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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 10ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްމެްނބަރުން.22ްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 15 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2213/22/18ްމިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

3.2-ްް ްއައިޓަމު ްނަންބަރުް-3.2އެޖެންޑާ ްަޔއުމިއްޔާ ްފާސްކުރުން. 2213/42ްްްޔައުމިއްޔާ 2213/41ްްއިން 2ްއަށް

ްޔަ ްޖަލްސާގެ ްއެއީ 2213ްްއުމިްއޔާ. ްދައުރުގެ ްދެވަނަ ްއަހަރުގެ 16ްްވަނަ ްިމ17ްްއަދި ްޔައުމިއްޔާ. ްޖަލްސާގެ ވަަނ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީް ްއިްޞލާޙެއް ްމެންބަރަކު ްއެއްވެސް ްޝާއިޢުކުރުމަށްފަުހ ްވެބްސައިުޓގައި ްމަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާތައް

ްމަޖިްްގަާވއިދުަގިއވާ ްޔައުމިއްޔާތަކަކީ ްމި ްމަތިން ްކަމަށްްގޮުތގެ ްޔައުމިއްޔާަތކެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްރިޔާސަތުން  20ލީހުގެ

ްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 25 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްމިހާުރްް-4އެޖެންޑާ ްމަަސއްކަތް ްެއކުލަވާލުމުގެ ްކޮމިޓީތަްއ ްދާއިމީ ްމަޖިލީހުގެ ްއެންގުން. ްއަންގާ ރިޔާަސތުން

ްޕާޓީ ްަމޝްވަރާކުަރއްަވއިްތަުކގެވަނީ ްލިޔުުމގަިއްްލީޑަރުން ްއެ ްއަޅުަގނޑަށް ްވަަޑއިގެން ްބޭފުޅުން ްއެ އެއްބަްސވުަމކަށް
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ްަހވާލުކުަރއްަވއިްސޮއިކުަރއްަވއި ނޑާ ްލިޔުުމގަިއވާއަުޅގަ ްއެ ްއެހެންކަމުްނ ްކަންަތއްތައްްފި. ްކޮމިޓީތަުކގެ ްެއ ްގޮތަށް

ްގަސްތު ްިމއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްލިޔުންނިންމުމަށް ްއެ ްއޮޢިއްްްކުރަން. ްމިހާރު ްމޭޒުކޮުޅމަތީގައި ްމެންބަރުންގެ ންނާނެ.ްޒަތްތެރި

ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާްއުސޫލުެގް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮށްދެްއވަނީ.ްެއްލިޔުމުން ްއެ ްައމީންޢާއްމު ްމަސައްކަތް ްބެހުމުގެ  30ނުވަތަ

ްެއްވާތީްމިއަްމަތިންްއެްލިޔުމަކީްހުރިހާްޕާޓީތަކެއްްެއއްބަްސވެްސޮއިކޮްށފައިވާްލިޔުމަކަށް ދުްވޯޓަށްްދަންނަވާްގަީޑގައި

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިޔުުމގަިއ ްއެ ްަދންނަވާނަން. ްވޯޓަށް ްައޅުަގނޑު ްގޮތަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ލިޔުމުގަިއ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްބާރުތަކ241ްާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްސަލާަމތީ ްޤައުމީ ްބުނާ ްމާްއދާގައި ްކޮމިޓީެގްްވަނަ ބެހޭ

ްކޮ ްއެކުލަަވއިމްޕޮޒިޝަން ްއަލުްނ ްއެއްބަްސެވފައިވާވެސް ްއެހެންކަމުންްްލުމަށް ްހިމެނިގެންވާނެ. ްރިޕޯޓުގައި ްއެ ގޮތް

ްދެންް ްގެންނަން. ްަސމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑު ްވާހަަކ ްދަންނަވާނެ ްޯވޓަށް ްިމއަދު  35އެގޮތަށް

ްޤާނޫނުއަސާ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްނަންބަރ158ްްުސީގެ ްޤާނޫނު ްއާއި ް)ބ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

2228/12ްް ްޤާނޫނުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރިވސް 3ްްޖުޑިޝަލް ްމާއްދާގެ ްޖުޑިޝަލ5ްްްވަނަ ްދަށުން ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ްރަްއޔިތުން ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްމަޖިލީހަށް ްއެ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ 15ްްގެ ގަިއ2211ްޖޫން

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްމާމިކަ ްމެންބަރުަކމުގަިއވާ ްނވާ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ވަަނ2213ްްގިލީ

 40އެކުްޤާނޫުންްއަހަރުގެްބާްއވާްރިޔާސީްއިންިތޚާބުގައިްރާއްޭޖގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމަށްްކުރިމަތިލައްވާފަިއވުމާ

ް ްޤ2228/12ްާނަންބަރު ްކޮމިޝަނުގެ ްޖުޑިޝަްލްސަރވިސް 12ްްނޫނުގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ްނަންބަރުގަިއވ4ްާވަނަ ްވަނަ

ގޮތުގެްމަތިންްޖުޑިޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަުނގެްމެންބަރުކަުމންްމިހާރުްވަނީްވަިކވެފަ.ްއެެހންކަމުންްއެކަންްައޅުަގނޑުް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2228/12ްއިޢުލާނުކުރަން. ްޤާް، ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްުޖޑިޝަްލ ްާމއްދާގ11ްެނޫނުގެ ްވަނަ

ންްޖުޑިޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނަށްްމެންބަރަކުްގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްތެރެއިގޮުތގެްމަތިންްރައްޔިތުންްވާ)ހ(ގައިް

ް ްހުސްވާތާ ްމަޤާމު ްއެ ްަކނޑަައޅަންޖެހެނީ ނަޑއަޅަންޖެހޭ.ްއެގޮތުން ްތެރޭގ32ްަކަ ްދުވަުހގެ  45އޯގަސްްޓ22ްް.ްއެހެންކަމުން

ްަރއްޔިތ2213ު ްާބއްވާ ްދުވަހު ްއަންގާރަ ްވާހަަކްވާ ްއެޖެންޑާކުރާނެ ްމިކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުެގ ންގެ

ްނިމުނީ.ްްމ4ްިދަންނަވަން.ްއެހެންކަމުންްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް50 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްުސވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.5ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގ6ްެ
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ް55 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްމަް-6އެޖެންޑާ ްަގވާއިުދގެ ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަންކަން. ްހުށަަހޅާ ްމޭޒުން ްރައީްސގެ ވަނ28ްްަޖިލީހުގެ

ް ް)ހ(ގެ ްފޮނުއްވާފަިއްއޮތްްވަނަްނަްނބަރުގަިއވ1ްާމާއްދާގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަތިން ްމަޖިލީހަށްްްގޮުތގެ ސިޓީފުޅެއް

ްއިްއވުން.ްމިްމައްސަލަްމަޖިލީހަށްްއިއްަވއިދެްއވުމަށްްއަމީްނޢާއްމަށްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަްނ.ް

ް60 

 އިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ 28ްްރައްޔިތުންެގ ް)ހ(ެގ ްމާއްާދގެ ްަނންބަރުގަިއވ1ްާވަނަ ްމަތިްންްވަނަ ގޮތުގެ

ް ްޤާނޫނުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިއްވުން. ްމަޖިލީހަށް ްސިޓީފުޅެއް ްއޮތް ްފޮނުއްވާފައި ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިުތންގެ

ގެަނއުމުގެްޤާނޫނުެގްވަނަްއިޞްލާޙ1ްުއްޔަތުްޤާނޫނަށްްދައުލަުތގެްމާލ2226/3ްިޤާނޫނުްނަންބަރ2212/25ްްުނަންބަރުް

 65ކަމަށްްްދޭންވާނީްއެއިސާްނަގަންވާނީްނުވަތަްގެރެންޓީވަނަްމާއްދާަގއިްދިވެހިްަސރުކާރުންްލޯނުްނުވަތަްދަރަންޏަށްްފ5ްަ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓްރެޜަރީ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްކުރުމަްށްްއެދި ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްހުށަހަޅައި އަށް

ްހުއްދަުކރާ ްހުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެ ްހުށަހަޅައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށަހެޅުންްނަމަ

ް ްމިހެންކަމާއެުކ ްފާސްެވގެންނެވެ. ްމަޖިލީހުން ްމަޖިލީހުނ2213ްްްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަހަރަްށ ވަނަ

ްތަންފީޛުފާސްކުރަްއވާ ްބަޖެޓު ްދައުލަުތެގ ްބަޖެޓުްްކުރެްއވުމަށްްފަިއވާ ްގޮތުން ްހޯއްދެވުުމގެ ްފައިާސ ްބޭނުންފުޅުާވ ޓަކަިއ

ްހުށަހެ ްނެްނގެވުަމށް ްގޮުތގައި ްއެންޑްްސަޕޯޓުގެ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްްޓރީ ްމަސައްކަތް ްނެންގެވުުމގެ ްއަދަދު  70ޅިފައިވާ

ްގެންދަވާކަމަށާޓްރެޜަރީ ްކުރައްވަމުން ްބޭމި،ްން ްޓާމްސްތަކަށް ްތިީރގަިއްމިދަންނަވާ ްލޯނެއްެގްގޮތުން ްއޮފްްސިލޯނުން ންކު

ްެދއްވާަފއިވާ ްލިްއެޕްރޫވަލް ްއޮފީހަށް ްމި ްމިނިސްޓްރީން ްއެ ްޓާްޔުްއވާފަިއވެކަމަށް ްފެިސލިޓީ ްއެމައުންޓު:ްެއވެ. ްލޯނު. މް

ރްގްރޭސްްޕީރިއަޑު.ްޑިންްަވންްޔިއަރސްްއިންކްލޫރިޕޭމެންޓްްޕީރިއަޑު:ްސިްކސްްއިޔަމިލިއަން.29.4ްްޔޫ.އެސްްޑޮލަރް

ޕްލަްސްތްރީްމަންތްސ6ްްްރެސްޓު:ް%ންްޕަރްމަްނތު.ްރޭޓުްއޮފްްއިންޓްަތުއޒ492ްައިންސްޓޯލްމަންޓުްޔޫ.އެސްްޮޑލަރް

ްގަވަރމަްނޓުްއޮފްްމޯލްޑިްވސް.ްްޓީަޕރްއެނަމް.ްސެިކއުރ8ްި%ްއޮފްްލޯްރޭޓުްލައިވް  2213ް75ޮސްވރިންްގެރެންޓީްއޮފް

ްރައްޔިތުންެގް ްރިޕޯޓަށް ްނިންމެވިޮގތުގެ ްދިރާސާކުރައްވާ ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު ްދައުލަުތގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްފާްސކުރަްއވާ ްގެންނެވިްއިޞްލާޙުތަކާއެކު ްލޯނުތައްް%ްފައިމަޖިލީހުން ނަޑއަޅާ ްދައުލަތަށްްނަގަންްކަ ްމިއަހަރަށް 7ްވަނީ

ްްއަށް ްމަތީ ްމިއިންޓްވުރެ ްއެހެންަނމަވެސް ްނުނެގުމަށެވެ. ްލޯނެއް ްެއއްެވސް ްރޭޓެއްަގއި ްދައުލަުތގެްްރެްސޓު ވަގުތު

ްމެ ްފައިނޭންސްކޭޝްފްލޯ ްބަޖެޓު ްނޭޖުކުރުމާއި ްބޮޑެތި ްވެސް ްުކރިމަތިވަމުންކުރުމުގައި ްބޭދަތިތަކެއް ްއޮފްްދާތީ ންކު

ްނެގު ްލޯނު ްދެންނެވި ްމި ްޓާސިލޯނުގެ ްލޯނުގެ ްމި ްފާހަގަކުަރއްަވއި ްމުހިއްމުކަން ްވަރަށްްްމސްމުގެ  80ބޮޑަްށްްއަކީ

ްޓާވާހަކަދެ ްރަނގަޅު ްމިއަށްވުރެ ްކަމަށާ، ްޓާމްސްތަެކއް ްހުށަހަޅުްއވާަފއިވާ ްމުއްދަތެްއަގއިްެކވިގެން ްކުރު މްްސތަކެއް
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ްލިބިދާނެް ްފަރާތަކުން ްކަމަށާކަމަްއެްއވެސް ްފެނިވަޑައިނުގަންނަާވ ްށް ،ް ްކުޑަކޮށ2211ްްްއަދި ްއެންމެ ްއަހަރު ވަަނ

ްތަރައްޤީވެފަިއވާްޤައުމުަތކުގެްިލސްޓުންްމެދުފަންތީގެްޤައުމުތަކުގެްލިސްޓަށްްރާއްޖެްބަދަލުވެަފއިވާތީްކުރިންްލިބެމުންދިޔަ

ްދަތިކަމެއް ްހޯދުމަކީ ްލޯނު ްރޭޓުތަކުގައި ްކޮންސެޝަނަލް ްއެންޑްްްކަމުަގއިްފަދަ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްްޓރީ ވެސް

ްލިޔުއްވާަފއިވެ ްއޮފީހަށް ްމި ްބޭންކުްްޓްރެޜަރީން ްވީާމ، ްމިްެއވެ. ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްސިލޯނުން ްްއޮފް  29.4ް85ދެންނެވި

%ް ްލޯނު ްޑޮލަރުގެ ްއެމެރިކާ ްްއިންޓަރެސްޓ8ްާމިލިއަން ްދައްކަވ6ްާއެުކ ްއަނބުރާ ްތެރޭ ްނެންގެވުމަްށްްއަހަރު ގޮތަށް

ްރައްޔިތުންގެމިނިސްޓް ްމަްއަސލަ ްމި ްހުަށހަޅުއްވާަފއިވާތީ ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މަޖިލީހަށްްްރީ

ްމަްއސަލައާްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވައި ްއަްނގަަވއިދެްއވުްންްިމ ްއޮފީހަށް ްިމ ްގޮތެއް ްނިންމެވި ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ މެދު

ްއެދެމެވެ.ް

ް90 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަަމށްްއަޅުަގނޑުްނިންމަން.ްްއަށްްފޮނުވިއްޖެްގޮުތެގްމަތިންްމިްމައްސަލަްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީްގަާވއިދުަގއިވާްމަޖިލީހުގެ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.7

ް95 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިް-7އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް100 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްއިާރދަކުރެް-8އެޖެންޑާ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްބިލެްއެގްކުށެއް ްތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ްކުށެްއްކުރިން އްިވއްާޔްއެފަދަ

ްށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.ްކުރާކައިޞްލާޙު

ް

 105ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.9

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްް-9އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

 110ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.12

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްނުނިމިްހުރިްމަސަް-12އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

 115ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންތައް.11

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންތައް.ް-11އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

11.1-ްް ްނަންފުޅުތައް ްބޭފުޅުންގެ ްކުރިމަތިލެއްވި ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް މިނިވަންްސިވިލް

ްކަންތަް ްނިންމެވިްކާްއްތަމުއައްސަސާަތކުގެ ްދިރާސާކޮށް ްކޮމިޓީން ްމިްްބެހޭ ްގެންިދއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްރިޕޯޓު  120ގޮތުގެ

ްޢިއްޒަ ްއޮތް ްއެިދވަަޑިއގެންފައި ްފުރުޞަތަށް ްއަުޅަގނޑު ްފަށާފަ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދުވަހު ްކުރީ ތްތެރިްބަހުސްވަނީ

ޓު.ްމިނ7ްެމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށ22ްްްއަށްްްންދާނަން.ްވަގުތުްާބކީްއޮތީްއެމް.ީޑ.ޕީއަރުވަމުންްގެމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތު

ޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްވަގުތުްވަނީްހަމަވެފަ.ްޤައުމީްޕާޓީގެްަވގުތުްަވނީްހަމަވެފަ.ްވަކިްޕާޓީއަކަްށްމިނ8ްެއަށްްްޑީ.އާރު.ޕީ

ްކޮން ްނިސްބަތްނުވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްފުރުޞަތެމިނ3ްެމެ ްމިހާރުްޓުެގ ނޑު ްއަޅުގަ ްެގންދާނަން. ްއަރުވަމުން އް

 125ް.ްމަދުްޙަމްޒާރިްމެންބަރުްއަޙްއަރުވަނީްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެްފުރުޞަތުްމި

ް

 މަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރިވސް ްިސވިލް ްއާެދ، ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި .`ް ްގ.މެންބަމެންބަރަކު ޮކއްކިިރްްރުކަމުގައި

ްވަނީް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްސަބަބުން ްޢަމަލެްއގެ ްުކރެއްވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހުންނަވަނިކޮށް ްޙަސަން ްފަހުމީ މުޙައްމަދު

 130ގޮތުްންމަޤާމުގެްހުރެގެންްކުރުންްްވާފަ.ްެއއީްއެްޤާނޫުނގަިއްބުނާކަމަށްްނިންމަްޤާމުންްަވިކވެފަިއވާއެްމަނިކުފާނުގެްމަ

ްމިްއެކަީށގެ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްސަބަބުން. ްކުުރމުގެ ްޢަމަލެްއ ންނުވާ

ްއެްއވެސް ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ްމަޖިލީހުން ްނުވާނޭްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމަވާފައެއް ްގ.ްގޮަތކަށް

ްސާބިތު ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްޙަސަން ްފަހުމީ ްމުޙައްމަދު ްްވިކޮއްކިރި ްނުވާނެ. ްނިންމަވާފައެއް ްކަމަށް ްވަރަށްްމި ޤާނޫނުގައި
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ްބުނެފައި ްލިބިގެންވާސާފުކޮށް ްބާރު ްވަކިކުރުުމގެ ްއޭނާ ްމަޤާމުން ްއެ ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުންގެ ްމަޤާމުގައިްްވާނެ ްއެ ްކަމަށް

ްކޮށްފި ްޢަމަލެއް ްއެކަީށގެންނުާވ ްކުރުން ްކޮމިޓީްހުރެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްފެްކަމަށް ްމަޖިލީހަށްްައށް ްއެކަން  135ނި

ްފާސްެވއްޖެ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްވަކިވާނޭްހުށަހަޅައި ްމަޤާމުން ްއެ ްމިދެންނެވިނަމަ ްއާދެ، ްމަޖިލީހުންްް. ގޮތަށް

ްމުޙައްަމދު ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުްނިންމެވިްނިންމެވުން ްޯކޓަށްފަހުމީްޙަސަން ްދިވެހިރާއްޖޭެގްސުްޕްރީމް ޕްރީމްްހުށަހެޅުމުން

ްގެްގޮުތަގއިްނިންމަވާފަ.ްެއއްެވސްްގޮަތކަށްްޖިނާޢީްމައްސަލައެއްްްގެއަީކްޖިނާޢީްމައްސަލައެއްްްއެްމައްސަލަްކޯޓުންްވަނީ

ނުޑްޤަބޫލުކުރާ ،ްގޮތުަގއިްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސްްިމްމަޖިލީހުގައިްގޮތުަގއިްނިންމާފަިއވާްމަްއަސލައެއްްނޫން.ްއަދިްއަުޅގަ

ްމަޖިޤާނޫނު ްަހއިސިހަދާ ްމެންބަރެއްގެ ްހަރުްއޔަތުލީހުގެ ނޑު ްައޅުގަ ްހުރެ ްސުއަޑުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންަނަވން  140ޕްރީމްްން

ްމި ްމިކަން ްއޮޅިަފއިްކޯޓަށް ްސުްއޮތީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަދި ްނިންމެވުމަީކްކަމަށް. ްނިންމަވާފައިވާ ްމިކަން ްކޯޓުން ޕްރީމް

ްނިންމަވާފައިވާ ްިޚލާފަށް ްޤާނޫުނއަސާސީާއ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްދެޭކގޮތުަގއި ނުޑްްއަޅުަގނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ނިންެމވުމެއް

ްމީގެްްދެކެން. ްއަދި ްރަީއސް، ްދިވެހިރާއްޭޖެގްޢިއްޒަތްތެރި ްޚާއްޞަކޮށް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އިތުރުން

ްކަ ްނުކުރެވޭެނ ްމިކަން ްބޭފުޅަކު ްކުރިމަތިލައްވާފަިއވާ ްކަމަށް ްމަޖިލީހުގައިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމި މަށް

 145ހިތާމަކުާރްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްދިވެހިރާއްޖޭގެްއޮފީސްަތކުަގއިްއަންހެނުންނަށްްޖިންސީްްދެްއކެވުމަކީވާހަކަފުޅު

ްމިް ްޙަސަން ްފަހުމީ ްމުޙައްމަދު ްކަމެއް. ްހިނގާ ްނުކުރިޔަސް ްޤަބޫލުކުިރޔަސް، ްއެއީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ގޯނާކުރުމަކީ

ްސުޕްރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދިފާޢުކުރެއްުވމަށް ްޢަމަލު ްބަެއއްްކުރެްއވި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކޯޓާއި މް

ްމިދެް ްޢަމަލު، ްމިދެންނެވި ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސަްއަކތްޕުޅަކީ ްކުރައްވާ ްކުރުންްމެންބަރުން ްކަންތައްތައް ންނެވި

ްތަރުހީ ްކަމެއް. ްލަދުވެތި ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ނޑުމެންްބުދޭ ްއަުޅގަ މިއީ

ްހުރިހާް ްޙައްޤުެވގެްނވާ ްވޯޓު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު  150ހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްމިއީްއަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބުނަންޖެހޭ ްނޫނެކޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްމިފަދަ ްބޭފުޅުން އަންހެން

ްއިސްލާްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްވެސް ްދުނިޭޔަގއި ްއަންހެނުންެގްޝަރަފާއިްއަދި މްދީނުަގއި

ްސިޔާސީ ްތެރޭގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްެއއްެޗއް. ްރައްކާތެރިކޮށްދީަފިއވާ ްބޭފުޅުންނާްްކަރާމަތަކީ ްޤާނޫނީ ްބޭުފޅުންނާއި

ްދިް ްކޯޓު، ްމަތީ ްއެންމެ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްސުވެްއަދި ްނަހަމަްހިރާއްޖޭގެ ްބޭފުޅަކަށް ްއަންހެން ްކޯޓުން ްޕްރީމް

ްގޯނާ ްޖިންސީ ްތަުރހީްކުރިގޮތުަގއި ްގޮތަކުން ްއެްއވެސް ނޑުްަޢމަލު ްއަުޅގަ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާފަިއވާ ްއުސޫލަކުން  155ބުދޭ

ްދިވެހިރާއްޖެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަްދަންނަވާނީ ްލަދުވެތިާވންޖެހޭ ްހައިސިްއޔަތުން ްޤައުމެއްގެ ްއެހެންކަމާއެކުްއަށް މެކޭ.

ްަރއީސް ްނިންމެވުަމީކްްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމާފައިވާ ްކޮމިޓީން ްމުއަްއސަސާ ްމިނިވަން ްިމއަދު ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްއެބަް ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްތެރެިއން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްނިންމުމެއް ްނިންމެވޭނެ ްކަމަްށ. ްނިންމެވުމެއް ރަނގަޅު

ވަނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްްނުލިބޭްބޭފުޅުންގެްނަންތަކެްއްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްފޮނުވާފައ75ްިސުވާލުކުަރއްާވްީކއްވެތޯް%

ްމިް ްދަންނަވާލަން. ްޓަކައި ްއާލާކޮށްދިނުމަށް ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި  160ރައީސް،ްައޅުަގނޑު
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ްއެ ްކޮމިޓީތަކުން ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްމަޖިލީހުން ްއެކަށީގެންނުްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޤާމަށް ްކަމަށްްބޭފުޅުންނަކީ ްބޭފުޅުން ވާ

ނަޑއަުޅއްަވއި ްއެްްކަ ްމަޤާމުތަކަށް ްެއ ްވެްސ ްބޭފުޅުްނ ްނިންމަވާފައިާވ ްކޮިމޓީން ްއެ ްެއގޮތަށް ްފޮނުވުމުން ްމަޖިލީހަށް ްމި

ތްތެރިްމަޖިލީހުންނޭްބޭފުޅުންްމިްމަޖިލީހުންްއެބަްހުރިްހޮއްަވވާފަ.ްީވއިރުްއަުޅަގނޑުްދަންނަވަންްބޭނުްނވަނީްމިްޢިއްޒަ

ް ްގޮތެއް ްނިންމަވާ ްމަސައްކަތް ްނިންމާފައިވާ ްއެ ްރައީސް.ކޮމިޓީން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަޮކުޅްްނިންމަވާނީ. އަޅުަގނުޑގެ

ނޑުްހަުރއަޑުންްދިވެހިާރއްޖޭގައިްމިދެްނނެވިްގޮތަށްްއޮފީސްަތކުަގއިްައންހެންްބޭފުޅުންނަށްްޖިންސީް  165ނިންމާލަމުންްއަޅުގަ

ްއާދަް ްމަޖިލީހަށްްގޯނާކުރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ްޮގވާލަން. ްހަރުއަޑުން ްުނކުރުމަށް ްއެކަންަތއްތައް ްފަރާްތތަކަށް ވެފަިއވާ

ނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަްނ.  .السالم عليكنوްއެކަމާްބެހޭްގޮތުންްހަރުކަށިްޤާނޫނުްހެދުމަށްްގޮވާލަމުންްއަޅުގަ

 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްބުމުއްޠަލިްއިބްރާހީމްްމެންބަރުްދާއިރާގެްފަރެސްމާތޮޑާ

 170 السالم عليكنް.نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيدالصالة والسالم على  .الحود هلل رب العالوين`.ް

ްސަރވިސްް ްސިވިލް ްނޫނީ ްމެންބަރަުކ ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުޑޭޓުްގެްމެންކޮމިޝަނުގެްަރއީސްްވަިކކުރިމަކީްމިްމަޖިލީހު ޤަބޫލުކުރަން.ްްގެްެތރެއިންްކުެރވިދާނެްކަެމއްްކަަމށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްިއޙްތިރާމުްޕްރީމްްކޯޓުގެްނިންމުމެއްްއައުމުންްއެްނިންމުމާއެހެންނަމަވެސްްސު ކުރަންޖެހޭކަންްވެސްްމެދުްއަޅުގަ

ްޤަ ްރައީސް.އަޅުަގނޑު ްކުރަންްބޫލުކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެން ްައުޅގަ ނޑުމެންްްމިްމިއަދު ްއަުޅގަ އުޅެީންކޮންކަމެއްތޯ

ްސަރވިސް ްސިވިލް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްސުްވިސްނާލަން ްއެހެންނަމަވެސް ްޢައްޔަންކުރެވިދާނެ. ްމެންބަރަކު  175ޕްރީމްްކޮމިޝަނަށް

ްނިންމުމާް ްްމެދުްްކޯޓުން ްއެ ްހިނދެއްގައި ްނޭނގިއްޖެ ްގޮތެއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްސަރުކާރުން ްކޮމިޝަނަށްްދެން ްއެ މެންބަރު

ްއޮތްތޯްކުޢައްޔަން ްގޮެތއް ްދޭތެޭރްްެރވޭނެ ްނަތީޖާއާ ްކަމެއްގެ ްުކރާ ނޑުމެން ްިވްސނާލަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްައޅުަގނޑުމެން ވެސް

ްކަ ްއެކަީށގެންވާ ްކުރުމަކީ ްކަމެއް ްމިފަދަ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްނޫނީ ްވިްސނުމަށްފަހު ްފުންކޮށް ްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެން މެއް

ްއެއްގޮަތކަށް ނޑުމެން ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްތާއީުދކުވެޢިއްޒަތްތެރި ްއޮފީސްސް ްރާއްޖޭގެ ްނޫން ްކަމެއް ްއެހެންްރާ ްނޫނީ ތަކުަގއި

ްއެގޮތަ ްއެހެންނަމަވެސް ްގޯނާކުރުމަކީ. ްޖިންސީ ްއަންހެނުންނަށް ްއޮފީސްތަންތަނުގައި ްއެށް ްދަްއކަާވްްަތުކގައި  180ވާހަކަތައް

ނުޑް ްރާއްޖޭގަިއްއުސްފަްސގަ ްރާއްޭޖެގްއަންހެންބޭފުޅުން ްގެންޮގސްްކިާޔްތަނަކަށް ްޢިްްކަނބަލުން އްޒަާތއިްއެކަނބަލުންގެ

ްނަގައި ްޝަރަފު ްކަމެއް.ކަރާމާތާއި ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެއީ ްރީތިްްލާފައިާވކަމީ ްއޮތް ްރާއްޖޭަގއި މިއަދު

ކަނބަލުންްމަގުމަތިންްއެހެންްމީހުންނާްދިމާކުރުމާއިްމަގުމަްއޗަށްްނިކުމެްއޮރިޔާްންފަތުގެްތެެރއިންްހިމެނޭްއަންހެންސަގާ

ްވީިޑއޯކަންތަްމިް،ނެށުމާްހާލުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއްތައް ްތިމާގެ ްފެނޭ. ްއެބަ ްކަޝްފުތަކުން ްައއުރަ ކުާރްއަމިއްލަ

ނޑުަގިއްމީހުންްތަމްރީނުފެންވަރަށްްއު  185ކޮށްގެންްއެހާްދަށްްފެންވަރަށްްތަމްރީނުްކަނބަލުންއަންހެންމިްކޮށްގެންްސްފަްސގަ

ްމަކުރަންޖެހޭ...ނެރެަފއިާވކަމީްހިތާތަކަށްްމިްޤައުމުގެްމަގު

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.

ް190 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްވާހަކަދައްކަް ްބޭރުން ްބުމައުޟޫޢިން ްއަޅާނަމޭ ްމިސްކިތްތައް ްހުރި ްހުރިްއޔާ ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރުވެސް ނެފައިްވަނީ.

 195ްކުރަްނވީްމީނަ...ބޮޑުްވަެގއް.ްހިފާްހައްޔަރުްއީކާލަިއގެން.ްމިްހުރީްާލރިކޮޅުްމިސްކިތްތައްްނާޅާްއެ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނި ްމެންބަރު، ްފުރުްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަެއއްަގއި ްބެހޭ ްެއއްވެްސްމެންބަރަކުޞަޒާާމ ްނުކުރެވޭެނ ްބޭނުމެއް ދަްއކަާވްްތު

 ް.މުއްޠަލިބުްއިބްރާހީމްްމެންބަރުޢިްއޒަްތތެރިްްދާއިރާގެްފަރެސްމާތޮޑާމަކަށް.ްއަށްްަޖވާބުދިނުްވާހަކަ

ް200 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްއިބްރާހީމްްމެންބަރުްދާއިރާގެްފަރެސްމާތޮޑާ

ނޑުމެންްއަންހެންއަޅުްްއެހެްނީވމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް. މީހުންގެްޝަރަފުްްަކނބަލުންގެްކަރާމާތާއިްަރއްކާެތރިކަންްއެގަ

ްހުރި ްޓަކައި ްމަަސްއކަތްހޯދައިދިނުމަށް ްއެުކގައި ްއެންމެން ްޤަބޫލުންކުރަހާ ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްއެޖެހޭ ކަމަށްްކުރަން.

ް...ންޖެހޭ.ްއެްކަނބަލުންގެްޝަރަފާކުރަްއަޅުަގނޑުމެންްމަސަްއކަތް

ް205 

 ތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް210 

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރައީްސ. ްމީހުްޢިއްޒަތްތެރި ްފަށާފައި ްދޮގުހަދައި،ޙަމްދުްޞަލަވާތުން ްޣީބަބުނެ،ްމީހުންނާްދިމާލަށް ްދިމާލަށް ވާހަަކްްންނާ

ްއެްދައްަކވަނީ.ްެއޮގތަކަށްްނުދެއްކޭނެްމިްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަ.ްރަީއސްްހުއްުޓަވންޖެހޭނެ.ްގެފާޑުފާޑު

ް
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 215 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްމައްސަލައެއްްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރަކުްގެބަރު، ްމައްސަލައަކަްށްްޮގތުގައި ްގެންދަވާ ދައްަކވަުމން

ް.މުއްޠަލިބުްއިބްރާހީމްްމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރިްްދާއިރާގެްފަރެސްމާތޮޑާްނުކުރެވޭނެ.ބުދެއްވުަމކަށްްފުރުޞަތުްބޭނުންޖަވާ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްއިބްރާހީމްްމެންބަރުްދާއިރާގެްފަރެސްމާތޮޑާ

ްއެެހންކަމާ ްަރއީސް، ްކޮމިޝަނަކަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރވިސް ްސިވިްލ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ  220އެީކގަިއ

ްމެން ްޢަްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްނުކުެރވޭނެ. ްޢައްޔަެނއް ްއެްކޮށްފިްއޔަންބަަރކު ކަަމކީްްނަމަ

ްނިންމިދާނެތަންފީޛު ްމަޖިލީހުން ްނުކުރަން. ްޤަބޫެލްއ ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެްއ ްނިންމާފައިްް.ކުރެިވގެންދާނެ މަޖިލީހުން

ޖެހޭ.ްްކަށްްފޮނުވަންްއެބަކޯޓުެގްލަފަޔަްމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއަނބުރާްސުޕްރީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްޮފނުވުމުން

ްނިންމުމާ،ްމްސުޕްރީ ްނިންްކޯޓުގެ ްކޮން ްނިންމުންތައް، ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނޫނީ މުމެއްތޯ

ްގެންގޮްސގެންްއެް.އްވާނީކުރަމަލުޢަ ްޤައުމު ްަޤއުމުހާަލތަށް ްއެއީ ްްގެނުވާނެ. ްހާލަތަކަށް  225ްނޫނީްނާޒުކު

ްޢަމަލުރައީސުލްޖުމްހޫރި ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަވާ ްހާލަތަށްްކުރަންވާއްޔާައކަށް ްނޭނގޭ ްގޮެތއް ްމަޖިލީހުގެްްނެ ްޢިއްޒަތްތެރި މި

ނޑުްތާއީދުއްޒަތްތެރިްރައީސްނުވާނެ.ްޢިއްބަވަިއެގންްއެކަންްކުރެިވގެންމެންބަރުންްއެނގިްތި ނުކުރާްކަމަީކް.ްެއއީްައޅުގަ

ްއަްނހެނުންގެްކަރާމާތާއިްރައްކާތެިރކަން...،ްހަމަްއެހެންމެްއަދިެވސްްދަންނަވައިލާނީްކަރާމާތާްއެއީ.

ް

 230ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރާހީމްްރަޝީދު.މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްްބެހޭްމައްސަލައެއްްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 235 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުގެްސުވާަލކީްކުޅުދުއްުފއްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ރިއެއްތޯްއެހެރީްކުޅުދުއްފުށީަގިއްޓަްށްމީނަްފޮނުވާލީމަްކޮންްދައަުޅގަ

ް...ނުއިނދޭްއެތާކުންް.ްމީނަްމީހަކާދީފަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްނޫން.ްނިޒާމާްބެހޭ ްމައްސަލަްއެއް ްގެންދަާވްްބެހޭ ްދައްކަވަމުން ްމެންބަރަކު ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި  240އެއް

ްމި ްޖަވާބުެދްއވުމަކަްށ ްޢިއްޒަްވާހަކަފުޅަށް ްާދއިރާެގ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްުނކުރެްއވޭނެ. ްބޭނުމެއް ްމެންބަރުްފުރުޞަތު ތްތެިރ

ްލިބު.ރާހީމްްމުއްޠައިބް

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްއިބްރާހީމްްމެންބަރުްދާއިރާގެްފަރެސްމާތޮޑާ

ް ްއަންހެނުދަންނަވާނީ ނޑުަގއި ްއުސްަފސްގަ ްރާއްޖޭަގއި ްމެންބަރަކީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު  245ްންމާފަންނު

ްޚާްއޞަްކުރުމަށްތަމްރީނު ްއެހެންީވމާްޓަކައި ްކަމަށް. ްބޭފުޅެއް ްކެތެއްްބޭފުޅާްއެ، ނުޑެގްއަށް ްއުސްފަްސގަ ުނކުރެްއވޭނެ

ްމި ްދެއްކީމަ.ްއުސްފަސްަގނޑަކީ ްހަލާކުކުޤައުްވާހަކަ ްައންހެނުން ްތިބި ްެވސްްމުަގއި ްދުވަހެއްަގއި ްތަނެއް.ްމަގުމަތިން ްރާ

ްނު ްއަންހެނަކު ްމީހުރާއްޖޭގެ ްއެހެން ްއެއްޗެހިްންނާކުމެ ްޓީ.ވީދިމާލަށް ްއެކަމަކު ްނުފެންނާނެ. ްތަނެއް ަގއިްިކޔާ

ްމި ްމަންޒަރުތަެކްއތޯ. ްހަޑި ްކޮންކަހަލަ ްފެންނަނީ ްކެތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަރައީ ްގޯސްްކުރެޭވ ްށވުރެ

ްކެތް ްއެހެވާހަކަތަެކއް. ްނޫން. ްަކމެއް ްންވީމާކުެރވޭނެ ްވާހަކަ، ްރައްކާެތރިކަމަށް ްކަރާމާތާއި ްއެްއަންހެނުންގެ  250ްދައްާކއިރު

ް...ޓަކައިްހުރިހާްކަމެއްްދެމެހެއްޓުމަށްްަޝރަފުްކަމާއިކަރާމާތާއިްރައްކާތެރިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްާމފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް

ް255 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން

ްްމުއްޠަލިބަށްްކާކުގެްދަިރއެއްހޭ...ްއަށް.ްކާކުގެްދަިރއެއްހޭްއެހެރީްލިިބފައިްމީނަްމަްޓަށްްފޮނުވީމީނަްކުޅުދުއްފުއް

ް260 

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްައޅުަގނުޑް ްނުދެއްކެވުމަށް ްމިތާ ްވާހަކަަތއް ްއެކަހަލަ ްޮގތަށް ްރައްދުވާ ްމެންބަރަކަށް ްއެްއެވސް ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއީ ްހުއްދަްްދަންނަވަން. ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްނޫން. ްކަމެްއ ްަގާވއިދަށްްކުރާ ގެ

ނޑުްދަންނަވަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްިޢއްޒަހުރުމަތްތެރިކޮށް ްލިބު.ްތްތެރިްެމންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަހިތްތެވުމަށްްއަޅުގަ

ް265 

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްލިބުބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަމެންފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެް
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ްރަީއސް، ްއޮތްްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްއެފަދަ ނޑުެގ ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްދަންނަވާނީ ްއެްްއަުޅަގނޑު ްނަމަ

ް ްސާބިތުުކރައްވާށޭ. ްވަޑަިއގެން ްބޭފުޅުން ްދަންނަވައިފިކޮންމެހެން، ްވެސް ްކުީރގައި ްކެިރގެން ްވަރަށް ންްއަުޅަގނޑު

ްއެ ްޯނންނާނޭ.ްއެހެންވީމާއަޅުަގނުޑގެ ްކަމެއް ްމި،ްފަދަ ްތިއްބެވިްްއީދައްކަނީ.ްމިްކޮންްވާހަކައެއްތޯ ްމިތާ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްމީހުން ްއެހެން ްގޮތުްނ ްޒާތީ ްބޭފުޅުން ްއަުގަވއްޓާުލމަށްބައެއް ްެއމް.ޑީ.ާޚއްޞަް،ޓަކައިްގެ ްމީހުންގެްކޮށް ްމީހުންނަކީ  270ޕީ

ްކަތިލައަްއަާގއި ްިޢއްޒަތް ްސުންނާފަތިބުރާއި ްބަެއއް.ްމުއި ްމިކުރާ ްއެްޅި ްބަލާޔާްޤައުމުަގއި ްނެްތްްމީހުްނގެ ްމިއަދު ހުރެ

ްރަީއސް.އު ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޅެޭވކަށެއް. ނޑުމެން ްެސޕްޓެމްބަރްهللاްއަުޅގަ ްމިއަހަރުެގ ްުދވަހ17ްްުއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ވަނަ

ްކަތިލާނަން.ްްއެއްދޫްގެރިނރީ

ް

 275ްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޒުތިޔާމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމް

ްޢި ްއައްސަލާމްޢަޝުކުރިއްޔާ ްރަީއސް. ްްއޒަތްތެރި ްމައުޟޫޢަލައިކުމް. ްމި ްހަމަ ްވެސް ްދުވަހު ްވާހަކަދެކެވެންްުކރީ ށް

ް ްދެން ްފިަޔވަިއ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފެށުމުން ްމިހަމަ ްމެންބަރުންތަްއ ްގިނަ ްޢިއްަޒތްތެރި ްހުއްޓުވުަމަކށްްްހުރިހާ މަޖިލިސް

ނޑުމެންނަށްްެވސްްމިހާރުް.ްއަުޅަގނޑުމެންްވަރަށްްކަންބޮުޑވާްަކމެއްްއަދިްިމއަދުއިނގޭތޯްގެނެސްފަިއވޭ ިމްވެސްްއަުޅގަ

ްޕާޓީފެންނަމުން ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްެނގިނެގީނުންްްދަނީ ްކޮެޅއް ްވަކި ްސިާޔސީ ްފިޔަވަިއ ްެމންބަރުން ްނިސްބަްތވާ އަށް

ްކޮ ްޕްރިންސިޕަލްތަކެްއ ްއުސޫލުަތކެއް، ްހުރިހާ ްހަމަ ްްމޕްރޮމައިޒްކޮށްގޮއްަސ ނޑައި، ްފު ްޤަބޫލުކުަރއްވާްނޫނިއްާޔ ްހަމަ  280ލާ

ްދެންްވިދާޅުވުމާްމްއުސޫލެްއްހަމައެއްްނެތް.ްސުޕްރީްއެްއވެސް ހިސާބުންްހަތަރެސްކަްންްއެުކގަިއްދެންްއެްކޯޓުްއެހެން

ްކޯޓުްއެހެންްބުނާއިރުަގއި...ްމްހަމަވީ.ްސުޕްރީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 285ްހުުޅހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.އެއްްސަލަބެހޭްމައްްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްިނޒާމާ ްމިްއަޅުަގނޑު ްމަްއސަލައެއް ްމިްބެހޭ ްފްލޯގައިްެނގީ ްްމަޖިލީހުގެ ނޑ3ްާވޭުތވެދިޔަ ްއަުޅގަ  290ދިމާލަށްްްއަހަރު

ްތުހުމަތުވައްް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްބަދުނާމުއަޅުަވއި، ްކަމުގެ ްިކޔާއިރ21ްްުއަޅުަވިއގެން ްނެގިއޭ ްޑޮލަރު ްއަޅުަގނުޑްމިލިއަން ގައި

ްމުއްޠަ ްއެހެންވީމާްލޮަލށްްގެލިބުދަންނަވަން ްބައްލަވާށޭ. ްރިޕޯޓު ްއޮިޑޓް ްފެނޭތޯ. ްރަނގަޅަށް ްބަނދު، ނާމުްމީހުންގެ
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ްވާހަކަަދއްކާ ްޖަނަވާރުްއަޅުަވިއގެން ްމިްވަަރށް ްއިްމީހެއް ްމުއްޠަލިބަްތަނުގެ ްއެހެންމީނދެގެން ްމިތާްކީ. ްވާހަކަ ހުންގެ

ްނުވާނެްއޭނަ.ދައްކަިއގެން

ް295 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްމުޙާޠަޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން ްގޮުތގެބަރު ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަދައްަކވާއިރު މަތިންްްބުކޮށް

ްނަސޭހަފުޅުދެްއކެވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްތްތެރިވަވުމަށް ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއުތުރުްްން. ްމާފަންނު އަރުވަނީ

ް.ްއަށްްފަހުމީްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުދާއިރާގެް

ް300 

ް.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްފަހުމީްންބަރުްއިމްތިޔާޒުމެމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެް

ްރައީސް، ްދަންނަވަްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަމުންައޅުަގނޑު ްސުޕްރީްދިޔަ ްމިްްމްއަކީ ްދެްންްކޯޓު ްއައިއްިސއްޔާ ބަސް

ްއެހާއަ ްމީހުން ްހުރިހާ ްމިްޅުަގނޑުމެން ްފަރާތްތަކުން ްއިދިކޮޅު ްބައެްއ ްކަމަށް ްއަންނަންޖެހޭނެ ްހުއްޓުމަކަށް ހިސާބުން

އަށްްްވެހިރާއްޖެނގޭްދިއެްނަށްްއެބަންނަށް،ްއެންމެންދެކެނީ.ްއެހެނެއްނޫންްއެކަންްއޮންނަންވީކީ.ްައޅުަގނޑުމެންްއެންމެ

ްޖުޑި ްޚާއްޞަްޝައަިއއްަސވަނީ ްކަމަށް. ނޑުމެއް ްހަާޔތްކެ ްސުޕްރީްލް ްއެކްްމްގޮތެްއގައި ނޑިޔާރު. ްފަ ްބައްލަވާ  305ސްްޯކޓު.

ްފިލްމު ްރޭެޓޑް ްއެކްސް ްއިންނަވައެކްސް ްއެ ްއަިދވެސް ްުކރެއްވުުމގަކުޅުްއވަިއގެން ނިޑޔާރުކަން ްފަ ްއެހެންނަމަވެްސްނީ .

ްއެ ނޑިްްބައްލަވާ ްފަ ްޢަމަލު ްެއ ްހޮންކޮންގުޔާރު ްހިންގެވުމަށްފަހުގަިއ ްއ4ްެގައި ނިޑޔާރަކު ްޢަމަލެއްްްފަ ޒާުތގެ

ްއަށްްވަތްްގެްއަުތގައިްހިފައިގެންްކޮޓަރިނޫންްއިނގޭތޯ.ްކަސްބީްއަންހެނެއްްްހިންގަވަިއގެންްއަދިްއެްމިންަވރަކަށްްވެސް

ނޑިޔާރުްންމ4ްިހުރެްމިްސަބަބާްް،ކުރެވިަފިއވާތީވެްޔޯްތަންްވީޑި ެއކަމަުކްްމުސްލިމުްޤައުމެއް.122ް.ްމިް%ހާރަކުްނެތްފަ

ނޑުްމި،ްގޮތް.ްއެހެންވީމާްއެއީްލާދީނީްޤައުމެްއގައިްކަްންއޮތް ނޑުމެދަންނަވަނީްޖުޑިްައުޅގަ  310އްްޤައުމަށްްަޝލްްހަޔާތްކެ

ްސުޕްރީ ްްމްއައިސްަފއިާވއިރު ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްނިންމުމެއް ްކޮންމެ ްނިންމަވާ ްކޯޓުން ޖެހޭ.ްނުޤަބޫލުކުރާކަށްއަދި

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމެވޭ ްނިންމުންތައް ްވެސް ްސުޕްރީހަކީ ްނޫންްްމްތަނެއް. ްއެކަންޏެއް ކޯޓު

ް ްމެންބަރުންނޭ. ްމުއްޠަޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނޭ. ްއެނޫންްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްމެންބަރުންނޭ.ްލިބު. ްޢިއްޒަތްތެރި ވެްސ

ްހަމައެ ްބާރު ްނިންމުމުގެ ްސުޕްރީމްްކަނިނިންމުންތައް ްވެްސްްލިބިގެންވަނީ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން. ކޯޓަކަށް

ްލި ްބާރު ްޤާނޫނީ ްނިންމުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީނިންމުންތައް ްތަނެއް. ްއެބިގެންާވ ްދެއްވާްން ްއަިދްބާުރ ްތަނެއް.  315ަފއިާވ

ްމަޖިލީހުންްނިންމާްބައެއްއެއާހަމަ ލަޤުކޮށްްޔިުތންގެްމަޖިލީހަށްްމުޠުަރއްނިންމެވުންތަކަކީްްބާަވތުގެްެއކުަގއިްރަްއޔިތުންގެ

ްއެ ްބާރުތަެކއް. ްުހށަނޭޅޭނެާބރުތަްލިބިފައިވާ ްމަްއސަލަތައް ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްކަށް ްމި ްީސދާ ްހަމަ ްވެސް ކަން

ްއަބަދުްބަޔާންކޮށްފައި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންަނމަވެސް ްޑިސްކްަރއިބުވަނީ. ްގޮތުންްެވސް ނުޑްް،ނަމަްކުރާ ްއަުޅގަ ނޫނިއްޔާ

ްޮގތުންްއަބަދުވެސް ްފުޅަށްްކޯޓުންްމްްނަމަްސުޕްރީްދަންނަވަމުންދާ ްމަޖިލީހުގެްްވަނީ ްރައްޔިތުްނގެ ްފުއްމާލައިގެން މަތިން
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ްތެރެ ްސިވިލްވައްކަްނކޮށްފަް،ވަދެްއަށްބާރު ްމައްް. ްރައީސްގެ ްޮކމިޝަނުގެ ްަވއްކަންކޮށްފަްސަަލއިަގއިސާރވިސް  320.ްވަނީ

ްޤަބޫލުްއެހެންވެގެންް ްމަިޖލީހުން ްނުކުރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެންގެްްމްސުްޕރީރަންވީ ްިނންމުންތައް.ްއަުޅގަ ްެއްނިންމަވާ ކޯޓުން

ްމި ްނިގުޅަިއގަންނަނީ. ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްބާރުަތއް ްސުޕްރީްރައްޔިތުންގެ ްމިްްމްދެންނެވިހެން ކޯޓަށް

ްްބާވަތުގެ ްޙުދޫދުން، ްނިންމުންޤާނޫނުއަސާސީޤާނޫނީ ްނިންމަވާ ްއެ ްބޭރުން ނަޑއެިޅެގން ްކަ ްބާރުްން ްނިންމުމުގެ ތައް

ްވާ ްދޫކޮށްލީމާ ްމަޖިލީހުން ްސުޕްރީްރައްޔިތުންގެ ްރަްއޔިތުްނ ްމިްމްގޮތަކީ ްބަލަބަލާ. ްއޮންަނނީ ްއެ ބާވަތުގެްްކޯޓު

 325ތަްއްކަލަްއެްކސްްެއކްްސްއެކްސްްޭރޓެޑުްފިލްމުފުރުޞަތުތަކަށްްބަލަބަލާްއެްޮއންނަނީ.ްބާރުތައްްނިގުަޅއިގަްނނަން.ްއެއް

ްބޭބޭފުޅުން ްކަންބޮުޑވާން،ްމާ.ްއެހެންވީކުޅުްއވާ ނޑުއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުންްސުޕްރީޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ްރައްިޔތުންގެ ްމްމެން

ްމި ްތެރެއަްށްްކޯޓުން ްބާުރގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތެރެއަށް ްބާުރގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނިންމަމުންދާއިރުގައި ްނިންމުންތައް ބާވަތުގެ

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްފޮނުވާފައިވާ ްމިމިތަނަށް ްމީކީއެއް. ްނޫން ްބާރެއް ްމިތަނަށްްްއީބަރެއްގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްބާރުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބާރު. ްރައްޔިތުްނގެ ްސުޕްީރމްްފޮނުއްވާ ްގޮތެްއގައި ްނާޖާއިޒު ްއަރައިގަންނަްްކޯޓުންްތެރެއަްށ އެ

ްބުނީމަްްމްއަރަިއގަތުން،ްސުޕްރީ ްކޯޓޭ ްތިްބޮޑުމާ ްގޮތުގައި ްތިްތަނެއްގެ ްބާރު.ްްއީމިަދއްަކަވނީ.ްްބޭފުޅުން  330ރައްޔިތުްނގެ

ް ްޤާނޫނުމި ްބާރު. ްރައްޔިތުންގެ ްހިނގަންޖެހެނީ ްސުޕްރީމްޤައުމުގައި ްއެހެންވީމާ، ްހިނގަންޖެހޭނީ. ްއެްްައސާސީ ކޯޓުން

ްނިންމެވުންތަ ްސުޕްރީނިންމަވާ ްބްލެކްެމއިލްުކރެވިފަިއވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމެވުންތަކަށްްްމްކަށް، ްނިންމަވާ ކޯަޓކުްނ

ް ްްމިއަޅުަގނޑުމެން ްތަބާވާކަށްަރއްޔިުތންގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއާް.ނެުނޖެހޭމަޖިލީހުން ްއަމުދުން ްއެްއަދި ްޚިލާފަށް

ވެސްްވާހަކަދެއްެކވިްބައެއްްރިާޔސީްކެންިޑޑޭޓުްންްކަންބޮުޑވިްކުީރްދުވަހުްމެންއަޅުަގނޑުްނިންމުންތައްްދާއިރުގަ.ްއާެދ،

 335ކޯުޓްްމްއެްސުޕްރީްކުރެވިފައިތަށްްބްލެކްމެިއލްގޮއެއްްވުމާކޯޓުގެްނިންމެްމްްއިންނަވާފައިްެވސްްހަމަްސުޕްރީްމަޖިލީހުގައި

ގޮތުަގއިްއަރަިއގަތުމަށްްްނާާޖއިޒުް،ބޭބޭފުޅުންްއަރައިްައދިްރައްޔިތުންގެްބާުރގެްތެެރައށްްމިްބޭއްވުމަށްްތާއީުދކުރަްއވަިއ،

ްުމގައިްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންްމިްެދއްވުޅުަގނޑުްވަރަްށްކަންބޮޑުވޭ.ްވޯޓުގެންދެިވްގެންދެވުންްއަްކުރަްއވަމުންްއެތާއީދު

ްދިވެހިރާ ްޤަބޫލުކުރަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްަބއްލަވަންޖެޭހނެ. ްއެްއގޮަތކަށްކަންތައްތަކަށް ްރަްއޔިތުްނ ްނޭދޭނެްއްޭޖގެ ވެްސ

ް ްބާުރވެރިކަން ްމިެގއްލިރައްޔިތުންގެ ްގޮތަކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްދާ ްއެދެނީ ްައޅުަގނޑު ްވެގެންާދކަށެއް. ކަންތަްއތައް

ްއުފުލިރައްޔި ްއަެނއްާކވެސް ްބާުރވެރިކަން ްބްލެކްމެއިލްްމްސުޕްރީ،ްތުންގެ ްއެޯކޓު ްޯކޓު ްއެކްްސްކުރެވިަފއިވާ ްއެކްސް  340ކްސް

ްފިލްމު ްބާޠިރޭޓެޑް ްއެްނިންމަވާ ްކޯޓުން ްމިްލުކުޅުްއވާ ްކަމަށް.ްޝުކުރިއްާޔްްނިންމެވުންތަކަށް މަޖިލީހުންްނޫނެކޭްބުނާނެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޙާމިދުްޢަބްދުލްްދާއިރާގެްމެްނބަރުްްހެންވޭރުްދެކުނު

 345އޮީތްއެްކޮމިޝަުނގެްރައީަސކަށްްްއިްމިރވިސްްކޮމިޝަުނެގްމަޤާމެއްްހުސްވެފައްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއާދެ،ްސިވިލްްސަޢި

ްޙަ ްފަހުމީ ްނެތްކަްގެސަންހުންނަވާ ްޢިއިތުބާރު ްިމ ްވޯޓު ްއޭނާމުގެ ްނަންގަަވއި ްމަޖިލީހުން ްެއްްއްޒަތްތެރި ައކީ
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މަޖިލީހުންްއިޢުލާންކުރިްއޭގެްްގުޅިގެން.ްެއއަށްފަހުްމިްހެއްްނޫންްކަމުގައިްނިންމެވުމާކޮމިޝަނުގައިްހުންނަންްފެންނަްމީ

ް ްެއގޮތުން ްޮހވަން. ްަބޔަކު ްއަުޅގ3ްަބަދަލުގައި ްކުރިމަތިލި. ްއެބޭފުޅަކު ްްނޑަކީ ްޕެނަލްެގްއިންޓަރިވއުބޭފުޅުންާނ ކުިރ

ްފާހަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއެކަކު. ްއެއްްަގކުެރވުނީ ްފާހަގަކުރެވުނީ ްނަމަވެސް ްހާމަނުކުރި ްނަން ްކުީރގެްްބޭބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅަކީ

 350ދެްންްހުރިްބޭފުޅެއް.ްފެއިލްވެފައިްް،އެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްއިތުބާރުްނެތިްރައިޓްސްްކޮމިޝަްނގައިްއިންނަަވއިްހިއުމަން

ްއެްއަނެއް ްނެތް. ްއެއް ްތަޖުރިބާ ްެއކަށީގެްނވާ ްސީ.ވީންބޭފުްްބޭފުޅާގެ ްއޮތް.ްްޅާގެ ްފެންނަން ްއެކަން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް

ްބޭ ްއިން ްއިންޓަރވިއުްދެން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެފުޅާ ްވިދާޅުވަނީ ްތެޭރގައި ްިސޔާީސްްގެ ްނުކުަރއްވަމޭ ްޤަބޫލުުފޅެއް ބޭފުޅާ

ްކަމަ ްނިޒާމެއް ްއެކަީށގެންާވ ްނިޒާމަކީ ްއެކަޕާޓީގެ ްދެން ްދިޔައިްށް. ނޑުމެންނަކަށްހިސާބަށް ްއަޅުގަ ްއެްމަ ްނެތް

ްއެހެންވީމާމާްބޭބޭފުޅުންނަކަށް ްކްސްދެވޭަކށް. ްއެ، ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްތެެރއިނ3ްްްްެއކަށީގެްނާވ ބޭފުޅުންގެ

ްމިނުފެނުނީ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަް. ްޢިްއޒަތްތެރިްއުޅޭ ްިތއްެބވި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި  355ްައކީ

ްލަބިްއޔަތަކުންްމިށްްތާއީދުކުރާްބޭފުޅުންގެްއަޣްުދޮކށް،ްބަޣާވާތަކުރަންްތާއީއިްވެރިކަންމެންބަރުންގެްތެރެއިންްވޯޓަކާްނުލަ

ނޑުމެންްއެންމެތައްްހަމަޖައްސާފައިްއޮތީ.ްއޭގެކޮމިޝަންތައްްމިހާތަނަށްްބޭފުޅުން ނަށްްފާހަގަކުރެވިފައިްންތެރޭަގއިްއަުޅގަ

ާރއްޖޭަގއިްބަޣާވާެތއްްކުިރއިުރްްއިްއޮތްްކޮމިޝަނެއް.ްމިރައިްޓސްްޮކމިޝަންްވެސް.ްއެއީްެފއިލްެވފަްއޮތީްހިއުމަންްމި

ްއެްއެ ްވީނުވީެއއް ްވެސް ްުނވި.ްއެހެންވީމާމީހުންނަށް ްކަމަކަށް ްމި،ްނގުނު ްމުއައްސަސާަތއް ްމިނިވަން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ

ްމި ްފެއިްލވެފަިއ ްވޯޓަްްރާއްޖޭަގއި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްވެިރަކންއޮތީ ްނުލަިއ ްގިނަްތާްކުރުމަށްކާ  360އީދުކުރާ

ްދެރަކަމެއް ްވަރަށް ްއެއީ ްތިބީމާ. ްއޮތްްދިވެހިރާއްޖެް،މެންބަރުންތަކެއް ްލިބިފައި ްވެސް ްކަމެއް.ްްއަށް ްދެރަ ވަރަށް

ްއަނެްއކާ ްައޅުަގނޑު ްމަޖިލީއެހެންވީމާ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހިތްަވރުކޮށްލާފައި ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްއެޕްރޫވްކޮށްދޭށޭްވެސް ހުން

ްއިޢުލާންކޮއަނެއްކާް ްހުޅުވާލަދޭން.ްވެސް ްފުރުޞަތު ްހޮވުމަްށ ްކޮމިޝަނަށް ްމި ްބޭފުެޅއް ްރަނގަޅު ްއެކަީށގެންވާ ށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް365 

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްަރއީސް، ްސިވިލްްޢިއްޒަތްތެރި ްަހއްލުސަްމި ްމައްސަލަްރވިްސގެ ްއޮްތ ްވަްނުވެ ްމަްއސަލަެއއް.ްައީކ ްޮބޑު ރަށް

ްމި ްމިްްއަޅުަގނޑުމެން ްހައްލުކުރުން.ްމިތާްތަނަށް ްމައްސަލަތައް ްަމސްއޫލިްއޔަތަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިނއަންނަނީ ްގައި

ްދެމި ްމިހެން ްމިހާރު ްދުވަހެއް ްކިތަންމެ ްސިވިލްދެމިމައްސަލަ ްކުށެއްްސަްއޮންނަތާ. ްއޭނަ ްރައީސް ްކޮިމޝަންގެ ްރވިސް

ް ްރައްޔިތުްނގެ ްމިމަޖިލީހުކުރީ. ްވަޒީފާެއއް ްޙަޤީޤަތުގައިްން ްމިްވަޒީފާްދެނީ ްަހވާލު ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަކެއް ްނޫން.  370ްއެއް

ފުންގެްއިސްްވެރިައކަށްްކޮމިޝަންްދިވެހިރާއްޭޖގެްުމވަްއޒަރވިްސްސަްޤަދަުރވެރިްގޮތެްއަގއިްިސވިލްް،ބުުރވެރިކުރަނީްއަ

ްއަދާކުރު ްމަސްއޫލުތައް ްއޭނަ ްއެހެންނަމަްމަށްހުރެ ްއޭނައާޓަކައި. ްަޝއްްެވސް ްތުހުމަތުުއފެދިއްޖެކުްދޭތެރޭ ްއެބަތަ. ްކެއް

ރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރިްްއެީއްރަނގަުޅްގޮތަކީ.ްދެންްއެާއއެްއކޮށްފާދޭންްވަގުތުން.ްޖެހޭްއިސްތިޢުްއޮތް.ްއެބަ
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ކުރުވަނީްވަޙީދު.ްމުޙައްމަދުްްކަންަތއްްޤަތުގަިއްމިބާ.ްޙަޤީނއޮތް.ްެއކަަމކުްެއއަށްްވެސްްބޮެލއްްނުލަްފާސްކުރުމެއްްއެބަ

ްޙަ ްމިްސަންވަޙީދު ްވަޙީދު ްކުޑަ ްގޮްތ ްކުރުވަނީްމަނިކު. ްިމ ްމުސާރަވަޙީް.ކަމެއް ްބުނީމަތާ ްކީއްދު  375ކުރަންތޯްދޭނީ.

ްމަޖިލީހު ްވަިކކޮށްފައިރައްޔިތުންގެ ްމީހަކުްން ްފިނޭންް،ހުރި ްކާކުތޯ. ްމުސާރަދެނީ ްމީހަކަށް ްހުރި ސްްދުުރކޮށްފައި

ްބަރާބަރަ ްއެބަމިނިސްޓަރު ްމުސާރަ ްއޭނައަށް ްވަޙީދު،ްށް ްާބޣީ ްވަޙީްެދއޭ. ްފިނޭންސްބާޣީ ްވެްސްްދު މިނިސްޓަރު

ްޣައިކިޔަމަންވާކަށް ްަވޙީނުޖެހޭ. ްކާޅު ްެއއީ. ްކަމެއް ްޤާނޫނީ ްބުނީމަުރ ްކާޅޭ ްނަމަްއެް،ދު. ްނުބުނާ ްކާޅޭ ނުދޭނެްްދެނީ.

ްމި ްރައީސް. ްމިްަވރަށްްއީޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު. ްމައްސަލައެއް ްހައްލުކުރަންކަންތަްބޮޑު ްއިއް ްއެތާ ދެގެްންނވެއްޖެ.ްކާޅޭ

ްވަރަށްްރައީސް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުްއަުޅަގނޑު ްކުނބުރުދޫ ްގޮއްސިން. ްރަށްރަށަށް ްއެގިނަ ްމިހާރު  380ތިީބްްން

ްއެްބަދަލުކޮށްފައި ްްނޮޅިވަރަންފަަރށް. ްއެކަްއޗެއް ްބަދަލެއް ްނުދޭ ްރަްއޔިތުންނަކަށް ްއެ ްހަމަްރަށުގައި ވެސް.

ްއެބަ؛ނޮޅިވަރަންފަ ްއެއަް؛ސަރވިްސގެްިސިވލްްރަށް ނޑު ްަމއުޟޫޢަް،ށްއަުޅގަ ްމި ްށް ްމިވާހަކަމި ބޮުޑްްމާްއީދަްއކަނީ.

ް ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްމަޖިލީހުކުވަކިދެން ްަރއްޔިތުްނގެ ްވަކިކޮށްފައިރަންވީ. ްއޭނަްން ްމީހެއް ްފިނޭންސްްއަްހުރި ކީ.

ްހައްލު ްއެކަން ްމުސާރަދިނީމަ ްމިމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްްނިސްޓަރުކޮށްލަން ްވަކިކުރަްނވީ. ްވަިކކުރުމަށްގެނެސް

ްމިއަޣް ްޮއވޭ ްއަޣްނތާްލަބިއްޔަތު ްމީހުންގައި. ްއޮތް ްޕީ.ޕީ.އެމެްލަިބއްޔަތު ްނުވޭ ްހާޒިރެއް ްރައްޔިތުންެގްމިއަދަކު  385އް.

ްކޮންވާހަކަ ްދެން ްނެތް. ްމަސްއޫލިއްޔަެތްއ ްަދއްކަންްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަްއެއް ްފަުހމީއެްއގެ ްކޮން ްދައްާކކަށް.ްތޯ.

ނޑުމެންނަށްްމާ ކުރާްމީހެއްްތިރާމުކަށްްއިޙްބޮޑުްމީހެއްްނޫން.ްއޭނައަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފަހުމީއެއްްނޫންްއެއީކީ.ްއަުޅގަ

ްއިޙްްމި ްނެތް. ްމަޖިލީހަށްތިާރމުރާއްޖެއަކު ްރައްޔިތުންގެ ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްމީހަކު ްވަރުގަދާްސުޕްރީްވުރެްކުރާ ްއެންމެ މް

ތަނަކީްސީދާްް.ްމިތަނުންްނިންމާްނިންމުމަށްްމިްކޯޓަކަށްްނުހެދޭނެްގޮތެއްްމް.ްސުޕްރީއަކުްނޯންާނނެްބާރެއްްމިްރާއްޖެ

ްޢަރައްޔިތު ްމަޖިލީހުން ްތަނެއް.ްމާފުއްޔަންންގެ ްތިބޭ ްބަޔަކު ްއިންތިޚާކުރާ ްރަްއޔިތުން ްތަނެއް.ްބުކުރައްވާ ްތިބޭ ްބަޔަކު  390ކުރާ

ކޯޓުގައިްްމްސުޕްރީކޮންްބަޔެއްތޯްޒިންާމާވންޖެހޭނީ.ްް.ރިކޯޓުގައިްިޢއްޒަްތތެްމްތިެބނީްސުޕްރީްމިތަނުންްނަގާްބަޔަކުްއެ

ްސުޕްރީރައްޔިތު ްއެތިބީކީ. ްނޫޭނ ްބަެޔއް ްހޮވި ްެއއީކީ.ްްމްން ްނޫނޭ ްބައެއް ްހޮވި ްރަްއޔިތުްނ ނޑިޔާރުންނަކީ ްފަ ކޯުޓެގ

ްމި ްތިބީ ްހޮވާަފއި ްރައްޔިތުންްްއެބަޔަކު ްނަންތަކެއް. ްފޮނުވި ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަޔަކު. ްއައި ްމަޖިލީހުގެްތަނަށް ގެ

ނިޑޔާރުންް 7ްްޔަކީްރަްއޔިތުން.ަރއްޔިުތންގެްވެރިކަެމއްަގއިްއެންމެްާބރުގަދަްބަްރުމަކީްވެސް.ކުވަކިްމަސްއޫލިއްޔަެތއްްފަ

ްޙު ްަރއްޔިތުން ްސުޕްރީކުސެޕްޓެމްބަރުގައި ްޙުކުމްކުރާނީ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްްމްމްކުރާނީ ްނޫން. ްބެްނޗަކުން  395ްކޯޓުގެ

ްވެރިކަްން ްރާއްޖޭގެ ނޑުެމން ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ްދުވަްސްެއއީ.ްސެޕްޓެމްބަރުަގިއްބަދަލ7ްުބަދަލުކުރާނަން ކުރާ

ްނާދެވޭނެ.ްމިްްމި ްދެން ްްރާއްޖެ ްނިޒާމުއ32ްައޮތީ ްބުރިބުރިކޮށްލާފަްހަރުގެ ްބުރިއެއްތަސްމީނަް.ބުރިއަށ4ްް. ދެންް،ްށް

ްބުރިެއއް؟ ްުބރިޤާސިމަްކާކަށް ްބުިރއެއްށް ްކާކަށް ްދެން ްވަޙީް؟އެއް. ްބުރިެއއް. ްއެްވަޙީދަށް ްބުރިެއއްެގްއުޅެްދު ްހުރިހާ ނީ

ހަމަްދަނީްްާލފައިްއެމް.ީޑ.ޕީްމިގައިްެޖހިޖެހިގެންްބުރިބުރިްއަރުަވއިނަންނުގަްއޗެްއގެްބޮލުްްަރއީސް..ްޢިއްޒަތްތެރިްފަހަތުގަ

ް ްކުރިފަޅައި ްއެމް.ޑީ.ޕީއާއާޯރވެ ްނާދެވޭނެ ްމިްއާާލވަމުން. ްވެރިްެއއްަވރަކަށް. ްރައީްސްް؛ކަްނކުރާނީރާއްޖޭގެ  400ޢިއްޒަތްތެރި
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ހުރިްްހުރިްރާއްޖޭގައިްޤައުމުްދުނިޔޭަގއިްވާނީްމިްްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަންްދުނިޔޭގެްނިސްބަތުންްއެންމެްބޮޑަށްްދީފައި

ްޤާސިމް ްމަހުޖަނު ްމުއްސަނދި ްލަދުގަންނަންްއެންމެ ްއޭނަ ްނަރުއިބްރާހީމް. ްރަށުގައި ްއޭނަ ްމުޅިްޖެހޭނެ ްނާޅާ ދަމާ

ދައްކަީންމިތާ.ްްއެންމެްގިަންފައިސާްވަންނަްއަތޮަޅކަށްްއޮީތްއެްއަޮތޅު.ްއަިރއަތޮޅު.ްކޮންވާަހކަެއއްތޯްމިްއްޖޭގެދިވެހިރާ

ްވަންނަވަރަށްްފަިއސާްވަންނަްއެންމެްއަތޮޅެއްްވެސްްނޯންނާނެ.ްއެ އެންމެްބޮޑުްް.ރަށުގައިްނެތޭްނަރުދަމާްއަރިއަތޮޅަށް

 405ކިނބޫްކަރުނަްއޭނަގެްރައްޔިތުްނގެ،ްއޭަނގެްދަރިންގެ،ްއޭަނގެްތިމާގެްމީހުންގެްްދައްކަނީ.ްމަހުޖަނުްކޮންވާހަކައެއްތޯްމި

ްއެް ްކަްސއަޅާަފއޭ ްކޯްއޗެއްްގަިއގަިއ ްއިބްރާހީމަޮއތީ. ްާޤސިމް ްގެެނވޭނީ ްވަްއކަންކޮްށގެންްޯތ ްޑިސްޕެްނސަރީއަކުން ށް.

ްޤާސިމައަރުވާ ްީމހެކޭ ްހުރި ްވެސް ްޑިސްޕެންސަީރއަކުންްލާފައި ްއެކަން. ްއިނގޭތޯ ްަނގަިއގެންްްވަގަށްްބޭސްްކީ.

ްމޫންލައިޓުއަރުަވއި ްބަލާ ްމިންލާފައި،ްނޫސް ްމީހެއް ްހުރެގެންްް.ްއެވަުރގެ ްގެންނަން.ްޖޭ.އެސް.ސީަގއި ްވެރިކަމަށް އުޅެނީ

ްހިންގާފައި ްޖަރީމާތަކެއް ްހުރިހާ ްއިބްރާހީމަްއަނެއްކާ ްޤާިސމް ްމީހެއް ްއިްބރާހީމުހުރި ްޤާސިމް ްމިކީ. ްޖީބަށް ރާއްޖޭގެްްގެ

ްމިްވިޔަފާރި ްނުލެްާރއްްއާއި ްަރއްޔިތުންެގްތަރިަކއެއް ްލާކަށް.ްޖޭގެ ްނޫން ްަރއީސް.ްނުލެޭވނެ.ްލާހިކެއް  410ވޭެންޢިއްޒަތްތެރި

ްރަށެއް، ްައށް ްޗަންޕާ ްނަގާފައި ްލާރި ްދަރަންޏަށް ްހުސްވީމަ، ްނަގަމުން ްނަގަމުން ްދަރަނި ްއަްށްްދައުލަތުގެ ޗަންޕާ

ްޤާސިމައެއަ ްއެއާރޕޯޓެއްރޕޯްޓ، ްމިހެންނެްށް ްނުދެވޭނެ ްއޮީތްތިޞާއިޤްްދިވެހިރާއްޖޭގެއް. ްތެޭރގައި ްނިޒާމެއްގެ ީދ

ްޔާމީނުމެންް،ްދީްމާހިރުންިތޞާޤައުމަށްްލިބުނީ؟ްމޮޅެތިްއިޤްްހަރުދަނާ.ްއަޅުަގނޑުމެންްވެިރކަމަށްްއަިއއިރުްކިހާވަެރއްތޯ

ްބިލިއަނަށްްމ12ްްިްއްތޯ؟ގައިްކިާހވަރެނިންމާލިއިރުްނޑުމެންގެްަދއުރެްއގަިއްޮއންނާނެބިލިއަންްނުލިެބއޭ.ްައޅުގ4ްަތިބެް

 415ދައްކަނީ.ްކޮންްފަހުމީއެއްެގްްކުރިން.ްދެންްކޮންްވާހަކައެއްތޯްމިއަށްްލިބޭްއާމްދަނީްއިތުރުްރާއްޖެް،ދުތިޞާރާއްޖޭގެްއިޤް

ްމަސްއޫލިއްޔަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބުނަނީ.ްސުޕްރީްވާހަކަެއއް. ްމި ްއަދާކުރާޭށްމިތާ ްބާރުްމްތު ްނޫން ގަދައީީކ.ްކޯޓެއް

ްއުއް ްއެހެީރ ނިޑޔާރު ްއުއްތަމަބަރަހަނާވެފަތަމަފަ ްއޭަން. ްހުރީ. ްފިލްމުކުޅެފައި ްބޮޑަށް ްއެންމެ ނޑިޔާރު ފަ

ްލަދުގަންނަން ްފިލްމުބްލެކްޖެހޭނެ. ްބޮުޑ ްއެންމެ ްއޭނަ ްކުޅެމެއިލްކޮށްފައި ްމިްުއއްތަމަ، ނިޑޔާރު ްގެންނަންވީްްފަ ތަނަށް

ްަވރުގަދަ ްކިހާ ްއެއީ ްަރއްޔިތުންތަޙުޤީޤުކުރަން. ްގޯނާކުރަންްގެކަމެއްތޯ. ްއަންހެނުންނަށް ްް،ދިވެހި ދިވެހިންެގްދިވެހިން

 420 ދުްމީހުންްއެްފޮނުވަނީ.ްއަރަންްވަޙީްގަޔަށްްއޮފީސްތަުކގެްތިބޭްކުދިންްދަރިންތައް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްް...ރެވޭޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްކު

ް

 425ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްުޓއިރުްމިހާރުްއޮތީ.ްމިނ3ްެއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްބާކީް

ް
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ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްކުރެވޭ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްުޝކުރިްއޔާ. ްްއާދެ، ްަރއްޔިތުްނެގްއޮތް ްނުވޭ. ްމިއަދު ކަމަކަްށ

ްއެޕިސޯެޑއްެގްފިލްމަކަށްްއެބަްބަދަލުކުރޭ.ްނިންމާއިރަށްްސުޖިލީހުންްކަމެއްްމަ  430ޕްރީމްްކޯޓުންްެއކަންްޮކންމެވެސްްއެހެން

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނޭގ.ްލީހަކީްީކއްުކރާްތަނެއްތޯްސުވާލުރައްޔިތުންގެްމަޖި އުފެދޭ.ްިމތަނުގައިްމިްއުފެދޭްުސވާލުްައޅުގަ

ްހަާލލު ްެއކަން ްކުރީމާ ްއެބަބަޣާވާތެއް ްމިތާ ްމީހުން ްމެންބަރުްތިްކުރާނެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ބި.

ްމި ްއިތުރުފުޅުތަްމުއްޠަލިބު ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްނުގައި ްެއއީ ްބޭފުޅެއް ްއިސްލާމްހައްަދާވ ްޚާއްޞަކޮށް ދީނުގެްޢާއްމުކޮށް.

ނޑައެިޅގެންްދެކޮޅަށް.ްބަނގުރަލާއިްއޫރުމަސްްްކަންކަމުަގއިްމި ްމިްޤައުމުަގއިްާޢއްމުކުރުމަށްްޓަކައި...ތަނުގައިްކަ

ް435 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްަފރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް440 

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެް

ްމިހާތަނަކަށްޢި ްދާއިރާގެްބަޣާވާތެއްްނުކުރަން.ްބަޣާވާތްްއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑެއް ްހުޅުހެންވޭރު ްޮއންނާނީ ކޮށްފައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

 445ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު ްގަވާއިދަށް ްމާފަގެ ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނުޑ ްޢިްއޒަތްތެިރްހިތްތެވުމަށް ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ންނު

މެންބަރު،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްް

ނޑުްދަންނަވަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިް އްޒަތްތެިރްރަޝީދުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްއަޅުގަ

ްމެންބަރު.ް

ް450 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެް
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ްަރއީސް. ްވާހަކަްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގަިއ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އަށްްްއަުޅަގނޑުމެން

ްކަޖަވާބުދާރީ ްރަީއސް،ްނުވެވޭނެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެަކން ްއެހެންވީމާ، ްޮއންނާނެ. ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ  455މަށް

ނޑުެމންނަށްްޖަވާބު ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް...ްދާރީވާކަށްހުއްޓުވަންޖެހޭނެ.ްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަގާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ނުޑްކޮށްހުރުމަތްތެރިމާފަންނު ްއަުޅގަ ހިތްތެވުމަށް

ނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ް  460ްދަންނަވަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއަށްްއަުޅގަ

ް

ް(މީްމައްސަލަ)ނިޒާ

ް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެް

ްއޮންނަޝުކުރިއްާޔްޢިއްް ްަގވާއިުދގައި ްަމޖިލީހުގެ ްދެންނެވީ ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްެއކަުކްްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑުމެން  465ގޮތުން

ްވާހަކަ ްަދއްކާ ްޖަވާބުދާރީްއަނެކަކު ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިްއެއްއަށް ްމެންބަރަކަށް. ްެއއްެވސް ްެއކަްންުނެވވޭނެ ްރައީސް ލީހުގެ

ްވާހަކަްަދންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްޖެހޭނެްކަމަށްްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރާތީްއެހުއްޓުވަން

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްއެްމަޖިލީހުގެްރައީސް ްމަަސއްކަތްްދަނީ ްހުއްުޓވަން ްކަެމްއްކުރަންކުކަންަތއް ްޖެހޭނީްމިތާްރަމުން.ްއިތުރަށް  470ޖެހެންޏާ

ްއެ ްއަްތއަޅަން. ްއަނގަފުޅުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮސް ްދުވެފައި ްދެވޭހިްއިނދެފައި ނޫންްްގޮތަކަށްްސާބަށް

ްމި ްހަމަޖެހިފައި ްނިޒާމު ްވާހަަކއެްއކަްންްމަޖިލީހުގެ ްކޮން ްެއނގެނީ ްމި ްެފއްޓެވީމާ ްދައްކަވަން ްއެހެންވީމާ، އޮތީކީ.

ްގެންަދވާ ްކުރައްވަމުން ްއެކަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްވެސް ްމެންބަރަށް ްދައްކަވަނީ.ްޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުްފުރުޞަތުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫގޮތް.ްހު ްއަުރވަން.ްސާްމަނިކަށްްއަުޅގަ

ް475 

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްކުރުމަށާް ްކަންތައްތައް ްމިްފާހިޝް ްޚާއްޞަކޮށް ްއަންހެންްއަދި ްބެހުމަށްްރާްއޖޭގައި ްގޮތުގައި ްނަހަމަ ކަނބަލުންނަށް

ްމުއްޠަލިބުފުރު ްހޯދައިދިނުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްޞަތު ްހައިރާންވޭ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޑުއުފުލާީތވެ ްބޭބޭފުޅުން ްކަހަލަ މެން

ްއެ ްެއކަހަލަްމެންބަރު.ްއާދެ،ްއެއީ ްކޮންމެވެސް ްމާޒީަގއި ނޑުމެންނާްމީހުންގެ ްއޮތީމަ.ްއަުޅގަ ްގުޅުމެްއްްކަމެއް އެއްެވސް

ްފަހުއެްމީއާފަހު ްގޮތަކުން ްމަޤާްއްވެސް ްޮއތީމީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްވެސް ްދުރުކުރުމަކަށް ްމަކުން ްމަޖިލީހުންްއަކީ ްމި  480ނޫން.
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ްވާހަކަފަހު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދިނީ. ްމަޤާމު ްވެސް ްއަށް ްދާއިރާތަކުންްްމީ ްއެ ްމީހުން ްހިންގާ ްޢަމަލުތައް ްއެފަދަ އަކީ

ްމި ްއަރާްއެްއކައިރިކުރާށޭ.ްބުނީމަ ްމިތަނަށް ްވާހަކައެއްްތިބެގެން ްފަހަތުގައިްްއްތަނުގަިއްބޭނުންހާ ްތިމާމެންގެ ދަްއކަނީ

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީމައޭ ްކަމެްއ ްކޮންމެެވސް ްކުީރގައިްއެކަހަލަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުތާްބުަނނީ. ްނިޒާމީ ްހަމަ ްެއއްަގއިެވސް

ްއަނގަ ްއަނގަްް،އިންްްމުއްޠަލިބުގެ ްމެންބަރުގެ ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްް،ތަނުގައިްއިން ްދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ްއަނގަމެންބަ ްމުއްޠަލިބުގެ ްއިްރު ްމިތާ ނޑ3ްްާން ްއަުޅގަ ްމިްއަހަރުީވއޭ ްދެން ްޮގވާާތ. ްަވގަށް  485؛ްދެްއކީމަވާހަކަްދިމާލަށް

ްމިްއެްދައްކާ. ްއަުޅަގނުޑ ްރިޕޯޓުްއޮީތއޭ ްއޮޑިޓު ްބައްލަވާށޭ ްވަްއކަންބުނީ ްކާކުތޯ ްއެ. ްއޮތީ. ްނަހަލާލުްކޮށްފަިއ ްންްތިބީ

ްތި ްާތީއދުކޮށްގެނޭ. ްެއއަށް ްއަރާ ްފަސާދަކުރުވެރިކަމަކަށް ްޤައުމު ްިމ ްއަދި ްފާހިޝްބެގެން ްހިތްވަރުދެނީއޭ. ްޓަަކއި ްމަށް

ްެވސް ްމީހުންނަށް ްުމއައްަސސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްއަދި ްެވްސ ްމީހުންނަށް ްސަރުކާރުގެ ްޓަަކއި ްކުރުމަށް ްޢަމަލުތައް

ްހިތްވަރު ްވެސް ނޑިޔާރުންނަށް ްކަފަ ްހުރި ްކުޅެފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުޅެފިއްޔާ ްފިލްމެއް ްފިލްމުކުޅުނީމަްނުދޭށޭ. ހަލަ

ްނިޝާމެންނާނީނިމު ްމަރިޔަމް ްޖަންގިޔާްްނޫންތޯ ްބޮޑެތި ްއުޅެގަންނަން ްހާލުގައި ްބަރަހަނާ ްރޯ ްޖެހޭތޯ ްކޮންމެހެން  490އެކީ.

ްމި ްއަނެއްާކ ްއުޅުީނމަ ްއެހެން ްއުޅެންޖެހެނީ. ްއެގޮތަށްޯތ ްލަިއގެން. ްތިއީްއެްއޗެހި ްައއިާމ ްއަންހެނެްއގެްްތަނަށް ގޯހެކޭ.

ނޑުޮކއް ްއައިމަް،ޓާފައިްބަ ނުޑކޮއް؛ްއަެނއްކަމެްއްކޮށްފައި ްބަ ްއެީއްއަދި ްލާފަިއްހުިރްނޫން ްނުބެލޭ.ްއެއީ ްކަމަަކށް ޓުެމއް

ްމި ްބެލީއޭ.ްއެގޮތަށްޯތއޭ ްފޮްއޗެއްތޯ ްަވއްތަރެްއގެ ްއެހެން ްއަޅުަގނުޑްްފޮތިްއެއީްސިލްކުތޯ ްކަންކަންކުރަންޖެހޭނީ ތަނުގައި

ްވާހަކަްމި ްޢާއްްދަންނަވާ ްވާނީ ްއެހެންނޫންތޯ ްމިއަކީ. ްޖިންސުންްްމުކޮށް ްއެއް ްމުޅިން ްހުންނާނީ ްވިސްނާފައި ބޭފުޅުން

 495އުޅެން.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮތަށްްއެްނިންމެނީ.ްތަނަކަށްްއަރުވާލައިފިއްޔާްއެްރަުށގައިްނިކުްނނާނެްކުކުޅުްވިހާހެންްނަހަލާލުް

ްހުރި ްވެފައި ްއެްދަރިން.ްއެއީ ނޑު ްމިްގޮތަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްސިވިްލްދަންނަވަނީ.ްްވާހަކަ ްދަންނަވަނީ ނޑު އަޅުގަ

ްމަ ްރަްއޔިތުންގެ ްވިޔަސް ނޑިޔާެރއް ްފަ ްއަދި ްވިޔަސް ްރަީއސް ްކޮމިޝަނުގެ ްވިޔަްސްސާރވިސް ްމެންބަރެއް ޖިލީހުގެ

މަށްްޓަކައިްރާބުކުރުބާރުްބޭނުންނުކޮށްްމިްމަޖިލީސްްޚަްފުގެްމަގުންްކަންކަންުކރާށޭ.ްމިްމަޖިލީހަށްްލިބިފައިްއޮތްއިންސާ

ްމަސައް ްއެކަތްމިގޮތަށް ްއޮތީމަްނުކުރަްއާވށޭ. ްކަންތައްތަެކއް ްފަހަތުގައި ްވާހަކަެއއްްްއޭބޭފުޅުންގެ ްއިތުރު ްބުނާއިރަށް ހަމަ

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްހަމަ ްދައްާކ. ްއެްއެބަ ްޙަްވެސް ްނަހަލާލުކޮށް ްމިތިއްެބވީ ްބަލިކުރާނަން ްކޮށްެގން. ްބަޣާވާތެއް  500ފަހަރުްްރާމް

މާކުރަނީްދައްކަނީ.ްމިއަދުްއެްދިްވާހަކަްއެްތޯ.ްމުޅިްރާއްޖޭގެްއެންމެންްއެނޫންވާހަކަްަދއްކަންޖެހޭްނިކަންްރީއްޗަށް.ްއެ

ްކޮމިޝަނަރާ ްދުއްވައިއިލެކްޝަން ްފަހަތުން ްފުއާދުގެ ްކަންނޭނގެ ްމާދަމާ ްމި. ްނުކެރޭނެ ްމީހުން. ްމި ފަހަރުްްގަންނާނީ

ްކުޅެ ްަމގުމައްޗަްށ ްިހފައިގެން ްޗާބޫކު ްނިކުންނާނަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހަދާކަެށއް. ްމުއްޠަލިބުމެންގެްގޮތެއް ްމި ަލިއފިއްޔާ.

ްކޮންމެކަ ްޤައުމަށް. ްމި ްމިހާރު ްއުނދަޫގވެއްޖެ ްވަރަށް ްމާތްނުހޮރޮއްޕާން ްއިސްލާމްދީނުގައި ްކަންަތއްތައް ްގޯސް هللاްމެއް

ްމިޙަރާމް ްކަމެއް ްހުރި ްހުރިއްޔާ ްދުވަހުްކުރައްވާަފއި ްކުރީ ްބަލާ. ްއެބަ ްހުއްދަކުރެވޭތޯ ްރަލާްތަނުގައި ްހަމަ  505ްއިްވެސް

ްރަލާްއޫރުމަސް ްހަމަ ްއޭނައޭ. ްޯވޓުދިނީ ްއެއަށް ްކުރިއަށް ްއެންމެ ްޑިުއޓީް،އޫރުމަހަށްްއިމަނާކުރަން ވެސްްްނަގަންއޭގެން

ްމެންްކަހަލަ...ވަދެްޢިމްރާނުްތަނަށްްލާއިރަށްްދެޭއ.ްއެކަމަކުްދީނޭްކިަޔިއގެންްމިް،ހަމަްބޮޑުކުރަން
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 510ްސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްަފރެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެް

ްދާއިރާް ްހުޅުހެންވޭރު ްރައީްސ، ްވާހަކަޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށްގެ ްއަުޅގަ  515ަގިއްމިތާންދައްަކާވއިރު

ްއިންިޑޔާްވަރަށް ްއަުޑިއވޭ ްވާހަކަްގިނަ ްތަންތަނުގެ ްބަެއއް ްބަޔަކުްގެ ްގޮސްްވެސް ްއެްއވެސްްް؛މީހުން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްވާހަ ްޒާތީ ްއެހެންނަމަވެސްވާހަކަެއއް ްހުޅުހެންވޭރު؛ ްުނހުންނާނެ ްމެންބަރަކީްްަކއެއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ހުޅުހެންވޭރު

ްގޮތަކުންްހަމަ ްްހުރިހާ ްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްްއަޅުަގނޑާވެސް ްކަމުަގއި ްބޭފުޅެއް ްނަޖިސް އަޅާބަާލއިރު

ްރައީސް.ް

ް520 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްރަމްޟާންއަ ްބުނެފާނެ ްތެދުވެ ްނިމިނެއްކާ ްރޯދަހިފާ ްމިސްކިތުންްް،މަހެއްގެ ްއަރަން ްނަމާދަށް ްހިފައިގެން ްރޯދަ  525ހަ

ްފައިބާތަނުންްބުނާނެްކަލޭތީްކާފަރެކޭ.ްމިްހީވަނީްމިްމީހުންނަށްްއަންަގވަނީހެންްމަތިން.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަ ްރިޕޯޓަށް ްމިމި ްހަމަީވ.ްއެހެންަކމުން ްއެ ްަވގުތު ނަޑއެޅިަފިއވާ ްކަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފުރުޞަތަށްްްދެއްކުމަށް ވަގުތު

 530ްިމްނިމުނީ.ްވިްބޭުފޅުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުވައިްތިއްބެްއެދިަވޑަިއގެންްޖަލްސާްއަށްްހާޒިރުެވވަަޑިއގެން

ނުޑްމިް-11.2 ްްއަުޅގަ ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްް-11.1ްކަށްފަހު()ަވގުތުކޮޅަްްއަށް.11.2ްދަނީ ްނަންބަރު ،2213/3ްޤާނޫނު

ްޕްރަ ްތަންތަން ްވިޔަފާރި ްކޯޕްރަަޓއިޒްދައުލަތުގެ ްމޮނިޓަރކޮށްްއިވެަޓއިުޒކުރުމާއި ްޤާނޫނުގެްް،ކުރުާމްއަދި ިއވެލުއޭުޓކުރުމަށް

ްޕްރ3ްަ ްބަޔާންކޮްށފައިވާ ްމާއްދާަގއި ްކޯޕްވަނަ ްެއންޑް ްރަިއވެަޓއިޒޭޝަން ްމެންބަރުންގެ ްބޯޑުެގ ތަްއްނާޔަތްއިޓައިޭޒޝަން

ނަޑއަަޅއި ްދިރާސާކަ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެދި ްކުރައްަވއިްދެްއވުމަށް
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ްރިޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްދާއިރާގެްނިންމެވި ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްޢަބްދުްނިާޒމާ ްމެންބަރު  535هللاްޢިްއޒަތްތެރި

ް.ްބްދުއްރަޙީމުޢަ

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

 540ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްބްދުއްރަޙީމުޢަهللاްނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަ

ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްރިޕޯޓު ްކޮމިީޓގެ ްމާލިއްޔަތު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ރައީސާއިްްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީގެްނައިބުްމުޤައްރިރުްވީ ޖެހޭްކަންނޭނގެްހޯދަން.ްއެއީްއެހެންނޫނިއްޔާްިމްްއެބަްތަނެއްްއަުޅގަ

ނޫނިއްާޔްްތޯްއެްތިއްަބވަނީބޭފުޅުންްެދންްމަޖިލީހަށްްއައިސްްކޮންތާކުްްނޭޅޭނެ.ްއެތަނަކަށްްހުށައެއްްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓެްއްމި

ްމަޖިލީހަށްްވަޑައިނުގަންނަވަނީޯތ؟

ް545 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއުސޫލުގެއެއް ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްރިޕޯޓުެގްްނޫން. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ މަތީން

ްކުިރއަށް ްވެސް ްއިޞްލާްމަސައްކަތް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްެގންދާނަން. ްހުށަހެޅުމަށް 5ްްޙު ްމެންބަރުންނަށ2213ްްއޯގަސްުޓ ގައި

ްފޮނުވި ްއެއްްފަވަނީ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްހުށަހެޅިފައެއް. ްއިޞްލާޙެްއ ްމިވެސް ްހުށަހަޅުއްވައިރިްނުޭވ. ްމަޖިލީހަށް ެދއްވުަމްށްޕޯޓު

ްދާއި ްހުޅުމީދޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮމިީޓގެ ްިއލްމާލިއްޔަތު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުްޔާރާގެ ްއަުޅގަ ްލަބީބަށް  550ސް

ްރުވަން.ްފުރުޞަތުއަ

ް

ްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ންބަރުްއިލްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެ

ްޢިްއޒަތްތެް.` ްޝުކުރިްއޔާ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. 2213/3ްރި ްތަންތަންް، ްވިޔަފާރި ަދއުލަތުގެ

ްކޯޕްްަޓއިުޒކުރުމާއިއިވެޕްރަ ްޤާޫނނުގެ ްއިވެުލއޭޓުކުރުމުގެ ްމޮނިޓަރކޮށް ްއަދި ްމާއްދާަގއ3ްްިަރޓައިުޒކުރުމާ  555ވަނަ

ނަޑއަަޅއިނާޔަތްބަރުންގެްއިރަޓައިޒޭަޝންްބޯޑުގެްމެންއިވެަޓއިޭޒޝަންްއެންޑްްކޯޕްބަޔާންކޮށްފަިއވާްޕްރަ ދެްއވުމަްށްތައްްކަ

ްރިޕޯުޓް ްދިރާސާ ްގޮުތގެ ްނިންމަވާފައިާވ ްކޮމިޓީން ްާމލިއްޔަތު ްމައްސަލަ ްުހށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އެދި

ްހު ްރައީސް.އަޅުަގނުޑ ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާފައިްށަހަޅާލަން. ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްރިޕޯުޓ ްްމި ްބޯުޑގެްވަނީ އެ

ނޑައަޅާނީްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްލަފާގެްމަތީންްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމަށްްއެްޤާނޫނުގެްށްްއިމެންބަރުންނަ ނާޔަތްްކަ

ްަކނަޑއަާޅފައ8ްި ްމާއްދާަގއި ްޕްރަްވަނަ ްކޯޕްވާތީ ްއެންޑް ްމުސާރަްިއވެޓަިއޒޭޝަްނ ްމެންބަރުންގެ ްބޯޑުގެ  560ރަޓަިއޒޭޝަން

ްއެހެނި ްއިއާއި ނަޑއެޅުހެން ްކަ ްމައްްނާޔަތްަތއް ްމުގެ 24ްްސަލަ ްދައުރުެގ2213ްއޭޕްރީލް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ްއޮތް ަގއި
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122ްވާތީްެއްމައްސަލަްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެްްއަްށްފޮނުއްވާަފއިްވަނަްޖަލްާސގަިއްމާލިއްަޔތުްކޮމިޓ23ްީ

ޓުްމިްރިޕޯޓަކީ.ްމިްރިޕޯުޓްނިންމެވިްގޮތުގެްިރޕޯްާސކުރަްއވައިްަވނަްނަންބަރުގެްދަށުންްދިރ12ްާވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ގެް

ްއެބަް ްކޮމިޓީން ްނިންމެވީ ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު ްބަލާފައި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުން ޮއޭވްްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑައެް ްކަ ްމުސާަރ ްމުއަްއސަސާަތކުގެ ްއެިކ ނަޑއަޅާފަދައުލަތުގެ ްކަ ްއޮނިަގނެޑއް ްއޮނިޅުމުެގ ްއެ ްބޯޑާް. ްމި  565ްަގނާޑއި

ނޑުމެންްކޮމިޓީންްނިންމާފައިްހަަމއެްއގެއެްއގޮތަށްްއެއް ނޑައެޅުމަށްްައޅުގަ ްގައިްވަނީ.ްއެގޮތުންްކޮމިޓީްްމަތީންްމުސާރަްކަ

ްނިން ްދަންނަވައިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތްތައް ްމިމެވި ްކޮމިީޓގެ ްމާލިްއޔަތު ވަނ42ްްަްގެއަހަރުްލާނަން.

ް ްއަދި ްަރއީސުލ41ްްބައްދަލުވުމާ ްބައްދަލުވުމުަގއި ްސިޓީވަނަ ްއޮްތ ްފޮނުްއާވފައި ްއޮފީހުން ްއަިދްްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އާިއ

ް ްނަންބަރު ްޕްރަ،2213/3ްޤާނޫނު ްތަންތަން ްވިޔަފާރި ްކޯޕްދައުލަތުގެ ްމޮނިޓަރކޮްށްއިވަަޓއިްޒކުރުމާއި ރަަޓއިޒްކުރުާމްއަދި

ްމަޝްަވރާކު ްރިޢާޔަތްކުރުމަށް ްޤާނޫނަްށ ްޕްރައިވެޓަްކަްރެވުނުއިވެުލއޭޓުކުރުުމގެ ްއެންްޑްންތައްތަަކކީ  570އިޒޭޝަްނ

ްމެންބަރުންްކޯޕް ްފުލްޓައިމް ްރައީސަކީ ްނައިބު ްރަީއސާއި ްބޯޑުގެ ްމެންބަރުންނަކީްްކަމަށްްރަޓައިޭޒޝަން ްއެހެނިހެން ވެފައި

ްމެންބަރުންނަށް ްޓައިމް ްްޕާޓް ްއެންމެ ްބޯޑު ްމި ްއިންލަންޑުްވުމުން ްމޯލްޑިވްސް ްބޯްގާްތކުރަނީ ްއޮތޯރިީޓގެ ުޑްރެވެނިއު

ްވިމެންބަރުން ްޒިންމާތަކަމުގައި ްމަސްއޫިލއްޔަތުތަާކިއ ްބޯޑުެގ ްިމ ނަޑއެޅުުމގައި ްކަ ްމުސާރަ ްދިރާާސކުރުމުގެްޔަްސ އް

ންމާގެްޮގތުންްމޯލްޑިވްސްްއިންލަންްޑްމެދުްކޮމިޓީގައިްަމޝްވަރާކުެރއްވި.ްިމގޮތުންްމަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއިްޒިމުހިއްމުކަމާް

ްޯބޑާ ްއޮތޯރިޓީގެ ްމަސަްއކަތްތަެކއްްރެވެނިއު ްޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާނެްްެއްއފެންވަރުގެ ްނިންމެވި.ްްކުރަން ްކޮމިޓީން  575ކަމަށް

ްޤާނޫ ްއަދި ްއާއ112ްިނުއަސާސީގެ ްމާއްދާ ްްވަނަ ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 122ްްރައްޔިތުްނެގ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ 12ްވަނަ

ްމުސާރައި ނަޑއަޅަންޖެހޭ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ްނަންބަރުގެ ްތެރެައށްްވަނަ ްއޮނިަގނުޑގެ ގެ

ްޯކޕްޕް ްއެންޑް ްމުހިއްމުރައިވެަޓއިޒޭޝަން ްފެއްތުމުގެ ްމުާސރަ ްޯބޑުގެ ްމަޝްވަރާކުެރއްިވ.ްްރަޓައިޒޭޝަން ކަމަްށްކޮމިޓީން

ްމަޤާމުތަ ްމުސްތަޤިއްލު ްމުއައްސަސާތަާކއި ްމުސްތަޤިއްލު ްއެހެނިހެން ްއިންޓެްއަދި ްކަސްޓަމްސް ްތެރެއިން ގްރިީޓްކުގެ

ްއަދި ްއިންޓެްކޮމިޝަން ްކޮމިޝަނުޕޮލިސް ްހުގްރިޓީ ްމަހަކަށް ްކޮމިޓީން ްރައީސަށް ްނައިބު ްރައީާސއި  580ށަހަޅުއްވާފަިއާވްގެ

ނަޑއެުޅއްވުމަށްްނިންމެވި.ްމުސާރަްޕްރައިެވޓަިއޒޭޝަންްެއންޑްްކޯޕް ރަަޓއިޒޭޝަންްޯބުޑެގްރައީާސއިްނައިުބްރަީއސަށްްކަ

ްޑިެރކް ނުޑގައި ްއޮނިގަ ްމުސާަރއިގެ ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމެންބަރުންގެްއަދި ްބޯޑުގެ ަޓރުންގެ

ްދިހަ ްގޮުތގައި ްމުސާރަިއގެ ްވީހާްމަހެއްގެ ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްކަ ްރުފިާޔ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނަަމވެސް ސް

ްޯކޕް ްއެްނޑް ްމުސާރަޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެނިހެން ްބޯުޑގެ އަކީްްރަޓައިޒޭޝަން

ްރުފިޔާްއަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްއަށްްހާސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަށްްްވުމުން ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްއެހެނިހެން  585ްގޮތަށް

ްނިން ްަކނޑަެއޅުމަށް ްގޮުތގަިއ ްރުފިޔާެގ ްއެންްޑްހާސް ްޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަން ްނިންމީ ްކޮމިޓީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ މެވި.

ްމެންބަރުންގެކޯޕް ްބޯޑުގެ ްއިްރަޓައިޭޒޝަން ްއާއި ްމުސާރަ ްމައްސަލައާނާޔަތްތައް މެދުްްަކނަޑެއޅުމުގެ

ް 17ްްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 2213ްްޖުަލއި ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްބޭްއުވނު ްދުވަހު ްޯބޑުެގ41ްްވަނަ ްބައްދަލުވުުމގައި ވަނަ
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ްއި ްއާއި ްމުސާރަ ްަކނަޑއަޅާމެންބަރުންގެ ްނިންމެވީްނާޔަތްތައް ްބައްދަލުވުުމގައި ްއެ ްއެގޮތުން ްއާއިްްގޮަތށް. މުސާރަ

ްްަކނަޑއަޅުްއވާަފއިްނާޔަތްތައްއި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދައުލ2213/23ްަވަނީ ްތަންތަންްަގއި ްވިޔަފާރި  590ތުގެ

ްިއވެލުޭއޓުަޓއިޕްރައިވެ ްމޮނިޓަރކޮށް ްއަދި ްކޯޕްަރޓައިްޒކުރުމާ ްާޤނޫްޒކުރުމާއި ްަބޔާންކޮށްފަިއވާްކުރުމުެގ ނުގައި

ްކޯޕް ްއެންްޑ ްޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނ ްަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާރަޓައިޭޒޝަން ްއެުކލަވައިްބޯުޑގެ ްއެހެނިހެންްއަދި ެލވިފަިއވާ

ްބޯ ްއިޑިރެކްޓަރުންގެ ްއާއި ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްެއގޮތުުޑގެ ްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގަ. ްކޮމިޓީންްނާޔަތްަތކަށް ްމާލިއްޔަތު ން

ޔަތްތަުކގެްނާޅާފައިވާްމުސާރަްއާއިްއިރަޓައިޒޭޝަންްބޯުޑގެްމެންަބރުންނަށްްމަހަކުްހުށަހަޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަންްއެންޑްްޯކޕް

ްނިން ްމުސާަރއަކަށް ްރަީއސްގެ ްކޮމިޝަުނގެ ްތަފްސީލަކީ، ްިލިވނ522،25ްްމެީވ ްާއއި ްްރުފިާޔ  222،12ް595އެލަވަންސަށް

ރުފިޔާ.222،12ްްއެަލވަންސަށްްްރުފިޔާ،ްލިވިނ522،23ްްށްްމުސާރަްރުިފޔާ.ްނައިބުްރައީސ522،37ްަރުފިޔާ.ްޖުމްލަް

ރުފިޔާ.222،8ްްއެކުްޖުމްލަްމެންބަރުންގެްމުސާރަްއާއިްއިނާޔަތްތަކާްްހެންރުފިޔާ.ްކޮިމޝަނުގެްއެހެނ522،35ްިޖުމްލަް

ްހުށަހަޅަން.ް ްފަރާތުން ްޮކމިޓީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމެވުމަށް ްގޮތަކަްށ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމަޖިލީހަށް ްމަްއސަލަ ްމި ވީމާ،

 ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް600 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްމާލިްއޔަތު ްއިލްޔާސްްނޑު ންބަރު

ްހުށަހަޅުއްަވއި ްރިޕޯޓު ްްދެްއވިލަބީބަށް ްޝުކުރުކަމަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްޓަަކއި ްއެހެން ްޮކމިޓީގެ ްއަދި ދަންނަވަން.

ްޝުކުރު ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްރިޕޯޓަމެންބަރުންނަށް ްިމ ްމިްދަންނަވަން. ްބަހުސްކުރުމަށް ްްށް ްަވގުތ1ްްުއޮތީ ަގޑިއިުރގެ

ނަޑއެޅިފަ ނޑުްފުރުޞަތު.ްފުރުޞަތަށްްއެިދވަަޑއިގަންަނވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެކަ ްގެންދާނަން.ްންބަރުންނަށްްއަޅުގަ  605އަރުވަމުން

ް.ތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއިާރގެްޢިއްޒަތް

ް

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ްނާޒިމުގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމަޑަވެލިްދާއިރާް

އަދިްހަްރޯދައިގެްދުަވސްވަުރަގއިްއަދިްބަރަކާތްތެރިްރަަމޟާންްމަސްްނިމި،ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ް

ްރޯދަކަމުގައިްމާދަމާ ްފަހު ްއެންމެ ްތަހުްއަކީ ްޢީދުގެ ްމުސްލިމުްނިޔާވާތީ ްއެދުންތައް ްހެޔޮ ްއަޚުންނަށްްްއާއި  610ހުރިހާ

ްއާދެ ްރައްދުކުރަން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް، ްއާދެ، ްާތއީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްހުށަހެޅިފައިވާ ިމއަދު

ްހުށަހެޅި ްއަިދ ްރިޕޯޓުެގ ްވެްފޮނުވާފައިާވ ްމަަސއްކަތަށް ްކުެރްއވި ްކޮމިޓީަގއި ްެއ ްއަދި ނުޑްގޮތަށް ްއަުޅގަ ސް

ްޝުުކރު ްެއކު ްޤަބޫލުކުރާއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިްގޮުތގައިްދަންނަވަން. ްެވސް ްަމސައްކަތްަތއް ްބޯުޑގެ އޮީތްްމި

ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްހަްއަދި ްެއންމެ ްހިނގާވަގުތު ްކުރެވުނުްް؛ރަކާތްތެރިކޮށް ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އާދެ،ްމީރާގެ

ްމީ ްމުއައްސަާސކަމުަގއިވާ ްެއއް ްފާހަަގކުރެޭވ ްަބއެްއެގްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްއަދި ްެތރެއިން ްމަސަްއކަތްތަުކގެ  615ާރގެްރަނގަޅު
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ްމިްްބޯޑާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގެ ްވެސް ްސަބަބުން ްބޯޑުގެ ްމި ްއުއްމީދުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް. ްއެއްކަހަލަ ދާދި

ްހާސިލުވެގެންދާނެ ްއަުޅަގނުޑމެންނަށް ްމަގުސަދުތައް ްބޭނުންވާ ްމަޖިލީހުން ްރައީސްްރައްޔިތުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ް.ކަމަށް.

ްރައްޔިތުންގެ ްހިތާމަކުރަނީ ްމިްްއަޅުަގނޑު ްތެރެއިން ްހަމަނުޖެހުމެއްގެ ްކޮންމެ ްސިޔާސީ ްނިންމުންތަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްހިފަ ްމުައްއސަސާތަކުން ްބަެއއް ްގޮެތްއގަިއ ްނާޖާިއޒު ްތެެރއިން ްަވގުތެްއގެ ްކޮންެމ ްބައިބައިާވ މުންދާކަން.ްމަޖިލިސް

 620ގިަވޑަިއގަންނަވާްދިވެހިރާއްޭޖެގްބޭފުޅުންނަށްްއެބަްއެންއެް،ސުޕްރީމްްކޯޓުންްވެސްްއެްނިންމަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ގޮތުންްވަރަށްްބޮޑަށްްްއޮތީްސިޔާސީްއެީކގައިްަރއްޔިތުންްހޮވިްަރްއޔިތުންގެްމަޖިލިސްްމިްޙްތިރާމާރައްޔިތުންްއެންމެްއި

ްނޫންްދަނީ.ްއެީއކީްނަަގމުންްއެަދނީ.ްއޭގެްނާާޖއިޒުްަފއިދާްަނގަމުންްއެން.ްޭއގެްނާޖާިއޒުްެއޑްވާންޓޭޖުބައިބަިއވެފައިކަ

ްއުއްް ްމުސްލިމު ްސުޕްރީމްއަޅުަގނޑުމެން ްަމއްޗަށް ްމަތީްް،މަތެއްގެ ްއެންމެ ނޑިޔާރުންެގ ްފަ ްނުވަަތ ްކޯުޓ ްމަތީ އެންމެ

ނޑުމެންްމުޠުކޯޓުަގއިްކަންަތއްްކުރަންޖެ ަލޤަށްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްލިބިފައިްއޮންނަްބާރުތަކުެގްހޭްގޮތަކީ.ްއަުޅގަ

 625ިދްވޭނެ.ްއެްުއސޫލެއްްވެސްްނެތް.ްތިންްބާރުްވަކިވެަފއިްޮއތްްނިޒާމެއްގެްތެޭރަގއިްއަވަދެކޯޓަކަށްްނުްތެރެއިންްެއއްވެސްް

ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްފެށިގެންްއަލަށް ްވެރިކަން ްފުރަތަމަ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްއަދި ްއަންނައިރުގައި ުކރަމުން

ްއަ ްިއޙްއަންނައިރު ްއެބަތިރާމުުޅަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކެއް ްރައީސް.އޮްކުރަންޖެހޭ ްިޢއްޒަތްތެރި ްވަރަްށްްތް. އަުޅަގނޑު

ްމިއަދު ްރައްޔިތުްހިތާމަކުރަން ްއަިދ ްއަމިއްލަ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމަޖިލީހުަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްބޮޑެިތްވެސް ްނުހަނު ން

ްރުމަށްތްކުއަށްްމަސަްއކަްރަްއޔިތުންގެްެހވާއިްލާބަްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިީލހަށްްހޮވީްއެީކަގއިްައޅުަގނޑުމެންްއުއްމީދުތަކާ

 630ހިސާބަށްްދައުލަތުގެްފަރާތުންްހުށަހެޅިްދަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްބަޖެޓު،ްމިހާް.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްފެނިގެންްމިއިޓަކަ

ވެސްްއެޖެންޑާްބެލީމާްމިްްސްވެގެންްގޮސްްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންްަކނޑަެއޅިގެންްއަުޅަގނޑުްމިއަދުްހުްބޮޑުްބަޖެޓުއެންމެް

ްކަ ްބަޖެޓުނޑައެިޅގެފެންނަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ް%ްން ްމަތިންްރޭޓަށ6ްްފާސްކުރިއިރުަގއި ްލޯނެއްްްުވރެ އެއްވެސް

ް ްެއއާނިންމާނުނެގުމަށް ްވެސް ްއޮތްއިރުގައި ްކަންްފައި ްބޭރުގައި ްޤާނޫނުން ްހަމަ ްވެސް ކުރަްންްަތއްތައްޚިލާފަށް

ްފެންނަމުންްްދާމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރިދަނީްމިްތަން ްހާލެއްަގއިްްރައީސް.ް. ެއްއވެސް

ްއުއްމީދުތަކާ ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްކޮށްގެންނުވާނެ. ްމަޖިލީހުން ްމި  635ެއކީަގއިްްއަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައްކަތް ްއިންތިޚާބުކުރުމަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިޓަަކއި ްގދ.ްކޮށްަފއި ްހިތާމައަކީ ްއެހެންނަމަވެްސ ރުްހަވަްތިބީ.

ްއަތޮުޅެގްމަސައްކަތް،ްހުރިްތިނަދޫގައި ްއަންހެނުންމުޅި ްހުރިްހޮސްޕިޓަލުގައި ްޓަަކއި ްޑޮކްޓަެރއްްނެތް.ްހުރިހާްކުރުމަށް ގެ

ަވގުުތގައިްއަްނހެނުންގެްޑޮކްޓަެރއްްނެތީމާްމިްރަށަށްްމީހުންްނުފޮނުވާށޭ.ްްއެއްްފޮނުވާފައިްމިްއޮތީްމެމޯްތަކަށްްއެރަށް

ްވިހެއުް ްއަންހެނުންގެ ްހުއްޓައިމާނައަކީ ްއެލާށޭން ްކިހިނެއްޯތ ްކުރެވޭނީ؟. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ހޮސްޕިޓަލުގަިއްްކަން

 640ކަމެއްްއެއީ.ްމުޅިްއަތޮޅަށްްނިސްބަްތކޮށްްހުރިްހޮސްޕިޓަލެއް.ްމުޅިްކްޓަރެއްްނެތުމަކީްއެއީްލަދުވެތިއަންހެނުންްބަލާނެްޑޮ

ްނެް ްޑޮކްޓަރަކު ްއަންހެން ްހޮސްޕިޓަލުގައި ްހުރި ްއެހެންްޕްރޮވިންސްަގއި ްހުރިހާ ްރަށްްތިގެން ްފޮނުވަނީްހުރި ްމި ްމެމޯ ތަކަށް

ްއެ ްެނތޭ. ްޑޮކްޓަެރއް ްާޚްއޞަކުރެވިަފއިވާ ްބަލިތަކަށް ްއަންހެނުންގެ ްހޮސްޕިޓަލުން. ްރީޖަނަލް ްމަޢުލޫމާތަށްްްތިނަދޫ ވާހަކަ



25 

 

ްމާނަ ްދެންނެވީމޭ. ްްޓަކައި ްމަޑުޖައްސައިއަކީ ްވިހެއުން ްމިއަންހެނުންގެ ްބަލިތައް ްދިމާވާ ްއަންހެނުންނަށް ްވަގުތުްލާށޭ.

ްުނކުރެމަޑުޖައްސައި ްއެހެނެއް ްއަބަލާށޭ. ްތެރެިއން ްނިޒާުމގެ ްމި ްހުރިްވޭނެ. ްނިމިފައި ްޤުދުރަތުން ްހިނގަމުންދާީނ ްދުވެސް

ްމަސްދަރުފިލުވުމާ، ްއަންހެންކަނބަލުންގެ ްއަދި ްމީކީްްމިްކަންތައްތަެކއް. ްޖެހޭ. ްއެބަ ްުކރެވެން  645ކަންތައްަތއް

ްނޫން. ްކަމެްއ ްބަލަިއގަެނވޭނެ ްމިޤަބޫްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްެވސް ްމަޖިލީހުންްްލު ރައްޔިތުންގެ

ްަމސައްކަތްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމިެއކީަގއި ްގެަނއިްްކޮށްދިނުމަށް ްވެރިކަން ްނަހަލާލު ްޖެޭހ ްއެބަ ްވެސް ްވަގުތަށް ވަުގން

ްމީ ްޒިންމީހުން ްއެބަގައި ްިއބްރާހީމުްމާނަގަން ްޤާސިމް ްމީގައި ްއެބަްޖެހޭ. ްޢަލީްްެޖހޭ.ްޒިއްމާނަގަން ްތަސްމީން މީގައި

.ްމިްމީހުންނޭްމިކަންްމިްކުުރވީ.ްމިްަބްޖެހޭްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުމާނަގަންްއެޖެހޭ.ްމީގައިްޒިންްޒިންމާނަގަންްއެބަް

ްއެ ްހުއްޓުވާަފއި ްވިހެއުން ްއަންހެންވެރިން ްއަތޮޅުގެ ްހުވަދު ްރަްއޔިތުންނަށްްްމީހުންނޭ ްއަތޮޅުގެ ްހުވަދު ްމީހުންނޭ  650ތިބީ.ްމި

ްހާލަތުް ްއެްމި ްމިްޖެއްސީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިްވާހަކަ ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންެގްްދައްކަނީ. ދައްކަނީ

ް ްހައިިސއްޔަތުން. ްމަންދޫބެއްގެ ްމި ްއެރައްޔިތުން ްފޮނުވީ ްއަޅުަގނުޑމެން ްމަޖިލީހަށް މީހުންެގްްަރއްޔިުތންގެ

ްއެ ްވަކާލާތުމީްއިހުސާސްތަާކއި ްޙައްޤުތަކުަގއި ްއަޅުގަްހުންެގ ްތިކުަރން. ްހެދިފައިނޑުމެން ްނެތޭ ްމަގެއް 2ްްނަދޫެގ

ްމި ްކޯލިޝަަނކީ. ްމިޭއ ްކޯްއީއަހަރުީވއިރު. ްފުަޅ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީްފުްއީމިލިޝަެނއް. ްކޯޅޭޝަނެްއ. ޅަ

ްމިއެްއގޮތަކަށްް ްވެރިކަން ްރާއްޖޭެގ ްމި ްމިްވެސް ްގޮތް ްކަންހިނގާނެ ްނަމަ ްވަނީ ްްކަމަށް ްދީފި ްއިއްެޔގަިއްްގޮތަށް  655އޮތީ.

ްއަޅާނަމޭ.ޖަނުކަލޭގެްބުނިްތިމަންނާްފްލެޓުހުވެސްްމަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاޢަބްދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްހުޅަނގުްމާފަންނު

ް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބ17ްަޝުކުރިއްޔާ ްމަސައްކަތްތަކަށް ްމުހިއްމު ްކުރެވިފަިއވާ ްމަޖިލީހުން ާލއިރުަގިއްވަނަ

ްޤަބޫލު ްއަޅުއަޅުަގނޑުމެން ްރާއްޭޖގައިްކުރަންެޖހޭ ްމި ްމަސައްކަތަީކ ްެއްއ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްކުެރިވފައިވާ  660ަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންްްޓެކްސްެގްނިޒާމެއްްތަޢާރަފުކޮްށްމީރާްކިޔާްއޮތޯރިޓީ އެއްްއުެފއްދަިއގެންްކުިރއަށްްދިއުން.ްެއއަށްފަހުގައިްއަުޅގަ

ްއިޤްްމި ްއެއަންނަނީ ްކުަރމުން. ްކަންތައްތަކެއް ްމުހިއްމު ްގުޅޭ ްމިްތިޞާދާ ްވާހަކަދައްކަން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން

ް ްޙަޤީޤަތުގައި ްިޒންޖެހެނީ ްކުންފުނިތައް ްސަރުކާރުެގ ްބެލެހެއްޓޭެންވެސް ްކުންފުނިތައް ްސަުރކާރުެގ މާދާރުކުރެވި،

މާލިއްޔަތުްް.އެކަީށގެންވާްނިޒާމެއްްތަޢާރަުފކުރުމަށްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްތަކާްބެހޭްގޮތުން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް

ްބަލައިކޮމި ްރިޕޯަޓށް ްގެނެސްފަިއވާ ްމިޓީން ްފެނިފައި ނަޑށް ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީްލާއިުރގައި ްމާލިްއަޔތު ްއެްްއޮތީ ްނޭނގޭ  665އަށް

ްޕްރައިވެ ްކޮމިީޓަގިއ، ްއުފެދިފައިޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން ްޤާނޫނު ްނުވަތަްްަޓިއޒޭޝަން ްކޮމިޝަނެއްތޯ ްނުވަތަ ްބޯޑެއްތޯ ވާނީ

ްއެ ްމާލިއްްްކޮމިޓީއެއްތޯ. ްތަމްސީލުވަރު ްމިހާރު ްކޮމިޓީަގއި ްޢިްއޒަތްތެރިްޔަތު ްއެއީ ްނޭނގޭތީ ްމެންބަރުންނަށް ކުރަްއވާ

ްވެސްް ްފުރަތަމަ ްގޮުތގައި ްކަމެއްގެ ްނުފެތޭ ްެވސް ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްކަމެއް. ްފުރިހަމަނުވާ ްރިޕޯޓު ރައީސް،ްމި

ަޓިއޭޒޝަންްބޯޑުގެްމެންބަރުންނަށްްހޫރިއްޔާްޕްރައިވެޖެހުނީްރައީސުލްޖުމްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުން.ްއެހެންްދަންނަވާލަންްމި
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ްމި ްބަޔާންކޮށްފައި ްނިންމުމުަގއި ްކޮމިޓީގެ ްމާިލއްޔަތު ްމުސާރަ ްޕްރަިއވެްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްކޮމިޝަނުެގްއޮތީ  670ޓަިއޒޭޝަން

ްމެން ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްބޯުޑގަިއ ްކޮިމޝަނުގެ ްއެ ްދެން ްއަދަދެއް. ްވަކި ްރަީއސަށް ްަނއިބު ްވަކިްރައީސާއި ްބަރަކަށް

ްަރއީްސ. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަްއަދަދެއް. ްފަހުން ްމެދުގައި ްނިންމުމާ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅުންްއެހެންވީމާ، ްޖީލުތަކުެގ ންނަ

ްސުވާލު ްލިޔެކިޔުންއުަފއްދާނެ. ްއިމިފަދަ ްހުށަހެޅުންްބާރާތްކުރުުމގަިއ،ތަުކަގއި ްހުރެގެެންއްމިފަދަ ްމައްސަލަތައް ތަކުގައި

ްގަާވއިދު ްގޮުތގެމަޖިލީހުގެ ްޤަބޫެލްއްްމަތިންްަގިއވާ ނޑެއް ްއަުޅގަ ްކަަމކަށް ްގެންދެވޭނެ ްކުރިއަށް ްމިތާ ްމައްސަލަ މި

ްކޮމިޓީ ްޖެހޭނީްއަލުންްއަނބުރާ ްކޮމިޓީްނުކުރަން.ްމިްމައްސަލަ ްއަލުންްއަނބުރާ ްދާން.ްމިްމައްސަލަ ްގޮްސްްއަށް  675އަށް

އްޔާްބޯެޑއްތޯްޤާނޫނުގަިއވާްބުނަންްއެއީްބޯޑެއްްވެްއޖެްރިޕޯޓުްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްފަހުަގއިްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްއެބަްޖެހޭ

ްޤާނޫްގޮތުގެ ްކޮމިޝަނެއްތޯ.ްއެއީ ްބަޔާންމަތިން.ްނުވަތަ ްވާހަކަ ްކޮިމޝަނުގެ ްއެހެންނުގައި ްއޔާމުންްެވއްޖެކޮށްފަެއއްނުވޭ.

ްމަޖި ްޢިްއޒަްތތެރި ްނިންމައިގެންނުވާނެ. ްނިންމުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަކަްށ ްނޫން ްސާފުެވގެން ްރައީސަށްްއެ ލީހުގެ

ންދާްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްތެރެއިްންލިބިފައިވާްބާރުގެްތެރެއިންްވެސްްމިއަދުްމިްރިޕޯޓުްމަޖިލީހުގެްމިހާރުްބަހުސްކުރަމު

ްވިތްޑްރޯ ްމަޖިލީހުން ްއަުޅގަރިޕޯޓު ްކަމަށް ްަރއީްސ.ުކރެވޭނެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން. ްޤާނޫނުްްނުޑ ނޑުމެން  680އަުޅގަ

ްަވކި ްމަފްހޫމުތްގޮގޮްފާސްކުރަނީ ްޤާނޫނުގަިއ ްވަކިްަތކަްށ ްލިޔެގެން. ްއަތުރާލެިވގެންްތަކެއް ްބަސްތަކެއް .ްގޮްތގޮތަކަްށ

ނޑުްޤަބޫލުް ްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފަިއާވްކޮންމެްތައެހެންކަމުންްއަުޅގަ ްބޯޑެއް ނަކީްކޮމިޝަެނއްްކުރާްގޮުތަގއިްމިްޤާނޫނުަގއި

ްރިފަރ ްތަނެގޮތުަގއި ްބަޔާންްކުެރވޭނެ ްޤާނޫނުަގއި ްގޮތުަގއި ްބޭނުމެްއްްއގެ ްބަހުސްކުރުމުގެ ްމި ްވަންޏާމުން ްކަމުަގއި ނުކުރާ

ނޑުްޤަބޫލުްމިކަންްކޮށްފިްކަމަށްްވަންޏާމުްއޮތްްކަމެއްްނޫން.ްމީކީްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްވެސް ކުރާްގޮުތގަިއްއަޅުގަ

ްނިންމުމަކަށް ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްނިންމެނީ ްޤާްމި ްއެހެންވީމާ، ްސަބަބުންްވާނެ. ްނިންމުމުގެ ްމި ްތަޢާރުޟުވާ  685ނޫނާ

އޮތީްއެަކއްެޗއްކަން.ްއެތާނަގއިްތިބޭްބަޔަކަށްްދޭންޖެހޭނެްްޕްރިންސިޕަލްްމީަގއިްމިނގޭްއިންނަށްްވެސްްއެއަޅުަގނޑުމެން

ްމި ނަޑއަޅަން ްކަ ްަރއީސެއްތޯްްޖެހެނީ.ްއެކަމަކުްމުސާރައެއް ްބޯުޑެގްކޮމިޝަނުގެ ްހުންނަ ްބޯޑެްއގައި ،ްއެތާނގަިއްިތބެނީ

ްފާހަގަނުކުރެވިް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިވަރު ްޑެޕިއުީޓއެއްތޯ. ްނޫނީ ްޗެއަރއެއްތޯ ްބޯޑުގެ ްނޫނިއްާޔ ްރައީސެއްތޯ. ނައިބު

ނޑުްހަމަ...ްމާވެދާނެތީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްދެންނެވިްމައްސަލަްދިްމިކަންްކޮށްފިްކަމަށްްވަންޏާްމި ްއަުޅގަ

ް690 

 ކަދެއްެކވުން:މަދުްސަމީރުްވާހައަޙްްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްަދއުލަތުގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޯޕްރަަޓއިޒްްްޝުކުރިއްާޔ ްޕްރަިއވެަޓއިޒްުކރުމާއި ްކުންފުނިތައް ގެ،ްކުރުމުިވޔަފާރި

ްއިވެލުއޭޓުް ްއަދި ްމޮނިޓަރކޮށް ްޤާނޫނުގެ ްކޯޕަރޭޝަނ3ްްުކރުމުގެ ްއެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާްްގައިވަނަ

ްނުް ްގޮތުަގއި ނޑަެއޅުމަށްްމެންބަރުންގެ ްކަ ްމުސާރަ ްބޭފުުޅންގެ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްގޮުތަގއި ްމެންބަރުންގެ ްބޯޑުގެ ވަަތ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްިރޕޯޓަށް ްތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ްދިރާސާކޮށް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްވާހަކަފުޅުޓަކައި  695ދެއްެކވިްތާއީދުކުރަްނ.ްދެންމެ

ްލިޔުމު ްފަަދއިން ްފާހަގަުކރެއްވި ްމެންބަރު ްއެރާްގަްޢިއްޒަތްތެރި ްަޓއިޕިން ްުނވަތަ ްެއރާއެއް ްކޮމިޝަނުެގްްގެެއއްއި ގޮުތގަިއ
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ވަީންޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަންްުނވަަތްްކަމަށްްލިޔުއްވާަފއިްޮއތީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމުޅިްރިޕޯޓުގައިްފާހަަގކުރަްއވާފައިްމުސާރަ

ްމުސާރަކޯޕް ްމެންބަރުންގެ ްބޯުޑގެ ްއިްރަޓައިޭޒޝަން ްވާހަކަާއއި ނޑަެއޅުމުގެ ްކަ ްބޯޑުާނަޔތްތައް ްއޮްތް. ްއެބަ ްވާހަކަ ގެ

ްމުސާަރޭއްލިޔުްއވާފަ ްރައީސްގެ ްނައިބު ްއޮތީމަ، ްލިޔުްއވާފައި ްމުސާރައޭ ްރައީްސގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްއެހެންނަމަވެސް .

 700ލިޔުްއވާފައިްއޮތީމަްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއެްފާހަގަކުރެްއވިެހންްއެްރިޕޯޓުަގއިްއެްކުށްްއެަބްއޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްމުިޅް

ްފާހަ ްގޮުތގަްަވނީްގަކުަރއްވާަފއިރިޕޯޓު ްމެންބަރުންެގ ްބޯުޑ ްަޓކައިްއެީއ ނަޑއެޅުމަށް ްކަ ްމެްނބަރުން ްބޯޑަށް ްއެީއ .

ްޮގތުގަދި ްރިޕޯެޓއްެގ ްދިރާސާކުަރއްާވފައިރާސާކުރެްއވި ްެއ ްއަދި ްޯބުޑތަކުް. ްއެހެން ްވެްސ ްގޮްތްވަީނ ްހުރި ްކަންކަން ގެ

ް ްފާހަގަކުރައްްބައްލަަވއި، ްކަމަށް ްތެރެއިން ްމިްާވފައިެއކަންތަުކގެ ްނުވަތަ ްބޯޑަށް ްމި ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ވޭ.

ނަޑއެޅިަފއިވާްބޭފުޅުންނަށްްކޯޕް ގޮެތއްަގއިްއެްބޯުޑގެްރަީއސަށްްނުވަތަްަނއިުބްްޚާއްޞަްް،ރޭޝަންގެްމަަސއްކަތްތަކަްށްކަ

ްކަމު ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްކުރެްއވުމަކީ ްކަންކަން ްބަދަލުގެނެއްސައި ްމިގޮތަްށ ްމުސާރަފުޅު ނުޑްރައީސްގެ ްއަުޅގަ  705ަގއި

ކުރަމުންދާއިުރްމިްފަރާތްތަކަށްްނޭނގިްދައުލަުތގެްުތގަިއްމިްފަރާތްތައްްަމސައްކަތްދެކެން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްަމސައްކަ

ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ ްނުވަތަ ްކޯޕްފަރާތުން ްމި ްޭބފުޅަކު ްހުންނަވާ ރޭޝަނަށްްައކަށް

ް ްގޮތަަކށް ްކުންފުއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ްއެހެްނ ްސިއްރިއްޔާުތގައި ްގޮތަކަށް ްނޭނގޭ ްބޯޑުތަްއްނުވަތަ ނިތަކުގެ

ްބަދަލުކުރައްަވއި ،ް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ްނޭނގިްްފެށުމާއަދި ްބޯޑަށް ްމި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްފެށިގެން ހިސާބުން

ްހިނދު ްއޮތް ްގޮތަކަްށ ްނުކުެރވޭނެ ްދިޔަްކަންކަން ްބަދަލުކުރަމުން ްއެކަންަކން ްއަތަްވެސް ްރާއްޖޭެގްްނ ނޑުމެންނަށް  710ުޅގަ

މަތިންްމިްްނެްގޮެތއްގެްއެހެންކަުމންްމިފަދަްކަންތައްތައްްަތކުާރރުނުވާްތަކުންްފެނިގެންދިަޔއީ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.މީޑިޔާ

ްޒިން ްމިްމާބޯޑުގެ ނަޑެއޅިގެން ްކަ ްމުސާރައެއް ްމިފަދަ ްޓަަކިއ ްއަދާކުރުމަށް ްމަސްއޫިލއްޔަތުތައް ްއަޅުަގނޑުްްާއއި ދަނީ.

ާއިއްްމާދެންނެވިްޒިންްަނއިބުްަރއީަސކީްމިްއަދިްޚާއްަޞކޮށްްރައީާސއިް،ކުރަންްމިްޯބޑުަގއިްިތއްބަާވްބޭފުޅުންއުއްމީދު

އަޅަންޖެހޭްކަންކަމަށްްްއެަފދަްނާޤާބިލުްކަންތައްތަކެއްްަސރުކާރުގެްތެރެއިންްކުރަްއވާްނަމަްއެް،މަސްއޫލިއްޔަތުްއަދާކޮށް

ްގޮުތގެްއެްބޯްްފިޔަވަޅުަތއްްައޅުްއވަިއ، ްއިޚްތިާޔރާއިްބާރުްޤާނޫނުަގއިވާ  715މަތިންްފިޔަވަުޅއަޅުްއވަމުންްްޑުްބަދަލުކުރެްއވުމުގެ

ްވަރަށްް ްއޮތުމަކީ ްއޮންނަ ްދޫކޮށްލާފަިއ ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްބަދަލުކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ްއެކަންކަްނ ްކަމަށް. ގެންދާނެ

ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްރައީސް.ޢިއްަޒތްތެްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްޚާްދެންނެވީްމިްރި ްބައެްއްރާއްޖޭގެ އްަޞކޮށް

ްކަންކަންްެވސްްބަދަލުވަުމންްމިއަސާސީްޚިދުމަތް ދަނީްއެއްކަލަްބުނާހެންްކުޅޭކުޅޭްތަެންއގެްގޮުތގަ.ްްދޭްކުންފުނިތަކުގެ

ްއެބަ ްފެނިގެން ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމެޭނޖިން ްތަންތަނުގެ ްއެ ްނުވަތަ ްމެނޭޖަަރކާ ްއެތަންތަނުގެ ްހުރެފައިްޑިރެކްދޭ ޓަރަކު

ްލާ ްވެސް ްސީ.އީ.ޯއއެއް ްމަާޤމުތަކުގެްއަދި ްިސޔާސީ ްބޭނުންވާ ްގެެނއްސަ ްބަދަލުތައް ްބޭފުޅުންތައްްްތަން.ްމިގޮތަށް  720ތަފާތު

ކަންކަންްްއްލެއްްގެނެސްްމިކަންކަމަށްްހަްްފެނޭ.ްއެހެންކަމުންްމިްތަންްއެބަްއެކަީށގެންނުވާްވަަރށްްލަމުންދާްއެްތަނަކާ

ްޕްރޮފެޝަްއެ ްގޮތެްއގައިއޮންނަ ްްކުރުމަށްްނަލް ްމި ްޢަމަލުކުރަމުންދާނެކޯޓަކައި ނުޑްްޕަރޭޝަނުން ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްަރއީސް.ޔަ ްމިްހަމަްއަދިްޤީންކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ނަޑއަާޅއިރު ްކަ ްމިގޮތަށް ްމުސާރަ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން މިއާެއުކގައި
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ްރައްޔި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަޖައްސަވާފަިއާވްމައްސަލަ ްމިހާރުމެންބަރުން ްނިންމެވުމަށް ްމަޖިލީހުަގއި ްމަޖިލީހާްްތުންގެ ްވަނީ

ނޑުްެދކެނީ.ްއެކަމަށްްވެްސްއަވަސްްްހަމައަށްްއަިއއްސަ  725ކަމެއްްްމިަކންްކުރުމަކީްމުހިއްމުްހައްެލއްްހޯދައިކަމަށްްއަުޅގަ

ްމި ްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްހަކަމެއްްހުރިހާްކަމަށް ްެވސް ްސެޕްެޓމްބަރްގެ ނޑުމ7ެއްލަކީ ްއަުޅގަ ްންގައި

ްނަޝީ ްމުޙައްމަދު ްަރއީސް ްމިކުރީގެ ްގެނެސް ްގެންދިއުްްދު ްކުރިއަށް ްމިްކަންކަން ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ން.

ްއަށްްމިްްކަންތައްތައްްކުެރއްވިްފަރާތް.ްއަދިްރާއްޖެްއަށްްތަޢާރަފުޮކށްްއެްރާއްޖެްކަންތައްތައްްމިްޕްރައިވެަޓއިުޒކުރުމާ،

ްރަ ްާރއްޖޭެގ ްބަދަލުތަާކއި ްލިބިގެންދިގެނައި ްފައިދާތަާކ،އްޔިތުންނަށް ްބަދަލުތަކުެގްފުރިހަމަްްަޔްާމއްދީ ްއަިއ ްަޤއުމަށް މި

ްއިންތިޚާބީް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަލައިަގނެ ްމިކަން ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންކަމުން ްނަޝީދު. ްރައީސް ްބޭފުޅަކީ  730ނަމޫނާ

ނުދީްރައްޔިތުންގެްބާރުވެރިކަުމގެްމީހުންނަށްްފުރުޞަތުްށްގެންްތިބިކޮްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަޤާމުންްދުރުކޮށްްބަޣާވާތެއް

ް ްގެނެސް ްއަނބުރާ ްވެރިކަްނ ްރާއްޭޖގެ ްމި ްނިންމަަވއިެދއްަވއިސެޕްެޓމ7ްްތެރެއަށް ްއެކަން ްމުޙައްްބަރުގައި މަދުްަރއީސް

ނޑުްދަްނނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ނަޝީދުްއެްމަޤާމަށްްޢައްޔަން  ްކޮށްދެއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

 735 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްއޮތް ްއެދިވަޑަިއެގންފައި ްފުރުޞަތަށް ްފުރުޞަތުދެން ްމެންބަރަށް ްހުޅަނގުްއްޒަތްތެރި ްމާފަންނު ްކުރިން އެރުވުމުެގ

ްޢިއްޒަތްތެ ްޢަބްދުްރިދާއިރާގެ ްބެހޭްްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރު ްނުކުތާއާ ްގެންނެވި ްއެ ްދެންމެ ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ

ޖެހޭ.ްއެީއްމާލިއްޔަތުްކޮިމޓީންްތައްޔާުރކުރަްއވާފަިއވާްިރޕޯޓުގަިއްކޮމިޝަނުެގްރައީްސްްެއއްެޗއްްދަންަނވަންްެއބަްގޮތުން

ާވތީްއެއީްއަޅުަގނޑުމެންގެްކުިރމަތީގަިއވާްރިޕޯޓުގައިްއެހެްންްކޮމިޝަނުގެްއެހެނިހެންްމެންބަރުން،ްމިގޮތަށްްލިޔުއްވާފައި

 740ފަހުންްްއެންމެނީްޯބޑެްއގެްވާހަކަ.ްވަްތަންތަނުގައިްބުނެފައިްފާތުކޮށްްއޮތްްބަހެއް.ްއެތަންތަނުގައިްބުނެފަިއވާްބަހާިއްތަ

ްއޮތްް ްލިޔެފައި ްއިބާާރތް ނަޑއެޅުމުގެ ްކަ ްމިމުސާރަ ްވާހަކަްްއިރު ްކޮމިޝަނުގެ ްމިއޮީތ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއެހެންަކމުން .ް

ްެއގޮ ްމެންބަރުން، ްއެހެނިހެން ްބޯުޑގެ ްއަދި ްަރއީސް ްބޯޑުގެ ްޮއންނަންޖެވާންޖެހެނީ ްެއކަން ްއެހެންކަމުންްހޭތަށް ނީ.

ްގަސްތު ްއަޅުަގނޑު ްގަާވއިދުގެ ްަމޖިލީހުގެ ްމިކަމ89ްާކުރަނީ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްޢަމަލުކުރުމަށްްބެހޭްަވނަ ް.ގޮތުން

ންްއެްވަަންމާއްދާގެްބުނަނީްމަޖިލީހުންްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށްްއެދިްބިެލއްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމ89ްުމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެް

 745ްމެނިެގންވާްމާއްދާެއއްްއުނިކުރުމަށްނަމަްނުވަތަްބިލުގައިްހިްބިލަށްްމަޖިލީހަށްްއިތުރަށްްއިޞްލާޙެއްްގެންނަންްބޭނުންވާ

ްބޭނުން ްކޮމިޓީްކަމަށްްހުށަހަޅަން ްއަނބުރާ ްބިލު ްއެ ްމަޖިލީހުގަިއްްވާނަމަ ްއިޞްލާެޙއް ްއެ ްނުވަތަ ްފޮނުވުމަށް އަށް

ނަޑެއޅި ްކަ ްމަޖިލީހަށް ްކުެށއްގެނައުމަށް ްލިޔުމުގެ ްބަދަލަކީ ްގެންނަންޖެހޭ ްމަރުޙަލާަގއި ްއެ ްބިލަްށ ްނަަމވެސް ްއެވެ. ްދާނެ

ްއުނިވެފައިވާ ްސަބަބުން ްނުބެލުމުގެ ްބަލަންވީވަރަށް ްނުވަތަ ްރަނގަޅުކުރުމަށްް،ނަމަްކަެމއްްނަމަ ނަަމްވާްކަމަށްްކަމެއް

ްއި ްއެކަމެއް ްމަޖިލީހުގައި ްބަދަލުަގއި ްފޮުނވުމުގެ ްކޮމިީޓއަކަށް ްެވްސްއެކަން ްކަމެްއ ްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ޞްލާޙުކޮށް

ް ްބިލު ްއެ ްރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ްބިލ3ްާމަޖިލީހުގައި ްފޮނުވިދާނެއޭ. ްކިޔުމަށް ްްބެހޭްވަނަ ްމާއްދާގަިއ89ްްގޮތުން  750ވަނަ
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ްހިނގާނެ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްވެސް ްޤަރާރުތަކަށް ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާ ްބުނުން ްބުނެފައިކަްބުނެފައިވާ ނޑުްްމަށް ްވާީތްއަުޅގަ

ކަމަށްްްކުށްްެއއީްލިޔުމުގެްކުށެއްްވާްވަނަްމާއްދާގެްދަށުްންމިްރިޕޯޓުގައިްމ89ްިކުރަނީްމަޖިލީހުގެްަގާވިއދުގެްގަސްތު

ްއެހެން ްއިޞްލާޙުކުުރމަށް. ްކުށް ްއެ ްބަލައި ްރިޕޯޓުގެ ްމި 6ްްކަމުން ްރަީއސް ްކޮިމޝަނުގެ ްސަފުހާގަިއ ްތަންްވަަނ އޮްތ

ްކޮމިޝަ ްރައީްސ. ްބޯޑުގެ ްއިނުއޮންނަންޖެހޭނީ ްމި ްމެންބަރުން، ްއެހެނިހެން ްއެހެނިހެންްގެ ްބޯޑުގެ ްއޮންނަންޖެހޭނީ ބާރާތް

ްމި ްްމެންބަރުން ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމުން 89ްްގޮތަށް. ްމިކަން ްދަށުން ްމާއްާދގެ ްކުިރއަްށްވަނަ ނޑު  755އަުޅގަ

ްއޮތްހަމަްއަދިްގެންދިއުމަށް؛ ްބޯޑުގެްްއެާއއެުކްނައިބުްރައީސް ނައިބުްރައީސް،ްމިގޮތަށް.ްމިގޮތަްށްތަންްއޮންނަންޖެހޭނީ

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއ89ްްއަޅުަގނޑު ްނިންމައިވަނަ ްޢަމަލުކުރަން ްދަށުން ްޢަމަލުކޮށްފިްާދގެ ކަމަްށްްއެގޮތަށް

ްމި ްއެހެންކަމުން ްގަާވއިދުަގިއވާްދަންނަވަން. ްަމޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްްހިސާބުން ްމަތިން ުޓގެްމިނ32ްެގޮުތގެ

ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ްްހުސްވަގުުތކޮޅެއް

ް760 

ްއަށް(11:22ްއިނ12:32ްްް)ހުސްވަގުުތކޮޅުް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެްއެޖެންާޑްމިހާރުްމިް`.ްހުސްަވގުތުޮކޅަށް ނޑުްޖަލްސާްކުިރއަށްްގެންދަންްމިްފަށަނީ.ްއަުޅގަ ފަހުްއަުޅގަ

ް ްނަންބައޮތީ ްޤާނޫނު ްތަންތަަދއުް،2213/3ރު ްވިޔަފާރި ްޕްރަލަތުގެ ްކޯޕްން ްއަިދްރައިވެަޓއިްޒކުރުމާއި  765ަޓއިްޒކުރުމާ

ްއިވެލުއޭޓުް ްމޮނިޓަރކޮށް ްޤާނޫނުގެ ްޕްރ3ްަކުރުުމގެ ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ްމާއްދާގައި ްއެްނޑްްއިވެވަނަ ޓަިއޒޭޝަން

ްރަޕްކޯ ްމެންބަރުންގެ ްބޯުޑގެ ްަކނަޑައޅައިދިނުމުގެއިޓައިޭޒޝަން ްމިްްނާޔާތްަތއް ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު މައްސަލަ.

 އަރުވަނީްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރަޝީދަށް.ް

ް

 770 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެކުލަަވއިޢިއްޒަ ްބޯޑު ްމި ްރައީސް. ްރަތްތެރި ްއެބަ ްައޅުަގނޑުެމން ްބޯޑުންްލާއިރު ްމި ްއޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭ އްޔިތުންނަށް

ްހާސި ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްަތކެްއކަން ްމަގުސަކޮންކޮން ްކޮން ްބޯަޑކީްލުވަނީ. ްމި ްއާދެ، ްހާސިލުވަނީ. ްދެްއކަން

ބްރާހީމް،ްއްސަށްްއަްތަގދަކޮށްފި.ްޤާސިމްްއިލަތުގެްެއއްޗެްދައުފަހުްދިވެހިރާއްޖޭގެްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްބަޣާވާަތށް

ްްޢަފީފު؛ްޗަމްޕާ ްހުރިހާ ްއަތްްމިހެން ްގޮސް ްޭއގެތެޭރގައިްއެންމެން ްޚާއްޞަކޮށް. ްކުންފުނިތަކަްށ ްވަނީ ގަަދކޮށްފައި

ްހުށަ.ޓީ.އެސް ްބޯޑަށް ްއިބްރާހީމުއޯ ްޤާސިމް ްވަނީ ްޯބޑަްހަޅާފަިއ ްފެލިވަރުގެ ްއަދި ްމީހަކު. ްވެސްްގެ ްވަނީ ްހުށަހަޅާފައި  775ށް

ނޑައިއޭނަގެްކުރީަގއި،ްއިންތިްިކޔާްމީހަކުްވައްކަންކޮްށގެންްމިހާރުްގެްމީހަކު.ްމީގެތެރޭގަިއްޤާސިމު .ްދެންްލާފަވަނީްކަ

ްލާފައި ްމިހާރު ްވެްސްްވަނީްޝާހުްއެއަށްފަހު ްވެސް.ްެއސް.ޓީ.ޯއަގއި ްބޯޑުަގއި ްފެލިވަރު ްވަނީ ްމިހާރު ްމީހަކު.ްއޭނަ ކިޔާ
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ްއްކާްމީެހއް،ްގޭސްްވެސްްވިްއކާްމީހެއް.ްމީނަގެވަނީްހަމަްއޭަނގެްމީހެއް.ްިމްޤާސިމްްއިބްރާހީމަކީްސިމެންިތްވެްސްވިް

ްހުމަޞްލަޙަ ްމީހެއް.ްމި ްތަޅާ ްވެސް ްިކއްލި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތް.ްމިއީ ްއެބަ ްކަމެއްްތު ްމަޞްލަޙަރިހާ ްއޮތްއިުރގަިއްގެ ތު

ްފެކްޓްރީ ްއެބަްފެލިވަރު ްފޮނުވާފައި ްމީހަކު ްއޭަނ ްްއަށް ްމާންދޫްްރުފިޔ5ްާުބނޭ ްތިމަންނަ ްތިރިކުރާށޭ، ްމަސް  780ްއަށް

ް ްއެހެްުރފިޔ6ްާް،ރުިފޔ5ްާފެކްޓްރީން ްގަންނާނަމޭ. ްައުގްްްނވީމާއަށް ްމަހުެގ ްނުވިކޭނެނޫންހޭ، ްމަހެްއ މަސްވެރިްނގެ

ް ްމިއީ ްްރުފިޔ18ްާވެއްޓުިނއްޔޭ. ްހުރިްރުފިޔ25ްްާއަްށ، ްކުރީަގއި ްބަޣާވާތުގެ ްނާޖާއިުޒްްއަްށ ްމި ްމީނަ މަސް.

ނުޑމެފައިދާ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކަމެނަގަނީ. ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަނެއްކާްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެްއކޮށް ްފާހަގަކުރަންްއް. ވެސް

ްއެއްް ްދެމުންްލައްަކްތިރީސްްއެމް.ޕީ.އެްލގައި ްރުފިޔާ ްހުރިްސީހާސް ްމީހަކަށް.ްއެތާނގައި ްއިސްޮކްށް.އީ.ދިޔައީ ޯއްނުވަތަ

ްއެއް ްމީހަކަށް ްރުފިޔާގެ،ްހުރި ްިތރީހާސް ްޢިމަހުްލައްކަ ްއޭނަދީ ްހީވަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްލަްއކަްްމާދުހެން ްެއއް  785ވަިކކުރީ

ހާްސްސްްލަްއކަްތިރީްވެސްްހަމަްދެމުންދަނީްއެއްްލަޖެހިގެން.ްއަެނއްާކެވސްްމިހާރުހާސްްރުފިޔާްދޭތީްއެްމައްސަސްްތިރީ

ްވަޙީ ްބާޣީ ްދައުރުފިޔާ. ްރައްޔިތުންގެ ްއަހަރު.ްދު ްމި ްވަނީ ްފާސްކޮށްފައި ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ލަތް،

ްރައްޔިތުންނކު ްއެހެރީބުރުދޫ ްެވސް ްބަޖެޓުްއެް،ނަށް ްއޮތް ްދޭން ްްމީހުންނަށް ްފައިސާަގއި ްފަރިދޫްޖަހާފައޮންނާނެ .

މީހުންނަށްްްއަްށްބަދަލުދީފައިްއެްދޭންޖެހޭްފައިސާންގެްއެްރަށުންްބޭިލއިރުަގއިްމީހުްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއޮންނާނެްއެ

ްފައިސާ ްހުރި ްޖަހާފައި ްބަނދަރަށް ްހިރިމަރަދޫ ްއެއާެއކު ްއަދި ްމިއީްްދޭން. ްއެހެރީ. ްކާލަިއގެން ްކާލީ،ްކާޅޭ ްވަޙީދު  790ވެސް

ފެނަކައިަގއިްމިހާރުްއިނީްްޑުްޯބޑުަގއިްއިންަނނީއަޅުަގނޑުމެންްބަލަންޖެހޭ.ްމިްބޯޑުތަުކގަިއ،ްމިްބޯޑުަތކުަގިއްއެންމެްބޮ

ްކިޔާް ްއަންވަރު ްމޫސާ ްްއެްއކަލަ ްޮއޕަރޭޓުކުރާ ްޓްވިޓަރްެއކައުންޓް ްއިބްާރހީމުގެ ްޤާސިމް ްއިކައިގަްމީހާ.ްފެނަމީހެއް.ްއެއީ

ްއޭ ްފޮޓޯމިހާރު ްޤާސިމުގެ ްކަމަކީ ްކުާރ ްއިނދެގެން ްޖަހައިނަ ްޤާސިމަށްެއއް ްއެަކއުންޓުްްގެން ްޓްވިޓަރ ްމުޅި ވެގެްނ

ްއޮޕަރޭޓު ްާރއްޖޭގެ ްމި ްމިއީ ްހަމަްކުންފުނިތަުކަގއިކުރުން. ްހާލަތަކީ. ްއިޖުތިމާޢީްއޮްތ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއާެއއްކޮްށ

ްމު ްތެރޭގައި ްނިޒާމުރައްކާތެރިކަުމގެ ްެއ ނޑަައޅާފައި ްކަ ްނިޒާމެއް ްިޅ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރެއިން  795ބިލިއަނަށ4ްްްގެ

ްހުރީ.ދައު ްމުސާރަ ްއެިރއިރުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްލަތުގެ ްހުދައުްބުނީްމުާސރައޭ ްއާމްދަނީ ްލަުތގެ ބިލިއަނަްށ12ްްރީ

ްދިބޮޑުކޮށްފަ ްރަްއާކތެރިކަން ްއިޖުތިމާޢީ ްަރއްޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެން .ް ްމި ްމީގެތެރޭަގިއ ްމުޅިްްބަޣާވާތަށްނިން. ފަހު

ްއަނެްއކާް ނޑައިލާފައި ްވެއްިޓގަންނަނީނިޒާމުްފު ްގެފުފީޢަްޗަމްޕާތެރެއަށް.ްްއްމުްވިޔަފާިރވެރިންގެްއުނގުްޢާްވެސްްައއިސް

ްދައުއުނގުތެެރއަށް ްގަންނަން. ްއޭނަ ްަދރަނި ްގަނެފައިްލަުތގެ ްަދރަނި ްސަރުކާރުްފެށީ. ްދަރަންޏަށް ްބޭންގަތް ތަކުންްކުން

 800ލާރިްހުސްވެގެންްލާރިްނުދެވުނީމަްފަހަރަކުްތަނެއްްވިއްކަުމންްމިްދަނީ.ްއެންމެްފަހުންްއެްވިއްކާލީްައއްޑޫްެއއަރޕޯޓް.ް

އަްށްލާރިްދޭންޖެހުނީމަްއެއްކަަލްްޕާހަރަށް.ްދެންްއޭަނއަށްްއަެނއްާކވެސްްޗަމްއ011ްައަްއޑޫްބައިނަްލއަޤްވާމީްއެއަރޕޯޓްް

ްރިބާގެ ްއިންޓަރެސްުޓ.މިް؛އިންޓަރެސްޓާ ްމީގައި ްއޮތް ްއިންޓަރެސްޓާްހާަވރު ްފާސްކުރީ. ްލޯނެއް ްލާރިްްއިމިއަދު ރިާބގެ

ްއަނެއްކާް ްނަގަމުންްހަމަނުވީމަ ްލާރި ްދަރަންޏަށް ްގެއިން ްފުރަތަމަ ްމީހާ ްެއއްެޗއް ްފަހަރަކު ްހެރެތެރެ. ްވިްއކާލީ ްމި ް،ވެސް

ްމިހާރުހުރިްފިހާރަތަކުންްލާރިްނަގަމުންޖެހިގެންް ްމުްނަގަމުންްގޮސް ޖަހަމުންްމިްޅިްހުރިހާްތަނެއްަގއިްސަލާންދުނިޔޭގެ
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ްޤައުމު.ްމި ްމި ްއިންޓަރެސްޓުދަނީ ްމި ްދައްަކންޖެްއީްރައްޔިތުންނޭ ްރިބާއޭ.ްކޮބަިއތަ ްކިޔައިްހެނީ.ްމިއީ  805ގެންްއިސްލާމްދީނޭ

ްއިންޓަރެސްޓު ްވާހަކަ. ްްދައްކާ ްރިބާއޭ. ްއަާރިއރު ްއިންޓަރެސްްޓ ްކަމުގަިއ؛ތެރެއަށް ްމި ްކިހާްްރިބާްރަްއޔިތުންނޭ އަށް

ްް.ތޯލާރިއެއް ްއެނބުރެނީ ްރިބާ ްތެޭރގައި ްިނޒާމުގެ ްރައީސް.ިދވެހިރާއްޖޭގެ ްމުދަލެއްެގްނުއުްްޢިއްޒަތްތެރި ްޚިދުމަތަކާއި ފެދޭ

ްރީތިކަާމ؛ްއަށްްުދރަތީްވަސީލަތެްއްނެތޭްބުނީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްރީތިްކަމަކީްއިންސާނާޤުއުޅޭ.ްްތެރެއިންްރިބާްއެބަ

ްެއއީްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިްނޮވއިސްޤުްޖަޒީރާތަަކކީ ްެއްވިއްަކއިގެން ްވަސީލަތްތަކޭ. ްގިނަްްދުރަތީ ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖެ ައށް

ްނަރު ްނެތް ްވެސް ްއަރިއަތޮޅު.ްއަރިއަތޮޅުަގއި ްތަނަކީ ްލިބޭ ްއިބްރާހީމުފައިސާ ްޤާސިމް ްނިޒާމެއް ނޑުްދަމާ ްއަޅުގަ  810ގެ.ްމިއީ

ތެޭރގައިްމިހާރުްވަޙީުދްްބޯޑުގެްނީ.ވަްޓަަކއިްބޯޑެއްްަކނަޑއަޅާފައިްއަކީ.ްމިްނިޒާމުްރަނގަޅުކުރުމަށްްމިްދައްކާްވާހަކަ

ްް،ފޮނުވާފައިވާް ްވަނީ ްމި ނޑަައޅާފައި ްކަ ްމުސާރަ ްމީހުންގެ ްފޮނުވާަފިއވާ ްޯބޑ32222ްުާކޅޭ ްެއއީ ްަރއީްސގެްރުިފޔާ. ގެ

ްްލިވިންްމުސާރަ، 15222ްްއެލަވަންަސށް ްމުސާރަ ްރައީސްގެ ްނައިބު ްބޯޑުެގ ްލިވިންްރުފިޔާ،22222ްރުފިޔާ.

ރުފިޔާ.8222ްްބޯޑުގެްއެހެންްމެންބަރުންނަށްްމަހަކުްްފިޔަަވއިްރުފިޔާ.ްރައީސާއިްނައިބުްރަީއސ15222ްްއެލަވަންސަށްް

ްބޯޑަކަ ްހަމައެކަނި ްމިއީ ްކުޅަދާނަވެެގންވާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްއިބްރާހީމާ،މިއީ ްޤާސިމް ްލާރި. ްދޭ ްއެންމެންްްށް ްހުރިހާ  815މި

އަހަރަށ122ްްްންޖެހޭތީ.ްށްްމުއްދަތުްއިތުރުކުރަންްލާިރްދޭޓަްކުރީްެއއްކަލަްިރސޯބަޣާވާތްލާފައި،ްްބަޣާވާތްކޮށްފައިްބޯޑަށްް

ނޑުްހުރިހާްރަށްތައްްނެގިއްޔޭ. ްސގައިްނޯންނާނެްހައްދާްމީހެކޭ.ްޕެރެޑައިއޭަނގެްޕްރޮފައިލްްދެްއކިއިރުްބުނީްއަހަންނަކީްދަ

ްމިރުސް ނުޑވެރިންހުއްދަދީފައި ްދަ ްހައްދާކަށް. ނޑު ްގެްސޓުއެެހންވީ؛ްދަ ްއަޅާ ނުޑވެރިންނަށްް؛ހައުސްަތއްްމާ ދީފައިްްދަ

ްޤާސިމަކަ ްއަޅާ. ްހައުސް ްގެސްޓު ްބިންތަކުގައި ްސިނާޢަތްްހުރި ްޓޫރިޒަމް ްއެއީ ްނުހެއްޭދނެ. ނޑެއް ްދަ ްޕެރެޑައިްސގައި ށް

 820ހުންްއަރުވާފައިްކުރިއަުރވަންްދީފައިވާްތަނެއް.ްއެްބިމުގައިްޓޫރިޒަމްްމިނިސްޓްރީންްފިޔަވަޅުއަަޅއިްހައްޔަރުުކރަންވީްފުލު

ްއިބްރާހީމް ްއައިލެްނޑުޤާސިމް ްސަން ްޕެރެޑަިއސްގަިއ، ނޑުވެރިންް. ްދަ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްުނވިްއކޭނެ. ްމިރުހެއް ްަގއި

ްއެްަދއްރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭނެްމީރާގަ ނޑު.ްއޭނަގެްޕްރޮަފއިލްަގއި ްއިބްރާހީމަކީްދަ ްހައްދާްމީހެކޭ،ްޤާސިމްކަނީްޤާސިމް

ްކިއްލި ްދިވެހިރާއްޖެްތަޅާއިބްރާހީމަކީ ްނުހެދޭނެ. ްރައީސް.ް؛މީހެކޭ. ްމިްްޢިްއޒަތްތެރި ްރާއްޖެ ްމި ްއަްއސޭރިއަކަށް އަމާން

ް 7ްްގެންދަނީ ްތަންފީޛުސެޕްޓެމްބަރުގަިއ ްހުކުމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޯޓުްސުކުރާނަން. ްވެްސްްޕްރީމް ނޑިޔާރުންނަށް ފަ

ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުދެވޭނެ. ްބަަޗިއގެން ްބަޔަކަށް ްބަދަލުކުރާނެ.ްއެްއވެސް ްވެރިަކން ްރާއްޖޭގެ  825ޢިއްޒަތްތެރިްްމި

ނޑުމެްރައީސް. ްކުޅަދާނަްްންއަުޅގަ ްއެންމެ ްވެްސ ްދުނިޭޔގަިއ ްމުިޅ ްކުޅަދާނަ ްއެންމެ ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ަޝއްެކއްނުކުރަން

ްކަމެއް ްއޮތް ްަޝއްެކއް ްނަޝީދުކަން.ްއެއީ ްމުޙައްމަދު ްހުރީ ްޢިްރައީސަކަށް ްއޒަތްތެރިްނޫން.ްނުކުެރވޭެންއެހެންނޫނިއްޔާ

ްމީހު ްތިބި ްބިްތޖެހިފައި ްޭގގައި ްއިނަްންރައީސް.ްނިކަމެތި ްދިނީްނާޔަތްތަކާށް ްަރއްކާތެރިކަން ގިނަްްވުރެްފަސްދޮޅަހަށް،ްއި

ްއެދަރުނބަ ްދުވަސްކޮުޅގަްއޮތްްއަޅައިފިއޭ ްއަުޅަގނޑު،ކުޑަ ްމުއްޠަލިބުމިހިް. ްރަ ްކޮންޓްރެކްޓަށް ނަގަިއގެްންމެން

 830ް.މިސްކިތެއްްއެހެރީްވީރާާނވެފަްްށްލަނިއްޔޭ.ްކުމުންދޫަގއިްއެހެރަްހިްވީރާާނކޮްމިސްކިތްތަކާްެއއްޗެ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާ ްިތްއބެވި ްއެދިަވޑަިއގެން ްުފރުޞަތަށް ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

މެންބަރުްއިބްރާހީމްްްންިފްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިނިމުނީ.ްއާދެ،ްފުރުޞަތަށްްއެދިވަޑަިއގެްރުަވއިފުރުޞަތުއަ

 835ް.މުއްޠަލިބު

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްމިއަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހު`. ްމި ްބެހޭދު ްރިޕޯޓާ ްމައްސަލަްްސްކުރެވޭ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން

ްރަ ްހަމަ ްމައްސަލައިްއަކީ ްމި ްމައްސަަލއެކޭ. ްނގަޅު ްވެސްްްމިގައި ްއެަލވަންސްތަކަށް ްމުސާރަތަކާއި ްހުރި ނަޑއެޅިފައި ކަ

ނޑުމެންނަށްްމިްދިމާވެގެންްއީދުކުރަމޭ.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑުްތާ  840އުޅޭްމުސީބާތުންްމިްްއަޅުގަ

ްކުރިއަށް.ްކުރާްްޓަކަިއްއަޅުަގނޑުމެންްްޤައުމުްސަލާމަތްކުރުމަށް ްއޮީތ ްއަދި ްރައީސް.ްމަސައްކަތް މިްްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަ ްްދެންނެވި ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ 2213ްްއަކީ ްމަހުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގ7ްްެެސޕްޓެމްބަރު ްއޮންނަ ްދުވަހު ވަނަ

ްލިބިއްޖެ ްވެިރކަްނ ްޤައުމުގެ ްމި ްފަރާތްތަކަްށ ްއަުޑގަދަކުރާ ްިމ ްއިންތިޚާުބގައި ްޤައުމުްްރިޔާސީ ނަމަ

ނޑުމެނަށްްމިފަދަްބޯޑެއްގެްމުހިއްމުްކަމަކީްދިވެްށްލާނެކަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ންނާފަތިކޮސު ހިރާއްޖޭގައިްހުިރްއަޅުގަ

ްްކުންފުނިތަކާ ްވެްސްަދއުއަދި ްަރއީސަށް ްމަނިކުފާނު،ްިޢއްޒަތްތެރި ްހޯދުން. ްގޮްތތަކެއް ްވިއްކުްންހުއްުޓވޭނެ ްމުދާ  845ލަތުގެ

ްފަދައިން ްބަޖެޓ2212ްުް،ފެބްރުއަރީްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއަހަރުގެ ްއެންެމްްވަނަ ްއޮތް ްޤައުމުގައި ްމި ހުށަހެޅިއިރުަގއި

އާްއަދިްއިންފްލައިްޓްއިްމާލޭްޕޯޓާއިްސްޓެލްކޯައއިލެްނޑްްޭއވިއޭޝަނާްާއއިްްމުހިއްމުްމުއައްސަސާަތއްްކަުމގަިއވާްހުޅުމާލެ

ްިވއްކުަމށްކޭޓް ްސަރވިސް ްއޮްރިން ްސަރުކާރުން ްކުރީ ްހުޅުޓަކައި ްމާލިއްޔަތުްލާފަވައިތީ ްމަޖިލީހުގެ ްެއކަމަށް ްއަދި .

ނޑުގެްވަގުެތްއގަްލިބިފައިްވަނީކޮމިޓީންްނިންމާފައިްއޮތްްރިޕޯޓުް ނޑުމެންނަށްްއެްރޭްރޭގަ .ްއެްނާޒުކުްވަގުުތަގއިްއަުޅގަ

ްބަޖެޓު؛ހުށަހެޅު ްއެީކގައި ްއިޞްލާޙުތަކާ 25ްްްނު ްބަޖެޓ2211ްުިޑސެމްބަރ ްދުވަހު ްއެްްވަނަ  850ްފާސްކުރިއިރުަގއި

ްނަތީޖާ ްިދުއމުގެ ްފާްސވެގެން ްްއިޞްލާޙުތައް ްފެބްރުއަރީ ްއެހެންނޫންނަމަ ްއޮތުން. ްސަލާމަތުން ްަޤއުމު ްމި ވަަނ7ްްއަކީ

ް ްހުންނާނީ ްުމއަްއސަސާތައް ްދެންނެވި ްމި ްހުރި ްަޤއުމުގައި ްމި ްައއިުރގައި ްޖީ.އެމް.އާރުއަނެްއކާްދުވަސް ބެލުމުެގްެގްވެސް

ނޑުމެންދަށުގަ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަ ްޢިއްޒަތްތެރި. ްެނތިސް. ްމިނިވަންކަމެއް ްޤައުމުގެ ްމި ްރައީސް.ްނަށް

ްމި ްުމއައްސަސާަތްއްއެހެންކަމާއެީކގަިއ ްހުރި ްޤައުުމގައި ްމި ްނަމަ ްޮއވެއްޖެ ްޯބޑު ްމި ްކަމަކީ ްމުހިއްމު ްބޯޑެއްގެ ފަދަ

ް ްއެހެންކަމާއެކީ ްއަންނާނެ. ްހުއްޓުެމއް ްވަެރއްގެ ްކޮންމެވެސް ްވިްއކުމުަގއި ްމުހިއްމުމި ނުޑްްބޯޑެއްްބޯޑަކީ ްއަޅުގަ  855ކަމަށް

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ 2213ްްދެކެން. ްއެމް.ޑީ.ީޕ7ްްސެޕްޓެްމބަރ ްއިންތިޚާބުަގއި ްއޮްނނަ ްުދވަހު ވަނަ

ްޤައުމަ ްމި ްނަމަ ްއަގުނުކުެރވޭްބަލިނުކުރެވިއްޖެ ްެގްއލުންވެގެންށް ްދިވެހިވަރު ްއެހެންކަމާެއީކ ްއެއްްްދާނެ. ރައްޔިތުން

ްސެޢަ ްނުކުެމ ްވެރިކަމަްށ7ްްޕްޓެމްބަރްޒުމެއްަގއި ްޤައުުމގެ ްމި ްބަިލކޮށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއިންތިޚާބުަގއި ްއޮންނަ ްުދވަހު ވަނަ
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ްއެބަ ްެގންނަން ްމީހަކު ްލޯބިވާ ްދެކެ ްޤައުމަށްްޤައުމު ްތިބި ްޤައުމުަގއި ްލޯބިވާނީ ްދެކެ ްޤައުމު ްޓަކައި،ްަޤއުމަށްްޖެހޭ.ްމި

ްތެރެ ްލޮބުވެތިްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްބޮޑަްށްނިންމާްނިންމުން،ްއެންމެްޓަކައިްމަސަްއކަތްކުރާ ްއެންމެ  860އިްންއެްރައްޔިތުން

ނޑުްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްވެްސްްޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްރަނގަޅަށްްނިންމާްނިންމުމެއްްކަމަށްްއަުޅގަނ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންްސެޕްޓެމްބަރްްޓަަކއިްހުރިހާްކަމަށްންވީމާ،ްއެކަތިލަން.ްއެހެްޖެހޭްނދޫްގެރިްައޅުަގނޑުމެންްއެބަގޮވާލާނީްރީ

ްވޯޓ7ްު ްުދވަހުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީވަނަ ްއަދި ްވެްސްްެދއްާވށޭ. ްުދވަހެްއގައި ްމުސްތަްޤބަލުގައި ްވެރިކަން ްޤައުމުގެ ްމި އަށް

ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްެދްއވާށޭ.ްޝުކުރިއްޔާނާދެވޭްގޮތަށްްވޯޓު

ް865 

 ެކވުން:މީްވާހަކަެދއްފަހުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްޙަޤީޤަަތީކް ްއެނގޭ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެމް.ޑީ.ޕީްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަދި ްނޫންކަން. ްޕާޓީއެއް ްއޮތް ްމިހާރު ްސަރުކާރުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްްއަކީ ްއަހަރ32ްްުއަކީ ދިގު

ްދިގު ްއުމުރުާހ ްޤައުމެްއގެ ްޤައުމުްނޫނިއްޔާ ްމި ްފަޅުވަިއ،މުއްދަތަކަށް ްމޫތައް ްވެިރކަންކޮށް ްބާރުވެިރކަންްްގައި އެ

ްނޫްނކަން.ްދެންްސުވާލަކީް ްވެސް ްޕާޓީ ްއޮތްްް،ހިންގާފައިވާ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްކުާރްސުވާލަކީ ްމި ްއަޅުަގނޑު  870މުއްަޠލިބަށް

ްވެްސްެއްްދިވެހިރާއްޖޭގެްްވަނީްީކްއވެެގންތޯ؟ައށްްމިްޕާޓީްމިްްއެންމެްބޮޑުްިސޔާސީްޕާޓީް ރަްއޔިުތންގެްތާއީުދްރޭަގއި

ްމަންޒަރަކުންް ްއެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީް،ފެނުނީ ްތާއީދެްއ ްމިހާ ްއެކަނި. ްރޭގައި ްހަމައެކަނި ްފޮޯޓއަކުން، ްއޮީތްްއެއް ްމި އަށް

ް ްމުއްޠަްަޝއްެކއްކީްއވެގެންތޯ؟ ްގޮތުަގއި ްމިްލިބުނެްތ ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްާބޠިލުކަމާއި ްވާހަކަފުޅުތަުކގެ ްދައްކާ ްެއ މެން

ްރަނގަޅުކަމާ،ހަހިފަ ްއުސޫލުތަކުގެ ްމުއްދަތެއްްއްޓާ ްކުރު ްކުރީަގއި ްމީގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭެގ ްތެރޭަގިއްއެމް.ޑީ.ޕީ ގެ

ްހެޔޮްވެރިކަންކޮށްދީފައިް ްމިްކަމަށްްވާެލއް ްއޮެހމުން ްާތއީދު ްރަްއޔިތުންގެ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ނޑުްްޓަކައި ްއަޅުގަ  875ދަނީ.

ނޑުމެންްމިްޕާޓީްރީނދޫްްރައްޔިތުންނަށްްޔަޤީްނކަމާްމުއްޠަލިބަށާއިްދިވެހިރާއްޭޖގެްެއންމެހައި އެކުްދަންނަވަްނކެރޭްައުޅގަ

.ްލާފައަށްްލަންަބއިްއޮީތްރީނދޫްކުލަްލާފަިއކަން.ްމުޅިްަޤއުމުްމިއަްށްލަންބައިްއޮީތްމުޅިްޤައުމުްީރނދޫްކުލަްކުލަްމި

ނޑުމެންްއިރާދަކުރެްއިވއްާޔްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާެރއްްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާްކުރިއަށްްއޮތްްިއންތިޚާބުގައި ެއއްްބުރުންްއަުޅގަ

ްއަ ްކާމިޔާބުކުރަނީކީކާމިޔާބުކުރާނަން. ނުޑމެން ްކޮށްގެނެއްްުޅގަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްބަޣާވާތެއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ނޫން.

ްރައްޔިތުން ްސިޔާސަތު ްސަބަުބން. ްސިޔާސަތުތަެކއްގެ ްހުށަހަޅާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލައިަގންނަނީ ްޕާޓީ ްމި  880ނާްރައްޔިތުން

ް ްހުށަހަޅައިގެން ްތަންފީޛުހިސާބަށް ްކަންތައްތަްއ ްާޕޓީއެ ްއަްްކޮށްދޭ ްކަަމށްއަީކ ްަބއްލަވާްޅުަގނޑުމެން ްމީެގްވާީތވެ. !

ްކިަޔއި ްޖީ.އެމް.އާރޭ ްދެްކުރީަގއި ްވާހަކަތަކެއް ްބާޠިލު ްބާވަތުގެ ްރިޕޯޓުމި ްނެރުނު ްއޭ.ސީ.ސީން ްއެންމެހައިްްއްެކވި. ތި

ްފެނިވަޑަިއގެން ްމިހާރު ްރާއްޖެބޭފުޅުންނަށް ްމި ްޖީ.އެމް.އާރަީކ ްވާނީ. ްދައުްއަށްްފައި ްމި ްފައިދާ ްުގނައެއް ލަތަށްްއެތައް

ްޕްރޮޖެކްޓެއްް ްއެްގެްފައިދާކުރުވަިނވި ްފާހަގަކޮްގޮތުގައި ްޖީ.އެމް.އާރުްށފައޮތީ ްރާއްޖެް.ްއަދި ްއެތައްްްމި ްބޭރުކުރީތީވެ އިން

ްރާއްޖެް ްމި ްެގއްލުން ްއެްގުނަެއއް ްެވގެންދިޔަކަން ްއޭ.ސީ.ްއަށް ްޮއތީ ްެވސް ްރިޕޯޓުން ްއެހެންވީާމ،ްފާހަގަކޮށްފަީސގެ .885 
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ްމި ްދައްކަން ްމިހާރު ްވާހަކަތަކެްއތޯ ްބާޠިލު ްބަްއލަވައިްކޮންފަދަ ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްބޭބޭފުޅުންްއުޅެނީ. ްމި ަލއްވާ

ެއްްއަހަރަށ92ްްއަހަރަށ122ްްްއަދިްް.އޮތްްނަްނގަވަނީްތައްްއެއެއަރޕޯޓުތާއީދުކުރަްއަވއިގެންްއުުޅއްވާްބޭބޭފުޅުންްހަމަް

ްދެކޮޅުބައްލަަވއިގަންނަް ްވަރަށް ްއެހެްނީވމާ، ްމީުހންގެވަނީ. ްމި ްއަެނއްކާ ްާވހަކަތައް. ްވާަހކަތަކަށްްްނުޖެހޭ ެއއްެވސް

ްނުހުންނެވޭ.ްބާޣީްއިތުބާރު ްހަރުލައިގެން ްތަނެްއަގއި ްއެއް ްވެސް ްތެޭރަގއި ްަދއުރުގެ ްބައި ްކުރު ްވީ ްމި ްސަބަަބކީ ނުކުރެވޭ

ް ްއެުކަގއި ްއަރިހުގަްފަހުހުންނެވުމަށްވަޙީދާ ްވިދާޅުެވްޤާސިމް ްދީނޭ ްއަދި ްައޅުަގނޑުެމން ްއެހެންވީމާ، .890 

ްރާއްޖެް ްމި ްެއނގިަވޑަިއގަންނަާވ ްއެބަ ްއެތެރެކޮށްްްވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު ްބަނުގރާ ްގިނަ ްއެންމެ ްއަށް މަސްްއޫރު،

ްއަރިް ްބޭފުޅާ ްވިްއކާ ްހަމައެތެރެކޮށް ްހުންނަވަނީ.ްއަދި ްމި ްރިާޔީސްކެހުގައި ްބަެއއް ްވިާދޅުޭވްންއެއާެއކުަގއި ްއެބަ ޑިޑޭޓުން

ްރާއް ްމި ްނަމަ ްނުހޮވިއްޖެ ްޕާޓީ ްނޯންނާނޭ.ްހަމަތިމަންނަމެން ްިއސްލާމްދީނެއް ިޑޑޭްޓްއެާއއެުކްއަނެްއްރިޔާީސްކެންޖޭަގއި

ްކިހިނެއްތޯް ްރައްޔިތުން ްއެހެން ްދެން ްތިމަންނައޭ. ްލިޔުނީ ްވާހަަކ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްވިދާުޅވޭ އެބަ

ްރައީސް.ޢިއްްހަދާނީ ްްޒަތްތެރި 2ްްމި ްދެން ްބައިއަޅާލީމަ ްިއސްލާމްދީނު ްމެދުަގއި ްކިހިނެއްތޯްބޭފުޅުންގެ ްމީހުން  895އެހެން

ްކުރާނީ؟ ްކޮންކަމެއްތޯ ްބޮޑަްށްްހަދާނީ؟ ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްާރއްޖޭެގ ްމިހާރު ްާވހަކަދައްކާތީ ްބާވަުތގެ ްމި އެހެންވީމާ،

ް ްދީނީ ްދައްކަވާ ްބޭފުޅުން ްމި ްކަމަކީ ނޑުބަލައިނުގަންނަ ްއަުޅގަ ްކުރީގައި ްމީގެ ްހިތާމަ. ްވަރަށް ްމުދިމެއްްވާހަކަފުުޅ. މެން

ްހުރަސް ނޑާިލަޔސްކުރިމަތިން ނޑުމެރާމްކުރާްތިއިޙްްކަ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސްްނަށްންވަރު އަދުްމިްއެނގޭނެނޫްނތޯ.

ްޝައިޚް ްބޮޑު ްއެންމެ ްހަްބައްލަވާ، ްައޑުައއްސަވާ ްވާހަކަ ްމި ްކުރިޔަސް ްތަޤްރީރެއް ނޑުމެނަށް ްއެްއވެްސްއަޅުގަ މަ

ްދީނަށް ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްނެތިްއޔޭ.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑު ްރާއްޖޭެގްްރައްޔިތަކު ްމާޙައުލުގައި ްއޮތް ްމި ްމިހާރު  900ޓަކައި

ް ްރަނގަޅު ްކަމަކީ،ްއެންމެ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްކުެރވޭނެ ްމަުގސަރައްޔިތުންނަށް ްިސޔާސީ ްހާސިލުކުރުމަށްކަަމކީ ޓަަކިއްްދު

ޓަކައިްމިްރާއްޖޭަގއިްމިހާރުްްދީނަށްް،ޓަކައިްްންްހުއްޓާލުން.ްއެއީްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްދީންްހަތިޔާރަކަށްްނެގު

ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްަނގާްްކުރެވޭނެ ްދީން ްހަތިޔާރަކަށް ްޕާޓީަކމަކީ، ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހުއްޓާލުން. ްއެްއވެްސްްނެގުން އަކީ

ްކުިރން ްވެސް ްދެންހާލަތެއްގަިއްމިއަދު ްއަދި ްހަތިޔާަރކަްށްްުދްހާސިލުކުރުމަށްމަގުސަްްސްިސޔާސީވެްވެސް ްދީން ޓަކައި

ްބަެއއް ްއަުޅަގނޑުމެންްނަގާނެ ްޝިޢާްނޫން. ްދީނީ ްަހމަ ްޝިޢާރުތަަކކީ ްފާޅުކުރާ ްމި ްއެްއެހެންނަމަވެްސ  905ރުތައް.

ްަރއްޔިތުންް ްބަޣާވާތްނުްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުތަޅާށޭ، ްަގއިަގއި ްއެންގެ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްރާއްޖޭގެ މެންގެްުކރާށޭ،

ްމިއީ ްބަހާށޭ. ްހަމަހަމަކޮށް ްޝިޢާްމެދުގައި ްދީނީ ްފާޅުުކރާ ްއުސޫަލކީްައޅުަގނޑުމެން ްއޮންނަ ްދީނުގައި ްމިއީ ް،ރަކީ.

ްހޮވާނީ.ް ްބުރުން ްއެއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބުަގއި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންެވގެން ގޮތްތަކަކީ.

ބޭފުޅުންްދަްއކަާވްްދަނީ.ްއެހެންވެގެންްއެއޮތްްލޯތަކުގެްުކރިމަތީގައިްއެންްއިތުރުވަމުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތާއީދުްބޮުޑަވމު

 910ރައްޔިތުންނެއްްބޭނުމެއްނުވޭް.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްރާއްޖޭގެްވަނަްދުވަހ7ްުސެޕްޓެމްބަރްްވާހަކަްނިމުމަކަށްްއެްއަންނަނީް

ްގޮތަ ްހިނަގއިދިަޔ ްއެ ްމިޞްރުގައި ްކަންަތއްތަކަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި ްޚުދުމުޚްވާހަކަށެއްށް ްއެނގޭ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ތާުރް.

ް ްވެސްްްއާވެރިކަމަކުން ްބަާޣވާތް ްވާކަން. ްކަންތައްަތެކއް ްއެތަްއ ްމިފަދަ ްބަދަލުާވއިރުަގިއ ްވެރިކަަމކަށް ަވއްތަރެްއެގ
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ަގއިްއެްގޮްތްރުަގއިްވެސްްއެްވީނޫންތޯ.ްހަމަްމިްބާވަތުެގްހުރިހާްއެއްްޒާތަކަށްްވެރިަކންކުރިްޤައުމުތަކުކުރާކަން.ްމިޞް

ްވެސްް ްކަންތަކުން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްވި. ްކަންތައްތައް ްމި ްވެސް ްޤައުމުގައި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްވަނީ. ްމި ވެފައި

ްއަރައިް ްހަމަތަކާ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްއުސޫލުތަކާިއ ްޕާޓީްދިވެހިރާއްޖެްގަްނނާނެ ްގެނެސްދޭނެ ްފާގަިތަކން  915އަކީްްއަށް

ްއަޅުަގނޑު ްއެީއ ްޕާޓީ. ނޑުމެއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުގަ ްަބެއއް. ްހިފަހައްޓާ ްއުސޫލެްއގައި ްންމެންނަކީ އުސޫެލއް.ްނަކީ

ނޑުމެންގެްޕްރިންސިޕަލްސްތަކެއް.ްއަޅުަގނޑުމެންްކޮމްޕްރޮމަިއޒެއްް ްނުކުރާނެްއަޅުަގނޑުމެންގެްުއސޫލުތަކެއް،ްއަުޅގަ

ް

 ރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްވިލުފުށި

ްގުޅޭްޝުކު. السالم عليكن ްިރޕޯޓާ ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްމި ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއެޗއްްްރިއްާޔ  920ގޮތުން

ްްލާދަންނަވައި ްޤާްްލަުތގެދައުނަމަ ްޕްރަިއވެަޓިއޒްކުރުމުެގްއުސޫލުަތކެއް ްތަންތަން ްއެވިޔަފާރި ްއަދި ްއެްްއިުމކޮށް ތަންތަން

ްޕްރައިް ްތިއްަބވާ ްވެބޯޑުަގއި ްކޮމިޝަނުގެ ްޓަިއޒޭޝަން ނަޑއެޅުމަށްބޯުޑގަމި ްކަ ްުމސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްިތއްބަވާ ޓަަކިއްްއި

ގެްރައީސްްއަދިްބޯޑުްގެްރައީސްްއަދިްނައިބުއާދެ،ްބޯޑުްް؛ގައިްވާްގޮތަށްްއޮތްްރިޕޯޓުްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްނިންމާފައިްމި

ްމުސާރަމެންބަ ނޑައަޅާނެ ްކަ ްވިސްްރުންނަށް ްފުްނކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްިމއާ ކަމަށްްްވާނެއިްނާފަނިންމިއިރުގައި

ްޤަ ްއެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑު ްދެްނ ްްބޫލުކުރަން. ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެްއގެ ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު  925ދެންނެވިްމިހެން

ްމުއައްސަސާ ްއެކި ްަކހަލަ ްއެކި ްކުންފުނިތަކާއި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްވީނަމަވެސް ތަކަްށްކަމުގައި

ްދަނީ ްމި ްބޮޑެތިްުމސާރަތަކެއްް،ުމސާރަތައްދޭްްއަޅުަގނޑުމެން ނަޑއަޅަމުން.ްެއހެންނަމަވެސްްވަރަށް ނޑުމެންްްކަ އަުޅގަ

ްޚާއްަޞކޮށްް ްއަދި ނޑައަޅާަފއި ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމުސާރަތައް ްބޮޑެތި ްމިހާ ްކަމަކީ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ މީގައި

ްއެކުެލވޭ ްވެސް ްމެްނބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަނީ.ްރައްޔިތުންގެ ްމި ނޑުމެންގެްްގޮތަށް ްއަުޅގަ ނޑަެއުޅމަށްފަހުގައި ކަ

ްއާެދ،ް ްކަމެްއ. ްފާަހގަކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ްއަދާނުކުރާަކން ްރަނގަޅަށް ްެއންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  930ވާޖިބުތައް

ްމަޖިލީހުގެ ްވީްރައްޔިތުންގެ ްބެލިކަމުގައި ްގާތްަގނޑަކަމެންބަރުންނަށް ްނިމެމުންދާއިރުގައި ްދައުރު ްމި ްމިއަދު ށްްނަމަެވސް

ްސަތޭކަ ްއުޅޭ ްެއބަ ްމަޖިލީހުގައި ްކޮމިްއަށްްރައްޔިތުންގެ ްއެކި ްއުޅޭ ްއެބަ ްބިލު ްގިނަ ްޖުމްލަކޮށް.ްވުެރ ޓީތަކުަގއި

ްމި،ްއެހެންވީމާ ްވެސް ްނިމިގެންދާއިރުަގއި ްދައުރު ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްދައުރު ްއޮންނާނީްްމި ްބިލުތައް ދެންނެވި

ް ްެވގެންދާނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްކުރިައކަށެްއްކޮމިޓީތަކުގަ. ްަމސައްކަތްތަެކއް ްބިލުތަުކގެ ްއެ ްމަޖިލީހަކުން ްއަންނަ ދެން

 935ނުގެންދެވޭނެ.ްނުގެންދާނެ.ްައލުންްއަނބުރާްއަނެއްކާްއެްބިލުްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކުންްއަލުންްއަނބުރާްއަނެއްކާްބިލުތަްއް

ްފެްމި ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބަލާއިުރަގއި ްއުސޫލަށް ްއެ ްހަމަ ްފޮނުވާނީ. ްޕާޓްނަރޝިްޕގެްތަނަށް ްޕްރައިވެޓް ނޭ

ްގޮތްް ްހިނގަމުންދާ ްުކންފުނިތައް ްކުންފުނިތައް.ްއާދެ،ްއެ ްކަަހލަ ްއެކި ްކުންފުނިތަކާއި ްހިނގަމުންދާ ްމިއަދު އުސޫލުތަކުން

ބެލެހެއްޓުމުގެްޒިންމާްައޅުަގނޑުމެންްމިްހަވާލުކުރަނީްމިްފަރާތާ.ްއާދެްމިކަންްކުރާއިުރަގިއްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްއެބަް

ްތެރޭގަިއްޤަ ްކުންފުނިތަކުގެ ްހުރި ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރާ ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކުންފުނިތަކުގައި ްޙަޤީޤަތެއް ބޫލުކުރަންޖެހޭ
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ްދަރަޖަ ްއެްްއިންތިހާ ްހިންގަމުންދަނީ ްކުންފުނިތައް ްއެ ްއަދި ްއެކުެލވިފަ. ްހުރީ ްކަންތައްތައް ްކޮރަޕްޝަންގެ  940އަށް

ްޗެއަރމަނުންނާއިތަ ްތިބޭ ްބޭނުންްް،އެމް.ޑީންްންތަނުގައި ްމީހުން ްއެޫނންވެސް ްކުރަމުންްއަދި ްކަންތައްތައް ދަނީ.ްގޮތަކަށް

ް ްއުސޫެލއް ްއެހެންވީމާއެްއވެސް ްކުރަމުންދަނީ. ްކަންތައް ްނެތި ްހަމައެްއ ްއެބަ، ްކަންތައްތައް ްބޯޑުގެްްމި ްމި ޖެހޭ

އެްްކަންކަމުގެްތެރެއަށްްވަދެްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެްތެރޭަގއިްއެބަްއޮވޭްވަރަށްްފުޅާްދާއިރާެއއްަގއިްކުންފުނިތަކުންްހިންގާ

ދީގެންްާދއިމީްގޮތެްއގައިްފުލްަޓއިމްްބަޔަުކްްއުއްމީދުކުރަންްމިަފދަްމުސާރައެއްއަޅުަގނޑުް،ްކަންކަންްބެލުން.ްއެހެންވީމާ

ްއުސޫލުންތިބެގެ ްޕްރައިވެަޓއިޒް ްވިޔަފާރި ްދައުލަތުގެ ްގެންދެވޭނެްން ްބެލެމުން ްކަންަތއްތައް ްމި ްކުންފުނިތަކުަގއި  945ްހިނގާ

ްކަމުަގއިް ްނުކުެރވޭ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްކަމަށް. ްހިނގަމުންދާނެ ްތަންތަން ްއެ ނޑުމެންނަށްްްވާްއުސޫލަކަށް ްއަޅުގަ ނަމަ

ެވްސްގޮތަށްްމިހާރުްމިްމަގުސަދުްހާސިލުވާ،ްވެނީްބޭކާރުްޚަރަެދއް.ްއެހެްނވީމާވެސްްަދއުލަތުގެްބަޖެުޓންްމިްކުރެއަނެއްކާް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރުމަކީ ްކަންަތއްތައް ްއެހެންނަމަވެސްއެްއެ ްކަެމއް. ްމިްދޭ ްކަންކަްންްެދންނެވިްހިތާމައަކީ ްމި ގޮތަށް

ްނުދާކަ ްހާކުރިއަށް ްކުންފުނިތަުކގެ ްބަެއއް ްއަދި ްހުންނަން. ްކަންތައްތައް ްބަލައިްލަތާއި ްކުންފުނިތަކުްންގޮތަށް ލިޔަސް

 950 ުނވޭްއިނގޭތޯ.ްމިޓީައކަށްްވެސްްޖަވާބުދާރީއެއްމާލިއްޔަތުްކޮ

ް

 މަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ންބަރުްއަޙްާރގެްމެކުޑަހުވަދޫްދާއި

ްޮކމި ްމާލިއްޔަތު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްނޑްްޝުކުރިއްޔާ ްޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނ ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޓީން

ނަޑއެޅުމަށްކޯޕް ްކަ ްމެްނބަރުން ްބޯޑަށް ްަކނޑައެޅުމަށްްރަޓައިޭޒޝަން ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްމާލިއްޔަްަޓކަިއ، ތުްަޓކަިއ

ްނިންމާފަ ްމި ްނިންމުމާކޮމިޓީން ްއަުޅގަްގުޅޭްއިވާ ްަދންނަވައިގޮތުން ްއެްއޗެއް ްހަމަ ްވެސް ްމިނޑު  955ކަމަކީްްލާނަން.

ްވިޔަ ްއިވެުލއޭޓުކުރުމާދައުލަތުގެ ްމޮނިޓަރކޮށް ްއަދި ްކޯޕްރަަޓއިޒްކުރުމާ ްޕްރައިވެަޓއިްޒކުރުމާއި ްތަންތަން ގޮތުންްްގުޅޭްފާރި

ނޑަައޅަންޖެހޭްކަމެއްދެންނެވިްޤާނޫްމިް،ޤާނޫނުްނަންބަރު ނޑުެމންްކަ ނޑުމެންނަށްްމިްްނުގެްދަށުންްއަޅުގަ ަކމަށްްއަޅުގަ

ނޑުމެންްހަމަްހަނދާންކޮށްލަންްއެބަ ނޑުމެންްއެދެވޭްްޖެހޭްމިްފާހަގަކުރެވެނީ.ްއަުޅގަ ގަިއްގޮެތއްްްބާވަތުގެްކަންކަންްއަުޅގަ

ްކޮމިޝަ ްމަސައްކަތްކޮށްގެްނކަން. ްމި ްެއކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއުފެއްދިޔަކަްސްްޑުތަކާ،ބޯްންތަކާއިކުރެވޭނީ ްތަންތަން މި

ްމި ްފުރިހަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއެންމެ ްއަިދ ްޚަރަދުތަެކއްްްކަެމއް ްމީަގއި ްަދއުލަތުން ްހަމަެއކަނި ްނުވާނެ.  960ޮގތުގަިއ

ްވެގެންދާ ްކަންަތއްތަކެއް ްއިތުރު ްފިޔަވައި ްނުފެނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްދިއުން ްވަރަްތަނެއް ްމިއީ ްމުހިއްމުްހަމަގައިމުވެސް ށް

ްފަހަކަށް ްމި ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްމިްކަމެއްގެ ްވަދެފައިވާްްއައިސް ްކޮރަޕްޝަން ްތެރެައށް ްކަންކަމުގެ ބާވަތުގެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓުމިންވަރު ްއޮޑިޓް ްއެިކއެކި ްަރއްޔިތުްންތަކުމެންނަށް ްކީއްތޯކުރާނީ. ްއެކަމަުކ ްހާމަވެގެންދޭ. ްއެބަ ްނ

ްތިބެސުވާލު ްމި ްއެކޮށްލަކޮށްލާ ްމިައދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް ްނީ. ްރިޕޯޓަކާ ްޮއޑިޓް ްއެްއވެސް ްކަމެްއްްގުޅޭއިން ގޮތުން

ްނުފެނޭ.ްއެހެންވީމާ ްތަެނއް ްމަަސއްކަުތަގިއް،ްކުރެވޭ ްކުރާ ްބޯޑުން ްމި ްވެސް ްއުަފއްދަިއގެން ްބޯޑު ްމި  965ިމއަދުްމސާލަކަށް

ްއެ ްހަމައެކަނި ްއެއީ ްނެރެލުން ްރިޕޯޓެއް ްމެންްހަމައެކަނި ްކަމަށްްކަމަށްްޑޭޓުބޭފުޅުންގެ ްމިކަންްްަވނީ ވަންޏާމު
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ްކަންތައްތައެްއގޮތަކަށްް ްކުރެވޭ ްއެ ްނެތް. ްަކމެއް ްކުރާނެ ްއެކަމަށްވެސް ްގޮތުްުކގައި ްޢަދުލުވެރި ގަިއްެއންމެ

ްއެހެންނޫން ްފިޔަވަުޅއެެޅންޖެހޭނެ. ްބޭނުމަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސިޔާސީ ްހަމައެކަނި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށްވަންޏާ

ްބަޔަކާްޓަކަ ްަވކި ްތިމާމެން ްއެްއި ްނިޔަތުަގއި ްބުނެލުމުގެ ްބަހެއް ްކަމަށްކަްދިމާލަށް ްކުރަނީ ްމިީއްްންކަން ވަންޏާ

ްކުރާވަރުއެްއގޮތަކަށްް ްއަުޅަގނޑުެމން ްނޫނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްވެސް ްކަެމއް ްމިްގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކަން ްމިްްމި  970ގޮތަށް

ނޑުމެންގެްތެރޭް އޮތީްްޅިްޤައުމުްމި.ްމުވެފައަށްްކޮރަްޕޓުްންތިހާއޮތީްއިްގައިްިމއަދުްމިކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤީްސަބަބަކީްައޅުގަ

ހިސާބަށްްމުޅިްޤައުުމްްނުަލއިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްނެތްްމިހާރުްފެންތިކެއްްވެްސްދިރުވެްނ.ްއެް.ްކޮރަޕްޝަނާވެފަކޮރަޕްޓު

ްއުފައްދައިކޮރަޕްޓު ްބޯޑު ްމި ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއޮންނައިރު ްވެްވެފައި ްވެސްްގެން ްބޯޑުން ްއެ ްހަމަ ްސ

،ްްއވެްސްބޭނުމެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާވާނަމަްމިްބޯޑުގެްއެްއްޖެްކަމަށްދެންނެިވްކަންތަކަށްްނުކުޅެދިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމި

ްއެބަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްދަންނަވާނީ ްމިްްޖެހޭްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނިންމަން  975ގޮތެއް

ްމާލިއް ްނަހަމަދައުލަތުގެ ްބޭނުންކޮށްގޮތުގަްޔަތު ްމިލިއ522ްަް،އި ްއަދިްއެތައް ްކަންކަމުަގއި ްއެކި ްއެއް ްރުފިޔާ ން

ް ްބިލިއަްދަންނަވާޖުމްލަލޮށް ްފަސް ްރުފިނަމަ ްއަހަރުން ްތިން ްމިދިަޔ ްޔާ ްމިދުވަހުގެ ްއިހުްސަރުާކރުން .ްމާލުވެފަވަނީ

ްއެހެންވީމާ ްއެބަ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްބަލައި ްބަލަިއްްޖެހޭްެއކަން ްެއކަން ްކުީރގައި ްއައުުމގެ ވެރިކަމަށް

އަޅުަގނުޑް،ްދާނެްބައެއްތޯްބަލަން.ްއެހެންވީމާކުެރވިށްްގެެނސްްއެއީްޢަދުލުވެރިކަމާްއެކުްވެރިކަންއިންސާފުގެްކުރިމަްއޗަ

ް ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ްމުއްޠަލިބު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިއީ ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްއޮްތްއެ  980ކުިރއަށް

ްދިރު ްދައުލަތް ްކަމެކޭ. ްވިްސނަންޖެހޭނެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއިންތިޚާބުަގއި ްދައުލަތްްރިޔާސީ ްނުވަތަ ވާލުމަށް

ވާލުކުރުމުަގިއްއިްނުވަތަްަދއުލަތުގެްެއއްްބާރުްހަވާލުކުރުމުގަްކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދައުލަތްްހަލާފަިއވާްފަރާތްތަދިރުވައި

ްްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަންޖެހޭނޭބޮޑަވަރަށް ްއެހެންށް ްކަމަށް. ނޑުމެންނަށްްްނޫން ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަންތަކުން ްމިފަދަ ވާނަމަ

ބާރާތުންްއަޅުަގނޑުްގޮވާލަންްމިފަދަްޖަރީމާތައްްހިންގާފައިްއްްނެތޭ.ްހަމަްމިހާރުްހަރުކަށިްއިކުރެވޭނެްެއްއވެސްްބޭނުމެ

 985 ަރއްޔިތުްނނަށްްއިންސާފުްހޯދައިދިނުމަށް.ްްހުރިްފަރާތްތައްްއިންސާފުގެްުކރިމައްޗަށްްގެނެސްް

ް

 ކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ންްރުފިޔާްމިްބިލިއ31ްަވާްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްބަޣާވާެތއްްކޮށްގެންްވެރިކަމަށްްައއިްސްމިދިޔަްދެްއަހަރުގެްބަޖެޓަށް

ްކެއިބަޣާވާތް ްބާޣީން ްްއެްމާކުރި ްއިހުވާހަކަ ްޤައުމަށްވީ ްދެްނ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެްނުދެްއކިފައި ްވާހަަކދައްކަން މާލުގެ

ްޤަބޫލުުކރާ ްައޅުަގނޑު ްއަޅުގަްއިނގޭތޯ. ްހަމަ ްބޯޑަކީ ްހުށަހެޅިފައިާވ ްމި ްހިނދަށްްގޮތުގައި ްމި ްހިނދުން ްމި  990ނޑުމެްނ

ްރިޕޯޓުޤާ ްތަފާތު ްޖެނެރަލް ްޮއޑިޓަރ ްބޯޑެއް. ްއިމުކުރަންޖެހޭ ްނެރެ ްކުރަމުންދާއިުރގަިއްތައް ްަޝކުވާަތއް ތަފާތު

ްހަނުދިވެހިރާ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްބޭފުޅެއްޯތްއްޖޭގެ ްކީްއކުރާ ްކޮބައިތޯ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ހުންނަނީ

ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްހުރި ްލާފައި ްއަދި ްބަޣާވާތަކުން ްދީފައި. ްމުސާރަ ްމިނިސްޓަރަކީ ްދައުލަުތެގްްފިނޭންސް ވިޔަސް
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ްފިނޭްމާލިއްޔަތަށް ްބޭފުޅަކީ ްއެހެންނަމަވެސްޒިންމާވާންޖެހޭ ްމިނިސްޓަރު. ްެއްއވެސްްްންސް ްނެރެފައިވާ ްތަނަށް މިވީހާ

ްރިޕޯޓަކާ ްއަނގަްބެހޭްއޮޑިޓް ްއިންނަްގޮތުން ްއެ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްނުކެިރފައި ްހުޅުވަން ްއެވެސް  995ބޭފުޅާެގްްވަނީ

ނޑުމެންްމިފަދަްބޯޑުތައްްހަދަ،ް.ްއެހެްނވީމާއޮފީހުގަ ްފާރީގެްއެންމެަހއިްންޖެހެނީ.ްމިްބޯޑަކީްދިވެހިްދައުލަތުގެްިވޔައަުޅގަ

ްޒިންމާްތަންތަން ްފުރިހަމަ ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްމި ްބޯޑެއް. ްއެންމެހައިއުފުލަންޖެހޭ ްރަނގަޅުްްބޯޑުގެ ްވަރަށް މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެންްދޭންްއެބައިްއާއިްމުސާރަ ކުންފުނ3ްްިރުގައިްފައިާދވާްކުންފުނިްހުރިއ52ްިޖެހޭ.ްދައުލަތުގެްްާނޔަތްތައްްއަުޅގަ

ްއެް ްހަދައި ްކުންފުނިތަކަކަށް ްފައިދާާވ ްކުންފުނިތަކަކީ ްދައުލަތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްމިއަދު ްތެރޭަގއި ްދައުލަތުގެ ވެސް

ްފަ ްރަްއޔިތުންނާކުންފުނިތަކުގެ ްޒިންމާްއިދާ ްބޯޑުގެ ްމި ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ްތެރޭަގިއްްހިސާބަށް ްަމސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ  1000އާއި

ްކަމަކަށްހިމެ ްއެހެންވީމާްނޭ ްވެގެންދާނެ. ްޭއރު، ްވާްއަުޅަގނޑުމެން ްޖެހޭވެސް ްއެބަ ްދައުަލތުން ދައުލަތުގެްްހަކަދެްއކީ

ްޤާްހުރިހާ ްނިޒާމު ްއެ ްޤާއިމުކުރުމަށް. ްނިޒާމެއް ްބެލޭނެ ްވަނީްްއިމުކުރުމަށްކުންފުނިތައް ްމި ްމިއަދު ްޤާނޫނެއް ޓަަކިއ

ް ްައޅުގަްައއިސްފަވުޖޫދަށް ްދަށުން ްޤާޫނނުގެ ްއެ ްމިް. ްނެިގގެން ްބޯޑު ްމި ްދިވެހިްްނޑުމެްނނަށް ްބޯޑަީކ ްމި ދަނީ.

ްފައިދާ ްހޯްާއއިްލާބަްާއއިްްރައްޔިތުންނަށް ްކޮރަޕްޝަންެގްްދޭނެއިްއދަމަންފާ ްމިއަދު ްައޅުަގނުޑމެން ބޯޑެއް.

ްދި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމަގުފަހިކުރަނީ. ްކޮރަޕްޝަނަށް ްލައްާވ ްރައްޔިތުން ްދައުލަތުން ްއަުޅަގނޑު  1005ވެިހްވާހަކަދަްއކާއިރު

ްްއްުކރަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ގޮތަށްްކަންތައްތަްއަށްްަމގުފަހިވާްދައުލަތުންްރައްޔިތުްންލަްއވާްކޮރަޕްޝަނާއިްފަސާދަ

ްވެލިއުް ްބިމުގެ ްްހުޅުމާލޭގެ ްއިނގ1222ްްޭައީކ ްރުފިޔާ ްހާސް ްތިރީސް ްގޯްއޗެްއ ްތިންްއަކަފޫުޓގެ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ތޯ.

ްބިލިބިލިއަ ްހަތަރު ްއޭއަނަށް، ްގަނަށް ްގޯްއޗެއް ްކޮރަޕްޝަންނަންގެ ްދެން ްރައްޔިތުންްްނާޖެހުނީމާ ްނުގޮސް ދިމާލަށް

އަްށްްންްރުފިޔާްފައިދާމިލިއ522ްައޮފްްމޯލްޑިވްސްްއިންްްަކްމީހުންގެްއާބާދީއަކުންްބޭންކުްކޮންތާކަށްތޯްދާނީ.ްތިންްލައް

ްއެ ްލާރިެއްއތޯ ްބަެއްއގެ ްކޮން ްޚިދުމަތްނެގީމާ ްޓެލެފޯން ްރައްޔިދިނުމައީ؟ްދިާރގުން ްއަހަރުށްފަހު ްެއއް ްއަތުން  1010ދުވަސްްތުން

ްބިިލއަ ްއެއް ްފައިދާތެރޭގައި ްރުފިާޔ ްޮކންްން ްއެއީ ްނެގީމާ ްއެއީ؟ްއަށް ްލާިރތޯ ްދާ ްއަތުން ްރަްއޔިތުންްްބައެްއގެ ދެން

ްކޮރަޕްޝަ ްމިްނާކިހިނެއްތޯ ްުއޅޭނީްނުލައި ްއެހެންީވމާްޤައުމުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުން، ްދައުލަތަކުން

ްއަބަދު ްެއއީ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްެއމް.ޑީ.ޕީބެލެހެއްޓުމަކީ ްވާހަކަވެސް ްއަންނަ ްދައްކަމުން ްދައުލަތުންްްން އަކީ.

ްތެޭރގަް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްައސާސީ ްދޭންޖެހޭ ްނަަގމުންރައްޔިތުންނަށް ްފައިދާަތއް ްމިވަުރގެ ްމިއަދުްއި ްސަބަބުން ދިއުމުގެ

ްބިކަ ްމިހާރައްޔިތުން ްޖެހިފައި ްތިބީްލުަގއި ްސަލާމަތްކުރުމަށްއޭގެ. ްމިއަދުްން ްމިްއެމް.ޑީ.ޕީްޓަކައި ްވާހަކަދައްކަމުން  1015ްން

ްއެ ްރައްޔިތުންނާދަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮރަޕްޝަާނއިްްއީ ްއަބަދުވެސް ްކަމަކީ. ްހާމަކޮށްދޭ ްތިބިކަން ްމިއަުދ ެއއްކޮށް

ްއެމް.ޑީ ްސަރުކާރުން ްމި ްވާހަކަެދއްކެނީ ްކިަޔއިގެން ްއޮތްއި.ޕީފަސާދައޭ ްސަރުކާރު ްވަޒީެރއްގެްގެ ްއެއްވެސް ްހުރި ުރަގިއ

ްއަދި ްދަޢުމައްޗަށް ްނުއުފުލެެވސް ްރައީސް.ވާެއއް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއިނގޭތޯ. ްރައްޔިތުންގެޑީ.ޕީއެމް.ްއޭ ްދިވެހި ްނޯންނާނެ ްން

ްލޯ ްއެންމެ ްވެސް. ްޖެހިފައި ްރުފިޔާއެްއަގއި ްނަޝީބައި ްރައީސް ްެވސް ްނޯންނާނެ.ްލާރިއެްއގައި ްޖެހިފައެއް ދު

ްއެހެން ްނޫންނަމަ ްހުށަހެޅެންޖެހޭނެ. ްމަްއސަލަތައް ްއެ ްކޯޓުތަކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބިލިއަމިއަދު ްތިން ްބިލިއަނޭ،  1020ނޭްހަތަރު
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ްބިލި ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްކިތައަކިޔަިއގެން ްއިންނަނީ ްވާހަކަނެްއގައި ްމީހުން ްނޭނގޭ ްސުންކަން ްއެއް ީއްދަނީ.ްއެްދައްކަމުން

ްފިތުނަް ްމެުދގައި ްކޯޓަށް.ްދަްއކަމުންްޓަކައިްުއފެއްދުމަށްރައްޔިތުންގެ ްވާހަކަ.ްަވޑަިއގަންނަވާ ްމައްސަަލްެގންދާ ަވޑަިއގެން

ްއެކަްހުށަހަޅުއްވައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްއެހެންވީމާސާބިތުކުރަްއާވ. ްެއއްބަސްވާނަން. ްމަށް ޙަޤީޤަތުަގިއް،

ޤައުމުގައިްއުފެދެންްްބޯޑުތައްްމިމިފަދަް،ްވާހަކަްދަްއކަން.ްއެހެންވީމާްގޮތަށްްއެްވާހަކަދަްއކަންޏާްޖެހޭނީްއެކަމެއްްއޮތް

 1025ްމިްޤައުމަށްްއިްމިލިބޭނެްގޮތްތަކެްއގެްމައްޗަށްްިބނާކުރެވިފަގެްނަތީޖާްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާޖެހޭ.ްއުފެއްދިގެންްއޭްްއެބަ

ނޑުމެން ކަ.ްޚިލާފަށްްހުރިްކަންތަކުެގްވާހަްްއެހެރީްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްލާފަ.ްއޮޑިަޓރްޖެނެރަލްްބުނޭްޤާނޫނާްދަނީ.ްއަުޅގަ

ދަީންްއަޅުަގނޑުމެންްއެހެރީްއެންޓިްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނެއްްއުފައްދާފަ.ްއެްކޮމިޝަނުންްމަަސއްކަތްތަްއްކުރަމުންްއެ

ް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްދިވެވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށްެއުކ ްއިޓަކަްހި ްކޮމިޝަނުހަމައެއާް. ްއިލެކްަޝން ްއެްއެްއކޮށް ްވެސް ން

ްއިޚްލާޞްެތރިކަމާ ްވަރަށް ްހުރިްއެްއކޮްގެންދަނީ ްހެދިފައި ްޤަބޫލުކުރަން ްެވްސ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސަްއކަތްުކރަމުން. ށް

 1030ްޝަންތަކެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްގޮތުގައިްހިނގަމުންދާްކޮމިްހުރިހާްކޮމިޝަންތަކަކީްއޭގެްޒާތުގައިްއެންމެްފައިދާްބޮޑު

ްމިހާ ްނަފްރަތު ްރައްޔިތުންގެ ްސަބަބުން ްނުހިންގުމުގެ ްރަނގަޅަްށ ްކޮމިޝަންތައް ްވަނީއެ ްލިބިފަްްއެްރު ް.ބޭފުޅުންނަށް

ްމުސްތަޤުބަ ްއޮތް ްއުއްމީދުކުރަީންކުރިއަށް ްެވސްއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުންނަށްްދަްލުަގއި ްގޮތެްއަގއި ްޒިންމާދާރު އުލަތަށް

ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްފައިދާްރައްޔިތުންނަށް ްފުރިހަމަ ްއޭގެ ްހިންގުމުގެްސަަބބުން ްމިފަދަްކޮމިޝަންތައް ްގޮތެްއގައި .ްޒިންމާދާރު

ްމި ނޑުމެން ްކާމިޔާބުކުރާނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްބުރުންނޭ ބުނަނީ

 1035ގެްފައިދާްކުަޑކުރަންްއެބަްއެނގޭްހުޅުމާލޭގެްބިންްމިއަދުްއަގުހެޔޮކުރަންްޖެހިއްޖެކަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްދިާރގު

އްމަލުކުރެވޭނެްައކީްަރްއޔިތުންނަށްްތަހަްއޮފްްމޯލްިޑވްްސްއިންްނަާގްފައިދާްނގޭްބޭންކުް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެކަންޖެހޭ

ްނޫން ްމިފައިދާއެްއ ްަމސައްކަތްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދިވެިހްްކަން. ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ދަނީ.

ށްްޓަކައިްއެމް.ޑީ.ޕީންްކުރަންޖެހޭްއެންމެހައިްދިނުމަރިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްހަދައިުފދުންތެ،ްރައްޔިތުންނަކީްމުއްސަނދި

ްކޮށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔްް،މަސައްކަތެއް ްކާމިޔާބުކުރާނަން. ްއިންތިޚާބު ްމި ްައޅުަގނޑުމެން އެއްބުރުން

 1040ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.ް

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ްޝުކު ްމި`. ްވެސް ްފުރުޞަތަކަށް ްެދވަނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،ްް؛އެދެނީްރިްއޔާ

ްކޯޕަޭރޝަން ްމި ްވާހަަކއިަގއި ްދަްއކަުމންދިޔަ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަް،ކުރީަގއި ްދެއްކި ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްބޯޑާ ތެޭރގައިްްިއގެމި

ްވާހަކަަތއް ްވަގުްބައެއް ްއެކީގަިއ ްހުރުމާ ްނުދެންނެވި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްހަމަޖެހުމާ ްރައީސް.ްއެކީގަތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، .1045 

ްފިތުނަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަެއއް ްކޮންމެ ްޓަކައި ްއެހެންނަމަެވސްއުފެއްދުމަށް ްދެއްކިދާނެ. ްބަލަންްްވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ޑިޓަރްޖެނެރަލަށްްއެބަްޖެހޭްއޮޑިޓުްރިޕޯޓުގައިްެވސްްއަދިްމިްބާވަތުގެްއެކިްުމއައްަސސާތައްްއުފެިދގެންްއުޭޅއިރުަގއިްއޮް
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ްމިް ްމަޢުލޫމާތު ްމެންބަރެއްްްމިހާރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮންބައެއްތޯ. ދެއްވަނީ

ްވަަރށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެޭރްްއިނދެގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިނގަމުންދަނިކޮށް ްދައުލަތެއް ްހުރި ްއެަބ ްކަންބޮޑުވުންަތއް ބޮޑު

ް ްހޭލިއިރުގަިއ ްއެނިދިން ްވެއްޓިފަ. ްއޮތީ ްވެިރކަން ްކޮށްގެްނ ްަބޣާވާތެއް ްކުރަމުންދިޔަްްބޮޑު ްމިނިސްޓަރުކަން  1050ތަުނގަިއ

ްއެ ްއަދި ްފަރާތްްފަރާތްތައް ްތިއްެބވި ްމަޤާމުތަކުަގއި ްކަމަކާތަުނގައިްސިޔާސީ ްަޙއްުޤން ްއެްއވެސް ްއެްްތައް ްތިއްބާ ްނުލައި

ްވަަޑއިގަންަނވާށޭ.ްދެ ްއަށް ްގެ ްފޮނުވަނީ ްމި ްސިޓީެއއް ްއެދުވަހު ްނާޒިމުްތަނުގައިްން ްބާޣީ ްިމސާލަކަށް ދެއްާވްްހުރެގެން

ދެނީްޓެންޓެއްްނެތޭ.ްދެންްކިހިނެއްޯތްްމިްށްްަނގަިއގެންްހުރެްއޮޑިޓުްރިޕޯޓަށްޓެންޓުގެްމައްސަލަްއެްތިބީްޓެންޓުްވަގަ

ނޑުެމންނަށްްހާމަވެގެންދާނީ.ްއަޅުަގނޑުގެްކަންބޮުޑވުންތަކަކީްމި ވިްކަހަލަްމައްސަލަތަްއްދެންނެްމިްމައްސަލަތައްްއަުޅގަ

ްސަ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރޯމާމިސާލަކަށް ްހުއްޓާ ްހިނގަހިނގާ ްބަޣާރުާކރު ްއަަރއިްދުވާލު ްވައްަޓއިލާފައި ްެވރިކަން ްކޮްށގެން  1055ވާތެއް

ްެދއްާވްްދެއްވާ ްޖެނެރަލަށް ްއޮޑިޓަރ ްވާހަަކއެްއ، ްރަނގަޅު ްމަޢުލޫމާތުތަކަކީ. ްނޫން ްޞައްޙަ ްެއީއ މަޢުލޫމާތުތަކަީކ

ްއެ ްިތްބޭްމަޢުލޫމާތެއް ްބައްލަވާ ްބާޣީންތައް ްބޮެޑތި ްތިބި ްސަރުކާުރގައި ްބަޣާާވތުގެ ްހިމެނޭނީ. ްރިޕޯޓުގައި ްއަށް ފުޅާ

ްއެ ްބޭފުޅުންނެއްތޯ. ްކޮން ްިތއްބެވީ ްމުސްލިމުްްމިނިސްޓްރީތަކުގައި ްދެން ްއަހުލުވެރިން. ްތިބި ްބަޣާވާތުަގއި ތަނުގެ

ރަލާްބެހޭްއްާކްމީހާްރާްޯބންދޭންްއުޅޭްމީހާ،ްހާ،ްރާްވިްއުއްމަތެްއގެްަމއްޗަށްްިމްރާްއޖޭގައިްހުރިްއެންމެްގިަންރާޯބްމީ

 1060ްގޮތް.ްްއޮތީްރަލާްބެހޭްގޮތުންްއޮތްްްވަނަްއާޔަުތަގއިްއ92ްެއިނ92ްްްގޮތުންްއަލްމައިދާްސޫރަުތގެް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަށްް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަހުސްގައި ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްްޝުކުރިއްޔާ ްވަގުތު ނޑައެޅިަފއިވާ ކަ

ްއާދެ،ް ްބޭނުންވޭ. ނޑު ްައޅުގަ ްބެލުމަށް ްއިންތޯ ްމެްނބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްފުރުޞަތަށް ހަމަވީ.

ްހަމަވެފައިް ްަވގުތު ްނެތް. ްމެންބަރަކު ްއިތުރު ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ ްއެހެންވީމާ،ްްފުރުޞަތަކަށް ްއަށް. ްެއމް.ޑީ.ޕީ  1065ވަީނ

ްހުރި ްމިްއެޖެންޑާަގއި ްމިހާތަނަށް ްްމަަސއްކަްތތައް ްނަންަބރު ްއެޖެންޑާ ްއެއީ ްނިމުނީ. ްއެޖެންޑ12ްްާަވގުތަށް ފިަޔވައި.

ް ްއެހުމަށ12ްްނަންބަރު ްވޯޓަށް ްކޮންމެްއަކީ ްއެއީ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްްދުވަހަކުްހުރި ަގއ1:32ްިވެސް

ްކުރަމުންދާ ްމިހާހިސާބުްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ނކަމެއް. ްމެދުކަ ްމި ްޖަލްސާ ްޖަލްސާްން ްދެން ޑާލަނީ.

ްަގއި.1:25ްފަށާނީް

ް1070 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ް(އަށ13:27ްްްއިނ11:27ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.12

ް
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 1075ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަ`ްައޅު ްފަށައިގެން ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުެގ ްިމއަދުގެ ްްށްްަގނޑުމެން ްމިހާރު ްއެޖެންޑާްްމިގެންާދއިުރ ވަނީ

ް ްއާދެިވފ12ައައިޓަމު ްހަމައަށް ްޓަކަް.އާ ްއެހުމަށް ްއެހެންީވމާ،ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްއެހުމަށްހުރި ްއިްވޯޓަށް

ްޖައްސަވައި ްރަނގަބީލު ްއެދެން.ޖަހަންޖެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްމު ހުރިހާްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްެދއްވުމަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްވޯަޓށް ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ްވެސް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

 1080ތައްްގެްދަށުންްމަޖިލީހުގައިްހިމެނޭްކޮމިޓ12ީނަންބަރުްކަންތައްތަކަކީްއެޖެންޑާްައިއޓަމުްމިއަދުްވޯޓަށްްދަންނަވަންްހުރިް

ްޕާއެކުަލވާ ްިސޔާސީ ްއޮްނނާނެލުމުގައި ްދެންނެވުން ްވޯޓަށް ްގޮަތށް ްއެއްބަްސވެފަިއވާ ްއެޖެންޑާްީޓތަކުން ްއެއަށްފަހު، .

ްވޯޓ11.1ްަްއައިޓަމު ްނަންފުޅުތަކަށް ްބޭފުޅުްނތަކުގެ ްކުރިމަތިލެއްވި ްކަމަށް ްމެންބަރު ްކޮމިޝަުނގެ ްސަރވިސް ްށްިސވިލް

ް ްއެއަށްފަހު، ްދ11.2ަދެންނެވުން. ްގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްތަންތަލަްދައ2213/3ްުށުން ްވިޔަފާރި ންްތުގެ

ްއިވެުލއޭޓުްަޓއިްޒކުރުމާއިޕްރައިވެ ްމޮނިޓަރކޮށް ްއަދި ްކޯޕްަރޓައިްޒކުރުމާ ްޤާޫނނުގެ ްމައްދ3ްާކުރުމުގެ ަގއިްވަނަ

ނަޑއަަޅއިދެްއވުމަްށްގެްމެންބަރުންގެްއިޓައިޒޭަޝންްބޯޑުންްއެންޑްްކޯޕްރަަޓއިޭޒޝަބަޔާންކޮށްފަިއވާްޕްރައިވެ  1085ނާޔަތްތައްްކަ

ނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓަްށްްލިްއޔަތުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިލްޖުމްހޫރިއްޔާްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްމައްސަލަްމާއެދިްރައީސު

ްއިށީް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްެއހެންކަމުން، ްއޮންނާނެ. ްއެހުން ްާކޑުކޮޅުަތއްްވޯޓަށް ނދެވަޑަިއގެން

ްފުރުޞަތުކޮށްޗެކު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިްއަރުވަންެލއްވުމަށް، ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( .

ް ްދާއިމީ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްޚިދުމަތްތަކާކޮމ12ްިދަންނަވަނީ ްސަލާމަތީ ްއާިއ ްކޮމިޓީްޓީ ްމެންބަރުންްްބެހޭ އަށް

 1090ަފއިްފޮނުއްވާަފއިާވްހަމަޖެއްސުމަށްްމަޖިލީހުގައިްހިމެނޭްސިޔާސީްޕާޓީތަުކގެްލީަޑރުންްއެއްބަްސވެަވޑަިއގެންްޮސއިކުަރއްވާ

ްފެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަޖެއްސުމަށް ްކަންަތއް ްކޮމިީޓތަކުގެ ްއެ ްގޮތަށް ްގޮތަކަްށްލިޔުމުގަިއވާ ނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްގަާވއިުދެގްދެްއވުމަށް.ްވޯޓު )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްފޯނުންްވާހަކަދެއްކުންްމަޖިލީހުގެ

ނޑުްދަންނަވަން.ް ްދަށުންްމަނާވާނެ.ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފޯނުްބޭއްެވވުމަށްްއަުޅގަ

ް

 1095ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

59ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 53ް1100ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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22ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 1105 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްމަޖިލީހުގައ53ްި.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ53ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްމެންބަރުް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްދާއިމީ ްމަޖިލީހުގެ ްއަށ12ްްން ްބެހޭްްޮކމިޓީ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ްއަދި ހަމަޖެއްސުމަށް

ްއެއްބަްސެވވަަޑއިްމިޓީކޮ ްލީަޑރުން ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާީސ ްހަމަޖެއްސުމަްށ ްިލޔުންއަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ެއްްގެްނ

ްމަ ްފާސްވެއްޖެ. ްމަޖިލީހުން ްގޮތަށް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްގަާވއިދުގެ ް)ނ(29.2ޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެްގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ަގިއާވ

ނަޑއަ ްކަ ްޕާޓީތަކުން ްސިާޔސީ ްކޮމިޓީތަކަށް ްރިދާއިމީ ްމަޖިލީހުގެ ްނަންފުޅުތައް ްމެންބަރުންގެ  1110ޔާސަތަށްްޅުްއވާ

ްދަްްެދްއވުމަށްފޮނުއްވައި ްލީޑަރުންނަށް ްޕާޓީތަކުގެ ނުޑ ްފޮނުއްވުުމންއަުޅގަ ްެއގޮތަށް ްގަވާއިުދަގއިާވްްންނަވަން. މަޖިލީހުގެ

ްކޮމިޓީތައް ްމަތިން ްއިޢުާލންްގޮތުގެ ްމަޖިލީހުގައި ނޑު ްހިް.ކުރާނަންައޅުގަ ްމަޖިލީހުގަިއ ްަވކިްއަދި މެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްަގވާއިުދގަ ްމަޖިލީހުގެ ްކަންތައްަތއް ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަތްނުާވ ްލިޑަޕާޓީއަކަށް ްމެޖޯރިޓީ ްމަތިން ްގޮުތެގ ރާއިްިއވާ

ްދަންނަވަން.ް ްެވސް ްވާހަކަ ނަޑއަޅާނެ ްކަ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްމަްޝވަރާގެ ްލީޑަރުގެ މައިނޯރިޓީ

ްއަުޅގަ ްމި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމިހާރު ްކުރިމަތިލެްއވިްްނުޑ ްކަމަށް ްމެްނބަރު ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް  1115ދަނީ

ްމުައއްސަސާ ްމިިނވަން ްނަންފުޅުތައް ްދިާރސާކުރަްއވައިްްކާތަތައްކަންްތަުކގެބޭފުޅުންގެ ްކޮމިޓީން ްގޮތުެގްްބެހޭ ނިންމެވި

ްއަޅުގަްރިޕޯޓު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދެންނެވުމަށް. ްވޯޓަށް ްނަންފުޅުތަކަށް ްމިގަިއވާ ްނަންބަރުްްނޑު ްޤާނޫނު ދަންނަވަނީ

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ގެްދަށުނ13ްްްގެނައުމުެގްޤާނޫނުގެްރވިސްްޤާނޫނަށްްެދވަނަްއިްޞލާޙުދިވެހިްސިވިްލްސ2227/5ްަ

ްއިދާރާް ްމަޖިލީހުގެ ްްރައްޔިތުންެގ ްއިޖާބަޢާއްއިން ްއިޢުލާނަށް ްކުރި ްތެެރއިްންމުކޮްށ ްފަރާތްަތކުގެ ްކުރިމަތިލެއްވި ދެއްަވއި

ްުޙސައިްންސިވިލްްސަރވިހުޅު ްޢަމާލެ،ްޒަކަިރއްޔާ ްކަމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްްްއޔަންކުރެްއވުމާްސްކޮމިަޝނުގެ  1120މެދު

ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެންބަރުންނަށްްފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1125ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

59ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

15ްްދެްއވީ:ވޯޓުް



43 

 

37ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 23ް1130ްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުން،ްޒަކަރިްއާޔ52ް.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ52ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްސަރވިް ްިސވިލް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢަްސްކޮމިޝަނުގެ ްމިްފާހެއްްއްޔަންކުރުމަށްކަމަްށ ްވޯޓަށް ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ  1135ްނުިވ.

13ްގެނައުމުގެްޤާނޫުނގެްޤާނޫނަށްްދެވަނަްއިޞްާލޙުްގެދިވެހިްސިވިލްްސަރިވސ2227/5ްްދަންނަވަނީްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްރައްޔި ްދަުށން ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ްއިދާރާވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްްތުންގެ ްއިޢުލާނަށް ްކުރި ްޢާއްމުކޮށް ްދެއްވައިއިޖާބައިން

ްފަރާ ްމ.ކުރިމަތިލެއްވި ްެތރެއިން ްފާޠިްތްތަުކގެ ްއުނިމާގޭ ްރީނީ ްސަރވިްޢަމަތު ްިސވިލް ްކޮމިޝަނުެގްބްދުއްސައްތާރު ސް

ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑައިގަންަނވާްޮގތަކަށްްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެްއްޔަންކުރެްއވުމާމެންބަރުްކަމަށްްޢަ

ް1140 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްނަތީޖާ:ްވޯޓުގެ

ް

 59ް1145ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް1150 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 51ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .26ް ްޖުމްލަ ްއ51ެ. ޤާނޫނުްްހެންކަމުން،.

ް ްސ2227/5ްަނަންބަރު ްސިވިލް ްއިޞްލާޙުދިވެހި ްދެވަނަ ްޤާނޫނަށް ްރވިސް ްޤާނޫނުގެ ްމާއްދާެގ13ްްގެނައުމުެގ ވަނަ

ްރަްއޔި ްދަށުން ްއިދާރާ)ށ(ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢާްތުންެގ ްއިޖާބައިން ްއިޢުލާނަށް ްކުރި ކުރިމަތިެލއްިވްްދެއްަވއިއްމުކޮށް

ްތެރެ ްމ.ފަރާތްތަކުގެ ްފާޠިުއނިމާްއިން ްގޭ ްރީނީ ްސަރވިޢަމަތު ްމެންބަރުބްދުއްސައްތާރު،ްިސވިލް  1155ކަމަށްްްސްކޮމިޝަނުގެ
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ްމިގޮތަށްްއްޔަންކުރުމަށްޢަ ްފާސްވެއްޖެ. ްވޯޓަކަްށްްމަޖިލީހުން ނޑު ްއަުޅގަ ްނަންފުޅަކަށް ްއޮތް ްދެން ްގުޅިގެން ފާްސުވމާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްއިތުރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްސަރވިްސެގ2227/5ްްނުދަންނަވާނަން. ްސިވިލް ދިވެހި

ްއިޞްލާުޙގެަނއުމުގެ ްދެވަނަ ްްޤާނޫނަށް ްބުނ17ްަޤާނޫުނގެ ް)ހ(ަގއި ްސަރވިްސްކޮމިޝަނުެގްވަަންމާއްދާގެ ްިސިވލް ނީ

ް ްތެރެއިން ްނަމެންބަރުންގެ ްރައީާސއި ްޢަކޮމިޝަނުގެ ްަރީއސް ްކަމަށް.އިބު ް)ށ(ަގއިްްއްޔަންކުރަްނވާނެ ްމާއްާދގެ ްއެ އަދި

ްކޮމިޝަނުގެ ްނަރައީސަްްބުނަނީ ްޢަްއިބުާކއި ްގޮަރއީސް ްމެންބަުރންގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްރަްއޔިތުންގެްްއޔަްނކުރާނީ  1160ުތަގއި

ްޢަ ްޖަމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްނަލްސާއްޔަންކުރާ ްރައީާސއި ްޮކމިޝަނުގެ އިުބްއެއްަގއި

ްމަޤާމަށް ްތާއީދުްރައީސްގެ ްމެދުގަހުށަހެޅި ްފަރާތްތަކުގެ ްލިބޭ ްޖަލްސާިއްރައްޔިތުންގެ ްހާޒިްމަޖިލީހުގެ ްވޯޓުަގއިްއަށް ރުވެ

ްއަޣްްބައިވެރިް ްމެންބަރުންގެ ްސިވިލްވި ްއެހެންަކމުން، ްކަމަށް. ްޮކމިޝަނުްލަބިއްޔަތުން ްމަޤާމުްސަރވިސް ްރައީްސގެ ގެ

ްމަޤާހުސްވެފަިއވާ ްއެ ްޢަްމަްށްކޮމިޝަނުގެކަމުން ްމީހަކު ްެތރެއިން ޮއގަސްޓ22ްްްލަ،ްއްޔަންކުރުުމެގްމައްސަމެންބަރުންގެ

ްޖަލްސ2213ްާ ްމަޖިލީހުގެ ްބާއްވާ ްދުވަހު ްއަްނގާރަ ްއެޖެންޑާްއަށްްވާ ނޑު ްދަންނަވަން.އަޅުގަ ްވާހަކަ  1165އާދެ،ްްކުރާެނ

ްމި ްވޯޓަށް ްދެން ްްއަޅުަގނޑު ްޕްރައިވެޓަިއޒުކުރުމާިއްދައުލ2213/23ްަދަންނަވަނީ ްތަންތަން ްިވޔަފާރި ތުގެ

ްއިވެްކޯޕްރޭޓައިްޒކުރުމާ ްމޮނިޓަރކޮށް ްއަދި ްޤާނޫނުގެ ްމާއ3ްްުލއޭޓުކުރުމުެގ ްބަޔާްނކޮށްފައިާވްވަނަ ދާގައި

ްކޯޕް ްއެންްޑ ްއިރަޓަޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނ ްމެންބަރުންގެ ްޯބޑުެގ ްއެދިްއިޭޒޝަންގެ ްަކނޑަައޅުްއވައިެދްއވުމަށް ނާޔަތްަތއް

ންމެވިގޮުތގެްރިޕޯޓުްކޮމިޓީންްނިްްލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްމައްސަލަްމާ

 1170ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެްފާސްކުރުމާްގޮތަށްްނިންމެވި

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1175 

59ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް1180 

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 49ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .25ް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ49ްު. ްއެހެންކަމުން .

ް 2213/3ްނަންބަރު ްޕްރައިވެަޓއިުޒކުރުމާއިދައުލަ، ްތަންތަން ްިވޔަފާރި ްމޮނިޓަރްކުރުމާޕްރަަޓއިޒުްކޯްުތގެ ކޮްށްއަދި

ްއިވެުލއޭޓު ްޤާނޫނުގެ ްބަޔާންކ3ްޮކުރުުމގެ ްމާއްދާަގއި ްޕްަރއިވެވަނަ ްކޯށްަފއިވާ ްއެްނޑް ްބޯުޑގެްރަޕްަޓއިޭޒޝަން  1185ޓަިއޒޭޝަން

ްއި ްމާމެންބަރުންގެ ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެދި ްަކނޑަައޅައިެދއްވުމަށް ލިއްޔަުތްނާޔަތްތައް

ްދިރާސާކުރަްއަވއިކޮމިޓީ ްްިނންމެވިްން ްއަިއޓަމު ްފާސްެވއްޖެ.ްއެޖެންޑާ ްގޮތަށް ްރިޕޯުޓްކޮމިޓީްންނިންމެވި މ12ްްިގޮުތގެ

ްއެއްްހުޅުހެންޭވރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްބެހޭްމައްސަލަްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ްނިޒާމާ

ް

 1190 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަ

ްވަތްކެއްްއާދެ، ްފަހުމީ ްއަދިވެްސ ްދެން ްމައްސަލަމިހާރު ްނިޒާމީ ނޑު ްައޅުގަ ްމިްނުވާނެތޯ؟ ްރައްޔިތުންގެްްއެއް ނަގަނީ

ްއިޙްތިރާމުމަޖިލީ ްނިންމުންތަކަށް ްނިންމާ ްމެދުވެހުން ްފަރާތެއް ްކޮން ްއެނުކުރަންޏާ ްފަހުމީ ްދުރަށްްްރިކޮށްޯތ ްތަނުން

ނޑުްހަމަްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްމިްްހޭނީ.ްދައުލަތުންްަވރަށްގެންދަންޖެ  1195ގިނަްއަދަދެްއގެްފައިާސްބޭކާރުވަމުންދާތީވެްއަުޅގަ

ްދަންނަވަނީ.ްްސުވާލުްމި

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރައީސްް ްކޮމިޝަުނގެ ްސަރވިސް ްމުޙަްސިވިލް ްހުންނެވި ްމަޤާމުަގިއ ްރަްއޔިތުންކަމުގެ ްވަނީ ްޙަސަން ްފަހުމީ ެގްއްމަދު

ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިްމަސައްކަތް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުންްތިޔަްްމަޖިލީހުންްވަކިކުރަްއވާފަ.ްމިައދު  1200ްގޮތުގައި

ްޤާނޫނުގައިވާް ްޢަމަލުކުރަން ްމަޖިލީހުން ްއިތުރަށް ްހުސްވީމާ ްމެންބަރުކަން ްއެ ްމެންބަރަކުްގޮްވަނީ ްމަތިން ތުގެ

ްރަޝީދު.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިރޔާޟުްދާިއރާްއެއްްވިލުފުށީްލަބެޭހްމައްސަްކުަރއްވާފަ.ްނިޒާމާޢައްޔަން

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް1205 

 ރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްވިލުފުށި

ްއެބަްނިޒާމާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް. ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމިނެގީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާްްބެހޭްމައްސަލަ ްމަޖިލީހަށް އޮވޭ

ްޤަރާރާްލާބި ްްއަދި ްެއގޮތުން ްއުސޫލެއް. ްޢަމަލުކުރާނެ ްޤަރާރެއްގ23ްްެމެދު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ޖުލައިަގއި

ްަގއިްެވސްްތިމަންނަްއެޖެންޑ22ްާޒަތްތެރިްރައީސްްވިދާުޅވެއްޖެްހަމަައށްްއިްއވާފައިުނވާތީެވްޢިއްްްިމއަދާކިޔުންްއަިދވެސްް
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 1210ކުރާނެްުދވަހެއްްންނެވިްޤަރާރުްއަިދވެސްްއެޖެންޑާދެްކަމަށް.ްއެހެންނަމަެވސްްމިްވާނެުކރައްއަށްްކަންަތއްތަކެްއްއެޖެންޑާް

ނުޑްމިފުރަތަމަްކިުޔންްވެސްްއިއްވާަފއިވެސްްއަދިްއޭގެް ްތަނަށްްބިލެއްްހުށަހެޅިްްނުވާީތވެްހަމަްކޮންމެްފަހަރަކުްއަޅުގަ

ްިސޓީްކަމުގައިް ްއަދި ްޖަވާްއެްއްލީކަމުަގއިްވީނަމަެވސް ްއެ ްމިވީނަމަެވސް ްވެސް ްމިްުބްހޯދަން ްހަމަ ތަނުގައިްްޖެހެނީ

ގޮުތގެްމަތިންްްއެއްގޮްތވާްވަންޏާްއެްގަާވިއދާްކަމަށްްވެއްޖެއައިސްްމިގޮތަށްްވާހަކަަދއްކަްނ.ްއެކަމަކުްމިތާްގަވާއިެދއްްއޮް

ދެންްޢިއްޒަތްތެރިްްއެކަންްކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ްކޮންމެހެންްނިޒާމީްމައްސަލައެއްގެްތެރޭގަެއއްްނޫންްއެކަންްކުރަްނޖެހޭނީކީ.

ްމި ްދުވަހަކު ްއެްއވެސް ްއެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ ްއެބަްމެންބަރުންނަށް ްނުދައްކާ ްވާހަކަ ްމި ްބިލެއް ްލީ ނޑު ްއަޅުގަ  1215ްތަނަށް

ްކަންކަްން ްެވސް ްތަފާތުކުރުމުގައި ްއެހެންވީމާ، ްއިްއވާފަެއއް. ްނޯންނާނެ ްއިްއވާފަ. ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްމިތާނގައި އޮތްތޯ

ްހަ ްކުރަްއވަންޖެހޭނީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ، ްކުރަންޖެހޭނީ. ްއެކަްނ ްމަތިން ްއުސޫލެްއގެ 77ްމައެއްގަިއ

ްލިބިގެމެ ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްތެރެއިން ްއިތުރުންްންބަރުންގެ ްޙައްޤުތަުކގެ ްއެ ްހުރޭ. ްޙައްޤުަތކެއް ންވާ

ްބުނެފަ ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްއެބަ ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްާއއި ްއެބަޤާނޫނުއަސާސީ ްްއި ްއުސޫލު. ްކުރަންޖެހޭ ްއެަކން އެްއޮވޭ

 1220ްދެންްހަމަްދެންްމިއާއެްއކޮށްްދެން...ްސްްޚިލާުފވެގެންާދިއރުގައިްވެސް،ވެްއުސޫލާ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާޟުދާއިްވިލުފުށީ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްނިޒާމާްރާގެ ްމައްސަލައެއްްރަޝީދު ްނެންގެވިްްގެބެހޭ ްތި ްދެންމެ ްޮގތުގައި

ްަގވާއިުދަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަނީ ްޢަމަލުކުރަމުން ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްޮއތީ ްދަންަނވަން ގޮުތެގްްމައްސަލަިއގައި

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން. ް)ށ(85ްގަވާއިުދގެ ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުގެްވަނަ ްމެންބަރަކު ްއެދޭ ްތަޢާރަފުކުރަން ްބިލެއް ްބުނަނީ  1225ގައި

ެލވިފަިއވާްބިލެއްކަންްކަށަވަުރކުރުމަށްފަހުްގޮތަށްްއެކުަލވައިްބިލަކީްމިްގަވާއިދުަގިއވާްއަމީންޢާއްމަށްްބިލުްފޮނުވުމުންްއެ

.ްޢިްއޒަތްތެރިްިކޔުންްމަޖިލީހަށްްއިްއވަްނވާނޭްދުވަުހގެްތެޭރގަިއްމަޖިލީހުގެްރަީއސްްެއްިބލުގެްފުރަތަމ14ްަގިނަެވގެންް

ް ްބިުލގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްތާީރޚަުދވ14ްަމެންބަރު ްހަަމވާ ްސް 18ްްކީ ްަގވާއިުދގެްއޯަގސްޓު. ްމަޖިލީހުގެ އެހެންީވމާ،

ްނިޒާމުގެްތެރެއިންްހިނގަމުންަދނީ.ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް.

ް1230 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ް ްރަީއސް، ްަރއްިޔތުންޢިއްޒަތްތެރި ްެނގީ ްމި ްމަްއސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނުޑ ްަގވާއިުދްއަުޅގަ ްމަޖިލިހުގެ ގެ

ްމެންތަންފީޛު ްވާަހކަދަްއކަމުންދާއިރު ްރިޔާސަތުން ްއޮތް ްއެަބ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ  1235ބަރުންނަށްްކުރުމުގައި

ް ްދޫކުަރްއވައި ނޑިަތއް ްނިޒާމީގޮ ނުޑ ްައުޅގަ ްކަމަށް. ްހަމަހަމަކަންްްވަަޑއިނުގެންނެވޭނެ ްނަގަނީ ްމި މައްސަަލއެްއ
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ްީޕ.ޕީ.އެމްގެްިރޔާސީްކެްނޑިޑޭޓުްްދަނިކޮށްްމަިޖލީހުގެްނައިބުްރަީއސްްއަދިއެީއްރައީސްްވާހަކަދަްއކަވަމުންްގެއްލިފަިއވާތީ.

ނޑުްފޯނެއްަގއިްއިނީމަްއެކަންްގޯްސވީ. ްވަަޑއިގަތީ.ްއަުޅގަ

ް

 1240 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭްއާދެ، ްމެންބަްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްެވސް ްބަލަިއގަންނަން. ްކަުމގައި ްގޮތުން،ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ރަކު

ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްނިޒާަމށް ްދާއިާރގެްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްތޮްއޑޫ ނޑު ްައޅުގަ ްދަންަނވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ހިތްތެވުމަށް

ްނެންގެވީް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަޢިއްޒަތްތެރި ްއެއީ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްވެސްްތީ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތް ްޢިއްްނިޒާމަށް ނޑަށް ްދަންނަވަންތަވަންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްމިޒަތްތެރި ތަނުގައިްްޖެހިގެންނުވާނެ

 1245ްމަދުްއާމިރު.ންބަރުްއަޙްރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނުކުރެއްވުމަށް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްކުޑަުހވަދޫްދާއިފޯނުްބޭނުން

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްމަދުްއާމިރުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް.  1250ވަނ2ްްަތެރި

ްމަޖިލީހުގެ ްދަށުން. ްްމާއްދާގެ ް)ނ(ވ2ްަގަާވއިދުެގ ްމާއްާދެގ ްބަޔާްނކޮށްފައިނަ ްހިނގަމުންދާްްަގއި ްމަޖިލީހުގައި ަވނީ

ްއެްއވެސްްބަހުސެްއގައިްނުވަަތްކޮމިޓީއެއްގެްބައްދަުލވުމެްއަގއިްހިނގާްއެއްެވސްްކަމެއްަގިއްމަޖިލީހުގެްރައީސްްޚިޔާލެއް

ްއެކަމާ ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ ްދެކޭްފާޅުކޮށް ްްމެދު ްކަމަށް. ްހާމަކޮށްގެންނުވާނެ ްކަމަށް.ްގޮްތ ފާޅުކޮށްގެންުނވާނެ

ްގުޅޭ ްިނޒާމީްމައްސަލަައކާ ްމެންބަރަކުްނެގި ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެންމެއަކު ްދެކޭްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތުްންޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ްއެ ްހާމަވެގެން ްވަކިްގޮތް ްދޭތެރޭގައި ްމީހަކާ ްަވކި ްކަމެްއްްދިޔައީ ްކުރެްއވި ްތެރެއިން ްގެންގުޅުމުގެ ްތަފާތުކުރުން  1255ޮގތަކަށް

ނޑުްދެކޭތީްހަމަްއެްވާހަކަްނިޒާމީްމައްސަަލއެއްްކަމު ނޑުްގޮުތަގއިްްގެގައިްއަުޅގަ ްފާހަގަކޮށްލީ.އަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެކޭ ްރިޔާަސތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލައެްއގައި ްކޮން ްވިދާޅުވީ ްތިޔަ ްދެންމެ ްމެންބަރު ްސާފުކޮށްދިންްްޢިއްޒަތްތެރި ގޮތް

 1260ްވާހަކަތޯ؟

ް

ްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމީްމައް

ް
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 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްމަދުްއާމިރުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްޢިއްޒަްތތެ ްދާއިރާގެ ްމައްސަލައާހުޅުހެންވޭރު ްނެގި ްއެ ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެްްގުޅޭްރި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ  1265ގޮތުން

ވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްދެޭކގޮތުަގޭއްެލްއވީމަްއެނގިްއިތްްވިދާޅުެވ،ްޔައުމިްއޔާްބައްަލވަގޮްރައީސްްދެކޭ

ނޑަށްްްވިދާޅުވެަފއިްއެްމައްސަަލއިަގިއްބަހެއްްވިދާޅުވެފައި ްގަާވއިދުގެްކުެރވޭްގޮތުަގއިްމަޖިލީހުގެލުޤަބޫވަނީ.ްެއއީްއަުޅގަ

ްކަމެއްްނުކުެރވޭނެ.ްްނެއްްއެހާްޚިލާފުްކަމެއް.ްއެހެރޫ

ް

 1270 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްދެންމެްހާމަކުރީކީްމިްމައްސަލަިއގައިްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްހުޅުހެންވޭރުް

ްހާމަކުރީީކް ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުން ްބެހޭްމައްސަލައިަގއި ްިނާޒމާ ްމަނިކުްނެންގެވި ްމެންބަރުްމޫސާ ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްފެންނަް ްރިޔާސަތުން ްފާސްކޮށްފައިްްމަޖިލީހުގެ ްގޮތް.ްމަޖިލީހުން ްނިންމާފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްހާމަުކރީ ްނޫން.ްޭއގައި ގޮތެއް

ްކަންތައްަތކާ ްމުައއްަސސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްްއޮންނާނެ ްރިޕޯެޓއް. ްކޮމިޓީގެ ްރ2213/1ިބެހޭ ްއެ ްރިޕޯޓު. ވަނީްްޕޯޓުްެގ

ްފާސްކޮށްފަ ްމަޖިލީހުން ްރިޕޯޓުގެ ްއެ .4ްް ްސަފުހާވަނަ ްވާހަަކއެއް ްއޮތް ްަގިއ ްހަމަ ްއެ ްމަޖިލީހުގެްއިއޮތް  1275ބާރާތުން

ްދެކޭ ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ ްެއއީީކ ްއެހެްނވީމާ، ްިއއްީވ. ްފާސްކުރައްވާފަިއާވްްރިޔާސަތުން ްަމޖިލީހުން ްެއއީ ްނޫން. ގޮތެއް

ްގޮތް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއްއްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް1280 

 ާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއި

ނޑުްއެްނމެް.ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް .ްހަމަްވަނީްބަލަިއގެންފަްޒާމީްމައްސަލަފަހުންްނެގިްނިްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްއަނެްއކާްއޭގެ ްޕީ.ޕީ.އެމްފަހުން ްޢަބްދުއްރަޙީމުެވސް ްަރއީސް ްނައިބު ްވާހަކަދައްކަމުންދަްއެްގެ ްރިޔާސަުތން ނިކޮށް.ްދަނީ

ްމައްސަލަްއަ ްނިޒާމީ ްްޅުަގނުޑގެ ްޤަބޫލުރައީސް ްނުކުރާކުރާ ްއިްގޮތާއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނުޑގެްކުތިރާމުޙްްގޮތް ރަން.

ްނަސޭ ްޢަބްދުހަނަންގަނެ ްތްތެރިވިްއާޔ ްޢަބްދުއްهللا ްާނޒިމާއި ްިކއްެވގެންތޯޔާމީނާއި  1285ނުދެނީ.ްތްހަނަސޭްރަޙީމަށް

ްކުަރއްވަންޖެހޭނީ.ހަމަހަމަކަމާއެކުްމަނިކުފާނުްވެސްްކަންތައްް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝީދު.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްރިޔާޟުދާއިރާްފުށީނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްވިލުް

ް1290 
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްބެހޭްމައްސަލަ ގީމާްަމނިކުފާނުގެްރިޔާސަތުްދިފާޢުުކރުމަށްްޓަކައިްެއއްެޗއްްއަދިްއެއްްނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްނިޒާމާ

 1295ްވިދާޅުިވޔަސް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތް ްއޮްތ ްގަވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން. ްދިފާޢުކުރާކަށް ްރިާޔސަތުން ްމެންބަރު، ށްްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުް ްެއކަންއްކަދައެނިގވަަޑއިނުގެން ްގެންަދވާތީ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ.ްް؛ވަމުން އިށީނދެވަަޑިއގަންނަާވ.

ްއިށީނ ްމެއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.  1300ދެވަަޑިއގަންނަވަންވާީންންބަރު

ްއެ ްވާހަކަދަްއކާއިރު. ްރައީސް ްއިމަޖިލީހުގެ ްގޮތަކީ. ްއޮންަނ ްެއކަން މެންބަރުްްޢިްއޒަތްތެރިް!ވާދެަވޑަިއގަންނަްށީނީއ

ްވިުލފުށީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ ްޢިްއޒަތްތެް! ްރިޔާޟުދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްއިށީންިރ ް!ދެވަަޑިއގަންނަވާްރަޝީދު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްއިށީނޝުކުރިއްާޔ. ްވާހަކަދައްަކާވއިރު ްއެޖެރައީސް ްދެވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނީ. ްއައިޓަމު ވަނީްްމ12ްިންޑާ

ް.ްނިމިފަ

ް1305 

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްދަނީ.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްއަށްްމ13ްްިއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް1310 

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަްތތެ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްމަޖިލީހުގެ، ްމިހާރު ްރިޔާޟުއެހެންކަމުން ްމެންބަރު ްއިށީންރި  1315ް!ދެވަަޑއިގަންަނވާރަޝީދު

ްދާއިރާް ްއިށީވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާްް!ދެވަަޑއިގަންަނވާނގެ ްމެންބަރުްވިލުފުށީ ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ
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ްދެވަަޑިއގަންނަވާއިށީނ !ް ްއިށީނވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްާދއިް!ދެވަަޑއިގަންަނވާދާއިރާގެ ްމެންބަުރްވިލުފުށީ ްިޢއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްގަވާއިދަށްްް!ދެވަަޑިއގަންނަވާއިށީނ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ހިތްތެވުމަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްވިލުުފށީ

ްނަސޭ ްގަވާއިދަްށްހައަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވިލުފުށީ ތްތެރިަވން.

ްނަސޭހުރުމަތްތެރިކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަހިތްތެވުމަށް ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްމަޖިލީހުގެްތްތެރިވަން.  1320މެންބަރު

ް ްއެއްފަހަުރ،ހިރުމަތްތެރިކޮށްހުގަާވއިދަށް ްއަިދވެސް ްްތްތެވުމަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްާދއިރާެގ ްމަޖިލީހުގެްވިލުފުށީ މެންބަރު

ްގަވާް ްއިްއވަނީްހުރުމަތްތެރިކޮށްއިދަށް ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެއްފަހަުރ ްއަދިވެސް ހިތްތެވުމަށް

ްދާއިރާ ްރިޔާޟުވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނަްގެ ްމެންރަޝީދުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސާްން. ްމަޖިލިސް ބަރު

ްދަންނަވަން.ނިކުމެަވޑައިްްއިދޫކުރައްވަް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްގަތުަމށް ްއެޖެންޑާ ނޑުްްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުގަ ްނިމިފައިވާތީ ހިސާބުން

ްއޮންނާ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްނިންމާލަން. ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދުވަުހގ2213ްްެްޮއގަސްޓ22ްުނީ ްއަްނގާރަ  1325ވާ

 ަގއި.9:22ްހެނދުނުް

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود
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