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ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް
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 25ްރައްވާަފއިވޭ.ހޭދަކު
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ްްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.7ްއެޖެންޑާްނަންބަރުް

ްދާއިް-7.1 ްއަޙްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖުާރގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޢާމިރު މްހޫރިއްާޔެގްމަދު

ް 71ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާޙ72ްްުވަނަ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްފުރަތަމަްވަނަ ްބިލުގެ ގެނައުުމގެ

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(72ްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްައދ71ްްިކިޔުންްިއްއވުން.ްދިވެހިރާއްޭޖެގްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަާސީސގެް

 40ް.ްއަށްްއިޞްލާުޙގެނައުމުގެްބިލު

ްއެް-7.2 ްނަންބަރު ްދާއިް-7.2ޖެންޑާ ްއަޙްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްާރގެ ްޢާމިރު މަދު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމާއ231ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިޞްލާޙުވަނަ ް)ނ(ްއަށް ް)ށ(ްއަދި ްބިލުެގްދާގެ ގެނައުުމގެ

ްިއއްވުން.ްިދވެހިރާއްޖޭެގްޖުމްހޫރިއް ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްާމއ312ްްޔާެގްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ނ(ްއަްށްވަނަ ް)ށ(ްއަދި ދާގެ

ް.އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު

ް45 

ްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންްް.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާްބިލުގ8ްެ
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ްގައިްމިއަދުްމަަސއްކަެތއްްނެތް.8ް،9ް،11ްްނަންބަރުޑާްއެޖެން

ް
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 55ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ޖުތިމާޢީްކޮމިޓީންްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަުމެގްބިލު،ްއިް-11.1ކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްކޮމިީޓތަ،11ްްންބަރުނަްއެޖެންޑާ

ްރިޕޯޓުސާކުރައްްދިރާ ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްވައި ްހުށަހެޅުވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި .18ްް ަގއ2113ްްިޖުލައި

ްފޮނުވުނު ްރިޕޯޓުމެންބަރުންނަށް ްމި ްްވާގައިް. 12ްްބިލަށް ްރިޕޯޓުއިޞްލާޙު ްމި މަޖިލީހަށްްްހުށަހެޅިފަިއވޭ.

ްމުޤައްރިރުހުށަހަޅައި ްކޮމިޓީގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްމެްފުަވއްމުލަކުް،ދެއްވުމަށް ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުދެކުނު ްންބަރު މަސީޙްްهللا

 60ްއަރުވަން.ފުުރޞަތުއަޅުަގނޑުްްށްމުޙައްމަދަ

ް

ްމަސީޙްްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްފަރާ ްކޮމިޓީގެ ްއިުޖތިމާޢީ ްބިލު ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމިް`. ތުން

ނ ުޑްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމުގެްއުފާްައޅުަގނޑުްލިބިގަްނނަން.ްއާދެ!ްމިްބިލުްސަރުކާރުންްހުށަހެޅުއްވިްމަިއގަ

 65މަޤްޞަދަކީްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނަށްްގެނެވުނުްއިޞްލާޙުތަަކކާްުގޅިގެންްސަރުކާރުންްކުރާްޚަަރދުތަކުގަިއްމާލިއްޔަތުްޤާނޫާން

ްމާލިއްް،ފުށުއަރާ ްފެންނޫނީ ްކަމަށް ްކުެރވިދާނެ ްޚަރަދުތަކެއް ްޚިލާފަށް ްރޫޙާ ްާޤނޫނުގެ ްއެޔަތު ްނާތީވެ.ްއެހެންވީާމ،ްޭއގައި

ނޑަށްްފެއްތުމުގެްގޮތުްނ.ްއާދެ!ްމިްބިލުްއިޖުތިމާޢީްގޮތް ގޮތަށްްަބއްލަވާަފއިްއެްކަްނތައްތައްްމާލިްއޔަތުްޤާނޫނުގެްއޮނިގަ

ްފުރިހަމަކުރެއްވުުމގައިް ްކަމާްކޮމިޓީން ްއިދާރާތަކުގެްސަރުކާރުެގ ްއަިދްް،ބެހޭ ްހޯއްދަވާަފއިވޭ. ްޚިޔާލު މިނިސްޓްރީތަުކގެ

ްބައް ްވެސް ްިޚޔާލުފުޅުތަކަށް ްފާޅުކުރައްވާަފއިވާ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަްތތެރި ްތަޅުމުގައި ްބިލުެގްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ! ލަވާފަިއވޭ.

ްމަސައްކަތްރިޕޯޓު ްޮކމިޓީގެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްހާމަވެފައިވާނެްގައި ްގޮތް ްސަލާމަތްކުރުމުގެްް،އެްއޮކށްްީތއާގެންދިޔަ  70ވަގުތު

ްކުރިންް ްނިންމާލުމުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދާނަން. ްަތފްސީލަކަށް ްޭއގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަްތްްގޮތުން ްބިލުގެ މި

ްފާފުރިހަމަ ްެއއްބާުރލުން ްެދއްިވ ްއިދާރާތަކުން ްސަރުކާުރެގ ްޝުކުރުކުރުމުގައި ްފަރާތްތަަކށް ްއެ ްއަދިްހަގަކޮށް ދަންނަވަން.

ްފާހަގަކޮއިޖުތިމާ ްެއއްބާރުލުން ްެދއްިވ ްވެސް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަްތތެރި ްކޮމިޓީގެ ްވެްސްޢީ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްށ

ްެސކްޝުކުރު ްކޮމިޓީގެ ްއަދި ްމިރެދަންނަވަން. ްފާހަްޓޭރިއެޓުން ްެވސް ްެއއްބާރުލުން ްެދއްވި ްފަރާތަށްްަކމުގައި ްއެ ގަކޮށް

ްޝުކުރު ްމިވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމި ްމަޖިލީހުންތަންްދަންނަވަމުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތެްއްްދެނީ ްމެދު ްބިލާ  75މި

ްދެްއވުމަށް.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ނިންމަވައި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްކުރިްންދަންނަވާލިްފަދައިންްމިްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްް އިޞްލާެޙްއ12ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ް ްމި ްހުށަހެޅިފައިވޭ. ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ް)ހ(83ްގޮތުން ްމާއްދާގެ ްވަަނ ްދަށުން  80ހުށަހެޅިފައިވޭ.ްްއިޞްލާޙެއ6ްްގެ
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ްގަާވއިްއެހެންނަމަވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްކަމަށްްމި ްހުށަހެޅޭނެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއެްއގޮްތވާ ދާ

ްލަފާކައުންސެ ްޖެނެރަލް ްލް ްބ2ްިދެއްވާފަިއވަނީ ްމި ްެއއީ، ްއިޞްލާެޙއް. ްމާްއދ4ްާލުގެ ްދާއިރާގެްްވަނަ ްހުޅުމީދޫ އަށް

ްލަބީބުޢިއްޒަ ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ްއިޞްލާހުްތްތެރި ްއިޞްލާޙަކީްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއިޞްލާޙުފުރަތަމަ ްއެހެންވީމާ،ްއެ .ް

ްހުށަހެޅުއްވަ ްއަބްދުއިދެްއވުްމަޖިލީހަށް ްީއާވ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްމަށް ްهللا ނުޑްއަޅުްއަށް ގަ

 85ްއަރުވަން.ރުޞަތުފު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ް ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލުޝުކުރިއްާޔ ްބުނެވިދިަޔ ްމާއްދާަގއ4ްިެގ ްބާތިލުްަވނަ ްބައިތަްއ ްެއކުލެޭވ ފަހުްކުރުމަށްމިހާރު

ްިއސްލާޙު ްގޮތަށް ްރައްކާތެރިުކރުން.ްއަންނަނިވި ްހުށަހެްކަމަށްއިޖުތިމާޢީ ްމާއްދާ.4ްްް؛ފަރާތްތައްްޅޭއެދި އިޖުތިމާޢީްވަނަ

ްަގވާއިުދގަިއާވް ްއެ ްަފރާތްތަކުން ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްަގވާއިުދގަިއ ްހަދާ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްފޯުރކޮށްދެވޭނީ  90ރައްކާތެރިކަން

ްޝުކުރިއްާޔ.ްހުށަހެޅުމުންނެވެ.ްްއެދިްއަށްްގޮތުގެްމަތިންްއެހީ

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރައްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރަކަށްްއަޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްެތރި ްުފރުޞަތުވާ ނޑު އަރުވަން.ްއިަހވަންދޫްޅުގަ

 95ްهللا.ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްهللاްއީވާްއަބްދުމެންބަރުްްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރި

ް

 100ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއވުން:

ނުޑްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިްބިލުގެްްއާދެ!ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު. ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(6ްްމިހާރުްއަުޅގަ

ްއި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްލަބީއަށް ްހުށަހެޅުްބުލްޔާސް ްއިްޞލާޙު ްގަލޮޅުްއްވުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަށް،

ްް.އަށްްهللاއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްީއާވްޢަބްދު

ް

 105ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްރަީއސް.ްބުނެވިޝުކުރި ްޢިްއޒަތްތެރި ްއްޔާ ްބިލުގެ ްހިމ6ްްެދިޔަ ްމިހާރު ްތެރެއިންަވނަްމާއްދާގައި ވަނ6ްްްަް،ނޭްބައިތަުކގެ

އެްއްްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްލިބިދޭްއެހީް.)ށ(ް-6މާއްދާގެް)ށ(ްއަންނަިނވިްގޮަތށްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްއެހީްލިިބދިނުން.ް
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ްހޯދުމަށްްއަދިްހުށަހަޅާއިރުްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްހަދާްގަވާއިުދގައިްބަޔާްނކޮށްފަިއވާްހުރިހާްމަޢުލޫމާތެއްްއެހީްފޯރުކޮށްދޭް

ްއަށްްހުށަހަޅަންވާނެްެއވެ.ްއިދާރާ

ް110 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއާދެ! ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްފުރުޞަތުޝުކުިރއްޔާ ނުޑ ްއަުޅގަ އަުރވަން.ްމެންބަރަކަށް

ްهللا.އިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް

 115ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްދުްޢަބްދުއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަ

ްގެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.هللاބްދުޢަގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޝުކުރިއްާޔ.ްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަވާއިދުގެ ްމިހާރު ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދ83ްައާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްވަނަ ހުށަހެޅިފައިވާްށުން

 120އިޞްލާޙެއް.ްްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ގެްދަށުންްހުށަހެޅިފައިވ83ްާނިމުނީ.ްދެން،ްއޮތީްގަވާއިުދގެްްއިޙުތައްްހުށަހަޅައިޞްލާ

ވަނަްާމއްދާެގ83ްް.ްދެން،ްއޮީތްަގވާއިުދގެްލްްޖެނެރަލްަވނީްނިންމަވާފައެްިއޞްލާޙުްބަލައިުނގަނެވޭެންކަމަށްްަކއުންސެ

ގެްއަށްް)ބ(ްހުށަހެޅިފައިާވްއިޞްލާޙުތައް.ްމިްގޮތުންްހުަށހެޅިފައިވާްފުރަތަމަްއިޞްލާަޙީކްދެވަނަްމާއްދާ)ނ(ގެްދަށުންް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްއިތުރުކުރުަމށް ްއަކުެރއް ްލަބީބުްގޮތުަގއި ހުށަހަޅުއްވާފައިްއިޞްލާޙު.ްއިލްޔާސް

ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްޢަބްދުްމި ްީއވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްهللا ނުޑްއަށް އަުޅގަ

 125ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ް ްބިލުގެ ްބުނެވިދިޔަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްދ2ްާޝުކުރިއްޔާ ްއިތުރުކޮށްްަވނަ ްބައި ްއަންނަނިވި ްމާއްާދގެްް،އަށް އެ

ރިްދިރިއުޅުމެއްްުއޅުމަށްްހުރަސްއެޅޭްހުރެްއަބުރުވެްއެކިއެކިްަސބަބުތަކާް.)ބ(ް-2ް؛ބަރުްތަރުތީބުކުރުން.ްމަޤްޞަދުނަން

 130ލަތްތަކުންްރައްޔިތުންްއަރަިއގަތުމަށްްދީ،ްހިމާޔަތްކޮށްދީްއަދިްއެފަދަްހާލަތްތަކުންްރައްިޔތުންްރައްކާތެރިކޮށްއެންމެހައިްހާ

ްމަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު
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ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްފުރުޞަތުއާދެ!ްތާއީދުކުަރްއވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަޙްމަދުްމެންބަރަކަށް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއިހަވަންދޫ އަރުވަން.

 135ްهللا.ޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުގެް

ް

 140ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަނަްާމއްދާގެް)ވ(ެގްފަހަތަށްްއަކުެރއްްއިތުރުކުުރމަށް،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިާރގ3ްެޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްއިޞްލާޙު.ްްމްްމުއްޠަލިބުހީޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްލިބުމްްމުއްޠަހީތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާރެސްމާފަ

ް ްބިުލގެ ްމި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ވ(3ްޝުކުރިއްާޔ ްމާއްދާެގ ްއަކުެރއްްވަަނ ްގޮތަށް ްއަންނަނިިވ ްފަހަތަްށ  145ގެ

ރިންްބެލުމުގެްޚަރަދުދޭންޖެހޭްދަް-3އިތުރުކުރަންްައޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަުމގެްގޮތުންްެދވޭްއެހީ.ް

ްތެރެ ްއެފަރާތްތަކުގެ ްއާމްދަނީްއިން ްލިބޭ ްޚަރަދުކުރުމަށްފަހު،ްއެްންމީހަކަށް ްައސާސީ ްކުރަންޖެހޭ ްދިރިއުޅުމަށް ްމީހާގެ

ްދޭްއެހީ.ްށްށްްދެވޭނެްފަދަްނެތްްފަރާތްތަކަާވްމިންވަރަޤާނޫނުގެްނުވަތަްަގވާއިުދަގއި

ް

 150ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިްއަޒތްތެރި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ!ްމެންބަރަކަށް އަރުވަން.

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

 155ްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްންބަރުފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއވުން:

ްކުުރމަށް،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިާރގެރުވަނަްާމއްދާގެް)ވ(ެގްފަހަތަށްްއަކުެރއްްއިތ3ްުޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް

ްޞްލާޙު.ްހުށަހަޅުއްވާްއިްްމްްމުއްޠަލިބުހީޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާ

ް160 
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ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމްްމުއްޠަލިބުހީތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާފަރެސްމާ

ް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ވ(3ްޝުކުރިއްާޔ ްމާއްާދގެ ްއިތުރުކުރަްންވަނަ ްައކުރެްއ ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ެގ

ްރަ ްއެހީއަޅުަގނުޑްހުށަހަޅަން.ްއިޖުިތމާޢީ ްގޮތުްންދެވޭ ްޒަް-3ްއްކާތެރިކަުމގެ ްހިޖުރަކުރާ ްބޭނުްނތަކަށް އިލާތަކަށްްޢާރޫރީ

ްދެވޭްއެހީ.

ް165 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުުރޞަތުޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުރާްޢިއްޒަތްތެރިްމެ ްއަރުވަން.ްންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

 170ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.އެްްދެންމެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއވުން:

ްމެންބަރަްއާދެ!ްކުޑަހުވަދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ްްށްދާއިާރގެ ްއޮތީ ްއާދެ!ްދެން ް)ވ(ގ3ްެޝުކުރިއްޔާ. ްމާއްދާގެ ފަހަތަށްްްވަނަ

ހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްއާދެ!ްްމްްމުއްޠަލިބުހީރާބްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއިްއަކުެރއްްއިުތކުރުމަށް

ްއިޞްލާޙު ްަކއުންސެްދެން،ްއޮތް ްކަމަށް ްބަަލއިނުގަެނވޭނެ ްޖެނެރަލްތައް ްމާއްދާެގްވ5ްަްީއ،އެް.ލަފާދެއްވާފަްްވަނީްލް  175ނަ

ިއްޙާއްވާްއިޞްލާޅުހުށަހަްތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުއިތުރުުކރުމަށްްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަްެއއްްގޮތުަގއިްމާއްދާ

ްމާއްދ16ްާ ްޢިްއޒަްއިތުރުކުރުމަށްްމަށްްމާނަކުރުް؛ވަނަ ްދާިއރާގެ ްލަބީބުހުޅުމީދޫ ްިއލްޔާސް ްމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާްްތްތެރި

ްހުރިހާޙުއިޞްލާ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްއެހެންކަމުން،ްމި ްހުށަހަޅަް. ްމަޖިލީހަށް މިްްއިއިޞްލާޙެއް

ް)ވަގު ްމިހާތުކޮޅަނިމުނީ. ްއާދެ! ްހުށަހެޅުނުތަކާްކަށްފަހު( ްމި ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްރިޕޯޓަށްްްހިސާބުން ްކޮމިޓީ ްމި އެކު

ް ނޑަެއޅިފަިއވާ ްގަާވއިދުަގއިްކަ ްމަޖިލީހުގެ ްހުުޅވާލަން.1ްްބަހުސްކުރުމަށް ްއަޅުަގނޑު ްފުުރޞަތު ްބަހުސްކުރުމުގެ  180ގަިޑއިރު

ްއަޅު ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެިރ ްފުއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ނޑު ްފުރަތަމަްްއަރުވަމުންުރޞަތުގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ގެންދާނަން.

ްއަށް.ްޟާޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޟާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިމިލަ

 185ވާްކޮމިޓީްރިޕޯޓާްބެހޭްޮގތުންްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްމިއަދުްހުށަހެޅިފަިއްމި

ްބިލަކީ ްމި ްއޮކްޓ19ްޯް،ބޭނުންވަނީ ްރައްކާތެރިކަނ2111ްްބަރު ްއިޖުތިމާޢީ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ގައި

ްއޮތްްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްއޭރުަގއި ްނިޔަތެއްަގއިްއެމް.ޑީ.ޕީްޓަކައި ްއިޚްލާސްތެރި ްވަރަށް ްރަް،ސަރުކާުރން ނގަުޅްވަރަށް
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ްގޮތަކަށްް ްއަޅަްް،އެކަީށގެންވާ ްއަޅައިވަރަްށ ްަރއްޔިތުންނަށް ްމަދަދުްއިލާ، ްރަްއޔިތުންނަށް ްޯއގާތެރިކަާމއެީކަގއި ލުާމއި

ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްފަރުމާކޮށްފައި ްސަރުކާރުން ްޭއރުގެ ްނިޔަތުގައި ްހިތާމަކުރަނީްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނޑު 19ް،ްބިލެއް.ްައޅުގަ

 190ވާްނދެންްމިްމަޖިލިސްްތެރޭގަިއްްއެހާްުދވަސްް،ންދެންހަށްްފޮނުވިްބިލެއްްމިހާްޒަމާންވާލީގައިްިމްމަޖ2111ިބަރުްއޮކްޓޯ

ްޮގސް ްއުނިިވގެން ްކަްނތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި ްބިލުގައި ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑަށް ްައއިއިުރގައި ްމިއަދު ް،އޮވެަފއި

ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްބިލު ްފޮނުވި ްދިމާލަކަށްް،އޭރުަގއި ްއެހެން ްގޮްމުޅިން ްއެހެންވީމާ،ްްްއސަބައްޓަންވެގެން ްތަން. އޮތް

ްބުނަ ްކުުރކޮށް ްއޮތީއަޅުަގނޑު ްބުނެވެން ްމިް،ންޏާ ްމިހާރު ްބިލަކަށް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ އޮތްްްދަންނަވަން

ްތާއީދުކުރެޭވކަ ްކޮމިޓީްށްގޮތުން ްއަލުން ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްފޮނުވަްނެތޭ. ްކޮމިޓީއިއަށް ަގއިްލާފައި

ްމަޝްވަރާކޮށްފަް ްނެތިގެންްިމހާރުްއި،އަލުން ްމި ްއުިނވެގެންް،އުިނވެގެންދާްް،ދާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  195ދާްަރއްޔިތުންނަށް

ް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްދަންނަވާލަންްޢިކަންތައްތައް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮުތމޭ. ްފަރުމާކުރެވިފައި ްބިލު ްިމ ްގޮތަކަށް ޔާދުކުރެވޭނެ

ްމިސާ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލަކަށްބޭނުންވަނީ ްތިބޭ، ްމިތާނގައި ނުޑމެން ްމިްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑުމެން ްނުވަތަ އިުރގަިއ

އިުރގަިއްޖިލީހުގަިއްހިފެހެއްޓިފައިްއޮތްްވަންދެންްމަްތިންްއަހަުރްދުވަސްް،އިޖުތިމާޢީްބިލުްދެްއަހަރަށްުވރެްގިނަްުދވަސް

ްުނދެވި ްރައްކާތެރިކަެމއް ްލިފޯރުކޮށްް،އިޖުތިމާޢި ްުދވަސްތަުކގަިއ ްދިޔަ ްލިބުނުްއިްެގއްލުމާްބުނުނުެދވި ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެ

ްއެބަްދުވަސްަތކުެގްެގއްލުމުގެްބަދަލުްނުލެވިްދިޔަްއިއަޅާލަންޖެހޭްއަޅާލުންތަްއްއަޅަް  200ެޖހޭްހޯދަން.ްރައްޔިތުންްއެަބްްވެސް

ްއިދައްކަްވާހަކަދޭތެރޭގައިްްމިަކމާް،މިކަމާްދޭތެރޭގައިްބަހުސްކުރަންްޖެހޭްމިއަދުްއެކަންްކުރަންޖެހޭ.ްއެްރައްޔިުތންްއެބަ

ްދުވަސް ްހުރިހާ ްމި ްކީއްެވެގންތޯ ްވިސްނަން. ްމިްފުންކޮށް ްބޭއްވިފަިއ ްމިތާ ްބިލު ނޑުްްވާންދެން ްއަޅުގަ ްހަމަ އޮތީ.

ްމިއާއެީކަގއިްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭްއިންކަމްްޓެކްްސގެްޤާނޫނުގެްވާހަކަްެވސް.ްއިންކަމްްޓެކްސްގެްޤާނޫނުްވެސްްއަދި

ްފާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްވެސް ްއަދަށް ްހަމަ ްމި ްއެހެންވީމާ،ްްސުރެއްްއޭރުސްނުކުރެވި. ްކަންތައްތައް. ްހުިރ ްައއިއްސަ ފެށިގެން

ްފެ ްއެބަ ްބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިންތިޚާބުތަކުގައި ްމިހާރު ްފަރަށްްއެނޭ ްގޮސް ްބޯޓުފަހަރު ްއެްއް  205ބޭފުޅުންްްއަރާއިރުަގއި

ްސަރުކާެރއްަގއިް؛ތަންްްވިދާޅުވާ ްސަރުކާް،ތިމަންނަމެންގެ ްއަލުންްްރެްއަގއިތިމަންަނމެންގެ ްޤާނޫނު ްޓެކްސް އިންަކމް

ްގެނެސްދޭނަމޭ ްނަގަް.އަނބުރާ ްޓެކްސް ްއިންކަމް ްފައިްނުވަތަ ްކުޑަކޮށްދޭނަމޭ.ްގީދީ ްފަރަގު ްމުއްސަނދިންގެ ރުންނާއި

ްރައްކާތެރިކަމުް ްއިޖުތިމާޢި ްމި ްހުށަހަޅަޙަޤީޤަތުގައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޤާނޫނު ްއޭުރގެްްއި،ގެ ްފޮުނވީ ްގޮތުަގއި ބިލެްއގެ

ްފަްް،ރުްނނާގީފަްސީދާް.ކާރުންސަރު ްތިބި ްމަހުޖަނުންގީދިވެހިރާއްޭޖގައި ްތިބި ްާރއްޖޭަގއި ްނިކަމެތިންނާއި ބޮޑެތިްް،ރު

 210ްކުަޑކުރުމަށްްްގުްަޓަކއި.ްމިްފަރަްުކޑަކުރުމަށްްގުފަރަް،ނުވަތަްމިްދޭތެރޭެގްަތފާތުް،ރުްނގެްތަފާތުގީފަްއިމުއްސަނދިންނާ

ފަޅާފައިްްހަތާް،މުއްސަނދިންް،އިްއިންކަމްްެޓކްސްްޤާނޫނުްނުވަތަްމަހުޖަނުންއެާއއެީކގަހަމަްް؛ޓަކައިްކުރަންޖެހޭްކަމެއް

ްމުއްސަނދިން ްނަގަްގެތިބި ްބައި ްލިބެންޖެހޭ ްފައިއަތުން ްހަގީެގން ްނިޒާމެއް ްޚަރަދުކުރެވޭނެ މަޖައްސަން.ްރުންނަށް

ތަނަކަށްްނާދޭ.ްނުވަތަްެއްްމިްމިއަދާްހިސާބަށްްއަިއއިރުްވެސްްއިންކަމްްޓެކްސްްޤާނޫެނއްްެވސްް.ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް

ްފަދައިންް ްއެނގިަލއްވާނެ ްުނވި. ްވެސް ްގޮެތއް ްސަުރކާރުް،ނެގޭނެ ްކުީރގެ ްެއއީ ްއެނގިަލްއވާނެ ްވެސް ްހަަމްރަީއސަށް ގެ
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 215ގެްެތރޭގައިްއޮތްްެއއްްޤާނޫނު.ްއެްނމެްމުހިއްމުްއެއްްޤާނޫނު.ްޙަޤީޤަތުގައިްމިްޤާނޫނުްމިއަދާްޓެކްސްގެްިނޒާމުގެްޕެކޭޖުް

ްވިޔަްހިސާބަށް ްބައެއް ްފާސްނުކޮްށ ްއަރަްވެސް ްމައްޗަށް ްއޭެގ ްމިއިްފިތާލަްއިފާރިވެރިން ނޑުްް،ތިބެނީްެގން އަޅުގަ

ްހަދަދަންނަވާ ްމަކަރު ްޓެކްަސށް ްޙަޤީޤަތުގައިްެވސް ްހަމަ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްދަންނަވަންޏާ ންވެގެންނޭ.ްެއްހިތްވަނީްނުވަތަ

ްމަކަރު ްޓެކްސަށް ްވެސް ްތެެރއިން ްެޓކްސްގެ ްއެ ްފޯރުކޮށްނުދޭވެނެްހަދާފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްލާރި ްދޭންޖެހޭ ަރއްިޔތުންނަށް

ްފޯރުކޮށްނުިދނުމަށްް،ގޮތަކަށް ްގޮތުގަްްނުވަތަ ްކަމެްއެގ ްކުާރ ްޤާނޫނުްޓަކައި ްރައްކާތެރިކަމުެގ ްއިޖުތިމާޢި ްއެހެްނވީމާ، .

ްމި ްއަިއއްަސ ްކޮމިޓީން ްެއއްގޮތަްްއޮތްްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީެދއްށްކަގޮތަކަްށ ްަރއީސްނުުކރެްވެްސ ްޢިްއޒަތްތެރި  220ް.ވޭ.

ްނޫން ްކަމެއް ްބޮޑު ްމާ ްފަނަރަްް،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެްސ ްމިއަދު ްނުވަތަ ްވެސް ްމާދަން ްއެއީ

ްޖަލަ ްފެން ްރުފިޔާގެ ްހާސް ްއާމްދަނީއިފޮނުވަްށްވަރަކަށް ްފުދޭވަރެްއގެ ްހަމަ ްއިޖުތިމާްލީމާ ްއެހެންވީމާ، ްލިޭބނެ. ޢީްއެއް

ްކޮ ްރައްޔިތުންނަށްްންމެހެންރައްކާތެރިކަން ްނެތްތާ.ްް،އެެހން ްކަމެއް ްއުޅޭނެ ްފޯރުނުކޮށްދެިވެގން ްރައްޔިތުންނަށް ިނކަމެތި

ްރިޔާީސް ްމިހާރު ްުދަވސްތަކުަގއި ްބޭފުޅުންެގްއިންތިޚާބީ ްރަނގަޅުވާނެ.ްދެން،ްބަެއއް ްކޮްށލީމާ ްވެސް ްކަމެއް ދެން،ްއޮތް

ްއިޢުލާންކޮށްފަ ްބޯޓުްއިްކެންޑިޑޭަޓކަށް ްއިުރގައި ްއައޮތް ްފަރަށް ްގޮސް ްަރއިފަހަރު ްހައިމާކުަތއްްބޯޅަ، ްހަދާނެ  225ަދނޑުތައް

ްފައިބާ ްމިް،މޫދަށް ްވެސް ްކަންތައްތައް ްއިްމިކަހަލަ ްވެސް ްމިކަމުން ްއެެހންވީމާ، ްޤާނޫނާްވަނީ. ްރައްކާތެރިކަން ްޖުތިމާޢީ

7ްޓަކައިްްހެއްޓުމަށްގެތައްްނެއެްޤާނޫނުް.އެހެންވާނެް.ގޮތްްއެއީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްޚިލާފަށްްފޯރުކޮށްދޭންްއުޅޭތީްވާ

ްތިބެފައި ްނުކުމެ ްމައިާދނަށް ްޖުމްހޫރީ ްގޮސްްް،ފެބްރުއަރީގައި ްދެން ްމުގުރަންފެށީމާ ްއަތުްނ ްއަމިއްލަ ްޤާނޫނުތައް މިއަދު

ްމިް ްަރއްޔިތުން ްއެހެންވީމާ، ްއަރާނެ. ްވެްސްފަރަން ްަކޑިްބޯޓު ްސީދާ ްފަށައިފި ްބުނަން ްިރޔާސީްދިމާނުކުްޔާމަންއަުދ ރެވޭ

 230ނެތީމޭ.ްއިރާދާކުަރއްިވއްާޔްެއއްބުރުްނ،ްެއއްބުރުންްރިާޔސީްއިންތިޚާބުގަިއްއެމް.ޑީ.ީޕްފަޚްރުވެިރްށްކަށްްވޯޓުދޭކަކެންޑިޑޭޓަް

ްދިެވހި ްއުއްމީދުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހޯދާނެ ްޢިްއޒަތްތެރިްްކާމިޔާބެއް ްޝުކުރިއްޔާ ްއެހެން. ްބުނަނީ ރައްޔިތުން

ްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްބަރުްޢަބްދުމެންްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

 235ްވަނަްމާއްދާގައިްބަޔާންކޮށްަފއިވާްގޮތުގެްމަތިންްއިޖުތިމާޢ11ްީޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނުގެް

ްސިފަރައްކާތެ ްޤާނޫނެއްގެ ްބިލެއް ްދެއިްރިކަުމގެ ްއެހީ ްބުނާ ްެއ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްބަދަލުވެގެން ްޤާނޫނަކަށް ްގޮތަށްްަގއި ވޭނެ

ްއުފާ ްރައީސްމެދުވެރިވާީތވެ،ްއަޅުަގނޑުމެްންމިއަދު ްމިްް.ކުރަންޖެހޭ.ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިހާރުްައޅުަގނޑު ވެސްްދަންނަވާލަނީ

ްއެބަ ްދެް،ހާްސްރުފިޔާ.ްއެކަިނވެިރްމައިންނަށްްލިބޭްލާރިްދޭްކަރަންްޓްސަބްސިީޑްއެއްްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށް

ދަނީްޤާނޫނެއްގެްތެރޭންތޯްްއެްފަިއސާްދެިވގެންްމިް.ްެއކަމަކުއެއްްސްްެއތައްްބަިއވަރުްފައިސާހާސްްރުފިޔާ.ްމިހެންްގޮ

ނޑުމެންނައިބަލަ ްއަުޅގަ ްދެލައިފިްއޔާ ްފައިސާ ްއެ ްޚިލާފަށޭ ްޤާނޫނާ ްއޮތީ ްދެންނެވެން ްށް ްއެހެންވީމާ،ްްމިވެމުން  240ދަނީ.

ްއަޅު ްކިރިޔާ ްއަދި ްމިއަދު ްމިަގނޑުމެން ްހަދައިގެންް.ކޮށްލަނީްސްޓްރީމްލައިނު ްޤާނޫނު ްވުޖޫދަށްްް،މި ްޤާނޫނު މި
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ްމީހާްް،ގެނެސްގެންް ްލިބިދޭ ްފައިސާ ްހަްމި ްފައިސާ ްމި ްވެސް ްފައިސާްލާލުއަށް ްލިިބދެވޭ ްެއއްގޮތުގައި ގޮތުަގއިްގެ

ް ްެގންދަންވެގެހަމަޖައްސައިގެން ްރައީސް.ކުރިއަށް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ނަޑކަށްްްން އަުޅގަ

ލަންވެގެންްއެްއަށްްފޮނުވާްމިްބިލުްކޮމިޓީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްހަމަްތާއީދެއްްނުކުރެވޭްމިލަންދޫްދާއިރާގެ

ްޮގވާލުމަ ްއަުޅގަގޮވާލި ްދަށް ްވާހަކަ ްތާއީދުނުކުރެވޭ ްރައީސް.ނޑަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިދޭްްންނަވާލަން. ްނިޒާމުން  245ޓެކްސްގެ

ްފަިއސާްފައިސާ ްޚަރަދުކުެރވޭ ްގޮުތަގއި ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްުނވަތަ ްބޭނުންކުރެޭވ ްގޮުތގަިއ ްރަނަގޅު ްއެންމެ ތޯްައކީ

ްބަލަން ްއެބަ ްރިޕޯޓުތަޖެޭހ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްޮއޑިޓު ނޑުމެންނަށް ްއަންނަނީްއްއަުޅގަ ްއެބަް.ފެންނަމުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިއާްތަން.ްއަދިްހިލޭްއެހީްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްކޮށްފައިވާްނީއާްއެްއވަރުގެްޚަރަދުތަެކއްްއިންްލިބޭްއާމްދަްްފެނޭްޓެކްސް

ްފެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން ްޚަރަދުކުރަމުންދިޔަ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްވެސް ްގޮތްގޮތުން ްމިއެހެނިހެން ވަނީ.ްްނިފައި

ްރަީއސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްިދވެހިރާއްްްދަންނަވާލަން ްެޓކްސްއުޅެނީ ްއަތުން ްރަްއޔިތުންގެ ްޚަރަުދކުރަންޏާްޖޭގެ  250ނަަގއިގެން

މިއަދުްްަގއިްއޮތްްިމންވަރުްދަށްކުރަންީވއޭ.ފުރަތަމަްމިްރާއްޖޭގަިއްކުރަންވީްކަމަކީްމިްާރއްޖެްޮކރަޕްޝަންްލެވެލްްއެންމެ

ދުނިޔޭގެްވުރެްމަތީގައިްްޕޮއިންަޓށ141ްްވުރެްމަތީގަ.ްްޕޮއިންަޓށ141ްްވުރެްމަތީގަ.ްްސަތޭކަްސާޅީހަށްްއޮތީްރާއްޖެްމި

ްއިންެޑކްސްަގއި، ްަޤއުމުތަކުގެއެްކޮރަޕްޝަން ްއޮތް ްމަތީގައި ްއެބަްންމެ ްދިވެހިާރއްޖެ ްެއވަރުެގްްތެޭރަގއި ހިމެނޭ.

ް ްކިހިނެއްޯތއޭ ްޓެކްސްޤައުމެްއގައި ްހަމަޖެއްސޭނީ.ްްނަގަިއގެންްވެސްއިންކަމް ްޓެކްސްކަންތައްތައް ްނެގުމުގެްމާނަްިއންކަމް

ްބަޔަކަށް ްއަތުލަިއގެން ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްފައިސާ ްރައްޔިތުްނގެ ްކުރާް،އަކީ ްމުއްސަނދިކޮށްދޭން ްމީހަކު  255ކަމެއްގެްްއެންމެ

އިްނކަމްްްކަމަށްްވަންޏާމުންްފަިއސާްނަގަްނވެއްޖެްްމިްދެްއކެނީކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްކަެއއްްނޫންްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސްވާހަ

ްޖީ.އެސް.ޓީްނަގަންޓެކްސް ްއަިދ ްނަގަންްނަގަންވިޔަްސ ްބީ.ޕީ.ޓީ ްނުވަތަ ްއެހެންްނޫނިއްް،ވިޔަސްްްވިަޔްސ ޔާމު

ްކަމަށްްވަންޏާމުްެއްފައިާސްަޚރަދުކުރާނެ،ްޚަރަދުކުރަމުންދާްވިޔަްސްެއްފައިާސްނަގާްކަުމަގއިޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީްަނގަިއގެން

ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްމުއްސަނދިްއެބަްގޮތް ްމީހަކު ްއެންމެ ްވެގެންެއނގެންޖެހޭ.ްއެއީ ްަޚރަދަކަށް ްކުރެވޭ ެއއީްުނވާނެ.ްވާކަށް

ް ްސަދަން ްހަމަެއކަނި ްބޭފުޅެއްގެ ްހުންނަވާ ްކުންފުނީަގއި ްެވގެންނުވާނެ.ްްއަށްްއިލާޢާޔުޓިލިޓީޒް ްެވސް ްލާރިއަކަށް  260ލިބޭ

ްޢާ ްބޭފުޅާގެ ްހުންނަާވ ްލާއަްއިލާްފެނަކައިަގއި ްލިޭބ ްވެސް ްވެގެންށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރިއަކަށް ްލިބެންޖެހޭނީ ްއެ ުނވާނެ.

ނުޑްްއެހެންވީާމ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްބުނާްގޮތުގެްމަތިން.ްްމިްހަމަހަމަކަމާއެކުްމިްޤާނޫނުތަކުގައިރައްޔިތުންނަށްް އަުޅގަ

ްވެސް ްމިއަދު ްގޮވާލަން ްް،ހަމަ ްފާސްކޮްށގެން ްބިލު ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްރައްމި އިޖުތިމާޢީްްޔިތުންނަށްދިވެިހ

ނޑައަަޅއިދި  .ްޝުކުރިއްާޔ.ްކަމެކޭްްބޮޑަށްްއެދޭނެްނުމަކީްވަރަށްރައްކާތެރިކަެމއްްފޯރުކޮށްދެވޭެންގޮތްތަކެއްްކަ

ް265 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاމަދުްޢަބްދުއަޙްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިހަވަންދޫް

ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްފެނިގެން ްދަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިވެހ2111ްްިނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަހަރު ވަނަ

ްދިނުމަށް ްރަްއކާތެރިކަން ްއިޖުތިމާޢީ ްޓަްރައްޔިތުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްޭއރު ްފާްސކުރިކައި ްެތރޭގައި ރަނގަޅުް،ްވެިރކަމުގެ
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ްޚިދުމަތް ްމަސަްއކަތްްދިނުމަށްނިޔަތުގައި ްފާްސކުރިޓަކައި ްެގނެސް،ްްކުރުމަށް ްބަދަލުތަކެއް ްެއްވެއްްނޫނީޤާނޫނަށް ެޖއްޔާ

ްބޭނުންވި ްއެންމެ ްހާްޤާނޫނުން ްއަންނަްސިލުނުވާމަޤުޞަދު ްނިމިގެން ްބިލު ްމި ްމިއަދު ނޑަށް ްއަޅުގަ  270ތަން.ްްގޮތަށް

ްރަީއސް. ްަރއްޔިތުންްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްކާތެރިކަންދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއިުޖތިމާޢީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްދިނުމުަގއި

ނޑުަތކާ ްމިންގަ ނަޑއަޅަންޖެހޭ ްއަްކަ ނޑުމެންގެއަދި ްކަންތައްަތއްްްުޅގަ ްހުރި ްހާްިވސްނުމުގައި ްބިލުން ކަމަކަށްްްސިލުވާމި

ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްބައެއްްއަޅުަގނަޑކަށް ްބިލުްްފެންނަނީ ްމި ްއަިދވެސް ްދިނުމުގައި ްއެހީތައް ންްކަހަލަ

ްހާ ްމަޤުޞަދު ްއެދޭ ްނެތްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރެްއގެްސިލުކުރެވެން ްކޮންމެވެސް ްވާހަކަްތަން. ްނުލިބޭ ެއްއްްއެހީެތރިކަމެއް

ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޖުތިމާޢީްްނޫން ްރައްޔިތުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް  275ދަންނަވަނީ.

ގޮްތްގޮުތގައިްދެވޭނެްްއަދިްއެންމެްރަނގަޅުްހީތައްްއެްދޭންބޭނުންވާްގޮތަކަށް،ރައްކާތެރިކަުމގެްގޮތުންްދޭންްބޭނުންވާްއެ

ނޑަްަކމަށްްއަޅުަގނޑަށްްމަޖެހިފައިްއޮތްހަްމިްބިލުން މިްބިލަށްްގެންނަންޖެހޭްއިޞްލާޙުތަްއްްށްޤަބޫލެްއްނުކުރެވޭ.ްއަުޅގަ

ްއެބަ ްފުރިހަމަކުރުމަށްްއަދިވެސް ްއިތުރަށް ްބިލު ްމި ްއަދި ްއެބަްހުރި. ްވެސް ްމަސަްއކަތްތައް ްކުރަންޖެހޭ .ްހުރިްޓަކައި

ްބިލާް ްމި ްޤާނޫނާއި ްހުރިްއެއްގޮްތކުރުމަށްްމާލިއްޔަތު ްެވސް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްުކރަންޖެހޭ ނޑުްްޓަކައި ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްރައީސް.ޤަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޚިދުމަތްައޅުަގނޑުމެްބޫލުކުރަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުްްދިނުމަށްްނނަށް  280ޓަކައި

ްބޭއެކުަލވައި ްނެރެން ްއަޅުަގނޑުެމން ްޤާނޫނުން ްއެ ްފާސްކުރެވިގެންދާއިުރަގއި ްޤާނޫނު ްމި ްނޫނީ ްއެންމެްެލވޭއިރު ނުންވާ

ނޑުްއެދޭގޮތަށްްމިްޤާނޫނުްބައްޓަންވެގެންރަނގަޅުްނަތީޖާްނެރެވޭނެް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްކަމެއް.ްްިދއުމަކީްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްސަބްސިޤާނޫނަށްްބަލައި ޖެހިފައިވާްީޑގެްޮގތުގައިްދޭްފައިސާްދިނުމާ،ްައދިްއެކިެއކިްބޭނުންލާއިރުގައިްއަުޅގަ

ްއެހީ ްމިފަރާތްތަކަށް ްމިހާރު ްދިނުމަށް ްފައިސާ ްދޭ ްގޮުތަގއި ްފުރިހަމަްގޮތަށްްއޮތްްގެ ްއިންތިޒާމުތަެކއްްް،ވުރެ ރަނގަޅު

ނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްްރޭވެންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރެްއވިކަމުގައި ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ  285ފަދައިންްްމިލަންދޫ

ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްކުރުމަށްްއެކަން ްައޅުގަްްއަށް ްޤަބޫލުކުރެޓަކައި ްއަަވސްއަުރވައިނަޑށް ްމިކަން ްމިއަދު ލާަފިއްވެނީ

ްއެ ްހާްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޤުޞަދު ްކުރުމަށްްސިލުނުވާކަންތައްަތއް ްްޮގތަށް ްހާވުރެން ްމަޤުޞަދު ްގޮތަށްްމި ސިލުވާނެ

ންނަށްްދޭންޖެހޭްރައްޔިތުްއަދި،ްދޭތެރޭްވިސްނާވަޑައިގެންްމިއަށްްގެންނަންޖެހޭްޓަކައިްއަލުންްކޮމިީޓންްމިްބިލާްކުރުމަށް

ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއޭގެ ްއެހީތެރިކަން ްބަދަލުކުރުމަށްްމިދެންނެވި ްގޮތަށް ްދެޭވނެ ްއަލުންްްގޮތުގައި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްމި ޓަކައި

ްކޮމިޓީ ްފެނޭ.ްނޫނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފެްވިސްނަން ްއަޅުަގނޑަށް ްފޮނުވަން ްރައީސް.އަށް ްއަނބުރާ.ްޢިއްޒަތްތެރި  290އެހެންްްނޭ

ްމި ްދަންނަްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުވީނަމަްފާސްކުރިކަމުަގއިވަނީ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެދުްންވެސް ްއެދޭ މެން

ްެއހެންކަމާފުރިހަމަވެގެން ްއަދި ްމެންބަނުދާތީ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްހުށަހެޅުއެކު ްހުށަހެޅުއްވި ްެއ މަށްްރު

ް ްދަންަނވަން. ްވެސް ްވާހަަކ ްތާއީދުކުާރ ްރައަޅުަގނުޑ ްާޚއްޞަކޮްށްްއީސް.ޢިްއޒަްތތެރި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ނޑުމެން އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީްދިވެހިްރައްޔިތުންަނށްްދެވޭްރައްކާތެިރކަމަކީްއެްީމހުންނަށްްއިޖުތިމާޢީްގޮތުންްދެވޭްރަްއކާތެރިކަމުގެްބޭނުްން

ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްހިފޭނެްއޭގެ ްހެޔޮް،ގޮުތގަިއ ްިދރިއުޅުމަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްއެކަމުން ްމީހުންނަށް ްެއ  295ބަދަލުތަެކއްްްއަދި
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ްއެްއޗެއްް ްަބޔަަކށްްގެގެނެވޭނެ ްކުރާ ްކަމެއް ްގޮތުން ްކުރުމުެގ ްކަމެއް ްހަމައެކަނި ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްހަދަން. ްގޮުތަގިއ

ްނަތީޖާ ްކުރާކަމުެގ ްއެ ްބޮޑަށް ްް،ވުރެން ްއެ ްހާނޫނީ ްރައްާކތެރިކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްަކމަކުން ްގޮތަްށްސިކުރާ ލުވާނެ

ނޑުްޢަލީްރިޟާްކަްތކުރާްބައެއްމަަސއްްކުރުމަށްްބާރުއަޅައި މިްބިލުްް،ގެްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަމުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ްއިތުރަށް ްެއންމެް،ހަމަ ްބިލުން ްމި ްމިހާރު ނޑަށް ްމިްްައުޅގަ ްގޮުތގައި ރަނގަޅު

ްްކުެރވޭމަސައްކަތް ްނުފެންނާތީ ްއޮތްތަން ްވެސް ްކަންބޮުޑވުން ްްއެ ްރައީސް.ވާހަކަ ްިޢްއޒަތްތެރި ްވާަހކަްްދަންނަވަން.  300މި

ްމި ްހިތަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްދައްާކއިރުަގއި ްމިހެން ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ފެންނަނީްްއަންނަނީ

ް ްދައްކަމުންދާއިުރަގއި ްވާހަކަ ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްފަރާއިޖުތިމާޢީ ްޑޮކްޓަެރއްގެ ްރަށަކަށް ްލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްްުތން

ްނުލިް،ލާފައިްހުއްޓައި ްޚިދުމަތް ްލިބެންޖެހޭ ްަފރާތުން ްބަލިހާބިނަރުހެއްގެ ްބިކަހާލުގައި، ްަރއްޔިުތން ްރަށެއްގެ ލުަގއިްފައި،

ްމިހާރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަށް ްނެތް. ްޯއގާތެރިކަމެއް ްައާޅލުމެއް ްވަެރްއގެ ްއެއްެވސް ްހަމަ ްސަރުކާރުން ްމި ތިބޭއިރުަގއި

ްއަޅު ްތަމްސީލުްވެސް ްާދއިރާަގއިަގނޑު ްއެއް ްް،ުކރާ ްބަލިހާމޮޅަދޫަގއި ްމީހުން ްނެިތގެން ްއެަތއްްޮޑކްޓަރަކު ްުއޅޭތާ  305ލުގައި

ްެވގެންދާއިރުް ްދުވަހެއް ްފަރާތަކާ، ްަދއްކަުމންދާއިރުްއެަތްއ ްވާހަކަ ްވެސްްް،އެ ްޚިދުމަތް ްނަރުހެއްގެ ްުކޑަމިނުން ް،އެންމެ

ނޑުމެންނަށްްމިއުޅެނީ.ްއެހެންނަްޑޮކްޓަރެްއގެްޚިދުމަތްްވެސްްުނދެވިގެންްމި ފެންނަނީްްމަވެސްްޭއގެްއަނެްއކޮޅުންްައުޅގަ

ްމި ްއަނެްއކާ ްްމިއަދު ނޑުމ33ްެދެނީ ްއަުޅގަ ްމީ ްފުލުހުންނަށް. ްކިޔާފައި ްއިލެކްޝަަނށޭ ްރުފިޔާ ްކަންޮބޑުާވްމިލިއަން ން

ްފުލުހުންނަށް ްކޮމިޝަނަށްްކަމަކީ. ްއިލެކްޝަން ްކަންްމިއަދު ްއިލެްކޝަންސް ްފުލުހުންނަކީ ްބޮޑަށް ްހިްނާގްތަވުެރ އް

ްއިހުސާސްކުރަން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަްޖެހޭ.ްއެބަޔަކަށް ްބޭނުންވާ ްކުރަން ްއެބަކަްނތައްތައް ްވެސް ްލާރި  310ެދވޭ.ްްަރކަށް

ްކަމަކީ.ްދެންްހަމަްއަނެއްްބަަޔކަށްްމިއަދުްފިނޭންސުންް ނޑުމެންްކަންބޮުޑވާ އެްމިލިއަންްރުފިޔ35ްްާއަނެއްްމީްއަޅުގަ

ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރި ްއާމްދަނީްދޫކުރަނީ. ްހުސްކުރަމުންދާއިރުގައިްް،ދައުލަތުގެ ްަބހައި ްމުއްސަނދިކަން ދައުލަތުގެ

ްމިްރަށްރަށުގައި ްަރއްޔިތުްނ ްްތިބޭ ްިޚދުމަތުން ްޑޮކްޓަރުްނގެ ްޚިދުމަޙްތިބެނީ ްނަރުހެއްގެ ްމަޙްރޫމުވެފަ. ރޫމުވެފަ.ްމަތުން

ްދަށުް ްކިްމިފަދަ ްއިލެްކޝަނަށޭ ްވައްަޓއިލާފައި ްރައްޔިތުން ްލާރިްޔައިދަރަޖައަކަށް ްހިތުހުރިވަރަކަށް ްޕޮލިހަށް ބަހައްޓާަފއި

ް ްހަމަ ްަރއްޔިތުްންމިއަދު ްދިވެހި ްމީ ްދަްނނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެމުންދާއިރު ްކަމެކޭ. ްކަންތައްތަްއްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ  315މިފަދަ

ްޖާ ްކުރަން ްތިބެގެންނުވާނޭމިހެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަނިގަދީގެން ްމިފަދަ ްޤައުމު ްމި ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ވެރިކަމުންްޔާ.

 .ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ސަލާމަތްކުރަންޖެހެއޭ

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުދާއިރާގެްމެންބަރުްފަރެސްމާތޮޑާް

 320السالم ް.سيدنا هحود وعلى آله وصحبه أجوعينالصالة والسالم على  .الحود هلل رب العالوين .بسن هللا الرحون الرحين

ްރައީސް.ޢިއްޒަعليكن  ްރައީސް،ްމިއަދުްތްތެރި ްބަހުސްކުރަމުންްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގައި ްމިްމި ްމިްފަހަކަށްްދަނީ އައިސް

ކަމަށްްވާނަމަްމިްބިލުްވެގެންދާނީްްފާސްވެއްޖެްމިްބިލުްމަޖިލީހުގައިްބަހުސްކުރެވޭނެްެއންމެްމުހިއްމުްބިލު.ްއަދިްމިއަދު
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ްފޯރުކޮށް ްރައްކާތެިރކަން ްއިޖުތިމާޢީ ްއެންމެްދިނުމަށްރާއްޖޭގެ ްފާސްކުރެވޭ ްމުހިއްްޓަކައި ްއެންމެ ްބިަލށް. ްބިލަށް.ްބޮޑު މު

ްރަީއސް. ްބިލުްްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވާަހކަދައްަކވަނީ ްއެ ްމިއަުދ ްބޭފުޅުން ްވާަހކަދައްަކވާ ްދެކޮޅަށް ްބިލާ އެހެންނަމަވެސް

ްފަސޭހަކަމާްފާސްވެއްޖެ ްބަޔަކަށް ްގިނަ ްތެރޭން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލިބިްްކީަގއިއެްނަމަ  325ޚިދުމަތްތަކެއް

ްކަންތައްތަެކއްްެވގެންދާނެތީ...

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްهللا.ގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދުް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް330 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاއީވާްޢަބްދުާދއިރާގެްމެންަބރުްގަލޮޅުްއުތުރުް

ބިލާްްބިލަކީްއެމް.ޑީ.ީޕގެްސަރުކާރުންްހުށަހެޅިްބިލެއް.ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްފަރާތަކުންްމިްމިްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ްރައްކާތެރިަކމަށް ްއިޖުތިމާޢީ ްތަޢާަރފުކުރި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމީ ްނުދަްއކާނެ. ްވާހަަކއެްއ ްއިދިކޮޅަކަްށ ްފަރާތުންް،  335އެމް.ޑީ.ީޕގެ

ްއިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަުރާކރުންްހުށަހެޅިްބިލެއް...ގ2111ްަ

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްިއބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.އެއްްނޫން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްބެހޭްމައްސަލަްއާދެ،ްނިޒާމާ

ް340 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްމިއެމް ްތަޞްދީޤުކޮށްފިް.ޑީ.ޕީން ްމިއަދު ްބިލު ްމި ްސަރުކާުރން ްމި ްވާހަކަދައްކަނީ ްދެކޮޅަށް ްސަރުކާރަށްްް،ނަމަްބިލާ މި

ށްްޓަކައި.ްލިބިގެންދާނެްނުވަތަްމިއަދުްމިްބިލުްފާސްކުރަންްވޯޓުދޭްމީހުންނަށްްލިބިގެންދާނެްރަނގަޅުްނަމާއިްރީތިްނަމަ

ނޑުްދަންނަވަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް. ނޫނީްމިްބިލުްމިއަދުްނަމަ،ްްއަކީ،ްމިްބިލުްފާސްެވގެންދާްންްބޭނުންވާްވާހަކަްއަުޅގަ

ްއެތައްްފާސްވެއްޖެ ްތެރޭން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްފަސޭހަތަކެްއްްނަމަ ްބަޔަކަށް ްގިނަ ްތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ްވޭނެއް  345ބޮުޑ

ްރައީސް.ލިބިގެންދާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްްނެ ނޑުމެްނ ްދައަުޅގަ ްވަނީ ްޚަރަދުދާދިފަހުން ްބެލުމުގެ ގަާވއިުދްްގެރިން

ްރުފިޔާްބޮުޑކޮށްފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްަދރިންްބެލުމުގެްޚަރަދުްކޯޓުތަކުންްކުރާްޙުކުމާްއެްއގޮތަށްްމ2111ްިކުއްޖަކަށްް

ްފާސްވެއްޖެ ްބިލު ްމި ްއެކީ ްިއޞްލާޙުތަކާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަެވސް ްނުދެވިފަ. ްކުދިންނަށްްްވަނީ ްއެ ނަމަ

ްބައްޕަދޭ ްބެެލނިވެރިންނަށް ްކުދިންގެ ްއެ ްނޫނީ ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްޚަރަދު ްހާްންޖެހޭ ްނުދެވޭ ްޚަރަދު ްއެ ްއެްއަށް ލަތުގައި
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ްހުށަހަޅައިފި ްކުދިންްބައްޕަ ްެއ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ ްދޭނެ. ްޚަރަދު ްކުދިންނަށް ްއެ ްދަުއލަތުން ްާއިއްނަމަ ްބޭސްފަުރވާ  350ގެ

ްޒަރޫީރްބޭނުންތަްކިެޔވުމާ، ްކުދިންގެ ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ.ްއެހެންއެ ްފޮނުވައިއް ްައނބުރާ ްބިލު ްމި ްނަމަވެސް ްނޫނީްލާފައި

ރައްޔިތުްނގެްތެރޭންްއެަތއްްް،ނަމަްމިްކަންތައްތައްްއެތަްއްދުވަހަކަށްްފަްސވެގެންްގޮސްްްމިއަދުްމިްބިލުްބަލައިނުގެންފިް

ނޑުމެންްަޙއްމަލުެވގެްނދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ބަޔަކަށްްވޭންްތަ ފެނޭްްމިްރަށްރަށަށްްދަތުރުކުރަމުންދާއިރުްއެބަްައޅުގަ

ްނެތް ްބޭނުންތައް ްް،ޒަރޫރީ ްހިޖުރަކުރާްޞިތަޢުލީމާއި ްރަށްރަށަށް ްއެހެން ްރަށްރަށުން ްނެތް ްލިބެން ްޚިދުމަތްތައް އްޙީ

ްއެފަދަ ްސަރުކާުރގެްމީހުން. ްބޭނުންވޭ ްއެހީތެްމީހުންނަށް ްއެފަދަ ްތެރޭން ްބިލެއްގެ ްމިފަދަ ްލިބެން.  355ރިކަންްއެހީތެރިަކން

ްއެބަ ްތެްދެވެން ްބިލެއްގެ ްމިފަދަ ްދެވުމަކީއޮތް. ްއެހީެތރިކަން ްއެފަދަ ްދަިތްްރޭން ްތެރެއިން ްރައްޔިތުްނގެ ްާރއްޖޭެގ މި

ްައޅުަގނުޑް ްެއހެންކަމާއެކީަގއި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްފަސޭހަެވގެންދާނެ ްަބޔަކަށް ްއެތައް ްުއޅެމުންދާ ހާލުގައި

ްއިޞް ްމި ްމިއަދު ްއަަވސްް، ލާޙުތަކާއުއްމީދުކުރަނީ ްވަރަށް ްފާސްވެ، ްބިލު ްމި ްއެކީ ްއިޞްލާޙުތަކާ ްހުރި ހުށަހެޅިފައި

ްފަސޭަހކަންް ްބިލުގެ ްމި ްއަދި ްތަސްދީޤުކޮށްދެްއވަިއ، ްބިލު ްމި ްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްާޔ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ މުސްތަޤްބަލެއްގަިއ

ނޑުްވާަހކަްނިންމައިލާނީްކުރިއަށްްއޮތްްފިޠުުރްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްލިބިގެްނދާނެްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުް  360ގަ

ނޑުެގް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ްރައީސަށާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަހުނިޔާ ޢީދުގެ

ްދާއިރާގެްަރއްޔިތުންނަށްްވަރަްށްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކީްފޮުނަވމުން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ނޑުްއެއްަބއިފަހަރަށްްހިތަށްއަރާްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަުރް  365ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްބާއޭ،ްއޮޅު ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްވާހަކަ ްދެއްޭކްނުދެއްކެވޭ ްމުއްޠަލިބަށް ްބިލަކީ،ްްއިޖުތިމާޢީްއިބްރާހީމް ްބާއޭ.ްމި ންފިލާ

ް ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބިލަކީ ްމިއ2118ްީރައްކާތެރިކަުމގެ ްބިލެއް. ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ަގއި

ްގޮތުންް ްގުޅޭ ްޤާނޫނާ ްމާލިއްޔަތު ްގެންނާންެވގެން ނެޑއް ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ްއިނާޔަތްތަަކކަށް ްދިން ްފަރާތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިްބިލެއް.ްދިވެހިްެއްއވެސްްަރއްޔިތަުކްނުހުންނާނެްްޑީ.ޕީެގްސަރުކާުރގެްފަރާުތންްމިއެމް.

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްެއއްވެސް ްދަްނނަވާނެ ްއެކޭ ްވާހަކަ ްސަރުކާރުގެ ްބާޣީ ްމި ްމިއަުދގެ ްއަކީ ްާވހަކަ ްރައްކާތެރިކަމުގެ  370އިޖުތިމާޢީ

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ،ްްޢިްއޒަތްްރައްޔިތަުކްނުހުންނަވާނެ. ނޑައެިޅގެން ްކަ ްވެސް ްރައީްސ،ްމަނިކުފާަނށް 2118ްތެރި

ްބަޣާވާުތގެް ްދަށުނ2112ްްފެބުރުއަރ7ްްީއާއި ްފަރާތުންްމަދަނައިގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕްސަރުކާރުގެ ްދޭތެރޭަގއި އެތަްއ99111ްްއާ

ް ްރަޖިސްޓްރީކޮށް، ްޚަރަދުކުރ213ްިމީހުނެއް ްދަށުން ްމަދަނައިގެ ްރުފިޔާ ްް.މިލިއަން ްރައީސް. އަހަރ66ްްުޢިއްޒަތްތެރި

އަހަރުންްމަތީގެްީމހުނަށްްއެއްްބިިލއަނާްގާތަްށ16111ް،65ްްގެްފަހުން.2118ްމީހުންގެްއިނާޔަތްްދޭންފެށީްޮނވެމްބަރް

ް ްހުންނަ ްނުކުޅެދުންތެރިކަްނ 3561ްްޚަރަދުކޮށް، ްެއކަނިވެިރ79ްްމީހުނަށް ްމައިންާނއި ްއެކަިނވެރި ްޚަރަދުކޮށް،  375މިލިއަން

ްބައްޕަ 7191ްްއިންނަށް، ްަބއްޕައިންަނށް ްމައިންނާއި ްދިވެހ44ްްިެއކަިނވެރި ްއިތުރުން ްޭއގެ ްއަދި ްޚަރަދުކޮށް، މިިލއަން
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ްސަރުކާރުން.ްމިއަދުެގް ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަހާލީ ްރުފިޔާ ްލައްކަ ްއެއް ްައއި.ީޑކާަޑށް ްރައްޔިތެްއގެ ކޮންމެ

ްޖާަގްްސަރުކާރުންްމިއަދުގެްސަރުކާަރށްްނިސްބަތްވާ ްަދއްކާނެ ްއެއް ްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެިރކަމުެގްވާހަކަ ްމީހަކު ެއއްެވސް

ނޑުމެން.ް އެއްްނޯންނާނެ.ްމިްބިލުްހުށަހެޅީްވެސްްައޅުަގނޑުމެން،ްިމްބިލުްއިތުރަށްްފުރިހަމަކުރާނީްވެސްްހަމަްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިްބިލުްއަނބުރާްފޮނުވާލަންްއަޅުަގނޑުމެން  380މިްދަންނަވަނީްކުދިކުދިްބަދަލުތަކެްއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްބަލައިުނގަނެވޭީތވެް ްމިއަދު ްއިޞްލާޙުތަްއ ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްިމއަދު ްޭބނުންވާތީވެ. ްގެންނަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެަބް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮފނުވާލަން. ްއަނބުރާ ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްދަންނަވަީނ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ގެްުނކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީހުންގެްޙައްޤުތައްްަރއްކާެތރިކުރުމާއިްމާލީްއެހީތެރިކަްނ2111ްބަްބޭނުންޭވްގުުޅވާލަންްއެ

ްނިޒާުމގެް ްަޤއުމީ ްއިންުޝއަރެންސްގެ ްޞިއްޙީ ްބޭނުންޭވ.ްއިޖުތިމާޢީ ްއެބަ ްގުުޅވާލަން ްއަޅުަގނޑުެމން ްޤާނޫނާ ފޯރުކޮށްދޭ

ްުގޅުވާލަން ްބިުލްއަުޅަގނޑުމެން ްމި ްވެސް ްވެްސްްޤާނޫނާ ްޤާނޫނާ ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްޭބނުންވޭ.ްއަިދްދިވެހިރާއްޭޖގެ  385އެބަ

ނޑުމެންްމިްދަންނަވަނީްމިްބިލުްއަނބުރާް އަޅުަގނޑުމެންްމިްބިލުްއިތުަރށްްގުުޅވައިްފުރިހަމަކުރަންްޭބނުންވާތީވެްއަުޅގަ

ް ްރައީްސ.ކޮމިޓީއަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދައުރެްްފޮުނވާލަން. ްއަންނަ ްދެން ްމިއިރަާދކުރެްއވިްއޔާ ްވެްސްހަމަ ޞިއްީޙްްްއގަިއ

ްސަރުކާރެއް.ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަންނާނީ ްފޯރުކޮށްދޭން ްޚިދުމަތްތައް ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްމި ްީވްދޮޅުްްޚިދުމަތްތަކާއި

ްސަ ްބާޣީ ްދުވަސްތެރޭަގއި ްއިނާޔަތްދިނުމާ،މަސް ްފުލުހުންނަށް ްފްލެޓުއަްރުކާރުން ްހުރި ްއަޅާފައި ތައްްޅުަގނޑުމެްނ

ްދިނުމާފުލުްޚާއްޞަކޮށް ްހުންނަށް ްކަންތައްތަކާ، ްކަހަލަ ްރަީއސްްމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަުކްްދޭތެރޭގައި ްއުޅުނެއް  390ބާޣީން

ްއަޅުަގނޑުމެންްިދވެހިްރައްޔިުތންނަށްްހަމަހަމަކަމާއެކީގައިް ްއައިސް ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްއަނބުރާ ް،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ނޑުމެންްއިުޖތިވެސްްއަޅުްންސާފުވެރިކަާމއެީކގަިއްއަެނއްކާްއި ހިންގާނަން.ްމިހެންވެގެްންްމާޢީްރައްކާތެރިކަުމގެްޕްރޮްގރާމުގަ

ނޑުްމިލަންދޫް އަޅުަގނޑުމެންްމިްދަންނަވަީންމިްބިލުްއަނބުރާްއިތުރަށްްފުރިހަމަކުރަންްބޭނުންވެއޭ.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްރިޟާްދާއިރާގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްމިޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅުމަށް ްކޮމިޓީްްގެ ްއަނބުރާ ްބިލު ްތާއީދުކުރަނީ.ްމި

ްއަނބުރާް ްފުރިހަމަކޮށްގެން ްއިތުަރށް ްގުުޅވާލަިއގެން ްޤާޫނނުތަކާ ްދެންނެވި ްމި ްކުރިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްފޮނުަވއިގެން  395އަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްގެންނަންެވގެން.ްޝުކުރިްއޔާ

ް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވާހަކަދެްއކެ  ވުން:ކަ

ްބިލުްމިްبركاتهرحوت هللا والسالم عليكن و`.ް ްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުގެ ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި .ްއާދެ،ްމިހާރު

ްފައިދާ ްހާސިލުވާނެ ްިމއިން ްފާސްކޮްށގެން ްގޮތަށް ްމީގަްއޮތް ްނުފެނޭ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްތަނެެއްއ ްހުރިހާ ްވެްސްއި  400އްަގއި

ްކަންތައްތަ ްގަާވއިދަކަށް ްއޮތީ ްއެންބުނެފައި ްވާަހކަ. ްދޫކޮށްލާ ްއެިކއެކިްއް ްރޭންޖެއްގައިކަން ްކޮން ްކުޑަމިނުން މެ

އަދިްއަމުދުންްް،އެއްްެނތް.ްޤާނޫނެއްްހަދާއިރުްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްބާވަުތގެްއިނާޔަތްަތއްްހުންނަންވީްބަޔާންކޮށްފަބާވަތް

ްާޤނޫނު ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްްއިޖުތިމާޢީ ްޭއގަިއ ްހަދާއިރުގަިއ ްޤާނޫނެއް ްކޮންްނެްދުކުރެވޭޚަރަފަދަ މެވެްސްވަަރކަށްްޭރންޖެއް
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ގޮތުންްާޤނޫނުްހަދާއިރުްނުވަތަްަގވާއިުދްް.ްޚިޔާލުފުޅުކޮށްލައްާވްައޅުަގނޑުމެންްިސޔާސީްޕާޓީތަާކްބެހޭބުނެވެންޖެހޭނެހެން

ްއެބަހަދައިގެން ްވެސް ްޭއަގއި ްވެސް ްދައުލަތުެގްބަޖެޓުްއުޭޅއިރު ްމިތަބުނޭ ްޕަސެންޓާގެ ްމިތައް ްޕަސެންޓާއި  405ްދޭތެރޭގައިްްއް

ްދޭންވާނޭ ްޕާޓީތަކަށް ްޤާނޫނެްއްސިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެން، ްހަދަން ްޤާނޫނެއް ްރައްާކތެރިކަމުގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްއެކަމަކު، .

ްމިތަ ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްރާއްޖޭގެ ްނުބުނަމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައުގެންނައިުރގައި ްނުވަތަ ްހަމައަށް ްޕަސެންޓާ ްލިބޭްއް ލަތަށް

ްހަމައަ ްޕަސެންާޓ ްމިތައް ްއާމްދަނީގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްހޭދަކުރަންވާނޭށް ްގަާވއިދަކުންްރައްާކތެރިކަމަށް ްނުބުނެ ްއެހެން .

ްހަދަން ްބުނާް،ކަންތައްތަެކއް ްގަާވއިުދގައި ްއެ ްކަމަކުްް،އަދި ްހެދިއެއް ްޤާނޫނެއް ްަކނަޑއަޅާފަިއ ްބައިތަކެއް ހުންނަވީ

ްހަ ްޤާނޫނެއް ްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމާްބެހޭ ްއަޅުަގނޑުެމން ްހިތުން ްލިބެންވާްއަޅުަގނޑު ްއެއިންްރައްޔިތުންނަށް  410ދައިގެން

ްއަނެއް ްުއއްމީދުކޮށްގެްންްމަންފާތައްްހާސިލެއްނުވާނެ.ްެދން ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަންނައިރުަގއި ްޤާނޫނު ްމި ކަމަކީ

ްަޒމާނު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހަރަކާްތތެރިކަމާ،ހުރީ ްއިޤްތިޞާދީ ްތަރައްޤީއަޅުްްގެ ްޒަމާނުގެ ްމި ނޑުމެންގެ އާއިްްގަ

ގޮތަކަށްްމިްޤާނޫނުްބައްޓަންވެގެންްއަންނާނެްްމިްކަންކަމާްގުޅޭގެްިއޖުތިމާޢީްފުދުންތެރިކަމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްޒަމާނު

ްައއި.އެލް.އޯެގްމެންބަރެއް.ްއައި.އެލް.އޯ ނޑުމެންނަކީ ްކަެމއްކަްންްކަމަށް.ްއަުޅގަ ްއޮންނަ ްާބރުއަޅާފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް އިން

ްވަް ްނިކަމެތިްޒީފާްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްލިބޭ ްދާއިާރަގއި ްރަގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްބަދަލުލިބުން.ްކަމަށް ްތެރެއިން  415އްކާތެރިަކމުގެ

ްބެނެފިޓު ްއެްއަންއެމްޕްލޯއިމަންޓު ްެގއްލުނީމާ ްވަޒީފާ ްޢާއިްނުވަތަ ްނިކަމެތިކަމާްލާމީހެއްގެ ްލިބޭ ްެއ ގުޅިގެންްްއަށް

ތެއްްހަމަޖެހިފައިްއެއްްލިބޭނެްގޮްމާލީްމިންޙާް،ނާޔަތެއްްއަށްްލިބޭނެްއިްލާންވަރެްއގެްހަމަޖެހުމެއްްއެްޢާއިކޮންމެވެސްްމި

މައިންބަފައިންްކުދިްންްއެއްްނެތް.ްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުގެްނިޒާމަކީްއަށްްބެލިފަްވެސްްއެްދާއިރާއޮތުން.ްއެްއގޮތަކަށްް

ްގުޅޭްއުމުރުންްދުވަްސވުމާނާ،ްގޮތުންްްގުޅޭްއަށްްައންނަްބަލިމަޑުކަމާްގޮތުންްމީހާްއަދިްޞިއްޙީްބެލުމާްގުޅޭްގޮތުންނާ

 420ގޮތުންްއަންނަްނިކަމެތިކަަމށްްއެޑްރެސްކުެރވޭްގޮތަކަްށްްުގޅޭްބައިވަރުްއެތައްްކަންތައްތަަކކާގޮސްްގޮތުންނާ،ްދެންްމިހެން

ްއައި.އެލް.އޯ ްކަމެއް. ްމީގައިްއޮންނަ ްއަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް.ްްއިން ްކަމަކީ ްެއއް ްއޮންނަ ްއިސްކަންދީފައި ްބޮޑަށް އެންމެ

ްމިކަހަލައެހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްްވީމާ، ްކޮންމެެވސް ްހަދާއިރުަގއި ްއެމިންާޤނޫނެއް ދިމާލަށްްްވަރަކަށް

ްއޭގެ ްއަދި ްދެކެން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންނަންވާނެ ްމިސްރާބުޖެހިފައި ްއަޅުގަވެސް ްދެންމެްއިތުރަށް ްކުރިން ނޑުގެ

ްމީގައިވާހަކަފުޅު ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދޭންޖެހޭްްދެްއކެވި ްކްރޮސްރިފަރެންސް ްނުވަތަ ހަވާލާދޭންޖެހޭ

ްމުހިއް ްޤާނޫނުތަކަށް ްކްރޮސްްމު ްނުކުޅެްދީފަރިފަރެންސް ްޤާނޫނު، ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްނެތް. ްއެއް  425ހުންނަްދުންތެރިކަން

ބެޭހްްއިލާއާޤާނޫނު،ްޢާބެހޭްްއްޤުތައްްަރއްކާތެިރކޮށްދިނުމާބެހޭްޤާނޫނު،ްކުަޑކުދިންގެްޙަްްމީހުންނަށްްމާލީްއިނާޔަތްދިނުމާް

ް ްހުރި ްއެބަ ްޤާނޫނުތައް ްބަިއަވރު ްގޮސް ްމިހެން ްރިފަރެންސްދޭންޤާނޫނު، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއވެސްްމީގައި ްއެފަދަ ޖެހޭ.

ްމި ްނެތި ްވެްސ ްއެހެްނވީމާްރިފަރެންސެއް ްއޮތީ. ްއަދިް، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްާޤނޫނު ްމި ްހީާވގޮުތގައި އަުޅަގނޑަށް

ް ްދިރާސާކޮށްފައި ްޖެހޭފުރިހަމަކުރަން ްތާއީދުްއެބަ ނުޑްވެސް ްއެަބްޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއަލުންްކުރަ.ްރިވިުޔކުރަން ނީ

 430 ...ވިކޮމިޓީްއަށްްދާން.ްދެއް
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 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްސަްޝުކުރިއްާޔ، ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްރައްކާތެިރަކމަކީ ްވާހަކައިޖުތިމާޢީ ްދައްކަމުންގެންިދޔަ ްރުކާރުްނ

ްއެހެންކަމު ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސަރުކާރުން. ްވެސް ްކޮށްދިނީ ްއެކަން ްމަޤްޞަދާއެއް. ްހުށަހެޅި ްބިލު ްބިލުެގްްން،ްމި އެްއގޮތަށް

ްހާސިލުނުވާ ްގެންޮގއްސަްްމަޤްޞަދު ްބިލު ްކަމުގައިްްދަރަޖައަކަށް ްބިލެއް ްފުރިހަމަ ްއެންެމ ްއެއީ  435އޮތުމުން

ނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެންނަކަ ްއަުޅގަ ްނުދެންނެވޭނެ. ްވަށާްށް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްވެސް ްރައްކާތެރިކަްންްެޖހޭއަބަދު ގޮތަށް

ްދިރާސާކޮށް ްބިލު ްފޮނުުވމަށްފަހު ްކޮމިޓީއަކަށް ްބިލު ްމި ްއަލުން ްކުެރވޭނީ ްއެކަން ްހޯދައިދިނުން. ،ްރައްޔިތުންނަށް

ްގެންަނން ްބިލަށް ްއަނެއްާކވެސް ްގެެނސްގެން. ްއިޞްލާޙުތައް ްގެންދަނީްައޅުގަްޖެހޭ ްަމސައްކަތްކުރަމުން ނޑުމެން

ްވަީން ްވެސް ްމިއަދު ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްރައްކާތެރިކަމުެގްތެރެއިން ްހޯދައިދޭން.ްއެ ްރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް

ްކޮށްެދިވފަްރައްޔިތުންނަށް ްއިތުޓަަކއި ްލިބޭނެ ްރައްޔިތަކަށް ްއިތުރަށް ްމީގެން ްނަމަވެސް ްފާސްކުިރ ްމިއަދު ްބިލު ްމި  440ރުް.

ނޑުމެންްމިްުބނަނީްރައްޔިތުންނަށްްދޭްޕެްނޝަނަކީްެވސްްޤާނޫނީްހުދޫދުގެްް،އެއްްމަންފާ ެއއްެވސްްކަެމްއްނެތް.ްއަުޅގަ

ްލިބެން ްތެރެއިްންްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްއެީއ ްެވސް ްލާރި ްދޭ ްމައިންނަށް ްއެކަިނވެރި ްވާންޖެހޭނޭ. ްޕެންޝަނަކަށް ޖެހޭ

ް ްއަދި ްވާންޖެހޭނޭ. ްއެއްޗަކަށް ްއިނާޔަްތްލިބެންޖެހޭ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްފަރާތްތަކަށް ްނެތް ްފުރުޞަތުތައް ވަޒީފާގެ

ނޑުމެންް،ްޖެހޭނޭ.ްއެހެންވީމާްވެސްްލިބެން މިްހުރިހާްކަމެއްްެއކަށައެޭޅްފުރިހަމަްޤާނޫނެއްްވުޖޫދަށްްއައުމަކީްެއއީްއަުޅގަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްކަމަކީ. ްކުރަންޖެހޭނެ ްބިލެއްްމެންމިއަދު ްްހުށަހަޅާފައިވާ ްއަނެއްކާވެްސ3ްްޭއގެ ްފަހުން  445އަހަރު

ނޑުމެންނަށްްލިބޭނެްްގޮތަށްްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްގެންްއެްނުވާކޮށައިމަށަިއގެންްޭއގެްމަޤްޞަުދްހާސިލު ކަުމގަިއްއަުޅގަ

ްމަންފާ ްނެތްްއެްއވެސް ްޤަބޫލުކުރަންއެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިަކން ްއުފާކުރަނީ ްމިައދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކީްކަންކަމަްޖެހޭނެ.

މެދުްދަޢުވާކުރާްމަންޒަުރްްއަދިްއިދިކޮޅުްފަރާތްތަކުްންެވސްްމިކަންކަމުެގްބަލަދުވެރިކަމާްް،މިއަދުްމުޅިްޤައުމުްބަަލއިގަނެް

ްމާމި ްފެނޭ ްފެނިގެންދާތީ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުގަިއްނއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ގިލީ

ްޓެ ްއިންކަމް ްކުރަމުންއިންނަަވއިގެން ްފާސްނުކުރަްނ ްޤާނޫނު ްރަްއޔިތުންްްކސްގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތް.  450ދިޔަ

ްޮގއްސަ ްފާްސކުރާނަމޭ.ްްކައިިރއަށް ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްޤާނޫނު ްޓެކްްސ ްއިންކަމް ްވެރިކަެމއްަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބުނަީނ މި

ް ްެވސް ްފާސްކުރީ ްޖީ.އެސް.ޓީނަަގން ްފަރާތްތަކާއަޅުަގނޑުމެން ްިއދިކޮޅު ްހަނގުރާމަކޮށްގެންްހަމަ ްބޮަޑށް ިމްް،ވަރަށް

ްކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސްގެނެމުންދަނީ ްޓެކްސްތައް ްއެހެން ްެއއީ.ްއަދި ްކަެމއް ްކޮށްދީފަިއވާ ްތެރެއިން ްބުަރްމަޖިލިސް ރި

ނަާގްްަޤއުމުަގއިްމިްޤައުމުގެްވެރިކަމަށްްއަުތެވއްޖެއްޔާްމިްިތޔަްވިދާުޅވާްޤާސިމްްއިބްރާހީމުް،މަސައްކަތުން.ްއެހެްނވީމާ

ްއުަވއި ްޓެކްސެއް ްކަމަށްހުރިހާ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްފަރާތަކީ ްަދއްކަންޖެހޭ ްޓެކްސް ްގިނަ ްއެންމެ ްއެއީ ްއެްްލާނެ.  455ްވަންޏާ

ްއެހެންވީމާމަނިކުފާނު ްޓެކްސްދައްކާކަށް. ްނުވާނެ ްކެތެއް ްހިތަކަށް ްގެ ްވީހާް، ްޤާނޫނު ްޓެކްސް ްިއންކަމް ްޤައުމުގައި މި

ގެްވެިރކަމެްއގައިްއެކަންްނުުކރާނެ.ްމިްމަޖިލީހުގެްތެރޭގަިއްޖެހޭ.ްޤާސިމްްއިބްރާހީމުްްންްއެބައަވަހަކަށްްވުޖޫދަށްްގެންނަ
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ްއެކަްންނުކުރުމަށް ްއެނގިަލއްވާނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްގަަދއަޅައިްްތިއްބެވި ްއެންމެ ްފަރާތަީކްމަސަްއަކތްކުރަމުންގެންްޓަަކއި ދިޔަ

ްއިބްރާހީމު ްެއހެންވީމާކަޤާސިމް ްން. ްރައްޔިތުން، ނޑުމެން ްބޭނުންވަންޏާއަުޅގަ ްދޭން ްރަްއކާތެރިަކން ް،ނަށް

ްއިޚްތިޔާާރއިް ްއަޅާލުމާއި ްރައްޔިތުްނނަށް ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފައިދާވާްއިޙްތިރާމު ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންވަންޏާ  460ދޭން

ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްފާސްކޮށްގެން ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤާނޫނުތަކެއް ްްގޮތަށް ްނުކުެރވޭނެ. ްވެގެނ31ްްކަންކަން ްއަދިއަހަރު ްިދޔައީ.

ްނިކުމެް ްމިއަދު ްބަޔަކު ްނުދެވުނު ްރައްކާތެރިކަން ްރައްޔިތުްނނަށް ްެވސް ްދިޔައިުރގައި ްއިތުރުެވގެން އެއަްށވުރެ

ދާނެ.ްީމހުންނަށްްރައްދުވެގެންްރައްކާތެރިކަމޭ،ްއިޚްލާޞްތެރިަކމޭ،ްވަފާތެރިކަމޭްދެއްކީމަްދެްންވަރަށްްބޮޑުްމަލާމާތެއްްއެ

ްހަ ްވާހަކަަދއްަކާވއިރު ްބޭފުޅުން ްއެބައެއް ްދޭ. ްއެބަ ްބައްޓަންެވގެން ްވާހަކަފުޅުަތއް ްގޮތްގޮތަށް ްކަހަލަ ްއޮޅޭ ްވަރަށް ްމަ

ްއެް ްގޮތުަގއި ްވިދާޅުވާ ްމަބޭްބޭފުޅުން ްގެނެސްދޭން ްރައްކާތެރިކަން ްރައްޔިތުންނަށް  465ްސަްއކަތްކުރަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްފުޅުން

ންނަށްްލިބުނީްކޮންްމީގެްކުރިންްއެްރައްޔިތުް،އެްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްސާފުްއަދިްހަމަްއެތިބީްއެްރައްޔިތުން.

މެންްދަނީްކޮންްކަމެްއކަންްވެްސ.ްައޅުަގނޑުެމއްކަންްވެސް.ްމިހާރުްލިބެމުންީވްކޮންކަ،ްކަމެއްކަމާ،ްލިބުނީްޯކއްެޗއްކަމާް

ް ްވެސް ްއަހަރުގައި ްފާސްކުރީމަބިލިއ16ްަމި ްބަޖެެޓއް ްރުފިޔާގެ ްނޭވާްއާސަންދާްން ްކިރިޔާ ްހަމަ ްހުރެގެންެވްސ

ްއެހެންވީމާފެންމަތީ ްމިއަުދ. ްއޮްތކަން ްގައި ްޮކށްގެން، ްބަޣާވާތެްއ ްމިއަދު ްސަރުާކރުން ްތިެބްްމި ވެިރކަމުަގއި

 470ކުރަނީ.ްވަރުްނޭނގޭތީްއަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަްޖެހޭނެްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމޭްކިަޔިއގެންްވާަހކަދައްކަން.ްމިލަދުގަންނަން

ްޤައުމުބިލިއ16ްަ ްމި ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ ްރައްޔިތުންން ްފާސްުކރީމަ ްގޮތަްނަށްގައި ްޤައުމުގައިްބޭނުން ްމި ކަށް

ވަނީ؟ްއެތައްްބައިވަރުްފައިސާްަރއްޔިތުންްައތުންްއަތުލަނީްހޮސްޕިޓަލަށްްބޭސްކުރެވެންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްކިހިނެއްތޯް

ްއެހެންވީމާ ްފަހަރަކު. ްކޮންމެ ްދާންޖެހޭ ،ް ްކިަޔއިގެން ްރައްކާތެރިކަމޭ ްއިޖުތިމާޢި ްދެން ްވާހަކަަދއްކާކަްށ ްިބލަކަށް ިމްމި

ްބައިޢަތު ްސަރުކާރަށް ްމި ްބާްސަރުކާރާއި ްތިބި ްނޯންނާނެހިފައިގެން ްފުރުޞަތެއް ްރައީސް.ްްޣީންނަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްހޯދައިދޭނަން. ްރައްކާތެރިކަން ްއިޖުތިމާޢީ ްރައްޔިތުންނަްށ ްސަރުކާރުގަިއްްއަޅުަގނޑުމެން  475އަންނަ

ް ްކަންތައްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްެއގޮތަްށްްބޭނުންވާ ްއަސާސް. ްސަުރކާރުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ކޮށްދިނުމަކީ

ްއެހެްނވީމާއަޅުަގނޑުމެ ްބައްޓަންވެފަިއވަނީ. ްމެނިފެސްޓޯ ްްނގެ ްމިް، ްބުރުން ްެއއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބުނަނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ްގޮތަކީ ްބޭނުންވާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްކާމިޔާބުކުރާނަމޭ. ނޑުމެންނަށްއިންތިޚާބު ްއަޅުގަ ްރަްއޔިތުން ްއެކަން ޓަކަިއްް.

ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްބޭނުން ްރައްޔިތުްނ ްމިފަހަރު. ްއެމް.ޑީ.ީޕްްކޮށްދޭނެ ްކޮށްދެވޭނީ ްއެކަން ްދިިރއުޅެން. ްޤައުމުަގއި ްމި އެުކ

 480ްއަށް.ްޝުކުިރއްޔާ،ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރަޝީދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްވިލުފުށި

ްެލއްްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވީއާދެ!ްިއޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުގެްބިް.عليكنްالمس  لا ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.

ްކޮންމެްސަރުކާރަކުްންމި،ްއުފެދިގެންްމިހާުރްމިްއުޅެނީ.ްމިއީްކޮންމެްބަަޔކުބަެއއްކަމާްދޭތެޭރގަިއްމިހާރުްޝައްކުްްކޮން
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ް ްވީހުތަނަށް ްކަމުގައި ްށަހެޅި ްމީގެން ްކަމަނަމަވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްލިބެނީ ްބެލެނިވެރިކަމާްމަންފާ ްމީގެ ްވާތީވެ  485ށް

ގެްދާނީްހަމަްޔަޤީނުންްވެސްްމިްމަޖިލީހުއެއްްނެތް.ްމިކަންްފާސްެވގެންްއުފެއްދުމުގެްާޖގަދޭތެރޭްއަޅުަގނޑުމެންްުސވާލުް

ްގޮތަ ްވޯޓުދެއްވާ ްމެންބަރުން ްއެހެންވީމާްޢިއްޒަތްތެރި ްކުން. ްރައްޔިތުންނަށް، ްޙައްޤުތަކާްމިއަދު ްއަސާސީ ްލިބެމުންދާ

ް ްވިސްާނއިރުަގއި ްފުންޮކށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަްބސިޑީެގްގޮުތގަިއްެއްއވެްސްްއުސޫލެއްްމެދުގައި ްަފއިސާ ްދައުލަތުގެ ނެތި

ްއެ ްނުދެވޭނެ. ްްބަޔަކަށް ްބަޔަކަށް ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރަކުްނ ްއޮންނަ ްއެީއްކަންތައްއިެރއްަގއި ްއުސޫލަކީ ްކޮށްދޭ ތައް

ްއެް،ހޯދަންވޯޓު ްތާއީދުްނޫންނަމަ ްކުަބެއއްެގ ްަބޔަުކ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސްހޯދުމަށް ްކަމެއް. ްމުދަލާިއްދައުލަތުްްރަމުންދާ  490ގެ

ްޚަރަދުކުރަން ްއެްފައިސާ ްގޮތަކަށް. ްިޒންމާދާރު ްުކރަންޖެހޭނީ ްސުޖެހޭކަން ްކަމަށް ްތެރެިއން ްޤާނޫނެއްގެ ކޯުޓގެްްޕްރީމްނީ

ްފައިސާތަކެްނިންމުމެ ްގިނަ ްވެސް ްިމއަދު ްގޮުތގައި ްއޮތް.ްއާދެ!ްސަބްސިޑީގެ ްއެބަ ްދޭ.ްކަރަންޓުގެްއް ްއެބަ ްދޫުކރަމުން ްއް

ްދޭ ްއެބަ ްދޫކުރަމުން ްސަބްިސޑީ ްނަންނަމުގައި ްތަފާތު ްމިކަހަލަ ްއެހެންނަމަެވްސްސަބްސިޑީ،ްފެނުެގްސަބްސިީޑ،ްދެން .

ްކުރަމުން ްމިއަދު ްއެމިކަން ްއޮންނަްގެންދަނީ ްއެްއިެރއްަގއި ްތެރެއިން ްބަޔަކަށް.ްއާދެ!ްަބޔަކަްށްތާއީދުްސަުރކާރެްއގެ ކުރާ

ް ްއެމް.ޑީނުކުޅަދުންތެރިކަން ްނަމުގައި ްމީހުންގެ ްއޮްތއިރުގަްހުންނަ ްސަރުކާުރ ްނިސްބަތްާވް.ީޕގެ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ  495އި

ްވެސްޢާ ްފައިސާ ްމީހުންގެ ްހުންނަ ްނުުކޅަދުންތެރިަކން ްވެސް ްމިއަދު ްބަޔަކު ްކިތަންމެ ްގެންދޭ.ްްއިލާތަކުން ްއެބަ ނަގަމުން

ދެްއކީމަްދެންްތަނަށްްއަަރއިްމިކަހަލަްވާހަކަްމިްއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުިމއަދުްކުޅުުދއްފުީށްއުތުރުްދާް،ްއެހެންވީމާ

ްނޫނޭ.ް ްަބއެއް ްއެނގޭ ްެއއްެޗއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްމިއީ ްބުނާނެ ްއިށީނދެއްޖެއްޔާ ްމިއަދު ްނުބުނެ ްެއއްެޗއް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއްތިމަންނަމެ ްކުރި ްނޭނގެްްން ްވެސް ްރިޕޯޓުކަމެއް ްއޮޑިޓު ްހުރިހާ ްނޫން. ްބަަޔކަށްކަން،ްއޭ. ްކޮން ްއެނގޭ ްއެަބ ތަކުން

 500މިްޤާނޫނެއްގެް،ް.ްއެހެންވީމާނަގާފައިްހުރީތަކަކަްށކަންްއޮޅުވާަލއިގެންނާ،ްއެކިްޮގތްގޮތުންްފައިސާކޮންްބައެްއގެްކޮންފުނި

ނޑަންވީަމްވެްސް.ްހަމަްހިތަްށއެރިްބަަޔކަށްްފަށްތީއޮްދަށުންްމިކަންްކުރަންްމަޖުބޫރުކޮށްފައިްމި ރުފިޔާ.ްމިީއ2111ްްކަ

ްމި ްމިގޮތަށް ްނޫން. ްގޮެތއް ްނުކުްރަނގަޅު ްއަބަދުކަންތައް ްދަނީ ްވަކާލާުތކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ވެސް.ްރެވޭނެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްޚާއްޞަ،ްވީމާއެހެން ރައްކާތެރިކަެމއްްދޭންްބޭނުންވާްްވަކިް،އަށްްބޭނުންވާްމީހުންނަށްްއެހީްއަުޅގަ

ްމި ްކުރިއަށް ްޙަޤީޤަތަކީ ްވިސްނަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްދޭންޖެހޭނެ. ްރައްކާތެރިކަން ްއެ އޮތްްްމީހުންނަށް

ްއިންތިޚާ ްބުރިޔާސީ ްއިންތިޚާ؛ ްމި ްއާދެ! ްވަޢުބުގައި ްގިނަ ްވަަރށް ްހަމަްވެސް ްމިއީ ްއާދެ! ްދޭ. ްއެބަ ްވަމުން  505ދުތައް

ްލިބިގެންދާރައްޔިތުންނަ ްތަނަަވސްކަން ްކަންތައްަތއް.ްެއހެންނަމަވެސްށް ްްނެ ނޑުމެންނަށް ްިމއަދުްއަުޅގަ ްައކީ ްހިތާމަ މީގެ

ްވަޢު ްެއ ްވަޢުދުވެަފއި ްނުކުމެވެސް ްމިައދު ްވެްސ ްމީހުން ްނުފުއްދޭ ްމިް؛ުދ ްވާހަަކ ްއަނެްއާކވެސްްްއެމް.ޑީ.ޕީ ދައްކަނީ.

ްވަޢުދު ްތިމަންނަމެން ްބުނުކުމެ ްއެހެން ނފުއްދާނަމޭ. ްއަުޅގަ ްއަުޑ ްމިްނާ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްިއެވނީ. ްމި ޑުމެންނަށް

ްއުފެދޭއިްސަރުކާރާ ްސުވާލު ްދޭތެރޭގަދޭތެރޭ ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްުސވާލުއުެފދޭ ްއަބަދުވެސް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް .ްރުަގއި

ްމި ްބުނަމުން ްޓެރަރިސްޓުްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްދަނީ ްއެއީ. ްވޯޓުްޖަމާޢަތެކޭ ްމީހުންނަށް ްއަނެްއކާވެްސްީދެގން ްޤައުމު  510މި

ްއޮތްްކުރުމަކީއަޅުވެތިް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނިކަމެތިްެއއީ ްބޮޑު ްމިްވަރަށް ްމާތްވެގެްނާވްްކަމެއް. ްވާ ތަނުގައި
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ް ްއަޅުަގނޑުމެއިސްލާމްދީނާއި ްނިޒާމު، ްޝަރުޢީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫލުތަާކއި ނޑުެމންގެ ްޤާނޫނުތައްްއަުޅގަ ްނގެ

ނުޑކޮށްލައި ނޑުފު ދުވަހުްއެްްނުވޭ.ްއެްމެންގެްމިނިވަންކަންްއަނެްއާކްގެއްލޭކަށްްައޅުަގނޑުމެންްބޭނުމެއްއަޅުަގނޑު،ްފު

ްބަޔަް ްނެތް ްހިތްވަރު ްއެފަދަ ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްއެހެންެވއްޖެ ްނުތިބެދާނެ. ްމާދަމާ ްމީހުން ްތިިބ ްއެްމަސައްކަތްކުރަން ކު

 515ް...ހިތްވަރުްނެތި

ް

 ްހަކަެދއްެކުވން:ވާްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާ

ްعليكنްسالملاް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްއެމް.ޑީ. ްބިލަކީ ްރައްކާެތރިކަމުގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްރައީސް، .ީޕެގްޢިްއޒަތްތެރި

ވަށާޖެހޭްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުގެްބިލެއް.ްޚުދުްއަުޅަގނޑުމެންްސުވާލުްމިްކުރަީންވެރިކަމުަގއިްއެމް.ޑީ.ޕީންްހުށަހެޅިް

ްރައްޔިތު ްބިލު ްމިއަދުމި ްގެނެސް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްނަފާ،ްމަންފާ ްއައިްްންނަށް ްނިމިގެން ްމަރުޙަލާގައި ްމީގެްންކޮމިޓީ  520އިރުަގއި

ްއެ ްހުރި ްފެންނަން ްއުނިވެފައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތަކެްއ ްތައް ްރައީސް.ވާތީ. ްމަޖިލީހުގައިްްޢިއްޒަތްތެިރ މި

ްމެން ްވާހަކަފުޅުޢިއްޒަތްތެރި ްތަޅުމުގައި ްމި ްޙަޤީޤަތަީކްަދއްކަްބަރުން ްއެއް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް އަހަރުެގ31ްްވާއިުރްއަުޅގަ

ްުނވާކަން.ް ްދީފައި ްފައިސާ ްމީހުންނަށް ްއުމުރުގެ ްދޮށީ ްތެރެއިްނ ްަރއްޔިތުްނގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްތެރޭަގއި ވެރިކަމުެގ

ްދިވެހިާރއްޖޭގެް ްއެަކއްަޗކީ ްއެނޭގ ްބޭސްފަރުވާކުެރވިފައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިލޭ ާވކަން.ްނުރައްޔިތުންނަށް

ްިދވެހިރާއްޖޭެގްރަ ްެއކަްއޗަކީ ްއެނގޭ ްެދވިފައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަރަންުޓްސަބްސިޑީ ްގޭީބސީތަކަށް  525ުނވާކަން.ްްއިޔތުންގެ

ްެއކަ ްތެރެއިން ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެކަްއޗަީކ ްފެންނަ ްގާތުން ްލާިރްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމައިންނަށް ނިވެރި

ްރަްދެވިފައި ްާރއްޖޭގެ ްއީސުލްޖުމްހޫނުާވކަން. ްނަޝީދު ްމުޙައްމަުދ ްވަޢުރިއްޔާ ްކަްނކޮުޅތަކުަގއި ްައީއްރާއްޭޖގެ ދުވަމުން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްާރއްޖޭޖެ ްކަންތައްތައް ްމިެދންނެވި ްއިސްވެ ްދޭނަމޭ. ްރައްކާތެރިކަމެއް ްއިޖުތިމާޢީ ކަމަށްްްވަށާޖެހޭ

ްރައްޔިތުްއިސްެވަވޑަިއގެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްބަޣާވާތްކުރަންްއެންމެ ްއާދެ!ްއޭރު ްކޮށްދެއްިވ. ްމިކަން ންނަށް

ް ްމީހުން، ްތިބި ްމިފަދ31ްްަފެންބޮވައިގެންަފއި ްމީހުން، ްާޤއިމުނުކުރެވުނު ްނިޒާމެއް ްޓެކްހުގެ ްވެރިކަުމަގއި  530އަހަުރގެ

ްޓަކަ ްހުއްޓުވުމަށް ްކަންކަން ްމި ްއަވަްސވެގަތީ ްދެން ްމީހުން ްފޯރުވައިނުެދވުނު ްރަްއޔިތުންނަށް ްމާލިއްޔަުތްއެހީތަކެއް އި.

ް ްރައްކާތެރިކަްނ11ްްޤާނޫނުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްދެމުންދިޔަ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާްއޖޭގެ ްބަދަލަކީ ްގެނެވުނު ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްއޮންނާނެ.ް ްފެންނަން ްަރއްިޔތުންނަށް ްވެްސްރާއްޭޖގެ ްމިއަދު ްވާަހކަ ްދެެކވުނު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްުދވަހު ްއެ ހުއްޓުވާލުން.

ބަްޮއތް.ްއެންމެްފަހުންްއިްސެވްމިްދެންނެވިްަރއްކާތެރިކަންްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަްށްދޭންްލިޔެކިޔުމުންްއެނގެންްއެ

ްދެންް ްއާދެ! ްމަތީން. ްއަުމރެއްގެ ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ްކޯޓުެގ ްސުޕްރީްމ ްއެީކަގއި ްލަފަޔާ ްނައިުބެގ ްބަންޑާރަ  535މަޖުބޫރުވީ

ން.ްއެހެންވީމާ،ްއިްސވެްިމްދެންނެވިްޤާނޫނުްމަޖިލީހުގެްމަޖުބޫރުވެވަަޑއިގަީތްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަުމގެްޤާނޫނެްއްހަދަ

ް ްއަށް ްއެންމ2111ްްެފްލޯ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަިއއިުރގައި ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީގެ ްމިއަދު ްހުށަހެޅިގެން، ްއަހަރު ވަނަ

ްމި ްބުނަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނުލިބޭތީ، ްބިލުން ްމި ްރައްކާތެރިކަްނ ްއެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްގޮެތްއގައި ބިލުްްއެކަީށގެންވާ
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ްއިޖްތިމާޢީް ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުން ްމި ްމިއަދު ްބަލާއިރުގައި ްޤާނޫނަށް ްމި ްފުރިހަމަކޮށްގެްނނޭ. ގެންނަންވާނީ

ްކަރަންޓުް ްކުރެވޭ. ްބޭސްފަރުވާ ްލާރިދެވޭ.ްހިލޭ ްއުމުރުެގްމީހުންނަށް ްއިތުރަްށްކޮންކަމެއްތޯ؟ްދޮށީ ްލިބެނީ  540ރައްކާތެރިކަން

ްދެް ްއެބަ ްފޮތްފަންސުުރ ްެދވޭ. ނަޑކަށްްސަބްސިޑީ ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް ްީމެގން ްދެން ްދެވޭ. ްލާރި ްމަިއންނަށް ްއެކަިނވެރި ވޭ.

ނޑުމެންްއިތުރުކުރަންްބޭނުންވާްަބިއވަުރްކަންތައްތަެކއްްއެބަްހުރި.ް ނޭނގެްހުއްިޓގެންދާްެއއްެވސްްކަމެއް.ްމިއަށްްއަުޅގަ

ްބުނަ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްބިުލްނެތަތީވެ ްމި ްބޭނުންިވްގޮތަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްގެންގޮްސގެން،ްއޭރު ްއަށް ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ނީ

ްޢަބްދު ްއީވާ ްހަމަ ްަފދައިން، ްވިާދޅުވި ްއެ ްޙުސައިން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ނޑިތީމު ްކަ هللاްދެންމެ

 545ްވިދާޅުވިްފަދައިން،ްޢާއްމުްޕެންޝަންްޤާނޫނާއިްކުޑަކުދިންގެްޤާނޫނާ،ްމިއާްގުޅުންހުރިްތިންހަތަރުްޤާނޫނެއްްމިްޤާނޫނާް

ބްރިޖުކޮށް،ްމިްޤާނޫނުންްއެކަށައެޅިގެންްދާންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްޤާނޫނާްގުޅޭްގޮތުންްމިްވާހަކަްމިް

ްަރއްޔިތުންް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަޢުދުތަަކކީ ްވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ދައްކަނީ.

އަހަުރގެްެވރިކަމުގަިއްނާޅާްމިސްކިްތްމ31ްްިއް.ްއިސްލާމްދީނުގެްވާހަަކދައްކާއިުރަގއިްޤާއިމުވެްކަށަވަުރކުރާނެްވަޢުދުތަކެ

ްނިލަންދޫަގިއް ްއަތޮޅު ްފ. ްދަންާނނެ. ްަރއްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްިމ ްއެކަން ްހުންނާނެ. ްައޅާފައި ްައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި

ްއިމާ ްހެދި ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްކޯސް ްޤާރީ ްޤުުރާއން، ްކީރިތި ްބާޣީްއަޅުަގނޑުމެން ްދަނީ ްމި ްފަނާވެގެން ްމިއަުދ  550ރާތް

ްކޯސްް ްޤާރީކަމުގެ ްކުދިން،ްމީުހން،ްމިއަދު ްކިެޔވި ްޤާރީކަން ްތަނުން ްމީހުން،ްއެ ްހިތުަދސްކުރި ްތަުނގައި ވެރިކަމުަގ.ްއެ

ްދިޔަދޮިވްހަލާކުެވ،ް ްތަނުގެ ްފުރާުޅްެވއްޓި،ްއެ ްތަނުގެ ްއެ ްތިބި.ްމިއަދު ްއެބަ ްނަގަިއގެން ްެއްސަނަދު ނިންމައި،ްމިއަދު

ްމިް ްތިމާމެންނަށް ްއެނގޭތޯ ްއެބަ ްމީހުންނަށް ްވެރިކަންކުރި ްބަޣާވާތުެގ ްފަނާވެގެންދާއިުރަގއި ްތަން ްމުޅި ްނުހިފި، ފެން

ްޢަބްދު ްކަމެއް. ްހިސާބަކު ްކޮން ްތިބެވެނީ ްފަހަތަށްްهللا ްބުނެވިއްޖެ ްވަޙީދު ްބާޣީ ްބަލިވެއްޖޭ. ްތިމާމެން ްބުނެްއޖެ ޔާމީން

 555ވޯޓެއްްނުލިބޭނޭ.ްމިްރާއްޖޭގައިްއޮތީްފިކުެރއްްއޮތްްއެންމެްޕާޓީްއެއް.ްއެީއްްޖެހިއްޖޭ.ްޤާސިމްްއިބްރާހީމަށްްބުނެވިއްޖެ

ްހުރީް ްދެން ްކޮންހިސާބަކުކަން. ްތިބެނީ ްމި ްތިމާމެންނަށް ްވިސްނަންޖެހޭ ްއެބަ ްމިައދު ްއެހެްނވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީ.

ްއަނިާޔވެ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްރަނިންމޭޓު. ްވަޙީދުެގ ްބާޣީ ްއެއީ ްރަނިންމޭޓު. ްމީހެއް.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތާއީދުކުރާ ިރންނަށް

ްބޭފުަޅކީ.ް ްއަނިޔާކުރާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްކާކުތޯ ްބެލީ ްދެން ްލޯބިކުރާތީ. ްކަމަށް ްއަނިޔާވެރި ްހުރީ ްވެސް ްކައިރީަގއި މައުމޫނު

ބެލިއިރުަގއިްމީްވަޙީދު.ްއެންމެްފަހުންްގޮސްްވަޙީދުްކައިރީ.ްދަންނަވަންތޯ!ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަކީްތިމާގެްމުށުތެރެް

ްތަނުގަިއް ްމި ްޓަކައި ްއޮޅުާވލުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެ ްމިައދު ްރަްއޔިތުން. ްއެނގޭ ްއެްއެޗއް ްހުރިހާ ްވަށާޖެހޭ  560އިން

ްސަރުކާރުގެް ްމިއަދު ްނެތް. ްއަކު ްރާއްޖެ ްމި ްރައްޔިތުންނެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްވާހަކަ ްއެ ްވާހަކަެދއްކިަޔސް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއް ްއިންޖީނު ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްބިރުދެއްކުންފުނިތައް ްރައްޔިތުންނަށް ްމިއަދު ްވީނަމަވެސްކޮށް، ވަޙީދަކަްށްްކިކަުމަގއި

ހަމައަށްްއޮތީްްއިންްފެށިގެންްއަްއޑޫއާވޯޓެއްްނުދޭނެ.ްއަދިްއެހެންްީމހަކަށްްވެސްްވޯެޓއްްނުދޭނެ.ްދަންނަވަންތޯ!ްހއ.ް

ްއަޅުގަް ްފިކުރު. ްރައްކާެތރިކަމުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްތަރައްޤީގެ ްޤައުމުގެ ްފިކުރު. ްބޮޑުްރީނދޫ ްނިންމާނީ ްމިކަން ނޑުެމން

ނޑުމެންނާއެއްބުރުންް،ތަފާތަކުން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްތި ްއެމް.ޑީ.ީޕާއްް. ްކަންބޮޑުވަނީ ްައޅުަގނަޑށް ްވާދަކުރަްއވާ.  565އެީކގައި
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ނޑުްކަންބޮޑުވަީންމިކަމުގެްރަނގަޅުްފިކުރެއްްވެސްްމިްރާއްޖޭގައިްނެތަތީވެ.ްްއެކީްވާަދކުރާްޕާޓީ އެއްްނެތަތީވެ.ްއަުޅގަ

ްފަހަތަށްޖެހިއަ ްކަންޮބޑުވަނީ ްރައީސް.ްޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްްފިލާތީވެ. ްނިންމާނީ ްމިކަން ނޑުމެން އެއްބުރުން.ްއަުޅގަ

ްަރއީސް. ްދޭތެްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންަކމާ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއޮޑިޓުްއަުޅގަ ްިވސްނަން. ްފުންކޮށް ރިޕޯޓުެގްްރޭގައި

ްވިދާުޅވަމުންދިަޔއީްވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއްައއްޫޑްޮކންވެންޝަންްސެންޓަރު ްބާޣީން ްދެްއކިއިުރަގއި ްައޅުަގނޑުމެން ެގްވާަހކަ

ނޑުމެންްފުވައްމުލަުކގައިްް،ތިަޔއީްވޯޓަށްްް،އޭރު  570هللاްެދއްކީމާްޢަބްދުއެއަރޕޯޓުްއަޅާްވާހަކައިންތިާޚބަށްްވާހަކައެޭކ.ްއަުޅގަ

ދުވަްސްމަސްްއެއަރޕޯޓުްއެޅީ.ްހަްދުވަސްްތެރޭމަސްްޔާމީންްވިދާޅުވީްޖިންނިންހޭްއެއަރޕޯޓުްއަޅަނީ.ްދަންނަވަންތޯ!ްހަ

ްހަދާތެ ްސެންޓަރު ްކޮންވެންޝަން ްއެރޭ ްމަސައްކަތްްފައި ްސިފައިން ްބުނާ ްއެ ްތަނުގައި ްއެ އެއްްްލާރިް.ކުެރްއވިއޮތީ.

 ކުންފުްނޏަކަށްްނޫންތޯ.ްއެއީކީްޢާއްމުްމީހަކަށްްގޮއްސާްއޮތް...111ްވާް%ވިފައިްއޮިތއްޔާްއޮތީްސަރުާކރުްހިއްސާދެ

ް

 575 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުދޫްދާވަިއކަރަ

ދަްއކާއިރުްައޅުަގނޑުމެންްތަފާތުްރައްކާތެރިކަުމގެްބިލުގެްވާަހކަް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއިޖްތިމާޢީ

ްަކނަޑއެިޅގެން، ްހަމަ ްދެންމެއަކު ްަދއްަކވާ. ްއެބަ ްެވސް ްވާހަކަަތކެއް ްބަހަނާ ްދޮގު ްަދއްކަމު. ްއެބަ ްވާހަކަތަްއ

ނަޑއެިޅގެންްބޮޑުްދޮގެއްްާދންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ް ވިދާުޅވެއްޖެ.ްްއަޅުަގނޑުްއަޚުްމުަޙއްމަދުްރިޔާޟުކަ

ްެއޅިފަ ްވެސް ްމިްސކިތްތަކެއް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއެޅުުނވަަރކަށް ްސަރުކާރެްއގައި ްއަހަރުގެ ްތިން ެއްއްްތިމަންނަމެންގެ

ްދިްނުހުންނާނޭ ްދޮެގއް. ްބޮޑު ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ްކަމެ. ްދަންނަ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްފިކުރުތަެކްއގެްވެހި ްދެން  580އް.

ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ދަވާހަކަ ްދަންނަވާލަންްްްއކާއިުރ،ްފިކުރުތަކެްއެގްވާހަކަދައްާކއިރު ނޑު ްރައީސް،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް.ްބޭނުންވަނީ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްްބޭނުންވަނީ ްރައްކާތެރިކަންްދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޖްތިމާޢީ

ްހޯ ްސަުރކާރުން ްދަޢުވާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްކަމަށް ްމިވެނިްް،ކުރާއިރުަގއިދައިދިން ްބުނެްްއެވެނި ްކޮށްދިނީމޭ ކަމެއް

ްރައްޓެހިންނަށްދަޢުވާ ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްފަދައިން، ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ް،ކުރާއިުރގައި

 585ްނަާފވާްގޮތަްށްނޫންްއެްއވެސްްކަމެއްްކޮށްފަްް،އެްބޭފުޅުންގެްއަިމއްލަްކުންފުނިަތކަށްްމަންފާވާްއުޚުތުންނަށްް،އަޚުންނަށް

ްަރީއސް. ްޢިޢްޒަތްތެރި ްނެތް. ްޤާނޫނެއްްްއެއް ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްއިޖްތިާމޢީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްޤަބޫުލކުރަން ްވެސް ނޑު އަުޅގަ

ްމި ްއޮންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްުއސޫލުތަެކއް ްއޮންނަންޖެހޭ. ްވުޖޫދަށްްއެބަ ނޑުމެންނަށްްާޤނޫނު ްައޅުގަ ރަނގަުޅްްައއިްސގެން

ްރައްޔިތުންް ްހުރިހާ ްރަނގަޅުގޮތެއްްްހަމަހަމަވާްނަށްގޮތެްއގަިއ ްދެވިއްޖެްއޔާ ްމަތީން ްއެމް.ޑީގެ ްސަުރކާރެްއަގިއްވާނެ. .ޕީ

ްރައްރައީސުލްޖުމްހޫ ްޕާީޓެގ ްތިމަންނަގެ ްވިދާުޅވި، ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްހުންނެވި ްކަުމގަިއ ްދެްންރިއްޔާ ްނޫނިްއޔާ ޔިތުން

ްވިދާޅުވިް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޫނން. ްއެއް ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއީ ްނުކޮށްދޭނަމޭ. ްކަމެއް ްއެއްވެްސ ްމީހުންނަކަށް  590އެހެން

ްއަޚްއެއްް ްއަޅުަގނޑުގެ ްހަމަ ްދެން ްޗެއް. ްތިމަންނަމެންގެް، ްވިދާޅުިވ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ބާރަށު

ްތިމަންނަމެން ްބާރަށުްްސަރުކާރެްއގައި ްމިއީ ްނޫން. ްއެއް ްވާަހކަ ްދެްއކި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދޭނީ. ްއެްއޗެކޭ ްބާކީ ނަގާފައި



23 

 

ނުޑގެްއަޚްްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްދާއިރާގެްޢިްއޒަ މެްޅުވިްވާހަކަްެއްއ.ްމިކަހަލަްކިތަންމެކިތަންވިދާތްތެރިްމެންބަރު،ްއަުޅގަ

ްޢިްއޒަތްް ްދާއިާރގެ ްދާންދޫ ްއަުޅަގނޑު ްހުރި.ްދެންމެއަކު ްރިޔާޟުކަމެއް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ވިދާުޅވީ،ްތިމަންމެންްްތެރި

ްހަ ްކުރީމޭ. ްކަމެއް ްިމވެނި ްކޮންވެންޝަންްމަސްްއެވެނި ްތެދެއް. ްއެީޅމޭ. ްސެންޓަރެއް ްޮކންވެންޝަން ްތެރޭަގއި  595ްދުވަސް

ްމަަސއްކަތްް ްލައްވާ ްފުލުހުން ްެއޅި.ްސިފައިންާނއި ްލާރިްކުރުވާފައިސެންޓަރެއް ްކުންފުނިތަކަށް.ްމިްްހުރިހާ ްމި ްނެގީ ެއއް

ޅުވީްކީކޭޯތްޖެނެރަލްްވިދާްމާލިއްޔަުތްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރު.ްޮއޑިޓަރްމަނިކުފާނަކީްތީ؛ްޖެނެރަލްްކުންފުނިތަކަކީްޮއޑިޓަރ

ްރައްކާތެރި ްއިޖުިތމާޢީ ްރައީސް؟ ްފައިސާޢިއްޒަތްތެރި ްބަހައްޓާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްކާތެް،ކަމަށް ރިކަމަށްްއިޖުތިމާޢީ

ްބަހައްޓާފައި ްބޭނުންކޮށްފައިްއަޅުަގނޑުމެން ްފައިސާ ްކިހިނެއްތޯ؟ްހުރި ްކަރުދާހުަގިއްްހުރީ ްނުވަތަ ޕޭޕަރްކުންފުނިތަކެއް

ްދޫކޮށްަފއި ްފައިސާ ްކުންފުނިތަކަކަށޭ ްހުރި ްއެްހަމައެކަނި ްހުންނެވި ްވެްސ ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި  600މަޖިލީހުގަިއްްހުރީ.

ް ްއިޖުތިމާޢީ ނޑުމެންރައްކާއަުޑއައްަސވަން. ްއަުޅގަ ްްތެރިކަމަށް ްމިސާލަކަށް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްފާސްކުރި 231ްމިތަނުން

ްއެ ްބަދަލުގަިއ ްރުފިޔާގެ ްބަޖެޓުންްމިލިއަން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްހޭދަކުރީ، ްއެ ްްތަނަށް ނޑަކަށް ްގާތްގަ 611ްހޭދަކުރި

ް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮުތގައި ްއެހީގެ ްބޭރުގެ ްއަދި ްމިލިއަނެއް. ްމިލިއަނ281ްެކޮންމެވެސް ްޖުމްލަ 911ްްއްލިބުނު.ްމުޅި

ްހޭަދކުރެވުނު ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްމަސައްކަތް،ްއިުރަގއިއެތަކެއް ްގިނަ ްުސންނާފަތިކުރިއިރުަގއި ްލާރިްތަަޅއި ްމީހުންނަށް ކުރި

ނޑުމެންްއެބަްބަލަންޖެހޭްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްްފައިސާަތއްްިދޔަްއެް،ނުލިބިްމިއަދުްހުރިއިރުަގއި  605އަދުްތަނެްއްައޅުގަ

ްފުއްޕާފައި ްް،މޭ ްބުނެވިދާނެ ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުއްޕާފައި ްހަށި ްކަމެކޭްތިމަންނަމެން ްއެވެނި މިވެނި

ްއެ ްކުރަނީ. ްރައްކާތެރިްްަފއިސާްމި ްއިޖުތިމާޢީ ްަރއްއަީކ ްލޮބުވެތި ްދިވެހި ްރައްކާތެރިްކަމަށް ްއިޖުތިމާޢީ ކަމަށްްޔިތުްނެގ

ް ްްހެޔޮއަޅުަގނޑުމެން ްފައިސާބޭގޮތުަގިއ ްދަންނަވާނަން.ްްނުންކުރި ްސާބަހޭ ްައއްސަރިބަާހއި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ނަމަ

ްނުވާ ްފަސޭހަފުޅެއް ްއަޑުއަހާކަްށ ްބޭބޭފުޅުންނަކަށް ްމި ްރައީސް. ްއޮޑިުޓްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްަކނޑަެއޅިގެން ނެ.

ްފިޝަރީޒްރިޕޯޓު ްވިޔަސް،ްޫޔތުްތަކެްއގައި ްކަމަށް ްވިޔަސްްމިނިސްޓްރީ ްކަމަށް ްސަްމިނިސްޓްރީ ްޔުޓިލިޓީޒްގެްއަދި  610ދަން

ހުރިްފީކަޅާްްވިދާޅުވީްތިމަންނަްއަންތަރީސްވެްހައިރާންެވއްޖައީމޭްއޭަގއިޖެނެރަލްްްއަންނަނީ.ްއޮޑިޓަރްއެްއޮޑިޓްްރިޕޯޓު

ްކޮށްފައިކަންތައްތަުކގަ ްގޯހަްށ ްގޯހުން ްައވަހަކަް. ްވީހާވެސް ްތިމަންނަ ްކަންތައް ްތިހުރި ްެގނެސްދޭނަމޭ ްބޭފުޅުންނަށްްްށް

ްއޭ ްނަ ްއޯގާެތރިކަމާ ްމީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގޭނީ ްބަލައިލީމަ ްެއްއޗެހިތައް ްއެ ްމިއެވިދާޅުވި. ްކުރިްްކު މީހުން

ްއޯގާތެރިްމީްމިްކަމެއްތޯ.ްނޫނިއްޔާ ްޖީބުގެ ްއަމިއްލަ ްކޮށްފައިްަކމަށްހުންގެ ްރައީސް.ްްހުރިްޓަކައި ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމެއްތޯ.

ނޑު  615މެންްކޮންމެްމީހެްއްކުރިޔަސްްއެކަްންބަލަިއގަންނަންޖެހޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްކުރިަޔސްްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެްަޙއްޤުަގިއްއަުޅގަ

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރިޔަސް. ްމީހުން ްއެހެން ްބޭބޭފުޅުންްއަދި ްމި ްހިސާބަކީ ްއަހާކަށްްް،މައްަސލަޖެހޭ ްވެސް އަެޑއް

ްމި ްނުވާނެ ްކޮށްފައިްފަސޭހަފުޅެއް ްބޭބޭފުޅުން ްމި ްކަްބޭބޭފުޅުންނަކަށް. ްކޮންމެ ްމިހުރި ްއަމިއްަލްބޭފުޅުްމަކީ ންގެ

ްމަންފާް،ނަފްސަށް ްކޮށްފައިްއަމިއްލަ ްކަމަށްްއަށް ްކަންތައްަތއް ްހިތާމަްހުރި ްިޢއްޒަތްތެރިްްވާތީ ްކުރަން. އަުޅަގނޑު

ްނޫން ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ؛ރައީސް ްއޭރުގެ ްނަޝީދުްްތޯ ްމުޙައްމަދު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރީގެ
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ްާވހަކަތިް،ވިދާޅުވިް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމީ ްުނޮކށްދޭނަމޭ. ްކަމެއް ްނޫނިއްޔާ ްމީހަކަށް ްޕާީޓގެ ްމުޙައްމަދުްްމަންނަގެ ްނޫނޭ.  620އެއް

ނޫންްއެހެންްދައްަކވަމުންްތިމަންނަގެްޕާޓީގެްމީހަކަށްްޅުވަނަްއަހަރުްވާހަކަފ2119ްުނަޝީދުްވިދާޅުވީްރ.ްއަލިފުީށގައިް

ްހޭއަުރވައިްްމީހަކަށް ްރައީސްވެއްޖެްއޔާ ްމީ ްވާހަކަްލާނަމޭ. ްދައްކާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަަކ. ްވިދާުޅވި ްނޫން.ްްނަޝީދު ެއއް

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަެކއް ްފަސޭހަ ްވަރަށް ްހަމަ ްމީ ްުނވާނެ. ްފަސޭހަފުޅެއް ްނަޝީދުްރަް.ދައްކަނީްއަުޑއަހާކަށް އީސް

ްވާހަކަ ްވާަހކަވިދާޅުވި ްއަމިއްލަ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަޭސހަފުޅެއްް. ްއަުޑއަހާކަށް ްމިދައްކަނީ. ްނޫން ްޢިްއޒަތްތެރިްްެއއް ނުވާނެ

ްމި ނޑު ްވާހަކަްރައީސް.ްއަުޅގަ ްރައްކާތެރިްދައްކާ ްއިޖުތިމާޢީ ްރައްއަކީ ްދިވެހިރަްއޔިތުންެގްއިޖުތިމާޢީ  625ކަމަށްްކާތެރިކަމެއް

ްދައުލަތުން ްަދއުލަތުގެްފައިސާްް،ެއްއްހޭދަކޮށްފިއްޔާްފައިސާްްދިވެހި ްެއްހޭދަްދިވެހި ްހޭދަކޮށްފިްއޔާ ްހުރިާހްެއއް ވާންވާނީ

ްހަމަހަމަކަމާ،ތުންރައްޔި ްުއސޫލެއްްްނަށް ްއެއް ްމިހަމަ ްކޮންމެހެން ްއެީއކީ ްމަތިންނޭ. ްޢިްއޒަތްތެިރްގެ ްދާއިރާގެ ލަންދޫ

ހޭނީކީ.ްްށްނޫންްއެކަންްދާންޖެކަނޫނީްއަުޅަގނޑަށްްމަންފާއެއްްވާްގޮތަް،ވާްގޮތަށްްްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމަށްްމަންފާއެއް

ްޖެހިގެންްހަޭޅްއލަވަނީްކަންނޭނގެ.ްަމއްސަލަމިައދުްހަޅޭއްލަވަން،ްަފއިްއޮތަތީްަމންފާތަކެއްްވެްފަހަރެއްގައިްޢަލީްސަލީމަށް

ް ްއަޑުއަހަމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއކަމަކު ްއެއީކީ. ްނޫން ްއެއް ްއަޑުއަް،ބޭބޭފުޅުންނަށްއެބަ  630ހަނީީކްއަދި

ްރިޟާ ްޢަލީ ްނޫން. ްމާއެކަންޏެއް ްދެ. ްހަޅޭއްލަާވވަރުން ްޢަލީ ްފުކުރައްޗަްއޗޭ. ްއުނދަގޫވީ. ްރިޟާން ްޢަލީ ލަންދޫްމި.

ްރިޟާްދާއިރާގެ ްޢަލީ ްމެންބަުރ ްއެްިޢއްޒަތްތެރި ްކަންނޭނެގ ްއޮތަތީ ްވެފައި ްމަންފާތަެކއް ްްއަށް ހަޭޅއްލަާވްމަނިކުފާނު

ްައޅުަގނޑަށް ްއުނަދގޫްމިތާގައި ްމައްސަލަވާހަަކދައްކަން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްދިވެހިްްކުރަނީ. ްހުރިހާ ްނެތޭ ްއެއް

ްހަމަހަމަރައްޔިތުންނަ ްމިކަންށް ްއޮންނަްކަންމަތީ ްެއް.ްއަޅުަގނޑުްނަމަްވާން ްކަމުނުގޮްސގެން ްއަުޑއަހާލަން ްވާހަކަ ަދއްކާ

 635ޓީގެްމީެހއްްވީމަ.ްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްނޫންތޯްވިާދޅުވީްތިމަންނަެގްޕާްހުރިްގޮތްްބޭބޭފުޅުންްކަންްުކރައްވާަފއިްއެއުޅެނީް

ކަމެްއްްތުންްކުރާދައްކާނަމޭ.ްތިމަންނަގެްކަނާތިމަންނަގެްުހރިްނުލަފާކަންް.ްލާނަމޭނޫންްމީހަކަށްްވެއްޖެްއޔާްުކިޅދައްކައި

ނޑުްދެްއކިްާވހަކަވައަތަށްްއަންަގއި ްބެހޭނޫން.ްހުޅުމާލޭގަިއްއެޅިްފްލެޓުތައްްބެހުމާްްއެއްްްނުލާްކޮށްލާަނމޭ.ްމީކީްއަުޅގަ

ްވާހަކަަދއްކަމުން ްމެންބަރުގޮތުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްތިމަންނަމެންްްނޫންތޯ ްވިދާުޅވީ ްޝިފާޒު މުޙައްމަދު

ް ްހުރިްކުރާމިސަރުކާރުަގއި ްބާކީ ްބަހާފައި ްނަގާފައި ްތިމަންނަމެން ްދޭނީ.ްކަެމއް ްމީހުންނަށް ްއެހެން މީކީްްެއއްެޗކޭ

ްވާހަކަ ްދައްާކ ްރަްއަޅުަގނުޑ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނޫން. ްނޫސްތަާކއިއެްއ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވަސީލަތްތަުކގެްްއީސް.  640ްޚަބަރުފަތުރާ

ްލެްއވީމަްމިްެއއްޗެހިްފެންނަންްހުންނާނެ.ްދިވެހިްހުރިހާްމީހުންނަށްްމިްބޭފުޅުންގެްާއކަިއވްްބައްލަަވއިބޭްފަށްފުށްތައްްއެ

ްކުރަނީ.ްމިްޤުޤައޭްތިމަންނަމެންްމަސައްކަތްތުންގެްަޙއްވިދާޅުވަނީްދިވެހިރައްޔިްފުޅުންްމިބޭްނގޭނެ.ްދެންްމިކަންކަންްއެ

ްބަ ްއަހަރުގެ ްމިްހިނގާ ްވޯޓުނުދޭްޖެޓަށް ްވެސް ްއެކަކު ްދިވެހިއިން ްކުރާް. ްކަމެއް ްޙަްއޤުގައި ނަމަްްރައްޔިތުންގެ

ް ްގެނައި ްއެމް.ޑީ.ޕީްނ ްދައްކަންވާނެ. ްމިސާލު ްދެްއކި ްވޯޓުދީފައަޅުަގނޑުމެން ްހުންނާނީ ްބަޖެޓަކަްށ ްދިވެހިްކޮންމެ .ް

ްޯވޓުދިނީ.ްމިއިންްއެ  2113ް645ް،ަކކުްވެްސްމިްހިނގާްއަހަރުގެރައްޔިތުންގެްަޙއްުޤގައިްހޭދަުކރަންޖެހޭތީވެްއަޅުަގނޑުމެން

ްެއއްްިއޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމަށްްމިްްކިޔަނީ.ްއެއްވެސްްފައިސާްވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓަކަށްްވޯެޓއްްނުދޭ.ްދެންްކީކޭތޯްމި
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ްފައިސާް ްއެއްޗެސް ްބޭނުންފުޅުވާްބޭފުޅުން ްހޭދަކުރަން ްޙައްޤުަގއި ްދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ްއިޖުތިމާޢީްްއެއް ނަމަ،

ދޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމިއަހަރުގެްބަޖެޓަށްްވެސްްވޯޓުްނަމަްއެއްްހޭދަކުރަންްބޭނުންފުޅުވާްކަމަށްްެއއްެވސްްފަިއސާރިރައްކާތެ

ްދިވެހިް.ރައީސް ްުމސްކުިޅވާ ނޑުމެން ްްއަުޅގަ ްިދވެހ65ްިަރއްޔިތުންަނށް، ްްއަހަރުވާ ްނާހާނެްަރއްޔިތުންނަށް، ްއަެޑއް

ްއަުޑއަހަްއިނގޭތޯ. ްއުނދަޫގވާނެ ްނާހާނެ، ްއަެޑއް ްރައްޔިތުންނަށ65ްްން. ްލޮބުވެތި ްދިވެހި ްފައިސާްްއަހަރުވާ  650ދޭ

އެްބުނާްއުމުރުންްދުވަްސވީްވަނަްާމއްދާަގއ11ްްިބެހޭްޤާނޫނުގެްްނޫނު،ްިދވެހިރާއްޖޭެގްޕެންޝަނާޓަަކއިްޤާްކުރުމަށްބޮޑު

ްފައިސާްނަށްމީހުން ްދޭންޖެހޭ ް؛ ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްޕ11ްެދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާއްދާގައި ްއެްްންޝަނަށްވަނަ ްދޭން

ްމީހު ްބުނާ،ްދުވަސްމީ 65ްްންނަށް ްބުނާ ްދޭން ްމީހުންނަށް ްމ2111ްިއަހަރުވީ ްްރުފިޔާ ްބަޖެޓުަގއި އަށ2311ްްްއަހަުރގެ

ްވޯޓުްހަދައިގެން ްހަދައިގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވޯޓެއް ްނުދޭ ްމިވެިރން ދިވެހިރައްޔިތުންްދިްނއިރު

 655ަގއިްނިކުމެްމުޅިްރާއްޖޭގައ2112ްިފެބްރުއަރ8ްްީތެރިްބަޔެކޭ.ްނަނީްތިމަންނަމެންނަކީްއޯގާބުްްދަންނާނެްއެކަން.ްދެންްމި

ްލޮބުވެތިްހުރިހާްރައްޔިތުންްަދންނާނެްކަންތައްތައްްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްއަެޑއް ނާހާނެ.ްްހުޅުޖެހީ.ްމުޅިްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރައީސު ްނަޝީދު ްނުދާނެ.ްމުޙައްމަދު ްެވސް ްކަމަކު ްމުޙައްމަދުްއަުޑއަހާކަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްއޭުރގެ

ްވިދާޅުވީނަޝީ ްނިކުމެ ްްދު ްޕާޓީ ްތިމަންނަމެންގެ ްނޫންމީހަކަށް ްމީހަކަށް ްނުބައިކަންްވެއްޖެްނޫން ްތިމަންނަގެ އްޔާ

ްމި ްތަކުާރރުކޮށް ްައޅުަގނުޑ ްމިްދައްކާނަމޭ. ްއެްަދއްކަީންމިްވާަހކަ ްއުންބޭފުޅުންނަށް ްއަުޑއަހަން ްމީްވާހަަކ ދަޫގވާތީ.

ްކަމަށް ްވާހަކަްޙަޤީޤަތް ްބުނި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަްވާތީ.ްމީ ްވިދާުޅވި ްނަޝީދު ްރައިސް ްނޫްނ.ްމީ ނޑުްްެއއް  660ެއއް.ްއަުޅގަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީއާދަ ްބޭނުންވަނީ ްހެޔޮްަވއިްންނަވަން ްއެޅެން ްމިްވެސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްނުވާނޭ. މީހުންނަކީްްވެސް

ްހުރެގެން ްބަްއޯގާތެިރކަމެއް ްނޫން.ްއުޅޭ ްމިއެއް ްއޯގާތެރިވަނީ ްއެކަނި.ްއެހެންވީމާްމިމީހުން ްޖީބަށް ައޑުއަހަންް،ްމީހުންގެ

އަހަުރގަިއްްހިނގާްނަމަްމިްތެުދވެރިކަމެްއްހުރިް،.ްިދެވހިރައްޔިތުންގެްަޙއްުޤގަިއްޯއާގތެރިކަމެއްއުޅެނީްވެގެންްއެއުނދަގޫް

ރިހާްދައުލަތުގެްހުރިހާްމުވައްޒަފުންެގްއިްވަޒީފާްއަދާކުރާްހުހިމެނޭްދިވެހިރާއްޖޭގަްދޭނެ.ްއޭަގއިްއެބަވެސްްބަޖެޓަށްްވޯޓު

ްދައުލަތުގައި ްރައްޔިތުންނަށްްމުސާރަ. ްހުރިހާ ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްގޮތުންްއެް؛ތިިބ، ްއެވިދާުޅވާ  665ް،ނަމަްބޭފުުޅން

ްއެްއޯގާތެރި ްރައްކާތެރިކަމަށްބޭފުޅުންްނަމަ ްއިޖުތިމާޢީ ްއާްނަށް ްފައިސާ ްދޭ ްމީހުންނަށް ްއެކަިނވެރިްދުވަސްވީ އި

ްމި ްހުރީ ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްމި ްއާއި ްފައިސާ ްދޭ ްދިވެހިާރްއޖޭގައަްމައިންނަށް ްބަޖެޓުަގއޭ. ްމިހަރުގެ ްއަހަުރގެްްއި ހިނގާ

ްވޯޓު ްމިބަޖެޓަށް ްނިކުމެ ްބަޔަުކ ްްނުދިން ްހަދައިދޭނަމޭ. ްބަނދަރު ްތިމަންނަމެން ްނަރުދަމާްބުނަނީ ތިމަންނަމެން

ދޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންްނަމޫނާްނަމަްބަޖެޓަށްްވޯޓުްްނަމޭ.ްނުކޮށްޭދނެ.ްކޮށްދޭނިކަމެއްްކުރާތިމަންނަމެންްމިވެއަޅައިދޭނަމޭ.ް

ް ްވަންދެންއަހަރ3ްުދެއްކިން. ްވޯޓުްދުަވސް ްބަޖެޓަށް ްގެނައި ްރަީއސް.ްމިތަނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ  670ދިނިން.

ްެއއްްނުާވނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްއަުޑއަހާކަށްްކުޅަދާނަ

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްޠާރިޤުމަދުްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްދާްމަނަދޫ
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ްރައީސް..ް` ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިްޝުކުރިްއޔާ ްފަށަން ްވާހަކަ ްއަުޅަގނޑުގެ ްްއާދެ! ްފޯރިއާ ްވަރަށް އެުކްޖެހުނީ

 675ފުޅުތަކަްށްދެްއކެވިްވާހަކަްަފހު.ްއާދެ!ްަވއިކަރަދޫްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދެންމެްއެްވާހަކަދެްއކެވިްމެންބަރަކަށް

ްބަލައި ްރިޕޯޓެއް ްޮއޑިޓް ްދެތިންްނިކުތީކީލާއިރު ްނިކުމެފައިވޭުތވެދިޔަ ްކުީރގައި ްނޫން.ްއޭގެ ްދުވަހަކު ްޮއޑިޓުްްހަތަރު ްހުރި

ްމިރިޕޯޓު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްވާހަކަ ްފްލޯގަޔާްތަކެްއގެ ްތުލުސްދޫްމަޖިލީހުގެ ްފޯރަމްތަކުގައި ްއެިކެއކި ްެއކިެއކި ްމީޑިާޔގެ އި

ްޢިްއޒަތްދާއި ްރޮޒައިރާގެ ްމެންބަރު ްަބއެއްްތެރި ްއަޚުންނާއި ްގާތް ްބަެއއް ްގެންަދވަނީ. ްއެ ްފާހަގަކުަރއްވަމުން ްއާދަމް ނާ

ހަމަްއެހެންމެްތަކެްއގެްވާހަކަ.ްހުރިްޚަރަދުްޓަކައިްކުެރވިފައިްކުރުމަށްޓަކައިްރީތިްުކރުމަށްޓެހިންގެްނޭފަތްްރަނގަޅުރައް

ްރަނގަުޅވާ ްމާ ްދިުޔމަށްވުރެ ްތަފްސީލަށް ްއޭގެ ްމިދެން ްޗެނަލްތަކުންްނެ ްޓީ.ވީ ްއެިކެއކި ްމީޑިޔާގެ  680އެްްދެންނެވި

ްއަޑުައއްަސވައިް ްެވގެންދިޔަމަޢުލޫމާތުތައް ްކަންތައްތައް ްރިޕޯޓުތަުކެގ ްޯއޑިޓު ްވާހަަކްްލެއްވީމާ ްެއކަންކަމުގެ ގޮތް.

ްޢިްއޒަތްގޮްފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްފާހަގަކުރަން ްއަޅުަގނުޑ ްގޮތެްއަގއި ްާޚއްޞަ ްމެންބަރުްތް. ތެރި

ްއެ ްތަކުރާރުކޮށް ްތަކުރާުރކޮށް، ްއާދަމް ްމިްރޮޒައިނާ ްއެހެންވީމާ، ްގެންަދވަނީ. ްއެ ްދައްކަވަމުން ހުންނަނީްްވާހަކަފުުޅ

ްކަން ްއަހަރެއް،ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްފާހަްތައްތަްއ.ްވޭތުވެިދޔަ ްއިހަށްދުވަހު ްނޫނީ ްތެރޭަގއި ްދުވަހުގެ ްއަހަެރއްހާ ގަކުރެވުުންދެ

ްރިޕޯޓުތަ ްޢާްއޯޑިޓު ްނުފެންނާނެ.ްކުން ްބޭފުޅަކަށް ްެއއްެވސް ްޮއްއވާ ްައިއއްސަ ްވާހަކަ ްކަންތައްތައްކުރި ްބޭފުޅުންނަށް  685އިލާގެ

ްޤާނޫނާމާ ްއެކަންްލިއްޔަތު ްކޮންވެންޝަންްްޚިލާފަށް ްހުރީ. ްކޮްށފައި ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއޮތީ ކޮށްފައި

ްކުުރވާްސެންޓަރު ްމަސައްކަތްތައް ްެއކަން ްހުރީ. ްޚަރަދުތައްްއަޅާފައި ްކުރަންޖެހޭ ްއެކަްނކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްހުރީ. ްަފއި

ްޤާނޫނާް ްމާިލއްޔަތު ްހުރީްކުރުމުގައި ްޚިލާފުވެފައި ްކޮށްފަ. ްެއަކންކަން ްބޭރުަގއި ްހަމައިން ހުރިކަންްްއިއުސޫާލއި

ްެއއަށްވު ްކަންކަން.ްއެކަމަކު ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްހުންނަނީްވެސް ްހުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްަވއިކަރަދޫްފާހަގަކޮށްފައި ްބޮޑަށް ރެ

ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަންތައްަތކަށްްދާއިރާގެ ްމަންފާްފާހަގަކުރެްއވި ްާޒތީ ްއަމިއްލަ ްބޮޑަށް  690އަމިއްލަްް،އަށްްވުރެ

ްގަންނަންޢާ ްރަޙްމަތްތެރިންނަށް،ްއާދެ،ްގަހަނާ ްކަންތައްތަކަްށ،ްގާތް ްއެްއެް؛އިލާގެ ްކަންތައްތަކަްށްްވިދާޅުވާހެން ޒާތުގެ

ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭޚަރަދުކު ްބޮޑަށް ްއެއަްށވުރެ ްއެއީ ްމިްރީމާ ްވާހަަކދައްކަން ނޑުމެން ޖެހެނީްމިއަދުގެްްކަމެއް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްގައިމުތްތެރިްރަީއސްްއަޅުަގނެޑއްްހަމަޢިއްޒަޢީްރައްކާތެރިަކމުގެްވާހަކަްކީްއިޖުތިމާޢީްރައްކާެތރިކަން.ްއިޖުތިމާމައުޟޫޢަ

އެއްްނުދެްއކޭ.ްްވާހަކަްއިންތިޚާބުގެްތެރޭަގއިްނޫނިްއޔާްއެްގ2118ްެރުކާރުތަކަކުންްވޭތުވެިދޔަްސަވެސްްައޑެއްްނާހަންްމި

ްކުރާ ްތިމަންނަމެން ްޮބޑަށް ްކިތަންމެ ްބަަޔކު ްިކޔަްއަދި ްބޭނުންވިކަމެކޭ ްވާހަކަދަްއކަން ްިމްްކަމުަގއިިއގެން ްއަދި  695ިވޔަސް

ްމި ްމިހާރު ްފާސްވީމާ ްކިތަންމެްޤާނޫނު ްސަުރާކރަށް ްބާޣީ ްސަރުކާރަށް ްބޭބޭފުޅުންނަށްްްއޮތް ްބައެްއ ްކަމަށް ރަނގަުޅވާނެ

ްފަރާތަކުން ްކޮން ްމިީއ ްއެނގޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެިހ ްވިޔަސް ްަބަޔކުް،ހީފުޅުވީކަމުަގއި ްބިެލއްްްކޮން ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ްއޮތްްކަމާ، ްހުށަހެޅިިއރު ްބިލުން ްއޮތްްގޮތާއިްމި ްމިހާރުްްގޮތާްމިހާރު ްއެހެންވީާމ، ްެއނގޭނެ. ްސާފުކޮށް ވަރަށް

ްމިއަ ްާވހަކަްޅުަގނޑުމެން ްއެބަްދަްއކާ ްބިލުން ްމި ްފަރުވާްއަކީ ްހުރިާހްއިހޯދަޖެހެއޭ ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްއިޖުިތމާޢީ ދޭން

ްއެބަ ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްއެ ްމިްދިމާލަކަށް. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހޯދައިދޭން. ްރައްކާތެރިކަން ްއިޖުތިމާޢީްދައްްޖެހޭ  700ކަނީ
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ްޤަްރައްކާތެރިކަމާ، ްއޮންނަމި ްހަމަހިމޭންކަމާ،ްއުމުަގިއ ްޤައުމުގެ ްރިޢާޔަތްކޮށް.ްްރައްކާތެރިކަމާ، ްކަމަކަށް ްހުރިހާ މި

ްމި ްވާހަކަދަްއކަނީްއަޅުަގނޑުމެން ްް ްތެރޭގައި ްމަހުގެ ްވާަހކަްފެބްރުއަރީ ްއަނިޔާގެ ްކުރި ްފުލުހުން ރަްއޔިތުންނަށް

ްފުރާނަްއެކަންޏެއް ްއިްނސާނުންގެ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްރޯކުރި ްތަންތަން ްއެްނޫން. ްނުވި.ްއަކީ ްއެއްަޗކަށް ްމުހިއްމު ާހ

ްފުރާނަ ްކޮންެމްްއިންސާނުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްެއއްެޗއް. ްައގުހުރި ްމާ ްެއއަށްވުރެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އަީކ

ްައޅު ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްބަލައިއިންސާނަކީ ްއިސްލާްމދީނަށް  705ވެސްްްލާއިރުަގނޑުމެންެގ

ްރަްއކާތެރިކު ްމިްމާް،ެރވިފައިވާްފުރާނައަކީ ްއެހެންވީމާ، ްެއއްެޗއް. ްހިމާޔަތްުކރެވިފަިއވާ ްކަމަކަްށްްބޮޑަށް ހުރިހާ

ްއެބަ ްއެބަްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަން. ްވާހަކަަދއްކާއިުރްްޖެހޭ ްރަްއކާތެރިކަމުގެ ްއިޖުތިމާޢީ ޖެހޭ

ްނުކުޅެދުންެތރިކަމާ،އަޅު ްވާހަކަދަްއކަންްމިްަގނޑުމެްނގެ ްކަމަކަށް ްއެބަހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްކަްންް. ޖެހޭ

ްމިއަށް ްމިް؛ ްްމިހާރު ްގޮތާކަންކަން ްހިނގަމުންދާ ްޤައުމުގައި ްޢަްމި ްވެްސ. ްޕާޓީދޭތެރޭގައި ްކިޔާ ްޕާޓީއޭ އެްއްްދާލަތު

ްޢަ ްޕާޓީއޮެވގެން ްޢަްދާލަތު ްނޫނީ ްސަރުކާރާ، ްމިއޮތް ްމިހާރު ްޕާޓީްއާިއ ްދައުލަތުގެްްދާލަތު ްމީހަކާއި ްނިސްބަތްވާ  710އަށް

ްވާހަކަމު ްއިދިޮކޅަށް ްކަމަށްްްއައްސަާސއަކުން ްދަްއކައިފި ްްއެއް ްޕާޓީގައި ްޢަދާލަތު ްމީހުވަންޏާ ްތިބޭ ްއެްއިސްކޮށް ން

ްއިްނޒާރުދެމުންދާ ްކުށްވެިރކުރަންޖެހޭނެމުއައްސަސާަތކަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެީއ ނޑުމެން،ްްދިޔުން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ކަމެއް.

ްނޫނީްއެް،ބޭފުޅުންނާްބެހޭްގޮތުްންއެްއޗެކޭްބުާނއިރަށްްންްކޮމިޝަނުންްއެކޮރަޕްޝަ-ފާހަގަކުރަނީްެއންޓިްއަޅުަގނުޑްމި

ްވަކި ްނުރުހޭޢަްުއޅޭއިރުކުރަންްކަމެއްްބޭފުޅުން ްޕާޓީ ްކަމަށްްދާލަތު ްއުޅޭ ްކުރަން ްއެްކަމެއް ްމިހާރު ގެންދަނީްްަވންޏާ

ްއި ްަހރުކަށި ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،ްއިންޒާރުދެމުން. ްކުށްވެރިކުރަން. ްޢަމަލު ްމި ްމަޑުކުެރވޭކަށްްައޅުަގނޑުބާރާތުން  715މެންނަކަށް

ްހިްނެތް ްރައްޔިތުންނަށް ްރަްއކާތެރިކަންނުދީދިވެހި ްމިްމާޔަތާއި ްައއީ ްފެނިގެން ްޒަމާނުްއސުރެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ .ް

ްހިނގަމުންްދެންނެވި ްކަންތައްަތްއ ްއަޅުަގނޑުްދާގޮތަށް ްކުރިން ްވެދުމާތަން. ްފެނިގެންދިޔައީ އަންނަންޖެހެނީްްމެންނަށް

ްއަޅުރާއްޖެ ްމީހުންކަންންތެރޭގެ ްއާދަިއގެ ްރާއްޖެތެރޭގެ ްސަރުކާރަށް. ްސަރުކާރަށްް،ކަން އާދެ،ްް؛ރަށްރަށުގެ

ްއެހެންީވމާ...ްރަސްކަލުންނަށް.ރަސް

ް720 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފަ ްކަ ްބަހުސްގައި ްމި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަވގުުތްއޮްއިޝުކުރިއްޔާ ތް

ްވެްސްއައިސް ްަވގުތު ްހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށްްްނިމުނީ.ްއަދި ޖެހުނީ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަހާއިރު.1ްްަގޑިއިުރގެްހުސްަވގުތުޮކޅެްއްއަރުވަން.ްދެންްފަށާނ1ްްީ

ް725 
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަް ްމި`. ްގެންދަން ްކުރިޔަށް ްޖަލްސާ ްއިޖުތިމާޢީްްހު ްކުރިޔަށްގެންދާނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ފަށަނީ.

 730ްގެްަމއްޗަށްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަމުންްމިްޕޯޓުނިންމެވިްގޮުތގެްރިް،ކަުމގެްބިލުްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީންްދިރާސާކޮށްރައްކާތެރި

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމި ް.ްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފަށްއަރުވަނީްތިމަރަފުށީްދާއިްދާްބަހުސް.ްއަޅުގަ

ް

ްމަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްެކުވން:މަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްތި

ްމި ްމިއަުދ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްބަހުސްް`. ްމިާދްކުެރވެމަޖިލީހުގައި މުން

ްރައްކާތެރި ްދިރާސާކުރެއިޖުތިމާޢީ ްިބލު ްފޮނުއްވާފަކަުމގެ ްދަންަނވައިްއވުމަށްފަހުގަިއ ްއެްއޗެއް ްރިޕޯޓަށް ްއޮތް ްކަމަށްިއ  735ްލާ

ްތާއީދު ްބޮޑަށް ނޑު ްދަންނަވާލަންޖެހެނީްއަޅުގަ ްފާސްކޮށް،ްކުވަންޏާ ްއަވަހަށް ްބިލު ްމި ްމިރަނީ ހުންްމަޖިލީްއަޅުަގނޑުމެން

ްތަސްދީޤު ްހިމެް،ކުރެވިފާސްކުރުމަށްފަހު ްމީަގއި ްަރއްޔިތުންނަށް ްފޮނިމީރުކަްންްނިފައިވާއަދި ްރައްކާތެރިކަުމގެ އިޖުތިމާޢީ

ްމިލިބިގެން ްމަޖިލީހުގައި ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަްދިޔުން. ްއަޑުަތއްްްދެކެވޭ ްކަހަލަ ްއަޖައިބުވާ ްވަރަްށ އިން

ްއެބަ ްކޮްއިވެމުން ްޙައްުޤގައި ްަރއްޔިުތންގެ ްކުރިދޭ. ްކަމެއް ްކޮންމެ ްބަޔަކު، ްއެންމެ ްވިޔަސް ކަަމީކްްަކމުގައި

ްކަމެއް ްބަަލއިގަންނަްނޖެހޭނެ ްަވކިްްއަޅުަގނޑުމެން ްނުވަަތ ްޕާޓީައކުން ްަވކި ްެއއީ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު  740ކަމަށް

ްވަިކްބަޔަކާސަރުކާރަ ްހުށަހެޅީތީވެ ްްކުން ްތާއީދުދިމާކޮށްގެން ްސަުރކާރަށް ްްނުކުރާީތވެއެ ްިބލު،ްނުވަތަ ންނަށްްރަްއޔިތުއެ

ްާތއީދު ްޚިދުމަތްތައް ްއެްދެވޭ ްޤަބޫލުކުރެވޭނުކުުރމަކީ ްހާލެްއގަިއ ްބިލަށްްްއްވެްސ ްމި ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްނޫން. ކަމެއް

ްމެ ްަބއެްއްޢިްއޒަތްތެރި ްިސޔާސަާތްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްސަރުކާރުތަުކގެ ްއެހެނިހެން ްއަދި ްިސޔާސަތާ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ންބަރުން

ނޑުމެްންއަޖައިބުވެްއަޅައިް ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްބަލާއިުރަގއި ްއެބައަންތަރީސްްް،ކިޔާ ްކަންތައްތައް ހުރި.ްްވާންޖެހޭ

ްމިްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނަޝީދުގެ ްރައީްސ ްއަދި ްޚަރަދުްއަށް ްކެމްޕޭނަށް ްހޯދާފައިްކުރުމަށްްފަހަރުގެ ްފައިސާ  745ވަނީްްޓަކައި

ްއަ ްސުވާލުްކޮންތަންތަނަކުންތޯ ްހިތުތެރޭގައި ްތަފާޅުަގނުޑމެން ްއަދި ްމާލިއްޔަތުން ްަދއުލަުތގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ތުްއުފެދޭ.

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދަނީްއެތަކުންްނެރެފައިވާްޮއޑިްޓްރިޕޯޓުފަރާތް ކުރަމުންްމް.ޑީ.ޕީްަސރުކާރުަގއިްވެިރކަންތަކުންްއަުޅގަ

ް ްވެފަިއވާކަން. ްިޚޔާނާތްތަކެއް ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްފަްވުރެްބިލިއަނަށ4ްްދިޔައިރު ްނޭނގިްގިނަ ްގޮތެއް ްވީނުވީ ިއސާ

ްދިނުް.ކުރެވިފަިއވާކަންޚަރަދު ްއެނގިަފއިވަަތ ްތަނެއް ްރަީއސްޔަނުދިޔަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއްބުރުންްްމިް.ނުވާކަން. ބޭފުޅުން

ްއަށްްއިންތިޚާ ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްކަމަކީ ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންެޖހޭ ްިދވެހިރަްއިޔތުން ްވިާދޅުވަމުންދާއިުރގައި ްކާމިޔާބުކުރަން  750ބު

ްލިބިއްޖެ ްއެްވެރިކަން ްއެްއބުރުން ްއެތަްނަމަ ްކުރައްާވނެ ްބައިްްއްބޭފުޅުން ްއެބަ ްކަންތަްއތަކެއް ްވަރު ެއއްބުރުންްހުރި.

ނޑުމެްނގެްގެއްިލގެންދާނެ.ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިނިވަންކަން ހުސްކޮށްލާނެ.ްއެއްބުރުންްްހަރުމުދާްވިއްަކއިްއެއްބުރުންްައުޅގަ

ް ްއޮތް ްމިހާރު ްދަރަނި 23ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނަޝީުދގ51ްްެބިލިއަނުން ްއަރަިއގެންދާނެ.ްެއހެންވީމާ،ްރައީސް ބިލިއަނަށް

ނުޑމެންގެްްބިލިއަނ23ްާއަހަުރގައ3ްްިަގއިްވެރިކަމު ްއަހަރުްތެޭރގައިްިދޔ3ްަބޮލުގަިއްއެޅިަފއިވާްަދރަނިްހަމައަށްްއަުޅގަ
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ްގޮުތގަްމަށްކަ ްލަފާކުރެޭވ ްވަންޏާމުން ްއިތުރު ްދީފ5ްިއި ްްމުންވަންޏާްކަމަށްްއަހަރު ްދަރަނި ނޑުމެންގެ  51ް755ައޅުގަ

ްއަރަ ްަރއީސް.ބިލިއަނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ްިއގެންދާނެ. ްިވސްނާވަަޑިއގަްނނަވަންޖެހޭނެ ްވަރަށް ްއަށްްަރއްޔިުތން ޕީ

ްލިިބއްޖެ ްއަުޅގަްވެރިކަން ްފަްސަގނޑުަގއި ްިމްދިވެހި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބީރައްޓެހިންެގްނަމަ ްިދރިއުޅެންޖެހޭނީ ނޑުމެންގެ

ްއެުކވެރިގޮތުގަ ްަމއްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްފޯރުވަންފަށާް. ްނުފޫޒު ްކަންކަމުަގިއްަޤއުމުތަކުން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ނެ.

ކުރީގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްއަދިް،ނެރީގެްމުޙައްމަދުްނަޝީދުވަނީްކެްވެސްްދީފައިްށްބަސްބުނުމުގެްފުރުޞަތުްމިހާތަނަ

ްނަޝީ ްވޯޓުރައީސް ްވޯޓުެދއްާވއިުރގައި ްރައްޔިތުން ްއެހެންވީމާ، ްކަމަަކށްކަންދު. ްކޮން ްޤައުމިއްޔަުތްް،ދެވެނީ  760ދިވެހި

 ދިވެހިްއިސްލާމްދީންްދިފާޢުކުރުމަށްްޓަކައި...،ްދިފާޢުކުރުމަށްްޓަކައި

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުޑަ

ްފާސްވެގެންދާކަމީް ްމިއަދު ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލެއް ްރައްާކތެރިކަމުގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއުާފކުރާ ްހަމަ ްވެްސ ްފާސްކުްއަޅުަގނުޑ ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލެއް ްިމފަދަ ްހަމަ ްއަދި ްކަމަށްްކަމެއް.  765ރަންޖެހޭނެ

ބޮޑުްްބޭޭބފުޅުންްވާހަކަދެއްެކިވއިރުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްގޮތުންްއެްގުޅޭްރައްަވއިްމިްބިލުްހުށަހެޅިްތާރީޚާޤަބޫލުކު

ްއެްއކަ ްހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ. ްއަުޅގަމެއް ްދަންނަވަންަގއިމުވެްސ ްކެރިހުރެ ްަވރަށް ްރައްކާތެިރކަންްނޑު ްއިޖުތިމާޢީ ކެޭރ

ކޮށްފައިްއޮތީްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްމިކަންއަަހރ31ްުޓަކައިްނިމިގެންދިޔަްްފޯރުކޮށްދިނުމަށްށްްރައްޔިތުންނަ

ްޖަރީމާ ްބަޔަކުްނުހިންގާހާްމުޑުދާރު ްއެްމިހާތަނަށް ްޢަމަލުތަކެއް ްހިންގުމުގެ ްހިމެނިފައިވާްއެއް ްތެރޭގައި ގޮތަޭށ.ްްކަމެްއގެ

ް ްސާބިތުކަމާ ްއެކަން ްއަުޅަގނޑަށް ްކެރޭއެުކ ްް.ދަންނަވަން ްއަުތގައި ނުޑގެ ްޑޮިކޔުމެންޓުތައްްވަރަށްައުޅގަ  770ްގިަންސާބިތު

ްއެބަ ްނަމަކަށްްވެސް ްއެންސްާޕއޭ ްެޗއަްހުރި. ްތަނެްއަގއި ްަވގަށްިކޔާ ްލެޕްޓޮޕެްއ ބޭފުަޅުކްްނެންެގވިްރމަނަކަށް

ޓަކައިްރައްޔިތުންނަށްްދޭންޖެހޭްއެހީްްހުންނަވައިގެންްރާއްޭޖގެްއިޖުިތމާޢީްރައްކާތެރިކަންްރައްޔިތުްނނަށްްފޯރުކޮށްދިނުމަށްް

ްެއްބޭނުންކޮށް ްގޮތުަގއި ްނާޖާިއޒު ނަޑއެިޅގެން ްދީް،ކަ ްއެކަންްް،ހިތަށްއެިރްމީހަކަށް ްނުދީ ްކޮށްފައިްްހިތަށްއެިރްމީހަކަށް

ްގޮތުގަ ްޚުދުމުޚްތާރު ްވެސް ްވަރަށް ްނެރޭތީވަނީ ްރިޕޯޓުަތއް ްއޯޑިޓު ްމާދަމާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްވެް.

ްކަމެއް ްކަންޮބޑުވާނެ ްއޮްއެކަމާ ްއެންސްޕާގެ ްނެތް. ްއެނޭގނީ ްދެން ްނެރުނީމާ ްިރޕޯޓު ްއަހަރަށ2113ްްްިޑޓު  775ވަަނ

ްޮކށްފައިވާްމިންވަރުްއިނގޭޯތ.އިސާްކަޅާަތނުންްފައިސާްހޭދަކޮށްފައިވާްމިންވަރު.ްނުވަތަްފަްއިންތިޚާބުކުރުމަށްްޓަކައިްއެ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްރައްޔިތުންނަށްްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަންްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްް.އަޅުަގނޑުްހަމަްކެރިހުރެްދަންނަވަންްކެރޭ

ްަބޔާންކުރެވިަފއިާވް ްބާބުގައި ްމިނވަްނކަމުގެ ްޙައްޤުތަކާއި ްއަސާސީ ްބަހުން ްސާފު ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްމި ޓަކައި

ްއެބަ ްމޮޅުކަމުންނޭްކަންތައްތަެކއް ްތިމާމެން ްހެޔޮކަމުންް،ހުރި. ްނޭތިމާމެންގެ ްރަްއޔިތުންނަްށްްމިވެނިމިވެނި، ކަމެއް

 780އަދިްއުމުރުންްްާއއިްމުސްުކޅިންގެްވާަހކައާް.ްއެކަިނވެިރްމައިންގެްވާހަކަނެތްްނީްބުނެވޭނެްއެްއެވސްްޙައްޤެއްފޯރުކޮށްދެ

ްކޮށްދިން ްހެޔޮކަމުން ްތިމާމެން ްމިއީ ްވާހަކަ ްމީހުންގެ ްވަރަށްްދުވަސްވީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްބުންޏަސް ފުްސާްކަމެކޭ
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ް ްމިްމީގެްް.ބަޔާންކޮށްފައިވޭބަހުން ްލާޒިމުކަމެއް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްވެރިކަންކުރާ ްެއއީ.ްްތައްކަންތައްްދަށުން ކޮށްދިނުން

ްދައުރަކަށް ްވަނަ ްދެ ްއަނެއްކާ ްރިޔާސީ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދައުރަކަށްް،އެހެންވީމާ، ްވަނަ ްދެ މަލްޓިްް،ރިޔާސީ

ްވަ ްދެ ްތެރެއިން ްސިސްޓަމެއްގެ ްދިޔުޕާޓީ ްދައުރަކަށް ްހަމައެއްގެްްމާނަ ްޤާނޫނީ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްދާއިރުގައި ހަމައަށް

ނޑުްހަމަްްމެދުކޮށްފައިްނެތީތީވެްމިްމަޖިލީހާްތެރެއިންްމިފަދަްކަންކަންްފޯރުކޮށްދެވޭނެްއުސޫލުތަެކއްްބަޔާން  785ވެސްްއަޅުގަ

ްފައިދާ ްަވކި ްމީހަކު ްަވކި ްމިއީކީ ްދަްނނަވާނީ ްކުރެވެންްލަދުވެތިވަން.ްައޅުަގނޑު ްއެހެން ްނިަޔތުގައި ްހޯދުމުގެ ްއޮތްްްއެއް

ްމިއަްކަމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައްކާތެރިކަމަކީ ްއިޖުތިމާޢީ ްޚިދުމަތެކޭ. ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިުތންނަށް ްމިއީ ދުްނޫނޭ.

ްހަމަހަމަކަމާ ްބަރައްޔިތުންނަށް ްސާފު ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްއެއްެޗއްކަން ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ހުންްއެކު

ްއަކުރަކާބަޔާންެވގެން ްެއއްެވސް ްއެއްވެްްވޭ.ްމިއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބާރެއް ްލިބިގެންކުޅުުމގެ ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ނުވޭ.ްސް

 790ްެގްބާބުގެްތެރޭަގިއވާްައކުރަކާައާސސީްޙައްޤުތަާކއިްމިނިވަންކަމުްްެރފަރަންޑަމަކުންްނޫނިއްޔާނުވާހިނދުްރަްއޔިތުންގެްްއެ

ް ްަކމަށްްުކޅެވޭކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްވެސް ްއެހެންެވއްޖެ ްމިްނެތް. ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެންެމްްވަންޏާ ކަންކަން

ް ްފައިދާނުބައި ްނާޖާއިޒު ްނުވަތަ ްފަރާތްތަކާްްގޮުތގައިްނެގުމުގެގޮތުަގއި ްހުރި ްއެބަްްޮކށްފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމެދު

ްފިޔަވަޅުް ްއެގޮުތގެޖެހޭ ްއެންމެްއަޅަން. ްމިހާރުްމަތީން ްއެންމެފުރަތަމަ ްކޮރަޕްޝަނުން ްފިޔަވަޅުްްވެސް އަޅަންޖެހޭްފުރަތަމަ

ްްގެފަރާތެއް ްައޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްދަންނަވަންހަމަ ްނަމަކަށްް،ކެރިހުރެ ްޗެއަރމަނަކަްށްްއެންސްޕާ ްތަނެއްަގއި ިކޔާ

ް ްހުްނނެވި ްސަުރކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޖަރީއޭްް.ވަޙީދުއިބްރާހީމް ްޮބުޑ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްއެއީ ްނަ ްހިންގާފައި  795ް،އޮތްްމާ

ް ްވަެގއް. ްޮބޑު ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްހުިރ ްޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ްއަްށ ްފައިާސ ްކެރިހުރެްރައްޔިތުންެގ ނޑަްށ އަުޅގަ

ްއޭނައާް ްއެހެްނވީމާ، ްއެބަްދަންނަވަންކެރޭ. ްފިޔަވަޅުްްދޭތެރޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެންްޖެހޭ ްމިކަން ްއެހެންީވމާ، އަޅަން.

ް ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްމިހާރުވެސް ްފޯރުކޮށްެދވޭނީްދަންނަވާނީ ްރައްކާތެރިކަން ްމިދެންނެވި ްރައްޔިތުންނަށް ނޑު އަުޅގަ

ްހޯދައިީދގެންނޭ.ް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްދައުލަތަށް ްފަިއސާ ްފަރާްތތަކުގެ ްހުރި ްނަގާފައި ްފައިސާ ްނުޙައްޤުން ްގޮުތަގއި ނާޖާއިޒު

ްއެންޓި ް-އެހެންވީމާ، ްޝަކޮރަޕްޝަން ްގޮވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްޖެނެރަލަށް ްޮއޑިޓަރ ްބޯޑަށާއި ްހުށަހަޅައިގެން  800ްއެްރީޢަތަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްޢަމަލުކުރާނެ ްފުރިހަމައަށް ްޤާނޫނަށް ްމި ްޓަކައި. ްހޯދައިދިނުމަށް ްަދއުލަތަށް ްއެއް ްފައިސާ ހުރިހާ

ްއުއްމީދުކުރަންްކޮންމެްސަރުާކރަކުންްވެސް.ްޝުކުިރއްާޔ.ް

ް

ްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޤަބޫލުކުރާއާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމިއަދުްްދެ، ްރައްކާތެރިކަމަކީ ްއިޖުތިާމޢީ  805ގޮތުަގއި

ްަކށަވަރުވެަފއިވާް ްރަްއޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްވެރިކަމުަގިއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޕާޓީެއއް ްކޮންމެ ްެއއީ ކަމެއް.

ނަމަެވސްްދެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފަހަތަށްްޖެހެވެންްވީްކަމަށްްައއިކަމުަގއިއެއްްވެރިްއޮތްްނަމަވެސްްއަދިްކޮންމެްާޕޓީ

ނޑުެމންގެްރަްއޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭނެކަމުގެްަވކާލާތުކުެރވި ެއް،ްއޮތްްފިޔަަވޅެއްްނޫން.ްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަންްއަުޅގަ
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ްަރއްޔިތުންނާ ްމިއަދުްއަޑު ްފޯރާފަްހަމައަްށ ނޑުވަނީ ްއަުޅގަ ްއެކަން ްއަިދ ްދެންް. ްކިަބއިން ްރައްޔިތުންެގ މެންގެ

ނޑުމެންްވަރަށްްއުފާކުރާްްނިގުޅަެއއްނުގަެނވޭނެ.ްއެހެންީވމާ،ްމި ނޑުމެްނގެްޤައުމަށްްދެވުނީތީްމިއީްއަުޅގަ  810ްހާލަތަށްްއަޅުގަ

ްރައްކާތެރިކަންް ްއިޖުތިމާޢީ ްފެންނަނީ ްވެސް ްމެނިފެސްޓޯތަކުން ްހުރިހާ ްރިޔާސީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ކަމެއް.

ްޕެކޭނުމުދި ްތަފާތު ްއަޅުަގނޑުމެގެ ްހުށަހެޅިގެންޖުތަކެއް ްކުރިމަށްޗަށް ްއެހެްނގެ ްވެރިކަމުަގިއްދާތަން. ްކޮންމެބަޔަކު ންވީމާ،

ްައއިކަުމގައިްއަދިްތިއްބަސް ްވެރިކަމަށް ްއަޅުގަްވީްކޮންމެބަޔަކު ްމިއަދު ްރައްކާތެިރަކން ްއިޖުތިމާޢީ ނޑުމެންެގްނަމަވެސް

ނޑުމެންްނުކޮށްފިކަމުަގއިދޭންޖެހޭރައްޔިތުންނަށްްފޯރުަވއި ވާނަމަްޤައުމެްއގެްހައިިސއްޔަތުންްެއީއްް.ްމިހެންްމިކަންްއަުޅގަ

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނިކަމެތިްވަރަށްްލިބޭ ްްކަމަކަށްބޮޑު ްރަީއސް.ެވސް ްްވެގެންދާނެ.ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ  815މުިޅްއަުޅގަ

ްތެރެ ްރަްއޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމުއްސަނދިކަން ްލިބޭ ްޤައުމަށް ްއަޅައިްއެންމެއިން ްފަރާތްތަކަށް ެލވޭްނިކަމެތިވާ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމަކަށްްކަމަށްްނުވާްނަށްއެހީތެރިކަމަކަށް ްމުއްސަނިދ ްޤައުމަކީ ްއެ ވެގެެނއްނުދާނެ.ްްވާނަމަ

ް ްލިބިދޭނެ ްއިންޝިއުރެންސް ްޞިއްޙީ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނިޒާމެއްގެ ްރަްއޔިތުންގެްބިލެއް

ްއަދިްތ.ް،އެުކަގއިްބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވިްވެލިދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުމުގައިްއަުޅަގނޑާްމަޖިލީހަށް

ް ްދާއިރާއަތޮޅުގެ ްނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާްއަްކޮންމެެވސް ްރަޝީދުްކަށް ްވިސްނުންފުޅުްްއެް.ރިޔާޟު ްވެސް  820ބޭޭބފުޅުންގެ

ްހުރިހާހުްއޭރު ްރާއްޖޭގަިއ ްހަމަ ްއިްރީ ްވެސް ްކަމަށްރައްޔިތުންނަށް ްފޯރުވައިދޭންޖެހޭނެ ްރައްކާތެރިކަްނ .ްޖުތިމާޢީ

ްނަމަވެްސް ްވިސްނުމެއް. ްއޮތް ްވަންދެން ްދުވަހެއް ްއެތައް ްތެރޭގަިއ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވިސްނުމަކީ ްމި އެހެންވީމާ،

ްމި ްވިސްނިަފިއ ްދިވެހިރާއްޖެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްްއޮތީ ްތަަރއްޤީއަކީ ްއަންނަ ްވަުމން ރުްފަގީއެންމެ

ްޤައުމަކަށް ްކުޑަ ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި ްދިނުމުަގިއްް،ވީތީވެްްޤައުމުތަކުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްކާތެރިކަން ްއިޖުތިމާޢީ މި

ްކުރިމަިތވެދާނެ ްގޮންޖެހުންތަކާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ްެއހެންނަމަވެސް  825ސްްވެްއެކުަގއިްގޮންޖެހުންތައް.

ް ްމިއަދު ްޕާޓީައކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަވކި ްނުވަތަ ްފަރުދަަކށް ްވަކި ްެއްއވެސް ްމިންަގނޑުަތކަކީ ާހސިލުކުރެވިފަިއވާ

ްމެެޑލްޖެހިދާނެ ްޖަމާޢަތަކަށް ްަވކި ްއެންމެންްްނުވަތަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްިމއީ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ކަމެއް

ްކަ ްނަތީޖާ ްމަަސއްކަުތގެ ްކުރި ްޤަބޫލުކަލެކްޓިވްީލ ްައޅުަގނޑު ްމަށް ްމަސައްކަތްކުެރވުމުެގްކުރަނީ. ްމި ކަެލކްޓިވްީލ

ްްގެްނަތީޖާއެއް ްރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްިމއަދު ްއިންތިޚާބަކާްރިޔާްއާގޮތުން ްއިޖުތިމާޢީްާވއިްކުރިމަިތވެފައިްސީ ރުަގއި

ްޕެކޭރައްކާ ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްމިތެރިކަުމގެ ްހުށަހެޅިގެން ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،ްޖުތަކެއް ްހުރިހާްްއަންަނނީ.  830މި

ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްފޯރުވައިދިނުމުގައި ްރައްިޔތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަނީްްކަމެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ކަމެއް

ްސެލްފުސަފިޝެންޓު ްއެބަްރައްޔިތުންނަކީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަދައިދޭން ްކަމަށް ްއެްބައެއް ްއަމިއްލަްްޖެހޭ. މީހުންގެ

ްކަ ްަބއެއް ްތެުދވެފަިއވާ ްއެބަފައިމައްޗަށް ްހަދައިދޭން ްކޮންމެްމުަގއި ްްޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިޖުތިމާޢީްފަހަރަކު

ްޕެކޭ ްއެތަކުްޖުރައްކާތެރިކަުމގެ ްތެރެއިން ްދުވަހަކުްގެ ްކޮށްދިނީމަ ްކަްނތައްތައް ްފައިަމއްޗަްށްްމީހުންނަށް ްއަމިއްލަ ވެސް

 835މީހުންްވެފައިވާނީްދައުލަތަްށްްއަބަުދވެސްްއެޭއގެްބަދަލުަގއިްމީހުންނަކަށްްނުވާނެ.ްނުެވވޭނެ.ްްތެދުވެފައިާވްބަޔަކަށްްއެ
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ްރައްކާތެރިކަމުގެްް،ހުރި ްއިޖުތިމާޢީ ްމިއަުދ ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްވެގެްނދާނީ. ްކަމަށް ްބައެއް ްހިނގާ ްޚަރަދުތަކެއް ދައުލަތުން

ނުޑްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްއިޖުތި ނޑުމެންްފަރުމާކުރާއިުރގައިްއަުޅގަ ނޑުމެބިލުތައްްއަުޅގަ ލާްންްދަމައިމާޢީްބިސީަގއިްއަުޅގަ

ްރޮނގަށް ްއެ ްއުސޫލުަތކަާކއިްްރޮނގަކުން ްާޚއްޞަ ްޓަކައި ްފޯރުވައިދިނުމަށް ްެއހީތެރިކަން ްމީހުންނަށް ްތިބި ވުެރްދަށުގައި

ކަމެއް.ްްގޮތްތަެކއްްގެންުގޅުމަކީްނުވަަތްޕޮޒިޓިވްްޑިްސކްރިމިނޭޝަނަީކްމިއަދުގެްތަހުޒީބުްދުނިޔޭގަިއްވެސްްބަލައިގަންނަ

ްމިއާ ްއެހެންނަމަވެސް ްަޤއުމަކީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤައުމެއްެއއްކޮށް  840ްކޮމިޔުނިސްޓު

ްދަތުރުކަންނޫން ްމި ްމިއަދު ްަޤއުމު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވިސްަނއި. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްިމސްރާބު ނޑުްކުރާ ްއަުޅގަ ްކުަޑކޮށް ލީމާ

ްއެބަްކަންބޮޑު ްްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބަދަލުގައި ްޭއެގ ްބޮޑަްށްވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްބިލުތައް ްރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖުތިމާޢީ

ްބިލުތަކަކަށް ްބާރުވެރިުކރުވާ ްރަްއޔިތުން ްއެއީ ްބޭނުންވަނީ ްރައްޔިތުންްފަރުވާކުރެވެން އެމް.ޑީ.ީޕެގްް،ވާންޖެހޭނީ.

ްދަމައިްބަހުރުވައިން ްއިސްކޮޅަށް ްހަމަ ްބިލުތަކަށްނަމަ ްއެބަްލާ ްއެްާވން ްއެއީ ްއަމިއްްޖެހޭ. ްފައިމަްއޗަށްްމީހުންގެ ލަ

 845އަބުުރވެިރްް،މީހުންނަށްްރަނގަޅުްދެވޭްަރއްކާެތރިކަމެއްެގްސަބަބުންްއެްވާންޖެހޭ.ްެއްްކަމެްއްކަމަަކށްްދޭތެދުވުމަށްްބާރު

ްކަންތައްތަކަށް ްމަގުފަހިވެގެންދާ ްއުޅުމަށް ްބަދަލުގަްދިރިއުޅުމެއް ްއޭގެ ްއިޖުތިމާޢީްާވންޖެހޭ. ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއި

ވަންޏާްމީެގްޙަޤީޤީްްކަމަށްްކަމެއްްްދުތަކެްއގެްގޮތުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދެވޭްމައެކަނިްެކމްޕޭންްވަޢުރިކަމަީކްހަރައްކާތެ

ނޑު ނޑުްމިމެންގެްަރއްިޔތުންނަށްްލިބިގެންމަންފާްއަޅުގަ ެދންނެވީްއިޖުތިމާޢީްބިސީަގއިްްނުދާނެ.ްއޭރުންްކުރީަގއިްއަުޅގަ

ހަމައަށްްނުވަތަްއެއަށްވުރެްމަްއޗަށްްްބިްރައްޔިުތންްމިދެންނެވިްރޮނގާލާްރޮނަގށްވުރެްދަށުގައިްތިއިއަޅުަގނޑުމެންްދަމަ

ްމަސައްކަތްތަްއެ ްުކރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްނެގުމަށް ްހާލަތު ްނުކުރެވިފަމީހުންގެ ްއޮންނަނީ ްޭއރުން  850.ްއް

ްއުފުލަންޖެްނަތީޖާއަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮގތުގައި ްޤައުމެްއގެ ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްބޮޑުވެވެގެންދާނީ ްތަކުލީފު އެްް،ހޭ

ނުޑމެންނަށްްއެކަށީގެންވާްގޮތަްށްށްްައދާނުކުރެވި،ްތަކުލީފުްއަޅުަގނޑުމެންނަ ަރއްޔިތުންނަށްްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތްތައްްއަޅުގަ

ްް،ފޯރުވައިނުދެވިް ްފަގީރުވެގެންިދއުންޤައުމެްއގެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްެއްހައިސިްއޔަތުން ްމުއްސަނދިވެގެންދާނީ ްޤައުމެްއ .

ްއިތުުރވެގެން.ްފާގަްްރަްއޔިތުންގެްްޤައުމެްއގެ ްޤައުމެްއގައިްއިޖުް،އިތުުރވެގެންްްކަންތިމުްއސަނދިކަން ްއެ ްހަމަޖެހުން ްތިމާޢީ

ްއެހެންވީމާ ްއޮެވގެން. ްގާއިުމވެފައި ްގެންގުުޅްއވައިިފއްާޔް، ްިވްސނުންފުޅު ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިސްނުމުަގއި  855މި

ްފަސޭހަވާނެ ްޤަބޫްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނިކަމަށް ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީގެ ްމިހާރު ްތަޅުމާލުކުރަނީ.ްދެން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިގެން

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްިއތުރުްއިޞްލާޙުތަކާއިްއިތުުރްްހަމައަށްްއައިސްފައިްމި އޮތީ.ްދެންްކޮންމެްބިލަކީްވެސްްއަުޅގަ

ްއު ްބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްގެނެިވގެންދާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފުރިހަމަކަން ްއަހަރުެގ2113ްްއްމީދުުކރަނީ ވަނަ

ްތެރެއިންް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަސައްކަެތއް ްއުފެއްދުންތެރި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްކުރިްނ ްއިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ

ްއެހެންނަމަވެސްްކުރެިވގެންދާނެ ްހުރިްކަމަށް. ްރާުގ ްރޫޙާިއ ްއެފަަދްްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރެވެީނ ްބޮޑަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ  860ގޮތުން

ްކުރެވިގެންދާނީައޅުްމަސައްކަތެއް ްފޯރިްަގނޑުމެންަނށް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްކެމްޕޭނުގެ ްވާދަ ްހިސާބަކުންނޭ.ްްއާއި ނޑޭ ކެ

ްފޯރުވައިދިނުމުަގިއް،ްއެހެންވީމާ ްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށް ްމިއަދު ްއުްއމީދަކީ ނުޑގެ އަުޅގަ
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ްއެބަ ްްދަތިތަކެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެަކން ްފަށައިގެންްހުއްޓޭ. ްސްކްރެޗުން ްމިއީ ްޤަބޫލުުކރަން. ްފަށައިގެްންް،ވެސް ސުމަކުން

އް.ްއެްމައްސަލަަތއްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންްފެށިްމަސައްކަތްތަެކއް.ްމިްމަސައްކަްތްފަށާއިރުގައިްހުންނާނެްމައްސަލަތަކެ

ްސިސްޓަމު ްމި ްހައްލުކޮށް ްފުރިހަމަކުރުމަށްްމަޑުމަޑުން ްްމުޅިން ްގިނަ ްވަރަށް ނޑުމެންްޓަކައި ްއަުޅގަ  865މަރުޙަލާތަކެއް

ްތަހުކަޑައްުތކުރަންޖެ ްއަޅައިިކޔާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްކަމުަގއިހޭ. ްބަލައިލައިފި ްޤައުމުތަކަށް ްދުނިޔޭގެ ވާނަމަްްޒީބު

ްޤައުމުތަކު ްފަންސާހެއެމެރިކާފަދަ ްދުއިސައްތަ ްލިބުނުތާ ްމިނިވަންކަން ްއަހަރުަގިއ ްހިނގައްޖެ.ްްއްހާ ވެގެން

ްެމގްނާާކޓާއިނގިރޭިސވިލާ ްްތުަގއި ްދޭތެރޭަގއި ްެއކްޓާ ްރިފޯމް ްފަހުަގއި ްއ611ްެއަށް ްކަްއަހަރު ަޑއްތުކުރި.ްމީހުން

ް ްއާ ްލިެޔގެއަޅުަގނޑުމެން ްއެއް ްއިބްރާހީމުޤާނޫނުއަާސސީ ްޤާސިމް ްއޮނަރަބަްލ ްއާްްގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިޔާސަތުގައި

ްޤާނޫނު ްލިޔެގެްންއެ ްެއއް ނޑުމެޤާނޫނުއަސާސީ ްއަުޅގަ ްއަށް ްވާސިލުއަސާސީ ްހަތަރުްވިތާން ްމިއަދި ްއަހަރެއް  870ވީ.ްްފަސް

ް ްރަީއސަށް ްަވަޑއިގެންެނވި ްއަލަށް ްގޮންޖެހުންތައް ްހުިރ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮންޖެހުންތަކާއޭރު ްގިނަ ްވަރަށް ްވެސް

ްފައްާކވުމަށް ްއަށް ްިޑމޮކްރަސީ ްތެރެއިން ްގޮންޖެހުންތަކުގެ ްއެ ްައޅުަގނޑުމެންްކުރިމަތިވެަވޑަިއގެންނެިވ. ކުރަންްްޓަކައި

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްދަތުރެއްގެ ްބޮޑު ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްދަތުރު ްއެހެންވީމާހުރި ްފެނިގެންދިޔައީ. ްތަފާތުް،ްނަށް އޭަގއި

ނޑުމެންްގިރާކުރަންްއެބަ އެކުްނަށްްިގރާކުރެވޭނީްކެތްތެރިކަމާްޖެހޭ.ްއެްމަރުޙަލާތައްްއަޅުަގނޑުމެންްމަރުޙަލާތަކެއްްއަުޅގަ

ްއަ ްއަނެަކކަށް ްހިތްވަރުދީގެންބަދުބަސްްުޅަގނުޑމެންއެކަކު ްއަެނކަކަށް ްއެަކކު ްއަޅުަގނޑުމެން  875ައޅުަގނޑުމެންްް.ނުބުނެ

ްއަނެކަކަ ްއެހީތެރިވެީދގެން.ްއެހެންވީމާއެކަކު ް،ްށް ްއަދިެވސް ްއޮތީ ްހިތް ްއުއްމީދުކުރާ ނޑު ްރާއްޖެްއަުޅގަ ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ްރަންކުރެވިދާނެސަލާމަތް ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްގެންދެވޭނެކަމަށް.ްައޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒިލަކަށް ކަމަށް.ްެއްްަގޅު

ްއި ްއަދި ްކުުރކޮށްލާނަން. ްވާަހކަކޮޅު ްައޅުަގނުޑގެ ްއެދޭނައުއްމީދުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތަކަށް ްޝުކުރިްއާޔްތުރު ން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް880 

 މުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ްއި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބިލާޝުކުރިއްޔާ ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްތަފާތުްްބެހޭްޖުތިމާޢީ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ގޮތުން

ިއގަންނަާވްެވވަޑަްމެންބަރުންްވެސްްއެބަްއިއްތިފާޤުްއެކިްމެންބަރުންްއެިކއެކިްގޮްތގޮތަށްްޝުޢޫރުްފާޅުކުރަްއަވއިފި.ްހުރިހާ

ްަރއީސް ްދިވެހިއިޖުތިްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްކާތެރިކަްނ ްކަމަށްްމާޢީ ްލިބިދޭންޖެހޭނެ ްދެންރައްޔިތުންނަށް ްދާދި މެއަުކް.

ްނޮިޅވަރަމު ްތެރެއިްންްވާހަކަދެްއކެވި ްވާހަކަފުުޅގެ ްދެއްެކވި ްއެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  885ދާއިރާގެ

ނޑުމެންގެްްންްއެބަކަށްްައޅުަގނޑުްހަމަްތާީއދުކޮށްލާބަޔަ ދަީންްމިްމަޑުމަޑުންްގޮސް،ްރާއްޖެްމަޑުމަޑުންްްމިޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ްއެްބާއޭްްދިމާލަށްްކޮމިއުނިޒަމާ ްހިތަށްއަރާ ްއެބަ ްވެސް ނޑު ްފަަދއިން.ްްއަުޅގަ ްފާހަގަކުެރއްވި ްއެ މަނިކުފާނު

ްނުވަތަ ްބިލެއް ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްނުވަތަ ްނިޒާމެއް ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްިއޖުތިމާޢީ ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަްނނައިރު ްވުޖޫދުވެގެން ްޤާނޫނެއް ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްރައްޔިތުްންްއިޖުތިމާޢީ ްަކންނެތްކުރުވަިއ، ްރައްޔިތުން އެއީ
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 890ެރއްގެްަފއިބުޑަށްްއެްސަރުކާް،އިރެްއަގއިްެއޮއންނަްސަރުކާރަކަށްްބަރޯސާވެްްއަދިްރައްޔިތުންްއެް،އުރާލަިއގެންްތިބެދެއަތް

ްސަލާންޖަހާ ްއުސޫލެއްްްވެއްިޓ ްބިލަކަށްޤާްނިޒާމެއް، ްހިނގައްޖެްޤާނޫނަކަށްް،އިުމކުރެިވގެންާދ ްވަނީްވެގެްނ ްކަުމގައި

ްއެްވިްއޔާމު ްަރއްޔިުތން ްނޫން. ްރައްކާތެރިކަެމއް ްއިޖުތިމާޢީ ްލިބެނީ ްއެ ްަރއްޔިތުންަނށް ްއެްެއއިން ްައޅުދާސް. ްވަނީ

ްފަ ްބައެްއގެ ްއޮންނަ ްބާރު ްކުޑަކަކޫއިރެްއގައި ްރަްއޔިތުން ްހިއިމައްޗަށް ްއެޖަހަންޖެހޭ ްރައީސް.ދަނީ.ްޢިއްޒަތްްސާބަށް ްތެރި

ްއަޅުގަް ްިމހާރު ްބަލައިލަމާތޯ ްްސކީމުގެއަޅުަގނޑުމެން ްއިންޝުއަރެންސް ްހެލްތު ްޤައުމީ ްތެޭރަގިއްހިނގަމުންދާ ްނޑުމެންގެ

ްއެކި ްތަފާތު ނޑު ްގޮްތ.ްއަުޅގަ ްދެކެނީްްފަަހރުްކަންތައްތަްއްހިނގަމުންދާ ްއާސަންދަ ނޑު ްދަންނަވާފައިވާެންައޅުގަ  895ްމަތިން

ްވިހާ ްދުވަސްނުފުރާ ްބަލިއެީއ ްއޮތް ްމިފައި ްދަންނަވާލަން ްމިހެން ްގޮތުަގއޭ. ްަރއީސް.ްުކއްޖެްއގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ

ްހޯދުމަށް ްެއކުލަަވއިޓަކަްއާސަންދަ ްނިޒާމު ްއާސަންދަިއގެ ްފަރާތުންިއ ްލެްއވި ްެއް، ްވެިރކަމުން ެއކުލަަވއިލެްއވި

ްފައިުބޑަށްްްލާފަިއްއޮތީއެކުަލވައި ްދަންނަާވކަމުަގިއްވަނީް؛މީހާރަްއޔިތުސަރުކާުރގެ ްރަްއޔިތުްެއްބަހުރުވައިން މީހާްވިްއޔާ

ްރަްއޔިތުންނަކީ ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްނިޒާމެއް. ްލިބޭނެ ްފަރުާވ ްއެ ްއާދޭސްކޮްށގެން ްެވއްިޓ ްފައިބުޑަްށ ހުރިާހްް،ސަރުކާރުެގ

ްބަ ްތިބޭ ްބަލިވެފައި ްއަބަދުމެ ްދިްރައްޔިތުންނަކީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްތަފާސްެއއް  900ހިސާބުތަކަްށްވެހިރާއްޖޭގެ

ްާރއްޖޭެގް ްޫނން.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނިސްބަތެއް ްބޮޑު ްއެހާ ްނިސްބަތަކީ ްއަދަދުގެ ްމީހުންގެ ްޖެހޭ ްބަލިތައް ްބޮޑެތި ބަލާއިރު

ނަޑކަށްްހަތަރުްާލއިރުްބޮުޑްބަްއޔެއްކިްކަންކޮޅުަތކަށްްނަޒަުރްހިންގައިއެ ުޑްަފސްްއަހަރުންްއެއްފަހަރުްބޮީމހަކަށްްގާްތގަ

ްބަލިތަ ްކުދިކުދި ްާއދައިގެ ްދެން ްދިމާވެދާނެ. ްދާންބައްޔެްއ ްހަސްފަތާލަށް ްިދމާވެގެން ްވާހަކަްއ ްނޫން.ްްނުޖެހޭނެ ެއއް

ްވަގުތުްްއެހެންނަމަވެސް ްދިމާވާ ްކަމެއް ްބޮޑު ްއަށް ްމީހާ ްމިްމިސާލަކަށް، ްިކޑްނީގެ ްނުވަތަ ނޑީގެ ްސިކު ްނުވަތަ ްހިތުގެ

ްވަގުުތގަް ްދިމާވާ ްަބއްެޔއް ްބޮޑު ްޒާތުގެ ްއައިސްއި ްދައުލަތުން ްފިރުމައިްއެްދިވެހި ްބުރަކަށީަގއި ްމިްމީހާގެ ްތިއީ  905ްލާފައި

ނާްނިޒާމެއްްޢިއްޒަތްތެިރްރަނގަުޅވާންދެންްބަލަހައްޓައިދޭނަމޭްބުްގެްރަްޙމަތުންްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާهللا،ްޤައުމުގެްދަރިެއކޭ

އަށްްބޮުޑްްތިމާް،ޮބޑުްބަްއޔެއްްިދމާވާްދުވަހުްއަށްްތިމާް،ދިވެހިްަރއްޔިތުންްބޭުނންވަނީ.ްތިމާްބަލިކަށިާވްދުވަހުްްރައީސް

ްތިމަންނާް ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްދުވަހު ްދިމާވާ ްދިވެއްަސކަށްްކަމެއް ްތިމާްއަކީ ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި އަށްްްވީީތވެ

ްހާއެވަ ްނެިތއްޖެ ްފޯރުންތެރިކަމެއް ްބޭނުންވަނީ.ްެއއްުރގެ ްނިޒާމެއް ްބަލަހައްޓަިއދޭނެ ްރުފިްްލަތެއްަގއި ްެދްލައްކަ ްނުވަތަ ޔާ

ްމި ްދެން ްބުނީމަ ްލިބޭނެއޭ ްބޭސްފަުރވާ ްރުފިާޔގެ ްްވާްްލައްކަ ްފަނަަރ5111ްްގޮތަީކ ްދިހަބާރަ، ްޯގއްެޗއްަގއި  910ައކަފޫޓުގެ

ްބަހައި ްކޮޓަރިްކޮޓަރި ްެއއީްމަގޭ ްދިނީމަ ްކޮޓަރިް،ލާފައި ްއަެނކަުކގެ ްކޮޓަރިް،ެއއީ ްެއޑްމިޓު،ްއަނެަކކު ކޮްށގެންްއިސާހިތަކު

ްއޮންނަ ްއަށް ްހުސްވެްބޭސްފަރުވާ ްދާން.ްް،ބަިއ ްސަލާންޖަހަން ްހިފަިއގެން ނޑު ްނާށިގަ ްއަނެއްކާެވސް ްމިޖެހެނީ ދެން

ްޤާ ްިނާޒމު ްއާސަންދަ ްމިހާރުގެ ްއެީއ ްަރއީސް. ްބަލަމާތޯްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮގތް. ްއޮތް އިމުކުރެވިަފއި

ްިއވެމުންދިޔަ ްކުީރގައި ްމީގެ ްޤަބޫލުކުރަމުް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްންއަޅުަގނޑުމެން ްކަރަންޓުްވާހަކަދިޔަ ް،ބިލުްގެއަކީ

ްބިލު ްއެހެންނަމަވެސްބޮްކަރަންޓު ްާވހަކަ. ްދައްކަންްޑުނުވާނެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބިލަށް ްކަރަންޓު  915ޖެހޭްްއެބަްމިއަުދ

ްރަީއސް، ްދައްކަންްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެގުނަ ްއަދަުދގެ ްއަރާ ްސަރޗާްޖެހޭްއެބަްބިލަށް ްގޮުތގަ.ްޖުްފިއުލް ގެ
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ް ްރައްއެހެންވީމާ، ްރަްއާކތެރިކަމަކީ ްނަންއިޖްތިމާޢީ ްއެކިެއކި ްަތފާތު ްޔިތުންނަށް ްއޮުޅވާލަިއގެންނަމުގައި ްރައްޔިތުންނަށް

އެހެންވީމާ،ްމިްްނުދެކެން.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްގެްނިޒާމެއްްކަަމކަށްްއަޅުަގނޑުނެގުމުސަރުކާރަށް،ްދައުލަތަށްްފަިއސާ

ނުޑގެްދޭތެްބިލަކީްމިްބިލާ ރޭގައިްފުންކޮށްްވިސްަނއިްފިކުރުހިންގަްނޖެހޭްބިލެއް.ްމިްބިލުްފާސްކުރުމަކާްދޭތެރޭގައިްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސްމައް ްނެތް. ްއެއް ްއެބަްސަލަ ްބިލުގައި ްބިލުްްމި ްކަންތައްތަކެއް. ްގިނަ ްވަރަށް ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  920ހުރި

ްކު ްކަންކަން ްއެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްއިޞްލާޙުފާސްކޮށްގެން ްކަންކަްނ ްއެ ްެއްރެވިދާނެ. ކުރެވިދާނެ.

ް ްމީހުންއިޞްލާޙުކުރަން، ްތިބި ްހާލުަގއިޖެހިފައި ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިއަުދ ްރައްކާތެރިކަމެްއެގްްނަށް،އެއީ އިޖްތިމާޢި

ްދައްާކިއރުްސުނާމީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާހަކަތައް ްބޯހިާޔވަހިކަމުގެ ްއަްހާލުގައިްގައިތެރޭގައި ްމީހުން ްއެޖެުހނު ތިބީްްދިވެސް

 ަގއި...ަތކުވަގުތީްހިޔާ

ް925 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްހު ްހަމަވީ.ްމިހާރު ްމިހާރު ްވަގުތު ްމެންބަރު.ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްވެސް ްވަގުތު ްޕާޓީތަކެްއގެ ވަީންރިހާ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ، ްހަމަވެފަ. ް)ހ(75ްަގާވއިދުގެ ްމާްއދާގެ ްތިންވަނަ ްނަންްވަްގެ ްމާއްާދގެްނަ ްއެ ްދަށުން، ބަރުގެ

ްރައްކާތެރިކަމު)ށ( ްިއޖްތިމާޢީ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްިއއްވަގަިއވާ ްިކޔުން ްތިންވަނަ ްބިުލގެ ްއެހުގެ ްޯވޓަށް ްމިއަދުގެ މުެގްން.

 930ްްނެ.ވޯޓަށްްނެގުންްއޮންނާްވަގުުތަގއިްމިްމައްސަލަިއގައި

ނޑުްމިާހރުްމިްދަނީްއެޖެް-11.2 ލްްސަރވިސްްކޮމިޝަންގެްމެންބަރުްކަމަށްްިސވިް.11.2ްނަންބަރުްންޑާްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްކަންަތއްތަކާ ްމުއަްއސަސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްަނންފުޅުތައް ްބޭފުޅުންގެ ްދިރާސާކުރައްވައިްކުރިމަތިލެއްވި ްކޮމިޓީން ްެބހޭ

ްރިޕޯޓު ްގޮތުގެ ްްނިންމެވި ްރިޕޯޓު ްމި ްމ2113ްްިްޯއގަސްޓ1ްްުިއްއވުން. ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ގައި

 ޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.ްރިޕޯ

ް935 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ

ްމުއައްސަ` ްހުށަހަޅާސާ.ްމިނިވަން ްމި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްނޮވ21ްެް،ރިޕޯޓަކީްތަކާ ްދުވަހު،ްގ.2112ްްމްބަރު ވަނަ

ްވަކިކުރައްކޮ ްމެންބަރުކަމުން ްޮކމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްޙަސަން،ްސިވިލް ްފަހުމީ ްމުޙައްމަދު ްމަޖިލީހުން؛ްއަދިްކިރި ްއވައި

ްއެޕްރ11ްީ ްއޮތ2113ްްލް ްުދވަހު ްމަޤާްވަނަ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްނިންމަވާަފިއްަރއްޔިތުްނގެ ްލަްއވަން ްބޭފުޅަކު ްއިތުރު މަށް

ްކުރެއް ްމަޖިލީހުން ްގުިޅގެން ްއެކަމާ ްއިވާތީެވ، ްްޢުލާނާިވ ްމ6ްިުގޅިގެން ްކުރިމަތިލައްވާަފއިްބޭފުޅަކު ްއަދިްކަމަްށ  940ޭވ.

ް ްކުެރއްވުމުން ްދިރާސާކުރެއްވި 3ްްކޮމިޓީން ްބޭފުޅުން ްހަމަވާމި ްކުރައިޓީރިއާ ްބުނާ ްކަމަށްވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްްޤާނޫނުގައި

ް ްވަނީ ްނިންމަވާފައި 75ްް%ކޮމިޓީން ްބޭފުޅަކު، ްފަރާލިބިަވޑަިއގަންނަާވ ްކޮމިޓީެގ ްިސވިް،ތުންމި ްސަރވިްސްއެީއ ލް

ްމެންބަރު ްހަމަޖައްސަންކޮމިޝަންގެ ްއެހެންނަމަވެސްްކަމަށް ްކަމަށް. ް%ްފެންނަ ްއަދަށް ްބޭފުޅަކަށ75ްްްއެ އެްއވެސް
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ނުވާތީެވ،ްަވކިްބޭފުޅެްއގެްނަންްކޮމިޓީންްމިްމަޖިލީހުގައިްދަންނަާވކަށްްބޭނުމެއްްޫނން.ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުންްލިބިފައި

ްއެދިްމެދުްމިކަމާ ްނިންމަވައިދެްއވުމަށް ްގޮތެއް ްދަންނަވަން.ްފެންނަ ްވާހަކަ ްހުށަހަޅާ ްރިޕޯޓު  945ްޝުކުރިއްޔާ.ްޮކމިޓީން

 .والسالم عليكن

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްްޝުކުރިއްޔާްއާދެ! ްމިްޢިްއޒަތްެތރި ްއާދެ! ނުޑްްމެންބަރު. ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްކުރުމުގެ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ހިސާބުން

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެހުޅުވާ  950އަޙްމަދަށް.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްލަން.ްއަުޅގަ

ް.ޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްފުރަތަމަްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 955 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްރުްޢަބްދުއިރާގެްމެންބަމާފަންނުްހުޅަނގުްދާ

ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަލައިއަްޝުކުރިއްޔާ ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީ ްހަމަ ނޑު ްމިުޅގަ ްފާހަގަކުރެވިފައި ނަޑށް ްއަުޅގަ ވަނީްްލިއިރު

ްމިޝަްނގެސްްކޮިސިވލްްސަރވިްވަނަްއިްޞލާޙުގަިއވާްގޮތުގެްމަތީނ2ްްޤާނޫނުގެްްގެދިވެހިރާއްޖޭގެްިސވިލްްސަރިވސް

ުމްޔާންކޮްށފައިްވަރަްށްސާފުކޮށްްމަޤާގެްޤާނޫނުަގއިްބ2111/9ްަެއްޤާނޫނުަގއިްްޢައްަޔންކުރުމަށް؛ބޭފުޅަކުްކަމަށްްމެންބަރު

ްމަޤާހު ްހާލަތެްއގައޭ. ްކަށަވަރުސްވެއްޖެ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްހުސްވެއްޖެކަން ްމިމު ްމިހާތަނަށް ްއޮތީްކުެރވިަފއިތޯ

ް ްކޯޓުގެ ްޙުކުމާސުޕްރީމް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްހެދި. ްމަޤާްޙުކުމާ ްކަށަވަރުހެދި ްވަކިވެފަިއވާކަްނ ްމުން ްމަޤާމުް،  960ނޫނިއްޔާ

ްކަށަވަރު ްބަހުސްކުރެވޭނެްުނުކރެވޭހުސްވެފަިއވާކަން ްމިްރިޕޯޓަށް ްއަޅުްްހިނދަކު ްޤާނޫނާްކަމަކަށް ްަގނޑެއްްނުދެކެން.ްއެއީ

ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުެރވެނީްގެޚިލާފު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤާނޫނުގެ ްސަރވިސް ްިސިވލް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ .2ް

ްއޮތް ްމިހާރު ްިއޞްލާޙުަގއި ްފުރަތަމަްވަނަ ްހުސްވިތޯ ްމަާޤމު ްއެ ްގެންދަންެވއްޖެްއޔާ ްކުރިއަްށ ްމިކަން އިނުންްގޮތަށް

ނޑުމެންނަކަށްްމިރުކުރަންޖެހޭނީ.ްމިކަންްކަށަވަރުކަށަވަ ނުގެންދެވޭނެްވާހަކަްކަމެއްްުކރިއަކަށްްްނުކުެރވޭްހިނދަކުްއަުޅގަ

 965ްދަންނަވާލަން.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން



37 

 

ްކަމަކަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްައކީ ްނުކުތާ ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރަން.ްއާދެ! ްޤަބޫލެއް  970ށް

ނިޒާމާްބެހޭްމުްހުސްވެއްޖެްކަމަށް.ްއެްމަޤާކޮށްފައިްންތުންްއެކަންްވަނީްނިންމަިއްއިޢުލާމިްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަްސަބަބަކީ

ް.ތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމުގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްނމާމިް،މައްސަލަްއެއްް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް975 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމުމާމިގިލިްދާއި

ގޮތަްށްްވެސްްއެްއގޮތްުނވާްއިްގަާވއިދާްޓަށްްބަލައިާލިއރުްކޮމިޓީްރިޕޯޓުގަްއާދެ!ްދެންމެއަކުްހުށަހެިޅގެންދިޔަްކޮމިީޓގެްރިޕޯ

ްުއސޫލުތަްއް% ނޑަެއޅުްއވި ްކަ ްލިބެންޖެހޭނ75ްެއެ ްއޭެގްްމާކްސް ްނިންމަވާަފއި، ނޑަައޅުއްަވއި ްކަ ްބޭފުޅުން ްއެ ކަމަށް

މަްބޭކާރުްވާހަކަދެްއކުމަކީްހަްއަށްްގެނެސްތަނަްށްގެނެސް،ްފްލޯްްވެސްްލިިބވަަޑިއނުގަތީމަްނަންތަކެއްްމ75ްި%ފަހުންް

ްނުލެވެވަގުތުަތކެްއްނަަގއި ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލެއް ްކަމަށް ްަކމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ  980ކުރަން.ްއެީއްކޮމިީޓގެްނީ.ްއެެހންވީމާ،ްއެއީ

ްމިްގަާވއިދާ ްރިޕޯޓު ްއެ ްޚިލާފުވީމަ ްްވެސް ްއަްނނާކަށްނުޖެހޭ. ްމީހަކުްތަނަށް ްއެލިޖަބަލް ްއެކަމަށް ްމާނަައީކ އޭގެ

ްއަނެޓުްރިކްއެސް ްނެތިއްޔާ ްއިޢުލާންކޮށްފައި ްއަލުން ްމަޖިލީހުން ްއައްކާ ްކަމަށް ްއަދިްކުރަންޖެހޭނެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ޅުގަ

ދާއިރާގެްެމންބަރުްވާހަކަދެްއކެިވއިުރގަިއްްދެކުނުެދންމެއަކުްެއްވާހަކަފުޅުެދއްެކވި،ްމާފަންނުްްއޭެގއިތުރަށްްޢަބްދުއްރަޙީމު

ްދެް؛ފާހަގަކުރެްއވި ްދާއިރާ ްހުޅަނގު؟އުތުރު ްޢިްއްތޯ؟ ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމެންބަރުްމާފަންނު އްޒަތްތެރި

ްގޮވާހަކަފުޅު ްވިދާުޅިވ ްނިޔާދެްއކެިވއިރު ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްތަށް ްރަނގަްއަކުން ްކަމަށްްއެއީ ްކަމެއް ްނޫން  985ޅު

ނޑުްދަންނަވަމުން،ްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްބިގެންބާރުްލިއެްކުރެްއވުމުންްމިްމަޖިލީހަށްްއިޢުލާން ނުވާްަކމަށްްއަޅުގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފަށްްމިްޖަލްސާގައިްއެކަްންނުކުރެވޭނެްކަމަށް.އެހެންވީމާ،ްއާދެ!ް ްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްނުކުތާ ްފުރަތަމަ ްމައްސަލައިެގ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންެގވި ްތި ްއޮތީއާދެ! ްދަންނަވަްނ ނޑު ްފަރާތުްންް،ުޅގަ  990ކޮމިޓީގެ

ް ްއުސޫލަށް ްއުސޫލަކީ.ްއެ ްއެ ްއުސޫލެއް ނަޑއެުޅއްވި ްކަ 3ްްއެ ްކެންޑިޑޭޓުން ްކަމަށްވެސް ްނިްނުފެތޭ ންމަވާފައިްކޮމިޓީން

ްއިޚް ްއެ ްލިބިގެންވޭ ްމަޖިލީހަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްމަޖިލީވަނީ. ްނިންމުން.ިތޔާރު ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ްކޮްހުން މިޓީންްއެކަމަށް

ްނުކުތާ ްދެވަނަ ްދެން ްއޮީތ. ްވެސް ްމަޖިލީހުގެްްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްއޮތީ ްަދންނަވަން ްތަކުރާުރކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ އަްށ

ްއިޢުލާންކުރަްއާވފައިރި ްކަމަށް ްހުްސވެއްޖެ ނޑި ްގޮ ްއެ ްޔާސަތުން ްމަޤާ، ްވަކިވެއްޖެްއެ ކުރައްވާފައިްއިޢުލާނުްކަމަށްްމުން

ްޙުް ްކޯޓުގެ ްއޮތީ.ްސުޕްރީމް ްއެ ްރުޖޫޢަކުމުން ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނުޑެގްްކުރައްވާފަމަޤާމަށް ްނުޭވ.  995ެއއް

ްއަޙްމަދު.ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްޕޮޒިޝަންްއޮތީްހަމަްއެގޮތަށް.ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެ
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ް

 ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދުްްފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުގެމަނަ

وعلى آله  اشرف االنبياً والمرسلين الصالة والسالم على .الحود هلل رب العالوين .نبسن هللا الرحون الرحي`.ް

ްދެކޭްްوصحبه أجوعين ނުޑ ްއަުޅގަ ްމާމިއާދެ! ްދެންމެ ްވިދާނގޮތުަގއި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްގޮތަްށްގިލީ  1000ޅުވި

ް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްމި ްއެޖެންާޑަގއި ްއަޅުަގނޑުމިއަދުގެ ްކަމަށް ްސަބަބަކީ،ްްގެންެދވޭެނ ްނުކުރަން. ްަޤބޫލެއް ވެސް

ްތަންސު ނަޑއަޅާ ްކަ ްނިޔާ ްފަހުގެ ްއެންމެ ްކޯޓަކީ ްމިްޕްރީމް ްހިނދު، ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ކަމުގައި

ހުރިހާްަކމެއްްކުރާްތަނަކީްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލިސްްކަމަށްްވާހިނދު،ްްމިްއެކަަށއަޅުްއަވއިޤާނޫނުއަސާސީްައޅުަގނޑުމެްން

ްނޑުއަޅުގަް ްހަޖޫޖަހައި ްހަމަ ްޤާނޫނުތަކަށް ްހަމަ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިުތންގެ ްހަމަ ްނުވަަތްމެން ްފާޑުކިޔާަފއި ނުވަތަ

 1005މިކަންްކުރުމަކީްމިއީްރަނގަޅުްކަމެއްްނޫންްދެއްތޯ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްވެސްްރައީސަކަްށްްމިއަށްްގޮންޖަހާހަދާފައި

އަށްްބޭނުންނުާވްމީހަކުްމަޤާމުގައިްއިންނެިވްްއަިދްތިމާްއަމިއްލަް،ށްްވިޔަސްްއިންަނވާްބޭފުޅަީކްއެމް.ީޑ.ޕީްބޭފުޅަކައަދިް

ްއުްްކަމުގައިް ްއޮންނަ ްްސޫލާިވޔަސް ްުކރަންޖެހޭނީ.އެްއގޮތަށް ްުއސޫލުތަކާްކަންކަން ްއެ ްިމްްއެހެންނަމަވެސް ޚިލާފަށް

ްވަ ްގޮެތއްްނިންމަވާފައި ްވަކި ްކޯޓުން ްމިއާފެންނަނީްސުޕްރީމް ްކޯޓުގެ ްގޮތެްއ،ްނިޔާްްނިޮކށްްސުޕްރީމް ްވަކި ެއއްްދޭެތރޭ

ްވަނިކޮށްް ނަޑއަޅާފަިއ ްްކަ ްހަމަ ްމަޖިއަުޅަގނޑުމެން ްކުރަމުންދާްްލީހުންރައްޔިތުްނގެ ްކަންތައް ްމި ްއަޅަިއގެްނ ގަދަފައި

ްޢާް ްކީްއވެތޯ ްދެން ްޑްަރގުމަންޒަރު. ްރައްޔިތުން ްނިކަމެތި ްމީހާްއމު ްމީހާް،ބޯ ްވަްއކަންުކރާ ްފާހިޝްްް،ުނވަތަ  1010ނުވަތަ

ނޑުމެންްރައަނެްއްކޯޓުގެްޙުކުމްތަކަށްްތަބާމީހާްނުވަތަްކޮންމެވެސްްކުށެއްްކުރާްމީހާްްޢަމަލުކުރާ އްޔިތުންެގްވާނީ.ްއަޅުގަ

ޮގތުގައިްތިްބެންޗުަގއިްވެސްްފަ.ްައޅުަގނޑުްދެކޭްނުވޭ.ްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލިސްްމިހުރީްގަދަފައިްވިއްދާމަޖިލީހުންްތަބާއެއް

ްތިއްެބވިް ްކުރިމަތީގަިއްމި ްދެކޭްްހާހުރިްމިތާ ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްާހޒިރުގޮބޭފުޅުން ްކުރިމައްޗަށް ްކޯޓު ކުެރވެންޖެހޭނެ.ްުތގައި

ްކަމެ ްތި ްބޭފުޅުންނަށް ްނުކުތި ްޢަބްދުްއ ްރެްއވޭނެ. ްނޫން،هللا ްނިްޝާހިދެއް ްބޭފުޅަކު ްެއކަްންކޮންމެ ންމެވިަޔސް

ްކޮންކުރެްއވިގެން ްތިއްބެވި ްމިތާ ްލަފާުނވާނެ. ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްބޭފުޅަކު ްމަޖިލީހުންްްދެއްވުމަށްމެ ްރައްޔިތުްނގެ  1015ޓަކައި

ްޭބފުޅުން ްިތއްބެވި ނަޑއަޅާފައި ްކޯްކަ ްސުޕްރީމް ްޒިންމާވާންޖެހޭނެ. ްނިންމުންތަކަށްްމިއަށް ްނިންމާ ޓުން

ިވއްދާފަިއްންމާފައިްވަނިކޮށްްހަމަްގަދަފައިސުޕްރީމްްކޯޓުންްވަކިްގޮތެއްްނިްމިތާ.ްއެހެންނަމަވެސްްނެކުރަންޖެހޭއިޙްތިރާމު

ްޖެއްސުން ްފެންނަނީކުރަމުންހަމަ ްމަންޒަރު ްދެކޭދާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވޯޓަކަށްް. ްިމއަކަށް ްއެްގޮުތގައި ްއަނެްއކާްނުވެސް ހޭނެ.

ްއަޅުަގނޑުމެްންް ްއަނެއްކާ ްއަިއސް ްމިއަދު ްއެހެންވީމަ، ްަކނަޑއެިޅފަ. ްއެބައޮތް ްވެސް ްއުސޫލުތަްއ ްކުރެވޭނެ މިކަން

ް ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްފ71ްާއުސޫލުތައް ްގެނެސްގެންސްނުާވްބަޔަުކްމިތަނަމާކްސް ނޑުްްށް ްިކޔެނީ.ްަތްއގަ ްމި ްކޯއްެޗއް  1020ޖެހީމަ

ް ްޖެހެއްނުން. ްއެަބ ްހިފަހައްޓަން ްއުސޫލެއް ްކޮންމެެވްސ ްދިސް. ްިއޒް ްމާކްސްްމާކުސ81ްްވަޓް ްމިވެނި އެޭކްްއެކޭ

ްޯވޓަށްްއަހާފައިް،އަިއސްކުރިމަތީގައިްސްްގެނެމާކްސްްލިބުީނމާްމިތަނަށ25ްްްމާކްސް،61ްްް،ބުނެފައިފާސްވާންޖެހޭނީް

ްޖެހެ ްއެބަ ްހުންނަން ްމަޖިލީހުގަިއ ްރައްޔިތުްނގެ ްއުޫސލެއް ްކޮންމެވެސް ްކިޔެނީ. ްމި ްޯކއްޗެކޭ ްފާސްކުރީމަ .ްއެއްނުވޯޓުން
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ްމިްވެސްއެހެންނަމަ ްްފެނިގެން ްތިބި ްމި ްމިތާ ްމަންޒަރު.ްދަނީ ްއަނބުރަމުންދާ ްގޮތަކަްށ ްބޭނުންހާ ޕަޕެޓުންތަކެއް

ްމަޖިލީހުގަރައްޔިތުން ްގޮެގ ްޤާނޫނީ ްމިަކމާ ްއި ްވެސް ްލަފާދޭން ްހަމަތުން ްތިބެނީ ްއެްއެ ްަވއްދާފައި ްކޮޓަރިއަކަްށ  1025ްފިނި

ްޖައްަސއި ްއަރާމުަގއި ްސުޕްރީމްްތިބެނީ ްމަސްއޫލިްއޔަތެކޭ ްޤާނޫީނ ްމީހުންގެ ްއެ ްބަލަ، ްނުކޮށް. ްކަެމއް ްެއްއވެސް ާލފައި

ްވަ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްބަލަ، ްނިންމުން. ްެއކަން ްފަހުގައި ނަޑއެުޅމަށް ްކަ ްގޮެތއް ްަވކި ްކޯޓުން ްއެްްކަންކަންކި ްނިންމީމާ

ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްޢަމަލުކުރުމަށް ްއެހެންނަމަވެސްކަމަށް ްގޮވަމުންދަނީ. ްައޅުަގނޑުމެންްްނޭ ްމިއަދު

ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްޖެހުނީމަ ްއަޅުަގނުޑްްކަމަކާ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްނުހެދޭނެ ްމިހެންނެއް ްހަދަނީ. ްގޮތަކަށް ހިތުހުރި

 1030ް.والسالم عليكنަވކިުކރުމަށް.ްތިްއިންްްއަދުްމިހާރުންްމިހާރަށްްއެޖެންޑާގޮވާލަންްމި

ް

ްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްް.ްވޯޓަށ12ްް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 1035އެީއްޯވޓަށްްއެހުމަށްްހުިރްް.ައށ12ްްްނަންބަރުންޑާްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްއަޅުަގނޑުްމިްަދނީްއެޖެ

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެުހން. ްވޯޓަށް ްކަމަށް ްާކުޑކޮޅުރުކަން ްއިށީނދެވަަޑއިގެން ްއެދެން!ްން ްޖެއްެސވުން

ްދަނީް ްމި ނޑު ްއެދެން.ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ްއަޅުގަ ްެޗކުކޮްށލެއްވުން ްޖަްއސަަވއި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމެންބަރުންްކާޑުކޮޅު

ް ްނަންބަރު ްގ12.1ްޮއެޖެންޑާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރެއިން ްމަސައްކަތްަތކުގެ ްދުވަހުގެ ްކަްނކަމަށްްއަްށ. ސްފައިވާ

ްތެ ްަމސައްކަުތގެ ްމިއަުދގެ ްއެހުމަށް. ްވޯޓާވޯޓަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިޖުތިމާޢީްްރެއިން ްވަނީ ްމި ްެދވިފައި ހިސާބަށް

ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަރައްކާ ްއިތުރަށް ްބިލު ްބަހުތެރިކަުމގެ ްއެ ްބަހުސަށް. ްރިޕޯޓުގެ ްފޮނުވި ްކޮމިޓީން ްތެރޭގަިއްހު  1040ސްގެ

ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްަވއިްމިލަންދޫ ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިް، ްމެންބަުރްއިހަވަންދޫ ްޢިްއޒަތްތެރި ރާގެ

ްޢަބްދުއަޙް ްމަދު ްވަهللا ްއަނބުރާްތާއީދުކުރައްވާަފއި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްއިތުރަށް ްބިލު ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްއިޖުތިމާޢީ ނީ

ްމި ްދަންނަވާނީ ްފުރަތަމަ ނުޑ ްައުޅގަ ްފޮުނވުމަށް. ްއަށް ްއިޞްލާޙުތަކަށްްްކޮމިޓީ ްނަމަ ްފާސްުނވެއްޖެ ްވޯޓު ްމި ވޯޓަށް.

ްފާ ްބިލު ްދެން ްއަަހއި ްއެހެންވީމާވޯޓަށް ްދާނީ. ްވޯޓަށް ްއިޖުތިމާޢީް،ްސްކުރަން ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯަޓށް ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ްއިތުރަްށްދިރާސާކުރެއްވުމަށް ްބިލު ްފޮނުވުމާްރައްކާތެރިކަުމގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްޢިއްޒަތްތެްއަނބުރާ ްމެންބަރުންނަށްްދޭތެރޭ  1045ރި

ްދެއްވުމަށް.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1050ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްްްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللاއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 31ް1055ްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 1060 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 49ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .25ް ްޖުމްލަ .49ް ްބިލުް. ްމި އެހެންކަމުން

ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްއެހެްއިތުރަށް ްފާސްވެއްޖެ. ްފޮނުވުމަށް ްއަނބުރާ ްތާއީދުންކައަށް ްހުށަހެޅި ްމިއަދު ލިބުނުްމުން

ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްނޯންނާނެ. ްއެހުެމއް ްވޯޓަށް ނުޑްްއިޞްލާޙުތަކަށް ްއަުޅގަ ްދިޔައީކަުމގައި އަށް

ނަޑއަޅަން.ްއާދެ!ްމި ްގެްމަސައްކަތްްނިމުނީ.12ްހާހިސާުބންްއެޖެންޑާްނަންބަރުްކަ

ް1065 

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްއ13ެްައއިޓަމުޑާ ްއިުތރު ްމަސައް. ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްމަސައްކަތަށް.ްްކަުތގެ ްހުރި ްނުނިމި ދަނީ

ްސިވި ްގެންދިޔަ ްކުިރައށް ްކުރިން ްމެންބަރުއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޝަނުެގ ްސަރިވސް ްބޭފުޅުންެގްލް ްކުރިމަތިލެއްިވ  1070ކަމަށް

ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްމުއައްަސސާތަކާ ްމިނިވަން ްވާހަަކދެއްކުން.ްނަންތައް ްރިޕޯޓަށް ްބެހޭްއާްގޮުތގެ ްނިޒާމާ ދެ!

ްއަޙްމަދު.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެް،އެއްްްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 1075 

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއަޙްމަދުްއިލްހާމުްމެންބަރުްދާއިރާގެްގެމަނަފުށީ
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ންގޮތަަކށްްބަޔާންކޮށްފައިވާްހިނދުްސުޕްރީމްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްަވކި މިތަނަކުން،ްް،ހިނދުްަޑއަާޅފައިވާކޯޓުގެްނިޔާްކަ

ްމި ްނުގެންދެވޭނެ ްކުރިައކަްމަޖިލީހަކުން ްމިހާރުކަމެއް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްހުއްޓަވައިްންށް.ްއަުޅގަ ްމަޖިލިސް ލާފައިްމިހާރަށް

ްކުރާށޭ.ޕާޓީތަކާްވާހަކަދަްއަކންްމިްޝަޓްޑައުންސިޔާސީް

 1080 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްކަްނިޒާމާ ްމިެއއް ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުގަންނަން. ްބަލަެއއް ްދާއިާރގެްްމަކަށް ްވިލުފުށީ އަރުވަނީ

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެްް،އެއްްޢިއްޒަތްތެރި ވިލުފުށީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދު.

ް1085 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟުްރަޝީދުގެްމެންބަރުްއިރާދާވިލުފުށީް

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްރަީއސް،ްނިޒާމާ ްޤާނޫނުްޢިއްޒަތްތެރި ްނެގީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް ް)ހ(144ްއަސާީސގެ ްމާއްދާގެ ެގްވަނަ

ްްދަށުންނާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބުނ45ްޭއަދި ްއެބަ ް)ނ(ެގްދަށުން.ްމީގައި ްމާއްދާގެ ްޤާނޫނުއަސާސީްްވަނަ  1090ްކަނޑަެއޅިގެން

ނޫންްމައްސަލަތަކުގައިްސުޕްރީމްްކޯޓުންްނިންމާްްއެދިްޝަރީޢަތުންްބަލާްމައްސަލައެްއ،ްޤާނޫނުްމާނަކުރުމުގައިްއަްްއާއި

ްއެންމެ ްިނންމުމޭްނިންމުމަކީ ްފަހުގެ ްބަހުސްކުރަން ްމިހާރު ްއާދެ! ްމަްއސަލަްތި. ްިމްްފަށާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ައކީ

ްމިކަންްް؛ލީހުންްނިންމިްނިންމުމާްދޭތެރޭގައިްމިްަމއްސަލަިއގަިއްކޯޓަށްްމަޖިލީހުންްނިންމިްނިންމުމާްދޭތެރޭގަިއ،ްމިްމަޖި

ްސުޕްރީމްްކޯުޓގެްނިންމުމެއްްއެބަްއޮތް.ްއެްމިްމަޖިލީހުންްނިންމިްނިންމުމަކީްޓަށްްގޮސްްރައްދުވާްފަރާތުންްސުޕްރީމްްކޯް

 1095ް.ްބުނެްޞައްޙަްނިންމުމެއްްނޫންްކަމަށް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްނިޒާމާްބެޢިއްޒަތް ްބަލައެއްތެރި ްކަމަށް ްމިހާރުހޭްމައްސަލައެއް ނޑުްްުނގަންނަން.ްތިްމައްސަލައިގައި ވާނީްއަޅުގަ

ް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްކުޑަުހވަދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާމިރު.އެއްްދީފަްރޫލިން

ް1100 

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެްއެކުވން:ްއަޙްމަދުްއާމިރުދާއިާރގެްމެންބަރުްކުޑަހުވަދޫް
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ނޑުމެްނގެްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަސް،ްައޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުން،ްއަޅުަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީ އެއްްމިްނެގީްއަޅުގަ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްހިފެހެއްޓުމަކީ ްަކރާމާތް ްޢިއްޒަތާިއ ްމަޖިލީހުގެ ްއެޅިފަިއވާްމި ްބޮލުަގއި  1105ަރއީސްެގ

ްމާޒިން ްއެއް. ްވެސްްއަދި ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްއަުޅަގނޑުމެން އެފަދައިްންްހަމަެއއާެއކު

ް ްބައެއް ްއެހެންޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ްވަނީ. ްދުސްކަމަށް ްބޮޑެތި ްމިފަދަ ްވީހިނދު ްނިކުތީމާްކަމަށް ްމައްސަލަތައް ްބޮޑެތި ތޫރީ

ްކަމެްްނަށްއަޅުަގނޑުމެން ްކުެރވޭނެ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްއިޝްްއްމި ްލަފައޮވޭ. ްސުޕްރީމްްްތިޝާރީ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ެއްއ

ކަމަށްްދިއުމަކީްމީްްމިްދަްކަމެއްްކޮށްަފއިްނޫނިއްޔާއެހެންވީމާ،ްއެފަްއެހޭނެ.ކޯޓުަގއިްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްައހަންޖެހޭނެ.ް

ްކުެރވި ްުނކުރެޭވްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤަބޫލެއް ްމަޖިލީހުަގއިއަޅުަގނޑަށް ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްއޮތަސް.ްއެހެންވީމާ،ްްދާނެ  1110ބާރު

ނޑުމެންނަށްްމިްދިމާ އެއްްހޯދުމަށްްޓަކައިްސުޕްރީމްްކޯޓުަގއިްްތޫރީްލަފަވެގެންްއުޅޭްމައްސަަލިއގަިއްދުސްއެކަންްއަުޅގަ

ްނިންމައިގެންް ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްއެފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްގޮވާަލން. ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަ މި

ްިޢއްޒަތްތެިރްްމުނޫނިއްޔަކާ ްކަމަަކށް.ްޝުކުރިއްޔާ ްގެންެދވިދާނެ ްމިކަްންކުރިއަށް ްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްރައީސް.

ް1115 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްބަލައެއްނުގަންނަން.ްްއާދެ! ްކަމަށް އެއް

ްކުިރއަްއިޝްތިޝާ ްމަޖިލީހުން ްކަންތައްތައް ްހޯދުމުގެ ްލަފާ ްއިންތިާޒމުރީ ްވަކި ްގެންދިއުމަށް ްހަމަޖެހިފައިވޭށް ްއެްތަކެއް .

ނޑުްދަންނަމަގުންްކުރިއަށްްވަަޑއިގެންެނވުް އަރުވަނީްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްްމިްވަން.ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުމަށްްއަޅުގަ

 1120 ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް.ްވާހަަކފުޅުްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ްވިލުފުީށްދާއިރާގެް،ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމާަޙއުލެއް ްވާަހކަދެއްކޭނެ ްރަީއސް،ްމިތާނަގއި ްނަަގިއގެްންްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމިތާނަގއި ޤާއިމުކޮށްދެްއވާ.

ްވާހަ ްދައްކާ ްމި ްހަޅޭކަ ްއެތެރޭގައި ްމިތާ ްމާޙައުލެްއްްއްަލަވއިްސާފެއްުނވޭ. ްވާހަކަެދއްކޭނެ ްމިތާނަގއި ްކުރާއިރު ކަންތައް

ް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްވަންޖެހޭކުރައްްޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ ްމައްސަލަނެ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްއާދެ!  1125އަށްްްކަމެއް.

ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނަމަ ްދަންނަވާ ްމިއެްއޗެއް ްކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާްއަދު ްކަމަކީ ްއުޅޭ 68ްނޫނުއަސާސީގެ

ވާނީްްވަނަްމާއްދާަގއިްބުނަނީްމިއަދުްމިްނިންމާްނިންމުނ268ްްްޚިލާފުްކަމެއްްުކރަން.ްޤާނޫނުއަސާސީގެްްވަނަްމާއްދާއާ

ްމިްބާތިލު ްއަޑުއިިވގެން ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްމިއަދު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއާދެ! ްރަްކަމަކަށޭ. ްމަޖިލީހުގެްދިޔައީ އްޔިތުްނގެ

ްކޮމިޝަނު ްސަރވިސް ްސިވިލް ްކޮމިޓީން ްެބހޭ ްމުއައްސަސާތަކާ ްޢައްޔަންކުރަން،ްމިނިވަން ްބޭފުޅަކު ްރައީސަކަްށ ގެ

ްޢައްޔަން ްަޓކައިމެންބަރަކު ްނިންމުމަކާްކުރުމަށް ްނިންމި ްކޮމިޓީން ްރިޕޯެޓއް.ްއާދެ!ްއެްްއެ ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްގޮތުން  1130ބެހޭ
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ކަންކަންްްމިެވސްްދެކޮޅަށްކަންްްަވއިްއެްނިންމުމާނގޭްފުރަތަމަްކޮމިޓީގެްނިންުމމެއްްޮއއްއެްއެަބްެވސްްްރިޕޯޓުްކިޔާލީމަ

ްކަަމކީ ްހެތްވާ ްއެންމެ ްީމގެ ްއަދި ްގެަނއީ. ްކޮމިޓީގެް،ްނިންމައިގެން ްބެހޭ ްުމއައްަސސާތަކާ ްމިނިވަން ްކަމަކީ ްމަޖާ ެއންމެ

ދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްމުޤައްރިރުްލައްވާ،ްބުްހުންނަވާފައިްއެްކޮމިޓީގެްނައިކަމުގައިްފިލާްމުޤައްރިރުްމި

ްރިޕޯޓުް ްމި ްމިއަދު ްހިންގަވާަފއި ްހިންގަނީ. ްމި ްޖަރީމާތަކެއް ްހުރިހާ ްހިނގާ ްތެރޭގައި ްކޮމިީޓ ްމި ްލައްވައި ސަމީރު

ްއެންމެ ްވެސް ްއެްހުށަހަޅުއްވަން ްހުށަހަޅުްދެްފަހުން ްރިޕޯޓު ްމި ްއުުޅއްވަިނކޮށް ްމިތާ ްވެސް ްމިްބޭފުޅުން  1135އްވަން

ްދާއި ްބިލެތްދޫ ްއެނގޭހަވާލުކުރެްއވީ ްއަޙްމަދުްސަމީރާ.ްއެހެންވީމާ،ްއެބަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރިް،ްާރގެ ްދާއިރާގެ ިބލެތްދޫ

ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްްމެންބަރު ްމަކަރުވެިރކަމާއި ްމީހުންގެ ްިމ ްމިއަދު ްމީ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތްްއޮުޅވައިްަކންކަންއަްށ. ލާަފއި

ްއެހެންވީމާ ްމިންވަރު. ،ް ްސަކަރާތްރިާޔސަތުން ްަބޔަކު ްމިތަނުގައި ްމިްވެސް ްކުރަން ްކަމެއް ްކުރާނެހާ ްބަޔަުކ ްޖަހަން،

ް ްހިތުަގއި ްބަެއްއގެ ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމަޖިލީހާ ްމި ްއޮުތމަކީ ްޫދކޮށްލާފައި ްކަންތައްތައް ްބަިއވަރު ަކާކިއްަޝއްކުތައެަތއް

ްދާއިްއުފައްދަންޖެހޭްމްވަހު ްގެމަނަފުށީ ްމިތާނގައި ްއަދި ްފަދައިންކަމެއް. ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1140ް،ރާގެ

ްފަދަިއން ްފާހަގަކުރެއްވި ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްް،މާމިގިނލީ ްމިތަނަށްްމީ މިއަދު

ްމައްސަލަްކުެރވިގެންއެޖެންޑާ ްެގންދެވޭނެ ްްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްަނގާކަށް ްވޯޓެއް ްނޫން.ްމިކަމުގައި ފުރުޞަތެްއްެއއް

ނޑުދަންނަވަނީްމަޖިލިސްްހުއްުޓވުމަށްްޓަަކއިްކުރަންޖެހޭްމަަސއްކަތްްވެސްްްނުދޭނަން.ްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިް ްމެންްއަުޅގަ

ްބުް ްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކުރަީނ ްއެކަން ްއެއީ ްޤާނޫނުް،ނޭކުރާނަން. ް)ނ(145ްއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްއެބަްވަނަ ގައި

ް ްޤާނޫނެއް ްނަމަބުނޭ ްނިްނޫން ްނިންބަޔަކު ްދުސްންމާ ްމުމެއްގައި ްއަދި ްވީނަަމވެސް ްކަމުަގއި ްމައްސަލަެއއް  1145ކޮންެމްތޫރީ

ފަހުގެްނިންމުމެއްްނިންމާނީްްނަމަްއެކަމާްބެހޭްގޮތުންްއެންމެތަޢާރުޟުވުމެއްްއޮެވއްޖެްްނޫނުންްކަމަކާޤާކަމެއްްވިޔަސްް

ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްކޯޓުންނޭ. ްމިކަމާްސުޕްރީމް ްބުނެްަގއިމެދުްވަނީ ްއިނގޭތޯ.ްފަެއއްެޗއް ްސާފު ްވަރަށް ްެއތި ްބުނި .

ްއެ ްވަގުުތކޮެޅއްަގއި ްުނހުންނަވާ ްހަމަހޭގައި ްނައިބު ްތިަމންނަްބަންޑާރަ ްއޭުރގައި ްވިދާޅުިވ ްސާފެއްްްކަމަނާ ްމިކަން އަށް

ްއެންމެް ްނިންމަމުން ްޙުކުމް ްމި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްނިންމިއިރު ްމައްސަލަ ްއެ ްއިނގޭތޯ. ްސާފު ްވަރަށް ފަހުްްނޫނޭ.ްނޫން.

ްރާފުޕެރެގެ ްބުނަނީ 7ްްަގއި ްޯކޓުގެ ްސުޕްރީމް ނޑިޔާރުން، 7ްްފަ ްެތރެއިން ނޑިޔާރުންެގ ނިޑޔާރުންގ6ްްެފަ  1150ފަ

ްމައްސަލަ ްމި ްބާތިލު؛ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމީ ްބާތިލުްްއަކީ ްމީ ްނިންމުމެކޭ. ްބާތިލު ްނިންމުމަކީ ްނިންމި ްމި މަޖިލީހުން

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބުނަނީ. ްމި ްއޮްނިންމުމެކޭ ްނިންމުމެއް ްބާތިލު ްއެްއްވާފަދަ ްަކނަޑއެިޅެގން ްމިްްހަމަ ްގޮތަށް ނަފީކުރާ

ްކަމެއް ްނުކުރެވޭްމަޖިލީހަށް ްމިގޮތަކަށެްއ ްމިކަން ްގެނެސް ްރިޕޯޓެއް ްވެގެންދާނީްކޮމިޓީއަކުްނ ްނަތީޖާއަކަށް ްމީެގ ްނެ.

ްމި ްވެގެން ްމަޖިލިސް ްކޯޓަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްސުޕްރީމް ްދާނީ ްމައްސަލަ ްމަސްއޫލިއްްއަނެއްާކވެސް ްސަރުކާރު ޔަތުްދަނީ

ްކަންތައްްއަދާކުރާްމިންވަުރްބަލާ ްވެގެްނދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަށްވުެރްކޮމިީޓންްކުރާްކަހަލަ  1155ތަެކްއްކުރާްކަހަލަްތަަނކަށް

ްޖެހޭްއެބަ.ްއަދިްހަމައެހެންމެ...ޒިއްމާދާރުކަމާެއކީްމިކަންްކުަރން

ް
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ނޫނުަގއިްޤާްކަންތައްަތކާ،ޮގތުގެްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްަކމުގެްޙަޤީޤަތާއިްކަންްއޮތްްއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާްޢިް

ްއެްއޗަކާ ްމިްްނޭނގެންޏާްއޮތް ްވާހަކަްދެން ްކޮންމެ ްއައިސް ްދެއްކިްްތަނަށް ްވެސް ްއެކަންކަންްއެއް ްއިނގޭތޯ.  1160ދާނެ

ްއެއޮޅުން ްދެން ްމިްްނުފިލީމާ ްގޮތް ްހިނގާނެ ްނިންމާްމުންފެންނަްކަންކަން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަނީ.

ްވާހަކަ ްއެްއވެސް ްދެއްކޭނެ ްަޞއްޙަކަމާމެދުަގއި ްްކަމެއްގެ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނޯންނާނެ. ކަމެއްގެްެއއް

އެއްްނޯންނާނެ.ްދެންްއެްވާހަކަތައްްއޮޅުންނުފިލަިއގެްންްމެދުްދިވެހިރާއްޖޭގެްކޯޓެްއގައިްވެސްްދެއްކޭނެްވާހަކަކަމާޞައްޙަ

ްބޭ ްފަހުމީސިޔާސީ ްޓަކައި ްކުރާނެ.ްްވަކިްްވޯޓިްޙަސަންގެްނުމަކަށް ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްބޭފުޅުްނ ްބޭނުންވާ ގޮތަކަށް

ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުނާްއަޅުަގނެޑއް  1165ގެ

ްއެްއޗަާކއިްޤާނޫނުންް ނޑަށްްފެންނަންްއޮތް ްއަުޅގަ ނޑަީކްރާއްޖޭގެ ނޑަކީ.ްއަުޅގަ ގޮތެްއްހަދާްމީހެއްްވެސްްނޫްންއަުޅގަ

ްަމސައްކަތްްފެންނަ ްމަްއޗަށް ްއަޅުަގނޑުްއެއްެޗްއގެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްހުިރ، ްފޮނުވާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމީހެއް. ކުާރ

ްަރއްް ްދާއިރާގެ ްހުރި ްފޮނުވާފައި ްޔިތުންގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްަމސައްކަތްއިހުާސސްތަކާެއކު ްމި ްއެހެންީވމާ، ްމީހެްއ. ކުރާ

ްވަކާލާތުކުރުމަށްް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަދި ްނިންމުމަކާ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްއެްއޗަާކއި އޮތް

 1170ންމާްނިްއެކަންްތަނުަގއިްަވކާލާތުކޮށްްއެްކުެނވިްބޭފުޅަބަްނާޑރަްނައިބުގެްފަރާތްޕުޅުންްވަަޑއިގެންް،ޓަކައިްވަަޑިއގެންނެވި

ްހިނގައިް ްމައްޗަށް ްޮއުޅންްދިޔަނިންމުމުގެ ްކަންތައްަތއް ްއެފަދަްގޮުތގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރަނގަޅުާވނީ ްދެން ނުފިލަންޏާ

ްއެ ްބަލާފައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭޯތ ްނުތިއްބެވުން ްއަޅުަގނޑުމެްބޭފުޅުން ްއެްއޮތީ، ްބަލާފަިއ ްން

އަިދްްހެއް.ްއޭނާްމަޤާމުންްވަކިކުރުމަށްފަހުގައިމީްޙަސަނަކީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމަޤާމުންްވަކިކޮށްފައިވާްމީއޮތީްފަހު

މީހުންްމިްްަޞއްޙަކަމާމެދުްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްާވހަކަދައްކަންޏާްއެްްގެމިްމަޖިލީހުންްނިންމާފައިްއޮތްްނިންމުމެއް

ް ްއެކަންްނިންމާފައިތަޞައްރަފުމަޖިލީހަށް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި  1175ނިންމާފައިްްވަނީ.ްނުފުދެނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމި

ްކަމަށްް ްވާހަކަދައްކާ ްޚިލާފަށް ްނިންމުމާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްތިެބގެން ނޑީަގއި ްގޮ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމައްޗަށް. ްނިންމުމެއްގެ އޮތް

ްގެ ްިމްމަޖިލީހަށް ްއަނެްއާކވެސް ްދެން ްނިންްއެްް،ނެސްވާނަމަ ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްރައީސް.ޫނން ްމަަވންޖެހޭނެ.ްޢިއްޒަތެރި

ް ްބަދަލުކުރެވޭނެ ްެވސް ްކޯޓަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްރީމް ްނިންމުމަކީ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްމަޖިލީހުން ނިންމުމެއްްރައްޔިތުންގެ

ްކޮށްފައިްތިބޭްބަެއއް.ްއެްހުންްޢައްޔަންރައްޔިތުންގެްމަޖިލީދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްރީމްްކޯަޓީކްްއީސް.ނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ްކަމެްއެގްްމީހުންނަށް ްއެއްވެސް ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮންނާނެ ްބުނެފައި  1180ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ

ނެފައިްކަންްެއގޮތަށްްބު.ްއެހެންީވމާ،ްއެއެއްްނުބެލޭނޭްޞައްޙަކަމާމެދުަގއިްދިވެހިރާްއޖޭގެްއެްއވެސްްކޯެޓްއގައިްމަްއސަލަ

ްްއޮްއވާ ްޤާނޫނާިއ ްސިޔާސީ ްިޚލާފަށް ްަފއިދާަގވާއިާދ ްޓަކައިްްމީހުންގެ ްިއއްތިހާްއަށް ްތޭީވސް ްާޚްއޞަކޮށް ދުގެްއަދި

އެްމައްސަލަްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްބަލައިގަނެްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްއަނބުރާއިްޢިއްޒަްތްއަށްްޓަކައިްްމީހުންގެްފައިދާ

 .ދިަޔއީގެންކަތްކުރަމުންްށްްޓަކައިްމަސައްްހަލާކުކޮށްލުމަ
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ް1185 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ް،އެއްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް1190 

 ވާހަކަދެްއެކުވން:ްއަޙްމަދުްއާމިރުއިާރގެްމެންބަރުްދާކުޑަހުވަދޫް

ްނިޢިއްޒަ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްމައްސަލަްތްތެރި ްބެހޭ ްހުށަހަޅައިގެްންްޒާމާ ްރިޕޯޓުތައް ްކޮމިޓީ ްމިއަދު ްނެގީ ްމި އެއް

ްމިް ްމިހާރު ްމަޖިލިސް ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްާވހަކަދައްކަމުންދާއިރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރޭގަްރިޕޯޓުތަކަށް ްހުއްޓުމެއްގެ .ްއޮތީ

ްކޮ ްހުއްަޓއިލާފަހުރިހާ ްވަނީ ްމަސަމިޓީތައް ްކޮމިޓީގެ ްޢާއްމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ .ް ްނެތް. ްވެްސ ބަޖެޓުްްމަޖިލީހުގެްއކަތެއް

ްކޯލްފާސްކުރަންޖެހޭ ްއަށް ްކޮމިޓީ ނޑުމެންނަށް ނޑުމެންް.ްއަޅުގަ ްއަުޅގަ ްވެސް ްމުޤަްއރިރު ްނައިބު ްމުޤައްރިރާއި  1195ކުރަނިޮކށް

ްްބޭނުންވަނީްކޮމިޓީތައްްބާްއވަން.ްއެހެން ްނުާބއްަވއި،ނަމަވެސް ްިމގޮްކޮމިޓީތައް ްހުށަހަޅައިގެން ްރިޕޯޓުަތއް ތަްށްކޮމިޓީ

ްމި ްކުރީމާ ްޒިންްކަންތައް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުެރވެނީީކްނޫންްމާދާރުކަމާއެކީމަޖިލީހުގައި އެހެންވީމާ،ްެއކަމަްށްް.އެކަން

ް...ކޮންމެވެސްްހައްލެއްް

ް

 1200 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހު ްދުވަހު ްކުރީ ްގޮތް ްއޮތް ްކަން ްމައްސަލަިއގައި ްޫނން.ްތި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްރައީސްްނިޒާމާ ްވިާދޅުވެފަގެ .ްވަނީ

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްދިއްޫދ ްއިށީްނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަމީރު ވާހަކަފުުޅްއަޙްމަދު

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.

ް

 1205 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޢިްއޒަތް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރވިްސްޝުކުރިއްާޔ ްސިވިލް ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ތެރި

ްއިންަޓވިުއކޮށް ްއެތަނުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްލުމަށް ްމެންބަރަކު ްމިހާރުްް،ކޮމިޝަނަށް ްކުިރއިރު ނޑުމެން ައުޅގަ

ް ްިއނގޭތ4ްޯކުރިމަތިލާފައިވާ ްނޫން ްބޭފުޅުންނެއް ްއެކަށީގެންވާ ްއެންމެ ްމަޤާމަށް ްމި ްއެބޭފުޅުންަނކީ .ްް އެްބޭފުޅުންނަށް

ް ްއަޅުްފުރުޞަތު ނޑުމެންނަްށ ްހާމަކޮށްފައިވާނެ.ގަ ްރިޕޯުޓަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކ ްނެތްކަުމގެ އެހެންކަމުންްްދެވޭކަށް

 1210ްމިހާރު...
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 !ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮްށހިތްތަވާ

ް

 1215 ރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއި

ނޑުްދަންނަވަްންޭބނުންވަނީްދިވެހިރާއްޭޖގެްސުްޕރީމްްކޯޓުންްނިންމާފައިްއޮްތް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ް ްއިޙްތިާރމުނިންމުމެއް ްނިންމުމަށް ްއެ ްވަންޏާ ްނިންމުމަށްްކަމަށް ްއެ ްަމޖިލީހުން. ްރަްއޔިތުންގެ ކޮށްފިއޭ

އިްއޮތީްޙުކުމްގަިއްބުނެފައިްއޮތްްގޮތަށްްއެކަންްއަޅުަގނޑުމެންްދޫކޮށްލާފަްކުރުމަށްފަހުގައިްސުްޕރީމްްކޯޓުގެްއެމުތިރާއިޙް

ްނިންމުމާ ްހިސާަބކުންނެއްްއެކުްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެްއވެސް ްއެހެންކަމުްނ ްދިޔަީއ. ްުކރިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގައި

 1220ެއއްްއޮތްްކަމެއްްްއެްއވެްސްމައްސަލަްޅޭްގޮތުންްނިންމިްނިންމުމުގައިގުްމިކަމާްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްަމޖިލީހުން

ްމައް ްއެ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްައޅުަގނުޑމެން ްއެހެންވީމާ، ްިއޢުލާނުނެތް. ްބެލުމަށްފަހުގައި ްތިިބްސަލަ ްނަގާފައި ކޮށްގެން

ްަރއީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިަޔއީ ްކުރިއަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންަޓވިުއ ްައޅުަގނޑުމެްންމީހުންގެ ްިއންޓަވިުއގަިއ ްއެ ސް.

ނޑުމެންނަށްްބެލިއިރުަގއިް ކުރާްނަމެްއްަގނޑުމެންްމަޖިލީހަށްްރިކަމެންޑުނުލިބޭތީވެްއަޅ75ްްު%އެްއިންޓަިވއުްިއންްއަުޅގަ

ށްްގަާވއިދާްޚިލާފަްއިވެސްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަުދގެްހާލަތަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްިސވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަުނގަިއްޤާނޫނާ

ްކުރަމުންގެންްއެ ްމީހަކު ްހުންނަވަިއގެން ްމަޤާމުަގއި ްރައީްސގެ ްއޭެގްގެންްއެްތަނުގެ ްޢަމަލުތަކަކީ ްޤާނޫނީ ްޣައިރު  1225ދާ

ްކަމެް ްެގއްލިގެންދާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރަީއސް.ޞައްޙަކަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ. ްސަރވިްސްްއް ްިސވިލް ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްހުން ްގޮތެްއގައި ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްކޮމިޝަކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްިސިވލް ްމުޅި ްހުރެގެން ްއެތާ ްރަީއސަުކ ނަށްްނަ

ްއެްނގުން ްމިްތަާކއިއަންގަމުންދާ ްިދވެހިރާއްޭޖގައި ްހިްަކންތައްތަކަކީ ްޢަމަލުވަގުތު ްޣައިުރްޤާނޫނީ ތަކެއް.ްއަިދްނގަމުންދާ

ްހަމައެއާއެް ްއ31ްަކު ްއެ ްމުވަްއޒަފުންނަށް ްމީހާްތައްމުރުމަޢުރޫފުހާސް ްހުރި ްރަްްކުރަން ްމަޖިލީއަކީ ްއޭނާްއްޔިތުންގެ ހުން

ް ްމީހެއް. ްވަކިކޮށްފައިވާ ްމަޤާމުން ްދީފައިވާ ްމީހަކުއަށް ްއެފަދަ ްނިްއެހެންވީާމ، ްޞައްޙަކަމާމެދުްނިންމާ  1230ންމުމެއް

ްއުފެދޭނެްއިނގޭތޯ.ސުވާލު

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްޢިްއޒަތްތެރިް،ހޯރަފުށީ ްދާއިރާގެ ްްހޯރަފުށީ ްގަވާއިދަށްްމެންބަރު މަޖިލީހުގެ

 1235ްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންދަާވ.ްވާ!ހިތްތަހުރުމަތްތެރިކޮށް

ް

 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްދަންނަ ްލަންްބޭނުންވަނީްއެހެންކަމުން...ވާޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްައޅުގަ
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ް

 1240 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްގަާވއިދަށްްކުޑަހުވަދޫ ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ރު.ްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްއަޑުަގދަނުކުރައްވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަދައްަކވަމުންދާއިްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދަވާ.

ް

 1245 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންްމިތާްތިބިންދެއްްބޭުފޅުންްވާހަކަފުޅުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއެ ްެވސްްވާހަކަެދއްކީމަ.ްއަުޅަގނޑުގެްކެިވއިރުްައުޅގަ

ްމިްއަޅުަގނޑު ްވާަހކަ ްައޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުގައި ްލިބުނު ްއިނީ.ްއަޅުަގނޑަށް ްރީތިކޮށް ްމިތާ ދައްކަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްްހުރީ

ްއެްއެ ްނުކެރެންޏާ، ްއަުޑއަހަން ްކެތްތެރިކަާމއެކު ްހަްބޭފުޅުންނަށް ްއެްބޭފުޅުން ްމަސައްކަތުަގއި ްމި ްޖަމުނުކުރެެވންޏާ

ްރަ ްެއންމެ ްބައިވެރިނުވުން ްޢިއްބޭފުޅުން ްރައީސް.ނގަޅުވާނީ. ްމަޖިލީހުންްްޒަްތތެރި ްރައްޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްހުންނަ ްކޮމިޝަނުގައި ްސަރިވސް ްިސވިލް ްފަންދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާޫނނުާވ ނޑައެޅުމަށް ްކަ ްސުޕްރީމްްްރާތެއް  1250ބަޔާންކުރަނީ

ްމީހުން ްޮކމިޝަނަށް ްސަރވިްސ ްިސވިލް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްނޫނޭ ްކޯޓަކުންނެްއ ްެއއްެވްސ ްނޫނޭ. ލާނީކީ.ްްކޯޓަކުންނެއް

ސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނަްށްމީހުންްލުމަކީްދިވެހިރާއްޭޖެގްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްއޮްތްބާރެއް.ްއެްމަޤާމަށްްމީހުންް

ް ްއެ ްޒިންމާދާރުކުރުމާ،ލުމާއި ްމީހުން ްމަޤާމުގެ ްއެ ްޢައްޔަނުކުރުމާ، ްމީހުން ްވަކިކުރުމަީކްްމަޤާމަށް ްމީހުން ްމަޤާމަށް އެ

ްގެްމަޖިލީހުން....ދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންް

ް1255 

ްކަދެއްެކވުން:މުފީދުްވާހަްބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެން

ނޑަށްްފުރުޞަުތއެރުވީތޯ؟ްނޫނީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަައކަށްތޯ؟  ރައީސްްއަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 1260ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަެދއްެކވުމަށްްފުރުޞަތުއެރުވީ.

ް

ްކަދެއްެކވުން:މުފީދުްވާހަްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ްމެންބަެރއްެގް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރިވްސ ްސިވިްލ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުިރއްޔާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްބައެްއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވިާދޅުވަ ބަެއއްްް،ގެންަދވާއިރުމުންމަޤާމުްހުސްވެއްޖެްކަމަށްްމި

ްވިދާޅުވަމުންޢިއްޒަ ްމެންބަރުން ްހުތްތެރި ްމަޤާމު ްއެ ްރައީސް.ގެންަދވަނީ ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޢިއްޒަތްތެރިްްހެއްނުވެއޭ.  1265މި
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ްގުޅިގެންްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއެ ްވަނީްްމަޖިލީހުންްނިންމިްނިންމުމަކާްގުިޅގެންްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްހުށަހެޅުނުްމައްސަލައަކާ

ްނެރުއް ްއެކިްވާފަޙުކުމެއް ްފަރާތްތަކުން ްއެކި ްގޮތުން ްހުރި ްފިކުރު ްސިޔާސީ ްތެރޭަގިއ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޙުުކމް ްއެ .

ނޑުމެްނގެްތެރެއިންްބަެއްއްްއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ގެންދަނީްތަރުޖަމާކުރަމުން.ްޢިްގޮތްގޮތަށްްމި ބައެއްްފަރާތްތަކުން،ްއަުޅގަ

ްސުޕް ްގޮުތގައި ްފާހަގަކުރަްއވާ ްމެންބަރުން ްމަޤާމުްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޝަނުގެ ްަސރވިސް ްިސވިލް ްޙުކުމުން ްކޯޓުގެ ރީމް

ްފާހަގަކުރައްާވް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއަެނއްބައި ްބޭފުޅުން، ްއަނެއްބަިއ ްނޭނގޭ. ްަކމެއް ްުނގެއްލޭ ްކަެމއް،  1270ގެއްލުނު

ްސުޕްރީމް ްްގޮތުން ްއެކޯޓުގެ ްސިްްުޙުކމުން ްެއގެންށޭ ްހުސްވެއްޖެްގެްކޮމިޝަނުްސަރިވސްްވިލްއޮތީ ކަމަށް.ްްމަޤާމު

ްރައީްޢިއްޒަތްތެ ްމައްސަލަްމިްސް.ރި ްބޮޑު ްރައީސް.އޮީތްޤާނޫނީ ްޮގއްސަ.ްިޢއްޒަތްެތރި ނޑުމެްނގެްްެއްއެގްތެރެއަށް އަުޅގަ

ް ްއެބަްޢިއްޒަތްތެރިމި ްޮބޑުްމަޖިލީހުަގިއ ްއަްއޮތް ްޕާޓީ. ްދެ ްސިންާގ ްޅުަގނޑުމެންެގ ްމަޖިލީހުަގއިްިމ ޢިއްޒަތްތެރި

ގައިްއެންެމްރިްރަީއސް.ްމިްމައްސަލައިްއެއް.ްޢިްއޒަތްތެްޕާޓީްަމއިނޯރިޓީއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްކިޔަމުްމެޖޯރިޓީްޕާޓީއަކާއިް

 1275މެޖޯރިޓީްްމެދުގަ.ވަނީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްމެޖޯރިޓީްޕާޓީްއާއިްމައިނޯރިޓީްޕާޓީގެްްބޮޑަށްްޚިޔާލުްތަފާތުވެފައިްމި

ްެވއްޖެ ްދެކޭގޮތުން ްްލްސިވިްމުއްޔާޕާޓީ ްހުްސެވފައިްިޑްއެްނގޮކޮމިޝަނުގެްސަރވިްސގެ ްކޯޓުްންކޮންެމްްވަނީ ސްޕްރީމް

ްނަމަވެސް.ްގޮތަކަށް ނޑަެއޅުްއިވ ްކަ ްޕާޓީންްނިޔާ ްމައިނޯރިޓީ ްގޮތުންދެކިވަޑަްއަދި ްސިވިލްްވެއްޖެްްިއގަންނަވާ ްއްޔާމުން

ްނުވާނެްޢުލާންކުރެިވގެންއެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްއިްހުސްވެފަޮގނިޑްްސަރވިސްްކޮމިޝަުނގެ

ް ްދެކިވަޑއިގަންަނވަނީ. ްއެ ްޕާޓީން ްމައިނޯރިޓީ ްމިއެއާެއކީގަްހަމަކަމަށް ްމަޒަތްތެޢިއްްއި ްތަމްސީލުކުޖިރި ރަްއާވްލީހުގައި

ްޤާސިްމްއިބްރާހީ ްލީޑަރު ްޕާޓީގެ ްފާހަގަކުަރްއވައިިފްޖުމްހޫރީ ްނިންމަވާމް ްއަށ75ްްފަިއްވަީންކޮމިޓީން  1280ްވުރެްއިންަސއްތަ

ްމަދުް،މަތިން ްަގވާއިދާމީހެކޭްކޮސައްތަްލިބޭްންްއ75ްިވެގެން ނިންމިްނިންމުމާްްކޮމިޓީންް،ޚިލާފަށްްްލިފައިާވނީ.ްކޮމިޓީގެ

ްރިޕޯ ްޚިލާފަށް ްއޮތްކަންޓް ްއެބަްއައިސްފައި ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްފެްވެސް ްރައޮތް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖުމްލަްސް.އީންނަން.

ނޑުމެންގެްމިއަްްންްބޭނުންވާްވާަހކަާވލަގޮތެްއގަިއްައޅުަގނޑުްދަންނަް ްިޢއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގައިްމެޖޯރިޓީްޕާޓީްކީްައޅުގަ

މަޖިލީހުގެްނިޒާމުްެގއްލިފައޭ.ްސުޕްރީްމްވަނީްްމިއަދުްމިް،ވެްޚިޔާލުތަފާތުްފަރާތުގެްމެދުަގއިްަމއިނޯރިޓީްޕާޓީެގްދެްއާއި

ްުޙކުމާ ްދެްކޯޓުގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޢަމަލުގުިޅގެން ްކުން ްގޮތެއް ްމިރަންވީ ނޑުމެންނަށް ްިޢއްތަތެިރްްއަުޅގަ ްނޭގިފައޭ.  1285ވަނީ

ްދެއެްސް.ރައީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުގޅިގެން ްވަނީކަމާ ްކަމުގައި ްކުރާ ްކަމެއް ނުޑްަޒތްތެޢިއްްވިްއޔާމުްން ްރައީސް،ްއަުޅގަ ރި

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ްޕާގޮވާލަން ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުްްއާއިްްޓީމި ްޕާޓީއާ ްމައިނޯރިޓީ ްާމއ95ްްައސާސީގެ ދާަގއިްވަނަ

ްސުބަ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްހޯދަން.ޔާންކޮށްފަިއވާ ްލަފައެއް ްއިޝްިތޝާރީ ްކޯޓުގެ ްމިްްޕްރީމް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުގައި

ށްްތަރުޖަމާކުރަމުންްނޑުމެންނަށްްއެިކްގޮތްގޮތަސަރވިސްްކޮމިޝަުނގެްޤާނޫނުގައިްބަޔާންކޮށްަފއިާވްގޮތްްއަޅުގަްްލްސިވި

ްސުޕްރީމްްމި ް ނޑުމެންނަށްްދަނީ. ްއަޅުގަ ްޙުކުމް ްތަްކޯޓުގެ ްގޮްތގޮތަށް ްރުޖަމާއެކި ްމިްްމިްކުރެެވމުން ްއަދި  1290ދަނީ.

ްއެްމަޖިލީހުން ްނިންމުން ްމިތަރުޖަމާްގޮްތގޮތަށްްކިނިންމި ްތެރޭަގިއްްކުރެވެމުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެންވީމާ، ދަނީ.

ގެްނދިއުމުގެްވިސްނުންްކަންކަންްރަނގަޅުމަގުންްގެންދިއުުމގެްނިޔަތްްއޮތްކަމުަގއިްވާކަުމގަިއްްކަންކަންްރަނގަޅުްމަގުން
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ްދިވެހިްިވއްޔާްވަނީ ްމަޖިމިއަދު ްރައްޔިތުްނގެ ްޕާޓީލީހުރާްއޖޭގެ ްމެޖޯރިޓީ ްމުހިއްމުްްމައިނޯރިޓީްއާއިްގެ ްއެންމެ ޕާޓީގެ

ްމިްލިއްޔަަތކަށްމަސްއޫ ްޢިްއޒަތްތެރިސަލަިއގަމައްްވާނީ ްމި ްމަޖިލީްއި ްއަނެްްކަރާމާތްނަގާލައިހުގެ މިްްއްބަަޔކަށްއެއްބަަޔކު

ްހަޅޭއްފަޭޅއްލަަވއިޟާރަމަްމާތްވެގެްނވާ ްޒުވާބުކޮށް ްޢިއްޒަތްތެރިްްންމަހު ްމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްބަދަލުގައި  1295ައޑުގަދަކުރުުމގެ

ްސުްމަޖިލީހުން ްފާސްކޮށް ްލަޤަރާރެއް ްކޯޓުގެ ްހޯދަންވީޕްރީމް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނޫނުޤާްނޫންތޯއޭފައެއް ވަަނ95ްްއަސާސީގެ

ނޑުމެންްދަށުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ދާގެްމާއް .ްއޮތީްބަޔާންކުރެވިފަްގޮތްްމިްރާނެކަންކުްމިކަހަލަްހާލަތްތަކުގަިއްއަޅުގަ

ްރަީއސް. ްމިއެހެންްޢިއްޒަތްތެރި ްްީވމާ، ްނުދެކެން ްައޅުަގނެޑްއ ްނަކަމުަގއި ްބަންޑާރަ ްހަމަައށް ްމިއަދާ ްލަފާްއަދި އިުބގެ

ނޑުމެންެގްގަްވިއްޔާމުންްައޅުްރާްކަމުަގއިްވަނީްނުވާކަުމގައިްބަޔާްނކުްތއިރުްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްޙުކުމްްސާފުގޮަތކަށްްއޮްވަކި

ްރައްތެ ްކޮންމެ ް ްޙައްޤެއް،ރެއިން ްލިބިގެންވާ ްޕާއަޅުގަްްޔިތަކަށްމެ ްކޮންމެ ްތެރެއިން  1300ންާވްލިބިގެްށްޓީއަކަނޑުމެްނގެ

ްކޮންައޅުަގނޑުް،ޙައްޤެއް ްެތރެއިން ްމެންެގ ްލިމެ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޙައްެޤއްަރއްޔިތުންެގ ްުޙކުމްްްބިެގންވާ އެ

ްތަފްސީލުކުރުމަށް ްއަުޅގަްއިތުރަށް ްސުޓަކައި ްނޑުމެން ްދާްޕރީމް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްެދވިދާނެ.ްންކޯޓަށް ްވެސް

ްރައީސް. ްްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކޮށް ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްއަޅުްިމއިން ްތިބެގެން ްމިތާ ނބަހަްއޓާފައި ްހަގަ ްރަމްޑުމެން ްމި ްޟާންްމަ

ނުޑްޤަް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ދިއްކޮށްަފއިްހަޅޭއްަލވަނީލަށްްއިނގިނލިމާހުގައިްހަމަްެއކަކުްއަނެކަާކްދިމަ ބޫލެްއްއަުޅގަ

ް ްސިވިލްނުކުރަން ްނެތަސްްސަރވިސްްކޮމިޓީން ްއޮތަސް ްހުސްވެފައި ްމަާޤމު  1305ސަރިވސްްްސިވިލްް،ކޮމިޝަނުގެ

ްހުސްވެފަް ްމަޤާމު ްއޮކޮމިޝަންގެ ްއި ްމާކްސްތަސް ްވަނީ ްމި ްކޮމިޓީްނ ްނުވަތަނެތަްސ ސަރިވސްްްިސވިލްްދިނުމުަގިއ

ް...ްރާނީްމަދުވެެގންއްޔަންކުކޮމިޝަނުގެްމެންބަރުކަމުގެްަމޤާމަށްްޢަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 1310ްތްތެރިވަން.ްނަސޭހަްމަށްމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުރުހުކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަާވިއދަށްް

ް

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ންމާފައި،ްނިްއެގޮތަށްްކަށޭްޮކމިޓީންވާްބޭފުޅަގަންނަްކްސްްިލބިވަަޑއިަސއްތަްމާއިނ75ްްތެރިްރައީްސ،ްމަދުވެެގންްޢިއްޒަތް

ްމާ ްލިބިަވޑަިއގައެ ްކްސް ްބޭފުޅެއް ްފެންވަރުގެ ްވަނީންނަާވ ްވިސްނައިާލއިރު؛ްްނެްތަކމުގައި ްބުއްދިން ްހަމަ ިވއްޔާމުން

ްޢާއް ްރައީސް، ްއަޅުްބަލާއިރުްއުސޫލަކުންްމުްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަންެވސް ްްމިްަގނޑުމެން  1315ބަލުންްއަލުންޖެހެނީ

ްކުރުމެއިޢުލާން ްއެކަން ްެއގޮަތށް ްއެހެން ްހިތަށްްއްކުރަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތި ްައޅުގަްްެއރިވެސް ނޑުމެންްގޮތަކަށް

ްމިކަން ްކުރަމުން ްރައީސް.ގެންދަނީ.ްްކަން ްއުސޫލުްްތިމާމެންގެިތމަްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރުމުގެ ްއޮތަތީވެ،ްކަންކަން ްމެޖޯރިޓީ

ނޑުމެންްދޫ ދެންްއަޑުގަދަކޮްށގެންްްތިމާތިމެންގެްއަުޑަގދަވީމާތިމަްރައީސް.ްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްކޮށްލަންްއެބަވެސްްއަުޅގަ

ްހުއްޓުވާލައިގެ ްއުސޫމަޖިލިސް ްަކންކުރުމުގެ ްއެބަްލުން ްދޫކޮށްލަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޢިޖެހޭްވެސް ްރައީސް.. ްއްޒަތްތެރި
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ްމިްްއަޅުަގނޑު ްޮގވާަލން ްޕާޓީްތަކުރާރުކޮށް ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްޤަރާރެއްްްޢިއްޒަތްތެރި ްގުޅިގެން ްޕާޓީ ްމައިނޯރިޓީ  1320އާއި

ްއެއްް ްއެކުވެރިކަމާއި ްއަޅުްހުށަހަޅަން. ްެއކީަގއި ްމިްތެރޭަގއިްނޑުމެންގެގަްބައިވަންތަކަމާ ްސުވާލުގެްއުފެދިފަިއ ްޤާނޫނީ ްވާ

ްސު ްހޯދުމަށްޖަވާބު ްކޯޓުން ްނޫނުޤާްޓަކައިްޕްރީމް 95ްްއަސާސއީގެ ްަދށުން ްމާއްދާގެ ްމިވަނަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ

ނޑުންްޤަރާރެއްްފާސްކޮްށްސުޕްރީމްްކޯުޓގެްލަފާޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހު ިރްްއޒަތްތެތަކުރާރުކޮށްްމިްޢިްހަމަްހޯދުމަށްްއަޅުގަ

ްޕާޓީ ްމެޖޯރިޓީ ްޕާްމަޖިލީހުގެ ްމައިނޯރިޓީ ްައޅުގަްްޓީއާއި ްހާލުގައި ްދަންނަވާ ްނިންމާލަން.ްއަށް ްވާހަަކކޮޅު ނުޑގެ

 1325ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެ

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާފުރަތަމައިނުންވެްައޅުަގނޑު، ްބޭނުންވަނީ ްރިޕޯސް ްކޮމިޓީ ްމި ްލަން ވަަނ6ްްޓުގައި

ްދުްވަނީްއެްޙީޢަލީްވަތޮްއޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްްވާބަާޔންކޮށްފައިްންބަރުންގެްގޮތުގައިކުރިްމެނިންމުމަށްްތާއީދުނުކުތާގައިް

ްޖަލްސާ ްހާްދުވަހުގެ ްރިޕޯްކަމަށްްނުވާޒިރުްއަށް ްބަޔާންކޮށްހާޒިރީ ްފަުޓގަިއ ްޖަލްސ23/17/2113ާ. ްޭބްއވުނު  1330އަްށްްގައި

ނެްޢިްއޒަތްތެރިްސައްޙަެއއްްނުވާަކމަށްްބަޔާންކުރަންޏާްރިޕޯޓުްްދިންޔާންކޮށްަފއިްއޮންނަްމީހެއްްވޯޓުކަމަށްްބަްނުވާހާޒިރު

ްރިޕޯ ްއެ ްވާަހކަރައީސް. ްނުދެްއކޭްޓަކަށް ްޢިްއޒަތްތެެއއް ްއެހެްނވީމާ، ްަރއީސްްނެ. ްްރި ނޑު ހޭްބެްނިޒާމާއަުޅގަ

ްއެްގެމައްސަލަެއއް ްދަންނަވަްގޮތުަގއި ްގޮވާހަކަ ްމެދު ްމިކަމާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވީ. ްނިންމައިން ދިނީމާްތެއް

އެހެންވީމާ،ްިމަކމާމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްްރައީސް.ްކުރެވިދާނެ.ްޢިއްޒަްތތެރިސްބަހުނޑުމެންނަށްްރިޕޯޓަށްްދެންްއަޅުގަ

 1335ްޖެހޭ.ްްގޮތެއްްނިންމައިދޭންްއެބަ

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްހިތްތަވާ.ްޑަިއގެންްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްވައިށީނދެމެންބަރުންްކޮޅަށްްތިއްެބވިްޢިއްޒަތްތެރިްް

ް

 1340ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެ

ް ްރައީްސ، ްމިހާރުްްށްއަްކޮމިޓީްމަޖިލީހަށްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ ްވޯޓުދޭނީ ްކޮމިޓީގައި ްމީހުން ނާންނަ

ްް.ތޯނޫންސާފުކުރަންވެއްޖެ ްޯވޓުމިީއ ްަތނެއްތޯޕްރޮކްސީ ްޢިްއަޒތްތެރިްދެވޭ ްމިކަްންްކޮމިޓީތަކަީކ. ރައީސް،

ސްްައޅުަގނޑުމެންްނީ.ްހަމަްތިހެންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްރިޯޕޓެއްްގެނެންްކުރިއަށްްގެންޭދވޭނޫންތޯްމިކަސާފުކޮށްފައެއް

ދިްކުްނުލާހިކުް،އެކަމުންްބައްލަވާްއެްނމެްފުރަތަމަގެންދަވަނީ.ްްނުދީްތިްހުއްޓޭްބުނީމަްފުރުޞަތުްނިޒާމީްމައްސަލަްއެބަ

 1345ް...ްހުންނަނީްހާޒިރީްރިޕޯޓުަގއިްކުދިްމައްސަލަްމި

ް
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ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްޕާޓީ ްމިްއާދެ!ްޖުމްހޫރީ ްަވގުތު ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ްއަށް ްދާއިރާގެްޢިއްޒަްނިމުނީ.ހާރު ްއަޙްމަދުްތިމަރަފުށީ ްމެންބަރު ތްތެރި

ް.ޝަރީފު

ް1350 

ްންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްެކުވން:ފުށީްދާއިރާގެްމެތިމަރަ

ްރައީސް ްޢިްއޒަތްެތރި ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްހުށަް،`. ްމިމިއަދު ްމައްސަލަްްހެިޅފައި ައކީްްވާ

ްއަޅު ްހާލެްއގައި ްމިއެްއވެސް ްމައްސަލަްަގނޑުމެން ްހުށަހެޅޭނެ ްކަްްމަޖިލީހަށް ނުދެކެން.ްްނޑުގަްައޅުްމުގައިއެއް

ް.ްސް.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްވާހަކަެދއްކުުމގެްފުރުޞަތުްދެއްވާޢިއްޒަތްތެރިްރައީ

ް1355 

ް()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންްކޮޅަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިތިއްެބވި ް ްމަޖީލީހުވަށީނދެބަރު ްހުޑަިއގަންނަވާ. ްަގާވިއދަށް ްހިތްތެވުމަށްްގެ ްރުމަށް

ްމެންބަރުއިށީނދެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގެަމނަފުށީ ްޢިވިލުް،ވަަޑިއގަންނަވާ. ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްފުށީ  1360އްޒަތްތެރި

ްމެްނބަރުވައިށީނދެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްތިއްބެވި ްޮކޅަްށ ްޢިއްޒައިށީންންަޑިއގަންނަވާ. ްމަޖިލީހުގެްދެވަަޑއިގަންަނވާ. ތްތެރި

ްަދންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދަސްކުރައްވާްހުމަޖިލީް،މެންބަރުންނަށް ްގަާވއިުދ ްމަޖިލީހުގެްޢާއްް.ގެ ްމުޤައްރިރަށް ްކޮމިީޓގެ މު

ްއެ ްފުްބަރަކުްއެންނަވަްނޖެހޭނެ.ްމަޖިލީހުގެްމެންްިގވަަޑިއގަނގަާވއިދު ްވާހަަކއަކަށްްބޭފުޅަކަށްްއެރުވޭ ްދައްކާ ްރުޞަތެއްަގއި

ް ްްރައީސްމަޖިލީހުގެ ްިޢއްޒަތްތެިރ ްނުވާނެ. ްގަާވއިދަްށްމަޖިލީހުްވަޑަިއގަންނަވާ.އިށީނދެްމެންބަރުޖަވާބުދާރީއެއް ގެ

ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްމެހިތްތަވާ. ްއިށީނޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު  1365ދެވަޑަިއގަންނަވާ.

ްމަޖިލީހުގެ ްހިހުްގަވާއިދަށްްްމެންބަރު ްއިށީނދެރުމަތްތެރިކޮށް ްތްތަވަިއ ްވިލުވައިީށނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ފުށީްޑަިއގަންނަވާ.

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްޢިއްޒަތްތެރިްްދާއިރާގެ ްމަޖީލީހުގެްގަވާއިދަށް ްޢިްއޒަތްތެވާ.ްވިލުހިތްތަމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފުށީ މެންބަރުްރި

ްހުމަޖިލީ ްަގވާއިދަށް ްވިލުރުަމތްތެރިކޮށްހިތްވާހުގެ ްޢިއްޒަތް. ްާދއިރާެގ ްފުށީ ްމެންބަރު ްމެންތެިރ ބަރުންނަށްްއެހެން

ްއިށީނދެ ްހުރަސްނާޅުއްަވއި ްގެންދަވާ.ްަވަޑއިގަންަނވާ. ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

 1370ްންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިައށްްގެންދަވާ.ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތެްތރިްމެ
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ްވަނ144ްައަސާސީގެްނޫނޫވާްޤާއްްފައިްއޮްގޮތަކަށްްބުނެްޤާނޫނުްވަކިްއުޅޭ،ްމިހާރުްހުށަހެޅިގެންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ްޮއއް ްބުނެފަިއ ްމިމާއްދާގަިއްއެހެން ްމަޖިލީހަށް ނޑުމެން ްހުށަހަރިޕޯްާވްއަުޅގަ ްނުގެންެދވޭނެޓް ްުކރިއަށް ކަމަްށްްޅަިއގެން

ްޤަްަގނޑުްއަޅު ްަރއީސް.ވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެްއވިްްބޫލުކުރަްނ. ްރޫލިން ްްޕްރީމްސުްއިރުަގއިްދެންމެއަކު  1375ެދވަނަްކޯޓުން

ޕްރީމްްކޯޓުްންރޫލިންްެއއް.ްސުްޚިލާފުްވާހަކަތާްކަމަށްްވިދާުޅވާްވިދާޅުުވމަކީްޙަޤީޤަްތްވެފަިއްނެރިއިންސްޓޭޓުްފަހަރަށް

އަކީްް.ްއޭގެްމާނަޚިލާފުްނިންމުމެކޭްޤާނޫނާދުވަހުްނިންމެވިްނިންމެވުމަކީްްންްއެއިްއޮތީްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުނެރުއްވާފަ

ްހާލެްއަގއިްސިވިލް ްމަޤާމުންްއެްއވެސް ްއޭނާގެ ްމެންބަރު ްކޮމިޝަނުގެ ްމަ،ްސަރވިސް ްވަކިވީއޭނާގެ ްނޫްނ.ްްޤާމުން އެއް

ްްވަކިުނވާ ްްނިންމާފައިވަނީ.ްއެްއވެްސްހާލެއްކަމަށްްސުޕްރީމް ްއަުޅގަކޯުޓން ްމިގައި ްްނޑުމެން ގޮތަކަްށްްވަކިމަޖިލީހުން

ްބޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަނިންމައިގެން ްގަާވއިދުތަކާނުންވާ ްޤާނޫޫނތަކާއި ްމަސައްކަްކަށް ްނުކުެރވޭނެޚިލާފަށް  1380.ްތެއް

ްްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްަޒތްތެރި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމަޖިލީްމަޖިލީހަކީ، ްހަދާ ްޤާނޫނު ްދައުލަތުގެ 3ްހަކީ

ްއަޅުްބާރުން ްއެއްބާރު. ްކުރެ ްމަޞްލަޙަތަށް ްއަމިއްލަ ްމަަގނޑުމެން ްމަޞްލަޙަތަށްްޓަކައި ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ސައްކަތްކޮށް

ްޢަމަލުކޮށްެގންްއެޅޭހުރަސް ްފަދަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަޅުްއެހެންނުވާނެ. ްމިްވީމާ، ްގޮވާލަނީ ްމި ްމިހާރުވެސް ނުޑ ްގަ

ްމި ްމައްސަލަްްހުށަހެޅިފައި ްހުށަހެޅިް،ވާ ްއަޅުގަްްވާފައިމި ްއެްއވެސްްމަްއަސލަ ްބޭރުކޮށްލަން. ްމަޖިލީހުން ނޑުމެްނގެ

ްކަމެއް ްއެހޭނެ ްވޯޓަށް ްމިއީ ްނުކުރަން ްަޤބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްިމއީ ްމަޖިލީހުގެްްވެސް.ްމިްކަމަކަށްްހާލެއްގައި  1385ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްތެރެއިން ްމިއަޣްމެންބަރުންގެ ްތާއީދުކުހާަލބިއްޔަތު ްރު ނރަނީ ްއަުޅގަ ްހާލެްއގައި ްހުށަހެޅޭއެްއވެސް ްމަޑުމެން ްސަލަްއްނެ

ްނޫންްއެއް ްއެެހންވީމާްވެސް ްޮގވާ،ްކަމަށް. ްއަޅުަގނުޑ ްބޭރުކޮށްލުމަށް ްއަެނއްާކްދެންމެއަމީތި ްޢާއްލަން. ްކޮމިޓީކު ެގްމު

ނުވާްފަރާތެއްްހުރި.ްހާޒިރުްވެސްްެއބަްޚިލާފުްވާހަކަްންްމިްރިޕޯޓުގައިްަޙޤީޤަތާދައިރިްމުޤައްރިރުްވިދާުޅވީްފަޢިއްޒަތްތެ

ްދެްއވިވޯޓު ްއެބަކަން ްހާލެއްަގިއްްނގޭ.އެްްެވސް ްެއއްެވސް ްވާހަކަތަކެއް. ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްވަނީ ްމި ްމީަގއި އެހެންވީމާ،

 1390ްއަޅުަގނޑުމެން...
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ްވާހަކަދެްއެކވުން:ސަތުންްރިޔާ

 1395ޅުަގނުޑްވުމާއެކުްއަޖެހިފަ.ްެއހެންކަމަށްައއިސްްަވގުތުްްޖަލްސާްނިންމާލުމުގެވަނީްްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއާދެ!ްމިހާރުް

އަްނގާރަްދުވަހުެގްްވ2113ްާްޯއގަސްޓ13ްުއެއްްއޮންނާނީްްހުގެްޖަލްސާ.ްދެންްމަޖިލީމިއަދުގެްޖަލްސާްމިްނިންމާލަނީ
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