއެ ްމިއަދު ްއޮތްއިރު،ްއެކަމަކު ތަޢުލީމު

ް ްަމއުމޫނު ްރައީސް ްކުަޑކުަޑްއެހެންވީމާ، ްދެންނެވިން ްއަުޅަގނޑު ްމިތާ ްވާހަކަ ްކަންތައްތަުކގެ ްހުރި ކޮށްދެއްވާަފއި

ވަގުުތކޮެޅއްްތެރޭަގއިްދަންނަާވލުމަކީްފަސޭހަކަމެއްްނޫނޭ.ްެއހެންނަމަވެސްްޙަޤީޤަތާްޚިލާފުްމިފަދަްކަންތައްތައްްކުރިޔަްސް

ްމެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްކުރިން ްނޫން. ްކަންތައްަތކެއް ްކާމިޔާުބވާނެ ްވެރިކަމުަގިއްމިއީކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފާހަގަކުރެއްވިެހން ންބަރަކު

ްބައްަލވަން.ް ްކަންތައްތައް ްކުރެްއިވ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކޮމިޝަެނއް، ްއުފެއްދިއޭ ްއޮްތިއރުގައި ްބާރު ްޖޯޝާއި އާރާއި

ްމިއަ ްއެހެންވީާމ، ްފޮނުވުނީ. ްޝަރީޢަތަށް ްެއއްތޯ ްމަްއސަލަ ްކޮން ްބެލުނީ؟ ްކޯްއޗެއްތޯ ްކުރެވުނީ؟ ުދްކޮންކަމެއްތޯ

ްކަންތައްތައްްެވގެންްމިްދާްގޮތަކީ،ްައޅުަގނޑުމެންގެްތެޭރގައިްވަރަށް...ް

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބްްވާހަކަދެއްެކވުން:

السالم ް.نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيدالصالة والسالم على  .العالوين رب هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްައޅުަގނުޑމެންނަށްްމީހެއްގެްމައްޗަށްްދަޢުވާކުރުމަކީްމައްސަލަްއެްއްްيكنعل

ކަމަކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްސުވާލަކީްމިްޤަރާރުގައިްމިްއޮތްްގޮތަށްްކުީރގެްރައީްސގެްމައްޗަށްްކަމެްއް

ްމިދެންނެވީ ްބާަވއޭ. ްއަލްއުސްތާުޛްްސާބިތުވެފަިއވޭ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުީރގެ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫެލއް ނަޑކަށެއް އަުޅގަ

ް ްމިދިޔަ ްޓަކައި ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ްކަންތައްތަކެއް ްހުރި ްކުރައްވާަފއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްސަރުކާރުން އަހަރުތެރ3ްްޭމައުމޫނު

ް ްފެނި،ްޝަރީޢަާތްހަމައަށް ްއެއް ްނަތީޖާ ްއެްއވެްސްކަމެްއގެ ްިމްކުރެވުނު ްމިއަދު ްތަެނއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި ޮގއްސަ

ްމިްއުޅެނީްފާއިުތވެދިަޔް ްމިފަދަްޤަރާރެއްްހުށަހެޅިގެން ްވޭތުވެިދޔ31ްްަޤަރާރެއްްހުށަހެޅިގެން،ްނޫނީ ައހަރުގެްބަދަލުަގއި

ްައއިމ3ްަ ްމައްސަލަތައް ްހާލަތަށް ްދަޢުވާކުރާ ްމައްޗަށް ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްކުރެްއވި ްރައީސްކަން ްދިވެހިްއަހަރު .

ް ްކުރީގެ ްރައްޔިތުްނގ31ްްެޤައުމަށް ްދިވެހި ްއަންދާލައި، ްއިމާރާތްތަކެއް ްއެތައް ްގެނެސްަފިއވާ ްއަށް ްތަރައްޤީ އަހަުރަގއި

ްއައިމަ.ް ްމިއަދު ްހިސާބަށް ްދަޢުވާކުރާ ްޢަމަލުތަކުގެ ްއެ ްހިންގުމަށްފަހު، ްޢަމަލުތަކެއް ްޓެރަރިޒަމުގެ ްފިލުވާލި ްނިދި ލޮލުގެ

ް ްދަްއކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮްތްމިއީ ްފެންނަން ްމިއީ ްއެެހންވީމާ، ްޙުކުމްކުރަމުން. ްޯކޓުތަކުން ްދަނީ ްެއ ްނޫން. ްެއއް ވާހަކަ
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ްފަދަް ްނަގައިލެވޭ ްިއސްތިޤުލާލު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުރެގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙަޤީޤަތެއް.

ްވިދާޅުވަ ްއެ ްޕޯިޑއަމްތަުކގައި ްވެސް ްިމއަދު ްކުރަްއވާ، ްޤައުުމްކަންތައްތައް ްމި ްއަުޅވެތިކަމަށް ްަޤއުމުތަކުެގ ްބޭރު ނީ

ްނަޝީދުް ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްކުރީގެ ްއޮތީ ްނުރައްކަލެއް ްޮއތް ްޤައުމަށް ްމި ްމިއަދު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހިނގައިދާނޭ.

ްރައީ ްސަބަބުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަމަލުތަކުގެ ްބައެްއގެ ްތާއީދުކުރާ ްއަށް ްއޭނަ ްސަބަބުން.ްނޫނީ ްކަމެއްގެ ސް.ްމިއީްކުރެްއވި

ްކަންތައްް ްހިސާބަށް ްގެއްލޭ ްމިނިވަންަކން ްޤައުމަށް ްމި ްިމއަދު ްގޮތް. ްއޮތް ްކަން ްމިއަދު ްމިއީ ްޙަޤީޤަތް. ްއޮތް ފެންނަން

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމެއްް ްމައުމޫނު ްއަލްއުސްތާުޛ ްނަޝީދު. ްމުޙަްއމަދު ްކެނެރީގެ ްކުރެްއވީ ްެވސް ްއެކަެމއްގެ ްވާނަމަ ގޮއްސަ

ްގެންދިޔައީްވެސްްަމުއމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްވުރެްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދި ްމައްޗަށް ވެހިްޤައުމުގެްދަރަނިްމިހާ

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެންކަާމއެީކގަިއ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްކެނެރީގެ ބޮޑަށް

ްއޗަށްްހުށަހެިޅފައިވާްމަްއސަލަްކޯޓުަތކުަގިއްކަންބޮޑުވާންޖެހޭނީްމިފަދަްމައްސަލަްއެއްްބަލަންްހުށަހަޅާއިުރ،ްނަޝީދުގެްމަ

ްކޯޓުތަކުގައިް ްއެބަޖެހޭ. ްރަނގަުޅޮކށްދޭން ްވެސް ްކަންތައްތައް ްކޯޓުތަުކގެ ްކަންަތއް. ްުކރައްވާ ްކަންތައްަތއް ްގޮތަށް ތާށިވާ

ނޑުމެން ގެްތެޭރގަިއްހިންގާްޝަރީޢަތުގެްމަޖިލިސްަތއްްވެސްްރަނަގޅުވާންްއެބަޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިއަުދްއަުޅގަ

ހުރިްއެއްްަސގާފަތަކީްކަމެއްްދިމާވީމާްކޯޓަށްްޮގއްސަްކޯުޓައމުރެއްްމިްނެރެނީްއެްކަމެއްްކޯޓުންްނިންމަންދެންްއެކަންް

ވަކިްގޮތަކަްށްނުނިންމާްބާއްަވން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިގޮތަށްްކިތަންމެްމަްއސަލަްެއްއްއެބަހުރި.ްދިވެހިްަދއުލަުތެގް

ްމިއަ ްބިމެއް ްކަންތައްތަކެއްްއެތައް ްނިންމަންދެން ްގޮަތކަްށ ްވަކި ްކޯޓުން ްނޫނީ ްދަށުން، ްކޯޓުއަމުރެްއގެ ްއެބަހުރި ދު

ްގޮތަށްް ްނުހޯދޭ ްމިއަދު ްބިމެއް ްއެތައް ްބޭނުންވާ ްހޯދަން ްސަރުކާރުން ްގޮތަށް. ްފައިދާނުލިބޭ ްލިބެންޖެހޭ ސަރުކާރަށް

ްެއހެންކަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަުހރި. ްކުރަްއވާފައި ްރަނަގޅުވާްންކޯޓުއަމުރު ްވެސް ްކަންތައްތައް ްކޯޓުތަުކގެ މާއެކީ

ްގޮތަށްްކުއްަޔްށް ްލިބޭ ްާއމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްާއއި ްބިމުެގްމައްސަލަ ްމައްސަލަ،ްޚާއްަޞކޮށް ްކުަރއްވާ އެބަޖެހޭ.ްކޯޓުތަކުން

ްޢަމަލުނުކުރު ްގޮތަށް ްވަކި ްމެދު ްތަންތަނާ ްއެ ްނޫީނ ްނިންމާއިރުގައި ްމައްސަލަ ްތަންތަނުގެ ްހުންނަ ްކޯޓުންްދީފައި މަށް

ްދައުލަތުެގް ްިދވެހި ްގެއްލުމާއި ްލިބޭނެ ްއެކަމުން ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްއެބަޖެހޭ ްވިސްނަން ްކޯޓުތަުކން އަމުރުކުރަްއވާއިުރަގއި

އާމްދަނީްއަށްްއަންނާނެްބަދަލާއިްދިވެހިްރަްއޔިތުންގެްމާޫޔްސވާްމާޔޫްސވުމަށް.ްމައްސަލަްެއއްްބެލުމަކީްމައްސަލަްެއްއް

ްއެް ްމައްސަލަ ްފަރާތަކަށްްނޫން. ްލިބެންޖެހޭ ްައދަބު ްކަމަކަށް ްެއ ްބަަލއި، ްއެއް ްމައްސަަލ ްއެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއޮތް އް

ްފަދައިންް ްމިދެންނެވި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްކަމެއް ްދެކޮޅުަހދާނެ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ އަދަބުދިނުމަކީ

ބަބުން،ްްނޫނީްކޯޓުތަކުންްކުރައްވާްއަމުރުތަުކގެްސަބަބުްންކޯޓުތަކަށްްމައްސަލަްހުށަހަޅައިގެންްހިންގޭްކަންތައްތަުކގެްސަ

ްިމް ްވާހަކަ ްކަންތައްތައްދާ ްހިސާަބށް ްމާޔޫްސވާ ްރައްޔިތުން ްބުރޫއަަރއި، ްބޮޑެތި ްނިޒާމަށް ްޢަދުުލގެ ްޤައުމުގެ ދިވެހި

ްވާ ްކުަރއްާވފައި ްކުށެއް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ްއަލްއުސްާތޛު ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަމަްދައްކަނީ. ްސާބިުތވާ ކަން

ްއެހެންނަމަވެސްް ްދެވެންވީ. ްދެވެންޏާ ްވެސް ްއަދަބު ްބަލާފައި ްމައްސަލަ ްއެ ްބަލަންވީ. ްމައްސަލަ ްއެ ްވެސް މިއަދު

ް ްވޭތުެވދިޔަ ްޔަޤީންވަނީ ްބަާލއިުރ3ްްއަޅުަގނޑަށް ްކަންތައްތަކަށް ްހިންގާަފއިވާ ްކުީރަގއި ްޭއގެ ްތަޙުޤީޤާއި ްކުެރވުނު އަހަރު
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ްރައީސުލްޖު ްކުރީެގ ްކުެރވުުންވެސް ްތަޙުޤީޤެއް ްމިފަދަ ްަމއްޗަްށ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްަމއުމޫނު ްއަލްުއސްތާޛު މްހޫރިއްޔާ

ނަމަވެސްްއެްއވެސްްމަްއސަލަްއެއްްފެނި،ްއެްމަނިކުފާނުެގްމައްޗަށްްދަޢުވާކުެރވޭވަުރގެްމައްސަލަްއެއްްފެނިގެންނުދާެން

ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްޔަޤީްނ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެދު ްތަޙުޤީޤުކުރަނ3ްްްްކަމާ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްކޮށްފައި އަހަރު

އަހަރުެގ31ްްފަށައިފިްނަމަްއެްކަންތައްތައްްގިނަކަމުންްއެްކަންތައްތަކުެގްމައްސަލަްދިވެހިްކޯޓުތަކުގަިއްކުރިއަށްްއޮތްް

ްމިފަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނުޖެހޭ. ްޝައްކެތްކުާރކަށެއް ްމެދު ްކަމާ ްހިނގަމުންދާނެ ްވެސް ްގޮތަކަށްްތެރޭގައި ދަ

ްބޭރުް ްވާހަކަ،ްނޫނީ ްހިނގައިދާނެ ްާރއްޖެ ްއަުޅވެތިކަމަށް ްަޤއުމެްއގެ ްޯޕޑިައމަށްްއަރުއްަވއި،ްބޭރު ްމިއަދު ކަންކުރަްއވާފައި

ްކަމެއް.ް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވުަމކީ ްވާހަަކ ްހިނގައިދާނެ ްދިެވހިރާއްޖެ ްައޅުވެިތކަމަށް ޤައުމުގެ

ްރައީ ްނަގާލަންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަރާމާތް ްޤައުމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިނކުންނަވަިއ، ްކުރަްއވާފައި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްދަންނަވާީން ނޑު ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިލްތިމާސްުކރަންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއީއ ްވާހަކަނުދެްއކުން އިތުރަށް

ކަމަށްްވާނަމަްކޯޓަށްްވަަޑއިެގން،ްނޫނީްޝަރުޢީްމަރުޙަލާްްމައްސަލަްެއއްްސާބިތުވާްވަަރށްްއެްއވެސްްބަަޔކަށްްހެކިހުރިް

ްއެްއް ްއެްކަެމއްްުކރައްވަމާްހިންަގވާށޭ.ްއެީއްމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްކުިރްކަމުަގިއްވީނަމަވެސްްަމއްސަލަ އަށްްަވޑަިއގެން

ްނެ ްއެއް ްމަްއސަލަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭ ްލިބުމާ ްމީހަކަށް ްލިބެންޖެހޭ ްއަދަބު ްލިބެންޖެހޭ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސްްނެތޭ. ތޭ.

ްއެްމައްސަަލް ނޑުްޮގވާލަންްވީާހވެސްްައވަހަކަށް ްއަަވސްކުރަްއވަންްއެބަޖެހޭ.ްކޯޓުަތކަށްްއަުޅގަ ނަޝީދުގެްމައްސަލަތައް

ްދިނުމަށް.ް ްއަދަބުތައް ްިލބެންޖެހޭ ްކުރައްަވއި، ްޙުކުމްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްމައްޗަށް ްަނޝީދުގެ ްހަދައި، ްގޮތް ބޭއްވޭނެ

ްތެރިްަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތް

ް

ްްކަދެއްެކވުން:ވާހަޙަސަންްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްމައުމޫނުގެ ްރަީއސް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްހިންަގވާފަިއވ31ްްާ`. ްވެރިކަމުަގއި އަހަުރެގ

ްއު ްކޮމިޝަނެއް ްމިނިވަން ްބެލުމަށް ްައނިޔާ ްލާއިންސާނީ ްބުނާ ްިމްކަމަށް ްޤަރާަރކީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމި ެފއްދެވުމަށް

ނޑުްވެސްްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ް މަޖިލީހުންްބަލައިގަނެވޭނެ،ްިމްގޮތަށްްއޮވެގެންްބަލަިއގަނެޭވނެްޤަރާރެއްްކަމުގައިްއަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެންްވިސްނާލަންްއެބަޖެހޭްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްއަޅުގަ ނަށްްމިހާރުވެްސްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްކަންބޮުޑާވް ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިިއރު، ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބައިވަރު ްއެތައް ްމުހިއްމު ްހުރި ްކުރަންޖެހިފައި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްކަންތައްތަަކކީ ްކަންބޮުޑވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްއޭގެތެޭރގަިއ ްެއބަހުރި. ްކަންަތއްތަެކއް ްގިނަ ވަރަށް

މާރާމާރީްއާއިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރެއިންްގިނަްބައެްއގެްފުރާނަްކޮންމެްއަހަރަކުްވެސްްެގއްލިގެންދާީތްްތެރޭގައިްމިހިންގާ

ްކުރަންޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހިނގަމުންދާިއރު ްނުރަނގަުޅްކަންތައްތަެކއް ްނޭދެވޭ ްއެތައް އާއި

ްހުްއޓާ،ް ްމަަސްއކަތްތައް ްމުހިއްމު ްމާ ްބަެއްއްމިއަށްވުރެ ްބޭނުމަީކްޙަޤީޤަތުގަިއްެވސް ްހުށަހެޅުްއވުމުގެ ްޤަރާުރތައް މިފަދަ

ނޑައެިޅގެްން ްކަ ްކަތިލައިލާ، ްއަނބުުރ ްބޭފުެޅްއގެ ްވަކި ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްިވދާޅުވިހެން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި
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ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއާދެ !ްއަޅުަގނޑުމެންްިވސްނާލަންްއަުގވަްއޓާލުމަށްްޓަކައިްކުެރވޭްމަސައްކަތެއްްކަމުަގއިްެވސްްައޅުގަ

ް ްދެވިފައިާވ1978ްއެބަޖެހޭ ްގޮތްގޮތަށް ްނޫން ްއެ ްއަދި ްޖަލުތަކުަގއި ްާރއްޖޭގެ ްވިދާުޅވާ، ްއެ ްޤައުމުގައި ްމި ްކުރިން ގެ

ްރައީްސް ްދިޔައީ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްއާދެ! ްއޮތްކަން. ްއަށް ްއިންތިހާ ްޢަމަލުތައް ލާއިންސާނީ

ްވެރިް ްކުެރއްިވްމައުމޫނުގެ ްޓަަކއި ްުކޑަކުރުމަށް ްއަނިޔާަތއް ްދެވެމުންދިޔަ ްއެ ްއަދަބުތައް، ްއެ ްފެށިގެން ކަމުން

ްއެހެންނަމަވެސްް ްފެންނަމުންދިޔަ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނަތީޖާ ްމަސައްކަުތގެ ްއެ ްއޭގެެތރެއިން ްއާދެ! މަސައްކަތްތައް.

ްކަންތައްތަ ްހުރި ްއާަދވެފައި ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެަތއްްކުރީއްސުރެ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްފިލުަވއިލެވޭނީ ކެއް

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްކުަރއްަވިއގެްނކަން. ްމަސައްކަތެއް ްއެތަްއ ްޭއގެތެޭރގައި ްވެރިކަުމގ31ްްެދުވަހެއް، އަހަުރގެ

ްދަ ްއެންމެ ްއޮތް، ްތަރަޤީނުވެ ްއެންމެ ްދުނިޔޭގެ ްދިަޔއީ ްފެނިގެން ްފެއްެޓވިއިުރގަިއ ްވެިރކަން ްެއ ްއޮްތްތެރެއިން ށުަގއި

ްމިނިވަންކަުމގެް ްިޚާޔލުފާޅުކުރުމާއި ްެއއީ ްވެްސ، ްގޮތަކުން ްހުރިާހ ްއޮްތއިރުަގއި ްައޅުަގނޑުމެން ްތެރޭަގއި ޤައުމުތަކުެގ

ްކަމަށްް ްގޮތުން ްހޭލުންތެރިކަމުގެ ްއަދި ްވިޔަްސ، ްކަމުގައި ްޢަމަލުތައް ްލާއިންސާނީ ްއަދި ްވިޔަްސ، ްކަމުގައި ތެރެއިން

ނޑުމެންނަށްްމިްޤައުމުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްޓަަކއިްރައީސްްމައުމޫނުްކުރެްއވިްވިޔަްސ،ްހުރިހާްދާއިރާްއެްއގަް އިްއަުޅގަ

މަސައްކަތްޕުޅު.ްއާދެ!ްޭއގެްނަތީޖާްއެއްގެްގޮތުންްއެްމަނިުކފާނުްވެރިކަންްނިމުމުގެްކުރިްންއެްއޮތީްޤައުމުްމިދެންނެިވް

ްތަރަ ްލިސްުޓން ްަޤއުމުތަުކގެ ްތަރައްީޤެވފައިވާ ްކުަޑކޮށް ްމިންަގނޑަްށްއެންމެ ްޤައުމެްއގެ ްއަންނަ އްޤީވަމުން

ނޑުް ްއަުޅގަ ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްވަީނ ްތަޖުރިބާކުރެވިފައި ްބޮޑަށް ްކަންތައް ްމި ްޙަޤީޤަތްތައް، ްމި ްއާދެ! ގެނެސްދެްއވާފަ.

ދެ!ްއަހަރުންްމަތީގެްމީހުންނަށްްއެންމެްބޮޑަށް.ްއ35ްާޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްއަޅުަގނުޑމެންގެްމިްއުމުރުގެްގާތްަގނަޑކަށްް

ްއޮުޅާވލައި،ްކުީރގެްވެިރކަންްއާދެ!ްމިދިޔަްރިޔާސީްދައުރުްކާމިޔާުބކުރެްއވުމަށްްޓަކައިްކުެރްއވިް ބަޔަކުްމިްކަންތައްތައް

ްވެރިކަްން ްއެ ްެދވި، ްވިސްުނންތަކެއް ްނުަބއި ްބަޔަކަށް ްގިަނ ްޒުވާނުްނގެ ްސަބަބުން ްމަސަްއކަތެްއގެ ނުރަނގަޅު

ްކު ްަރނގަޅަށް ްވެރިކަން ްޖެހިވަޑަިއގަތީމަ،ްބަދަލުވުމަށްފަހު ްފަރާތަކަށް ްއެއް ްވެިރކަމުން ްއެނިގަވޑައިުނގެން ަރއްވަން

ްގެންދާތަންް ްކުރިއަށް ްފަަށއިެގން ްމަަސއްކަތް ްއެ ްއަނެްއކާެވްސ ްމިއަދު ްމަޖުބޫުރވީމަ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވަން

ނުޑްބަލަ ްއަުޅގަ ްެއކޭ ްލާއިްނސާނީްއަނިޔާ ްފެންނަނީ.ްއާދެ!ްހަމައެކަނި ްމި ްޖަލުތަުކގައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިގެންނުވާނެ

ް ްގޮތުން ްާއބާދީގެ ްފުވައްމުލަަކކީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމަކަށް. ްއެއް ްއަނިޔާ ްއޮންނަ،11ްްދެވޭ ްެއއް ްއާބާދީ ހާހަށްވުެރްބޮޑު

ް ްކާރިސާަތއް،511ްްއަދި ްބަެއއް ްދިމާވާ ްގޮތުން ްޤުދުރަތީ ްކުރީަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަށެއް. ްޮބޑު ހެކްޓަރަްށވުރެ

ންބޮޑުވުންްކަހަލަްކަންތައްތަކުންްަރއްކާތެިރވުަމށްްޓަކަިއްނޫނީްލިބޭްެގއްލުްންކުޑަކުރުމަށްްަޓކަިއްއޭުރގެްމިސާލަކަށްްފެ

ްވަނީް ްމައުމޫނު ްހައްދަވާފަ.1984ްސަރުކާރުންްރައީސް ްކާނުތަެކއް ްހިންގަވާފަ.ްރަށުގައި ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްމުހިއްމު ްބޮޑު ަގއި

ްހާދިސާް ްމިފަދަ ްޤުދުރަތީ ްފެން ްކާނުތަކުން ްއެްްއެ ްނަމަ، ްފެންބޮޑުވާ ްވިއްސާރަވެ ްޚިލާފަށް ްއާަދޔާ ްފެންބޮޑުވުން، އިން

ްެވސްް ްިނޒާމު ްއެ ްފެިނގެންދިޔަީއ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްގާއިމުކޮށްެދއްވާފަ. ްނިޒާެމއް ްބޭރުކުރެވޭނެ ފެން

ރާއިރުްައދިްއަމުދުންްމިްޒަމާނުގަިއްރަނގަޅަށްްމަސަްއކަތްކޮށްކޮށްްހުއްޓާްތަރައްޤީްއަށްްަޓކައިްުކރަންޖެހޭްކަންތައްްކު
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ްއ21ްްެ ްދިރާސާކޮށްފަ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްކުރާ ްކުރަންޖެހެނީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްޤަރުނުގައި ވަނަ

ްބުނާް ްެއ ްރިޕޯުޓަގއި ްއީ.އޭ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގުޭޅ ްތިާމވެއްާޓ ްއަމުދުން ްއަީލގަިއ، ްރިޕޯޓުތަެކއްގެ ްެއ ދިރާސާކޮށްފައި

ް ްނުލާހިކުްކަންތަކެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިޔައީ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގަ.

ބޭނުންތެރިްޚިދުމަތަކަށްްއެއަރޕޯޓްްާވއިރުަގއިްއެއަރޕޯުޓގެްަމސައްކަތްްފެިށގެންްދިަޔއިުރގަިއްފުވައްމުލަުކަގއިްހެދިފަިއާވް

4ްް ްތެރެއިން ްބަންދުކުރެވިގ1ްެކާުނގެ ްއެންމެްކާނު ްހިނގި ްރަށުގައި ްކުރިން ްމިދެންނެވި، ްއެހެންމެ ްަހމަ ްދިޔަތަން. ން

ްމިދެންނެިވް ްއޭުރްވަނީ ްތާުރއެިޅއިރު ްަމގުތަުކގައި ްޕްރޮޖެްކޓު،ްއާެދ!ްރަށުގެ ްއެއް 4ްްމުހިއްމު ްތެެރއިން ކާުނ1ްްކާނުގެ

ްއެހެ ްކުރަްއވާފަ. ްކަންތައް ްކުރައްވަންޖެހޭ ްހިސާބަށް ްއެހާ ްގޮތަށް ްއަޅުަގނޑުނމެންނަށްްބަންދުނުކުރެވޭ ންނަމަެވސް

ްނޫނީް ްގެންދެވި ްތަންފީޛުކުރައްވަމުން ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްދައުރުގައި ްނަޝީދުގެ ްރައީްސ ްދިޔައީ ފެނިގެން

ްނަތީޖާް ްއޮތުމުގެ ްބަންދުކޮށްލާފައި ްކާނު ްމިދެންނެވި ްމަސަްއކަތްުކރިއިރު ްެއއަރޕޯޓުގެ ްގެންެދވި މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން

ނޑުމެންނަށްްމިްމަހުްްއެްއގެްގޮތުންްމިއަދު ވަނަްދުވަހުްފުވައްމުލަކަށްްމިްދިމާވިްކާރިާސގައިްލިބިގެންްދިަޔ6ްްއަުޅގަ

ްގެއްލުުމގެ،ް ްމިދިޔަ ްލިބިގެން ްފުަވއްމުލަކަށް ްއެނޭގ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވަނީ. ްއެ ްޮގްއސަ ްލިިބގެން ްެގއްލުން ބޮޑު

ްވެް ްމީިޑޔާަގއި ްއެާހވަރަކަށް ްއަސްލު ްެގއްލުްނ ްލިބިފަިއވާ ްޙަޤީޤަުތގަިއްއަސްލު ްނެތް. ްއެއް ްަކވަރުކުެރވިަފ ސް

ްބޮޑުް ްލިބިގެންދިޔަ ްަފރާތްތަކަށް ްދިރިއުޅޭ ްގޭޭގަގއި ްޢާއްމު ްއަދި ްފަރާތްތަކަށާ ްކުރާ ނޑުވެިރަކން ްދަ ފުވައްމުލަުކގައި

ނޑުމެންްވިސްނާަލއި،ްބަލައިލަންްއެބަްޖެ ހޭ.ްއާދެ!ްގެއްލުންްލިިބގެންްދިަޔއިރުްިލބިގެންްމިްދިަޔއީްީކްއވެގެންޯތްއަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްެއބަްޖެހޭ...ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު

އަހަރުެގްވާހަކަަދއްަކިއގެނ3ްްްއަހަރުްފޮުރވުމާއ3ްްިއަހަރުެގްވާހަކަަދއްަކއިގެނ31ްްްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް،ްޝުކުރިއްޔާް

2ްް ްފޮރުވުމާިއ 5ްްއަހަރު ްވާަހކަދައްަކިއގެްނ ްތެެރއަށ5ްްްއަހަރެްއގެ ްސަގާފަތެްއގެ ްމިަކހަލަ ްފޮރުވުމާ، އަހަރު

ްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްފެންނަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަންޒަރު ްގެނބިގެންދާ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންގެްމިްޢިއްޒަތްތެ ރިްމަޖިލިސްްމިްވަނީްބޭޤަރާރުވެފަ.ްމިއީްފުންކޮށްްރައީސް.ްމިކަހަލަްޤަރާރުތަކުގައިްޖެހިްއަޅުގަ

ްމިް ްނޫން ްއެްއ ްމައްސަލަ ްެދ ްއެްއ، ްަމއްސަލަ ްއެއް ްމިާޒތުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެްއ. ްމައްސަލަ ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްފާހަގަ ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްވަނީ. ްބަހުސްކުެރވިފައި ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ކުރަްއވައިިފްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްކުރިން ްދުވަސްަތކެއް ްުދވަހ811ްްުމީގެ ްދިޔަ.ްއެ ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަަކްމި ްޑޮލަެރއްގެ މިލިޔަން

ްގޮތުްން ްބެހޭ ްނަޝީދާ ްަރއީސް ްހަމައެއާއެީކގައި ްޖެހޭ. ްެއބަ ްތަކުރާރުކޮށްލަން ްމިއަދު ްވާހަކަ ްދެްއކި ްައޅުަގނޑު ވެސް

ްމަޖި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްވާހަަކްވެސް ްދެްއކި ްދުވަހު ނުޑްކުރީ ްއަުޅގަ ްވެސް ްދުވަހު ްދިޔަ.ްއެ ްހުށަހެޅިގެން ްޤަރާރެއް ލީހަށް

ްރައީްސ.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފައްކޮށްލަން ްާވހަކަތައް ްއެ ްއަނެއްާކވެސް ްމިއަދު ްފަްއކޮށްލިން. ތަކުރާރުކޮށް،
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ްކަން ްޯގސް ްފަރާތުން ްބޭފުޅެްއގެ ްހުންނެވި ްކުރަްއވާފަިއ ްއެީއްރައީސްކަން ްިވއްޔާ ްވަނީ ްވާކަުމގަިއ ްހިނގާފަިއ ތައްަތކެއް

ްބަަޔުކް ްއެްއވެސް ްހާލެއްގައި ްއެްއވެްސ ްއެއީ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްކު ްތުހުމަތެއް ްޒާތުގެ ްމި ްމީހަކަށް ްހުރި ްކޮްށފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްނޫން. ްކަމެއް ްކަމުަގިއްއުފާކުރަންޖެހޭ ރެވޭ

ްއަދިް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ. ްވެސް ްއޮތިްއޔާ ްހިނގާފައި ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްވެސް ްއެއީ ްިވއްޔާ ވަނީ

ްކުރިްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމުަގއި ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްއެކަމެްއގެ ްޮއވެމެ، ނުހިނގާ

ްޢިއްޒަތްތެ ްދެންނެވީ. ްކުރުްވެސް ްނިންމި، ްލިޔެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްރައީސް. ިރ

ނޑުެމންްޤަބޫލުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ް މާޒީަގއިްތަޙްޤީޤުކޮށް،ްކުިރއެުރންތަކެއްްނުލިބިފައިްއޮތްްމަްއސަލަްއެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްެއމް.ޑީ.ޕ3ްީ ްކުރެއްިވއިރު ްނަޝީދު ްރަީއސް ްވެރިކަެމއް ްހައްދަަވިއެގންްއަހަރުގެ ްކޮމިޝަނެއް ްރިާޔސީ ްސަރުކާރުން ގެ

ްކޮމިޝަނުންް ްރިޔާސީ ްދޭތެރެދޭތެރެއިން ްއަދި ްއެނގޭ. ްއެަބ ްއެންމެނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބެލިކަން ކަންތައްތަެކއް

ްވެސްް ްގެންދިޔަކަން ްހިއްސާުކރަމުން ްރައްޔިތުންނާ ްމަޢުލޫމާތު ްޚުލާސާ ްބައެއް ްމަްއަސލަތުގެ ްގެންދަވާ ބައްލަވަމުން

ްހިނގާފައިްއަ ްކަން ްކިހިނަކުންތޯ ްގުޅިގެން ްމިކަމާ ްބަލަމާތޯ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްއެނގޭ. ޅުަގނޑުމެންނަށް

އޮތީ.ްކޮރަޕްޝަނާއިްފަސާދަިއގެްތުހުމަތުތައްްކުރެވުނުއިރު،ްތިްއެންމެްބޭފުޅުން،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެްރައްޔިތުންނަށްް

ް 6ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ްދެއްވާފަިއާވްނޮެވމްބަރު ްމީޑިޔާތަކަށް ްނޫސް ްކޮމިޝަނުން ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ތާރީޚުގައި

ްެއް ްތެެރއިން ްމައްސަލަތަކުގެ ްބަލާ ްކޮމިޝަނުން ްރިޔާސީ ްވިދާޅުީވ ްލުޠުފީ ްޙަސަން ްރަީއސް ްއޭ.ސީ.ސީގެ މަޢުލޫމާތު.

ްއެދުް ްމަޢުލޫމާތުހޯދަންްނަޝީދުގެްސަރުކާރުެގްދުވަްސވަރު ްކަްނކަމުގެ ްގުޅުންހުރި ްއެއްބާރުލުްންކޮމިޝަނާ މުން،ްއެކަމަށް

ް ްނޮވެމްބަރު ްމިދަންނަވާލީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށޭ. ްނެތް ްތާރީޚުަގިއ6ްްލިބިފައި ްދުވަހުގެ ވަނަ

ްކޮބައިޯތއޭް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްތަންޮކޅެއް. ްޚަބަރެއްގެ ްިލޔެފަިއވާ ހަވީރުނޫހުގައި

ް ްމި ްވާްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމި ްހަދާފައި ްމަޖިލީހުން ްހަދާ ްޤާނޫނު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ްަރއިޓްސްް ްހިޔުމަން ްޮކބައިތޯއޭ ްމަްސއޫލިްއޔަތަކީ. ްފަާރތްތަކުގެ ްލިބިދީފަިއވާ ްބާރު ްތަޙްޤީޤުކުުރމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީން

ްކޮރަޕްޝަ ްެއންޓި ްކޮބައިތޯއޭ ްއިދާރާތައް. ްތަޙްޤީޤީ ްކޮބައިތޯއޭ ްޕްރޮސެކިޔުަޓރްކޮމިޝަން. ްކޮބައިތޯއޭ ްކޮމިޝަން. ން

ްވެސްް ްެއްއއިރެްއގައި ްރައީސް.ްައޅުަގނޑަކަށް ްކޮަބއިތޯޭއ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަކަކީ ްބޭބޭފުޅުންގެ ޖެނެރަލް.ްމި

ް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހަދައިގެން، ްއިދާރާއަކަށް ްތަޙްޤީޤީ ްމަޖިލީހަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނޫން، ްކަމެއް މިްޤަބޫލުކުރެވޭ

ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްތަޙްޤީޤުތަކެއްްހިންގުމަީކ.ްެއއީްަރީއސްްނާޞިރުްކަމުަގއިްވިޔަްސ،ްއަދިްއޭެގްކުީރގެްރަީއސްް

ްކަމުގަިއްިވޔަސް،ް ްވިޔަްސ،ްއަދިްރައީްސްނަޝީދު ްަކމުގައި ްމައުމޫނު ްރަީއސް ްއަދި ްވީނަަމެވސް ްކަމުަގއި ްދީދީ އަމީން

ްވިޔަްސްއަ ްރައީްސްވަޙީުދްކަމުަގއި ްހަދަިއގެން،ްއަދި ްއިދާރާައކަށް ްތަޙްީޤޤީ ްމަޖިލީހަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންގެ ުޅގަ

ްމަޖިލީހުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަހދައިގެން ްއުޅެން ްމަސްޢޫލުވެ ްކަންތަްއތަކާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

އްަގިއްދެކެންްބޭނުންވާްމަންޒަރެއްްނިންމަންޖެހޭްޤާނޫނުތައްްނުހެދިްލަސްވެފައިްއޮތުމަކީްއެއީްއަޅުަގނޑުްެއްއވެސްްހާލެ
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ނޫން.ްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލުގެްޤާނޫނުން،ްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލަށްްއެބަްބާރުލިބިގެންޭވ،ްޖިނާޢީްކުށެއްގެްތުހުމަތުް

ބާރުްމީހެއްގެްކުެރިވއްޖެްހިނދެއްަގއި،ްއެފަދަްވާހަކަްއެްއްދެެކިވއްޖެްހިނދެއްަގއިްއެްަމއްސަަލްެއއްްތަޙްޤީޤުކުރުމުެގް

ްރައިްޓްސް ްހިޔުމަން ްލިބިެގންވޭ. ްޖެނެރަލަށް ްޕްރޮސެކިޔުޓަރ ްބާރު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިދާރާތަކަށް ްތަޙްޤީޤު ްމައްސަލަ އެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ްކޮމިޝަނުން ްރައިޓްސް ްހިޔުމަން ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްގުޅުންހުރި ކޮމިޝަނާ

ްޒާތުގެ ްިމ ްއެހެންކަާމއެީކގައި ްަރއީސްްްރައީސް. ްނަޝީދާއި ްރައީސް ްަމއުމޫނާއި ްރައީސް ްމައްސަަލތަކުަގއި ާބވަތްތަުކގެ

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްކުރުމަށް ްކަްނކަން ްއެ ްހުއްޓައިލާަފއި ްދެއްކުްނ ްމަޖިލީހުން ްިޢްއޒަތްތެރި ްމި ްވާހަކަަތއް ވަޙީދުެގ

ްހަވާލުކު ްފަރާތްތަާކ ްބާރުލިބިދީފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްލާޒިމްކުރާ ްމަޖިލީހަށްްޤާނޫނުއަސާސީން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ރުމަްށ

ނޑުްވާހަަކކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް ްގޮަވއިލާްހާލުްއަުޅގަ

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުެގްޝުކުރިއްޔާް ްވަގުތު ްމި ްތެރެއިން ްބޭފުޅުްނގެ ްއެދިަވަޑއިގަންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް .

ްިމްތަޅު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްނިމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްބޭފުޅުްނނަށް ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްާހޒިރުެވވަަޑިއގެން މުގައި

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްހުށަހެޅުއްވި ްޤަރާރު ްމި ްވިދާޅުވުމަށް ްފަހުބަސް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ފުރުޞަތުއަރުވަނީ

ްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ްމެންބަރު،ްމައްޗަންގޮޅިްެދކުނުްދާއިރާގެްޢި

 

 ްހަކަދެްއކެވުން:ވާމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުް

ްޝުކުރިއްޔާް ްކަނުލާް، ނޑު ްއަުޅގަ ްާވހަކަފުޅު ްދެއްކެވި ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެންމެހައި ްަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި

ނ ޑަށްްފުރުޞަތުްމިްލިބުނީްއެންމެްފަހުބަސްްބުނުމަށް.ްހިތާމަްއަކީްގިނަްބޭފުޅުންްއަުޑއަހައި،ްެދވަނަްފަހަރަށްްއަޅުގަ

ް ްކޮމިޝަނުްނ3ްްވިދާޅުެވއްޖެ ްއެ ްތެދުފުޅެއް. ްވާހަަކ. ްއުފެއްދި ްކޮމިޝަނެއް ްރިާޔސީ ްތެރޭގައި ްދުަވހުގެ އަހަރު

ްކުަރއް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުރީެގ ްތެޭރގައި ްމައްސަލަތަުކގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫުމެގްބަލަމުންގެންދެވި ްމައުމޫނު ވާަފއިާވ

ް ްފެންމަތިވީ ްގޮސް ްބަލަމުން ްމައްސަލަތަްއ 811ްްކޮރަޕްޝަނުގެ 311ްްމިލިޔަނުން، 61ްްމިލިަޔނުން، 81ްމިލިޔަނުން،

ްަޓކަިއް ްސާބިތުކުރުމަށް ްކަންތަްއތައް ްމި ްފެށުނީ ްރާވަން ްބަޣާާވތް ްއެ ްމައްސަލަަތއް. ްކޮރަޕްަޝނުގެ ްޑޮލަރުގެ މިލިޔަނުން

ްފެނުމުން.ްްދުނިޔޭގެ ްއަންނަތަން ްބަަލމުން ްތަންތަނަށް ްމި ްފެްނވަރުަގއި ްެއކި ްކަންތައްަތއް ްއެކި ްަޤއުމުތަކުން އެކި

މިލިޔަންްޑޮލަުރެގ811ްްމިލިޔަންްޑޮލަރުގެްވާހަކަ.811ްްކޮރަޕްޝަނުގެްމައްސަަލ،ްވަަރށްްގިނަްބޭފުޅުންްވިދާޅުެވއްޖެް

ްސި ްގެންދިޔަ ްބަލަމުން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްެވސްްކަންތައްތައް ްސަރުކާރާ ްދިވެހި ްއެހެްނމެ ްއަދި ްސަރުކާރުން. ންގަޕޫުރގެ

ގުިޅގެން.ްއެްކަންތައްތައްްހަމަްއެނގުމާްއެުކގައިްބަޣާވާެތްއްރާވައި،ްސިފައިންާނއިްފުލުހުންގެްތެރެއިންްމަދުްބަޔަކަށްް

ް ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްމި ްވިޔަފާިރެވރިންގ31ްެރިޝްވަތުދީގެން ްމަދު ްއުެފއްދި ްތެޭރަގއި ނޑުްްއަހަރު ްއަުޅގަ އެހީަގ.
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ްމެންބަރުްން ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބއިވެިރވި ްބަާޣވާތުަގއި ްވެސް ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ހިތާމަކުރަން

ްއެއްް ްނުރައްކާތެރި ްއިދިކޮޅުހެދުމަީކްއެންމެ ްކޮށްަފއި،ްއަނިޔާަތކާ ްއަިނޔާތައް ްއުަފއްދާފައި،ްއެ ްތިއްބެވި.ްބަޣާވާެތއް އެބަ

އްތައް.ްއަދިްއެންމެްނުަބއިްޢަމަލު.ްޖަލުގައިްއަނިޔާކުީރކީްމިއަދަކު،ްިއއްެޔއަކުްނޫނޭްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްކަންތަ

ްފަރާތުނ31ްްް ްނާޞިރުގެ ްިއބްރާހީމު ްކުރެްއވި ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްވެރިކަން، ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްތެޭރގަ. އަހަރުގެ

ްޢިލްމު ްދީނީ ްިކޔާފައި، ްލިެބޔޭ ްގިނަްއަނިޔާތައް ްެއއްކޮްށ، ްއައުމާ ްރާްއޖެ ްކިޔަާވވިދާުޅެވގެން ްޮގތުން ްދީނީ ވެރިޔަކު

ްމައުމޫނުް ްޓަކައި ްއޮޅުންފިލުަވއިދިނުމަށް ްދީން ްތަރައްީޤކުރުމަށާއި ްކަންތައްތައް ްދީނީ ްތަނުގަިއ ްމި ރައްޔިތުންތަެކއް

ް ްހަވާުލކުރިން.ްއެހެންނަމަވ1978ެޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްވެިރކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަޢުލީމުްަގއި ްދިމާީވްކިހިނެއްތޯ.ްދީނީ ސް

ްކަހަލަް ްއާދަމު ްއަޙްމަދު ްޝަިއޚް ްމިސާލަކަށް ްފެންވަރުގެ ްެއއް ްއޭަނއާ ްތިބި، ްރާްއޖޭގައި ްައއިސް ހާސިލުކޮށްގެން

ނޑުެގްދާއިާރގަ.ްނުުކޅެދޭްމީހަކަށްްހަދާލީ،ްޝައިޚުން.ް ބޭފުޅުންނަށްްކުރެއްީވްކޮންކަަހލަްއަނިޔާްއެއްތޯ.ްއެްއޮތީްައޅުގަ

ްއެނގިލަްއވާެންޝަ ްއަްށްރަނގަޅަށް ްއިްލޔާސް ްަޝއިޚް ްވެސް ްގޮްތ،ްަގއިމު ްވީ ްއަށް ްއިުދރީސް ްބޭބެ ްއިްލޔާްސގެ އިޚް

ްހަނދާނެއްް ްދެމިތަން ްތުނބުޅީގައިްސޯސްހާަކއިގެން ްބައިވަރުްޝައިުޚންނެއް ްއެަތއް ްވެސް.ްޖަލުގައި ބަޣާވާތްކުރިއިުރގައި

ްއެހެ ްފަރީދު ނޑުމެންނެއް.ްޝައިޚް ްއަޅުގަ ްުއޅެނީ.ްނުނެތޭ ްއެ ްއެހީތެރިކަުމގައި ްމީހެްއގެ ްހިނގާބިނގާެވއުޅުނަސް ްހަމަ ރީ

ްއިންކާުރކުރުން،ް ްެއކަންކަމަށް ްއެހެންނަމަވެްސ ްއެނގިލަްއވާ. ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްވެސް ްއެކަން ްބަޑިޖެހީ، ޖަލުގައި

ްދި ްމި ްފަާރތުން ްރައިޓްްސގެ ްހިއުމަން ްޔޫ.އެންެގ ްހުށަހެޅުމަށްފަހު ްކަންތައްަތްއ ްމި ްސަރުކާރަށްްއަޅުަގނޑު ވެހި

ްއަހަރު...31ްްގޮަވއިލާފައިްއެްވަނީްީކކޭތޯ.ްވޭތުވެިދޔަް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްކޯރަމްްގެއްިލއްޖެ.ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްްމައްޗަންޮގޅި

ްމަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔަް ްދަުށަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކުީރގެ ްހިތާމަކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމީހަކުް ްއެންމެ ްތަނުގައި ްމި ްފެންނާނެ ްސްކްރީންކޮށްލެްއވީމަ ްގެއްލުވާަލއި،ްމިހާރު ްވަދެ،ްކޯރަމް ްތަނަށް ްމި އަޢުވާނުން

ނޑަްށްެއނގޭްެއއްަޗކީްއަިނޔާގެްވާހަަކްވެސްްނީން ނާނެްއޭުރގައިްއެްބަތާްކަިއގެންްތިބި،ްއެްއވެްސްމެންބަރަކު.ްއަުޅގަ

ްސޯސްް ްތުނބުޅީަގއި ްނޫން.ްޖަލުގައި ްއެއް ްބަލާފަ ްސުމާރެއް ްވަކި ްހުރީ ްއަނިޔާކޮށްފައި ްހުށަހެޅީ. ްތަނަށް ްމި އަޅުަގނޑު

ނޑުްހިތާމަކުރަންްހާކައިގެންްތުނބުޅިްއުފުރަިއ،ްއެްމީހުންގެްއަނބި ޑިސެމްބަުރގަިއ23ްްދަރިންނަށްްބިރުދައްކަިއ،ްއަުޅގަ

ްކޮންކަމެއްތޯްްهللا اكبر ްބަޔަކުްނުކުތީމަ.ްއެެހންްނުކުމެފައި ްިކޔަިއގެން ްއޭ ްއުފައްދަނީ ްތަނުގަިއްޣައިރުދީން ްމި ކިޔާފައި

ްއެނގެ ްބަޔަކަށް ްކޮން ްހުުޅަވއިފި. ްވެސް ްނާިސގެ ްތަނުގައި ްމި ްވިލޭރޭ ްހައްޖު ްނައިުބްކުރީ. ްމިހާރު ްއަނެއްކާ ީނ؟
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ނޑަެއޅިފަިއވާްމީހެއް.ްއޭނަްއަށްްއޮންނާނެްރަލުގެްޙުކުމެއްްކޮށްފައިްެއް ރައީސަކަށްްހުންނެވިްބޭފުޅަކީްސީދާްހައްދުްކަ

ްތަނުްން ްއެ ްއޭނަ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްައޅުަގނުޑ ްނުހުރެވޭނެ. ްމަޤާމުގަިއ ްެއ ްުނހުރެވޭނެ. ްއޭަނއަކަށް ތަންފީޛުކޮށްފަ.

ްއޮްނނާނީްޙުކުމެއްްިއއްވާފަ.ްއެްަކންތައްތައްްތަންފީޛުކޮށްަފއިްޮއންނާނީ.ްއަނިޔާކޮށްފައިްހުީރްބޭރުކުރާ ނަން.ްއޭނަްއަށް

ްއަތިރިް ްއޮތީ. ްއެ ްައތުލާފައި ްވެސް ްގޯިތގެދޮރު ްމީހުންގެ ްނޫން. ްމުގުރަކުންނެްއ ްނޫްނ. ްއަތުންނެއް ހުސްއެކަނި

ްކުީރގަިއް ްދުށިން ްައޅުަގނޑު ްކޮަބއިތޯ. ނޑިޔާުރގެ ްހަދައިލާފަ.ްފަ ްޕޫލެއް ްސުވިމިން ްއޮތީ ްއެ ްމިހާރު އަތިރިަފނޑިޔާުރގެ.

ްހުރީް ްއަނިާޔކޮށްފައި ްމީ، ްއޮތީ. ްއެ ްހަދައިލާފައި ްގޮަތކަށް ްބޭނުން ްއޭަނ ްފޮތިފޮިތކޮށްލާފައި ްކޮަބއިތޯ. ޕެންޒީމާގެ

ްހު ްއަނިާޔޮކށްފައި ްނޫން. ްއެކަންޏެއް ްގޯތިގެދޮރުްނ ްނޫން. ްެއކަންޏެއް ްގޮތަކަށް ްމި ްހުރިހާްހުސްއެކަނި ްސީދާ ރީ

ް ްހުރީ. ްއަނިާޔކޮށްފައި ްެވސް ްގޮތުން ްޖިސްމާނީ ްގޮތުންނާއި ްނަފްސާނީ ްތެރޭަގިއ31ްްއެންމެންނަށް ްދުވަުހގެ އަހަރު

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްތެރި ްަބއެއް ްވާހަކަ ްހެދި ްައނެކެއްަޗކާ ްއަނެަކއްަޗކާއި ްަބނދަރާއި ްކަންތައްތަާކއި ސްކޫލްގެ

ްޑްރަގު ްދަންނަވަންތޯ ްމައުމޫނުްްވިދާޅުެވއްޖެ. ްކޮންބޭފުޅެއްތޯ. ްތެެރއަްށ ްސްކޫލްތަކުގެ ްތަޢާރުފުކުރީ ްތަނަށް މި

ްބުނަނީް ްޭމޒުމަތީގަިއްއަތުރާފަިއްމި ްސްކޫލުތަުކގެ ްއެތެރެކޮްށެގން،ްއޭތި ްޓަނުޓަނުން ްަދއުރުގަ.ްސީދާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ

ްއެހެންވާނޭ. ްބުއީމަ ްއޭތި ްއެހެންވާނޭ. ްބުއީމަ ްއޭތި ްވާނޭ. ްމިހެން ްބުއީމަ ްމިހެންނޭ.ްްމީތި ްމިހެން ްމިހެނޭ. ްބޯނީ މި

ނުޑގެްދަިރފުޅުގެްޕޭރެންޓެްއގެްގޮުތގަ.ް އަޅުަގނުޑގެްދަރިފުޅުެގްވެސްްޕޭރެންޓެއްގެްގޮތުަގއިްއަޅުަގނޑުްދިޔައިންްއަުޅގަ

ވަރަށްްތައާރުފުކުރީްޑްރަގު.ްއެްެއއްަޗކަށްްމިްކިޔަނީްމުޅިްޤައުމުގަިއްފިތުނަފަސާދައުފެއްދީްކާކުކަްންއަޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްއޭނަގެް ްއެހެންނަމަވެސް ްިޅަޔނު. ްއޭނަގެ ްއިބްރާހީމަކީ ްއިލްާޔްސ ްފަހަތުކޮޅުަގއި ްވެިރަކމުގެ ްއެނގޭނެ. ރަނގަޅަށް

ްކަންފަތުންް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްޚަރަދުބަރަދުކުރި ްހުންނެިވއިރުަގއި ްމިޞްުރގަިއ ްޢަބްދުްލޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ޚަރަދުގައި،

ްބައެއް ްފަހަރު ްބައެއް ްމާލޭގެްްއަުޑއެހިން. ްނުވަތަ ްރަށްފުށުގެ ްބޭފުޅުންނަީކ ްގިނަ ްއެނގިނުަލއްވަފާނެ. ބޭފުޅުންނަށް

ްވަރަްށް ްމީހުންނަށް ްވިހެއި ްތެޭރގަިއ ްފަސްދޮޅަހުގެ ްއެނގިލައްވާނެ. ްކަންތައް ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްފަސްދޮޅަހުގެ ޅަކުދިން.

ްރަނގަޅަށްްއެނގޭނެްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްހަރަކާތްތައް...

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ވަގުުތްހަމަވެއްޖެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްވަގުުތްހަމަވެއްޖެ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު،ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ.ް

ްމިްނިމުނީ.11.1ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ްއަޙްމަދުްއަށ11.2ްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްަދނީ. ްމި ނޑު ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވްްއަޅުގަ މަޚްލޫފު

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޮގވާލަިއ، ނޑާލުމަށް ްކަ ްއެލަވަންސް ްކޮމިޓީ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަނ142ްްަރައްޔިތުންގެ

ް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަހުސްގައި ްމި ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްޤަރާރުގެ ްހުށަހަޅާ ްދަށުން މިނިޓުއިރު،45ްްމާއްދާގެ

21ްްްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްހަމަވެފަ.26ްްމިނިޓުއިރު، ްވަނީ ްވަގުތު ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްއެަބއޮތް. ްބާކީ މިނިުޓިއރު
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ް ްއަށް 5ްްޕީ.އޭ ްއަށް ްޕާޓީ 5ްްމިނިޓު،ްޤައުމީ ްމިހާތަނަށް ްޕާީޓއަކަްށްނިސްބަތްނުވާ ްވަކި ްއެބައޮތް.ްއަދި ްބާކީ 3ްމިނިޓު

ްވަނީ.ްވާހަކަފު ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާފައި ްމެންބަރުން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން ްބޭނުންފުޅުވާ މިނިޓ5ްްުޅުދަްއކަވަން

އަރުވަމުންްގެންދާނަން.ްއަުޅަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް

ްވަޙީދު.ް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްވަރަށްްޝުކުރިއްާޔ ްފެނުނީމާ ްމަނިކުފާނު ްަބިއވެރިވެަފއި ްކޮންފަެރންސްގައި ްސްޕީކަރސް ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްވަރަށްްއުާފކުރަންްއަދިްއިތުރަށްްވެްސ،ް އުފާކުރަން.ްއަދިްއެްތަނުަގއިްޑެޕިޔުޓީްސްޕީކަަރކަށްްހޮވުނީމަ،ްއަުޅގަ

ަރްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްިޢއްޒަާތިއްޤަދަރުްއުފުލަންްދުނިޭޔގަިއްްމިއަންނަްއަހަރުްާރއްޖޭަގއިްެއކަންްބާްއވާއިރު.ްރަީއސް،

ްޚިޔާލުތަފާތަސް.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަނިކުފާނާ ްގޮތުން ްފާހަގަކުރަން،ްސިޔާސީ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަސައްކަތްަތއް ތިކުރާ

ނޑުްދަންނަވާލަ ްންބޭނުންވަނީްމިްބޭނުންނުވާްރައީސް.ްމިްހުށަހެޅިފައިްމިްއޮތްްކޮމިޓީްއެލަވަންސްްކަންަތކުަގއިްއަުޅގަ

މެންބަރަކުްހަމަްވީހާވެްސްައަވހަކަށްްމަޖިލީހަށްްސިޓީްފޮނުާވފައިްެއްނުނަންަގވާށޭ.ްމިްމަިޖލީހުގައިްއެބަްއުުޅއްާވްހަމަް

ްކަމެއްް ްއެކުރާ ްހަމަ ްނަންގަވަިއގެން ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްއެްނަންގަވާ ްބޭފުޅުން.ްދެން ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްކަންކުަރއްވާ އެގޮތަށް

ނޑުްއެދެންްމިް ނުޑްމިްކަމުގަިއްދަންނަވާލަންްއޮްތްވާހަަކްައކީ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ ކުރަްއވަންވީ.ްެއއީްއަުޅގަ

ްހީވަީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަދަލުގައި ްދިނުމުގެ ްިޒންމާދާރުކުރަން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެަލވަންސް ކޮމިޓީ

ްޒިންާމދާރުކުރަން ްބޭފުޅުްނ ްކުރީަގިއްްސަރުކާރުގެ ްމީގެ ްއެީއ ްމަުދވޭހެން. ްއެބަ ްފައިާސ ްތަންކޮޅެއް މިހާރު

ްތަރުޖަމާނުް ްފެންނަނީ ްމި ްވިދާޅުވީާމ ްއެއްެޗއް ްނަޝީދު ްރަީއްސ ްސަރުކާރުަގއި ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްފެނުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހަ ްމިދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރު ްތަން. ްއުޅޭ ްމާނަކޮށްދޭން ްޯކއްެޗއްަކން ްބުނީ ްއެ ްމިްއަރާފައި ްތެރޭަގއި ފްތާގެ

ފެންނަނީްތަރުޖަމާނަކަށްްހުންނަްމީހާްއެއްެޗކޭްބުނީމާްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެސްްބަރީަޢވެގަންނަނީ.ްއޭނަްނިސްބަތްވާް

ނޑުމެންނާިއް ްއަުޅގަ ްެއއްަޗކުން ްބުނާ ްމި ްއެކަމަކު ްބަރީޢަވެގަްނނަވަނީ. ްއިއްތިހާދު ްމުޅި ްބަރީޢަެވގަންނަވަނީ. ްވެސް ޕާޓީ

ްަރއީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންް ްިޢއްޒަތްތެރި ްާވްހިސާބުގައި ނޑި ނިޑޔާކަ ްކަ ްއޮންަނނީ ްމި ްޤައުމާ ްއޮންނަ ްަކއިީރގައި ްއެންމެ ގެ

ްތަރުޖަމާނަށްް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެލަވަންސް ްކޮމިޓީ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްވި ްއެ ްހައްދަވަިއގެން ްނަަމވެްސ ްގޮތެއް ްކަހަލަ ްވިދާުޅވެޭވްލިބޭ ްފުރޭނިގެން ްރަނގަޅަށް ްތަންޮކޅެއް ްެއއްޗެހި ާދޅުެވވޭ

ނޑުމެންްމިް ގޮތަކަށްްމިކަްންއިންިތޒާމުކުުރން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްދައްކަނީކީްސަމާސާްވާހަކަްެއއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްދެކެ ްދެކޮޅަށް ްޤައުމުތަކައި ްއެހީދޭ ްއަށް ްރާއްޖެ ްނުވަތަ ްޤައުމުތަްއ ްއަަވއްޓެރި ްނުވަތަްދައްކަނީ ްބޭއަދަބީ ްމިކަހަލަ ޭވ

ްސަރުކާރުންް ްވަޙީދު ްއެބަ، ްޔަޤީންޭވ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްވާހަކަތަކުގެ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ

ްގޮތުން،ްޖީ.އެމް.އާރުް ްމައްލަަވުކރުމުގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ނޑުެމން ްކޮށްފާެނކަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމެއް ކޮންމެ
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ްދަންނަވާީންއެއަރ ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްބޭރުކުރާ ްަރްއދުގައި ްޭއގެ ްގޮތަށް ްއެ ްބުނީމާ ްބޭނުންނުކުެރވޭނޭ ޕޯޓުން

ްގެއްލުމަށްް ްލިބިދާނެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްެއއީ ްވެސް. ްކަމަށް ްބޭރުކޮށްފި ްމިހާރު ްޤަބޫލުކޮށްފީމޭ ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

هللاްވަރުްނުބަލައި،ްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގައިްމިހާުރްއިމްރާނާއިްމަދަނީްޢަބްދުނުބަލައި،ްދިވެހިްރަްއޔިތުންްދަރަނިވެރިވާނެް

ް ްމި ްތައްޔާރަށް ްއިރާލަން ްތިބީ ްއެ ނޑ5ްްުމިހާރު ްއަުޅގަ ްއިރައިނުލިޔަސް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްތެޭރަގ. ދުވަހުގެ

ްޤައު ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްހެޔޮނުވާނޭ، ްކަމަށް. ްއިރާލައިފި ްޤައުމުގެްޤަބޫލުކޮށްފީމޭ ްމި ްމުސްތަޤުބަލާއި މުގެ

ނޑުެވގެންާދްފަދަްޢަމަލެއްްކުރުމުެގްޖާަގް ްއިންެވސްޓަރުންްމިްރާއްޖެާއްދޭތެރޭްދެކޭގޮތްްުފނޑުފު އިޤްތިޞާދާއިްފޮރިން

ްދިޔައިމާ،ް ްއަރަން ްެއއަރޕޯޓަށް ްކިޔާފައި ްމިނިވަންކުރާށޭ ްރައީސް.ްެއއަރޯޕޓު ްދީގެންނުވާނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން

ޅުަގނޑުްކޮމިޓީްއެލަވަްންސގެްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.ްކޮމިޓީްއެލަވަންސްްނަންގަވާްބަެއްއްބޭފުޅުންްއެބަދޭްއެއަރޕޯޓަށްްއަ

ްއަްށް ްމީރާ ްނިކުންނަންވީނޫންތޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމާދަމާ ްިދޔައިމާ، ްއެގޮތަށް ްދާން. ްހިފައިގެން ްދޯނިފަހަރު އަރަން

ްރިސޯޓުތައް ްދިވެހިންެގ ްނުދައްކާ ްރިޯސުޓްްފައިސާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓަކައި. ްހޯދުމަށް ްއަނބުރާ ދިވެހިންނަށް

ްޓެކްްސް ްދައްކަންޖެހޭ ްަދުއލަތަށް ްބޭފުޅުން. ްއޮތް ްދަރާފައި ްދައުލަތަށް ްބޭފުޅުންނަީކ ްަބއެއް ްތިބި ްެވގެން އޯނަރުންނަށް

ްަރއްޔިތުް ްތިބި ްހާލުގައި ްަދތި ްދިރިއުޅުމުަގއި ްޢާއްމު ްރާއްޖޭަގިއ ްމީހުން. ްނިޒާމާިއްނުދައްކާ ްއާސަންަދއިެގ ންގެ

އަހަރަށްްރާްއޖޭގެްބަެއއްްރަށްތައްްއެހެނ99ްްްއަހަރަށް،51ްްބޯހިޔާވަހިކަމާއިްއެްނޫންްކަްނކަމަށްްފައިސާްނުދައްަކއި،ް

ްބޭނުންވަީން ްޮގވާލަން ްވެސް ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމީހުން. ްތިބި ްހަދައިގެން ްގޮތަށް ްނޭރޭ މީހުންނަށް

ްސިް ްކުރަްންއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކަާމއި ްުކރަންވާނެ ްވެްސ ްޓަކައި ްކުރިހޯދުމަށް ްމައްަލވާަގއި ްސިޔާީސ ްގޮުތން، ޔާސީ

ްއެހެންް ްޖީ.އެމް.އާރަކަްސ، ްޮގވާލަްނ ްސަުރކާރަށް ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހުންނާނެ. ްކަްނކަން ނުވާވަުރގެ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްދޭތެރޭަގިއ ްއެގްރީމެންޓުތަކާ ްހުިރ ްރާއްޭޖގައި ްެޓކުލްކުރަން.ްއާރަކަސް ްއެއްކޮށް ްޒިންމާދާރުކަމާ ން

ްބަދަލުކޮށްް ްކަންކަން ްއެ ްއެހެންީވމާ، ްނުފެންނާނެ. ްެއްއގޮތަކަށް ްކަމެއް ްއެއް ްމީހަކަށް ްދެ ްކަމެއް، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

ކޮންމެްްފެބްރުއަީރގައިްކަންަތއްްހިނގައިދިޔަްގޮތަށ7ްްއިޞްލާޙުކުރުމަކީްެއއީކީްމަްއސަލަްއެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަެވސް،ް

ްޤައުމަްށް ްމި ްއެއީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދަުކރަންވެއްޖެްއޔާ ްކަމަކަށް ްކުރަންވާ ްމަގުަމތިން ްގަދަބާރުން ްެއއީ ކަމެއް

ް ްއެއް. ްދެރަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަްށ7ްްލިބިގެންދާނެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެއއްކޮށް ްއިރާ ްައއި ްއަރައިގެން ްހެނދުނު ްައީކ ފެބްރުއަރީ

އްވާްައއިްދުވަހެއްްކަމުަގއިްިވޔަސް،ްރާއްޖޭަގއި،ްމާލޭަގއިްދެންްހިނގާްކޮންމެްދުވަހަކުްރަނގަޅަށްްރުކުރުަވއިނުލެވިްއޮް

އެމް.ޑީ.ޕީްވެސްްއޮންނާނީްބަލިކަށިްޕާޓީްއެއްގެްގޮތުގަްެއއްްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްެއހެންވީމާ،ްރާއްޖޭަގއިްދާޚިލީް

ނޑުމެންްދީގެންނުވާނެ.ްދެންްައޅުަގނުޑްްހަނގުރާމަްއެއްްފެށިްރާއްޭޖަގއިްމިފަދަްގޮތްގޮތަށްްކަންތައް ވުމުގެްާޖގަްއަުޅގަ

ްއެލަވަންްސް ްކޮމިޓީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމައްސަލައިަގއި ްއެލަަވންސް ްކޮމިޓީ ްމި ްރައީސް.ްފާހަގަކޮށްލަން ްޢިއްޒަތްތެރި ހަމަ

ްޑިޕާޓުމަންޓަށް ްތަޙުޤީޤު ްޑިޕާޓުމަންޓާއި ްއިންޓެލިޖެްނސް ްސަރވިސްގެ ްޕޮލިސް ްމޯލްޑިވްސް ްބޮޑަށްްްއެބަޖެހޭ ވަރަށް

ްއަވަހާރަކޮށްލިތާް ްައފްރާޝީމު ްޑރ. ްއަޚް، ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއެހެން ޑޮނޭޓުކުރަން.
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ްހަމައެކަިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެތް. ްމީހަުކ ްަދއްކާ ްވާހަކަ ްެއ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ްިދޔައިުރ ްވެގެން މަސްދުވަސް

ްއެލަވަން ްައށް ްޢާއިލާ ްައޅުަގނޑުްޑރ.އަފްރާޝީމުެގ ްކުށްވެރިކުރަްނ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްައަވސްެވގަންނަންވީ. ްދޭންތޯ ްސ

ްމަނިކުފާނުެގް ްއެ ްމެންބަރެއް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްކަުމގަ. ްމި ްކުްށވެރިކުރަން ްވެސް ްއިދާރާ މަޖިލީހުގެ

ްދޫކުރަންޖެ ްދުނިޔެ ްމި ްބޭފުެޅްއ ްހީވާގި ްއަދި ްމުރާލި، ްނުލާހިކު ްކަންކަންްމަސައްކަތްޕުުޅގައި ްގަތުލުޢާއްުމގައި ްއެ ހުނު

ްކަމެއް.ް ްއޮތް ްފޭލްވެފައި ްވެްސ ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުން ްކަމަީކ ްއޮތް ްސާފުނުވެ ްަހމައަށް ްމިއަދާ ްގޮތް ހިނގައިދިޔަ

މޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސަރވިްސްފޭލްވެފައިްއޮތްްކަމެއް.ްމުިޅްދިވެހިރާއްޖެްފޭލްވެފައިްއޮތްްކަމެއްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްކަްނކަމުަގއިްްހައްލަކީ ްހައްލަކީ ްނޫން. ްއުޅުމެްއ ްއުމުރަށް ްދުނިޔެ ްލަިއގެްނ ްބޮޑީާގޑުން ްދެ ްފަަހތަށް ްމީހެްއގެ ކޮންމެ

ނޑުްކުށްވެިރކުރަންްއަޅުަގނޑުްޕީ.ޕީ.އެމް.ްއެްާޕޓީްވެސްްކުްށވެރިކުރަން.ްއެް އަސްލަށްްވާސިުލވުން.ްއެހެްނީވމާ،ްއަުޅގަ

ްައވަހާރަކޮ ްބަޠަެލއް ްހީާވގި ްއެހާ ްއަށް ްހިމޭނުންްޕާޓީ ްފާޑުުނކިޔާ ްތިބެްނވެގެން ްދިފާޢުަގއި ްސަރުކާރުގެ ްމިއަދު ށްލީތީ

ްތިބޭތީ.ްމިއަދުްމިއީްއެމް.ޑީ.ީޕގެްސަރުކާެރއްްނަމަ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެންް ނޑު ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްފުރުޞަތު ްމަޚްލޫފު. ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ގަލޮޅު

ނުޑްފުރު ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްކުޅުުދއްފުށީ ްއޮތީ ޞަތުއަރުވަން

ްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްއެކަމާް ްއިނާޔަތްލިބޭތީ ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބަެއްއް ްޯއގާތެރި ްމާ ްދޭތެރޭގަިއ ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީސް ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަޤީަޤތުގައި ްބޭފުޅުންނަކީ ކަންބޮޑުާވ

ސްކަމާއިްތަަސއްރަފުފުދިގެން،ްހަމައެކަނިްވެރިކަމަށްްަޓކައިްތަްއޔާރުވެްބާލަންްހުރިްކަމަށްްބެލެވޭކަށްްނެތޭ.ްދެންްތަނަވަ

ދޯންޏެއްްހެންްތެޔޮލަިއގެންްިމްތަނަށްްވަދެްއިނުމަކުންްއަިދްއެހެންްމީހުންގެްމުހުތާދުތައްްހުރިްހާލެއްްނުވެސްްއެނގޭ.ް

ްތެ ްަމޖިލީސް ްއަދި ްމަސައްކަތާ ްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމަސައްކަތަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ރޭގައި

ްއައިއިުރގަިއް ްމަޖިލީހަށް ނޑުމެްންމި ްދަންނަވައިލާނަން.ްއަުޅގަ ްެއއް ްވާހަކަ ްތާރީޚުގެ ްކުޑަކުޑަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ބަލާއިރު

ްމަ ްނުދެންނެވޭނެ. ްެއކޭ ްމައިތިރި ްމާަކ ްވެސް ްކަންތައްަތއް ްދިރިއުޅުމުގެ ްހަމަ ްއަގުަތކާިއ ްބާޒާުރގެ އުމޫުނގެްމާލޭގެ

ް ްއައި ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގ31ްްެހަލަބޮލި،ްނިމެން ްލާރިަތއް ްދައުލަުތގެ ްވަރަށް ްަހއްދުފަހަނައަޅާ ްދުވަްސކޮޅު ައހަރުގެ

ްއޭރުަގިއް ްއެކަމަކު ްއޮތް. ްފެންނަން ްރިޕޯޓުތަކުން ްއޮޑިޓް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޮތްކަން ްބަހާފައި ްއޭރު މެންބަރުންނަށް

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްއަށް،ްހާރަކަސް،ްއިރާއަކަްސ،ްމެންދަމަކަސްްލިބެނީ ރުފިޔާ.ްދެނ7111ްްްބަރެއްގެްމުސާރަ
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ްތަނަށް.ް ްއެ ްވީމަ ްަނރުއަޅުވަްނ ްދަތްޕިލައިަގއި ްދަނީ. ްޮދށަށް ްތީމުގޭ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްލާންޖެހޭ ްޯވޓެްއ ްކަމަކީ ްޖެހޭ މި

ްތީް ްހަމަ ްވެސް ްދާންޖެހޭނީ ްބަލިވީމަ ްމައިންބަފަިއން ްއުޅުނީ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސަލާންޖަހައިގެން ްގޮސް ްދޮށަށް މުގޭ

ްަނގަިއގެންް ްލާރި ްވެސް ްއޮފީހުން ްަރއީސް ްނަގަިއގެން، ްލާރި ްތަނުން ްއެ ްިތއްަބވައިފާނެ ްމިހާރުވެސް ފަހަރުގައި

ނޑުމެންްިމް ބޭނުންވެގެންްއުޅުނުްމީހުން.ްއެހެންނަމަވެސްްއޭުރްއޮްތްވަަރށްްފައްކާްގޮތެްއ.ްސިާޔސީްަކންތައްތައްްއަުޅގަ

ްސަުރކާރާް ްއަިއއިރުަގއި، ްފެށިގެން ްޚިޔާލުތައް ްއިދިކޮޅު ްސަރުކާރާ ްދެންނެވީ ްމި ްއަިއއިުރގަިއ، ްފެށިގެން ރާއްޖޭަގއި

ްއެކަހަލަް ްއިނދެވިދާނެ. ްެވސް ްމީހަކާ ްއަނތްބަށް ްދެ ްލިބިދާނެ. ްވެްސ ްރިސޯޓެްއ ްބުާނއިރަށް ްެއއްެޗއް ްހަމަ އެްއކޮޅަށް

ްލި ްއިނާޔަތް ްވަމުންަދނީ. ްއޭރު ނޑުމެންްކަންތައްތަެކއް ްއަުޅގަ ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްއުޅެނިކޮށް ްއެހެން ްނުސީާދކޮށް. ބެނީ

ްަވޒީފާައކަްށް ްއެހެން ްދާއިރުަގިއްއިތުރު ްއަދާކުރަމުން ްވަޒީފާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމެންބަރެއް ްމަޖިލީހުގެ ލިޔުނީްރައްޔިތުްނގެ

ްއަ ްގޮްސގެްނ ްދިޔައީ. ްޕްރެޝަރަށް ްމަޖިލީސް ްަރއްޔިތުންެގ ްހިސާބުން ްއެ ްކުީރެގްނުދެވޭނޭ. ްއިނީމު ނުޑ ުޅގަ

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްެއއީ ްމިނިސްޓަރެއް، ްޢަބްދުްهللا ްމެންބަރެއް ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިހާރުގެ ްއަދި ނޑުމެންްهللا ްއަުޅގަ ޖާބިރު.

ްކައިރިއަްށް ްމީހުން ްއެހެން ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްނިންމީ ްއަކުން ްކޮމިޓީ ްތިބެގެން އެންމެން

ްމީ ްއެ ްނުގޮސް، ްލިިބގެްންސަލާންޖަހަން ްެއއްެޗއް ްަތނަވަސް ްފުއްޭދވަރުގެ ްދިރިއުޅުމުަގއި ްކަްނކަން ްއަމިއްލަ ހުންގެ

ްތަނުގަިއް ްމި ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްޓަަކއި ްވުމަށް ްބަޔަކަށް ްއުެޅޭވވަރު ްދިރިއުޅުެމއް ތަނަވަސް

ްބަލައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮޑުކޮށްގެން ްމުސާރަ ްއެ ްބޮޑުކުރީ. ްެވްސްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއިނގޭތޯ. ްެވސް ްމިއަދު ލިއިރު

ް ްިވަޔސް ްކަމުަގއި ނޑިޔާރުން ްފަ ްމިސާލަކަށް ްމުައއްސަސާތަކަްށ، ްއެހެން ްދައުލަތުގެ ްއަހަރ4ްްުއަދި ްއެއް އަހަރުން

ް ްއަދި ްނިމިފަ. ްމައްސަލަތަްއ 5ްްއެބަހުރި ްދެކޮޅަްށ1ްްއަހަރުން ްމީހުން ްމަްއސަލައިަގއި ްއެ ްނުނިމި، ްމައްސަލަ އަހަުރ

ްތަނުަގިއްރައްޔި ްމި ްއެކަމަުކ ްއެަބހުރި. ްވެްސ ްމަރުވެޮގއްސަ ްމީހުން ްިތއްބާ ްދުވެދުވެ ްއިންާޞފުނުލިބި ްޭއގެ ތުންނަށް

ްތަެނއް.ްކުރަްން ްމަޖިލީހަކީްވަރަްށްޒުވާބުކުރާ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެީކގައި ްޔަޤީްނކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ް ްުޒވާބުނުކުރަންޏާ ްމިތާ ްތަނެއް. ްޖެހޭނެ ްވެސް ްދަތި ްވެސް ނޑަށް ްސިޔާސީްއިންނަންްމިތާއަުޅގަ ްެއއީ ގޮތުްންްެވސް.

ްގޮތް. ްކުރާ ްމަްއެހެންނަމަވެސްްމިކަން ްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައުރު ްއްސަމިދިޔަ ްމިްލަވާ!އްްބަކަތް ދައުރުަގއިްްއަދި

ް ްވެދާނެ ްވެރިކަްމިހާރުފަހަރުގައި ްބަޣާވާތަކުން ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްމިތަނަށް ްވަޙީދު ްއައި ްއަޅުގަވަމަށް ނޑުމެްންނަނުދޭން

އަހާނ،ްހުތްކިޔާފައިްއެްމަަސއްކަތްކޮށްލީމަ.ްެއއީްމިތާްކުރިްކަމެއްްނޫންްއެކަނި.ްއެހެންްމިދެންނެވީްވަޙީދުްކޮންމެހެންް

ްއެިކް ްދުނިޭޔގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަަމކު ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްނެރުނު ްދިޔައިމަ ްަވންނަން ްތަނަކަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ

ްބަެއއްްޤައުމުތަކުގަް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮަތކީ ްުއޅޭ ްެވގެން ްމި ްމިއީ. ްކަންތައްަތއް ްހިނގާ ްޕާލިމަންޓުތަުކަގއި އި

މީހުންްއަމިއްލައަށް،ްމަހުޖަނުންްއުފައްދާފައިްހުރިްޓީވީްޗެނަލްތަކުގެްސްޓާރުންނަށްްވާން.ްބައެއްްމީހުންްސްޓާރުންނަށްް

ްފަށައިގެ ްކުރިްއސުރެން ްތަންކޮޅެއް ްހުރީ ްޗާްންސްވެފައި ްއެ ްލަކީކަން. ްމީހެއްގެ ްއެ ްހަމަ ްދެން ްއެއީ ްފިލްމުކުޅުނީމަ. ން

ްމީހުންް ްސިޔާސީ ްބައެއް ްޓަކައި، ްހޯދުމަށް ްޗާންސް ްއެ ްމީހުން ްއަެނއްބައި ްއެކަމަކު ްކުރާނީ. ްކީއްތޯ ްދެން އެއީ.
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ްއަޅުް ްތިބީ ްޗެނަލްތަުކަގއި ްއެ ްާދއިރުަގއި ްޗެނަލްތަކަށް ްމިދެންނެވި ްގޮްސ ްޓަކައި ްގޮތަށްްމަޝްހޫރުވުމަށް ނޑުމެން ގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްދާއިރާތަުކގަިއްވާދަކޮށްގެންްަކޓާފައިްތިބިްމީހުން.ްނޫސްވެރިންނަށްްމިހާރުްއެްމީހުންްވީްކުއްލިައކަށް.ް

ނޑިްއެަބްއިނދޭ،81ްްއެއީްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްހަޅޭއްލަވަންްެވގެން.ްއިުރއަާރްގޮތަށްް ވަނަްޮގނޑ91ްްިވަނަްގޮ

ނޑިްވެސްްއެބަްއިނދޭ.ްމިހެންްކިޔައިގެންްމިްމަޖިލީހުގެްްއެބަްއިނދޭ.ްނެތް ނޑިްގޮ ނޑިްވެސްްއެބަްއިނދޭ.ްފައިކެ ގޮ

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރުޅިއަރުަވއި، ްމީހުން ްަބޔަކު ްގޮސް ްކުރަމުން ްކުރަމުން، ްދިމާކުރަމުން، މެންބަރުންނާ

ނަންްމީޑިޔާްއިންްއެްވާހަކަްދައްަކިއގެންނޭ.ްއެކަމަކުްތެރެއިންްބޭފުޅަކުްޝަހީދުްެވސްްކޮށްފައިްއެަބވޭ.ްައޅުަގނޑުްނުބު

ްރުޅިއަންަން ްދެކެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްވެއްޖެ ްމިހާރު ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލިސް ްމި ޙަޤީޤަތަކީ

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްވަގުތެއްަގއި ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްބަޔަކަށް ްތިބި ްެވފައި ްޝިކާރަައކަށް ޖިލީހުގެްއެންމެންގެ

ްުދވަހުް ްހުށަހަޅާފައި،ްއަނެއް ްތަނުގައި ްމި ްބޭފުޅުންނަްށްއިނާޔަތްނުދޭން ްއެ ްގުިޅގެން ްމަސައްކަތާ ްކުރަމުންދާ މެންބަރުން

ނޑަްށް ްނޫން.ްއަޅުގަ ްކަމަާކްޤަބޫލެއް ްމި ނޑު ްނެތް.ްއަޅުގަ ްކަމެއް ްކުރާނެ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްހުށަހަޅާފައި މުސާރަނުދޭން

ްޤަ ްއިނާޔަތްނުދެންޏާްނުދޭންވީްހޯމްްހަމަްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ބޫލުުކރެވޭކަށްްނެތް.ްއަުޅގަ

ްއެް ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ްމި ްބާލާނަމޭ. ްރަށުން ްއެމްބެސެޑަރުން ްބުނަނީ ްއެ ްމީހާ ްުހންނަ ްނައިބަކަށް މިނިސްޓްރީގެ

ނޑިޔާރުންަނކަށްްމިްއަެޑއް ނީވޭ.ްބާޣީްސިަފއިންނަކަށްްމިްއަެޑއްްނީވޭ.ްބާީޣްްމީހުންނަކަށްްނޫންތޯްއިނާޔަތްނުދޭންވީ.ްފަ

ްވެްސް ްގެންދާއިުރަގއި ްނެރެގެން ްެއއަރޕޯޓު ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްވާޖަހައިގެން ްމާދަމާ ްނީވޭ. ްއަޑެއް ްމި ފުލުހުންނަކަށް

ްަރއްޔިތު ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަކަްށ. ްބޭނުންވާ ްބަަޔކު ްއެ ްބަލަަހއްޓަިއގެން ްތަނުގައި ްމި ްތިބެންީވ ްނެގްއަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްޮގވާލަން، ނުޑ ްައުޅގަ ްގޮތުން ްމި ްއޮތީ. ްކުެރވެން ްކަންތައްތައް މަޖިލީހުން

ްމައިތިިރކުރުމަށްް ްއުސޫލުތައް ްއަނިާޔވެރި ްގެންގުޅޭ ްމި ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްދޭތެރޭަގއި ްއިްނޑިާޔއާ އަަވއްޓެރި

ްމި ހުރީްހާޒިރުކުރަން.ްކޮށް،ްމިތާްބައިތިއްބަިއގެންްމިްމީހުންްކައިރީްކޮންްުއސޫލަކުންތޯްޓަކައިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަށް

ްނޫންތޯް ްމިއީ ްއުޅެނީ. ްތި ްޖެހިގަނެގެްނ ްދިމާކޮށްގެން ްއިންިޑާޔއާ ްއަަވއްޓެރި ްއުޅެނީ. ްިތ ްެވގެން ްކިހިނެއްތޯ އުޅެނީ،

ްކު ްކަންކަން ްމި ްމަސައްކަތަކީ. ްކުރަންވީ ްކޮމިޓީތަުކގަިއ ްރުފިޔާެގްއަޅުަގނޑުމެން ްހާސް ްވިއްސަކަށް ްޓަކައި ރުމަށް

ްމިހާރުވެސްް ްއެބަތިބި ްޭބފުޅުން ްބަެއއް ްރަނގަޅު. ްވަރަށް ްމީހުންނަށް ްހާޒިރުވެވޭ ްަކންކަމަށް ްއެ ްަނގަިއގެން އެލަވަންސް

ްއެ ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްޕާޓީއަކަށް ްަވކި ްއެއީ ްމީހުން. ްއުޅޭ ްގޮތަށް ްބޭުނންނުވާނެ ްއެލަވަންސް ީއްކޮމިޓީތަކުގެ

ކޮމިޓީްބާްއވަިއގެންްހޭލާްތިޭބއިރުްެވސްްމިްތަނަށްްނާންނަްމީހުންްއެބައުޅޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަހަލަްމީހުންްފަހަރެއްަގިއް

ްވަީން ްކަމަށް ްލިބޭ ްޗާންސެއް ްއިތުރު ްކޮްށގެން ްމަސައްކަެތއް ްއެހެން ްގަީޑގައި ްއަންނަ ްތަަނށް ްއެ ބޭނުންނުވެދާނެ.ްއެއީ

ްގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްްލިބޭްއިނާޔަތާއި...ވިްއޔާ.ްއެހެންވީާމ،ްރައްޔިތުންް

ް
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`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްމިް

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅިގެންދާތީވެ،ްމަޖިލީހުގެ ްޤަރާރެއް ްކަމަށް ްބޭނުންނުވާ ްއެލަވަންސް ްދެވެމުންދާ މި

ްމިް ްނިޔަުތގައި ްހެޔޮ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްމިކަން ްިހތާމަޔަކީ ްމީގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްއުފާކުރަން. ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްމިްދަނީ ްކުރިމަތިކުރަމުން ްރައްޔިމަސައްކަތްކުެރވޭތޯ.ްމިްސުވާުލްމިއަދު ްގިނަ ްމަޖިލީހުގެތުް.ްރާއްޖޭގެ ްކުރިމަތީަގއި ްންގެ

އެްމެންބަރަކުްވެސްްމިްބޭނުންވާްކަމަށްްގަދައަޅާްމަސައްކަތްކޮްށ،ްއަދިްމިްކޮމިޓީްއެލަވަންސްގެްތެޭރގަިއްް،މެންބަރުން

.ްތަންކޮޅެއްްފުންކޮށްްވިސްނާީލމާްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްދެއްކިްާވހަކަފުޅުތައްްވެސްްަޔއުމިްއޔާްއިންްވަރަްށްސާފުެވގެންދާނެ

ްއަންަން ްބޭސްފަރުވާައކަށް ްބޭފުޅުންގެ ްދާއިާރގެ ްއޮތީ ްވެފައި ްމައްސަލައަކަށް ްބޮޑު ްގޮުތގަިއްވަރަށް ްހަނދާންވާ އަޅުަގނޑު

ްއެލަވަންސްަތއްް ްމި ްއަދި ްތިމަންނާމެން ްއެހެްނވެ ްބޮޑުވެފަ. ްވަރަށް ްއޮތީ ްއެކަން ްެތރޭގައި ްމީޑިާޔގެ ވާހަކަދަްއކަިއގެން

ްމަނިުކފާނު ްއެ ްކަމަށް ްނޫންްްނަގަންޖެހޭ ްއެީއކީ ްމުހިއްމީކީ ްމަްއސަލަޖެހިފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއޮީތ ްެވސް ވިދާޅުެވގެން

ްވެސްް ްތެޭރަގއި ްމުައްއސަސާެއއްގެ ްހުރިހާ ްތެރެއިން ްރަްއޔިުތންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައް ްޤައުމުތަކުަގއި ްތަހުޒީބު ްއުސޫލުން، ްކުރާ ްކަން ްމީހުން ްހިންގެންްްދުނިޔޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއުޫސލު ކުރާ

ްމައްސަލަް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވީމަ ްޤައުމަކަށް ްހިންގާ ްގޮަތކަށް ްތަނެއްަގއި،ްަވކި ްވަކި ްމިއީ ްއަކީ ްރާއްޖެ އެބަޖެހޭ.ްމި

ްކަންަތއްތައް ްއެންމެހައި ްދައުަލތުގެ ްއެބަޖެހޭ. ްއޮންނަން ްކޮމިޝަެނއް ްރައީސް،ްޕޭ ްޢިްއަޒތްތެރި ްއުޅެނީ. ްމި ްދިމާވެގެން

ްހިފަހައްޓާނެް ްއާމްދަނީ ްއެބަޖެހޭ.ްދައުލަތެއްގެ ނޑައަުޅއްވަން ްކަ ްމުސާރަތައް ްތެރެއިން ްނިޒާމެއްގެ ްހަރުދަނާ ބަލަހައްޓާނެ

ްފުރަތަމަް ްެއއީ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްމަސައްކަތްކުރަން، ްެއ ްުއޅުނިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލަމުންދަނީ. ްއެކަން ގޮތަކަށް

ްސި ްދުނިޔޭގައި ްމުޅި ްވަކިްބަލަންޖެހެނީ ްނިސްބަތުން ްޤައުމެްއގެ ްއެ ްތިބެނީ ްމި ްގޮތުަގއި ްސަރވަންޓުންގެ ވިލް

ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮންނަނީ. ްހޯދަންްްރޭޝިއޯައކަށް ްގޮތްތައް ްރަނގަޅު ްމި ްގޮތަކީ ްހިތާމަވެރި ްދިމާވި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ

ްރައީ ްޢިްއޒަތްތެިރ ްެގއްލިގެންދިަޔއީ. ްވެރިކަމެއް ްރަނގަޅު ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްހިތާމަޔަކީ.ްއުޅުނީމާ، ްެއއީ ސް،

ްހުރިް ްތަރައްީޤވެފައި ްއަދި ްހެދޭތޯ. ްޤައުމަކަށް ްއޮތް ްތަަރއްޤީވެަފިއ ްދުނިޔޭަގއި ްިމއީ ްއުޅުނީމު، އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރަން. ްއެކަން ްދެިކގެން ްކަމުގައި ްގޮެތއް ްރަނގަޅު ްެއއީ ްއުސޫލަކީ ްކުރާ ްކަންތައް ޤައުމުތަކުަގއި

ްތަހުލީ ްބޮޑު ްމިކަްންކަމުގަިއްމާ ްަޤއުމުތަކުން ްދުނިޔޭގެ ްކުިރއަރާފަ. ްއޮތީ ްދުނިޔެ ްެއއީ ްޖެހޭ. ްނުެވސް ްކުާރކަށް ލުތަެކއް

ް ްރޮކެޓު ްމީގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަޖުރިބާޮކށްފި، ްރަނގަޅަށް ޖަހާކަްށްްސައިންސްވަރަށް

ްއާ ްލިބޭ ްަޤއުަމކަށް ްއެ ްއެނގޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްޖެހޭ. ްގޮުތގައިްނުވެސް ްމުސާަރއިެގ ްަވިކވަެރއްކަން މްދަނީެގ

ްޤާނޫނުގެް ްއުފައްދަން ްކޮމިޝަންތައް ްއުފެދޭނެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްއެބަޖެހޭ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްއެކަން ހިފެހެއްޓެންޖެހެނީ.

ްކަމެ ްމި ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްލައިގެންެނއް ްޤަާރރު ްތަނުގަިއްތިބެގެން ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހައްެލްއްތެރެއިން.ްމިއަދު އް

ްކުރަންޖެހޭް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްމަސައްކަްތކުރަން ްމި ްއެީކގައި ނުވާނެ.ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުމެންގެްިނޔަތްްއަދިްއިޚްލާޞްތެިރވާންވީ.ްމިްމަސައްކަތްކޮށްލަްނވީ.ްިމއަދުްެއް ކަމަކީްއަޅުަގނޑުމެންެގްހިތާިއްއަުޅގަ
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ކޯލިަޝނުގެްތެރެއިންްއެބަތިބިްއަޣްލަބިއްޔަތުްމިްމަޖިލީހުގަ.ްމާދަމާްޤަރާރުްލެއްވުމުގެްބަދަުލގަިއް،ްބޭފުޅުންގެްތެރެއިން

ްކޮންް ްއޮންނަނީ ނޑު ްއޮނިގަ ްދިނުމުގެ ްމުސާރަ ްޤަުއމުތަކުގައި ްދުނިޔޭގެ ްއުފައްދާފައި ްކޮމިޝަން ްޕޭ ްއަވަހަށް މާދަމާ

ްކޮށްލަން ްކަންަތއްތައް ްބެލުމަށްފަހުގަިއްއެ ްނުކުރެވޭނެ.ްހެޮޔްވެިރކަމެްއްއުސޫލަކަށްތޯ ްކަމެއް ްމި ވީ.ްެއހެންވީމާ،ްމިއަދު

ކުރަންްއުޅުނީމާްބަާޣވާތެްއްައއީ.ްއަދިްހެޔޮލަފާްރަނަގޅުްޮގތަކަށްްދުނިޔެްހިނގަމުންދާްުއސޫލުތައްްގެންނަންްއުޅުނީމާް

މަެވރިްދުވަހެއް.ްދިވެހިރާއްޖޭެގްދިމާވެގެންްއުޅޭްގޮަތކީްމީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްމިއަދަކީްވެސްްހިތާ

ްެވއްިޓގެންދަނީ.ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތެރެއަްށ ްހިތާމަވެރިކަމެްއގެ ްބޮުޑ ްފަދަ ްނުދެކޭ ްރާއްޖެ ްވެްސ ްުދވަހަކު ތާރީޚުގައި

ްހުރިް ްއުޅުްއވާފައި ްދުވަހު ްިގނަ ްވަރަށް ްސިޔާސަތުަގއި ްާޚރިޖީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްވެސް ްރައީސް.ްމަނިކުާފނަކީ ޢިއްޒަތްތެރި

ްރާއްޖެްޢިއްޒަ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނާވލަން ްވެސް ްެއކީަގއި ްިޢުޒނަޔާ ްމަނިކުފާނުގެ ްއަޅުަގނުޑ ްވާީތ، ްބޭފުޅަކަްށ ތްތެރި

ްބާޣީް ްހަދަންތޯ ްކިހިނެއް ްއަށް ްރާއްޖެ ްެވއްޓިއްޖޭ.ްމި ްރާއްޖެ ްމި ްތެެރއަށް ްނިކަމެތިކަމެއްގެ ްނުެދކޭވަުރގެ ްވެސް ދުވަހަކު

ްނެ ްތަރުޖަމާނު ްއޭާނގެ ްއުޅެނީ، ްމި ްތިބެންްވަޙީދު ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްވެސް ްދަރިން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބައްލަވާ! ރެގެން.

އެބަޖެހޭ.ްމިްޤައުމުްސަލާމަްތކުރަންްއެބަޖެހޭ.ްމިްރާއްޭޖގެްރައްޔިތުންެގްނަމުަގއިްދުނިޭޔެގްހުރިހާްޤައުމުތަކަށްްބެވީމާް

ް ްއޭނަ ްލަޢުނަތްދޭނޭ ްދުވަހަުކ ްއޮތްހާ ްފެންމަތީ ްޤައުމު ްމި ްރަީއސް. ްނޭނގެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ އަށް.

ކިހިނެއްްހަދަންތޯްމިްރާއްޖެްއަށްްމިްއުޅެނީ.ްއަދިްބަޣާވާަތކުންްވެރިކަުމގަިއްތިބެގެންްަނމަވެސްްދެންްއޮތްްަބއިްވެްސް

 މިްޤައުމުްސަލާމަތްކުރަންްއެބަޖެހޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްެއީއްހިތާމަހުރިްކަމެއްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުެގްއަޚް،ްގަލޮުޅްދެކުނުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްވާހަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްވަގުތު ްމި ްޤަރާރަީކ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއަޅުަގނުޑްމި ްކަމަށް ްޤަރާރެއް ްބޭނުން ކަދައްކާލަން

ްނަމަވެްސް ްހުށައެޅީމު. ްޤަރާރެއް ްމަޖިލީހަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމޭރުމުން ްމި ްހަމަ ްހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ، ްމަނިކުފާނު ދެކެން.

ނޑުްވާހަކަދަްއކާފައިްވާ ނެ.ްއަިދްސަބަބުތަކެއްްހުރުމާްއެީކގައިްއެްޤަރާރުްއަނބުރާްގެްނގޮސް،ްއެްދުވަހުއްސުރެްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމީހެއް. ްނުނަގާ ްއެލަވަންސް ްމި ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްފެށުނީއްސުރެ ްދަންނަވަިއގެން ްމަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑު

ްޤަރާރުް ްއެ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްދުވަހު ްއެ ްގޮތަށް ްމި ްހަމަ ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްމަނިކުފާނު ްއެ ްފާސްުނވުމުން ްއެ ްކޮމިީޓްްހުށަހެޅުއްވި. ްއެ ްވެސް ްހިސާބަށް ްމިއަާދ ްނަންގަވަމުން. ްފައިސާ ވަޑަިއގަތީ

ނޑާލަްން ނޑަކަށްްނޭނެގްކީްއވެގެންްކަެމއްްުކއްލިައކަށްްމިްއެލަވަންސްްކަ އެލަވަންސްްއެްމަނިކުފާނުްނަންގަވާ.ްއަުޅގަ

ްސިޓީފުޅެ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުހެން ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހަމަ ްހުށަހަޅުއްވަންޖެހުނީ. ްފައިާސްޤަރާރެއް ްއެ ްފޮނުްއވީމާ އް

ނޑުްހަމަްއެްމަނިކުފާނަށްްހަމަްހަނދާންކޮށްލައިދޭންްބޭނުންވޭ.ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަންްއޮީތް ނުނެންގެވޭނެކަންްއަުޅގަ

ްކުީރަގއިް ްހުއްަޓއިލާފައޭ.ްައޅުަގނޑު ްއޮތީ ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްހުިރހާ ްރާއްޖޭގެ ްގެނެއްަސ،ްމި ްބަޣާވާތުންްސަރުކާރެއް މިހާރު
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ްނު ްކޮށްދީ،ްވެސް ްކަންކަމެއް ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްއޮތީ. ްވިސްނާފަިއ ްނުނަގަން ްދެންވެސް ްއަދި ނަގަން.

ްހިއްސާދާރުން،ްބަޣާވާްތް ްބަޣާވާތުގެ ްފެންނަނީ ްމި ްއޮތީަމ،ްމިހާރު ްސަރުކާރެއް ްގެންދާ ްކުރިައށް ްއެްއޗެހި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ

ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްމަސައްކަްތކުިރ ްކަމެއްްގެނެސްދިނުމަށް ްކޮށްދޭ ްރައްޔިަތކަށް ްފިަޔވަިއ ްކޮށްދިނުން ްކަންކަން ނަށް

ނޑުްދާއިރާަގއިްއުޅޭްމީހުންނަށްްވެސްްއެބަްޤައުމީްއިއްތިހާދުގެްފޯމުްފުރައި،ްަވޒީފާދޭނެްކަމަށްްބުނޭ.ް ނެތްކަން.ްއަޅުގަ

ް ްއެކަމަކު ްވަނީ. ްފުރާފައޭ ްފޯމު ްބުނި ްވެސް ްވަދެލީމަ ްެގއަށް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޚަބަރެްއްއިހަށްދުވަހު ްވަޒީާފގެ އަދިވެސް

ްބަދަލުކުރުން.ް ްކަމަށް ްސާރވިސް ްިވޔަސް،ްިސވިލް ްބައެއް ްއެހެން ްއަދި ްިވޔަސް ްސާރވިސް ްހެލްތު ނުވެއޭ.ްބޭނުންވަނީ

ްސަުރކާރުަގިއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގެްނގުޅުން. ްތެެރއިން ްމުސާރަިއގެ ްމުސާރަީދގެން ްފުރުަވިއގެން، ްފޯމުތަްއ ްމީހުންގެ އެ

ްކަ ްރަްއޔިތުންެގްއަޅުަގނޑުމެން ްިވޔަސް.ްހުރިހާ ްކަމެއް ްއެހެން ްވިޔަްސްއަދި ްއެހެނެއްނޫން.ްއިާނޔަތެއް ްާވނީ ްނކޮށްފައި

ްކަންކަން.ް ްއެބަހުރި ްފެންނަށް ްހުންނާނެ. ްހިންގާފައި ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްއޮންނާނީ. ްކަންޮކށްފައި ްއަށް ްމަންފާ ލާބަޔާއި

ކިްގޮތްގޮތުންްޚިދުމަތާ،ްއަދިްބަނދަރުްވިޔަސްްއަދިްދުވަްސވީްރައްޔިތުންގެްަފއިސާްއެްމީހުްނނަށްްލިބިގެންްދިޔަތަންްއެ

ްމިް ްއަިއސް ްކޮށްަފއިާވްތަން.ްމިހާރަކަށް ްކަންކަން ްގޮތަށް ްލިބޭ ްެއއްމެންނަށް ްިވަޔސް،ްހުރިހާ ްއިނާޔަތް ްދޭ މީހުންނަށް

ް ްފްލެޓާއި ްއަިދ ނޑައިލާތަން. ްކަ ްކަްނަކންވެސް ްއެހެން ނޑައިލާތަން. ްކަ ްވެސް ްއާސަންދަ ްމާލޭގެްފެންނަނީ ތަންތަން،

ގޯތިގެދޮރުްއެހާްދަތިކޮށްްއޮްނނައިރުްވެސް،ްހަމައެކަނިްަސރުކާރުްމުވައްޒަފުްނގެްގޮުތގަިއްތިބޭްނުވަތަްމިްގޮތަށްްއެކިް

ްއަޅުަގނުޑް ްޚަރަދުނުކުރާތަން. ްމަްއޗަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްަފއިސާ ްސަުރކާރުގެ ްމީހުންނަށް،ްނޫނިއްޔާ ްފުރާ ްފޯމު ގޮތްގޮތުން

ްއަޅު ްެއްހިތާމަކުރަން. ްއަިދވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޚްލޫފަކީ. ްއަޙްމަދު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްބޭފުޅެއް ްގާތް ނޑާއވަަރށް ގަ

ްނޫްން ްބޭނުންފުޅު ްއެލަވަންސް ްބޭފުޅާ ްއެ ްފޮނުްއވަިއގެން ްެއއް ްސިޓީ ނޑުމެންހެން ްއަުޅގަ ްއިލްތިމާްސކުރާނީ ްއަށް ބޭފުޅާ

ްވެ ްައޅުަގނޑު ނޑައިލަްއވާށޭ. ްކަ ްގޮތަށް ްއެ ްވަންޏާ ްެވސްްކަމަށް ްތާއީދުކޮށްގެން،ްައޅުަގނޑު ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްސްމިހިރީ

ްމިް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދީފި ްިސޓީ ްެއގޮތަށް ްއެއްބަިއވެފައި ްއެންމެން ްނޫން ްއެ ްއެންމެންނަށް، ްއެހެން ްއެހެން. ކަންކުރީ

ްޞަތަށް.ްޤަރާރުގެްބޭނުމެއްްނެތްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ނޑުމެންނަށްްނިމިދިޔަްހަފްތާްމިްފެނުނީްވަރަށްްފޯރިގަދަ...ް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންަދވާްޯކރަމްްހަމަވެއްޖެ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާންދޫްދާއިމިލަ



27 

 

ްއަިދް ްގޮތުގަ. ްއެއްގެ ްހަފްތާ ްހިތާމަވެރި ްއެހާމެ ްހޫނު، ްއެހާމެ ްފޯރިގަދަ، ްވަރަށް ްފެނުނީ ްމި ްހަފްތާ ްނިމިދިޔަ އާދެ!

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއާއ112ްްިހަމައެއާެއކު ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ހާސްްރުފިޔާގެްއެަލވަންސްްދިނުމަށްްދެކޮޅުހަދައި،ްެއ21ްްތްތައްްދިނުމަށްްޓަކައިްކުރީަގއިްކޮމިޓީތަކަށްްދޭންޖެހޭްއިނާޔަ

ްފައިސާް ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަްތކުރާއިރު ްލައްވަިއގެން ްޤަރާރެއް ްމަޖިލީހަށް ްގޮތަކަްށ ްނުނެގޭނޭ އެލަވަންސް

ްއަތުން ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީގެ ްފައިާސްްމަޖިލީހުގެ ްއުނިކޮށްފަިއ،ްމި ްފައިސާ ްމި ްއަތުން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ނުވަތަ

ްގޮތެްއް ްޚަރަދުކުރެވޭނެ ްހޯދައިދޭން ްޔުނީފޯމު ްސިފައިންނަށް ްކުދިންނަށް، ްތިބި ްނުލިބިފައި ްޔުނިފޯމު ސިފައިންޭގގައި

ްފެ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްދެންނެވީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެން ްއަޅާަފއިްހަމަޖައްސައިދިނުމަށް. ްމައިދާނުގައި ްޖުމްހޫރީ ނޭ

ްކުލަވަުރ،ް ްތަނުގެ ްއެ ްރޭ ްއަނެއް ްނޫން ްރޭ ްމާދަމާ ްލައިުޓތައް. ްހުރި ްއަުޅވާފައި ްފުރިހަމަކަމާއި ްސްޓޭޖުގެ ްބޮޑު ހުރި

ްދޮވުނީމާ،ް ްދާކޮށްފައި ްޔުނީފޯުމލާފައި ްއެކަކު ްކުދިން ްމަސައްކަްތކުރާ ްއެތާނަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްފެންނާނެ. މަންޒަރު

ްގިނަްއަނެކަ ްވަރަށް ްފުލުހުންނަށް ްކަމެއް.ްސިފައިންާނިއ ްިހތާމަހުރި ްއެހެންވީމާ،ްމީ ްފެންނަނީ. ްމި ްލާތަން ްޔުނީފޯމު ުކ

އިނާޔަތްތައްްދޭްކަމަށްްވާހަކަދެކެވުނުްކަމަށްްވިޔަސްްއެތެޭރެގްޙަޤީޤަތްްއޮތީްމިްހާލުގަ.ްމިކަންްޤަބޫލުކުރާނެްއެްތަންތާް

ްމި ްއެެހންވީމާ، ްކުދިން. ްމަޖިލީހުގެްްމަސައްކަތްކުރާ ްރައްޔިތުންގެ ްައވަހަަކށް ްވީހާ ްައވަހަށް، ްއުިނކޮްށފައި ފައިސާ

ްގޮެތއްް ްލިބޭނެ ްއެއްޗެހި ްބޫޓާ ްޔުނީފޯމާއި ްކުދިންނަން ްއެ ްއުނިކޮށްފައި ްފައިސާ ްމި ްއަތުން މެންބަރުންގެ

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްކަމަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަޖައްސައިދިނުންްއެދެނީ.ްަހމައެއާެއީކގައިްފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭްއަނެއް ހަފްތާގައި

ްފިޔަަވއިް ްއިސްލާމްދީން ްނުވަތަ ްދީންތައް ްބޭުރްދީންތަކަށް،ްބޭރު ްބަހައްަޓއިގެން ްބުދު ްފާޅުގައިްސަލްޓަންޕާުކގައި ފެނުނީ

ްއޮތްް ްމި ްމިހާރު ްތަން. ްކުާރ ްއަުޅކަން ްެއއްެވގެން ްއެތާނަގއި ްގޮއްސަ ްމީހުން ްއަޅުކަންުކރާ ްދީންތަކަށް އެހެން

ްމިކަްންްސަރުކާރަކުން. ްނުކުރޭ. ްވެސް ްއެއް ްކުށްވެރި ްމިކަން ްސަރުކާރަކުން ްއައި ްހިމާޔަތްކުރާކަށް އިސްލާމްދީން

ްަޓކަިއް ްަކނޑާލުމަށް ްގުޅުން ްއޮންނަ ްަޤއުމުތަކާ ްބޭރުގެ ްހަމަ ްގޮުތގަިއ ްކަެމއްެގ ްެދވަނަ ްނޫޅޭ. ްެވސް ހުއްޓުވާކަްށ

ްމަސް ްސަރުކާުރެގ ްވާހަކަ، ްދެއްކި ްމި ްދުވަހު ްހުކުރު ްމިްއިހަށްދުވަހު، ްވެރިން ްޒިންމާދާރު ްޮބޑެތި ްއަދާކުރާ އޫލިއްޔަތު

ްވާހަކަތަެކްއް ްފެންވަުރގެ ްދަްއކާ ްތިެބގެން ްހަމަހޭަގއި ްެވއްޖެއްޔާ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްމީ ްވާހަކަތަްއ ދެއްކި

ްފައިް ްއެ ްަކނަޑިއލާފައި ްއެަލވަންސް ްކޮމިޓީ ްިމ ްއެހެްނވީމާ، ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫެލއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއެްކަމަކަށް ްއިން ސާ

ްބޭނުންާވްމީހުންނަށްް ްއެީހްއަށް ްޚާްއޞަ ްއޮންނާނެ ްފާްސކޮށްދީފައި ްސަރުކާރުން ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް.ްކުީރގެ ބޭފުޅުންނަށް

ދޭްއިނާޔަތް.ްއެްކެެޓގަރީއަށްްއެްބޭފުޅުންްއިތުރުކުރަންްއެަބޖެހޭ.ްއިތުރުކޮށްފައިްމިްފައިސާްއިންްހަމަްއެްބޭފުޅުންނަށްް

ރުފިާޔގެްއިތުރުން،ްއަިދ2111ްްކުރަން.ްޚާއްޞަްއެހީްއަްށްބޭނުންވާްީމހުންގެްފައިާސގެްެޕކޭޖުގެްވެސްްއެބަޖެހޭްޚަރަދު

ް ްަފއިާސ2111ްްއިތުރު ްމި ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ ްޕާސަނަށާ،ްއަިދްބައެްއްަވޒީރުންެގްނައިބުންނަށް ްލާަފއިްސްޕޯކްސް ރުފިޔާ

ްދެ ްމި ްއެހެން ްއެބަޖެހޭ. ްޤާއިމުކުރަން ްއުސޫލެއް ްހަމަޖެހޭނެ ްމީހުންެގްއިން ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއެހީ ްޚާއްޞަ ންނެވީ

ްދޭތެޭރގަިއް ްސަފީރުންނާ ްޤައުމުަތކާއި ްބޭރު ްޢާއްމުކޮްށ ްވާހަކަ ްފެންވަުރގެ ްނުދައްާކ ްނޫިންއޔާ ްތިބެގެން ދަރަޖައިގަިއ
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ްޓެސްޓުކުރަންޖެ ްހަމައިަގއިތޯ ްރަނގަޅަށް ްތިބީ ްބޭފުޅުން ްމި ްދިޔައިމަ، ްފެންވަރަށް ްހިންާގ ްމާރާމާރީ ޭހްބިރުދައްކަިއ،

ްއެލަވަންްސް ްކޮމިޓީ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީމަ. ްކަންތަްއ ްގޮއްސަ ފެންވަރަށް

ްޔުނީފޯމު،ްފުލުހުންގެް ްސިފައިްނގޭަގއި ްކަަމކީ ްގޮތެއް.ްއެއް ްލިބޭނޭ ްފައިސާ ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްމިދެންނެވި ނަޑއިލާފައި ކަ

ްތިބި ްނުލިބި ްބޫާޓއި ްޔުނީފޯމާއި ްެދވަނަްްތެރޭގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮެތއް ްޚަރަދުކުރެވޭނެ ްފައިސާ ްމި ކުދިންނަށް

ްގޮތުންް ްދީނީ ްއަދި ްތިބި ްއިއްތިހާދުވެަފިއ ްނައިބުންނާ، ްމިނިސްޓަރުންނާއި ްސްޓޭޓު ްހަމަ ްގޮތުަގއި ކަމެއްގެ

ްފިތުނަ ްޢަދާވަތްތެރިކަމާއިްހަސަދަވެިރކަމާއި ްދިމާލަށް ްމީުހންނާ ްގޮތުން ްގޮތަށްްހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ްމަގުފަިހވާ ްއަށް ފަސާދަ

ްލިބޭނޭް ްއިނާޔަެތއް ްމީގެން ްެވސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްަދއްާކްވާަހކަތަކަށް ްއެ ްއަަރއި ްޒިންމާދާރުވެރިން ސަރުކާރުެގްބޮޑެތި

ްދަންނަވާލަންް ްވާަހކަ ްއެ ްވާތީ ްކަމަށް ްގޮތް ްއެދޭ ްއެންމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވުމަކީ ްގޮތް ްލިބޭނޭ ްއިން ްފައިސާ ްމި ގޮތެްއ،

ްހޯދާލީ.ްްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްްފުރުޞަތެއް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެިދވަަޑއިގެންފަިއް ްއަނެއްާކވެސް ްފުރުޞަތަށް ް ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ގަލޮޅު

ްފަހު ްފުރުޞަތު، ްފަހު ްއެންމެ ްއެދިަވޑައިުނގަތަސް ްފުރުޞަތަށް ްއަދި ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއެބައޮތް. ްވިދާޅުވަން ބަސް

ްމިް ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެދިަވޑައިުނގަތިްއޔާ. ްފުރުޞަަތށް ްއިތުރަށް ްަފސޭހަވާނެ ްމޭޒަށް ްއިދާރީ އެހެންވީމާ،

ް.ރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށްހޯރަފުށީްދާއިއަރުވަނީް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަދުްރަޝީދުހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ސްކުރަމުންްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅި،ްބަހުޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްިމއަދުްމިްޢިއްް

ްރުިފޔާްއުިނކުރުމުގެްަމއްސަލައ02222ްްާދާްމިްޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގެްމުސާަރއިެގްއިނާޔަުތގެްގޮުތގަިއްލިބެމުންދާްްމި

ްރައީސް،ްްގޮތުންްބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްމުއައްސަސާްފެނިގެން ްއެއް ްމަދުކޮށްްދަނީ ްއިނާޔަތެއް ްލިބޭ ްބަަޔކަށް ްއެއް ްއިން ްއެހީތެރިެވ،ް، ްބަޔަކަށް އަނެއް

ނޑުމެްނގެއެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްއެހީތެިރވާްވާހަކަްމަދަދުގާރުވެ،ް މިްްސް،ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްވިސްަނންޖެހޭްއަޅުގަ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްއިނާޔަތަށް ްއަދި ްއާއި ްމިްްމުސާރަ ްނިޒާމަށް ްމުސާރައިގެ ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްބަދަލަކީ އައި

ްބަދަލަކާޢިއްޒަތްތެ ްގެަނއި ްމަޖިލީހުން ްއައިްްރި ްޙަޤީޤީްގުިޅގެން ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ަގިއްމާަނއިްބަދަލެއް.

ނޑުމެންގެްމިްޢިއްޒަްތތެރިްމަޖިލީހުގެްކެރިކުޅަދާނަްކަމެއްްހުރިްކަމަށްްއިޚްލާޞްތެރިވާ ވަންޏާ،ްްކަމަށްްވަންޏާ،ްއަޅުގަ

ްމާނައި ްބޭނުންވާްޙަޤީޤީ ްއިޚްލާޞްތެރިވާން ްރަްއޔިތުންނަށް ްދައުލަތުގެްްކަމަށްްގައި ްމުޅި ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހަމަ ވަންޏާ

ްކު ްމުސާރަތައް ްއަިދްހުރިހާ ްހެއްލުންތެރިކުރުވާކަށް ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޮގވާލަން.ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ޑަކުރުމަށް
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ްފާޑުފާޑުގެް ްތަފާތު ްއެިކއެކި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްުކރިމަތީގައި ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ މި

ްދެްއކުމަށްްއިޚްލާޞްތެރިވާ ްހުްޓަކައިްކަމަށް ްބަހުއިޞްލާޙުތަްއ ްގެންދާނެށަހަޅައިގެން ްނެތް.ްްސްކުރަުމން ކަމެއް

ނޑުމެންނަށްްޤާނޫނުގައި،ްޤާނޫނުއަސާީސގައިްމިްބާރުްލިބިދީފައިވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްއަކީ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްއަޅުގ7ްްަދައުލަތަށް ްރުފިޔާ ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާބިލިޔަން ްނޑުމެންގެ ހަވާލުިވއިރު.ްރާ

ް ްއައ7ްްިމި ްލިބެމުން ްރުފިާޔ ްމުސާރަބިލިޔަން ްަސރވިްސގެ ްސިވިްލ ްހަމައެކަިނ ްޭއރުގެ ްދައުލަުތގެ ްްއިރު 5ްއަށް

ްޚަރަދުކުރަންްބިލިޔަނަށް ްރުފިާޔ ްގިނަ ްހާވުރެ ްމި ްރައީްސ. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޖެހިފައިވޭ. ްރ77ްްަލަުތގަިއ އްޔިތުްނގެްވަނަ

ނޑުއިރުްައޅުމަޖިލިސްްހޮވިގެންްއައިް ނޑުމެންގެްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަކުންްްމެންގެްމުސާރަްޮބޑުޮކށްފައިްއޮތީގަ އަުޅގަ

ްތި ްހިންގުމުގައި ްދައުަލތް ްބޭނުމުގައި ްސިޔާސީ ްހަމަ ްއޭރުަގއި ްނޫން. ްފަރާތްތަކުންވެސް ްެއކިއެކި ސިާޔީސްްއްެބވި

ްބޮޑުކުރަމު ްމުާސރަތައް ްބޭނުމުގައި ްރުއްސުމުގެ ްފަރާތްތަކެއް ްވަކި ްހެލްތުްބޭނުމުގައި ްމިހާރު ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދިޔައީ. ން

ވަިކކުރަމުންްދިޔަްދައުލަުތގެްިސވިލްްސަރވިސްްމުަވއްަޒފުންްމިްވަނީްއަނެްއކާވެްސްް،ސަރވިސްްކޯޕަރޭޝަނެއްްހަަދއި

ްަރީއސް.ސިވި ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެނެވިފަ. ްތެރެއަްށ ްސަރވިްސގެ ްކުރާްްލް ްދައުލަތަށް ްޤައުމުަގއި ްިމ ްައޅުަގނޑުމެން މިއީ

ްކުަޑކުރުމަށްޚަރަ ްގެްދުތައް ްއެހެންނަމަވެސްޓަކަިއ ްބަދަލެއް. ްިސޔާީސްްނެވުނު ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ނޑިކަން.ްިސޔާސީ ނޑުކަން.ްްގޮތުންްޤައުމުްހިންގަންްތިއްެބވިްބޭފުޅުންގެްފި ގޮތުންްޤައުމުްހިންގަންްތިބިްބޭފުޅުންގެްރަ

ްކެިރަވޑަިއގަންނަވަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުސާރަތައ77ްްްންޏާ ްހުރިހާ ްޤައުމުގެ ްމި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހަކަށްް ްއޮތް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރައްޔިތުން ްއެނެގންޖެހޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޮގވާަލން. ނޑު ްއަުޅގަ ކުޑަކުރުމަށް

ްމި ްރަްއޔިތުން ްތަހައްމަލުަވގުްވީތީ ްދައްޗާއިތު ްއިހުްކުރަމުންދާ ްއަބަދުވެްސްތަްސާސްކެކުޅުމާއި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ އް.

ްރައީސް ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެިރްްައޑުިއެވމުން ްވާހަކަ. ްރަނަގޅުކުރާ ްކަމެއް ްކޮންމެވެސް ްޤައުމުގައި ްމި ދަނީ

ްވިާދޅުވެެދއްވަަބއްަލވާ ްް!ރައީސް، ްރައްޔ77ްްިމި ްވިދާޅުވެެދއްވަވަނަ ްމަޖިލިސް ްތުންގެ ްޤައުމުަގއިްަބއްލަވާ މި

ް ްރަނގަޅުކުރަން ްކަމެއްް،ކަމެއްްކީ ްބޮޑުކުރި ްއަދަބު ްނެތް.ްް،ޤާނޫނަކުން ްއޮތްތޯ. ްއެބަ ްކަމެއް ްެއްއވެްސ ރަނަގޅުވީ

ނޑުމެންގެްނިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ސަބަބަކީް ނޑުމެންގެްއިޚްލާޞްެތރިކަމެއްްނެތީ.ްއަޅުގަ ޔަތްްގޯހީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުގަ

ނޑުްމިްޮގވާލަނީްރައްްރައީސް. އަދިްހަސަދަވެރިކަްންްޔިުތންގެްމެދުގައިްފިތުނަފަސާދައުެފއްދުމާމިހާރުންްމިހާރަށްްއަޅުގަ

ްތާއީ ްޕާޓީަތކަށް ްސިޔާސީ ްމަސައްކަްތްހުއްޓައިއުފައްދަިއގެން ްައޅުަގނޑުމެންގެްދުހޯދުމުގެ ްކުލުނުވެރިކަމަކީ ލާށޭ.ްރުހުމާއި

ްހިންގަްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަމާ ްއެއްޗަކަށް ްދޭ ްރައްޔިތުންނަްށ ްއަޑިން ްހިތުގެ ްައޅުަގނޑުމެންނައެްއކޮށް ށްްވާށޭ.

ްފިތުނަ ްތެޭރގައި ްމަދެއްްނޫން.ްރައްޔިތުންގެ ްޤައުމަކުްހަސަދަ ންޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ުއފެއްދިއްޖެ.ްމި ޑުމެންނަށްްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްނުކުރެިވއްޖެ ްމި ްދަިރންމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއުދާހުގައިްްއްޔާ ްއާހީ ްވޭނުގަިއ،ްމި ްމި ްކެކުޅުމާއި ްމި ހަމަ

ްތަހަ ްރައީސް.ްކުރައްމަލްދަތި ްދާއިމުންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްއަދި ްޮގވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ރާެގްމިހެންކަމުން

ްމަޚް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްކަންތައްަތއްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިކަހަލަ ްނިަޔތުގައި ްވިސްނުމުގެ ްހެޔޮ ްގޮވާލަނީ ްމި ްވެސް ލޫފަށް
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ްނި ްއިޚްލާޞްތެރި ްއޮތީ.ްްޔަުތގައިްތިްނުކުރައްވާށޭ.ްައޅުަގނޑުމެން ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްއަުތގަޭއްރަްއޔިތުންގެ ބޭފުޅުންގެ

ްމައްސަލަ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްހިންގަވާށޭ، ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަތުަގއޭ. ްހިންގަވާްޕީ.ޕީ.އެމް ްމިއަދު ްނޫން. މުސާރަްް!އެއް

ްމައްސަލަ ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނޫން 0222ްްެއއް ްދިނަސް، 0222ްްރުފިާޔ ްދިނަސް، ްދިނަސް.7222ްްރުފިޔާ ރުފިޔާ

ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްބަދަލުްއެހެންނަމަވެސް، ްމި ްނިޒާމަށް ްއިޚްލާޞްތެރިވެގެންްް،ގެނެސްމުސާރައިގެ ްދެކެ ްޤައުމު ް،މި

ްޤައުމުެގް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާހަކަދެއްިކއްޖެ. ްތަޢުލީމުގެ ްޤައުމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރަްނވީ. ްކަމެއް ލޯބިވެގެން

ްއަޚްލާޤު ްތުއްތުތުއްތުްްގެރައްޔިތުންގެ ްމީހުންގެ ްބޭނުންކުރާ ްމަސްތުވާތަކެތި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްދެއްިކއްޖެ. ވާަހކަ

ްބޮޑެ ްއަދަބުކުދިންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްްއެް،ދީތި ްނިމިއްޖެ. ްހަދައި ްކަމަށް ްޖަލު ްތަނަކީ ްހޭދަކުރާ ްއުމުރު ްމުޅި ކުދިންގެ

ްއެއް ްޤައުމަކު ްމި ްއަުޅގަްްރައީސް، ްނުވި. ްރަނގަެޅއް ްވެސް ްއެކިެއކިކަމެއް ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ެއްއްް،ނޑުމެންނަށް

ބޭފުޅެއްގެްޒިންމާްއަނެއްްބޭުފޅެއްގެްބޮުލަގއިްއެުޅވުން.ްމިައދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޒިންމާދާރުކޮށްްމަސައްކަތްނުކުެރވެީން

ް ްލިބޭ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހ02222ްަމި ްވެއްޖެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްބުއްދިރުފިޔާއަކުން ންްމަ

ް ްހަމަފައި ްތެދުވެވިސްނަިއ، ްޤައުމަށްް،މައްޗަްށ ްްައޅުަގނޑުމެންގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުްނެގ77ްްޓަކައި ވަނަ

އެްއކޮްށްްށްްއިްޚލާޞްތެރިވެްނަމަވެސްްމިއަދުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާޓަކައިްކުރިްހުަވޔަްއަށްهللاްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްމާތް

ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެިރ ްްމަސައްކަތްކުރަން. ްމި ްމުސާރ02222ްަަރއްޔިތުންނަކަްށ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އިްންްރުފިޔާ

އަދިްއެހެންްމުައއްސަާސއަކަށްްލިބޭްއެްއެޗއްްްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ެއއްްވެސްްނޯންނާނެ.ްްމަދުކުރުމަކުންްވާނެްފައިދާ

ްލޯބިވާ ްދެެކ ްރައްޔިތުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަދި ްވެސް ްުނާވނެ.ްމަދުކުރުމަކުން ްވެސް ްރަީއސް،ްްކަމަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްއެންމެްފަހު...

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްއާދެ،وبركاتهްهللاްتورحوްعليكنްسالملا. ްކޮމިީޓގެްް. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމި މިއަދު

ްެކނޑުމާ ްާވހަކަޮގތުްބެހޭްއެލަވަންސް ްކުޑަ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންްްން ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންޭވ. ްދައްކާލަން އެއް

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދާނީ ްރަނގަުޅެވގެން ްެވސް ްކަެމއް ްހުރިހާ ްޤައުމުގެ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ

ްމިްް،އެްއކޮށް ްހުަވޔާްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮށްފަިއވާ ްބަހައްަޓއިގެންްްެއއްގޮތަށްްމަޖިލީހުގައި ްޢަމަލުތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ

ްމެންބަރްއެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްހޯރަފުށީ ްއަޅުަގނުޑްސަްއތަްކަމަށް.ްދެންމެ ްޤަބޫލުކުާރްްވިދާޅުިވްވިދާޅުވުަމކީ ްަސއްތަ އިން

ްމިފަދަްނޭއްގާނީްޢަމަލުތަކުން....ްްފިތުނަްއާއިްފުރައްސާރަކުރުާމ،ްކަމެއް.ްމިްޤައުމުްފަސާދަްއާއިް
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ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްެގއްލިއްޖެ. ްއަޙްމަުދްކޯރަމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމީދޫ ނޑު ްައޅުގަ ްލިބިއްޖެ. ކޯރަމް

ްސިޔާމުްމުޙައްމަދުގެްވާހަކަުފުޅްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.
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ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދު

ްމިހާރުްމިް ްޤައުމު ްމި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަކީ ްއުޅުނުްވާހަކަ ްމި ްދަންނަވާލަން އައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްރައީސް.ްއަޅުަގނޑު

ްވެއްޓުުމެގް ްވަޅުަގނޑަކަށް ްއަނދިރި ްނޭނގޭ ްއަޑި ްވަރަށް ްމިތިބީ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްގޮތުން ދާ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނަސީުބްްތުންފަތްމަތީގަ. ްރައްޔިތުްނގެ ްޤަުއމުގެ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ވިސްނަންޖެހޭ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްާވންޖެހޭނެ. ްމަސައްކަތަކަށް ްއިޚްލާޞްތެރި ްމަސައްކަތަކީ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ކުރިއެުރވުމަށް

ލްތަކުަގއިްއަދިްކޮންމެްތަނެއްަގއިްމިްޖައްުވްރާއްޖޭގެްކޮންމެްރަށެްއަގއިްައދިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގއިްއަދިްޓީވީްޗެނަ

ް ްތަޣައްޔަރުކޮށްފަ. ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްވަނީ ްމި ްއަަރިއގަނެފަ.ްهللا ްކަންތައްތަކަށް ްކުރަްއވާފަިއާވ ނަޙީ

ނަޫހްސުބުޙާهللاްކިނބުރުވެރިކަމާްެއއްކޮށްްމީުހންނަށްްފަސާދަކުރުމާްއަދިްމީހުންނަށްްއެއްޗެިހގޮވުާމއިްނެތިނުބައިމޮށުމާއިް

ްކަމަށްް ްކަމެްއ ްނުބައި ްމާ ްމެރުމަށްވުެރ ްމީހުން ްއުފެއްދުމަށްވުރެ، ްފިތުނަފަސާދަ ްީކޭކތޯ. ްވަީޙކުރަްއވަނީ ވަތަޢާލާ

ްޤައުމުެގް ްމި ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިކަން. ްިވސްނާވަަޑއިގަންަނވާ ްއުފެއްދުމަކީ. ފިތުނަފަސާދަ

ްރަށްރަށުގައި ްމަސްކަނީ. ްމީހުންނަށްްްމީހުންގެ ްމަސްކަނީ. ްމީުހން ްޕޯޑިުމގައި ްގޮއްިސއްޔާ ްމީހަކު ސިާޔސީ

ްވެްސް ްަނގޫރޯޅި ްފުރައްސާރަކުރަނީ.ްއެހެންވީާމ،ްއިނގޭތޯ ްމީހަކަށް ްއެ ްއަރައިިފއްޔާ ްރަަށކަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ.ްބަޔަކު

ނޑުމެންްމިްމަهللاއަންނާނެ.ްރަށްރަށުގައިްފެންްވެސްްބޮުޑވާނެ.ްމީް ޖިލީހުގައިްތިބިްހުރިހާްމީހުން،ްގެްއިްނޒާރު.ްއަުޅގަ

ނޑުމެން،ް ްއަޅުގަ ްދަންޏާ ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްނޫން ްމި ްބިރުގަންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްކަމަށް މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަްށވުރެްމާްނުބައިްކަންަތއްތައްްއަންާނނެކަމީްޝައްެކއްްއޮތްްކަމެއްްނޫންްއިނގޭތޯްިޢއްޒަތްތެިރް

ނޑު ްކަުމގަިއްރައީސް.ްއަުޅގަ ްލޯިބވާ ްދެކެ ްަރްއޔިތުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤައުމުަގއި ްމި ނޑުމެން ްވިްސނަންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ މެން

ްޢަމަލުް ްުނކުރެވޭނެ. ްކަމެއް ްބަހަކުންނެްއ ްހަމައެކަނި ްނޫން. ްމިހެންނެއް ްކުރަންޖެހޭނީ ްކަންަތއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާނަމަ

ްނުފެނޭ. ްމިއަދަކު ްޢަމަލެއް ްއިނގޭތޯ. ްކޮރަޕްޝަން.ްްއިސްކުރަންޖެހޭނީ ްފަރާތުން ްހަ ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެް ްނުނިމިގެން. ްމުހުތާދުތައް ްމީހުންގެ ްއެ ްއުޅެނީ ްއެ ްމީހާ ްރައްޔިތު ްކާލަނީ. ްއެއްެޗއް ްކެވުނު ްމީހަކަށް ްއެ ވަްއކަން.

ހާްކަމެއްްކުރާއިރުްމީހުންގެްފަގީރުކަންްއެްދަނީްއިތުރުެވގެން.ްއެްމީހުންްބޭނުންވާްކަންތައްްނުކުރެވިްއެްދަނީ.ްމިްހުރި

ްރައީސްގެް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެންމެން، ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކޮބައިތޯ. ްކަމަކީ ްއެްއ ްބޭނުންވާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިޚްލާޞްތެރިވާްނވީ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއެްއގޮތްވާ ްަގވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި އަމުރުފުޅާ

ްތެ ްދެކެ ްނެޭތްރައްޔިތުން ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިޔާފަިއ، ްުއޅުމެކޭ ްއެްއގައި ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ދުވެރިވާްނީވ.

ސިޔާސީްޕާީޓގެްވާހަކަްދަންނަވާފަްެއއްްއިނގޭތޯ.ްަރއްޔިތުްނގެްވާހަކަްދަންނަވާފަިއްއޮތީްޤާނޫނުއަސާސީގަ.ްރަްއޔިތުްން
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ްކަ ްކުރާ ްޕާޓީައކުން ްސިޔާސީ ްރައްޔިތުން. ްހޮވަނީ ްގޮތަކަްށްމަޖިލީހަށް ްބުނާހާ ްލީޑަރަކު ްޕާީޓެގ ްސިޔާސީ ްނޫން. މެއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއަޅުަގނޑުމެން. ްވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަންވީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއީ ްނޫން ްބައެއް ްތިބޭ ބެރުޖަހަން

ށްްައގުބޮުޑްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްއޮތްްޤާޫނނުއަސާސީްައކީްައޅުަގނޑުމެްންޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްިމއަދުްޙަޤީޤަތުގައިްވަރަ

ނޑުމެންްޢަމަލުކުރާްކަމުގައިްވާނަމަ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިއަށްވުރެްއަދިްއިތުރުް ޤާނޫނުއަސާސީްެއއް.ްމިާއއެްއގޮތަށްްއަުޅގަ

ްހާސިުލވެގެެންއް ްތަކުލީފުތަކެއް ްރަްއޔިތުންެގ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްިވޔަސް ްކަމުގައި ްހެދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓު ދެގުނަ

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގަޔާއިްއަިދްއެިކއެކިްުވޒާރާތަުކގައިްތިބިްވަޒީރުންނާިއްެއކިްބޭފުޅުންެގްނުދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުް ގަ

ްމީހުްން ްމި ްދީފިްއޔާ ްަފއިސާ ްގިނަ ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްކީކޭތޯ. ްެދއްީކ ްބޮޑުކުރަން ްމުސާަރ ްކުަޑއިރުަގއި މުސާރަ

ްިދޔަ ްބޮުޑވެގެން ްކޮރަޕްޝަން ްހައްތަހާ ްެއކަމަކު ްނުވާނޭ. ްިދޔަީއ.ްކޮރަޕްޝަނެއް ްގިނަވެގެން ްމީހުން ްަވއްކަންކުރާ އީ.

ްކަމެއްް ްހިތާމަހުރި ްމީ ްދިޔައީ. ްގިނަވެގެން ްމީހުން ްމީހުންެގްމަސްކާ ްދިޔައީ. ްގިނަެވގެން ްމީހުން ްއުފައްދާ ފިތުނަފަސާދަ

ް ްރައްޔިތުންގެ ްޢިްއޒަްތތެރި ްސަރުކާރަށާއި ްޮގވާލަނީ ްމި ްމިއަދު ްއެހެްނީވމާ،ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. މަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރި

ްވަޒީފާަގއިް ްއަދި ްކުރުމަށް. ްމަސައްކަެތއް ްކުރާ ްއެއްކޮށް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްމިކަްން ްއެހެންވީމާ، ްޫނޅުމަށް. ްކަންތައްތަުކގައި ްނުބެހޭ ްތިމާާއ ްޖެހިގަނެގެން ްތިމާ ްބޭރުން ްަވޒީފާެގ އަދާކުރާއިުރަގއި

ް ްކުެރިވއްޖެ ްއުފާވެިރްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަރއްޔިތުން ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ކަމުަގއި

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްމިހާރު ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޫނން. ްކަމެއް ްއޮތް ްޝައްކެއް ްދާނެކަމީ ްތެރެއަށް ފާގަތިކަމެްއގެ

ްޮގވާލަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްކޮްށ ނޑުމާ ްކެ ްއެަލވަންްސ ްއުޭޅ ްތިިބްްހުށަހެޅިގެން ްވަޒީފާތަެކއްަގއި ްހުރިހާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ

ްރާއްޖޭގެްބޮޑެތިްވަޒީފާތަުކަގއި،ްއިންޑިޕެންޑެންޓުްމުައއްސަާސތަކުަގއިްތިބިްބޭފުޅުން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްާޔ.ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.

ް

ްްކަދެއްެކވުން:ވާހައިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާ

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަކީ ްމަްއސަލަ ްކުަޑކުރުމުގެ ްއެލަވަންސް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއޮތް ްއަިއއިރު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްައީކްްތާއީދުކުރާ މުސާރަ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްމިްމަޖިލީހުގެްކޯރަމްްގެއްލި،ްެއކަށީގެްނާވް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބެންޖެހޭނެްމުސާރަ.ްއަޅުގަ

ތަކެއްްނުކުެރވިްދާތަންްވަރަްށްގިނައިންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަކީްްމަސައްކަތްް

ްވީހިނދު،ްއެކަީށގެންާވވަރު ްބަޔަކަށް ްިލބެމުންދާ ްއެލަވަންެސއް ްއެކަީށގެންވާ ްޭއެގއިތުރަށް ްއަދި ްލިބި، ްެއއް ްމުސާރަ ެގ

ަވަނ2112ްްމިފަދަްމަސައްކަތްތެރިްތަނަކަށްްމިތަންްނުވާހާްހިނދުގައިްރައްޔިތުންގެްޝަުކވާްމިކަމާްދޭތެރޭްއޮންނާނެ.ް
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ންވީމާ،ްއެްމަންޒަރުތައްްމިްމަޖިލީހުންްވެސްްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ްއަހަރަކީްޤައުމީްހަޔާތުގައިްހިާތމަވެރިްއަހަރެއް.ްއެހެ

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްހުވަފެން. ްގެންދަނީ ްދައްކަމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްމުޅިން ްަވއްާޓލުމަށްފަހު ްވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން

ްމާރުކޭުޓްހޮޓަ ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ްއެައރޕޯޓު ްއައްޑޫ ްބުނެ،ްމިއަދު ްވިއްކަީނއޭ ްތަންތަން ްއަގުހެޔޮކޮށްްސަރުކާރުން ްވުރެ ލަށް

ްވާނީް ްޙަޤީޤަތް ްކަމެއްްނޫން.ްެއހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްޫދކޮށްލާފައިްއިނގޭތޯ.ްމިއީކީ ކުއްޔަށް

ްމިް ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްުމދާ ްބޭނުންވާ ްފަރާތްތަކަށް ްޚަރަދުކުިރ ްބަާޣވާތަށް ްއެ ްބަޣާވާތްކޮްށގެްނ ޙަޤީޤަތަކަށް.

ް ްސަރުކާރުން ްބޭފުޅަކަްށ ްއެއް ްމަސައްކަތްކުރަމުން. ްދަނީ 99ްްއެ ްބޭފުޅަކަށް ްއަނެއް ްއެއަރޯޕޓު. ްއެއް 99ްއަހަރަށް

އަހަރަށްްއަނެއްްއެއަރޕޯޓުްދެމުންްއެދަނީްއިނގޭތޯ.ްއެްބޭފުޅުންްޚަރަދުކުރިްފައިސާްއެްބޭފުޅުންނަށްްހޯދައިދިނުމަކީްމިް

ްެއކަން ްވާތީ ްކަމަކަށް ްާލޒިމުުކރާ ްަމއްޗަށް ްބުނަނީްްސަރުކާރުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަނީ. ްއެ ްމިއަދު ުކރައްވަމުން

ްޖީބަްށް ްބަެއްއގެ ްވަކި ްުކރާނީ. ްކަންތައްތަކޭ ްފައިދާހުރި ްރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެިރކަމެްއގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްވެރިކަން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްނުކުރާނަމޭ. ްކަންތަކެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ގޯްސެވގެންދިަޔއީ.ްބަރުވާ

ްއަިދް ްަވއްަޓއިލާފަ. ްަބޣާވާތަކުން ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ްވެރިކަން ްއަންނަނީ. ްމި ްއެިޅގެން ްކަްއޗަށް ްބިންގާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހުރެް ްވަޙީދާ ްބާޣީ ްހަދަންޖެހުނީ، ްޤާނޫނުގެ ްޓެރެރިޒަމުގެ ްޤައުމުގަިއ ްމި ްފަރާތްތަކަކީ ްތިިބ ްއެ ްމިއަދު ވެރިކަމުަގއި

ް ްޤައުމު ްމި ްަޤއުމުެގްވެިރކަމަށްްއިނގޭތޯ.ްމީ ްމި ްބޭުފޅަކު ްެއްފެންވަުރގެ ްޤައުމުަގއި ްޙަޤީޤަތް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ދަްނނަ

ލައިގެން،ްމިްަޤއުމުަގއިްއަމާްނކަމެއްްލިބޭނެްެއއްެވސްްދުވަެހއްްނާންނާނެ.ްމިއަދުްމިްޤައުމުންްފެންނަމުންްމިްދަނީްއެް

ް ްހިނގަމުން ްޤައުމުގައި ްމި ްކަންތައްަތްއ ްއެ ނޑުމެންގެްމަންޒަރުތައް. ްއަޅުގަ ްނޭނގޭ ނޑުމެންނަަކށް ްއަޅުގަ ްދަނީ. އެ

އެުކވެރިްޤައުމުތަކަށްްއިޙުތިާރމުކުރާކަށް.ްއެުކވެރިްޤައުމުތަުކގެްކަރާމާތާއިްއިސްތިޤުލާލަށްްއަރައިުނގަނެްއުޅޭކަށް.ްމިއަުދް

ްބޭ ްނެތް ްގޮތެއް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަކީ ްޤައުމުތަކުގެ ްއެ ްބުނަނީ ްއެ ްއަރައި ްތަރުޖަމާނު ްބުނާއިރުގަިއްއޭނާގެ ފުޅުންނޭ.

ްޙަޤީޤަތަީކް ްގެންދަނީ.ްމިއަދުގެ ްއެ ްމިއަދު ްޚިދުމަތްދެމުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްހާްސްރައްޔިތުންނެއްތޯ ްކިތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންގެްޤައުމުެގް އެކަންްރައީސްްވަޙީދުްޤަބޫލުުކރާްނަމަްއެްތަރުޖަމާނުްމިއަދުްއެްމަޤާމުގައިްހުރެގެންނުވާނެ.ްއަޅުގަ

ްބަޣާވާތަކުްންއިސްތިޤު ްޤައުމުގައި ްމި ްމިއަދު ްދިފާޢުކުރުމަކީ ްއެއްޗެއް ްމިހުރިހާ ްމުއްސަނދިކަމާ، ްކަރާމަތާއި ލާލާއި

ްބޮލަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްފެންނަނީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްލާޒިުމކުރާ ްމައްޗަށް ްއޭނާގެ ްނަމަވެސް ްހުރި ވެރިކަމުަގއި

ްޤައު ްޓަަކއި ްވެއްދުމަށް ްމަންޒަރެއް ްއެހެން ްއެއްޗެހިްތަފާތު ްތަޤުރީރުތަކާ ްަވޠަނީ ްމުނާސަބަތުތަކުަގއި ްއެކި މީ

ްދަނީް ްމި ްޤައުމު ްމި ްއިނގޭތޯ. ްޤަބޫލުކުރާނެ ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްއަލިފާންކަން ްދަނީ ްއަަދމުން ްހިތުަގއި ދެމުންދާއިރުގައި

ްރައްޔިތު ނޑުކޮްށލާފަ. ނޑުފު ްފު ްއޮތީ ްމި ްއިޤުތިޞާުދ ްޤައުމުގެ ްމި ްެވއްޓެމުން. ްތެރެއަްށ ްމެދުގަިއްހަލާކުގެ ންެގ

ްރައްޔިތުންް ްދިވެހި ްކަންކަމަކީ ްމި ްދަނީ. ްމި ްފެށިގެން ްޤައުމުގަިއ ްމި ްއެއް ްފަލްސަފާ ްގާއިމުކުރުމުގެ ފިތުނަފަސާދަ

ްދިވެހިް ްބަސްބުނަންޖެހޭނީ ްޤައުމުގަިއ ްމި ްޤައުމު. ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްމިއީ ްނޫން. ްކަންތައްތަކެއް ޤަބޫލުކުރާނެ

ްވެިރކަ ްބަޣާވާތަކުން ްރައްޔިތުން. ްނުކުރަން ްޤަބޫެލއް ްއަުޅަގނޑެއް ްވައްޓާލުމަށްފަހު ްމ2113ްްިން ްވެސް ްއަހަރު ވަނަ
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ްބޭނުންކޮށްް ްފުލުހުން ްސިަފއިންނާއި ްޤައުމުަގއި ްމި ްވެގެްންވަންޏާ ްވަޙީދަށް ްކަމަކަށް. ްާބްއާވނެ ްއިންތިޚާބެއް ޤައުމުަގއި

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްގާއިުމކުރާނީ. ްޤައުމުަގއި ްމި ްވެރިކަމެއް ްމިހާރަށްްމިލިޓަރީ ްމިހާރުން ްބުނަނީ ްމި މެން

ްބޭނުްނވާނެް ްރައްޔިތުން ްަހވާލުޮކށް، ްވެރިކަން ްޤައުމުގެ ްިމ ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްެޖހެއޭ. ްއެބަ ްދާން އިންތިޚާބަކަށް

9ްވެރިކަމެއްްމިްޤައުމުަގއިްޤާިއމުކުރުމަކީްމިއަދުންްމިއަދަށްްވެސްްކުރަންޖެހިފައިވާްކަެމކޭ.ްރައްޔިތުންނަށްްވޭތުވެިދޔަް

މަސްދުވަހުގެްތެޭރގަިއްކޮންކަެމއްތޯްެވގެންދިަޔއީ.ްއެޅިްހުރިާހްސިމެންތިްއެްއްއެހެރީްާގވެފަ.ްހުރިހާްދަނގަޑެްއްއެހެީރް

ްިމވަރަށްް ްތާރީޚުަގއި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްެވެގންނުދޭ. ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ދަބަރުޖަހާފަ.

ްދިވެ ްއަހަރެއް ްލިބުނު ްެއއްްއާމްދަނީ ްފައިސާ ްބައިވަރު ްއެތައް ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްނޯންނާނެ. ްފެންނާކަށް ްތާރީޚުން ހި

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއެއް. ްލާރި ްނެތޭ ްބުނަނީ ްމި ްފަހަރު ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްކަމެއް ްަރއްޔިތުންނަށް ްެވސް ްާދއިރުަގއި ވަދެގެން

ް ްހިންގާ ްކަންަތއްތަުކަގއި ްޕާީޓގެ ްދަުތރުތަކާއި ްކުރާ ްބޭރަށް ްއިން ްމިްރާއްޖެ ްއެއަރޕޯޓުަތކުން ްިވްއކަމުންދާ ހަރަކާތްަތކާއި

ްއިނގޭތޯ.ް ްނޫން ްކަެމއް ްއޮޅިފަިއވާނެ ްހާެލއްަގއި ްއެްއވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްއަކީ ްފައިދާ ްނަގަމުންދާ ބޭފުޅުން

ްރައްޔިތު ްބުނަނީ ްމި ްއަބަދުެވސް ްއެހެންވީމާ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެކޮޅުހަދަނީ. ްމިކަމާ ްއެހެންވީމާ، ންގެްއަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެހިް ްއޮންނާނީ ްމަަސއްަކތްކޮށްފައި ްވެސް ްތަނުގަިއ ްވީާހ ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމަަސއްކަތްކުރަންެޖހޭނީ. ޙައްޤުަގއޭ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެހެްނނަމަވެސް ްޓަަކއި. ްަރއްކާތެރިކަމަށް ްކަރާމަތާއި ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެިހ ްަޙއްޤުގަ. ރައްޔިތުންގެ

ްނޫން ްމަންޒަެރއް ްއެ ްފެންނަނީ ްެއއްކޮްށްެއްމިއަދު ްާތއީދާ ްބައެްއގެ ްމަދު ްއައުމަށްފަހު ްކޮްށގެްންވެރިކަމަށް .ްބަޣާވާެތއް

ްަބޔަކަްށް ްދަނީ.ްވަކި ްމި ްފެނިގެން ްމަންޒަރު ްކުރަމުންދާ ްމަސަްއކަތަުކން ްަޓކަިއްކުރަމުންގެންދާ ްދެމެހެއްޓުމަށް ވެރިކަން

ްބަަޔީކްދިވެ ްއިސްކޮްށ،ްވަކި ްކަންަތއްތައް ްމިްވަޒީފާދީ،ްވަިކްބަެއއްގެ ްމަންޒަރު ްފެންނަމުންނުދާ ްކަމުަގއި ްރައްޔިތުން ހި

ްކުޅުުދއްފުީށް ްހޮސްޕިޓަލު، ްހުިރ ްދާއިާރގައި ނޑުެގ ްައޅުގަ ްކުަޑެވގެން ްއެންމެ ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން ޤައުމުން

ހުރިހާްްހޮސްޕިޓަލުގައިްވެސްްބޭނުންާވނެްޑޮކްޓަރުންނެއްްނެތް.ްއެަކށީގެންވާްބޭހެއްްއެތާކުްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެހެން

ނޑުމެންނަށްްއެބަް ކަންތައްތަކަށްްޚަރަުދކުރާނެްަފއިސާްހަމަްމިްސަުރކާރުަގއިްހުރެގެންްޚަރަދުކުރަމުންްެއްަދނީ.ްއަުޅގަ

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްނިކަމެތި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަންޒަރު. ްކުރަުމންދާ ްޚަރަދުތައް ްޮބޑެތި ްކަންތައްތަުކގައި ްއެކި ްތަފާތު ފެނޭ

ްވެ ްފައިސާ ްވެސްްއެހީވާންވީަމ، ްމީހަކު ްހަވާލުވާނެ ްއެކަމާ ްނޯންނަނީ. ްވެސް ްގޮތެއް ްކުރެވޭނެ ްކަމެއް ްނުހުންނަނީ. ސް

ްޤައުމުް ްމި ްހާލަތުން ްމި ްހާލަތު. ްއޮތް ްމިއަދު ްޤައުމުން ްމި ްމިއީ ްނެތް. ްވެސް ްމީހަކު ްއުފުލާނެ ްއެއް ްޒިންމާ ނެތް.

ަގއިްރަްއޔިތުންްބުނާނެ،ްތިމަންނާމެންްބޭނުންވަނީްބަދަލުކުރެވޭނީްމިްޤައުމުަގއިްއިންތިޚާބެއްްބާްއަވއިގެން.ްއެްއިންތިޚާބު

ްަޓކަިއް ްއަށް ްމަންފާ ްލާބަޔާއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްޤައުމުގެ ްމި ްއޭރުން ްބޭފުަޅކު ްއެ ްރަީއސަކަށް. ްމީހެކޭ ްިމވެނި އެވެނި

ކާރުންްމަސައްކަތްކުރާނީ.ްމިއީްަރއްިޔތުންގެްސަރުކާރެއްްނޫން.ްމިީއްރައްޔިތުންްޤަބޫލުކުރާްސަރުާކރެއްްނޫން.ްމިްސަރު

ރައްޔިތުންނަށްްކޮށްދެވޭނެްހަމަްއެއްކަމެއްްވެސްްނޯންނާނެ.ްހަމަްރައްޔިތުންނަށްްގެއްލުމާިއްހިތްދަތިކަމާއިްއުނދަގޫްމިް

ްސަރުކާރުންްކުރެވޭނީ.
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތުްއޮތީްފުވައްމުލަކުްމެދުްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދަންފަޅީގެްމަސައްކަތްްނިންމާލަންްމިހާރުްއޮތީްދެްމިނިޓެއްހާއިރު.ްފު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްފެއްޓެވުމަށް ްވާހަކަފުުޅ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް. ްމުފީދު ްޝިފާޤު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ް 11:31ްފުރުޞަތުއެރުވިދާނެ. ްއެހެންީވމާ،ްމިހާރު ނޑާލަން. ްމެދުކަ ްވާހަަކފުޅު ްޖެހޭނީ ްައޅުަގނޑަށް ވެސް،11:31ްްަގއި

ްފަ ްހަމަ ްދާއިރާެގްވާހަކަފުޅު ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ، ްއެބައޮތް ްފުރުޞަތުއަުރވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްާވނީ. އްޓަވާހާ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްކެނިދކުޅުދޫ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކުވމަށްފަހު ްމުފީދު ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ބޭފުޅަުކ4ްްފަހުންްއެމް.ޑީ.ީޕގެްއެބައޮތްްެދވަަންފުރުޞަތުގަިއްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްއޭެގް

ްވެސްް ްސަލީމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުށީ ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަދި އެދިަވޑަިއގެންފަ.

ްއަޅުަގނ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްއެބައޮތް. ްއެދިވަަޑއިގެންަފިއ ްފުރުޞަުތއަރުވާނީްފުރުޞަތަށް ޑު

11:11ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްދަންފަޅީގަ. ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްފަށާ ްހުްސވަގުުތކޮޅެްއ31ްްގައި މިނިޓުގެ

ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިވާްގޮުތންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއުކމް.

ް

ް]ށްްއ11:11ްައިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

`.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްޖަލްސާްފަށަންްބެލިއިރު،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްހަމަނުވާތީްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގަިއވާްގޮތަށްް

ް ްތިއްބެވީ ްމާލަމުގަިއ ްޖަލްސާގެ ްމިހާރު ްނުވޭ. ްެއއް ްހަމަވެފަ ްކޯރަމް ްޖަލްސާެގ ްވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ16ްްޢަމަލުކުރުމުން

ްމެންބަ ްަވގުތު ްެފށުމުގެ ްޖަލްސާ ްގަސްތުކުރަނީ ްޖަލްސ11:31ްްާރުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ްފަސްކުރުމަށް.ްދެން އަށް

ްަގއި.11:31ފެށޭނީް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން: ްއަްށ(11:33ްއިނ11:16ްްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްކުރިއަްށ ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްނުނިމިް`. ްގެންދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްފަށަނީ. ްމި ގެންދަން

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްތެރެއިްނ ްމަސައްކަތުގެ ްމަޚްލޫފުްް-11.2ހުރި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ގަލޮޅު

ްމަޖިލީހުގެް ްގޮވާލައި، ނޑާލުމަށް ްކަ ްއެލަވަންސް ްކޮމީޓީ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ
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ް ްމެދ142ްްުގަާވއިދުގެ ްހިތަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުށީ ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްފުރުޞަތު ްއާދެ! ްރަޝީދަށް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމު.

ް

 އިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުްވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށީްދާ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްދޫކޮށްަލއިފިން.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިންނެވިތޯް ްމެންބަރަކު ްއިުތރު ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްފުރުޞަތަށް ްބޭނުން ްއަޅުަގނޑު ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްފުރުޞަތު އާދެ!

ްދާއިރާެގްޢިއް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްބަލައިލުމަށް.ްވިލުފުށީ ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްފުރުޞަތު ްރަޝީދު. ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާ.

ް

 ކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްކޮ ްދިުގކޮށް ްއެހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހަމަްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްވާހަކަދައްކާަކށް ންމެހެން

މުހިއްމުްދެތިންްނުކުތާްެއއްްފާހަގަކޮށްލަން.ްއަުޅަގނޑުްަތުކރާރުކޮށްްމިްމަޖިލީހުގެްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސްްދަންނަވަމުންް

ްމަޤާމު ްހުންނަންޖެހޭނީ ްމުސާރައްަތްއ ްދައުލަތުެގ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއް، ްވާހަަކ ތައްްއަންނަ

ްމުޅިް ްދައްކަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްއެކަނި ްސަރުކާުރެގ ްދައްކަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ކެޓެގަަރއިްޒކުރެވިަފއޭ.

ްވެްސް ްމަޤާމުތައް ްސިޔާސީ ްގޮތަށް.ްސަރުކާރުގެ ްހިމެނޭ ްެވސް ްމުއައްސަސާތައް ްމިނިވަން ްވާހަކަ.ްދައުލަުތގެ ދައުލަތުގެ

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްގޮތަށް. ްއިނާޔަތްްހިމެނޭ ްމުސާރަތަކާއި ްޤަބޫލުކުަރނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަށް. ްހިމެނޭ ްވެސް ޖިލިސް

ްއިނާޔަތްތައްް ްއާއި ްމުސާރަ ްލިބޭ ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްއަދާކުރަްއވާ ްމަޤާމުތައް ްފެންވަރެްއގެ ްެއއް ކެޓެގަަރއިްޒކުރެިވގެން،

ނޑަެއޅި،ްހަމަޖެހޭްއުސޫލެްއެގްދަށުންްދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް،ްދައުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަނީއަކާްްހުންނަންޖެހޭނީްޤާނޫނަކުންްކަ

ްގެންދަންޖެހޭނީ.ް ްކުރިއަށް ްކަންަކން ްއެ ްތެެރއިންނޭ ްވިސްުނމެއްގެ ްކުެރވޭނެ ްކަންކަން ްެއ ްމިންވަަރކުން އެކަީށގެންވާ

ްކަމަާކްުގޅި ްދިާމވާ ްަވގުެތްއގައި ްއެ ްމަޖިލީހުގައި ްއިންކާރުކުރަްނ،ްމި ްރައީސް ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަބަދުެވސް ގެންްއަޅުަގނޑު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްެއއްގޮތަްށވެސް ްއެީއ ްނިންމުން ްކަންކަން ްޮގސް ްބެހިގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެޭރަގިއ ްޮއއިވަުރގެ ޖަޒުބާތީ

ްޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ،ްޒިންމާދާރުް ްބޮޑަށް ްމާ ްއެއަށްވުރެ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްނޫން.ްއަޅުގަ ްކަމެއް ތާއީދުކުރާ

ްޤަބޫލުކު ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްހެދުމުގެްބައެއް ްޤާނޫނު ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްއެޅިފައި ނުޑަގއި ްކޮ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތުަގއި ރާ

ްޒިންމާް ްހިންގުމުގެ ްދައުލަތް ްމި ްެއއް ްޒިންމާ ްބޮޑު ްއޮްތްވަރަށް ްއެޅިަފއި ނުޑަގއި ްކޮ ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން.ްމި ްއެއް ޒިންމާ
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ނުޑްއަކީ.ްަދއުލަތަށްްއާމްދަނީްހޯދޭނެްމަގުތައްްފަހިކުރުމަކީްވެްސްމިްމަޖިލީ ހުގެްވަރަށްްބޮޑުްިޒންމާްއެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްގޮތުަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްދަންނަވަން.ްައޅުގަ ްއަޅުަގނޑު ްތަކުރާރުޮކށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްަރީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި އަބަދުވެސް

ްމަޖި ްނުދެެކން،ްމި ނެޑއް ްއަުޅގަ ްކަމެްއްކަމަކަށް ްކުރެވޭ ްމަޖިލީހަށް ްޒިންމާދާރުކޮްށްމި ްހުށަހެޅޭްއެްއގޮތަކަްށވެސް ލީހަށް

ްއެްއް ްމުއައްސަސާ ްއިތުރަށް ްޓަކައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްޤާޫނނު ްއެ ްފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ްތަނުން ްމި ްބިލެއް ކޮންމެ

ްމުސާރަް ްއެްއގެ ްރުފިޔާ ްހާސް ްއެތައް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްހިމެނޭ ްޯބޑުަގއި ްުއފައްދައި،ްއެ ްބޯެޑއް އުފައްދަިއ،ްއިތުރަށް

ް ްގޮތަށް ްދޭ ްއިާނޔަތް ްޢިއްޒަތްތެރިްއާއި ްނުދެކެން ްއަުޅަގނޑެއް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްެއއީކީ ްދިޔުމަކީ ްފާސްވެގެން ޤާނޫނު

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ ްކަމަކަށް. ްޒިންމާދާރުކަމެއް ްޢާއްމުކޮށ3ްްްރައީސް، ްމަޖިލީހުން ްމި އަހަުރ

ްބަދަލުވެގެން ްޤާނޫނަކަށް ްބިލެއް ްކޮންމެ ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްތަންފީޛުކުރުމަށްްފެންނަމުންދިޔައީ ްޤާނޫނެއް ްއެ ދާއިރުަގއި

ްކަންކަްން ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮަތށް ްލާޒިމްވާ ްދައުލަތަށް ްސަރުކާަރށް، ްކުރަން ްޚަރަދުތަކެއް ްއެަތއް ްކުރަންނުޖެހޭ ޓަކައި

ދަލު،ްއެްކުރަމުންްގެންދިއުމުގެްސަބަުބން،ްދުވަހެއްްދުވަހަކަށްްދައުަލތަށްްލިބޭްއާމްދަނީްއާއިްކުރަންޖެހޭްޚަރަދާްނުބައް

ްޒިންމާދާރުކަންް ްވަރަށް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެީއ ްބޮޑުވަމުންދަނީ. ްއަށް ްއިންތިހާ ްތަފާތު ްއޮތް ދޭތެރޭގައި

ްތެޭރގަިއްތިބެ،ް ްވިސްނުމެްއގެ ްގޮުތގަިއްސިާޔސީ ްޤަބޫލުކުރާ ްކަމެއް.ްައޅުަގނޑު ްކުރަމުންގެންދާ ްމަޖިލީހުން ކުޑަކޮްށްމި

ްވެް ްސަރުކާުރަގއި، ްިމްއެަވގުތަކު ްމަގުސަދުަގއި ްދަތިކުރުމުގެ ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްފަރާތަށް، ްއޮންނަ ރިކަންކުރަން

މަޖިލީހުންްމަސައްކަތްކުރަމުންްގެންދާްކަމަށްްވާނަމަްއާޚިުރަގއިްޭއގެްގެއްލުންްލިބެމުންްމިްދަނީްމިްދައުލަތަށް.ްދިވެހިް

ްމި ްވެސް ްިމއަދު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްަދންނަވާ ްމިސާލަކަށް ްއަމިއްަލްްރައްޔިތުންނަށް. ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއޮީތ ްމި ަދއުލަތް

ްޤާނޫނުއަސާސީްން ްފޯރުކޮށްދޭން ްރަްއޔިތުންނަށް ްވެްއޓިފަ. ްހާލަތަކަްށ ްހިންދެމިނުލެވޭވަރުގެ ްގޮތުން ްމާލީ ފައިމައްޗަށް

ްސަރުކާ ްމި ްމިހާރުވެސް ްއޮތީ، ްމި ްދައުލަތް ްމި ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްއޮތީްލާޒިމްކުރާ ްމި ރު

ނޑުމެންްނަމޫނާައކަށްްމިހާރުވެސްްބަލަންޖެހޭްކަމެއް.ްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްް ނުކުޅެދިފަ.ްއާސަންދަްޚިދުމަތްްއެއީްއަުޅގަ

ްބޮއްސުންލަމުން.ްމިް ްެއްދަނީ ްމިހާރުވެސް ްއަކީ.ްއެކަން ްފަރުވާ ްޚިދުމަތެއްްޞިއްޙީ ްއަާސސީ ްއޮތް ްބޭނުންވެފައި ބޮޑަށް

ްބަޖ2112ްެ ްއަހަރުގެ ްރަށްރަށުެގްވަނަ ްެއކި ްއަްށ، ްތަަރއްޤީ ްސަރަަހއްދުތަކުގެ ްއެކި ްއަްށ، ްތަަރއްޤީ ްާރއްޖޭގެ ުޓގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް ްހިނަގމަކުން ްކަމެއް ްހިމެނިގެންްފާސްކުރެވިފަިއްހުރިްއެއްވެސް ްފަިއސާ ްބަޖެޓުގައި ްއަށް ތަރައްޤީ

ނޑުްހަމަްތަކުާރރުކޮށް ނޑުގެްދާއިާރަގިއްވެސްްއަުޅގަ ދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްލަންދޫގެްނަރުދަމާްބަޖެޓުގައިްްނުދޭ.ްއަޅުގަ

ްކުިރއަކަްށް ްމަސަްއކަތް ްއެ ްއޮތީ. ްހިމެނިފައި ްމިސްކިތް ްމާޅެންދޫގެ ްނުދޭ. ްކުރިއަކަްށ ްމަަސއްަކތް ްއެ ްއޮތީ. ހިމެނިފައި

ްމުވަް ްގެންދިޔަ ްތަނަްށ ްއެ ްުހއްޓިފަ. ްއޮތީ ްއެ ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުގެ ްފެށި ްކޮންނަން ްކުޑަފަރީަގއި އްޒަފުންނާިއްނުދޭ.

ްމިހާރުވެސްް ްރުފިޔާ ްމިލިޔަން ްބައި ްޚަރަދުވަމުން. ްދަނީ ްއެ ްރުފިޔާ ްގިނަ ްވުރެ ްލައްކައަކަށް ްމަހަކު ްކޮންމެ ތަކެއްޗަށް

ްބަޖެޓުކުރިް ްއަޅަން ްކެނދިުކޅުދޫގައި ްހުއްޓިފަ. ްއޮތީ ްއެ ްމަަސއްކަްތ ްތެރޭގަ. ްމަސްދުވަސް ްފަސް ްމިދިޔަ ޚަރަދުވެއްޖެ

ްބަޖެޓު ްއެއީ ްތިއްބަވާްސިޔާީސްޖޫނިއަރްކޮލެޖު ްމިނިސްޓްރީަގއި ްއެިޑއުޭކޝަން ްއެްއެޗއްަކންްވެސް ްއޮތް ްހިމަނާފައި ަގއި



38 

 

ްކަެމްއް ްކިޔާނެ ްމީހަކުްވެސްްނެތް.ްމިހެންްގޮސް ްޖަާވބުދާރީވާނެ ްބޭފުުޅންނަކަށްްނޭނގެ.ްެއއަށް ްިތއްބެވި މަޤާމުތަކުގައި

އިސާްއެލޮކޭޓުކޮށްފަިއްހުރިްއެއްވެސްްމަޝްރޫޢެްއްަވނަްއަހަރުްކުރަންްބަޖެޓުގައިްހިމަނާްފ2112ްަނެތް.ްއަޅުަގނުޑގެް

ނުހިނގާ.ްއެހެންނަމަވެސްްހަމަްދައުލަތުގެްނަމުަގއިްސަުރާކރުންްބޭކާރުްޚަރަދުތައްްކުރުަމށްްއެްއވެސްްނިމުމެއްްނާދޭ.ް

ްމަގަ ްހަމަ ްކަްނކަން ްއެްއ،ްއެ ްޒިންމާ ްބޮޑު ްވަރަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ްގޮުތަގިއ ްޤަބޫުލކުރާ ްއަުޅަވއި،ްއަޅުަގނޑު ށް

ްކަންކަްން ްމިނިމައިޒްކޮށް، ްޚަރަދުތައް ްކުރަންޖެހޭ ްޮގތުގައި ްޚަރަދުގެ ްރިކަރަންޓު ްގޮުތަގއި، ްމުސާރައިގެ ދައުލަތުން

ްކުރުވަން...ް

ް

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްކަމަކީ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްދާްންްއާދެ! ްއަށް ްުޗއްޓީ ްނިމި، ްޓާރމެއް ްކޮންމެ ްގޮތެްއގައި ޢާްއމު

ކައިިރވީމާްމަޚްލޫފުްކުޅޭްޑްރާމާްއެއްްކަމަށްްވާީތވެްއެްބޭުފޅާްއަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުުރއަދާކުރަން.ްއެހެންނަމަވެްސް

ްގަ ްައޚް، ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެދެން ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޯޅޭނެ. ްކަމެއް ްމި ްދާއިާރެގްރައްޔިތުންނަކަށް ްދެކުނު ލޮުޅ

ްދަންނަވަނީ.ް ްމި ްހުރެ ްދެކި ްގޮތުަގިއ ްދަިރވަރެްއގެ ްއަޅުަގނޑުގެ ްކައިރިން ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްތަނުެގ ްމި ްމަްއޗަށް 77ްްމަހެއްގެ ްގުަނކޮށްލައިފިްއޔާ ްރުފިޔާ ްހާސް ްވިހި ްރުފިާޔ1.5ްްމެންބަރުންގެ މިލިޔަން

ްމަް ްެއއީ ްއަރާ. ްކަމަށްްގާތްަގނޑަކަށް ްބަލައިަލއިފި ްގޮތުަގއި ްމުސާރައިގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްގޮުތގަ. ްލާރީގެ ްއިތުރު ންތްލީ

ް ްމައްޗަށް ްމަހެއްގެ ްަވކިަވިކ4.7ްްވާނަމަ ްޓަަކއި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްޤައުމުގެ ްއަރާ. ްއެބަ ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ް ްެވރިންނާއި ްތިބޭ ްމުއައްސަސާތަުކަގއި ްެއ ްހަދަިއ، ްއޮންނަނީްމުއައްސަސާަތކެއް ްކަންތައްަތއް ްވަިކުކރުމުގެ މުވަްއޒަފުން

ވަރަށްްރަނގަޅަށްްހަމަޖެހި،ްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްތެެރއިންްވަިކކުެރވޭްހުރިހާްމަޤާމުތަކެއްްގާތްަގނޑަކަށްްއެންެމް

ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހިތާމަޔަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްހަމަޖެހިފައި ްފަންތީގައި ްމެންބަރަކުްމަތީ ްނުވަތަ ން

ކުރަްއވާްއެްއވެސްްކަަމކުންްެއްރައްޔިތުްމީހާ،ްވޯޓުދިންްރަްއޔިތުްމީހާްއަށްްވެސްްއެްމީހާްބޭރުކުރުމުގެްފުރިހަމަްބާރުް

ްމިް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހައި ްބަޣާވާތްކުރެްއވި ްގޮތުން ްހޯދުމުގެ ްއެހީ ްބަޣާވާތަަކށްފަހު، ްނެތް. ްއެއް ލިބިފަ

ްމިްމަޖިލީހުގަ ްއޮެވ، ްތަނުގައި ްމި ްމެޖޯރިޓީ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއެދެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތުން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްހިމެނޭ. އި

ް ްމަހެއްގެ ްއުވާލުމުން ްމަޖިލިސް ްބިލެއް.ްހުށަހަޅައި،ްމި ްުނވަތަ ްޤަރާރެއް ްދެއްވާށޭ ްައވަހަށް ްއުވާލަން މަްއޗަްށްމަޖިލިސް

ހުރިްހޮސްޕިޓަލުގައިް.ްރ.އަތޮޅުްއުނގޫފާރުްދާއިާރަގިއްމިހާރުްالحود هللްށީއޭ.ފެްލިބެންރުފިޔާްަދއުލަތަށްްމިލިޔަނ6.3ްްް

ްކަމެއް.ް ނޑެމުން.ްހިތާމަހުރި ްކެ ްދަނީ ްއެ ްޑޮކްޓަރުންތައް ްބޭރު ްއިން ްރާއްޖެ ްމުސާރަނުލިބިގެން ްވެސް ްޑޮކްޓަރުން ހުރިހާ

ްވާީން ްީކއްތޯ ްދާއިރުގައި ްނިކަމެތިވަމުން ްއެހާ ްދާއިރާ ްމ02222ްާޞިއްޙީ ްއެއީ ްއެްއޗެއް.ްްރުފިޔާ މިލިޔަްނ3.6ްްކުޑަ

ްއެް ްަރއްޔިތުންނަށް ްވަދެ، ްދައުލަަތށް ްުއވާލީމާ ްތަން ްމި ްުނވަަތ ނޑާލުމަށް، ްކަ ްތަނުން ްމި ްމައްޗަްށ ްމަހެއްެގ ރުފިޔާ

ްހޯދުމަށްް ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްނުަވތަ ްއިާނޔަތްތައް ްހިމާޔަތްތަކާއި ްކަންތައްތައް، ލިބެންޖެހޭ
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ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމިްދެވެނީްރައްޔިތުންގެ ްމައްޗަށް.6.3ްްނުވަތ6.7ްްަނަށް ްމަހެއްގެ ްރުފިޔާ މިލިަޔން

ްރަމަޟާންމަސްް ްައނެއްކާެވސް ްއާދޭ ްއެބަ ްގޮތެްއގައި ްނޫން ްމުސްތަޤުބަލެއް ްދިގު ްާމ ްހިތާމަކުރަން އަޅުަގނޑު

ްދިމާކޮށް ްރަމަޟާންމަހަކާ ްކޮންމެ ްކުރިމައްޗަށް. ްއަޚް،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްވާހަކަ ްމިސްކިތުގެ ްފުރުޤާން ފައި

ްެއް ްެވސް. ްެއއީ ްބޭފުޅެއް ްަބއިވެިރވި ްބަޣާވާތުަގއި ްެވރިކަން. ްބޭފުޅާެގ ްއެ ްއޮތީ ްއެ ްިމހާރު ްއެހެންނަމަވެްސ، ދައްކަާވ.

ްސި ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްލާމިކު ްގެނައުމަށްފަހު ްބަޣާވަތް ްއެ ްބައިވެރިެވގެން ްއެއްްބޭފުޅާ ޓީ

ްެއއަރޕޯޓުަގއިް ްއުޅެނީ ްމި ްއަދިެވްސ ްކޮންތާކުތޯ. ްއޮތީ ްމިސްކިްތ ްފުރުޤާން ްުނކުރަްއވާ ްވެސް ްފޯނެއް ކީއްކުރަން

ވާޖަހައިގެންްދެމޭތޯ.ްދެރަކަމެްއ.ްއެއަރޕޯޓަކީްައޅުަގނޑުްެވސްްއަދިްއަޅުަގނުޑގެްދަރިންގެްދަރިންްވެސްްއަދިްއެހެންް

ްހަމަ ްވެސް ްދަރިން ްދަރިންގެ ްއެހެންމެްްބޭފުޅުންގެ ްހަމަ ްތަނެއް. ްދަތުރުކުރާ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްއެއަރޕޯޓުްނ އެ

ްއަށް.ް ްއިންިޑޔާ ްޓަކައި ްބޭސްފަުރވާުކރުމަށް ްގޮތެްއގައި ްލުއިފަސޭހަ ްއެންމެ ްބޭރަށް ްއިން ްރާްއޖެ ްދަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންޑިޔާް ްތަންތަނަށް. ްއެހެނިހެން ްނުވަތަ ްބެންގަލޫރަށް. ްުނވަތަ ްކަްނކޮޅުތަކަްށްޓްރިވެންޑްރަމަށް، ްެއކިެއކި ގެ

ްފުރުޤާންް ްއެ ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްގަޮލޅު ްއަތުލާފައި ްައތުން ްޖީ.އެމް.އާރު ްއެއަރޕޯޓު ްބޭނުންވާ ްދާން ދަތުރުކުރުމަށް

މިސްކިތުަގއިްބަހައްޓާލުމަކުންްއެކަމެއްްނުެއއްްނިމޭ.ްއަޅުަގނޑުްއެދެނީްކޮންމެހެންްޖީ.އެމް.އާރަކާްޖައްސާލުމެއްްނޫން.ް

ް ްފުރުޤާން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫްނ. ްދެއްކުމެއް ްވާހަކަ ްހުރި ްނުނިމިގެން ްނުވަތ21111ްްަމިސްކިތް ްއެަލވަންސް ުރފިޔާގެ

ްކޮންމެް ްޑްރާމާކުޅެން ްމުޚާޠަބަކުރައްަވއި،ްިމްތަނަށް ްމަަސއްކަތްނުކުެރޭވްކަމަށް ްިމްތަނުގައި ްއެލަވަންްސްނުވަތަ ކޮމިޓީ

ްޤަރާރު ްލައްވާ ްބޭފުޅާ ްމި ްދިމާކޮށްފައި ްއެަތއްްޗުއްީޓއަކާ ްސާޅީސް ްޭބފުޅުންގެ ްތިޔަ ްހުއްޓާލައްަވއި، ްުލން ތައް

ްއެް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއޭރުްނ ްއުވައިަލއްވާށޭ. ްމަޖިލިސް ްމި ްލައްވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްތިއްބެވިޭއ. ްއެބަ މެންބަރުންނެއް

ްެއކަ ްތިބެގެން ްމިތާ ްބަޔަކު ްތިބި ްބަޣާވާްތކޮށްގެން ްތަނުގައި ްބޮޑުކަެމއް.ްމި ްވަރަށް ކުެގްމަސްަކއި،ްއަނެކަުކެގްކޮށްދެވުނީ

ް ްމައްޗަށް ްކަމެއްްނެތް.ްމަހެއްގެ ްހަދާނެ ްއިހުސާސްތަްއ6.3ްްމަސްކައި ްދީގެްންރައްޔިތުންގެ ްދައުލަތަށް ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްކައިރިައްށް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއެނގިލައްާވނެ ްހަމަ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްާރއްޖޭގެ ްއައިސް ްމިހާރަކަށް ްގެނެސްދޭންވީ. އެ

ްއާދޭ ްެއްްއެބަ ްނަންަގވަިއ، ްލާރި ްއެ ްެވސް ްބޭފުޅުން ްދޫކޮށްލި ްއެދެނީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްހިފަިއެގން. ބޭސްސިޓީ

ބޭފުޅުންގެްދާއިރާގެްއެންމެހަިއްރައްޔިތުންނަށްްއެްބޭސްފަރުވާްއަށްްކުރަންޖެހޭްޚަރަދުކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިްއެްވިހިްހާސްް

ްދާއި ްދެކުނު ްަގލޮޅު ްދެއްވާށޭ.ްނޫިނއްޔާ ްދެްއވިްރުފިޔާ ްުއވަިއލައްވާށޭ.ްުޝކުރިްއޔާ ްމަޖިލިސް ްމި ްމެންބަުރްލައްވާ ރާގެ

ްފުރުޞަތަށްްޓަކައި.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއަޅުަގނޑުްބޭނުންވޭްުފރުޞަތަށްްއެދިވަަޑިއގަންނަވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްއިންތޯް

ްަވގު ްމި ްއާދެ! ްއެހެންވީާމ،ްބެލުމަށް. ްމެންބަރަކު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްއޮތް ްއެދިވަަޑއިގެންަފއި ްފުރުޞަތަށް ްނެތް ްމާލަމަކު ތު
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ްބުނުމުގެް ްފަހުބަސް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްހުށަހެޅުއްވި ްޤަރާރު ްމި ްަގސްތުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ްންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.ފުރުޞަތުއަރުވަން.ްގަލޮޅުްދެުކނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާް

ްފުރަތަމައިނުންްޝުކުރިްއޔާްއާދެ! ްއެންމެ ްރައީސް. ްޤަްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްހަމަ ްތާއީދުކުެރއްިވްއެއްޮކޅަްރާރާވެސް ށް

ނޑުްހަމަްޝުކުރުދަންނަވާލަންްމިއާްޚިޔާުލތަފާތުކޮށްްހަމަްބަހުސްކުރެްއަދިްބޭފުޅުންނަށާ އްިވްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއަުޅގަ

ްހަމަް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަެމއް ްއޮްތ ްސާފުުނވެ ްއަުޅަގނޑަށް ްއަިއއިރު ްހިސާބަށް ްމި ްމިއަދު ްހަމަ ްދެން ބޭނުން.

ނޑަ ްއަުޅގަ ްއުޅުނުއިުރ ްދިާމވެެގން ްމައްސަލަ ްއެަލވަންސްެގ ްކޮމިޓީ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބޭނުން. ްށްދަންނަވާލަން

ނޑުމެންްައޑުއެހީމުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްގިނަްމެންބަރުންތަކެއްްތިމަންނަމެންް ރުފިޔ21111ްްާއަުޑއިވުނު،ްއަުޅގަ

ްއެް ްމެންބަރުންތައް ްއެ ްއަުޑއިިވގެްނދިޔަ ްހަމައެއާެއކީ ްާވހަކަ. ްފޮނުވި ްސިޓީތަކެއް ްމަޖިލީހަށް ްބުނެ، ްކަމަށް ބޭނުންނުވާ

ްވާހަ ްނެންެގވި ްއަނބުރާ ްއެނިގގެންްސިޓީތައް ްއަޅުަގނޑަށް ްމިސާލަަކށް ްބެލިއިރު، ްއަސްލު ްިމއަދު ްއެކަމަކު ްވެްސ. ކަ

އާއިްهللاްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްއާއިްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ްޢަބްދުލްޣަފޫ ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްފައިާސްހެންވޭރު ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭބޭފުޅުން ްފަދަ ރުމެން

ްުނކުރަްއާވް ްމިކަން ްތިއްބެވި ްއެބަ ްވެްސ ްތެރޭގަިއ ްމަޖިލީސް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްިއނގޭތޯ. ްވަނީ ްކަމަށް ނުނަންގަވާ

ްވެސްް ްދުވަހު ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ްސަބަބަކީ ްއުޅޭ ްމި ްކޮށްގެން ްކަމެއް ްމި ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ްވެސް. މެންބަރުންތަކެއް

ްވަރަްށްދަން ްކަމަށް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭބޭފުޅުން ްވޯޓުދެްއވި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުން ްދާއިރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ނަވާލިން،

ްޙަޤީޤަުތގަިއްމިް ްމަަސއްކަްތނުކުރެވޭތީ ްވަރަށް ްއެކަީށގެންވާ ްމިއަދު ްމަޖިލީހުން ްއެދެމުންދަނީ.ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ގިނައިން

ްމިއަދު ްއޮތީ.ްމިކަން ްމި ނޑަްށްްކަންބޮޑުވުން ްމިތަން،ްއަޅުގަ ނޑުމެން ްނެތޭ.ްއަުޅގަ ްދޮގުކުެރވޭކަށް ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ްބުނާއިުރް ްމަސައްކަތްކުރަމޭ. ްވަރަށް ްތިމަންނަމެން ްތެދުވެވަަޑއިގެން ްކޮޅަށް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބައެއް ްފެނޭ އެބަ

ް ްއެ ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްެގއްލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްބުަރށް ްތިންހަތަރު ްވެސް ްކަމެްއްމިއަދު ްއެ ްޤަބޫލުކުރާނީ. ްަރއްޔިުތން ވާހަކަ

ް ްތަކުރާުރކުރަން.ްމި ްއަުޅަގނޑު ްމީހަކަށް،77ްްނުކުރާނެ.ްއަެނއްާކވެސް ްމާތް ްވަރަށް ްބޭރުން،ްއަުޅަގނޑު މެންބަރުންގެ

ް ްެއ ްނޫން. ްއެްއ ްވާހަކަ ްަދއްކާ ްހެދިގެން ްމީހަކަށް ްމޮޅު ްވަަރށް ްމީހަކަށް ްރަނަގޅު ްތެރެއިނ77ްްވަރަށް ްމެންބަރުންގެ

ްކަމަށްް ްއޮތް ްއެއް ްޒިންމާ ްެވސް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންވީމާ، ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ްގޮަތށޭ ްހިމެނޭ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްާދއިާރެގް ްދެކުނު ްމައްޗަންޮގޅި ްހުށަހަޅާފަ.ްދެން ްތަނަށް ްއޮީތްމި ްމައްސަަލްމި ނުޑްމި ްއަުޅގަ ްވިސްނުމުން ްއެ ދެކިގެން

ްމިސް ްފުރުޤާނު ްރަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްރައްޔިތުންގެްމެންބަރު ްބޭނުން، ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކދެއްކީމަ ކިތުގެ

ް ްފޮުނިވން.5ްްމަޖިލީހަށް ްސިޓީ ްއަޅުަގނޑު ްުސވާލުކުުރމުން ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމިސްކިތާ ްއެ ްޑރ.ްމަޖީދ2ްްުފަހަރު ފަހަރު

ްފަހު ްމި ްއަދި ްޖަވާބުހޯދިން. ްއޭގެ ްުސވާލުކުރިން. ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްހުންނެވިއިރު ްޝަހީމުްވަޒީުރކަމުަގއި ްވަޒީރު ން
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ްނިންމައިދޭނެް ްތަން ްއެ ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްމި ްބަލައި ްގޮތް ްނުދާ ްދާ ްމަސަްއކަތް ްމިސްކިތްތަކުގެ ްފުރުޤާނު ގޮަވިއގެންގޮސް

ްހަަމް ްވެސް ްައަވސްކޮށްދިނުމަށް ްެއކަން ްވެްސ ްފުުރޞަތުގަިއ ްމި ްައޅުަގނޑު ްިވދާޅުވެފަ. ްވަނީ ްަވޒީރު ްވެސް ކަމަށް

ްއެހެންވީމާ ްބޭނުން. ްގޮވާލަން ްައކީް، ްމައްސަަލ ްމި ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްގޮތެްއގަިއ ްޖުމްލަ ްހަމަ ނޑު އަުޅގަ

ނޑަށްްވޯޓުދިންްބަަޔުކް ރައްޔިތުންްވެސްްވަރަށްްކަންބޮޑުވުންްއޮތްްމަްއސަލައަކަްށްާވތީްއަދިްވަކިންްާޚއްޞަކޮްށްައޅުގަ

ްއަުޅގަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވާނަމަ، ްކަމަކަށް ްއެދޭ ްއެކަމަކަްށ ްަކއިރީ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްޒިްނމާއަދާކުރަންޖެހޭ. ނުޑގެ

ްވޯޓުނުދެްއވާނެ.ް ްބޭފުޅުން ްތާއީދުނުކުަރްއާވ ްވޯޓުދެްއވާނެ. ްބޭފުޅުން ްތާއީދުކުަރއްވާ ްިމއަށް ްކުރީ. ްމި ްމިކަން އެގޮތުން

ނ ނޑަށްްމިްފަހުންްމިްކަމުގައިްޤަބޫލުކުރެވުނީްއަުޅގަ ޑަށްްލިބޭްއެްއވެސްްކަހަލަްމަޖުބޫރުކަމެއްްމިްކަމަކުްނެތް.ްއަޅުގަ

ްކެއަރް ްނިންމިން ްއަޅުަގނުޑ ްެއގޮތުން ްބަޔަކަށޭ. ްއެހެން ްދޭނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުރާނަމޭ. ްބޭނުމެްއ ްައޅުަގނޑު ފައިސާ

ްދޭން.ްނަމަވެސް،ްެއއަށްފަހުަގިއް ްފައިސާ ްމި ްއަށް ްހާޓްސް ްޓައިނީ ްއަދި ްތެލެސީމިާޔްސޮސައިީޓއަށާ ްއަށާއި ސޮސައިޓީ

ތިއީކީްކަލެްއަށްްޙަްއޤުްފައިސާްއެއްްނޫންްކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްކަމަށްްވާނަަމްވެސްްވަރަށްްގިނަްބަޔަކުްބުނަމުންދިޔަް

ނުޑ،ް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްމީހުންނަށް. ްއެ ްދެނީ ްތި ްަނގާފައޭ ްމިހާރުވެސް ްަނގަިއގެންުނވާނޭ. ްކަލޭ ްފައިސާ ތި

ްއަޅުް ްނަސޭހަތް ްދެއްވި ްއެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދީދީ ްައޙްމަދު ްމާރިޔާ ްއަޚުތު ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާްއަޅުަގނުޑގެ ނުޑްޤަބޫލުކޮށް ގަ

ް ްއެ ްމަޖިލީހުން ްވެސް ނުޑ ްއަޅުގަ ްފެށިގެން ްހަމ21111ްްަމިއަދުން ްއަޅުަގނޑު ްެއހެންވީމާ، ްނުނަގާނަން. ރުފިޔާ

ނުޑގެް ނުޑ21111ްްއަމީންޢާއްމުގެްއަރިހުންްއެދެންްއަޅުގަ ނޑުްބޭނުމެއްްނޫން.ްލިޔުމުންްއަޅުގަ ރުފިާޔގެްފައިސާްއަުޅގަ

ްތިއްބެިވްއިރާދަކުރެއްް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިދެންނެވިހެން ްކަމުަގއި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްފޮުނާވނަން. ްއެ ިވއްޔާ

ްޤަރާރެއްް ްތަނަށް ްމި ްއެކަމަކު ްނުނަންަގވާނީ. ްބޭފުޅުން ްބޭނުންފުޅުުނވާ ްނަންގަވާނެ. ްބޭފުުޅން ްބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން،

ްގޮ ްެއއްޗެހި ްގޯސްކޮށް ްއިނގިލިދިްއކޮށް، ްދެން ްކުރަްންލީމަ، ްކަމެއް ްއެހެން ްހަދައި، ްމީހަކަށް ްއުޅޭ ްމެޑަލްޖަހަން ަވއި،

ްމަޖިލީސްް ްކޮންމެ ްކަމަުކނުދޭ.ްއެއީ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްވާހަކަ ްހަދައި،ްމިކަހަލަ ްމީހަކަށް ްއުޅޭ ްމީހެއް،ްމަޝްހޫރުވާން އުޅޭ

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްބިލު ްވެސް، ްހުށަހެޅުމަށް ްޤަރާރު ްޙައްޤު. ްއެ ްއެބައޮތް ްވެސް ްމައްސަލަްމެންބަރަކަށް ްުކއްލި ވެސް،

ހުށަހެޅުމަށްްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްމައްސަލަްއެއްްލާްކޮންމެްފަހަރަކީްއެްމީހާްމެޑަލްޖަހަންްއުޅޭްމީހަކަށްްވާންެވއްޖެްއާޔް

ްމެޑަލްޖަހަންް ްވެސް ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ ްހުށަހަޅާ ްބިލެއް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނެތެއްނޫންތޯ.ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްސަލާމަތެއް ދެން

ްމީހެއް.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތަށްްއުޅޭްމެ ްވަރަށްްމޮޅުްމީހަކަށްްހެދެން،ްނޫނީްރައްޔިތުންނަށްްދެއްކެންްއުޅޭ ންބަރެއް.ްއެއީ

ްހަމަް ްައޅުަގނުޑގެ ްއެެހންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަެދއްކުމަކީ ްބޭފުަޅކު އެްއވެސް

ްމެން ްެއއްވެސް ްހާލެއްަގއި ްއެއްވެސް ްބިރެއްްމިދެންނެވިހެން ްފޯރުާވކަށް. ްުނފޫޒެއް، ްކަމުގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ބަރަކަްށ

ްމިއަްށް ްރަނގަޅުވާނެ. ްހަމަ ްވޯޓުދެްއވީމަ ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްބޭފުޅަކަށް ްއެ ްހަމަ ްނެތިން. ދައްކާކަށް

ްތާއީދުކޮށްދެްއވިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުަދންނަވަމުންްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް
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ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއާދެ!ްމިހާްހިސާބުންްމިްޤަރާރުގެްއިބްތިދާީއްބަހުސްެގްމަރުޙަލާްނިމުނީ.ްމިއަދުގެް

ްވޯޓަށްްއެހުމުގެްަވގުތުަގއިްމިްޤަރާރުްބަލައިގަތުމަށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ް

ްއެް-11.3 ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްޖެންޑާ ްޢިއ11.3ްްނަންބަރު ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްމެންބަރުްއަށް. ޒަތްތެރި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝާދު 75/4ްނާޒިމު ްޤާނޫނަށްް، ްމަނާތަކެތީގެ ްގެަނއުން ްއަށް ދިވެހިާރއްޖެ

ްފު ނުޑ ްއަުޅގަ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްމިްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްފުރުޞަތު ރަތަމަ

ްއަރުވަނީްމަްއޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްއަށް.

ް

ްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދު

ް ްރަޝާދު ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްނަންބަރު ދިވެހިާރއްެޖް،75/4ްޤާނޫނު

ނޑުްއެްމެންބަރަށްްވަރަށްް އަށްްގެނައުންްމަނާތަކެތީގެްާޤނޫނަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެްބިލެއްްހުށަހަޅައިދެއްވީތީްައުޅގަ

ްައީކް ްވާަހކަ ްމި ްއަީކ، ްާވހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްެއކީަގއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

މަގައިމުްވެސްްމިހާރުްދަްއަކންޖެހިއްޖެްވާހަކަްެއކޭ.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެބަްޮއޅުންފިލަންޖެހޭްދީނީްދަންނަބޭކަލުންގެްހަ

ްފައިސާް ްލިބޭ ްވިްއކަިއގެން ްއެ ްވިޔަސް ްއޫރުމަސް ްވިޔަްސ، ްބަނގުރާ ްކަންތައްތައް، ްރަލުގެ ްމިހާރު އަރިހުން،

ްހުއްދަކަމެއްތޯ. ްބޭނުންކުރުމަކީ ްކިޔާްމުސްލިމުންނަށް ްތަނެކޭ ްނޫޅޭ ްމީހުންްމީހުން ްއަދި ްއުޅުނަސް ްދިެވހިން ްއަދި ފައި،

ނޑުްނިދަިއ،ްއެހެންްަހދާްތަނެއްަގއިްއޫރުމަހާިއްރަާލްވިްއކިދާނެތޯ؟ްއަުޅަގނޑުމެންް އުޅޭްތަނެްއ،ްދިރިުއޅޭްތަނެއް.ްރޭގަ

ް ްމީހާ ްރާބޯ ްިއވިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރީގައި ްއޮޅުންފިލުަވއިލަންޖެހޭ ްެއްއްއެބަ ްއެއީ ްމީހާއާ ްރާވިްއކާ ާއއި

ްއާމްދަނީް ްނުވަތަ ްމަނަލީ. ްއޭގަިއ ްލިބުންތޯ ްއާމްދަނީ ްިވއްކީަމ، ްެއކަމަކު ްބައެކޭ. ްުކރާ ްކަމެއް ްއެއް ްއެއީ ބައެއް،

ްެއް ްނުވަތަ ްރާތަށި ްއެ ްއެއީ ްބުނީމަ، ްމީހާއޭ ްވިއްކާ ްހުއްދަކަެމްއތޯ؟ ްެއއީ ްކުރިޔަސް ްކަމެްއ ްކޮންމެ ބޭނުންކޮށްގެން

ޓަރުްގެނެސްްބެހެއްޓީމަްއެއީޯތއޭްކުްށވެރިކުާރްކަމަކީ.ްނުވަތަްރާތަށިްދިްއޮކށްލީމަ،ްއެްދިއްކޮށްލާްމީހާތޯްއޫރުމަސް،ްވެއި

ކުށްވެިރވަނީ.ްއެކަމަށްްބިދޭީސްމީހަކުްހުރެފައި،ްދެންްއެހެންްކަންކަމުަގއިްއެހެންްމީހުންްހުރުމަކީްއެީއްޯއކޭްކަެމއްތޯ؟ް

ޖެހެނީްޙަޤީޤަތުގަިއްމިްރާއްޖޭެގްރިސޯޓުތަުކަގއިްފެށުނީއްސުރެްއެަބްބަނގުާރްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކަންކަންްިމްބަލައިލަން

ްރާއްޖޭގައިް ްމުޅި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތުންނޭ ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްެއކަމަކު ްވިއްކާ. ްއެަބ ްވެސް ްއޫރުމަސް ވިްއކާ.

ްބަނގުރަުލގެ ްވާހަކަައކީ ްނިކުންނަ ްމި ްދެން، ްދެއްކީމާ ްވާހަކަ ްހަދާ ްވާހަކަ.ްްގެސްޓުހައުސް ްއޫރުމަހުގެ ްއާއި ާވހަކަ

އެހެންވީމާ،ްމިއީްނުދައްކާްވާަހކަެއއްހެންްނުތިބެ،ްމިްވާހަކަްދައްކަިއ،ްބޯންްމަނަލީތޯ،ްނުވަތަްއެއަށްވުރެްފުޅާްދާއިރާް

ތަކަްށްއެްއގައިްއެކަންްއޮންނަްކަމަށްްވޭތޯ.ްދީނީްދަންނަބޭކަލުންްއަރިހުންްއޮޅުންފިލުވައިގެްނ،ްމީގައިްކޮންމެެވސްްއެްއގޮ

ކަންތައްތަްއްނިންމަންްޖެހިއްޖެ.ްމިއީްމީހުންްނޫޅޭްސަރަަހްއދެކޭްކިޔާަފއިްހަމަްިދވެހިންްެވސްްހަމަްއުޭޅްތަންތާނގަިއް
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ނޑުމެންނަށްްއަރާް ނޑުމެންްދާއިރުްއަޅުގަ ނޑުމެންަނށްްއެބަްފެނޭ.ްއަދިްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްއަޅުގަ ހަމަްރާބޯތަންްއަޅުގަ

ްހަމަ ްެވސް ްރާއްެޖްްމަތިންދާބޯޓުގައި ްނުވަަތ ްދަތުުރނުކުރަންވީތޯ. ްބޯޓުތަކުން ްއެ ްދިވެހިން ްއެހެންވީމާ، ްލިބެންހުރޭ. ރާ

ްއެަބް ްތަންތާނގައި ްއެ ްތަންތަނަކަސް ްއެހެން ްދިޔަޔަސް ްބޭހަށް ްއަދި ްތަންތާނގަިއ، ްއެ ްވެސް ްދިޔައިމަ ްބޭރަށް އިން

ްނު ްދިވެހިންނަށް ްވެސް ްތަންތާނގައި ްވިްއކާ ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްހަމަގައިުމްރާވިްއކާ. ްވާންވީ. ްމި ތިބެވޭތޯ؟ްކިހިނެއްތޯ

ވެސްްމިްރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްދަތުރުކުރޭ.ްއެްތަންތާނަގއިްބަނގުރާްިލބެންްއެބަހުރޭ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްވިޔަސް،ް ްއިބްރާހީމު ްމިސާލަކަށް،ްޤާސިމު ްމީހުން. ްހަތަރު ްދެތިން ްމުއްސަނދި ްވަރަށް ްހަމައެކަނި ްބޭނުމަކީ އަދިްމީގެ

ޗަމްޕާްޢަފީފުްވިޔަްސ،ްއެްީމހުންނަށްްހަމައެކަނިްއާމްދަނީްލިބޭްގޮތަށްްމިްރާއްޭޖގައިްަރލުގެްިވޔަފާރިްެއގޮތަށްްއެކަްން

ްމެނިފެސްޯޓް ްއަދި ްއަރާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަށަކަށް ްކޮްނމެ ްއެންމެން، ްހުރިހާ ްާރއްޖޭގައި ްމި ްނުވަތަ އޮތުންތޯ.

ްގެ ްވެސް ްދާއިރު ްއޮންނަްތައްޔާރުކުރަްނވެގެްނ ްއެ ްގެްސޓުހައުސްތަކުން ްމި ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްހަާދ ސްޓުހަުއސްޓު

ްެއް ްއުސޫލުން ްގެންުގޅޭ ްރާ ްވެްސ ްރިސޯޓުތަކުގަިއ ްހަމަ ްވިޔަްސ ްއެހެން ްގޮތަށް، ްނުިލބޭނެ ްދިވެހިންނަށް އުސޫލަކުން

ްވާހަ ްދައްކާލަންެޖހޭ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްހަދައިދިނުންތޯ؟ ްގޮތް ްލިބޭނޭ ްރާ ނޑުްތަންތަނަށް ްއަުޅގަ ްެއއް. ކަ

ތާއީދުކުރަންްމިްބިލުްކޮމިޓީއަކަށްްގެންދަން.ްއަޅުަގނޑަށްްފެނޭްދީނީްދަންނަބޭކަލުންްގެންނަވަިއގެންްމީގައިްކަންްއޮތްް

ގޮތްްރަނގަޅަށްްއޮޅުންފިލަިއ،ްއިސްލާމްދީނުގައިްއޮންނަްގޮަތށް،ްރަލުގެްމައްސަލަްއާއިްޫއރުގެްމައްސަލަްއަށްްހައްލެްއް

ް ްދެއްކުމަީކްބޭނުންތެރިކަމެއްްއެއްފަހަރާ ްވާަހކަ ްމި ްހަދަިއގެން ްމަްއސަލައަކަށް ްފަހަރަކުްސިޔާސީ ްޮކންމެ ގެަނއުން.ްމިއީ

ްވިއްކައިގެްން ްމި ްދިވެހިންނަށް ްހުރިހާ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްކުރާިއރު ްކުރަންވީ. ްމިކަން ްއޮޅުންފިލައިގެން ްރަނގަޅަށް ނޫން.

ްލި ްވެސް ްލިބެންޏާ ްެއއް ްމަންފާ ްއެްއ، ްލާބަ ްވެސްްއޭގެ ްހަމަގައިމު ްެބހެއްޓުމަކީ ްކަންކަން ްއެ ްގޮތަކަށް ބޭޭނ

ްބޭނުންތެރިކަމެއް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.

ް

ްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުްއިސްދޫްދާއިާރގެް

ްގޮތަކަ ްކުއްލި ްވަރަްށ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްމިް`.ްޝުކުިރއްޔާ ްއިންދާ ްބަލައިނުލާ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ށް

ްދަންނަވާީން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަަވއިލާނަން. ްއެްއެޗއް ްކޮންެމވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ފުރުޞަތުލިބުނީ.

ނޑުމެންނަށްް ރިސޯޓުތަކުަގއިްރާްިވއްިކޔަްސްއަދިްުނވިްއކިޔަސްްސަރުކާަރށްްދައްކަންޖެހޭްޓެކްސްޖެހޭނޭްދައްކަން.ްއަުޅގަ

ް ްހުރިހާްވުޖޫهللا ްގޮތުން ްެއނގިފަިއވާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނުދެވޭނެ. ްތަނަކަށެއް ްނުހުންނަ ްއެްއޗެއް ްލަްއވާފަިއވާ ދުަގއި

ްތަނަކަށް.ްއަދިް ްްވަކި ްޮއންނަނީ ްމި ްހުއްދަދީފައި ްވިްއކުމުގެ ްރާ ްެވސް ްޒަމާންތަކެއްަގއި ްވެސް،ްހުރިހާ ސަރުކާރެްއގައި

ްސަރު ްބޭތިއްބުން ްދިވެހިން ްތަންތާނގައި ްއެ ްވިއްކުންްބަޔަކަށް. ްމުސްލިމުންނަށް ްދިވެހި ްއަދި ްމަނާކޮށްފަ. ްވަނީ ކާރުން

ވެސްްވަނީްމަނާކޮށްފަ.ްއެހެންވީމާ،ްލާމެހިފައިވާްތަރައްޤީވެަފއިވާްދުނިޔޭަގއިްއެްބޯްބަޔަކުްވެސްްއުޅޭނެ.ްއެްޚިދުމަތްދޭް

ްވި ްރާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްދޭނެ.ްއެއީ ްވެސް ްޚިދުމަތް ްއެ ްބަޔަކަށް ްއެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްބަޔަކު އްަކއިގެން
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ްހަމަް ްޖެހޭނެ ްފައިސާ ްަދއްަކންޖެހޭ ްވިްއކިޔަްސ،ްުނވިްއކިޔަްސްސަރުކާރަށް ްދަްއކާކަެށއްްނޫން.ްެއްތާނގަިއްރާ ފައިސާ

ްކޮންމެހެންް ްއިޞްލާޙުކުރަން. ްނަފްސުތައް ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑމެން ްވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ދައްކަން.

ްހުރިހާްްރާބޯތަނެއްގައި ްކުރަމުންދާ ްކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭ. ްމީހާ ްއެ ްނަފްސު ްމީހާގެ ްއެ ްނުބެހެއްޓޭނެ. ްމީހަކު ބަާލކަށް

ްމިސާލަކަްށް ްތެރޭަގއި، ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއެހެންވީމާ، ްބައްލަވަިއވޮިޑގެންާވނެ. ްފަރާތުން ްބަލައްަވއިޮވޑިގެްނާވ ޢަމަލުތައް

ލަކަށްްމިސްކިތަށްްޤަޟާހާޖާތްްކުރާްމީހާ.ްކުރީްޒަމާނުގަިއ،ްރަސޫލުްއަޅުަގނޑުްކުޑަުކޑަްމިސާލެއްްދަންނަވާނަން.ްމިސާ

ްެއްއް ްނޫން.ްކާޕެޓުއަޅާފަ ްޖަހާފަްއެއް ްނޫން.ްމުށި ްއެއް ްއަޅާފަ ނޑު.ްތަޅުން ްފަސްގަ ްއޮްނނާނީ ްމިސްކިުތގައި ޒަމާނުގައި

ް ްތިބެލާފައި ްނަމާދަށް ްހަމަ ްއެތާނަގއި ްޒަމާނުަގއި ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮންނާނީކީ. ްމީހާްނޫން ޤަޟާހާޖާތްކޮށްލަންޖެހޭ

ްނުހުރެވޭނެް ްނުކޮށް ްއަށް ްޭއނަ ްެއއީ ްކޮށްލެވިދާނެ. ްވެސް ްޤަޟާހާޖާތް ްވެސް ްތެރޭގައި ްސަރަހައްދު ްނަމާދުކުރާ ހަމަ

ްއެހެންް ްއަްށްޤަޟާހާޖާތްކުރެވޭނެ ްއޭނަ ްކަމަކީ ްޮކށްދޭންޖެހޭނެ ްުނވަތަ ްކޮށްދެއްވާެންކަމަކީ ކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއޭުރގައި

ްއެހި ްއެހެންވީމާ،ްތަނެއް ްހަދައިދޭންޖެހޭނެ. ްއަށް ްއޭނަ ްނަމަވެސް ްތަނެއްަގއި ްއެހެން ްނަމަވެސް ްތަނެއްަގއި ްަކއިރި ސާބު

ްބޮވޭނެް ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމީހުން. ްބޯ ްމި ްނުވަތަ ްމީހުން. ްކަހަލަ ްދުރުނުވެވޭ ްރަލާއި ްއެބަތިބި ދުނިޔޭގައި

ް ްތަނެްއަގއި ްކޮންމެވެްސްސަރަހައްެދއްަގއި ްއޭެގްގޮތެއް ްކިބައިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޔަުކްހެދީމާ ްޚިދުމަތްދޭ ްއެ ްބަަޔކު އެ

ްމަްއޗަްށް ްނަފްސުގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދިފާޢުކޮށްގެން، ްނަފްސު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިޔައީ. ޒިންމާ

ްދީނުގަ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއެކު ްއިޚްލާޞްެތރިކަމ ްތަޤްވާވެރިކަާމއި ްައޅުަގނޑުމެްނ ނޑުމެންްތެދުވެރިެވގެން، ްއަުޅގަ އި

ްނާންނާނެ.ް ްނުރައްކަލެްއ ްެއއްެވސް ްޭއގެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމުގައި ްތިެބްއޖެ ފައިތިލަސާބިތުކޮށްގެން

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްނުިވއްކިަޔސް ްވިއްކިަޔސް، ްރާ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްދެންނެވުން ްމި އަޅުަގނުޑގެ

ްކުއް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެއީްރިސޯޓްތަކަށާއި ްދައްކަން. ްޖެހޭނެ ްފައިސާ ް ްދައްކަންޖެހޭ ްތަންތަނަށް ްހުންނަ ްދީފައި ޔަށް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއޔާ ްދަންނަަވިއލީ. ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރުކުރުޮކށް ްެއވާހަކަ ްެއހެންވީމާ، ްޙައްެޤކޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރައީސް.ް

ް

ްްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުގެްޕާީޓގެްއަޅުަގނުޑގެްއަްޚ،ްމެންބަރުްޝު ނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްއަުޅގަ ކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންަނަވން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްހުށަހެޅުއްިވ ްރަޝާދު ނާޒިމު

ޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްވެސްްމިްމައްސަލަްއަތުެވއްޖެ.ްއެހެންނަމަވެްސްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްގިނަްފަހަރުްމަތީންްމިްޢިއް

ްެއންމެްފަހުންްވެސްްމިފަދަްމައްސަލަްެއއްަގއިްނިމިގެންދިަޔް ްގޮތަށްްމިްމައްސަލަތަކުަގއިްނިންމައި އެކިްފަހަރު،ްެއކި

ނޑުްހަނދާނަށްް ނޑުެމންނަށް،ްއަޅުގަ އެބައާދޭްކުރީގެްއިސްލާމިުކްްގޮތުންްވެސްްމިްމައްސަލަްއަށްްހައްލެއްްނާދޭ.ްއަޅުގަ

ްއެފަދަް ްިވއްަކއިގެން ްތަކެތި ްމިފަދަ ްވިދާުޅވީ ްޖަވާުބގައި ްސުވާެލްއގެ ްތަނުގައި ްމި ްޑޮކްޓަރްޢަބްދުލްމަޖީދު މިނިސްޓަރު
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ތަކެތިންްލިބޭްއާމްދަނީއަކުންްއިޖުތިމާޢީްކަންތަކަށް،ްކަންކަަމށްްނުވަތަްހަމަްއެްމަނިކުފާނުްވިދާޅުިވ،ްތޮށިަގނޑުލުމަށާް

ނޑަްށްމި ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑަށް ްކަމަށް. ްނޫން ްއެއް ްަމއްސަލަ ްބޭނުންކުރެއްވުމަކީ ްމަސައްކަތްތަކަށް ކަހަލަ

އިހުސާސްކުެރވެނީްމިްމުސްިލމުްޤައުމުަގއިްއަދިްޤާނޫނުއަާސސީގަިއްދިވެހިްކޮންމެްރަްއޔިަތކީްމުސްލިމަކަށްްވާންޖެހޭނެް

ްލާޒިމުކު ްޤާނޫނުައސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގެއްލޭްމުސްލިމަކަްށްކަމަށް ްއެބަ ްރައްޔިުތަކން ްިދވެހި ްމައްޗަށް ްއެ ރާއިުރ،ްއަދި

ްޤާނޫނުތަުކެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަށާިއ ްއިސްލާމްދީނު ްދީނަކީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްަހމައެއާެއުކގައި ްއަދި ްމީހަކު. ްކޮންމެ ނުވާ

ްގޮތަށްް ްމި ްހިނދު،ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއޮންނަ ްކަމަށް ްވާހިނދު،ްއަދިްމަސްދަރަކީްއިސްލާމްދީނު ްބަޔާންކޮށްފައި މިކަން

ް ްިމްهللا ްއަދި ްިވއްކާ ްޤައުމުަގއި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަކެތި ްޙަރާމްކުރަްއވާފަިއ ްމަނާކުަރއްވާަފއިާވ، ްއެކަމަށް ތަޢާލާ

ްއެންމެް ްހުރުމަކީ ްކަންކަން ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ ްގެސްޓުންނަށް ްވަޑަިއގަންނަވާ ްމިތަނަށް ްނުވަތަ ްބިދޭސީންނަށް ޤައުމުަގއި

ްއަޅުަގނޑުްރަނގަ ްކަމެއް. ްކުރާނެ ްއެގޮތަށް ްެއކަން ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްސުވާުލުއފެދޭ ްެއއީ ޅުގޮތްތޯ

ްއެހެްން ްގެންދެވޭނެ ްއެކަން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްއެކަން ްިވޔަްސ ްނުކުރިކަުމގައި ްއެކަން ްރާއްޖޭަގއި ްމި ދެކޭގޮުތގައި

ްދެރަކަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްަބިއްގޮތްތަެކއް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާލަތެްއގަިއ ްެއއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކީ

ްދިރިއުޅޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުނވަތަ ްއިން ްރާއްޖެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހާލަތެއްަގއި ްއަެނއް ްބުނެފައި، ްކަމަށް ގެންނަންނުޖެހޭނެ

ްގޮ ްއެެހން ްގުދަންކޮށްގެން ްނުވަތަ ްބަހައްޓައިގެްނ ްތަކެތި ްއެފަދަ ްރަށްރަށުގަިއ ްއެހެން ްބަހައްޓަިއގެންްރަށްރަށް، ތްގޮތަށް

ނޑުމެންް ްބޭނުންވޭ.ްއަޅުގަ ްދަންނަވާަލން ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްމިއަދު ނޑު ްބުނުން.ްއަޅުގަ ްބުނާ ްކަމަށް ގެންދެވިދާނެ

ްމިް ްފެނިގެންދާނެ ްމިއަދު ްުހއްޓައިެލވޭނެ.ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްކަމެއްްވެސް ްހުރިހާ ްމި ްވާނަމަ ްކަމަށް ްބޭނުން ރައްޔިތުން

ނޑުގެްވޯޓުްމިްްއިސްލާޙަށް ރަްއޔިތުންގެްމަޖިީލހުގައިްވެގެންދާްގޮތް.ްހަމަަގިއމުްވެސްްައޅުަގނޑުްްދެޭކގޮުތގައިްއަުޅގަ

ްބުެނ،ް ްމައްސަލަތަކެއްތޯ ްކޮން ްއިޤްތިޞާދީ ްނިކުންނާނީ ްދެން ްމިކަމުން ްދޭނަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްކުރަން އިޞްލާޙު

ުކގެްފަހަތުގައިްހަމަަގއިމުްވެސްްމިްަކމަށްްއާމްދަނީްލިބޭްފަރާތްތަކާްދެންްނިކުންނަްހިސާބަކުންްފެށިގެންްއެްަމއްސަލަތަ

އަދިްެއކަމުންްމާއްދީްފައިދާލިބޭްފަރާތްތަކުންްދެންްދައްކާނީްކޮންްވާހަކަްއެްއްކަމެއްްއަުޅަގނޑަކަށްްނޭނގޭ.ްހަމަަގއިމުް

ްމިކަން ްވިަޔސް ްއެްއްދެއްިކްކަމަށް ްެދކޭގޮުތަގިއްކޮންމެްވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވިްއކުންްްްވެސް ްރާއްޖޭގައި ްމި ވާްނޖެހޭނީ

ްިމް ްާބވަތްތައް ްމި ްމަނާތަކެތީެގްގޮތުަގއި ްއެތެެރކުރުން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްމިކަްންހަމަޖެހި،ްއަދި ްގޮތުަގއި ްތަކެތީގެ މަނާ

ްދަންނަވާކަށްް ްސީދާ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ، ްދަްނނަވާލަން ްހަމަމިއާއެކުަގއި ްއަދި ްއެބަޖެހޭ. ްފާހަގަކުރެިވގެންދާން

ްލިޭބް ްިވއްަކއިގެން ްައލްކަހޯލް ްލިބެނީ ްމުސާރަ ްއަށް ްޭއނާ ްމުަވއްޒަފަކަްށ ްމަަސއްކަތްކުާރ ްރިސޯޓެްއަގއި ނުކުރޭނެ

ްއަދާކުާރް ްަވޒީފާ ްތެރެއިން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްބައި ްއެ ްހަދާފަިއ ްވަކިން ްއެަބއި ްނުވަތަ ްކަމެއް. ްނޫން އާމްދަނީން

ް ްބޭނުންނުކުރާނެ ްމުސާރަދިނުމުގައި ްއެކަންްމީހުންނަށް ްމެނޭޖުމަޓަކުން ްިދވެހި ްއެކަީށގެްނވޭ، ްވުން ްފަހަރެއްަގއި ކަމެއް.

ްނެތިން.ް ްދަންނަާވކަށް ްވާހަކަ ްއެ ްވީމަ، ްމަޢުލޫމާތެއް ްޭނނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްފާނެ. ްެވސް ްުނކޮށް އެގޮތަށް

ްދެް ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްގޮތެއް ްނުބައި ްުނވަތަ ްކަމަށް ްދެރަޮގތެއް ްޭއަގއި ްޭދްއެހެންނަމަވެސް ްއޫރުމަހުން ްރަލާއި ކެނީ



46 

 

ްއެް ްނަމަ ްމުސާރަދޭ ްުމވަްއަޒފަކަށް ްދިވެހި ްާއމްދަނީއަކުން ްލިބޭ ްިވއްަކިއގެން ްރާ ްއޫރުމަހާިއ ްުނވަތަ ތަކެއްާޗއި

ފައިސާަގއި،ްއަދިްައޅުަގނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްދިވެހިްފައިސާގެްކޮންމެ،ްދިވެހިްފައިާސްވެސްްއަދިްބޭރުގެްފައިސާް

ްފަް ްއެ ްވިޔަްސ ްލިބުނުްކަމަށް ްގޮަތކަށް ްމިވެނި ްވިްއކަިއެގން، ްެއއްެޗއް ްމިވެނި ްމިއަީކ ްނުހުންނާނެ ްލިޔެފައި އިާސގަިއ

ްބައިް ްއެ ްއޭަގއި ްނަމަ ްިވއްކާ ްތަކެތި ްއެފަދަ ްއެއްަގއި ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްތަނަކުން ްއެހެންނަމަވެްސްއެފަދަ ްއެކޭ. އާމްދަނީ

ބޭފުޅުންްއެްކަންކަންްހާމަކުރައްވަންޖެހޭނެ.ްއަދިްމިހާތާކަށްްްނުހިމެނޭނެްގޮތެއްްއެއީްނެތްްގޮތެއް.ްއެހެންކަމަށްވާނަމަްއެ

ްެއކަްން ްނުވަތަ ްމަޢުލޫމާތެއް، ްކަމުގެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްއެޮގތަށް ްއެކަން ްފަރާތަކުން ްެއްއވެސް ްވިްއކާ ްއެފަދަ ރާއްޖޭަގއި

ްޢިއްަޒތް ްނެތް. ްެއއް ްއެނގިފަ ްައޅުަގނޑަކަްށ ްކަމަށް ްހާމަޮކށްފައިވާ ްއެއްަގއި ްސިފަ ްއެހެންވީމާ،ްރަސްމީ ްރައީސް. ތެރި

ްނަމަެވސްް ްމެދުވެރިެވގެން ް ްރަޝާދު ްާނޒިމު ްއަެނއްާކވެސް ްފުރުޞަތު ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްމި މިއަދު

އަޅުަގނޑުމެންނާްހަމައަށްްއަިއއްސަ.ްއަުޅަގނޑުްދެޭކގޮތުަގިއްމިްމައްސަލަްދެންްތަކުރާރުކޮށްްއަނބުރާްމިްޢިއްޒަތްތެރިް

ްމަނާ ްމިކަން ްއެބަޖެހޭ.ްމަޖިލީހަށް ްނިންމަން ްމިކަން ްޤާނޫނުން ްމި ްގޮތަކަށް ްއަންނަންނުޖެހޭނެ ްޓަކައި ކުރުމަށް

އަޅުަގނޑުމެންްިސއްަކްއެަބްޖަހަންޖެހޭްމިްރާއްޖޭގައިްިމކަންކަންްނުކުރުމުެގްމައްޗަށް.ްއަިދްޚާއްޞަްގޮެތއްަގއިްކުރާީން

ް ްޮގތަކަށް ްބަހައްޓާ ްހިސާބެއްަގއި ްަވކި ްިކޔާފަިއ، ްގޮތްަތކެއް ްިމްވަކި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއޮންނަންވާނީ. ްމިކަން ނޫން

ްމިް ްބަދަލުކޮށް، ްކަންކަން ްމި ްގޮަތކަށް ްނުިވއްކާ ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްގޮތަަކށް، ްއެތެރެނުކުރާ ރާއްޖެއަށް

ްވާަހކަ ްއެ ްެދކޭތީ ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްލާޒިމުކުރުމަކީ ްކަންކަން ްމި ްޤާނޫނުތަކުން ދަންނަވަން.ްްރާއްޖޭގެ

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުަދންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިްަވގުތުްހަމަވީ.ް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއާދެ!ްމިހާްހިސާބުންްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތްތަކަށްްކަ

ް

ް.ްކޮމެޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްނަންބަރު ްކޮމިޓީތަކުގައި،ްްއަށް.11ްންޑާ ްމިއަދު ްކަންކަމަށް. ްހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން

ް ްކަންަކމުގައި ްހުށަހަޅާ 11.1ްކޮމިޓީތަކުން ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއޮތީ، ްމި ްޤާނޫނަށ2/2118ްްްގައި ްބެހޭ ަވޒީފާއާ

ްއިޞްލާޙުްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުއްވުން.ްމި ްރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށް ްމަޖިލީހުން ްނިމި ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ބިލު

ް 1ްްހުށަހެށުއްވުމަށް ްެއްއ2112ްޮނވެމްބަރު ްއިޞްލާޙެްއްލިބިފަ ްއެްއެވސް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުމުން ްމެންބަރުންނަށް ަގއި
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ްއި ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްދާއިާރެގްނުވޭ. ްދެކުނު ްފުވައްމުލަކު ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ޖުތިމާޢީ

ްމަސީޙްްމުޙައްމަދު.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމަސީޙްްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

އާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށްްަވޒީފާ،2118/2ް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންަބރުް

ްރިޕޯުޓް ްފުރިހަމަކުރުމުގެ ްދިރާާސކޮށް ްދިރާސާކުރި، ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު ްކޮމިޓީން ްިއޖުތިމާޢީ ްބިުލ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ޓަކައި

ްއިޖުތިމާީޢް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލު ްމި ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިިބގަންނަން. ްއަޅުަގނޑު ްއުފާ ްހުށަހެޅުމުގެ މަޖިލީހަށް

ްބެހޭް ްވަޒީފާއާ ްއިޞްލާޙު، ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްބިލަށް ްމި ްބެލިބެލުމުގައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓީން

ްގޮސްަފއިާވް ްކުރިއަށް ްމަރުޙަލާ ްތަންފީޒީ ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްވަޒީާފއާ ްއަދި ްއިޞްލާޙުތަކާ ްހުރި ްއައިއްސަ ްފަހުން ޤާނޫނަށް

ް ްއަށް ްޮކމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ ްބަލާއިރު ްކަމަށް.ްގޮތަށް ްނުފެންނަ ްގެންނަން ްަވގުތަށް ްމި ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ފެނުނީ

ްއިތުުރް ްޭއގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްމި ްނިންމާފައި ްެއގޮތަށް ްއިއްތިފާޤުން ްކޮމިޓީގެ ްއިޖުތިމާޢީ އެހެންވީމާ،

ްއިށީނު ްހުށަހަޅާފައި ްރިޯޕޓު ްައޅުަގނޑު ްނުކުރަން. ްގަސްތެްއ ްދާކަށް ްކޮމިީޓެގްތަފްސީލަކަށް ްއިޖުތިމާޢީ ްކުރިން ުމގެ

ްެއް ްޓަަކއި ްެއކަމަށް ްފާހަަގކޮށް ްެއއްބާރުލެްއވުން ްދެއްިވ ްފުރިހަމަކުރެއްވުުމގަިއ ް ްބިލު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއްިވް ްފުރިހަމަކުރުމުގައި ްބިލު ްމި ްވެސް ްފަރާތުން ްސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ްކޮމިޓީގެ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ބޭފުޅުންނަށް

ްމިްއެއްބާރު ްތަންދެނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ްޓަކައި ްއެަކމަށް ްފާހަގަކޮށް، ލުން

ްބޮޑަްށް ްނިންމެވުމަށް.ްވަރަށް ްގޮެތއް ްމެދު ްނިންމަވާފައިާވްނިންމެވުމާ ްއިޖުތިމާޢީ ްމެދު ްބިލާ ްމި ްމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރުް ްައޅުަގނޑުމެން ްެއކު، ްނެތުމާ ްހުށަހެޅިފައި ްއިްޞލާޙެއް ްެއްއވެސް ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ގަިޑއިުރގެްބަހުސަްށ.ްމިްބިލަށްްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވންްއެދިަވޑަިއގަންނަވާްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުންްފުރުޞަތަށ1ްްްމިދަނީް

ްދަންަނވަން. ްިޢއްޒަތްތެިރްްއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް ްދާއިރާގެ ްގެަމނަފުށީ ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑ

ްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދަށް.

ް

ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު .`2118/2ް ްކޮ، ްއިޖުތިމާޢީ ްބިލަށް ްއިޞްލާުޙ ް...ވަނަ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ މިޓީންްަވޒީފާއާ

ްޤާނޫނެއްް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމިީއ ްދެކޭގޮުތަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންަނވަން. ްތާއީދުކުރާ ނުޑ ްައުޅގަ ްރިޕޯޓަށް ދިރާސާކުރެްއވި
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ްވެްސް ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބެވި ްަވޒީފާއަދާކުރަން ްއަދި ްމީހުންނަށާ ްވަޒީފާއަާދކުރާ ްަސބަބުން ްމީެގ އިޞްލާޙުެވގެންދާ.

ް ްގޮުތަގިއ ްހިމާޔަތެއްގެ ްވަޒީާފއަދާކުރާްލިބިދެވޭ ްތެރޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްހިތާމަޔަކީ ްމީގައި ްޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ްއެބަޖެހޭ.ް ްފާހަގަކުރަން ްނެްތކަން ްުއސޫލެއް ްއަދިެވސް ްއިތުުރވަމުންދާއިުރ ްދުވަހަކަށް ްދުވަެހއް ްއަދަދު މީހުންގެ

ްއަް ްެވސް ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްޤާއިމުކުރަން. ްއުޫސލު ްއެބަޖެހޭ ްދަނީްއަޅުަގނޑުމެން ްފެނިގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އިސް

ްޤާބިލުކަމެއްް ްޢިލްމީ ްއެއީ ްމަންޒަރު. ްނެރޭ ްމީހުން ްއަށް ްވަީޒފާ ްކުންފުނިތަކަށް ްހަދައިގެން،ްތަފާތު ްކުންފުނިތައް ތަފާތު

ްވިޔަ ްކަމުަގއި ްމީހެއް ްޮއތް ްޖަލުަގއި ްކަމުގަިއްިވޔަސް،ްއަިދްޑްރަުގްބޮިއގެން ްމީހަކު ްއުޅުނު ްސ،ްނެތަސް،ްމަގުމަތީަގއި

ްެވގެންދަނީް ްނަތީޖާއަކަށް ްދަނީ.ްމީގެ ްމި ްލަމުން ްމަޤާމުތަކަށް ްބޮޑު ްގެނެސް ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްމީހެއް ްހުރި ްދާން މަހަށް

ްސަރވިސްް ްސިވިލް ްބުނެ،ްކުއްލިއަކަށް ްމީހުންނޭ. ްސަރވިސް ްސިވިލް ްމިއީ ްބުނަނީ ްއަިއސް ްސަރުކާރެއް ްއަންނަ ދެން

ްސަރވިސް ްސިވިލް ްދަނީ. ްމި ްބަދަލުެވގެން ްއަށްްްއަށް ްަވޒީފާ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްވާގޮަތީކ ްމި ްިދޔައިމަ ްބަަދލުވެގެން އަށް

އަނެއްާކްފުރުޞަތުލިބިގެންދަނީ.ްއެމީހާގެްފެންވަެރއްްނެތް.ްަތންތަނުގެްހެލްތުްޕޯސްޓުތަކުަގިއްބޮޑެތިްމަޤާމުތަކުަގއިްތިިބް

ްއެ ްކުދިންތައް. ްގެްނގުޅުުނ ްމުޒާހަާރގައި ްމަގުަމތީގައި ްނުވަތަ ްވާހަކަދަްއކާއިުރްއެކްިޓވިސްޓުން ްބެހޭ ްަވޒީފާއާ ހެންވީމާ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެއް ްވާހަކަ ްމުހިއްމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިީއ ްހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑު

ނޑުްަހމަްމިްފުރުޞަތުގައިްގޮވާލަްނ،ްވަޒީފާއާްބެހޭްޙަޤީޤީްބާރުވެިރްފަރާތް،ްނުވަތަްްވަޒީާފގެ ްއަޅުަގނޑުމެން،ްއަުޅގަ

އަސްލުްމައިްފަރާްތކަމުގަިއްާވްސިވިލްްސާރވިސްްކޮމިޝަުނންްމިްކަންތަކަށްްރިޢާޔަތްކޮްށ،ްމިްކަމާްނުގުޭޅްމީހުންނާް

ްއެް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަށުން ްފޯމިއުލާގެ ްއެ ްރާވަިއ، ްއެއް ްފޯމިއުލާ ްއެނގޭނެ ްބޭފުޅުން ްނެތް ްޤާބިލުކަން އަދި

ްއެއީ ްއެކަހެރިކުރަން. ްއިން ްވަޒީފާ ްޒަމާނުގަިއްްމީހުން ްމައުމޫނު ްރައީސް ްވިަޔސް ްކުރިކަމުަގއި ްސަރުކާރެއް ކޮންމެ

ްޒަމާނުގައިް ްމަނިކުގެ ްަޙސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްއަދި ްނަަމެވސް ްޒަމާުނގައި ްމުޙައްމަުދްނަޝީދުގެ ނަމަވެސް،ްކެނެީރގޭ

ނުޑްޤަބޫލުކުރަނީ.ްދެންްއޮތީްވަ ީޒފާްއަދާކުރާްމީހުންގެްވާހަަކ.ްނަމަވެސްްމިކަންްބަލަންޖެހޭނީްމިްގޮތަށްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްއެކަމަްށް ްމީހަކީ ްއެ ްއަދާުކރާއިރު ްއަކީ ްވަޒީފާ ްއަދާކުރާ ްއަދި ްމީހުންނަކީ، ްއަދާކުރާ ްަވީޒފާ ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްަވޒީފާްއަދާކުާރއިުރ،ް ްތަންތާނގައި ްބައެއް ްމިްޖެހެނީ ްދަންނަވާލަން ްވުން.ްއެހެން ްމީހަކަށް ްޤާބިލު ްވަެރއްގެ ކޮންމެވެސް

17ް،18ްމަޝްހޫރުވެގެންްއުޅޭއިރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދަނީްއޭނަްއަކީްއޭނަްދަރިްއަށްްޚަރަދުނުކޮށް،ްދަރިްްމާ

އަހަރުާވއިރުްދަރިްއަށްްޚަރަުދނުކޮށްްބޮޑުވެަފއިްހުންނަްދަރިންްގެންގުޅޭްމީހުންްވެސްްއެަބއުޅޭ.ްޚަރަދުނުކުރޭ.ްމަގުމަތީް

ް ްއަީމނިއްޔާ ްޮގސް ްބޮުޑެވގެން ްމަޝްހޫުރްކުއްޖާ ްމާ ްޕްރޮގްރާމަކަށް ްޓީީވ ްތަނެްއގަިއ ްެއހެންވީމާ، ްަކއިރިވަނީ. ނިމެން

ްމީެގް ްމިއީ ްެއއް. ްމައްސަލަ ްޮބުޑ ްތަންކޮޅެއް ްމިއީ ްކުރީމާ ްކަންތައްތައް ްމި ްޚަރަދުނުކޮށް ްދަރިއަށް ްހެދިގެން މީހަކަށް

ްޕްޮރގް ްީޓވީ ްތާނގައި ްޚަރަދުނުކުެރވޭ ްއަށް ްދަރި ްއަމިއްަލ ްތިމާ ްައކީ. ްއަަޅއިގެން،ްމައްސަލަ ްއައިެނއް ްައރައި، ރާމަށް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއަދާކުރާއިރު ްަވޒީފާ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްއުސޫލެއް ްހަމަޖެހޭ ްއެީއކީ ްވާހަކަދެްއކީމަ އަނަގއޮރިކޮށްލާފައި
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ްހުރުމާ ްރޯގާޖެހިގެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްފަހިކުރަން. ްކަންތައްތައް ްމި ްގޮތުން ްއުސޫލެއް ްއެބަޖެހޭ

ނޑުްވާހަކަްުކރުކޮށްލާނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް  އެްއކޮށްްއަުޅގަ

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއިޞްލާޙުތަކެްއް ްޤާނޫނަށް ްބެޭހ ްަވޒީފާއާ ްވަނީ ްމި ްރިޕޯުޓގައި ްކޮމިޓީގެ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމަޖިލީ ްމި ްޓަަކއި ްކޮމިޓީެގްގެނައުމަށް ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްއެައށް ްނިންމައި، ްމަރުޙަލާ ްޮކމިޓީ ްބިލެްއގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ހަށް

ްކޮމިޓީް ްބަލައިލާއިރުަގއި ްޮގތަށް ްނިންމާފައިވާ ްއިން ްކޮމިޓީ ްވަނީ. ްމި ްއައިްއސަ ްހިސާބަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ނިންމުން

ްގެންނަ ްއިޞްލާޙުތައް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްވަނީ ްމި ްނިންމާފައި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްއިން ްއާދެ! ްކަމަށް. ްނުފެންނަ ން

ވަނަްމާއްދާްއުނިކުރުމަށ62ްްްވަނަްމާއްދާްާއއ61ްްިވަނަްމާއްދާްއާއ61ްްިމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފައިްވަީންމިްބިލުގެް

ް ްޤަބޫލުުކރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްއުޖޫރ61ްްަކަމަށް ްދޭންޖެހޭނެ ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްއޮންނަނީ ްމި ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްއާދެ!ް ްކަންތައްތަކެއް. ްމިކަހަލަ ްހެދުމާ، ްގަވާއިދުަތއް ްހުންނާނެ ްއަދާކުރުމުަގއި ްވަޒީފާ ްބިދޭސީން ްނޫނީ ނަޑއެޅުމާއި ކަ

ްވިދާޅުިވް ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްވާހަކަދެއްކި ްދެންމެ ްކުރިން ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްެއބަޖެހޭ ްވިސްނާލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްބަަލންޖެހޭ ްަވޒީފާދިނުމުގައި ްކުޑަފޮތް،ްއަާސސީްްފަދައިން ްނޭނގޭ،ްމަންމަގެ ްނުބަލަިއ،ްއަސާީސްތަޢުލީމު ނޑަށް މިންގަ

ްއެބަް ނޑުމެންނަށްްވެސް ްވަޒީފާދޭްވާހަކަ.ްައޅުގަ ްހަދައިގެން ކުޑަފޮތްްހިފައިގެްންއަންނަްީމހުންނަށްްވެސްްކުންފުނިތައް

ްއެްއކޮށްލާފަ ްކޯޕަރޭޝަންތައް ްއޮތް ްއުފައްދާފައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްކުންފުންޏެްއްފެނޭ ްކިޔާ ްކުންފުނި ްފެނަކަ އި،

ްނޫނީް ްއިންނާއި ްގއ. ްއިންނާއި ްގދ. ްއަންަންލ.ްއަތޮޅުންނާއި ްހިފައިގެން ްކުޑަފޮތް ްމަންމަގެ ްތަނަށް ްއެ އުފައްދާފައި

ހއ.ްއިންނާ،ްމިހެންގޮސްްއެތައްތަނަކުން،ްރާއްޖޭގެްެއކިްދިމަދިމާތަކުން،ްޚާއްޞަކޮށްްހެލްތުްކޯޕަރޭޝަންތަކުގެްނުވަަތް

ްވަޒީފާތަކުްންޔު ްމީހުންނެއް ްކިތަްނމެ ްޤާބިލު ްތިބި ްއެތާ ްަވޒީފާތައް ްަމސައްކަތްކުިރްމީހުންތައް ްކުރީަގއި ޓިލިޓީސްތަުކގައި

ްއޮންަން ްކުޑަފޮތް ްއަސާސީ ްއިސްކަންީދގެން ްބޭފުޅުންނަށް ްޕާީޓެގ ްހަމަ ްމިއަދު ްއިންޒާރުދީފައި ނޑާލުމުގެ ްކަ ނޑާަލއި، ކަ

ްަވޒީ ްޮބޑެތިބޮޑެިތ ްވެސް ްހައިރާންވާކަށްނުޖެހޭ.ްފަރާތްތަކަށް ްހަމަ ްވާހަކަދެއްކީާމ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދާތަން. ްބަހަމުން ފާތައް

ްކުޑަކުަޑް ްވީ ްމި ްމީހުން ްގިނަ ްވުރެ ްއަށް ްސަތޭކަ ްއެނގޭނެ.ްދެތިން ްބަޔަކަށް ްއެތައް ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްހަމަ މިކަން

ްބޭފުޅުން ްފަންނީ ްޤާބިުލ ްވަިކކޮށްފި، ްަވޒީާފތަކުން ްތެޭރަގއި ްއެހެންވީމާ،ްްދުވަސްކޮޅު ްތިބި. ތަންތާނގައި

ްއަމިއްަލް ްތެރެއިން ްުފރުޞަތުގެ ްއެ ްލިބުނީމަ ްވެްސްފުރުޞަތެއް ްބަޔަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންް ބާރާއިްއަިމއްލަްނުފޫޒުްބޭނުްނކޮށްގެންްމިކަހަލަްކަންތައްަތްއްކުރަމުންްދާތަން.ްމިއީްހިތާަމހުރިްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްބޭފުޅަުކްއެ ްއެއްެވސް ްހަމަ ްކޯޕަރޭޝަންަތކަކަްށ ްއޮތް ްކުީރގައި ްސަރުކާުރގަިއ، ްކުރީ ްޫނން ްޤަބޫލެއް ްއގޮތަކަްށވެސް

ްއޮންނަްއުސޫލުތަުކެގް ްއެ ްއިޢުލާނުކޮްށގެން،ްހަމަ ްަގވާއިދުން ްއޮންނާނެހެނެއް ްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭްނަގާފައި އަޅުަގނަޑކަށް

ްފެ ްމި ްމިއަދު ްއެކަމަކު ްނޫނިއްޔާ. ްމައްޗަށްްމަތިން ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްމެނޭޖަރެއް. ްއަންނާނެ ްޓައްކިޔާފައި ްހަމަ ންނަނީ
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ްއޮންނަނީ.ްމެނޭޖަރު،ްމެނޭޖަރުްމިް ްމި ްމެނޭޖަރަކަށް ްއެްއގެ ްޕާޓީ ްކޮންމެވެސް ްއަންނައިރުަގއި ްއަންނަނީ. ްމި މެނޭޖަރެއް

ް ްމަތިން ްމެނޭޖަރުންގެ ްހުރިހާ ްތިބި ްއެްއގަ.ްއެތާ ްމަތީްމުސާރަ ްވަރަށް ްއަންނަނީ.ްހުންނަނީ ްއަިދްމެނޭޖަރެއްްްމި ވެސް

ްފޮްތް ްއަސާސީ ްކުޑަ ްމަންމަގެ ްހާލަތުގަ. ްމިދެންނެވި ްހަމަ ްމިހުރީ ްމިއަދު ްހާލަތު ްމެނޭޖަރުގެ ްއަންނަ ްއެ އަންނައިރުަގއި

ްއަންަން ްެވސް ްއޮފީހަށް ްއިންީޖނުގޭ ްުނވަތަ ްވެސް ްއޮފީހަށް ްކުންފުނީގެ ްއޮފީހަށް،ްފެނަކަ ްއަށް ްމީހާ ްއަންނަ ހިފައިގެން

ްިމްމީހާ ްއެހެންވީމާ، ްނޭނގެ. ްެވސް ްކޮބަިއކަމެއް ްމަސްއޫލިްއޔަތަކީ ްަވޒީފާެގ ްކަމެްއ. ްޮކންކަމެއް ްކުރަްނވީ ްނޭނގެ އަށް

ްެއް ްކުރުމަކީ ްކަންތައް ްމިޮގތަށް ްވިޔަސް ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްއެއްގެ ްޕާޓީ ްކޮންމެ ްއެ ްމިހުރީ. ްކަންތައްަތއް ހާލަތުގައި

ް ްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވިހެން ްތެެރއިންްމަނިކުފާނު ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްއަދި ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްނުަހނު ހަމަ

ްވަިކވެފަޭއް ްއިން ްވަޒީފާ ްިތހިރީ ްގެންގޮއްސަ ްހަމަ ްަވޒީފާތަކުން ްމީހުންނެއް ްބަިއވަރު ްއެތައް ްއެްނގުމަކާްނުލައި އެްއވެސް

ްއެްލިބޭްނިކަމެތިކަމާްއެްއޗެހި ތަންާތނގެްމެނޭޖަރުންްފެންވަރުގައިް،ްބުނެފައިްވަިކކޮށްލީމަ،ްއެްބޭުފޅުންގެްޢާއިލާތަކަށް

ނަޑިއް ނޑައިްޫދކޮށްލީމަްއެްޢާއިލާތައްްވެސްްިނކަމެތިވެގެންްދަނީ.ްއެތާނަގއިްހުންނަްމަސައްކަތުމީހާްކަ ތިބިްމީހުންްކަ

ްދޮރުަތްއް ްބަންދުވަނީ. ްޮކޅުތައް ްއާމްދަނީގެ ްއައި ްލިބެމުން ްދަނީ. ްނިކަމެތިެވގެން ްވެސް ްޢާއިލާތައް ްއެ އެއްަލއިލީމަ

ްއަމިއްލަް ްތަކުރާރުކޮށް ްފެންނަނީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ނޑިފަ. ްފު ްތިބީ ްމި ްރައްޔިތުން ބަންދުވަނީ.

ްމިއީް ްދާތަން. ްަވއްދަމުން ްަވޒީފާތަެކއް ްަބިއވަރު ްއެތައް ްތަނަްށ ްއެ ްހަމަ ްބޭުނންކޮށްގެން ްނުފޫޒު ްބާރާިއ ޕާޓީގެ

ްއަޅުް ްހަމައެާއއެީކގަިއ ްކަމެއް. ްކުރީެގްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްކުންފުންޏަށް ްކަންބޮުޑވޭ، ްއަށް ްއިންތިހާ ްހަމަ ަގނޑުމެން

ޔުޓިލިޓީޒްތަކުންްފަށާފައިްހުރިްމަސައްކަތްތައްްހުއްޓާލައިްެއއަށްްވެސްްވީނުވީްގޮތެއްްނޭނގި،ްރަްއޔިތުންްކުރަމުންދިޔަް

ްތިބެ ްމި ްބައިތިއްބާފައި ްރަްއޔިުތން ްިމއަދު ްހާލަތެއްގައި ްާނއުއްމީދީ ްކަންކޮޅުަތކުަގއިްއިންތިޒާރުތަކަށް ްރާއްޖޭގެ ީނ.

ްދޭއިރުަގއިް ްަވޒީފާ ްެއހެންވީމާ، ްޕްރޮޖެކްޓުތައް. ްބޮޑެތި ްުހރި ްފަށާފައި ްސަރުކާރުން ްުކރީގެ ްހުރި، ްފަށާފައި ބަހައްޓަން

ްވަރަްށް ްޤާނޫނުގަިއ ްއޮތީ ްމި ްމިންަގނޑުަތކެއް ްުއސޫލުތަކާއި ްބަލަންޖެހޭ ްގެންނައިުރގައި ްއަްށ ްަވޒީފާ ްުނވަތަ ވެސް

ނެްއސަ،ްބުނެދީަފއިްމިްއޮތީ.ްހަމަްމިްޤާނޫނުަގއިްއެަބއޮތްްަވޒީފާްެއއްްދޭްަކމަށްވަންޏާްއެްމީހާްގަިއަގއިްސާފުކޮށްްގެ

ްކަންތައްް ްހާލަތުގައި ްހަމަްމިހެންްއޮއްވާ،ްމިއަދުގެ ްޤާނޫނު ްއެއްޗެއް.ްމި ްހުރިހާ ހުންނަންޖެހޭނެްފެންވަރާއިްސަރުތުތަކާ

ނޑުމެންނަށްްމިްފެން ނަނީ.ްމިއީްވަރަށްްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްއެއްގޮތަަކށްވެސްްމިކަންްކޮށްގެންވާެންކުރަމުންދާްގޮތްްއަޅުގަ

ްގޮތެއްް ްކޮންމެ ްނުކުރާނަން. ްތާއީދެއް ްކަންކަމަކަށް ްމި ްއެއްގޮތަކަށްެވސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަކީ. ްމި ްނޫން ގޮތެއް

ްޝަރުތުހަ ްއިުޢލާނުކޮށްގެން، ްމަތިން ްއުސޫލުތަކުގެ ްއޮްނނަ ްއެ ްބަރާބަރަށް ްއަށްްވިޔަސް ްވަޒީފާ ްނޫނިއްޔާ ްމީހާ މަވާ

ްވަީން ްމި ްކަންތައްތައް ްވެސް ްމިއަދު ްދަންނަވާލާނީ ްތަކުރާުރކޮށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަެވސް ނަގަިއގެންނުވާނެ.

ްއެހެންނަމަވެްސް ްއެބަ. ްލިބެއޭ ްނިކަމެތިކަން ްނުހަނު ްވެސް ްޢާއިލާތަކަށް ްކަމެކޭ. ްހިތާމަހުރި ްވަރަށް ްމިއީ މިހެންނޭ.

ްފެނުނީްްބަލައިލުމެއް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްމިސާލަކަށް ްއެކްޓިވިސްޓުން ްޕާޓީގެ ނެތި

ްއެތާނގެް ްވައްަދިއގެން ްވައްަދއިގެްނ،ްެއކްިޓވިސްޓުންަތކެއް ްމުަވއްޒަފުންތަެކއް ްބައިވަުރ ްއެތަްއ ްވެސް ްއަށް އެމް.ޕީ.އެލް
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ްފެ ްކަންނޭނގެ ްއެބަޮއތް.ްމާދަމާ ްމަްއސަލަ ްދެންްއޭ.ސީ.ީސގައި ްދާނީ.ްދިޔައިމަ،ްއަެނއްކާ ްއޭ.ސީ.ސީ ްކުންފުންޏަށް ނަކަ

ްގޮތަކަށްް ްއެކަހަލަ ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަޅުގަ ްމީހުން ްސަތޭކަ ްހަ ްފަސް ްވެސް ްއެތަނަށް ްނޭނގޭނެ. ްވެސް ްގޮތެއް ވާނެ

ްގޮސް ްމީހާ ްދާ ްުދރުން ްނަގާފައި ްއެމް.ޑީ ްހުންނާނީ. ްޮގއްސަހެން ްިއންޖީނުގެތަކަށް ްއެކިއެކި ްމިހާރު ްހުންނާނީ. ެއް،

ްމީހުންް ްމި ްމީހުންނޭ، ްއަންަނންޖެހޭ ްއަށް ްވަޒީފާ ްމި ްލިސްޓުކޮްށފައި ްބަޔަކު ްބޭނުންވާ ްއޭަނ ްއިށީނދެފައި ނީޑަގއި ގޮ

ްަވޒީފާދޭް ްިކޔާފައި ްކިޔާފައި،ްެސކްރެޓަރީއޭ ްމީހާއޭ ްމިވެނި ްއަކީ ްމެނޭޖަރޭ.ްމީނަ ްއަކީ ްހިސާބުގައޭ.ްީމނަ ްމި އޮންނަންވީ

ނޑުްހިތަށްައރަނީްމީްހަމަްދެރަވަރުްކަމެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަންްވެްސްހިސާބަށްްރާއްޖޭގެްކަންތައްތަްއްދިޔަ އިމަ،ްއަުޅގަ

ްވާހަަކް ްަވޒީފާތަކުގެ ްވެސް ްމީގެތެރެއިން ްބޭނުން ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެީކގައި ްބޭނުންވޭ. ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑަށްްފުރުޞަުތނުލިބުނީމަ ނޑުމެންނަށްްްދައްކާއިުރަގއިްމީގެްކުރިންްިބލަކަށްްއަުޅގަ އެްވާހަކަްމިްދަންނަވާލަނީ.ްއަުޅގަ

ްވެސް،ް ްޓަަކއި ްފަޔަށް ްޓަކައި، ްއަތަށް ްނުވަތަ ްޓަކައި ްޤަުއމަށް ްޓަކައި، ްދީނަށް ްއޫރުމަހާ، ްރަލާއި ްހަމަ ްފެންނަނީ މި

ވާްތަކެިތ،ްޓަކައި،ްަޓކަިއ،ްޓަަކއިްގުރޫުޕްގޮސްްމަހާސިންތާތައްްބާއްާވްތަން.ްމީގެްކުރީގައިްިދވެހިރާއްޖެްއަށްްގެންނަން

ްއޮންނަްނވީް ްޓަަކއި ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަވާލަނީ. ްމި ްެއްވާހަކަ ްއައިމަ ްވާހަކަ ްރަލުގެ ްތަކެތި،ްއޫރުމަހާއި މަނާކުރަންޖެހޭ

ްދީންް ްއެއްބަިއވަންތަކަާމއި ްދީނީ ްކަންތައްތަކުަގއޭ. ްމިަކހަލަ ްއޮންނަންވީ ްޓަކައި ްނޫނޭ. ްެއއް ްޓަކަ ޖީ.އެމް.އާރަށް

ްސަރު ްއައި ްނޫންްހިމާޔަތްކުރަން ްއެ ްމަތިންނޭ. ްއުސޫލުތަކުގެ ްރިވެތި ްއިސްލާމީ ްހުންނަންޖެހޭނީ ްކަންަތއްތައް ކާެރއްގެ

ގޮތަކަށްްކަންތައްްހުރީމަ،ްމިްވާްގޮތަކީްދެންމެަގއިްދެންނެވިހެންްވަޒީފާތަކަށްްވެސްްރުހޭްމީހާްގެނެސްްލާފައި،ްބޭނުންް

ްދީ ްރުފިޔާ ްމިލިއަނުން ްހަމަ ްއުޖޫރަދީފައި ްމަޤާމުދީފައި، ްެއއްގޮތަްށވެްސްބޮޑެތި ްހަމަ ްއެއީ ްދެން ްބޭތިއްބީމަ ފައި

ްހަމަް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން.ްކޮމިޓީގެްނިންމުމަށް ްވެސް ްވާހަކަ ްއެ ްަކމަށްްވާތީވެ ްގޮެތއްްނޫން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

ްވެ ްެއކަން ްއެއީ ްޤަބޫލުކުަރން ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީމަ، ްނިންމާފައި ްއެގޮތަށް ްއިްނ ްކޮމިޓީ ްހަމަްއިޙުތިރާމުކުރަން. ސް

ްކުީރަގިއް ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްރަޝާދު ްާނޒިމު ްކުީރގައި ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތެއް. އޮންނަންޖެހޭ

ްވެސްްއޮންނާނީްތާއީުދކޮށްފަ.ްއެްއިޞްލާޙަށްްައޅުަގނޑުްމިައދުްވެސްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްަދންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާ

ްމިްالسالم عليكن ްގުިޅގެން ްރިޕޯޓާ ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްއިން ްކޮމިޓީ ްިއޖްތިމާޢީ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި .ްޝުކުރިއްޔާ

ްފަރެސްމާތޮޑާް ްކަމަށް ްހުރި ްއިޞްލާޙުތަެކްއ ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނަްށ ްބެހޭ ްވަޒީާފއާ ްނަމަ، ްދަންނަވާ ްއެްއޗެްއ ރިޕޯޓަށް

ް ްއަލިއަުޅވާލަިއ،ްދާއިރާގެ ްމައްޗަށް ްކަންތައްތަުކެގ ްބައެއް ްފެނިވަޑައިގަންނަާވ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީްއިންްފޮނުވިްރިޯޕޓެއްްމިްރިޕޯޓަކީ.ްއާދެ!ްއިޖްިތމާޢީްކޮމިޓީްއަކީްވަރަށްްގިަން

ް ްެއއް. ްކޮމިޓީ ްއޮތް ްހަވާުލވެފައި ްެއްމަސައްކަތްތަެކއް ްއެބަހުރި. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްކޮމިޓީގެ ްއެ އަދި

ނޑުްއެްކޮމިޓީްައށްްފޮނުވާފައިްއޮތްްޕެންޝަނާް ކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްދަންަނވަންްއަުޅގަ
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ްއަަވސްކޮށްލާފަ ްއޮންނަތާ.ްތަންކޮޅެއް ްކޮމިޓީަގއި ްވެއްޖެ ްއަހަރުދުވަސް ްދެ ްޤާނޫނު ނުޑްބެހޭ ްއަުޅގަ ްފޮނުވާލަދެއްވުމަށް އި

ްއިޚްލާޞްތެރިް ްކުރައްަވމުންގެންދަވާ ްއިން ްކޮމިޓީ ްއެ ްއެހެންމެ ްއަދިހަމަ ްދަންނަވަން. ްމުޤައްރިރަށް ްކޮމިޓީގެ އެ

ްނަމަ،ްރިޕޯޓާް ްދަންނަވާ ްއެއްޗެއް ްރިޕޯޓަށް ްދަންނަވަން.ްމި ްވެސް ްޝުކުރު ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ މަސައްކަތަށް

ްަވޒީފާ ނެޑްއެގްގުިޅގެން ްމިްނގަ ްވަކި ްމުސާރަތައް ްމީހުންގެ ްއެ ްއަދި ްހިމާޔަތްކޮށްދިނުމާ ްަވޒީފާ ްފަރާތްތަކުގެ ދޭ

ްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްމިއަްށވުެރް ދެމެހެއްޓުމަށްްޓަކައިްަވކިްުއސޫލުތަކެއްްމިްޤާނޫނަށްްގެަނއުމުގެްބަދަލުަގއިްައޅުަގނޑު

ްމި ްއެބަ. ްއަންނަންޖެހޭ ްމިއަށް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްރަނގަުޅްފުރިހަމަ ްހެޔޮ ްމިއަށްވުރެ ްބަދަލުތަކެއް، ްބޮޑެތި އަށްވުރެ

ބަދަލުތަކެއްްމިްޤާނޫނަށްްގެންނަންޖެހޭްއެބަ.ްވަޒީފާދޭްފަރާތާއިްަވޒީފާްލިބޭްފަރާތުގެްވަރަްށްގިނަްޙައްޤުތަެކއްްއެބަޖެހޭް

ްވިާދޅުވެ ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދިޔަ ްާވހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްދެންމެ ްއަށްްހިމާޔަތްކޮށްދޭން. ްއެމް.ޑީ.ޕީ އްެޖ،

ްމިއަުދް ްފެނަކަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއާދެ! ްވާހަކަ. ްފެނަަކއިގެ ްވިދާުޅވެއްޖެ ްެމންބަރަކު ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ

ްއައީ.ް ްނަމުަގއި ްފެނަކަ ްވެގެން ްބްރޭންޑު ްރީ ްކުންފުންޏެއް ްހިނގަމުންދިަޔ ްނަމުަގއި ްޔުޓިލިީޓސްގެ ްކުރީ ފެނިގެންދިޔައީ

ްވަް ްމިއަދު ްގާުއކަންްއަިއއިރު ްއުޅުނު، ްމަގުމަތީ ްކަހަަލ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްވަޒީފާދިނީ ްޔުޓިލިޓީޒްތަކުން ްކުރިން ޒީފާދެމުންދަނީ

ްަވޒީާފް ްމިއަދު ްއެުކގައި ްޝަުރތުތަކާ ްޒިންމާދާރު،ްއެއަްށވުރެ ްއެއަްށވުރެ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްކުދިންކޮަޅކަށް. އުޅުނު

ްދާތަ ްދެމުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދޭކަން ްއިން ްމަގުމަތިކުރާްފެނަކަ ްކޮންމެ ްދެން ްފެނިގެންދަނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ން

ްބޭފުުޅްން ްނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްވަިކކުރާ ްއިން ްވަޒީފާ ްާއއި ވާހަކަ

ްހިނގާ ްއާދޭ.ްބަލަމާ ްވެސް ްހިނި ްވަރަށް ްަކއިިރއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެްއކީމާ ްއެ ްކިަތއްްމިއަދު !ްސިވިލްްސަރވިްސގެ

ްދޫކޮށްލީ.ް ނޑާަލއި ްކަ ްމުަވްއޒަފުންތޯ ްކިަތއް ްއަުޑގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއާއި ްމޯލްިޑވްސް ްޓީވީ ްމަގުމަތިކުރީ. މުވަްއޒަފުންތޯ

ް ްއަުގަވޒަންކުރުމެްއ،ްފާއިތުވެދިޔަ ްމީހުންގެ ްތިބި ްލިބިފައި ްކަންތަކުެގ3ްްތަޢުލީމު ްކުރި ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްވެރިކަމުަގއި އަހަރު

ްނުކުރޭ.ް ްވެސް ްއަުގވަޒަން ްުކޑަެވގެްނ ްއެންމެ ްފަރާތްތަކުގެ ްހާސިލުކުރެއްވި ްތަޢުލީމު ްމިދެންނެިވ ްރޭގަ. ހިތިފިލުވީ

ްހަނދާނީފިލަް ްދޭންޖެހޭ ްައގުަވޒަންކޮށް،ްެއްފަާރތްތަކަށް ްވަީންެއްފަރާތްތަކުގެ ްސަރުކާރުން ްޭރގަިއްމި އެހެންނަމަވެސް

ްބޭފުޅުންނަ ްއެ ްފިާލ ްޝަރަފުވެރިކަުމގެ ްތެދުެވ،ްއާިއ ްމީހަުކ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވާހަކަދައްަކން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއަުރވާފަ. ށް

ނޑުމެންނަށްްމިތާނގައިްއެންމެްމަޖާްކަމަކަްށް ނޑުމެންްހަމަްހިނގާްމިތާްތިބެްހޭން.ްއެީއްއަުޅގަ އެްއޗެއްްބުނީމާްއަުޅގަ

ްކަ ްމި ްހިމާަޔތްކުރުމާއި ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުންެގްޙައްޤުަތއް ްކަމަކީ. ްޙަޤީޤަތުގަިއްކޮށްދެނީްކުރެވޭނެ ްައސްލު ންަތއްތައް

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްސުވާލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްކޮންބައެއްތޯ. ްހުރީ ްޤާިބލުކަން ްކޮށްދިނުމުގެ ކޮންބައެއްތޯ.

ް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްމިންވަރަށ3ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދުވަަހުކްވެސްްނުދާ ްިދވެހިރާއްޖެ ްތެރޭގައި ްދުވަުހގެ ދަށުްްއަހަރު

ްދަރަޖަްއަށްްގޮއްސަްއޮްއވާ...

ް

ްްދެއްެކވުން:ވާހަކަވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުް
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ްކޮމިޓީންް ްއިޖުތިމާޢީ ްއޮތް ްިމ ްކުރިމަީތގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްޤާ ްބެހޭ ްވަޒީފާާއ ްރިޕޯަޓކީ ްއާެދ!ްއެ ްރިޕޯޓު. ްމިްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްުހށަހަޅުއްވާފަ. ްއިޞްލާޙުތަެކއް ނޫނަށް

ް ްޤާނޫނު ްމި ްއޮތީ ްިމ ްހުށަހެޅިފައި ްތަނ2118ްްާއިޞްލާޙުތައް ްފެށުނު ްޢަމަލުކުރަން ްތަޞްދީޤުކުރެިވގެން، ްއަހަރު ަވނަ

ް ްގިނަ ްދަތިތަކެއް ްކަހަލަ ްަބއެއް ްއިހުާސސްކުރެވުނު ްއެކު ްފެށުމާ ްޢަމަލުކުރަން ްހަމަ ްަކއިރީަގއި، ފަރާތްތަކަްށްވަރަށް

ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާް ްއުވާލުމަށް ްބިލުަގއި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫުލކުރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް އިހުސާސްކުެރވިގެން

ް ްމާއްދާތަކެއް. ްހިމަނަންޖެހޭ ްކޮންމެހެންވެސް ްޤާނޫނުގައި ްމި ްެވސް ްޙަޤީޤަތުަގއި 61ްްމާއްދާތަކަކީ 61ްާއއި މ62ްްި،

ްކަމަ ްުއވާެލވިއްޖެ ްމުހިއްުމްމާއްދާތައް ްއަދި ްދިަޔއީ. ްއެ ްެގއްލިގެްނ ްަބއެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްިވއްާޔ ްވަނީ ްށ

ްޤާނޫނުގެް ްމި ްހަމައެހެންމެ ްދިޔައީ.ްައދި ްދިޔައީ.ްނިގުޅައިގަެނގެން ްެގއްިލގެން ްވެސް ްޙައްޤުަތކެއް ބައިތަކެްއެގ،ްބައެްއގެ

ްކުަޑެވގެންދާނެ.ްއިޖުތިމާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްމިްބޭނުންތެރިކަން ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްގޮުތންނާ ްމެންބަރެްއގެ ްކޮމިޓީގެ ޢީ

ްބިލުް ްމި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްަހއިސިްއަޔތުން ްމެންބަރެއްގެ ްހިެމނޭ ްވެސް ްކޮމިޓީަގއި ްކުޑަ ްނެގި ްދިރާސާކުރުމަށް ބިލު

ް ްވަނީ ްމި 14ްްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިބްރާހ2119ްީޖޫން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެއީ މުްގައި.

ްބެހޭް ްވަޒީާފއާ ްވަނީ ްމި ްކަންތައްތައް ްމިހާރު ްވަނީ، ްމި ްމިހާރު ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެ ްއާދެ! މުއްޠަލިބު.

ްކޮންމެހެންވެސްް ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމާއްދާތަކަކީ ްމި ްގޮސް ްއަންނަމުން ްއަންނަމުން، ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްވެސް ޤާނޫނަށް

.ްއެހެންކަމުންްއަޅުަގނޑަށްްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީންްނިންމާފައިވާްނިންމުމަށްްހިމެނިފައިްއޮންނަންޖެހޭނެްމާއްދާތަކެއްްކަމަށް

މާއްދާްއިންްދޭހަވަނީްވަޒީފާްއަދާކުރާްފަރާތުެގ3ްްވަރަށްްބޮޑަށްްތާއީދުކުރެވޭްވާހަކަްދަންނަވަން.ްމިްބިލުގައިްމިްބުނާް

ް ްއެންމެން ްައޅުަގނޑުެމން ްރަްއކާތެރިކޮށްދޭކަން. ްަޙއްޤުތަެކއް ްގިނަ ްއިދާރާަގިއްވަރަށް ްސަރުކާރުގެ ްޤަބޫލުކުާރނެ ވެސް

ްއަިމއްަލް ްނުވަތަ ްމަސަްއކަތްކުރާ ްކުންފުނިތަކުގައި ްއަމިްއލަ ްކައިރީަގއި، ްމީސްމީހުންގެ ްއަިމއްލަ ްއަދި ވެސް

ްމަސައްކަތްކުާރް ްނޫނީ ްޮއފީހަށް ްުދވަހު ްއަނެއް ްވެސް ްމުަވއްޒަފުްނނަށް ްކައިީރގަިއްމަސައްކަތްކުާރްެއކި ވިޔަފާިރވެރިންގެ

ްތަން.ްތަ ްވަިކކުރާ ްއިން ްވަޒީފާ ްއެބައާދޭ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްހަމަްވަރަށް ްދިނުމަކާްނުލައި ްކުރިންްނޯޓިހެއް ްއަންނައިރު ނަށް

ްޓްރައިިބއުނަލަކަށް.ް ްޓަކައި ްޢިޔާދަކުރުމަށް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްވަޒީފާ ްނުދެވޭނެ ްމީހުންނަކަށް ްގިނަ އެހެންވާއިުރަގއި

ްއަދާ ްވަޒީފާ ްވަރަށް، ްއެއީ ްވަޒީފާްއެހެންނަމަވެސް ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްގެއްލުެމއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްދެވޭ ްފަރާތަކަްށ ކުރާ

އަދާކުރާްފަރާތަށާއިްއަދިްވަޒީާފްއަށްްއެދެންްްބޭނުްނވާ،ްހޯަދންްބޭނުންވާްގިނަްފަރާތްތަަކަކށްްމަޢުލޫމާތުްފެންނާނެހެންް

ް ްބުނާ ްއެ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްވާތީ ްކަމަށް ްެވސ61ްްހުންނަންޖެހޭ ްމާއްދާަގއި ްްވަނަ ްވަނީ. ްއެ ވަނ62ްްަހިމެނިފައިވާ

ްބެހޭް ްމީހުންނާ ްއެ ްވަޒީާފައދާކުރަން. ްބޭރުމީހުން ްއެބައުޅޭ ްއަދަދަކަްށ ްގިނަ ްވަރަށް ްރާއްޖޭގައި ްބުނަނީ ްއެ މާއްދާގައި

ްނެހެދުމަކަށްް ްގަާވއިދެއް ްަވނީ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހީާވގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑަށް ްހެދުމަށް. ގަާވއިދެއް

ްކަމަށް.ްނޫ ްުއވާލުން ްމާއްދާ ްިމ ްެއއްބަސްެވވަަޑއިުނގެންނެވޭތީ ްމުއްދަތަށް ްމުއްދަތަށް، ްދީފަިއވާ ްއެހެންނަމަވެސް ން.
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ްޙުކުރަންޖެހިފަ.މާްގިނަްމާއްދާތަކެއްްއެބަހުރިްމިހާރުްއިޞްލާ

ް

ްްެކވުން:ވާހަކަެދއްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ނޑުްފުރުޞަތެއްްމިްހުޅުވާލީްރިޕޯޓަށްްއެްއޗެއްްދަންނަވާލުމުގެްގޮތުން.ް ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްއަޅުގަ

ްދަން ްއެްއޗެްއ ްގޮުތން ްގުޅޭ ްމަސަްއކަތާ ްޚިުދމަތުގެ ްމީހުންކުރާ ްާއއި ނޑުްވަޒީފާ ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނަވާލުމަށް.

ްހަމައެާއއެްއކޮށްް ްޝުކުުރއަދާކުރަމޭ. ްއަުޅަގނޑު ްމަަސއްކަތަށް ްކޮށްފައިވާ ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްށްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގައިްާރއްޖޭގައިްއެިކއެކިްަވޒީފާްއަދާކުރާްމީހުންގެްމަސައްކަތްްދިވެހިްދައުލަތުންްއެންމެްރަނގަޅަ

ްވެްސްރާއްޭޖގަިއް ްމިއަދު ްެދކޭގޮުތަގއި ްމިކަްންދަންނަވަން.ްައޅުަގނޑު ްއެކު ްހިތާމައާ ނޑު ްއަުޅގަ ބަލައިނުގަނެޭވްކަމަށް

ްދޮށުަގިއް ްބިލްޑިްނގ ްވެލާނާގޭ ްތިބީ ްއެ ްމިހާރު ްބޭފުުޅން ްޕިކަޕްތަުކގެ ްޑްރަިއަވރުންނާއި ްެޓކްސީ ޓެކްސީކުރާ

ވަރަށްްހިތްވަރުގަދަ،ްމަދުްބަޔަކު.ްއެފަދަްބައެއް،ްއެްމީހުންްރާއްޖެްއަށްްްމުޒާހަރާކުރަން.ްރާއްޖޭގައިްމިަކންްމިްކުރަނީް

ބަސްްތަޢާރުފުކުރީމަްއެްމީހުންގެްވިޔަފާރިްއަށްްބުރޫއެރި.ްެއހެންނަމަވެސްްއެއީްރައްޔިތުްނނަށްްފައިދާހުރިްކަމެއްްވީމަް

ްާޕކުކޮށްލާ ްމާޭލގައި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްއުޅުނު. ްއެާއއެުކ ްމީހުން ްކާރުތަުކަގިއްއެ ްމީހުންގެ ްއެ ްނެތި، ްތަނެްއ ނެ

ްވާހަކަް ްމި ްރިޕޯޓުގައި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކުރީމަ ްފެލައިލަން ްރައްޔިތުން ްްސޓިާކޖަހައި ްޓެކްސީތަުކގައި ނުވަތަ

ްގޮވާލަން،ްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީންްއިސްވެްމިްކަންކަންްބަލަ ން.ްދައްކާލަންްމިްޖެހުނީ.ްއަޅުަގނޑުްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީްއަށް

ރާއްޖޭގެްކިތަންމެްދަށްްފެންވަރުގައިްިވޔަސް،ްއަދިްކިތަންމެްމުސާރަްބޮޑުްމަސައްކަތެއްްވިޔަސްްދައުލަތަށްްޚިދުމަތެްއް

ްބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ.ް ްޚިދުމަތް ްކުރާ ްއެ ްމީހަކަސް ްޓެްކސީކުރާ ނުޑވެރިައކަސް، ްދަ ްޒާުތަގއިމްމަސްވެރިައަކސް، އޭގެ

ްއާއި ްޙަޤީޤަުތގަިއްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމުހިއްމޭްްއެއީ ްޑްަރއިވަުރްމާ ްެޓކްސީ ްއެ ްތަފާތަކީ.ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރި ިއއްތިހާދާއި

ްދަމަހައްޓަނީ.21111ް،31111ްް ްކުރިއަަރއި ްޤައުމު ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަށްވުރެ.ްެއްމީހުންނޭ ްމީހާ ްލިބޭ ްުމސާރަ ރުފިޔާ

ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްައޅުަގނޑުެމން ްކަމަށް ްއެްއޗެްއ ްއަންނަން ްމައްޗަށް ނޑުްްތިރިން ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް ްވާހަަކއިެގ މި

ްދީ،ް ްއިނާމުތަެކއް ްރޭގައި ްގޮުތން ްނުކުންނެވުމުގެ ްއިްނތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްވަޙީދު ްޑރ. ްމިހާރު ްރޭަގއި ފާހަގަކޮށްލަން،

ްރީތިް ްަދއުލަތަށް ްއަދި ްަކމެއް. ްާތއީދުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްއިނާމުދިނުން ްމީހުންނަށް ްގޮތުްނ ްއުސޫލެްއގެ ބަހާލައިފި.

ޤައުމަށްްރީތިްނަންްހޯދާްމީހުންނަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެކަންްކުާރއިރުްއަެނއްބައިްމީހުންގެްހިތުގައިޖެހޭްގޮތަްށްނަން،ް

ްރޭގަިއް ްދަންނަވާލަނީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްވަަރށް ްއެީއ ްކުރުން ކަންތައް

ްފޯނު ނޑު ްއަުޅގަ ްރޭގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ނުޑްްއިނާމުދިންއިރު ްއަުޅގަ ނުޑްޕޮލިޓިކްސްެގްއިތުރުން ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ނުނިވޭ

ްއަްށް ްހިތާމަކުރަން.ްދިވެހިރާއްޖެ ްތިބީ ްއެ ްކުޅުންތެރިން ްފުޓްބޯޅަ ްޓީމުގެ ްޤައުމީ ްފުޓުބޯޅަިއގަ.ްރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްކުރަނީ

ްނަުމގައި ްދައުލަތުގެ ްހޯދައިދީ،ްމެެޑއްެޔއް ްނަމެއް ްރީތިްޝަރަފުވެރި ްއެންމެ ްމީހުންްްމިހާތަނަށް ްއަުޅވަންޖެހޭ ައޅުވަންޏާ
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ްލިބުމުންް ްބަޔަކަށް ްނެތިން.ްއެީއްއެހެން ްދައްާކކަށް ްވާހަކަ ްމީހުންގެ ްއެހެން ްމީސްމީހުންނަށް،ްއަޅުަގނޑު ްއެހެން ތިއްބާ

ނޑުމެންްހަމައެކަނިްމި ްައޅުގަ ނޑުްެދކޭގޮުތގައި ްއެކަމާްކަންބޮެޑއްްނުވޭ.ްލިބެންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑު

ްނަުމގަިއް ްަދއުލަތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްއެކަނި. ްގަީޑަގއި ްއިންަނ ްޖަޒުބާުތގަިއ ްަވުގތުގެ ްެއ އަުގވަޒަްނކޮށްލަނީ

ްރީތިް ްއަށް ްރާއްޖެ ްދިނުމުން ްނިޝާން ްއެ ްސިއްކަޖަހާފައި ްދައުލަތުެގ ްދިވެހި ްވިޔަސް ްފަރާުތން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ވަނަްއަހަރުްަރންްމެޑެލްްހޯދައިދިންްޤައުމ2118ްްީކީްދިވެހިާރއްޖޭގެްނަމެއްްހޯދައިދީގެންްއެންމެްޙައްޤުކަންްބޮޑުްބަޔަ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްބަސް ްމި ްއަުޅަގނޑު ްފަރާތުން ްކުދިންގެ ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޓީމު، ފުޓްބޯޅަ

ްއެްއވެްސްހާލެއްގަ ްހަމަ ްގޮވާލަްނ،ްައޅުަގނޑު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްިއޖުތިމާޢީ ނޑު ްކުރަީނކީްއިްއވާލަންޖެހޭ.ްއަުޅގަ ިއްސިާޔސީ

ްައޅުަގނުޑް ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްއިނާމުދިނީީތ ްއިނގޭތޯ. ްކަމެއް ްާތއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއިނާމުދިނުން ްމިކަން. ނޫން

ްއަށްް ްރާއްޖެ ްހުންނަ ްއެ ްމީސްމީހުންގެ ްއިނާމުދިނުމުގައި ްއެހެންނަމަވެްސ، ްުޝުކރުއަދާކުރަން. ްވެސް ްއޮފީހަށް ރައީސް

ްޤު ްބޮޑެތި ްއެފަދަ ްއޮހޮރުވާިލްޓަކައި ްލޭ ްދާ، ްފޯރީގައި ްޖޯޝާއި ްމީހާ ްއެ ްޓަކައި ްފަޚްރަށް ްޝަރަާފއި ްއެ ރުބާނީތައްެވ،

ްގޮތަށްް ްދާ ްގެއްިލގެން ްަޙއްުޤތައް ްބަެއއްގެ ްއެްއވެސް ްއަދި ްާވގޮތަށް ްކުަޑއިމީސް ްބަޔަކަށް ްއެއްެވސް ްތެރެއިން މީހުންގެ

ް ްއެހެްނވީމާ، ްކޮށްގެންނުވާނެ. ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްގޮވާލަން،ްދައުލަތުން ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހަމަ ނޑު އަުޅގަ

ވަނަްއަހަރުގެްަޤއުމީްފުޓްބޯޅަްޓީމަށްްއަރުވަން.2118ްްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްއެންމެްަޝރަފުވެރިްދޭންޖެހޭްމެޑެލްްރާއްޖޭގެް

ްމިކަން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްޮގވާލަން،ްއަދި ްސަުރކާރަްށްވެސް ްމިއަދު ބެލުމަށްްްއަޅުަގނޑު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމައްސަލައިަގއި ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްނޫން. ްނިމުނީކީ ްއަޅުަގނޑު ްމިވަރުން ްޮގވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ްޖެހޭ.ް ްއެަބ ްފައިސަލާކުރަން ްރަނގަޅަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމުސާރަތަްއ ްދައުލަތުގެ ްދިެވހި ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑައަ ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިބެންޖެހޭްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދިވެހިންނަށް ްދިވެިހން. ްޚާއްޞަކޮށް ްދިވެހިން، ްޖެހޭ ްއެބަ ޅަން

ްސިާޔސީް ްެއއްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެްސ ްކަމުގައި ްމި ްަކނަޑއަޅަންެޖހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއް ްމުސާރަ ްދަށް އެންމެ

ލިބެންޖެހޭނެްއެކޭ.ްްރުފިޔ11111ްާވިސްނުމެއްްއަުޅަގނުޑގެްނެތް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅަގނޑުްބުނާކަށްްނެތިންް

ރުިފޔާްލިބެންޖެހޭނެްއެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްޭއަގއިްރަނގަުޅްގޮތެްއަގއިްެއކަންްކުެރވޭެނ15111ްް

ްދައްކާލާއިރަްށް ްހަމަ ްވާހަކަ ްމި ްވެސް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްދެން ްބަލަން. ްމިކަން ްޖެހޭ ްއެަބ ްައޅުަގނޑުމެން ގޮތަކަށް

ނޑުްދެޭކގޮުތގަިއްްއިޢްޒަތްތެރިްރައީްސ، ނޑުްމިްރިޕޯޓުގައިްމިްފުރުޞަތުްހޯދީްައސްލުްއަުޅގަ ދަނީ.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްފުވައްމުލަކު ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްއަށް، ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ މަސީޙުްهللا

ްބޭފުޅެއްް ްކަމަށް ްކުެރވޭނެ ްކަންތަްއތައް ްމިކަހަލަ ްގިަންްމުޙައްމަދަކީ ްޤަބޫުލކުރާތީ.ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ނުޑްދެޭކގޮތުަގއިްމިްޮއްތް ދުވަސްވަންދެންްަރއީސްްއޮފީހުގަިއްެވސްްމަސަްއކަތްކުަރއްާވފައިްހުރިްބޭފުޅެއް.ްއަިދްއަުޅގަ

ްަކއުން ްެއއީ.ްގިނަ ްބޭފުޅަކީ ްއިސް ްއެންމެ ްހުރި ްއަީޑގައި ްފަރުމާކުރުމުގެ ްބިލު ްގެނައުން.ްެއްލާމަރުކަޒީ،ްމި ސިލުތަކެއް

ްެދކޭގޮުތަގއިް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސްމިހާރު ްރަނގަޅު. ްއޭރަށް ްކަންތައް ްކުެރއްވި ްއެ ްބޭފުޅާ ްއެ ްދެން ދުވަސްވަރު
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ނޑުމެްނގެްބައިތުލްމާަލކަށްްމިވަުރގެްޕޭރޯލެއްްުނކަާތނެ.ްއައި.އެމް.އެފާްއެްއޗިހިންް އެކަންްބަދަލުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ްމުޤައްރިރު.ްދަންނަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮމިީޓގެ ްމާލިއްޔަތު ްމަނިކުފާނަކީ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްމަނިކުފާނަށް ްއެްއޗިހި ވާ

ްނިކަމެިތް ްމި ްރައްޔިތުްނގެ ްތެރޭަގއި، ްރައްޔިތުްނގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްއަޅައިލާތަެނއް ްއަޅާިލވަރަކަްށ ްމިްްރައްޔިތުންނަށް ްފެންނަމުން ްއިއްތިހާދުން ްނުފެނޭ. ްއިއްތިހާދަކުން ްމި ައޅުަގނޑަކަްށ

ނުޑްގޯްސކުރަނީކީްނޫން.ްހަމަްޚާއްަޞޮކށްްޑރ.ވަޙީދު.ްޑރ.ްވަޙީދުް ދަނީ،ްއިއްތިހާުދގެްވެސްްހުިރހާްއެންމެންްއަުޅގަ

ްބޮލަ ްމީހުންގެ ްހުރިހާ ްމިހުރި ްޑީ.އާރު.ީޕއާ ްޕީ.ޕީ.އެމާއި ްޓަކަިއ ްއިންތިޚާބަށް ްއިނާމުތަްއްރިޔާސީ ްފައިންއަރައި ށް

ނޑުްހިތަށްއަރާްމިް ބަހައިލާއިރުްވެސްްނުބަލަޭއްަޤއުމީްމަޞްލަޙަތަށް.ްޤައުމީްަވހުދަތަށްްއިނގޭތޯ.ްަބއެއްްފަަހރުްއަުޅގަ

ހުރިހާްއެންމެނަށްްވުރެްހަމަްރައީސްްމައުމޫނުްމާްރަނގަޅޭ.ްއެީއްމިްިއއްތިހާދުކޮުޅގެ.ްެއއީްެއްމަނިކުފާނުްވަހުދަތާއިް

ްރިޔާސީްސިޔާ ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްބަލާފައި ްވަހުދަތާއިްސިޔާސަތަށް ްދަންނަވަނީ ްމި ްބަލާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ދަތަށް

ްލައިގެންް ްއިނީ ްއެ ްބަލަންޖެހޭނީ ްނުލަންޏާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްެއއީ ްީހވަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކުރިމަތިލާނެހެން އިންތިޚާބަށް

ްބޭނުންވަނީްސަރުކާރުްހިްނގުމާްހަވާލުެވްތިބި،ްއެްކޮންެމްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނުޑްހަމަްމިއަދުްވެ ްސްޮގވާލަން

ްބަލާއިރުް ްމި ްބަލާށޭ. ްރަނގަޅަށް ްޙައްޤުތައް ްމީހުންގެ ްމަސަްއކަތްކުާރ ްރާއްޖޭގައި ްތިއްބަްސ. ްވެިރެވގެން ގޮތަކަށް

ްވެސް ްޙައްޤުތަކަްށ ްދިވެހިންގެ ްމަސަްއކަތްުކރާ ްރިސޯޓުތަކުަގއި ްބަލަންޖެހޭ ްޮބަޑށްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްމިއީ .

ްވިޔަފާިރވެރިް ްބޮޑު ްއޯންކުރަނީ ްމި ްރިސޯޓެއް ްކޮންމެ ްއެއީ ްނުދަްއކަނީ. ްީކއްވެތޯ ްއެ ްއެއް. ްވާހަކަ އިހުމާލުވެ،ްނުދައްކާ

އެއް.ްދެންްއެްވާހަކަްަދއްަކިއފިއްޔާްއެާތކަށްްނުދެވޭނެތާ.ްެއހެންވެގެންްނުދައްކަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއީްދަްއކަންޖެހޭް

ްމި ްައޅުަގނުޑްްކަމެއް. ްހަމަ ްއުޅުްއވާ، ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްހަމަ ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްެވްސ ދައްާކއިރު

ްއެބަް ްބޭފުޅުން ްހަރުދަނާ ްހަމަ ްމިކަހަލަ ްޝިޔާމު ްޓްރެވަލް ްއިބްރާހީމު،ްސަން ްޤާސިމު ްޗެއަރަމން ްވިލާގެ ފާހަގަކުރަން.

ްބޭފު ްދެ ްވަކި ްއަޅައިލާ. ްެވސް ްމުަވއްޒަފުޅުންނަށް ްއުޭޅްއުޅުްއވާ ްއެބަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްދެްއކީކީ ްވާހަކަ ުޅންގެ

ްމީހުންނަީކް ްއެ ްރައީސް. ްރިސޯޓުތައް،ްޢިްއޒަތްެތރި ްހުރި ްާރއްޖޭެގ ްނުބަލައި ްޙައްޤުތައް ްމުވަްއޒަފުންެގ ްހާލުގަިއ ވަރަށް

ްދިވެހިރާއްޖެ ްރަށެއްަގއި ްއެހެން ްނޫން ްރަްށ ްދިރިއުޅޭ ްދޫކޮށް، ްރަްއެޓހިން ްދޫކޮށް، ްއަންނަްްއަނބިދަރިން އަށް

ްމިް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްފާަހަގކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމީހުންެގްޙައްޤުަގއި ްއެ ްަބއެްއ. ްތިބޭ ްޚިދުމަތްކުރުމުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް

ްޢީސާް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްއުޅޭނީ ްއުފުލާ ްއަޑު ްމެންބަރަކަށް ްވެސް ްފަހުން ްކުރިންނާިއ ްއައުމުގެ މަޖިލީހަށް

ްމި ްއިނގޭތޯ. ްވެްސްއެކަނި ްވާހަކަދެއްކީމަ ްހަދާ ްޤާނޫނެްއ ްޙައްުޤގައި ްޭބފުޅުންގެ ްއެ ްނޫޅޭ. ްމީހަކު ްީސރިޔަސްވާ ކަމަށް

ދުވަހަކުްއެްވުޖޫދަށްްައއިސް،ްއެްމީހުންގެްޙައްޤުަތއްްބެލިފަްއެއްްނެތް.ްމިއަްށވުރެްމުނާަސބުްދުވަހެއްްނެތްްމިްވާަހަކް

ްދަުއލަ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިނަންޖެހޭނީ،ްދައްކާކަށް. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތެއް ްކުރާ ތަށް

ްމެންބަރުންނަކަށް،ް ްރައީސުންނަކަށް،ްކުީރެގްމަޖިލިސް ްކުރީގެ ގުނަންޖެހޭނީ،ްވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ،ްފައިސަލާކުރަންޖެހޭނީ

ްއެ ްޚިދުމަތްކުރުމުގައި ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްމިއީ ްނޫނޭ. ްެއއް ްލާފަ ރޑް ްރިޓަޔަ ނިޑޔާރުންނަކަށް ްފަ ންމެްކުރީގެ
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ްމީހުންނަށްް ްމަސައްކަތްކުރާ ްތަންތަނުގައި ްއުނދަގޫ ްއެންމެ ްތަންތަނުގައި، ްނުސިހާނު ްއެންމެ ނުކިއްސަުރއިރު،

ްޤާއިމުކޮށްިފް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުސޫލު ްމި ްނެތޭ. ްއުސޫލެއް ްމިނޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްަވޒަންހަމަކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން

ްމީހުންނެ ްޓެކްސީކުރާ ްނުލިބޭނެ ްމިއަދަކު ްނަމަްނަމަ ްޤާއިމުކޮށްފި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއުސޫލު ްމި ްވެލާާނގޭދޮށަކު. އް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއުސޫލު ްމި ްސޮއްސާލަިއގެންނުދާނެ. ްަފހަތަށް ްފޮހެިވގެން ްމަސްވެރިކަން ްއިޤްތިޞާުދގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނުޑވެރިކަންްކުރާނީްބޮުލންްފަތްފައިބާފައިްތިބޭްމީހުން އެކަންޏެއްްނޫން.ްުޒވާނުންްްޤާއިމުކޮށްފިްނަމަްދިވެހިރާއްޭޖގެްދަ

ްނޫނިްއާޔް ްކަންކަމަށް ްބޮޑުންގެ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްވަންނާނެ. ްކަންކަމަށް އެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއިލްތިމާސްކޮށް ްަހމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްޯނވޭ. ްވެސް ްސްކީމެއް ްމެިޑކަލް ްޯނވޭ. ްވެސް އިނާޔަތެއް

ްދާް ްދެކުނު ްޢަބްދުފުވައްމުލަކު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމްهللاްއިރާގެ ްއަޅުަގނޑު ްމިދެންނެވީ ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ މަސީޙަށް،

ްއަޅުަގނުޑް ްދަންނަވަނީ ްމި ްނަން ްބޭފުާޅގެ ްއެ ނޑު ްައޅުގަ ްއެދެން. ްެބއްލެވުން ްކޮމިޓީގައި ްތި ްނުކުތާތައް ފާހަގަކުރި

ް ްބޭފުޅާ ްއެ ްއުޅެިފއްާޔ ްމިކަާމ ްސީިރޔަސްކޮށް ްބޭފުާޅ ްއެ ްހުރިްދެކޭގޮުތގައި ްޤާބިުލކަން ްކުެރވޭވަުރގެ ްމިކަން އަީކ

ނޑުްނިންމާލަމުންް ތަޖުރިބާކާރު،ްޢިލްމުވެރިްބޭފުޅެއްްއަދިްކޮންމެްޕާޓީްއެއްގައިްހުއްޓަސް.ްއެގޮތަށްްޮގަވއިލާފައިްއަުޅގަ

ްއިންތިޚާބުެގްޢިއްޒަާތއިްލަްއޒަ ްަވޙީދުްޙަސަންްމަނިކަށްްމިްދަންނަވަނީްރިޔާސީ ތަށްްޓަަކއިްއަޅުަގނޑުްހަމަްމުޙައްމަދު

އެއަރޕޯޓުްދިވެހިންނަށްްމިނިަވންކުރާށޭްމިހެންްކިޔައިގެންްމިކަހަލަްތާކުންތާކުނުޖެހޭްދިވެހިްޤައުމުްދަރާްފަދަްކަންކަންް

ްނެތިންް ްދަްއކާކަށް ްވާހަކަ ްޖެހޭ.ްއަޅުަގނުޑްއެ ްއެބަ ްދިވެހިކުރަން ްވެސް ްމީހުން ްގިނަ ްވަަރށް ނުކުރާށޭ.ްދިވެހިކުރަންޏާ

ްއެހެންވީމާ ްއިނގޭތޯ. ނޑުމެންް، ްއަުޅގަ ްވިސްނައިގެން ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްދެކޭގޮުތގައި ައޅުަގނޑު

ްރީތިް ްގޮުތގަިއ، ްވެރިެޔއްގެ ްއިއްތިހާުދެގ ްރައްޔިތުންގެ ްޮގވާަލނީ ްހަމަ ްވަޙީދަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރަންވާނީ. ކަންތައްތައް

ނޑުްދެންެނވިންްގޮތުަގއިްނިްވޔޯކަށްްވަަޑއިގަްނނަވާށޭ.ްޔާމީނާއިްތަސްމީނާއިްޤާ ސިމާްކުޅެންްނޫޅޭށޭ.ްކުރީްދުވަހުްއަުޅގަ

ްސަރުކާރުް ްވަޙީދު ްކަރަންުޓދީފިއްޔާ ްެއއަށް ްވާހަކަ. ްބުރުމާގެ ްނެތް ްކަރަންޓު ްދެންނެވިން ްއިބްރާހީމަށް ޤާސިމު

ްއޮތް ްކުރިއަށް ްކުރާނަން ްެއކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްެއއީ، ްެއއް ްބުރުމާ ާތގަ.ްތޮރުފައިލެޭވވަރުގެ

ްފަހަތަށްް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވަޙީދަށް ްއެހެންވީމާ، ްކުާރނަން. ްއެކަން ްސިއްރުކޮށްފައި ްވޯޓު ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްނެރެގެންް ްމީހުން ްދިމާލަށް ްމީހުންނާ ްމި ްސަފީރުންނާ، ްޑިޕްލޮމޭޓުންނާިއ ްތިއްަބވާ ްާރއްޖޭަގއި ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާށޭ.

ނޑާލައި،ްމިްޤައުމުގެްރައްޔިތުންްދަރުވާލަންްއެްއޗިހިްކިޔުްއވައިްމިްޤައުމުެގްއަގުަވއްޓާލަް އިްމިްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދުްފު

ްމަސައްކަތްނުކުރާށޭ،ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހިއްޖެ. ްައއިްސ ްަވގުތު ްހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ްމެންބަރު، މިނެޓުގ31ްްެޢިއްޒަތްތެރި

ްުތކޮޅެއްްއަުރވަން.ްހުސްވަގު
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ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:30ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއޮންނަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްފެށުމަށް ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ 1ްްމި ްއަލުނ1ްްްޖަހާއިރު. ްހަމަނުވާތީ، ްކޯރަމް ޖެހިއިރު

ނުޑްމިނެޓ5ްްުރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހުްގަވާއިުދގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންް ބެލިއިރުްވެސްްހަމަްެއއްްުނވޭ.ްއެހެންކަމުންްއަުޅގަ

ް ްޖަލްސާ 1:31ްގަސްތުކުރަނީ ްތިއްބެވީ ްހާޒިރުވެވަަޑއިގެްނ ްމިހާރު ްމަސައްކަްތކުރުމަށް. ްފެށޭތޯ މެންބަރުން.16ްްގައި

ނޑާލަން.ްަވއްސަާލމްްޢަލައިކުމް.ް ްއަޅުަގނޑުްމިހާްހިސާބުންްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލއްް)ޖަ ްއަްށ(13:31ްންްއ13:16ްިުވން:ްލްސާްމެދުކަ

ް

ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްް.12

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގައި ްއެޖެންާޑްްއަޅުަގނޑުމެން ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމި ްމަތިން ްއުސޫލުގެ ްގެންދާ ޢަމަލުކުރަމުން

ް ްކަންކަމަވ12ްޯއައިޓަމު ްހުރި ްއެހުމަްށ ްބެހޭްޓަށް ްނިޒާމާ ްރަނގަބީލު، ްޖަހަންޖެހޭ ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ށް

ްމައްސަލަްއެްއ،ްައޅުަގނޑުްުފރުޞަތުްއަރުވަންްމަްއޗަންގޮިޅްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކެވުން:މަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްްމައްޗަންޮގޅި

ްގޮތުން،ް ްބެހޭ ްކަމާ ްމި ްއަޅުަގނޑަށް ްފަރާތުން ްބޭނުން.ްޓޯޗަރްވިކްޓިުމގެ ްކުރިްންދަންނަވާލަން ްވޯުޓގެ ްއަދި އަޅުަގނޑު

ނޑަށްްމިްއޮތީްލިޔުންތަކެއްްހުށަހަޅާފަ.31ްްކުރީގެް އަހަރުގެްއަނިާޔވެިރްވެރިކަމުގައިްލިބިފަިއވާްވެިރންްމިްއޮތީްއަޅުގަ

ްިއދާރާއާްހަވާލުކުރަން.ްްއަޅުަގނޑުްގަސްތުކުރަންްމި

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކޮންމެ ްފުރުޞަތު ްފޮނުވުމުގެ ްއަށް ްއިދާރާ ްއެއްެޗއް ްފޮނުއްވަންޖެހޭ ްއަށް ްއިދާރާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްއެޖެންޑާްއަިއޓަމުް ައއިގެންްކުރިއަްށ12ްްމެންބަރަކަށްްވެސްްއޮންނާނެ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްޫނން.ްއަުޅގަ

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްހިސާބަށ12.1ްްދާނަން. ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރެއިްނ ްމަސަްއކަތުގެ ްުދވަހުގެ .

ްކަމުެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮތީ ްމި ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެހުން. ްވޯޓަްށ ްކަންކަމަށް ގޮސްފަިއވާ

ްހުންނަވައިގެ ްނިގުަޅިއގަނެ،ްމަޤާމުގައި ްޙައްޤުތައް ްރަްއޔިތުންގެ ްގަސްުތގައި ްޢަބްދުލްގައްޔޫމު ްމައުމޫނު ްއަްލއުސްތާޛު ން

ހިންގާފައިާވްލާއިންސާނީްއަިނޔާްބެލުމަށްްމިނިވަންްކޮމިަޝނެއްްއުެފއްދުމަށްްމައްޗަްނގޮިޅްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްޤަރާ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރުންނަށްްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ރު،

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

72ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވި

28ްްވޯޓުްދެްއވީ:

41ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 68ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 35ް.ްފާސްވުމަށް ްޤަރާރ68ްު.ްޖުމްލަ ްމި .ްއެހެންކަމުން

ނުޑްދެންްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްމަޖިލީހުންްބަލަ އިގަންނަންްފާހެއްނުވި.ްދެންްއަޅުަގނޑުްވޯަޓށްްމިްދަންނަވަނީ،ްއަުޅގަ

ް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޮގވާލަިއ، ނޑާލުމަށް ްކަ ްއެލަވަންސް ްކޮމިޓީ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަަނ142ްްރައްޔިތުން

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުުންދާއިރާގެ ްގަލޮޅު ްދަށުން ްމަޖިލީހުންްމާއްދާގެ ްޤަރާރު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ންަބރު

ްބަލައިގަތުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފުްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 56ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 29ް.ްފާސްވުމަށް ްޤަރާރުް.ްއެހެންކ56ަ.ްޖުމްލަ ްމި މުން

ްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.12ްްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމަށްްފާހެއްނުވި.ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްއ13ިޑާ ްގެ. ްކުިރއަށް ްއަޅުަގނުޑ ްދަށުން ްައއިޓަުމގެ ްއެޖެންޑާ ްއެ ްމަސަްއކަތް. ްއެހެން ންދާނީްތުރު

11.1-ްް ްނަންބަރު ްބަހުްސގެް،2118/2ްޤާނޫނު ްރިޕޯުޓގެ ްކޮމިޓީގެ ްބިުލެގ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫަނށް ްބެހޭ ަވޒީފާއާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކޮމަންޑޫ ްވަނީ ްއެދިަވަޑއިގެންފައި ްވާހަކަދައްަކވަން ްފުރަތަމަ ްބަހުސްގައި ްމި މަރުޙަލާ.

ްޢި ްއަުޅަގނޑު ްވަޙީދު. ްދެކުުންޙުސައިން ްމައްޗަްނގޮޅި ްއެއް ްމައްަސލަ ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމީ ްމެންބަރަށް އްޒަތްތެރި

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:
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ްނި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޝުކުިރއްޔާ. ްތިރީހަކަށްްއާދެ! ްސަތޭަކ ްެދންމެއަކު ްދާދި ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ްެނގީ، ްމި ްކަމެއް ްބެހޭ ޒާމާ

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްގެެނއްސަ. ްބަާޔންތަކެއް ްސިންގާ ްބޮޑު ްެއ31ްްމީހުންގެ ްފަރާތްތަކުން ްެވރިކަންކުރި އަހަުރގެ

ްތަނު ްިމ ްކުރަން ްކަންތައް ްއެ ްެވސް ްޮއްއވާ ްބުނެފައި ްބަލަން ްއިްނ ްޫޔ.އެން ްވާތީްއަނިާޔވެރިކަން ްހުރަސްއަޅާފަިއ ން

ް ްމިހާުރ ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްޔޫ.އެން ްއެްއޗެހިތައް ްމި ްޑައިރެކްުޓކޮށް ްސީދާ ްމިްފޮނުވާލަން މިހާރު

ްލާފައިްމިްނަްއޓާލަނީ.ްާވހަކަްދަންނަވައިްއެ،ްނައްޓާލަނީ.ްއެހެންވީމާ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްކަމަކަށް.ްްއާދެ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

މަޖިލީހުގެްރިޔާސަތަށްްަވޑަިއެގންދެއްވުމަށްްވެލިދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްއަރިހުންްައޅުަގނުޑް

ްއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްއެދެން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްޮތއްޑޫްާދއިރާގެްޢިް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްކަންބޮުޑވާްކަމެއްްމަޖިލީހާްގުޅިގެްން ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއްމިްނެގީްއަޅުގަ ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ްކަ ްއެއް ްމައްަސލަ ްނިޒާމީ ްއެއީ ްރައީސާއިްހިނގާތީ ްމަޖިލީހުގެ ްއެބަފެނޭ ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑަށް ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރާތީ. މަށް

ްމިކަމާް ްވާހަކަދައްކާީތވެ. ްބޭފުޅުން ްދެ ްގޮތަށް ްދިމާނުވާ ްޮގތުން ްގުޅޭ ްމަޖިލީހާ ްމީޑިޔާތަުކގައި ްރައީސް ްނައިބު މަޖިލީހުގެ

ްކަންބޮޑު ްވަރަށް ްމެންބަރުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންާނއި ްތަންކޮޅެއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭފުޅުން ްއެހެންވީމާ،ްދެ ވަން.

ނޑުްހަމަްއިލްތިމާސްކުރަން. ްގާތްކޮށްްމިްމަސައްކަްތކުރެްއުވމަށްްއަޅުގަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަސައްކަތްކުރަމުންް ްމަތިން ްމަްޝވަރާެގ ްދެއްވި ްތި ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އާދެ!

ްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްގެންދެވޭ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްބަލާނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތޯ

ްފުރުޞަތުއަރުވަީން ްމި ްއަޅުަގނޑު .`ް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްދަޢުވަތުއަރުވަން. ްވަަޑއިގެންެދއްވުަމށް ރިޔާސަތަށް

ްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުަމށް.ްްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޙުސައިންްވަޙީދަށް
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ްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްބެހޭް ްަވޒީފާއާ ްއޮތް ްމި ްިމައދު ްކުރިމަތީގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ލެއްްނޫން.ްދެންްހަމަްމިގޮތަށްްމިކަން،ްކޮމިޓީންްމިއަށްްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލަކީްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރާްބި

ްމެންބަރުންނަށްް ްކޮމިޓީގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތީވެ ްނިންމާފައި ްއޮީތވެ، ްފާސްކޮށްދެއްވާަފއި ްކަމަށް ތާއީދުނުކުރާ

ައކީްވަނަްާމއްދ62ްްާވަނަްމާއްާދްއާިއ61ްްވަަންމާއްދާްާއއ61ްްިޝުކުރުދަންނަވަން.ްްއާދެ!ްަވޒީފާއާްބެހޭްޤާނޫނުެގް

ްއެބަް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފާހަަގުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމާއްދާކަން ްތިން ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ވަޒީާފއާ

ްގިނަވެަފިއް ްއަދަދު ްމަސަްއކަތްުކރަމުންދާ ްބޭރުމީހުން ްއަްށވުރެ، ްއާބާދީ ްރާއްޭޖގެ ްާރއްޖޭަގއި ްަވގުތަކީ ްމި ވިސްނަންޖެހޭ

ްާވއިރު،ްއަުޅަގނޑުމެން ްަވގުތަކަށް ްވަޒީާފގެްއޮތް ްމަދުކޮށް،ްދިވެހިންނަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްއަދަދު ްބޭރުމީހުންގެ ްމިކަން ނަށް

ފުރުޞަތުދެވޭނީްވަޒީފާއާްބެހޭްޤާނޫނުގެްއުނިކުރަންްމިދެންނެވިްމާއްދާތައްްބާއްަވއި،ްއަދިްއެކަމާްބެހޭްގޮތުންްރަނގަޅުް

ްޤަބޫލުކުރަ ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހެދިގެން ްޤައުމެްއގަިއްޤާނޫނުތަކެއް ްކޮންމެ ްދުނިޔޭގެ ންޖެހޭ.

ޚާއްޞަކޮށްްތަަރއްޤީވެަފއިާވްހުރިހާްޤައުމެއްަގއިްވެސްްއެްީމހުންްކުރާްމަސައްކަުތަގއިްމަދުވެގެންްެދވޭނެްއުޖޫރަްެއްއް

ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮންނަނީ.ްމހާރު ްއެހެން ްެއކަން ްާވތީވެ ްފައިދާތަކެއް ްމުހިއްމު ްަވރަށް ްއޭަގއި ނަޑއެޅިފަިއްޮއވޭ. ނަށްްކަ

ްކޮންމެވެްސް ްކައިރި ްސަބަބަކީ ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްމީހަކު ްއެްއެވސް ްވަޒީފާދޭކަށް ްދިވެހިންނަށް ްކަމަކީ ްފެންނަ ްމި ބޮޑަށް

ް ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ111ްްޑޮލަރަށް،51ްްޤައުމަކުން ްބަދަލުގައި ްޭއގެ ްމީހުންްގެނެވޭތީެވ.ްއެކަަމކު ްއަށް ްަވޒީފާ ޑޮލަރަށް

ްވެސް ްކަމަކަށް ްކޮންމެ ްމަދުވެގެން ްދެވެންް، ްއެއް ްއުޖޫރަ ްވަކި ނަޑއެިޅެގން ްކަ ްމަދުވެގެން، ްެވސް ްވަޒީފާއަކަށް ކޮންމެ

ްޚަރަދަށްް ްމަޖުބޫރުވާނެ ްފަރާތްތަކަށް ްވަޒީފާދޭ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވިޔަފާރިވެރިންނަށް، ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްނަމަ އޮންނަ

ްވަޒީފާއަ ްއެބަތިބި ްވެްސ ްދިވެހިން ްވަޒީފާދޭން. ްއެ ްދިވެހިންނަށް ްކިޔަނީްބަލާއިރުަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ދާކުރަން.

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްކަމަކުން ްކުރާ ްމީހުން ްއެ ްސަބަބަކީ ްއަާދނުކުރާ ްވަޒީާފއަދާނުކުރެއޭ. ްަބޔަކު ްއެަތއް ްތެޭރގަިއ ދިވެހިންގެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްވަޒީާފގައިްއުޅޭްމީުހންނަށްްމަދުވެގެންްވަިކވަ ެރއްެގްއެކަީށގެންވާްއުޖޫރަްއެއްްލިެބންނެތީމަ.ްއަޅުގަ

ްގެްއލުންތަކެއްްިވޔަފާރިވެރިންނަށްްވާނެ.ްެގއްލުމެއްްނޫން.ްެއް އުޖޫރަްއެއްްހަމަޖައްސައިފިްަނމަ،ްކޮންމެވެސްްވަެރއްގެ

ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނަގއިދާނެ. ްމަދުވެގެން ްތަންކޮޅެއް ްފައިދާ ްވާ ްރާއްޭޖގަިއްްމީހުންނަށް ްވިޔަފާރިތައް ނޑުެމން އަުޅގަ

ނޑުމެ ންްދައުލަތެއްްއޮންނަންޖެހެނީްރައްޔިތުންނަށްްއެންމެްހެޔޮގޮތުަގއިްފައިދާވާންްކަމަށްްާވއިުރްހިންގަންޖެހެނީ،ްއަޅުގަ

ްއެންމެް ްހަދައި، ްޤާނޫނެއް ްއެކަށީގެްނާވވަެރއްގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

ނޑަްށްްމަދުވެގެންްމީހަކަށް،ްމިވެނިްމަސައްކަެތއްްކުރާްމީހަކަށް ނަޑއެޅުމުންްއަުޅގަ މިވެނިްވަރެއްްދޭންޖެހޭނެްކަމަށްްކަ

ްފުރުޞަތުް ްވަޒީފާެގ ްދިވެިހންނަށް ްގޮސް ްމަދުވެގެން ްބޭރުމީހުން ްއިން ްރާއްޖެ ްކަމަކީ ްއެނގޭ ްވެސް ހަމަޔަޤީނުން

ނޑު ްއަުޅގަ ްިވޔަފާރިވެިރން. ްބަެއއް ްތާއީުދނުކުރެއްީވ ްވެސް ްކުރީަގއި ްިމކަމަށް ްދާނެކަން. ްނަްންްތަނަވަސްެވގެން ދެން
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ްފައިދާް ްލިބޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްިވޔަފާރިވެރިންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތިން. ދަންނަވާކަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮްތްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހިފައި ްކޮންމެހެން ްޓަކަިއްމިއީ ްޓަކަިއްރަްއޔިތުންނަށް ްަޤއުމަށް ްދިަޔޔަސް މަދުވެގެން

ރިްމެންބަރުްމުއްޠަލިބުްކަހަލަްބޭފުޅުންްމިކަހަލަްބިލުތައްްހުށަހަޅާތީ.ްއެްބޭފުޅުންނަކީްއަބަދުެވްސްހިތާމަކުރަންްޢިއްޒަތްތެ

ްމިް ްއެކަމަކު ްބޭފުޅުން. ްތިބޭ ްވެފައި ްކަމަށް ްބޭފުޅުން ްޖިހާދުވާ ްޓަކައި ްަޤއުމަށް ްޓަކައި، ްަރއްޔިތުންނަށް ވާހަކަތަުކގައި

ްމަސައްކަތްކުރުވާފަް ްލައްާވ ްރަްއޔިތުން ްމީހުންނަށްްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްނެތޭ. ްކަމެއް ްވެސް ްދޭނެ ްއެއްެޗއް ްއެްއެވސް އި

ްވިސްނުމަކަްށް ްމިކަހަލަ ްއެހެްނވީމާ، ްނިމުނީއޭ. ްއެ ްެއކަން ްމަސައްކަތްކުރީަމ ްކާލަިއެގން ްވަންޏާ ކާލަިއގެން

ްަބއެއްް ްދިޔައިރު ްވާހަކަދަްއކަމުން ްބިލަށް ްމި ްމިތާނގަިއ ްދެން ްހިތާމަކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ބޭފުޅުންްްތާއީދުކުރެްއވީތީ

ްދިނޭ.ް ްވެސް ްދެނީއޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީަގއި ްބޭފުޅުންނަށް ްތަންދޮރުނުދަންނަ ްމަޤާމުތައް ްސިޔާސީ ްސަރުކާރުަތކުަގއި ވިދާޅުެވއްޖެ

ްދެއޭ. ްސަުރކާރުަގއިްްމިހާރުވެސް ްމި ްަސރުކާރުގަ. ްމި ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއެކަންަތއް ްފެނޭ ްއެބަ ްމިހާރު ައޅުަގނޑަްށ

ްތިއްބެް ްމިހާރު ްއިސްކޮށް ްނޭނގެ.ްއެންމެ ްއެއް ްޒިންމާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްކަމެއް ްކުރާ ްއެއް ްވާހަކަ ްދެއްކޭ ްބޭފުޅުންނަކަށް ވި

ްރޯދަޔަށްް ްމިއަންނަ ްރާއްޖޭަގއި ްބިރުގަނޭ ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިން ްވާހަކަ ްދެއްކޭ ްއަރައި ްބޭފުޅުންނަށް ބައެއް

ންނާއިްއެމްބެސެޑަރުންނަށްްހަޖޫޖަހައި،ްމަލާމާތްކޮށްްފިޔާކޮޅެއްްވެސްްނުލިބިދާނެތީ.ްޤައުމުތަކުންްފޮނުވާފައިްތިބިްސަފީރު

ްމީހުންް ްޤައުެމއްގެ ްއެއް ްމަލާމާތްކުރަނީ. ްޕާލިމަންޓަށް ްޤައުުމގެ ްބޮުޑވަޒީރުންާނއި ްޤައުމުތަކުގެ ްބޭރުކުރަނީ. ްމީހުން އެ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްހިތާމަހުރި ްމިއީ ްވާަހކަދައްކަީނ. ްިކޔަިއގެން ްކަޅޭ ްދޮނޭ، ްަޤއުމަށްވުރެ ްމިފަަދްްއަނެއް ަރއީސް.

ްބޭފުޅުންް ްިތއްބެވި ްސަފުގައި ްއިސް ްސަރުކާރުގެ ްޭބފުޅުން ްޮބޑެތި ްސިޔާސީ ްޕޯޑިއަމްަތކުަގއި މަޖިލިސްތަކުގަާޔއި

ްނޫން. ްއެީއކީ ްމައުޟޫޢަކީ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަކަސް ްވިސްނަވަންޖެހޭނެ. ްބޮޑަށް ްތަންކޮެޅްއ ްވާހަކަދަްއކަާވއިރު

ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ްހަމަ ްމެންބަރުްްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުނިކުރުމަށް ްޤާނޫނުން ްބެހޭ ްަވޒީާފއާ ްއަީކ، ވާހަކަ

ް ްިމްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއޮތުމުގ3ްްެމުއްޠަލިބު ްއަދި ްއޮންނަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްވަޒީާފއާ ްއަކީ މާއްދާ

ްމިހާ ްއެއަށް ްހެދި ްޤާނޫނުތަކެއް ްހަރުދަނާ ްވަރަށް ްރަނގަޅު، ްވަރަށް ްކަމެކޭ.ްއިތުރުން ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްމިހާރަށް ރުން

ްވަކިްމުހިއްމުކަެމްއް ދިވެހިރާއްޖެްއިންްމަސަްއކަތްުކރާްބޭރުމީހުންްމަދުކުރުމަށް،ްދިވެހިންނަށްްވަޒީފާދިނުމަށްްމިއަށްވުރެ

ްހަ ްަދންނަވަން.ްއަދި ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްްޤާނޫނަށް ްނެތޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމި މައެާއއެުކްކުރާކަށެއް

ްމިްމާއްދާތައްްއުނިކުރުމަށްްްނުފެންނަްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެނައުންސްމަންެޓއްް ްކުރީަގއި ްފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ްމެންބަރަކަށް ްއިތުރު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްެއއީ ްއިނގުރައިޫދްދަންނަވައިލާނަން. ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިީޓގަިއ ްމާލިއްޔަތު ްބަދަލު. ްައއި ްކޮމިޓީައކަށް މަޖިލީހުގެ

هللاްޙަމީދުގެްބަދަލުގައިްފުަވއްމުލަކުްދެކުުންދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުهللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދު
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ްޕީ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްއަށް ްކޮމިީޓ ްއެ ްމުޙައްމަދު ްވާތީްމަސީޙް ްފޮނުއްވާަފއި ްސިޓީ ްގްރޫޕުްނ ްޕާލިމަންޓްރީ .ޕީ.އެމްގެ

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިޢުލާނުކުރަން.2ްވަނަްމާއްދާގ29ްްެރައްޔިތުންގެ ްއެގޮތަށް ްއެަކން ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ނ(ގަިއވާ ގެ

ނޑުްފުރަޞތެއްްމިްއަރުވަނީްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނު ްޙުސައިންްމަނިކަށް.ްއެއަށްފަހުްއަުޅގަ

ް

ްސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުވިލިމާފަންނުްދާއި

ް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްވަޒީާފއާ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރ2118/2ްްުއާދެ! ްދާއިރާެގ ްަފރެސްމާތޮޑާ އަށް.

ްއި ްއުޅުއްވާަފިއވާ ްގެންނަށް ްމުއްޠަލިބު ްނިންމާފައިްއިބްރާހީމު ްމި ްއިން ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ ްގޮތުން ްބެހޭ ޞްލާާޙ

ްކޮމިޓީގެް ްމި ްުޝުކރުދަންނަވަން. ްއެކު ްިއޚުލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްރިޕޯޓަށް ްއޮތް ްފޮނުވާފަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފަޚް ްތާއަބަދު ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަީކ ްބުރަ ްކުރަްއވާފަިއާވ ްމަސީޙު ްމުޤައްރިރަްށ ރުވެިރާވްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމި ްގޮތަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމި ްދަނީ ްމި ްނިމިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމުަގިއ3ްްމަސައްކަތެއް. ްއުވާަލއިފި މާއްދާ

ނޑުމެންނާްހަމައަށްްފޮނުއްވާފައިްއޮތްްރިޕޯޓެއް.ްއެކަމާްބެހޭްގޮތުންް ވާނަމަްއެއީްރަނގަޅުްނޫންކަްންބަޔާންކޮށްދީްއަޅުގަ

ްމަޢުލޫމާތު ްމިފަދަްދެއްވާފަިއވާ ްބަލައި، ްހާލަތަށް ްިމއަުދގެ ްވިސްނާލާއިރު ްނުކުާތތަކަށް ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްައލީގައި ގެ

ްފެނިގެންދޭ.ް ްކަމުަގއި ްދައްެޗއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްހުރި ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްވެސް ްއުވާލުމަކީ ްވަތުތަްށ ްަވގުތުން މާއްދާތަކެއް

ިކއެކިްއިޞްލާޙުތަުކގެްތެރޭަގއިްމިއަށްވުރެްރަނގަޅަށްްމިްއަދިްއަލަށްްއިޞްލާޙުކުރެވެުމންދާްވަޒީފާއާްބެހޭްޤާނޫނުގެްއެ

މަފްހޫމުްދޭހަވާްގޮތަށްްއެްހުަށހަޅުއްވާަފއިްާވކަންްެއއީްވެްސްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭްކަމެއް.ްިމފަދަްމުހިއްމުްނުކުތާްއެްއގެް

ް ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްބަލަން، ްދިރާސާކޮށް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްކާއިރު ްވަޒީފާެގްމައްޗަށް ްހުރި ޤައުމުގައި

ްއެްއވެްސް ްޤައުމު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްދުޅަހެޔޮކޮށް،ްރަނަގޅުޮކށްގެން ްއިޤްިތޞާދު ްޤައުމުގެ ފުރުޞަތު.ްމި

ްބަަޔކަށްް ްބައިވަރު ްކިތަންމެ ްއުފެއްދިދާނެ. ްޕާޓީަތކެއް ްަވއްތަެރއްގެ ްބައިވަރު ްކިތަންމެ ްނުވާނެ. ްިއޞްލާޙެއް ގޮތަކަށް

ސްްކުެރވިދާނެ.ްަނމަވެސްްމިްަޤއުމުްހަމަޔަކަށްްއެޅޭނީ،ްިމްޤައުމުްރަނގަޅުްުދވެްއޔެްއގަިއްކުިރއަށްްެދވޭނީްވެރިކަންްވެ

ްތިބެގެްން ްވެއްެޓއްަގއި ްދުޅަހެޔޮ ްދިއުމަށް، ްކުރިއަށް ްޤައުމު ްގޮތުން ްއިޤުތިޞާދީ ްގޮސްގެން. ްޤައުމު ްގޮތުން އިޤްތިޞާދީ

ް ްެއ ްބޭނުންވާނެ. ްއެްއ ްއާބާދީ ްއެހެންްމަސައްކަތްކުރާނެ ްނުދާނެ. ްކުރިައކަށް ްަޤއުމު ްއެ ްނޫނީ ްމަސައްކަތުން ޤައުެމއްެގ

ގޮއްސަްއޮތްްެއްއވެސްްޤައުެމއްްދުނިޔެއަކުްނެތް.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްޤައުމުަގއިްއުފެއްދެްންހުރިްވަޒީފާގެްފުރުޞަތުތައްް

ްގޮ ްބަހައިލާނެ ްއަށް ްޒުާވނުންްނުވަތަްމަސަްއކަތުެގްާއބާދީ ްޤައުުމގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮތުން ތަާކްބެހޭ

ްއެްއގޮްތް ްފިކުރު ްވިސްނުމާއި ްެއއްމެންގެ ްހުރިހާ ްޕާޓީތަކާއި ްސިޔާސީ ްސަރުކާރުތަކާިއ ްޮއތް ްއަންނަށް ސަރުކާރުތަކުން،

ނޑުެމންްމިްދަންނަވަނީްކޮންމެްއާބަޔަކުްވެިރކަމަށްްކުރިމަތިލުމުގެްކުރީަގއިްނުވަތަްވެިރކަމުގެް ްކުރެވެންްއެބަޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ްމެނިފެސްޓޯއޭ.ް ްއެއްަޗކީ ްގެނެސްދޭންޖެހޭ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަކީ ްމާއްދާ ްދައްކަންޖެހޭ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމިހާރު ތެރޭގައި

ނުޑގެް މިހާރުގެްވެރިކަމުގެްބާވަތްތަކާްއެްއޗެހިްއޮތްްގޮތުންްއެކަންަތއްތައްްކޮންމެްޕާޓީއަކުންްވެްސްކުރަންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ
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ްއިޞްލާޙުތަް ްމިފަދަ ްމުސްތަޤުބަލުގައިްގޮވާލުމަކީ ްމާދަމާގެ ްވެްސ ްވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަްއޗަށް ކުގެ

ް ްގޮަތކަށް ްގެނެވޭނޭ ްއަތްފޯރާފަށަށް ްބޯހިޔާވަހިކަން ްުޒވާނުންނަށް 3ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދީފަިއ4ްްަލއްަކ، ްރުފިޔާ ލަްއކަ

ްލިބެނީ. ްުޒވާނަކަށް ްފުރުޞަތެއް ްބޯހިާޔވަހިަކމުގެ ްގޮަތކުންތޯއޭ ްާތކުްންްކޮން ްއެހެން ްއަދި ްވެސް ްއިން ްހުޅުމާލެ އަދި

ް ްފުރުޞަތެްއ4ްްލައްަކ،3ްްވެސް.ްކޮންތާކުންތޯ ްގޮތެއްްނެތް.ްަވޒީފާއަދާކުރާނެ ްހޯދަނީ.ްަވޒީފާއަދާކުރާނެ ްރުފިޔާ ލަްއކަ

ްމަަސއްކަ ްބޭރުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގާތަށް ްބަޔާ ްެއއް ްބައިުކޅަ ްތިން ްއާބާީދގެ ްަޤއުުމގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ތްކުާރްނެތް.

ްއަީކް ްމައްސަލަ ްެއއް ްދިޔަ ްޖެހިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހުން ްދާދި ްއިތުރުވަމުން. ްދަނީ ްމި ްއަދަދު މީހުންގެ

ް ްގޮތުަގއި ްފޮޯޓގްރާފަރްޖަމުޢިއްާޔއެްއގެ ްނުވަތަ ްދަްނނަ ްފޮޓޯނަގަން ްޕްޮރފެޝަނަލްކޮށް ްއެބަތިބި 1211ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ް ްތެރެއިން ްކުދިންެގ ްމި ްކުދިން. ްއެއްހާ ްއޮތް ްރާއްޖޭގައި ްދަނީ ްމި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ެއއްހ111ްްާކުދިން

ްރިސޯޓުަތކުަގިއް ްގޮސް ްޮގތަށް ްހުންނަ ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްުދވަސްތަކަްށ ްއެ ްރިޯސޓުތަކުަގއި، ްއޮތް އޮޕަރޭޓުކުެރވިފައި

ް ްމި ްބައްޓަންުކރަމުން ްދިރިއުޅުން ްުކދިންގެ ްއެ ްއާމުދަނީައކުން ްރަނގަޅު ްލިބޭ ްޭއގެން ްކުއްލިއަކަްށްފޮޓޯނަގައިދީ ދަނީ.

ްވެސްް ްަގާވއިދު ްިމނިސްޓްރީގެ ްއިކޮނޮމިކު ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފޮރިންް ްެއއްގޮތަްށ، ްނިންމުންތަކާ ްނިންމާފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްހަދާ ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތުން، ްއޮތް ނަޑއެޅިފަިއ ކަ

ްއެބަްހިމެނޭްްއިންވެސްޓުމަންުޓގެްއުސޫލުތަާކްއެްއގޮތަށް ޮޕޒިިޓވްްލިސްޓަްށްއަރާފަިއްއޮތްްތިރީަހއްކަްާމއްދާގެްތެޭރަގއި

ްކޮންެމވެސްް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހާމަވާތީވެ، ްއޭތި ްދަށުން ްއެްއެގ ްމާއްދާ ްެއއް ްެއްއގޮތަކުން ްކޮންމެވެސް ފޮޓޯގްރަފީ.

ްކުންފުން ްމާލޭަގއި ްައއިސް، ްމާލެ ްއިން ްރާއްޖޭ ްބަޔަކު ްބޭރު ްގުޅިގެން ްރާއްޖޭގެްކުންފުންޏަކާ ްހެދުމަށްފަހުގައި ޏެްއ

ނޑުް ރިސޯޓުތަކަށްްފޮޓޯނަަގއިދިނުމުގެްމަސަްއކަތްްފެްއޓިގެންްިދަޔތަން.ްމިްމައްސަލަިއގަިއްކަްނބޮޑުވުންްފާުޅކޮށް،ްއަުޅގަ

ްކަމާްބެހޭްފަރާތްތަކަށްްމިދިޔަްހަފްތާގެްތެރޭަގއިްސަމާލުކަމަށްްގެނައުުމގެްނަތީޖާއަކުން،ް ީތްއިރާދަކުރެްއވީهللاްރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންްމިކަހަލ1211ްްަކޮންމެވެސްްކުރިމަެގއްްެއކަމުަގއިްފެނިގެންްހިނގައްޖެ.ް ުޒވާނުންގެްވާހަކަްމިްަދއްަކނީ.ްއަުޅގަ

އިޞްލާޙުތަުކގެްމައްޗަށްްވިްސނުންްނެތި،ްއިޞްލާޙުްގެނެއްސިްކަމުގައިްވާނަމަ،ްއެްކުިދންނާްމެދުގައިްނުވަތަްދިވެހިް

ްެއއް ްވާަހކަ ްމެދުަގއި ްލިިބގެންނުދާނެ.ްްޒުވާނުންނާ ްަޙޤީޤަތުގައި ްފުރުޞަެތއް ްއެްއވެސް ަދއްަކއިލާނެ

ްތެރޭަގިއް ްރައްޔިތުންގެ ްމުޅި ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްމެދުގައި ްމަޖިލީހާ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފަދައިން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއިް ްމުސާރަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތެްއަގއި ްޚާްއޞަ ްއަދި ްދުވަްސވަެރއްަގއި ްކޮމިޓީްވާހަކަދެެކވެމުންދާ ްދިޔުމާއި ތުރުވަމުން

ްކަމަްށް ްއެއް ްޒިންމާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދެއްކެވެމުންދާއިރު ްބޮޑުކޮްށ ްވާހަކަަތއް ްެއކަންތައްތަުކގެ ްކަންަތކާ، އެލަވަންސް

ވާންޖެހެނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެްއމެހައިްރައްޔިތުްނގެްތެރެއިން،ްޚާއްޞަކޮށްްމަަސއްކަުތގެްުޒވާނުންގެްއާބާދީްއަށްްަޓކަިއ،ް

ްސަތޭަކްމަސަ ްއެަތކެއް ްވެސް ްރިސޯޓުތަުކަގއި ްރާއްޖޭގެ ްފަަދއިން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްކޮށްދިނުން. އްކަތްތަެކއް

ްއެބަތިބި.ް ްަވޒީފާަގއި ްރިސޯުޓތަކުަގއި ްގޮސް ްދޫކޮށް ްަރއްެޓހިންނާ ްއަނބިދަރިންނާއި ްގޯތިގެޮދރާއި ްމީހުންގެ ްއެ ޒުވާނުން

ްވޭޖުެގްވާހަކްވެް ްމިނިމަމް ްމި ްކުޑަމިނުން ްެދކެވިަފއިްއެއްމެ ްތެޭރގައި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްފަހަރު ްއެަތކެއްްސަޭތކަ ްމީ ސް
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ހުރިްވާހަކަތައް.ްކޮމިޓީްމަރުަޙލާގައިްތަފާތުްއެިކްޤާނޫނުތަަކށްްއިޞްލާޙުގެެނވުނުއިުރަގއިްވެސްްމިްވާހަކަތަްއްދެެކވިފައިް

ްކޮ ްވެސް ްވަގުތަށް ްމި ްކަންތައް ްމި ްއުސޫލުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްތައް. ްމިްހުރި ްނުވަތަ ްވާނަމަ، ްަކމުގައި ށްފި

ްފެނިގެންް ްލޫޕްހޯލްތަކެއް ްބޮޑެތި ްއެހެން ްނަމަ، ްދޫކޮށްލައިފި ްތާއީދުކޮށް ްގޮތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙަށް

ްފައިާސކޮޅެއްް ްކުދިކުދި ްފޮށިަތކަށް ްއަނެއްކާވެސް ްހަމަ ްފެންނާނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންނޭނގެ ްމާދަމާ ހިނގައިދާނެ.

ްއިސްެވގެންްއަ ްބޭރުމީހުން ްބޭނުންކުަރން ްފުރުޞަތުތައް ްއެަފދަ ްހުރި ްރާއްޭޖގައި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްއަިއސް ޅަިއގެން

ްހުރިްވަސީލަތްތައްް ްޤައުުމގަިއްމިހެން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްައކީ ްއުޅޭްމައްސަލަ ްމި ްޖެހިގެން ނޑުމެންނަށް ތިބޭތަން.ްއަޅުގަ

ްގޮތްތަކަ ްަބހާނެ ްހަމަގޮުތގައި ްނަތީޖާެގްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުންނަ ްކަންަތއްތަކުން ްކުެރވޭ ްނެތި ްވިސްަނއިލުމެއް ްމެދު ކާ

ނޑުމެންެގް ނުޑމެންގެްމިްމައުޟޫޢުތަކަށްްވާަހކަދައްކަމުންދާއިރުްއަބަދުެވސްްމިްޖެހެނީްއަޅުގަ ވާހަކަްމިްަދއްކަނީ.ްއަުޅގަ

މީހުންގެްވާަހކަްައޅުަގނޑުމެންްދަްއކާތީ.ްްތެރެއިންްގޯްސކޮށްްކަންަތއްްޮކށްފައިްހުރިްމީހުންގެްވާަހކަދައްަކއި،ްދެންތިބި

ނޑުމެްނެގް ްނެތް.ްއަޅުގަ ްވިސްނުމެއް ްމެދު ްފިޔަވަޅަކާ ްދެމިތިބޭކަން.ްރަނގަޅުުކރާނެ ްދެއްުކމުގައި ްއެކަނި ްވާހަކަ ްއެ އަދި

ްވިސްނަމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުއްޓައިލާފައި ްހިސާބުން ްއެ ްމީހުން. ްއިނގިލިދިއްކުރާ ްއަނެަކަކށް ްއެަކކު ްބަޔަކީ !ްގިނަ

ްމިއަދުް ްމެދުގައި ްގޮތާ ްދިޔަ ްނިމިގެން ްވެސް ްަކންތައްތައް ްބަނދަރުގެ ްވަިއގެ ްބައިނަލްއަްޤވާމީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްެއްއގޮތަކަްށވެސްްމަޢުލޫމާތުްރަނގަޅެއްްނޫން.ްއެކަންްކޮށްްނިްނމިްގޮތާއިްެއކަމުގެްތެރޭަގއިް

ްއެ ްބަޔަކާއި ްއުޅުނު ްއަވަްސއަުރވާލަިއގެން ްބަޔަކާއި ްަފއިދާލިބުނު ްނާޖާއިޒު ްޖީ.އެމް.އާރުްނ115ްްކަމުން ްޑޮލަރު މިިލއަން

މިލިއަންްސަރުކާރަށްްިލބިފައިްއޮތީ.ްބާކީްފައިސާްވ78ްްީދިވެހިރާއްޖޭގެްސަރުކާރުންްެދއްކިްކަމަށްްއޮންނަނީ.ްއެންެމް

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްއަކީ ްފަިއސާ ްއެ ްނުވަތަ ްއިން ްފައިސާ ްއެ ްހޯދަންވީނޫންތޯ. ްފުރުޞަތުްތަނެއް ްވަޒީފާގެ ްުޒާވނުންނަށް ގެ

ްޓަކައި ްެއްއްްއިތުރުކުރުމަށް ްވާހަކަ ްއެްއވެސް ްެއއިން ްއެކަމަކު ްބަލަންވީނޫންތޯ. ްކަމުަގިއ ްއިންވެސްޓުމަންޓެއް އުފެދޭ

ްނިންމާލަނީ.ް ްުކށްވެރިކޮށްލާފަިއ ްވެރިޔާ ްއަެނއް ްއެްއވެރިާޔ ްޕާީޓއިން، ްއަނެއް ްއިން، ްޕާޓީ ްއެއް ްނެތް. ދެއްކުމެއް

ްއެހެން ްިތއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ ްމި ްޙަޤީޤަތަީކ ްއެބަޖެހ76ްްޭވީމާ، ްވާން ްަމސައްކަތަކަްށ މެންބަރުންގެ

ްޝަުކވާް ްެއކަމުގެ ްއުފެއްދުން. ްޤާނޫނުތަެކއް ްރަނގަޅު ްަޓކައި ްއަށް ްއާބާދީ ްމަސައްކަތު ްޤައުުމެގ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމަސަްއކަތަށް ްޓްަރއިބިުއނަލްގެ ްތެެދއްމެ. ނޑުމެްންްއެބައޮތް. ްއަުޅގަ ްމީގައި ްހަމަ ްފާހަގަކުރަން ްހަމަ ްެވސް ައޅުަގނޑު

ްމިް ްއަކީ ްޢީސާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެނދިކުޅުދޫ ްބޭފުޅެއް. ްޚިޔާލުތަފާތު ނާޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ސިޔާސީ

ްމަޝްވަރާކުރަްއވާ ްވެްސ ްއެުކ ނޑާ ްއަުޅގަ ްބަިއވެިރވެަވޑަިއެގން، ްފަހަރު ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމަ ްހުރިްމަސައްކަުތގައި ފަިއ

ފަރާތެއްްއިނގޭތޯ.ްައޅުަގނުޑމެންނަށްްވަރަށްްގިނަްފަހަރުްއޭނަްއާއިްއަޅުަގނޑާްޚިޔާލުްދިމާވާްހަމައެކަނިްކަމަކީްމިއޭް

ނޑުމެންނަކީްރިސޯޓުތަުކގެްމިްކަންތައްތަކުަގއިްޒުވާނުްން ދަންނަވާލުންްދޮގަކަށްނުވާނެ.ްއެވަރަށްްމިްކަންތައްތައް.ްއަުޅގަ

ްދެ ްލޮލުން ްެއްއުޅެމުންދާ ްގެންދިއުމަށްފަހުގައި ްޒުާވނުން ްހަމަ ްރިސޯޓުތަކުަގއި ްގޮތެއްަގއި ްޢާއްމު ްމީހުން. ްތިބި ކެފައި

ްައޅުަގނޑުމެްނެގް ްަކނޑާލީމަ، ްއިން ްަވޒީފާ ްއައިސް ްމާލެ ްއަނެއްކާ ްދެން ްކަންތައް. ްމި ްދަތިކޮށް ްވަރަށް މީހުންނަށް
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ްކަްނތަ ްދާ ްކުރަމުން ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްއެތަެކއް ްދުވެ، ްއިޞްލާެޙްއްފަހަތުން ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްހުންނަނީ. ްމި އްތައް

ްސާެފްއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްަކމެއް ްބޭނުމެއްަގއި ްކޮން ްމަފްހޫމަކުން، ްކޮން ްއުޅުްއވީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ ގެންނަވަން

ްކޮމިޓީެގްޢިއްޒަތްތެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއުއްމީދަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްިމްނުވޭ.ްނަމަވެސް ްމުޤައްރިރު ރި

ނޑުމެންގެްކުރިމަތީަގއިް ނުޑމެންގެްމަޖިލީހުންްވެސްްމިްބަލައިނުގަނެ،ްެއކަމަކުްމިއަދުްައޅުގަ ނިންމެވިްފަދައިން،ްއަޅުގަ

އޮތްްަވޒީފާެގްޤާނޫނަށްްއަދިްގެންނަވަންްއޮތްްދެންްއޮތްްިއޞްލާޙުތަކެއް،ްެއކަށީގެްނވާްަރނގަޅުްބަދަލެއްްގެންނަަވއި،ް

ްވޭޖަ ްމިނިވަން ްޤައުމަކު ްމި ްމިއަދަކު ްަކނަޑައޅަން. ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއެކަީށގެންާވ ްިދވެހ3111ްްިސް ރުފިޔާއަކަށް

ްބޯލެވޭ.ް ްވެސް ްކޮފީ ްއެކު ްރައްޓެއްސަާކ ްމިއަދު ްއުއްމީދަނީ ްބޮޑު ްއެއްމެ ްއުއްމީދަނީ. ްބޮޑު ްއެންމެ ްކޮަބއިތޯ ޒުވާނަކު

ްޒު ްކޮންތާކަށްތޯ.ްއެއްެވސް ްވަްނނަނީ ްގޮސް ްއަށް ްގެ ްއެކަމަކު ްނެތޭ ްމަދ35ްްުއަހަރާިއ18ްްވާނަކަށް ްދޭތެރޭަގއި އަހަރާ

އަކީްުޒވާނުން.ްމީގެތެރޭަގިއ52ްްވެސްްކަްލކިއުލޭުޓކުރެވިާދނެ.ްރާއްޖޭގެްއާބާދީގެް%5ްީކއްކުރަށްް%11ްޒުވާނަކަްށ،ް%

ްެއްއވެސްްހިސާ ްވަންނާނީ.ްާރއްޖޭގެ ްގޭެގްއަށް ްަކއިވެނިކޮްށގެން ްކިހިނެއްތޯ ްއަދަދު ްމިދެންނެވި ްކަމެއްްހިމެނޭ ްއެ ބަކުން

ްމުނިސިޕަލްޓީގެް ްމާލޭ ްޚާްއޞަކޮށް ްމާލޭގައި، ްމުޅި ްބަލާއިރު ްހިޖުރަކުރަން ްާއބާދީތަކަށް ްބޮޑެތި ްނެތް. ކުރެވޭކަށް

ްދާއިާރއަކަްށް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްޚާއްަޞކޮށް ްއާބާދީ، ްތިބި ްޮތއްޖެހިފައި ްމާލޭގައި ްރަްއޔިތުންނާއި ްތިބި ދަފްތަރުގައި

ްދާއިރާ ްވިލިމާފަންނު ްކޮންާތކުން،ްނިސްބަތްވާ ްނެތް. ްގޮތެްއ ްވަންނާނެ ްގެައކަށް ްއެބަތިބި ްުޒވާުނން ްސަތޭަކ ްއެތަކެްއ ގެ

ް ްލިބެނީ ްފްލެޓު ްނުވަތަ ްގޯތި ްލިބޭ ްއިން ްހުޅުމާލެ ްއިންނާނީ. ްމީހުންނާ ްޑައުްނ3ްްކޮންގޮތަކަށްތޯ ްރުފިޔާ ލައްކަެއއްހާ

ްލިބެ ްފްލެޓުަތކަށް ްައޅާ ްމާލޭަގއި ްބަހައްޓަިއގެން. ްގޮުތގަިއ ްނުެވވޭނެ.ްޕޭމަންޓުގެ ްއެއްބަހެްއ ްއެޮގތަށް ްގޮތަށް. ްއެ ނީ

ްތިް ްވޯޓުނުދެްއވާށޭ. ްމެނިެފސްޓޯއަކަށް ްެއއްގެ ްޕާޓީ ްެއްއވެސް ްތެެރއިން ްޒުވާނުންގެ ްދިވެހި ްޮގވާލަން އަޅުަގނޑު

ް 5ްްބޭފުޅުންނަށް ނޑަނާޅ11ްްާހާސް،ްނުވަތަ ްކަ ްފްލެޓުތަކަށް ްހުޅުމާލޭގެ ްގޮތުަގއި ްަޑުއންޕޭމަންޓުގެ ްއެއީ ްރުފިޔާ ހާސް

ނޑުްމިްގޮވާލަނީްއެްނޫންްއެްއވެްސްބަ ނޑަކީްސިޔާސީްޕާީޓްއެްއގެްމީހެއް.ްއަުޅގަ ނުޑްޮގވާލަން.ްއަުޅގަ ޔަކަށް.ްއަުޅގަ

ް ްމާދަމާ ްނުލިބޭނޭ. ްތަނެއް ްަވންނާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވޯޓުނުެދްއވާށޭ. ްުޒވާނުން 11ްްގޮތަކަށް ހާސ12ްްްހާސް،

ްފުލެޓު.ްއެއިން ްގަްނނާނެ ްވިޔަފާރިވެރިން ްގަންނާނެ.ްހުންނާނެ،ްްފްލެޓުން ްފުލެޓު ްދިހަބާރަ ްމީހަކު ލައްކައިެގ3ްްކޮންމެ

ނުޑމެންގެްތެރޭގެްއެކަކަށްްވެސް.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުަގިއ11ްް ގުނަްދެްއކެން.ްކޮންްޒުާވނަކަށްތޯްދައްކަނީ.ްއަުޅގަ

ް ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ްމުސާރަ ްބޮޑު ްތެރެއިން ްެމންބަރުންގެ ްގިނަ ްތަނުންްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމި ްތިބީ. ްމި ބޭުފޅުން

ްއެންމެް ްތަނުން ްދެންނެވި ްމި ްފަހަރަކަށް. ްގިނަ ްނުދެއްކޭނެ ްބޭފުޅުންނަކަށް ްގިނަ ްމިިއން ްގުނައިލާނަން އަޅުަގނޑު

ްބޮޑެތިް ްޖަހާފައި ްތަނބުތައް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްވަަޑއިގަންަނވާ ްވިއްަކއިލާފައި ްނަފްސު ްއެހެނެއްނޫން ްވެސް. ފްލެޓަކަށް

ްނެގޭ ްިމކަހަލަްއިމާރާތްތައް ްކަމުަގއި، ްމި ްނަމަެވސް ްފެންނަށް. ްއެހެރީ ްގޮްތތައް ްވަަޑއިގަންަނވާނެ ްކާރުތައް ްގޮަތކާއި ެނ

ްއެހެންް ްޓެކްސްެނގޭނެ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްފަރާތްތަކުން ްކެިރވަަޑއިގަްނނަވާ ްއެވަރަްށ ްމިދަްނނަވާ، ްކަންަތއްތަކަށް ޚާއްޞަ

ނޑަނޭޅިްާލހިކަްކުޅަދާނަްކަމެއްްނޫން،ްގޮތްގޮތްްހަމަޖެއްެސވުމަށްފަހުްދިވެހިްޒުވާނުންނަށްްޓަ ަކއިްިމފަދަްގޮތްތަކެއްްކަ
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ްމީހުންނަށްްهللاް ްެއ ްގޮތް. ްއެދޭ ްޒުވާނުްނ ްބަަޔކު ްެއްއވެސް ްވެިރކަންކުރާކަްށ، ްޤައުމުަގއި ްމި ްދެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ާނނެްގެްއެއް،ްގެދޮެރއްްހުރި،ްބޯހިޔާވަހިކަމެއްްލިބިގެންނޫންޯތްއެްމީހުންނަށްްނިދާފައިްނުކުމެްމަސައްކަތްކުރެވޭނީ.ްވަން

ްއެްއވެސްް ްބުރިބުީރގަިއްހުރީ.ްެއއިން ްބަހާފަ.ްއެަތއް ްބައިަބޔަށް،ްއެތަްއްަބޔަކަށް ްހުރީ ްގޯތިަތއް ްކުދިކުދި ްހުރި މާލޭގައި

އަހަރުްތެރޭގައިްެވސްްއެްމީހުންގެްގެއަށްްވަދެ،ްމީހަކާްއިނދެގެންްއުޅެވޭެނ11ް،12ްްކުއްޖަކަށްްނެތްްކުރިއަށްްއޮތްް

ނުޑްގޮ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްެގނައުމަށް ްރަނގަޅުކަން ްދުޅަހެޔޮކަމާއި ްއިޖުތިމާޢީ ްޤައުުމގެ ްވާނީ. ްކޮްނގޮތަކަށްތޯ ްދެން ތެއް.

ް ްއޮފްްމޯލްިޑވްްސގެްމެނިފެސްޓޯަގއި ިއދާރަކުރެއްިވއްާޔްމިްވާަހކަްهللاްގޮވާލަން،ްައޅުަގނުޑގެްޕާޓީ،ްޕްރޮގްރެސިްވްޕާޓީ

ްމި ްފުރަތަމަ ްއެހެންވީމާ، ްމިްލިޔެިވގެންދާނެ. ްަވގުުތ، ްމި ްތަޅުމުގައި، ްިމ ްކަމުަގއި، ްމީ ްކަމަކީ ްއިޢުލާނުކުރެވޭ ކަން

ްއަދިް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފުރުޞަތަށް ްލިބުނު ނޑަށް ްައޅުގަ ްހާލު ްހިތަށްއަރާ ްކަމުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރެ، ތަނުގައި

ްމި ްއެ ްފްލެޓުތަްއ ްހުރި ްމާލޭގަިއ ްއާިއ ްހުޅުމާލެ ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްދަންނަވާލަން ްޓަަކިއްއަޅުަގނުޑ ލްުކކުރުމަށް

ް ްނުލިބޭނޭ ްބާޒާުރގަ.3ްްޒުވާނުންނަކަށް ްވަޒީާފގެ ްއޮތީ ްމި ްާރއްޖޭަގއި ްނޫނޭ ްމާކެޓެއް ްަދއްކާކަށް.ްެއވަުރގެ ްރުފިޔާ ަލއްކަ

ް ްމުސާރަދެނީކީ. ްަވޒީފާތަކަށް ްޒުވާނުން،ްއާަދއިގެ ްފަރާތްތަކުން ްއަާދކުރާ ްވަޒީފާ ްރިސޯޓުތަުކގަާޔއި ްނޫނޭ ްވަރަކަށް 3ްއެ

ްގިނައެްއކޮްށްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަްހާހ4ްެހާސް،ް ްމާ ްވަގުތަކު ްއެއްޗެްއްމި ްލިބޭ ްދެނީ.ްއިތުރަށް ްމި ްރުފިޔާ އްހާ

ނޑުމެންނަށްްރަނގަޅަށްްބަަލއިްދިރާސާކުެރވިގެްނ،ްއެންމެްގިނައިންްީޝޝާްއިންްަސއިކަެލއްްނަާގް ކަންތައްތަްއްއަުޅގަ

ް 5ްްގޮތަށް، ްދައްކާފައި ްރުިފޔާ ްަމހ11ްުހާސް ްގޮތަކަްށްވަރަކަށް ްނޫން ްގޮތަށް ްދަްއކާ ްބައިބައި ްފަހުން ން

ްކަންތައްތައްް ްމިކަހަލަ ްކުރިމަގެއް. ްނެތް ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ްލިބިގެން ްއެއްޗެހި ްފުލެޓާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްހުރިހާ ްޕާޓީތަކާިއ ްިސޔާީސ ްހުރިހާ ްއަށް ްނުކުތާ ްއެ ްނުކުތާ. ްެއ ްބަލަންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނަޑއެޅުމުަގއި ސިޔާީސްކަ

ްގޮވާލަމުްން ްވާހަކަ ްމި ްއަށް ްޕާޓީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްަނފުސަށާ ނުޑގެ ްގޮވާލަމުން،ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްސަމާލުކަންދޭނެ ވެރިން

ް.عليكنްمالسالوވަިކވެލަން.ްދެްއވިްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްމިހާ،ްޝުކުރިއްޔާް ްމެންބަރު. ްމިޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަުރް ރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްކެލާ އަރުވަނީ

ްއަޙްމަދުްهللاްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްފުރުޞަުތއަރުާވނަން ްއަޅުަގނޑު މަޢުޞޫމަށް.ްއެއަށްަފހު

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކާށިދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަބްދުޢާމިރަށް.ްދެން ްކެލާްهللاްބަރު ްމިހާރު ޖާބިރަށް.

ްމަޢުޞޫމުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްގެންެދވުމަށް.هللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

 

 ްކަދެްއކެވުން:ވާހަމުްމަޢުޞޫهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާ
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ްޝުކުރިއްޔާް ،ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްފ2118/2ްަޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްދާއިރާގެްަވޒީފާއާ ރެސްމާތޮޑާ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުއްޠަލިބުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙުްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީންްނިންމުމަށްފަހު،ްމިްގެނެސްްނިންމަވާފައިާވް

ގޮތަށްްައޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަްނ.ްއާދެ!ްުމއްޠަލިބުްހުށަހެޅުްއިވްއިޞްލާޙު،ްއިޞްލާޙުނުކުާރްގޮތަށްްކޮމިޓީންްނިންމާފައިް

ްއޮތީ ްދޭތެރޭްމި ްސަބަބާ ްހުށަހެޅުއްވި ްއިޞްލާޙު ްއެ ްމުއްޠަލިބު ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްައުޅގަ ްެއއާެއކު ްދެން .

ްރައްޔިތުްނެގް ްހުރެގެން ްމިތާ ްއައިސް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްނުޭވ ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނާލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ްއެް ްސަރުކާރަށް ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްކަންަތއްްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްވެސް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަެވސް ްކިޔާކަެށއް. ްއޗިހި

ްހުރިް ްުގޅިގެން ްއެއާ ްމާއްދާ. ްބެހޭ ްވޭޖާ ްމިނިމަމް ްއަކީ ްމާއްދާ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއުވާަލން ްމި ްޖެހުނީ. ްމި ކުރަން

ްޤާނޫނަ ްއޮވެަފިއ، ްޤާނޫނެއް ްވާހަަކދައްކާއިުރ ްވޭޖުގެ ްމިނިމަމް ްއެަކމަކު ްވާހަކަ. ނޑުމެންްޖޫރިމަނާތަކެއްގެ ްއަުޅގަ ށް

ްދަށުންް ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްޖެހެނީ.ްވަޒީފާއާ ްމި ްގޮވާލަން ްސަރުކާރަށް ްތަންފީޛުކުރަން ްޙުކުމް އިހްތިރާމުކުރަން،ްޤާނޫނުގައި

59ްވަނަްމާއްދާަގއިްވެސްްއޮވޭްމިނިމަމްްވޭޖުގެްވާހަކަ.59ްްވަނަްމާއްާދަގއިްވެްސްއެބަްއޮޭވ،ްއަދ56ްްިމިްޤާނޫނުގެް

ްލާޒިމް ްމާއްދާ ްނެރެން.ްމިްވަނަ ްއަމުރެއް ްބެހޭ ްޭވޖާ ްމިނިމަމް ްހާލަތެއްަގއި ްފެނިއްޖެ ްމިިނސްޓަރަށް،ްމިނިސްޓަރަށް ކުރޭ

ް ްއުފައްަދވަންޖެހޭނ56ްްޭޤާނޫނުގެ ްބޯޑެއް ނަޑއަާޅ ްކަ ްކަންތައް ްވޭޖުގެ ްމިނިމަމް ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ނަޑެއއްްނޭޅޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްމިްކަްނތައްތައްްމިހެންްއޮްތއިރުްއަިދވެސްްމި ނިމަމްްވޭޖެއްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްކަ

ްއޮންނަންޖެހޭތޯ.ްއެހެންވެގެންް ްކޮންމެހެން ްޤާނޫނުގައި ްމި ްެއއް ްމާއްދާ ްޖޫރިމަނާތަކެއްގެ ްބެހޭ ްވޭޖާ އެހެންވީމާ،ްމިނިމަމް

ނ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހެޅުްއވީ. ްކަންަތއް ްެއ ްުމއްޠަލިބު ްޮގތުގައި ްޤަބޫުލކުރެވޭ ްމިްއަޅުަގނޑަށް ޑުމެންނަށް

ްއެަބް ްކުިރއަށްދާއިރު ްދަތުރުކޮށްގެން ްމުސްތަޤްބަލަށް ނޑުެމންނަށް ްފަދައިން،ްއަުޅގަ ްދިޔަ ްއަޑުިއިވގެން ްމިއަދު މަޖިލީހުން

ްމިއަދުް ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާރުން ްނިންމަން. ްކަންތައް ނޑަެއުޅމުގެ ްކަ ްވޭޖު ްމިނިމަމް ްވިަޔސް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްހަމަ ޖެހޭ

ްކަމަކީ ްފެށިގެންްްކުރަްއވަންޖެހޭ ްމިއަދުން ްވެސް ްއިން ްމީިޑޔާ ނޑަައޅުއްވަްނވީ. ްކަ ްވޭޖު ްމިނިމަމް އެއީ.

ް ްޤާނޫނުގެ ްމި 56ްްއިސްކަންދެްއވަްނވީ ްފެށިގެން ްއިން ްމާއްދާ ްމާއްދާތަްއ59ްްވަނަ ްމިހިރަ ްދޭތެރޭގައި ްމާއްދާއާ ވަނަ

ް ްއަްނގައިދިނުމަށް. ްއިތުރަށް 21ްްރައްޔިތުންނަށް ްރ2111ޭމެއި ްނަޝީދު ްރައީސް ްމިްަގއި ްބުނީ ްޚިތާބުދެއްވަމުން ިޑޔޯ

ް ްެއީއ ްކުރިން، ްނިމުމުގެ 2111ްްއަހަރު ްނިންމާނަމޭ. ްކަންތައް ްވޭޖުގެ ްމިނިމަމް ްކުރިން ްނިމުމުގެ ްއަހަރު 2111ްވަނަ

ް ްނިމިއްޖެތޯ. ްކަންތައް ްވޭޖުގެ ްމިނިމަމް ްދިޔައީ. ްވޭޖުގ2112ްްެނިމިގެން ްމިނިމަމް ްދަނީ. ްމި ްހަމައަށް ްނިމުމަކާ ެވސް

ނޑަައާޅފަ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަންތައްްނިމިއް 5ްޖެތޯ.ްނުނިމޭ.ްމިްކަންތައްްމިްއޮތީްމިްމަިޖލީހުންްޤާނޫނެއްގަިއްކަ

ްވޭޖުް ްމިނިމަމް ްމިނިސްޓަރު ްލަފާދެްއވީމަ ްލަފާދެއްވަންވީ. ްމިނިސްޓަރަްށ ްބޯޑުން ްއެ ްހޮއްަވވަްނވީ. ްބޯޑެއް މެންބަރުންގެ

ނަޑއެޅުމަށްފަހު، ްކަ ްވޭޖު ްމިނިމަމް ނަޑއަޅަްނވީ. ްވޭޖުްްކަ ްމިނިމަމް ްއެ ްައހަރަކުން ްދެ ްއަހަރަކުން، ްދެ ްޮކންމެ އަދި

ްޤާނޫނަށްް ްމި ްސަރުކާރުން ްެއކަަމކު ްއުސޫލު. ްއޮތް ނަޑެއޅިފައި ްކަ ްމިހާރު ްމިއީ ްކުަރންވީ. ްވެސް ްރިވިޔު އިތުރަށް

ްއިޞްލާ ްމިަކހަލަ ްއިރުއިުރކޮޅާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުނގެންދެވީމަ ްކުރިއަށް ްނުހިތްތަވައި، ްދެންްހުރުމަތްތެރިކޮށް ޙުލައިގެްނ
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ްުއއްމީދުކުރަީން ްޖެހެނީ.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑު ްމި ްއިނގިލިދިއްކުރަން ްދިމާލަށް ްސަރުކާރާ ްބަހުސްކޮށް ްދޭތެރޭ ްިމއާ އަނެއްކާ

ްކަންތައްް ނޑަެއޅުމުގެ ްކަ ްވޭޖު ްމިނިމަމް ްމި ްއެކުަލވާލަްއވައި ްބޯެޑއް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްައވަހަށް ވަރަށް

ނޑުމެންނަށްްމިްދިމާވާްމައްސަލަތަކެއްްހައްލެއްްނުވާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްކުރިއަްށގެންދާނެް ކަމަށް.ްއެހެންނޫނީްއަޅުގަ

ްެއއްް ްއާމްދަނީ ްއެކަށީގެްނވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއަާދކުރަމުންދާއިރު ްަވޒީފާ ްމުަވއްޒަފުން ްދިރިއުޅޭ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްޖެހޭ އެބަ

ްދައް ްމި ްވާހަކަ ްބޮޑު ްމުސާރަތައް ްމީހުންގެ ްމުސާރަްލިބެން. ްއަތުަގއިތޯ ްކާކު ްވާހަކަދައްާކއިރު ްބޮޑު ްމުސާރަތައް ކަނީ.

ްައގުބޮުޑވެފަިއް ްެއއްޗިިހ، ްތަކެީތގެ ްުނވޭ. ްެއވަރެއް ްމުވަްއޒަަފކަށްތޯ. ްކޮން ްނިންމާލެވެނީ. ްމަސް ްބާްއަވއިގެން ޖީބުގައި

ސްްބާކީްކުރެިވގެނެއް.ްކޮންމެވެްސްހުރިވަރުންްއެްއވެސްްމުަވއްޒަަފކަށްްމަހެއްްނިންމައިނުލެވޭްމުސާރައިގެްލާރިްެއއްްވެް

ްމުސާރަތައްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްނިންމާލެވެނީ. ްމަސް ްމި ްހޯދައިގެން ްލާރިކޮޅެއް ްއިތުރަށް ދިމާލަކުން

ނޑުމެންްމިް އިތުރުކުރަންޖެހޭ.ްދެންްމީގައިްއަޅުަގނޑުމެންްއިތުުރގަީޑގެްަމސައްކަތަށްްވެސްްއެބަްވިސްަނންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްއި ްފުރުޞަުތްޤާނޫނަށް ްަވޒީފާތަކަކަށް ްަވކި ްތެެރއިން ްަވޒީފާގެ ްލާންވީ ްލަންޏާ ްޕެކޭޖެްއ ްއިޞްލާޙު ްފުރިހަމަ ތުރު،

ްއަދާކުރާހިްތވާ،ްެއް ްރައްޔިތުން ްަޤއުމެްއގެ ްއެ ްވެސް ްޤައުމުތަކުގައި ްއެހެން ްގޮތަށް. ްފުޅާވެގެްންދާ ްބޮޑަށް ދިވެހިންނަށް

ްވަޒީފާތަކަށްް ްައދާކުރެވޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަްށްްޤައުމެްއގެ ްރާއްޖެ ްބޭރުމީހުން ްއެހެންވީާމ، ްޮއވޭ. ްަހމަޖައްސާފައި ކޯޓާ

ްދާއިރާަގއި،ްއެހެންް ްއެހެްންވަޒީފާ ްވެްސ،ްއަދި ްއިކޮނޮމިސްޓަކަށް ްކޮންމެ ްމިއަދު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް އަންނައިރު

ްިދވެހިާރއް ްމިއަދު ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއުޅޭ ްާދއިރާަގއި ްބޭރުމީހުންނާްމަސައްކަތު ްނެތް ޖެއަކަްށ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްއެހެންވީމާ، ްގިނަ. ްައވާސް ްވޯްކ ްއަށް ްާރްއޖެ ްއަވާރްސ، ްމޭން ްެއައށްވުރެ ްކުިރއަށްދެޭވކަށް. ނުލައި

ްދިވެހިންނަްށް ްއަދާކުރާހިތްވާ، ްދިވެހިން ްވެސް ްގެންނައިރު ްބޭރުމީހުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންނަންޖެހޭ. ބޭރުމީހުން

ނޑުެމންނަށްްކަންތައްްކުރިއަށްްގެްނދެވިދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަދާކުރެވޭނެްވަޒީ ފާތަކަށްްއެްމީހުންްނުގެނެސްްއަޅުގަ

ް ްޤާނޫުނގެ ްމި ްނިންމުމަކީ ްނިންމަާވފައިވާ ްކޮމިޓީން ްާމއްދާތައ61ްްްއިޖުތިމާޢީ ްއެހެރަ ްފެށިގެން ްއިން ްމާއްދާ ވަަނ

ްތާއީދުނުކު ްއިޞްލާޙަށް ްޮއތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްވޭޖާްއުވާލުމަށް ްމިނިމަމް ްއޮންނަނީ ްމި ްމާއްާދގައި ްމިދެންނެވި ރުން.ްއެއީ

ްމިް ްސަރުކާރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވާނީ ްހައްލަކަށް ްިމކަމުގެ ްވާަހކަާއްއެއްޗިހި.ްއެހެންނަމަވެސް ްޖޫރުމަނާތަކެއްގެ ބެހޭ

ްތަންފީޛުކުރަން.ްއެހެންވީމާ ްޤާނޫނުތައް ްއޮންނަނީ ްތަންފީޛުކުރެިވގެން.ްސަރުކާރެއް ްނިމި،2112ްް،ްޤާނޫނު ްއަހަރު ވަނަ

ްއަުޅަގނޑުެމނ2113ްް ްދިމާލަށް ްޤައުމުަގއ13ްްިއާ ްމި ްވޭޖެއް ްމިިނމަމް ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްމަރުޙަބާކިާޔއިރު އަށް

ނަޑއެިޅގެންދާނެްކަމަށް.ްދެންްމީޑީޔާްއިންްވެސްްމިނިމަމްްވޭޖުގެްވާހަކަދަްއކަންެވއްޖެ.ްމީޑީޔާްއިންްވެސްްސިޔާީސް ކަ

ް ްވާހަަކްޕާޓީތަކާއި ްވޭޖުެގ ްމިނިމަމް ްބަދަުލަގއި ްފިތުނައުފެއްދުމުގެ ްދޭތެޭރގަިއ ްމުއައްަސސާތަކާ ްއެހެްނ ސަުރކާރާިއ

ނޑައެިޅ،ްރައްޔިތުންނަށްްލިބޭްމުސާރަްއިންްއެްމީހުންނަށްް ނޑުގެްުއއްމީދަކީްމިނިމަމްްވޭޖެއްްކަ ދައްކަންެވއްޖެ.ްއަުޅގަ

ްދިއުން.ްުޝކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްތަނަވަސްްދިރިއުޅުމެއްްއުެޅވޭެންމަގުްފަހިވެގެންް

 



71 

 

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު

ވަނަްއަހަރުެގ2119ްްަވޒީފާއާްބެހޭްޤާނޫނަށ2118/2ްްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ްހުށަހެ ްއިޞްލާޙެއް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަހުގައި ްކޮމިީޓްޖޫން ްދިރާސާކުރެވުމަށްފަހު، ްކޮމިޓީން ްއިޖުތިމާޢީ ްިއޞްލާޙު ްއެ ޅި،

ްމަސީޙަށްް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފުަވއްމުލަކު ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިީޓގެ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްގޮތް ްފެންނަ އަށް

ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްކަންކަްންއަޅުަގނޑު ްޤައުމުގައި ްމި ެމން

ްމިފަދަް ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއްކަން. ްކުރަންޖެހޭނެ ްމިއީ ްހެދުން ްގަވާއިދު ްހެދުން، ްޤާނޫނު ްޓަަކއި ްއެޅުވުމަށް ހަމަމަގަށް

ްބުރަެވ،ް ްއެއްފަރާތަކަށް ްެޖހިގެން ްޖަޒުބާތުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހަރު ްގިނަ ްހަާދއިރުަގއި ްަގވާއިދުތައް ޤާނޫނުތަކާއި

ްމަޖިލީހުންްވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަނުން ްނިންމޭ ްވާހަކަދައްކާ ްމި ްމިއަދު ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމީ ހަކަދެްއކޭ

ނޑުމެންް ނިކުންނައިރުަގއިްކޮންމެެވސްްގޮތަކުންްއަިނޔާލިބިފައިްހުންނަްބޭފުޅަކުްއެްވާހަކަްދަްއކާނެ.ްދައްަކވާއިރުްއަުޅގަ

ްދިެވހިރާއްޖޭ ްރަނގަޅު. ްކުރެވިފަިއްވިސްނަންޖެހޭ ްޒިންމާދާރުކޮށް ްއެންމެ ްހަމަ ްދަންނަވަން ްއަބަުދވެސް ްައޅުަގނޑު ގައި

ްބަދަލާް ްމިގެނައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަދި ްސަުރކާރުަގއި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްތަެކއް ްސާރވަންޓުން ްިސވިލް ްކަމަކީ ްެއއް އޮތް

ް ްސަރިވްސ ްސިވިލް ްެއކުެލވިގެްނ، ްސާރވަންޓުންތަކެއް ްސިވިްލ ްރާއްޖޭަގއި ްަޙއްޤުތައްްގުިޅގެން މުވައްޒަފުންގެ

ްސަރުކާުރް ްއެކި ްއެހެްނނޫންނަމަ ްިމއަދު ްކަމަކީ ްމިދެްނނެވި ްވާކަން. ްއެކުެލވިގެން ްޤާނޫނެއް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ

ްކަމެއްްނޫން.ް ްއޮތް ްތިބޭނެކަމީްއެއީްޝައްެކއް ްބަޔަކު ްެއތައް ްގެއްިލގެންދާނެ ްވަޒީފާ ްގޮްތޮގތުން ްެއކި ބަދަލުވެގެންދާއިރު

ތުންްވަޒީާފާއްބެހޭްޤާނޫނަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްގެންނަންޖެހުނުްޙަޤީޤީްސަބަބަކީްވަޒީފާއާްބެހޭްހަމައެއާްގުޅޭްގޮ

ނޑަކީްވެސްް ނޑުމެންނަށްްގިނަްފަހަރަށްްދެއްކޭނީ،ްައޅުަގނޑުްެވސްްދައްކަން.ްއަުޅގަ ޤާނޫނުގެްވާހަކަދަްއކާއިރުްައުޅގަ

ްދަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހަމަ ްނިކުތުމަށްފަހު ްމިތަނުން ްމީހެއް.ްމާދަމާ ްއަދާކުރަންޖެހިދާނެ ްަވޒީާފ ްތަނެްއަގއި ްކޮންމެވެސް ށުން

ނޑުްވަޒީާފއަދާކުރަީން ނޑުްވިސްނަންޖެހޭނެްއަޅުގަ އަޅުަގނޑަްށ،ްއެކަމަކުްައޅުަގނޑުްވަޒީާފއަދާކުރަންްދާއިރުަގއިްއަުޅގަ

ުޅަގނޑުްމިސާލަކަށްްއެްކުރަނީްކޮންމެވެސްްތަނެްއަގއިްއެްކުާރްމަސައްކަތުންްއުޖޫރަްެއއްްޯހދުމަށްްޓަކައިކަން.ްއަދިްއަ

ްމަސަްއކަތްކުާރއިރުަގިއް ްއެ ްތަނުަގއި ްއެ ްދަސްކޮްށގެން ްއަުޅަގނޑު ްމަސައްކަތް ްއެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްމަސައްކަތެއް ފަންނީ

ްވެސްް ްމެދު ްގެއްލުމަކާ ްލިބިދާނެ ްއެ ްފަރާތަކަށް ްއެ ްނަމަ، ްޚިލާފުވެއްޖެ ްހަމަތަކާ ްއުސޫުލތަކާއި ްކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑު

ްއޮންނަްއަޅުަގނޑު ްވިސްނާނުލެވޭ ްޫނނީ ްފަހަރަކު ްމަދު ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްވިސްނަންޖެހޭނެ. މެން

ްމިއަދުް ްޖެހިގެްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޖަޒުބާތުަގއި ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްފާހަގަކުރަން.ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ކަންތައްތަްއކަން

ްކުންފުނިތަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށްރިސޯޓުްއޯނަރުންެގްވާހަކަްުނވަތަްެއކިްބޮޑެތި ުކގެްވާހަކަްއެބަްަދއްކާ.ްދައްާކއިރުަގއި

އެްއވެސްްބޭފުޅަކަްށްނުދެއްކޭްމިއަދުްސަރުކާރުންްެއކިެއކިްުކންފުނިތައްްއުފައްދަިއ،ްއެްުކންފުނިތަކުގެްއިްސވެރިންނަްށް

ްމީހުން ްއެ ްބިރުދައްކައި ްމެދު ްމީހުންނާ ްތިބޭ ްކުންފުނިތަކުގައި ްއެ ްހަމަޖައްސައި، ްވަޒީފާގައިްމީހުން ްއެ ނަށް

ްނުދެއްކޭ.ްގިަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެއް ްވާހަކަ ްގޮތްގޮތަްށްމަސައްކަްތކުރަމުންދާ ްބިރުަދއްަކއި،ްތަފާތު ނުތިބެވޭނެކަމުގެ
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ްއިޤުތިޞާުދް ްޤައުމުގެ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްބުރަ ްވިޔަާފރިވެރިން ްއަމިއްލަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮންނަނީ. ްއެކަން ފަހަރަށް

ށްްގެނައުމަށްްަޓކައިްކުރާްމަސަްއކަތުެގްތެރެިއންްހިމެނޭްކުދިކުދިްކަންތައްަތކުގެްވާހަކަްއެަކކުްއަނެކަކަްށްހަރުދަނާްމަގަ

ްއެްއގޮތަކަްށވެްސް ްދެއްކެނީ.ްދަްއކާއިުރްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފަހަރަށް ްގިނަ ްވާހަކަ ްބެހޭ ްބޭފުަޅކާ ްކޮންމެެވސް ޒާތީެވގެން

ް ްމިސާލަކަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަންނީްހިތަކަށްނާރާ ްއެ ްައދާކުރަމުންދާއިރު ްަވޒީފާ ްދަސްކޮށްގެން ްމަސައްަކތެއް ފަންނީ

ްއެްމެނޭޖްމަންޓުގެްފަރާތުންްކުރާނީްކިހާވަރެްއގެްބޮޑުްހޭދަެއއްކަްން ްއަށްްއެްަދސްކޮށްދިނުމަށްްޓަކައި މަސައްކަތްްއޭނަ

ްނަވަނީކީްނޫން.ވެސް.ްައޅުަގނޑުްފަހަރެްއގަިއްވެސްްއެހެންްފަރާތަކަށްްކުަޑއިމީސްްބަހެއްްދަން

ް

ްްކަދެްއކެވުން:ވާހަޖާބިރުްهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްވަޒީާފާއްބެހޭްޤާނޫނަށް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކޯރަމްްގެއްިލއްޖެ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމަތީންް ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްގުިޅގެން ްެގއްލުމާ ްކޯރަމް ްދަނިކޮށް ްކުރިއަށް ްމަސަްއކަތް ްޖަލްސާގެ އާދެ!

ނޑުމެންްބަލައިފިން.5ްްރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހުް ޢިްއޒަތްތެރ17ްްިމިނެޓަށްްފަހުްވެްސްމިްވަނީްއެންމ5ްްެމިނެޓުްއަުޅގަ

ް ްހޯލަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުން ްވަރަްށވުރެ ްގެްނދެވޭ ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާެގ ްއެހެންކަމުން ވެދެވަޑަިއގެން.

.ްދެނ2:31ްްމެންބަރުންގެްއަދަދުްމަދުކަމުންްއަޅުަގނޑަށްްޖެހޭނީްމިްޖަލްސާްމިހާރު،ްޖަލްސާްނިންމަންްމިްއޮންނަނީް

ްއޮތީ،ް ްމި ްއެެހންކަމ18ްުމިހާރު ްއޮތީ. ްމި ްބާކީ ްމިނެޓު ްހިސާބުންްވަރަކަްށ ްމިހާ ްޖަލްސާ ްޖެހޭީންމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ން

ް ްއޮންނާނީ ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްގެންދަން. ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް 13ްްނިންމާލުމުގެ ާވ2112ްްނޮވެމްބަރު

ްގައި.ްމަޖިލިސްްނިމުނީ.9:11އަންގާރަުދވަހުްހެނދުނުް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

____________ް

ް
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އަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިްމިް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

ް

1. ް ްމަޚްލޫފު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ ްދެކުނު 2ްގަލޮޅު ްސަމީރު. ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްިދއްދޫ .3ް ކެލާް.

ްމެން ްޢަބްދުދާއިރާގެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ.4ް.ްމަޢުޞޫމުهللاްބަރު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުުތރު .ްމިލަންދ5ްޫ.ްކުޅުދުއްފުށީ

.ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަުރ7ް.ްކޮމަންޑޫްާދއިރާގެްމެންަބރުްޙުސައިންްވަޙީދު.6ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ް

.11ް.ްވެލިދޫްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދު.9ް.ްމަދުްާޠރިޤުމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް.8ްއަޙްމަދުްޢީސާ.ް

.ްމީދ12ްޫޖާބިރު.ްهللاް.ްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދ11ުޙަމީދު.ްهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ް ްމުޙައްމަދު. ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު 13ްދާއިރާގެ ްއަްޙމަ. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޢާމިރުުކަޑހުވަދޫ ްދު ްވިލިގިލ14ްީ. .

ް ްރާމިޒު. ްމުަޙއްމަދު ްމެންބަރު ްމުއްޠަލިބު.15ްދާއިރާގެ ްއިބްރާހީމު ްފަރެސްމާތޮާޑްާދއިރާެގްމެންބަރު ްފުަވއްމުލަކ16ްު. .

ް.ްހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްްއަސްލަމު.17މަސީޙުްމުޙައްމަދު.ްهللاްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިްމިއަދުގެް

ްމެންބަރުން:ްނެތްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންް

 

ްމަނިކު .1 ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު .2ް ްޢާޒިމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު .3ް ހެންވޭުރް.

މަްއޗަްށގޮިޅް.5ް.ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއީާވްޢަބްދު.4ް.ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙާމިދު

ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްރަޝީދު.6ް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްަޗށްގޮޅި .7ް.

ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު .8ް ްމެ. ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްޢަބްދުމާފަންނު هللاްންބަރު

ްޢަބްދުއްރަޙީމު .9ް ްރަޝީދު. ްިއބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު .11ް ްމެންބަުރް. ްދާއިރާގެ ވިލިމާފަންނު

ްަމނިކު ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު .11ް ްރަޝީދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްހޯރަފުށީ .12ް ްދާއިާރގެް. އިހަވަންދޫ

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްهللاމެންބަރު .13ް ްމެންބަް. ްދާއިާރގެ ްޝިފާޒުބާރަށު ްމުޙައްމަދު ްރު .14ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ްމުޖުތާޒު ްނަޝީދު.15ް.ްމުޙައްމަދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޢަލީް.16ް.ްނޮޅިވަރަމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ަވއިކަަރދޫ

ނޑިތީމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަުދް.18ް.ްކުޅުދުއްފުށީްދެުކނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްަމދުްނަޝީދު.17ް.ްޢާރިފު ކަ

ްސަލީމުފުނަ.19ް.ްންޙުސައި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްނާޝިޒު.21ް.ްދޫ ްމެންބަުރްމުޙައްމަދު ްދާއިާރގެ .21ް.ްއަލިފުށީ

ތުޅާދޫްދާއިރާގެް.23ް.ްމަޑުްއވަރީްދާއިރާގެްމެންބަރުްވިސާުމްޢަލީ.22ް.ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު

ްރަޝާދު ްނާޒިމު ް.24ް.ްމެންބަރު ްތަސްމީނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުް.25ް.ްޢަލީކެންދޫ ްދާއިރާގެ އޭދަފުށީ
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ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުް.27ް.ްހިންަނވަރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްާރހީމުްމުޙައްމަދުްޞާލިޙު.26ް.ްއަޙްމަދުްސަލީމު

ްމުޙައްމަދު ްއަޙްމަދު .28ް ްމޫސާ. ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްުކރެންދޫ ްރޮޒައިނާްް.29. ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ތުލުސްޫދ

ްއާދަމު .31ް ްމެ. ްދާއިާރގެ ްރިޟާްގުރައިދޫ ްއިބްރާހީމު ްންބަރު .31ް ްމުޙައްމަދު. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .ްމަތިވެރި

32ް ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްޮތއްޑޫ .33ް ްއިބްރާހީމު. ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމާމިިގލީ .34ް މަހިބަދޫް.

ންބަުރްކެޔޮދޫްދާއިރާގެްމެ.36ް.ްފެލިދޫްދާއިރާެގްމެންބަރުްޔޫސުފުްނަޢީމު.35ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރުޤިއްޔާްމުޙައްމަދު

ދިއްގަރުްދާއިާރގެްމެންބަރުް.38ް.ްޔާމީނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللاްމުލަުކްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު.37ް.ްޝާހިދުهللاްޢަބްދު

ނިލަންދޫްދާއިރާެގްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙްސިނުް.41ް.ްބިލެތްޫދްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.39ް.ްއަޙްމަދުްނާޒިމު

ްޙަމީދު .41ް ްޒަމީރު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ .42ް ްރަޝީދުވި. ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ް.43ް.ލުފުށީ

ްޝަރީފުތި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމަރަފުށީ .44ް ްއިބްރާހީމު. ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއިްސދޫ .45ް.

ްޢަބްދު ްއަބްދުއްރަޙީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު.46ް.ްهللاފޮނަދޫ ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މާވަުށް.47ް.ްަގމު

ްޢަ ްމެންބަރު ްއަބޫަބކުރުދާއިރާގެ ްޖަމާލު ްދާއިދާް.48ް.ބްދުލްޢަޒީޒު ްރިޔާޟުންދޫ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަުރ ްރާގެ .49ް.

ްއަޙްމަދު ްއިލްހާމު ްމެންބަުރ ްދާއިރާގެ ްގެމަނަފުށީ .51ް ްޤަސަމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްިތނަދޫ .51ް މަަޑވެިލް.

ލަކުްއުތުރުްދާއިާރެގްފުވައްމު.53ް.ްަގއްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމު.52ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ހުޅުމީދޫްދާއިރާެގް.55ް.ްފުަވއްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.54ް.ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ްލަބީބު ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު .56ް ްފަހުމީ. ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ .57ް ްޙަސަންް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މަރަދޫ

ްޢާދިލް .58ް ްމެންބަރު. ްދާއިރާގެ ްމެދު ްރަޝީދުްހިތަދޫ ްމުޙައްމަދު .59ް ްޙަސަންް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ހިތަދޫ

ް.ލަޠީފު
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