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 2010 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 31 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ދުވަސް(  ބުރާސްފަތި، )2010 ޑިސެމްބަރ 30 : ތާރީޚު 

 1432މުޙައްރަމް  24 

  ގައި 10:04ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް  11:32އިން  10:40 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  12:12 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 16ަގޑިއިރާއި  1 ޖުމްލަ ގަޑި: 

 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  
 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - މެންބަރު:   ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި 

  
 މެންބަރުން 69 ފަހުއިންޓަވަލް ،މެންބަރުން 57އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  

 ންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އު 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ދު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީ 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާ

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 



 IV 

 ހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުމަ 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު   

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ަގމު ދާއިރާ 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެ 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ދު ރަފީޤްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 



 V 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 - ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާ : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

   
 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއުނޫގފާ : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
 

 
އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، އިންޓަވަލަށްފަހު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، ފުނަދޫ ދާ*  

ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެ

ފަރެސްމާޮތޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا، މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުރަޙީމް ޢަބްދު

 .  ގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ، އަދު ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެއިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް، ފޭދޫ ދާއިރާ
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ވަނަާޖަލްސ .1ާަވނަާދައުރުގެާާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާބުރ ސްފަތާިާބަރޑިސެމ1ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާ
ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسم
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.52ާމިވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ

 

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުން. .1

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.5232/1/13/އޖމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާނަންބަރަކީ،ާާ-1.3

1ާއަށ83/5232ާާްއިނ98/5232ާާްޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާޔަުއމިއްޔ ާނަންބަރު،ާާ.1.5އެޖެންޑ އިާައއިޓަމުާާ-1.5

ާދައުރުގ1ާާެވަނަާއަހަުރގ5232ާާެޖަލްސ ގެާަޔއުމިއްޔ ،ާއެއީާ އިންާފެށިގެްނާާވަަނާޖަލްސ ގެާޔައުމިްއޔ 52ާވަނަ

ާަޔއުމިްއޔ އ ވ52ާަ ާޖަލްސ ެގ ާަޔއުާނަ ާމި ާވެބްަސއިޓުާހަމައަށް. ާމަޖިލީހުގެ ާޝ އިުޢކުރުމަށްފަހުާމިްއޔ ތައް ަގއި

ާގަވ އިދުގަާ ާނުވ ީތ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާއިޞްލ ޙެއް ާމެންބަރަކު ާޔައުމިއްޔ ާވ ާއިއެްއވެސް ާމި ާަމތިން ތަކަީކާގޮތުގެ

ާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލުކުރ ާޔައުމިްއޔ ތަެކއްާކަމަށްާނިންމައިފިން.ާ

ާ

އެންގުން..4ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4އެޖެންޑ ާައއިޓަމުާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުން.ާ

ަގއިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީ.32.12ާާދަންނަވ ލ ނަން.މިއަދުގެާކޮމިީޓތަކުގެާބައްދަުލވުންާހަމަޖެހިފައިވ ގޮތްާާ-4.3ާާ-4.3

ގަިއާމިނިވަންާމުއަްއސަސ ަތކ 33.32ާަގއި.1ާކޮމިީޓާކޮޓަރިާަގއިާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީ.32.12ާ.ާގައ5ިކޮމިޓީާކޮޓަރިާ

ާަގއި.3ބެހޭާކޮމިޓީ.ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާ

4.5-ާ4.5-ާާ ާގަވ އިދުގެ ާަމޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީތަކަށްާގޮތުާާވ ާވަަނާމ އްދ ގައ359ާިރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން ގެ

ާނި ާޮކމިޓީތަކުން ާއެ ާމައްސަލަތަްއ ނަޑއަުޅއްަވއިފޮނުވޭ ާކަ ާުސންގަޑި ާއަްނގަވ ަފއިވ ާާންމަވ ނެ ނޑަްށ އަުޅގަ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާސުްނގަޑިަތްއ ާއެ ާމ އްދ ަގއ359ާިކޮމިޓީތަކ ިއ، ާއިޢުލ ނުކުރަން.ާާވ ާވަނަ ާމައްޗަށް ގޮތުެގ

ާ ާޕަބްލިކު ާބިލު. ާކޮމިޝަނުގެ 13ާާއެންޓަރޕްރައިޒަސް ާއ5233ެމ ޗް ާކޮމިޝަނުެގާާއީ. ާއެންަޓރޕްރައިޒަސް ޕަބްލިކު

ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާާބިލު ާގަވ އިުދގެ ާއެްނެގވުމެއް.ާަމޖިލީހުގެ ާއެންެގވި ާގޮތުެގާމަތިންާާގައި)ނ(5ާ-58ިއން ވ 

ާހެންާ ާހުންނެވި ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާކޮމިީޓގަިއ ާޙ މިދުާމ ލިއްޔަތު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ވޭރު

ާމުޙައް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާބަދަލުގައި ާހަމަޖެއްސެވުމަްށާޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ާނަޝީދު މަދު

ާއަްނގަވ ަފއިލިޔު ާހަމަާ،ވ ތީާމަކުން ާއަިދ ާއިޢުލ ނުކުރަން. ާހަމަޖެއްިސކަމުގަިއ ާެއގޮތަށް ާމ އެއާ ާއެކަން ިލއްޔަުތާއެކު

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާހުންނެވި ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާޤަސަމުކޮމިޓީގައި ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާބަދަލުަގިއާތެރި ގެ

ާދ އި ާއަޙްފ.ބިލެތްދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާހަމަޖެއްސެވިރ ގެ ާޙަމްޒ  ާއަންަގވ ފައިާމަދު ާވެސްާާކަމަށް ާއެކަން ވ ތީ

ާހަމަޖެހިއްޖެ ާމެކަމުގަާާއެގޮތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއިޢުލ ނުކުރަން. ާއި ާމަޖިލީހުންާާބެހޭާނ ޔަތ އިންބަރުންގެ ގޮތުން

ާާފ ސްކުރަްއވ ފައި ާފ ސްކުރައްވ ފައިާބެހޭާފ ސްުކރެއްވުންތަކ ވ  ާމަޖިލީހުން ާކޮމިީޓެގާާގޮތުން، ާމ ލިއްޔަތު ވަނީ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާށްާވެސްާދެާގޮތުންާމިހ ތަނަާބެހޭމަށް.ާއެކަމ ާކުރިއަށްާގެންދިޔުާމަޝްވަރ ގެާމަތިންާއެކަން

ާލިޔު ާކޮމިޓީވަނީ ާމ ލިއްޔަތު ާމައްސަލަަތްއ ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުއްވ ފައި. ާމައްސަލަ ާއެ ާއަޅުަގނޑަްށ އަށްާާމަކުން

ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާހުށަހެޅުންތަަކކީ ާއެ ާަމއްސަލަެއއްގެާާފޮނުވ ނަން. ާފޮނުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާއިން

ގެާމުޤައްރިުރާވ ާފ ސްކުެރއްވުެމއް.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީާލީހުންާފ ސްކުރައްވ ފައިގޮތުަގއިާމަޖި

ވަގުުތާާެގާސަމ ލުކަމަށްާމިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމުއިބުާރައީްސ،ާދިްއގަރުާދ އިއަދިާމަޖިލީހުގެާނަ

ާޚައްޞ ޞްާާމި ާހުރި ާގެންނ ކަމުގައި ާއަޅުަގނޑު ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހުާާނަން. ކަންތައްަތްއ

ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީާމ ލިއްޔަތު ާމ ލިއްޔަތު ާފުރުޞަުތ ާގެނެސްދެްއވުމުގެ ާމައްސަލަ ާމި ާއަލުން ާމަޖިލީހަށް އަްށާާއިން

ާދަންނަވަން.ާނިޒ މ ާލިބިވަޑަިއގެންފައިާ ާވ ހަކަ ާދ ިއރ ގެާާވ  ާއެްއާހުޅުހެންވޭރު ާމަްއސަލަ ާމެންބަުރާބެހޭ ޢިްއޒަތްތެރި

ާމޫސ ާމަނިކު.

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާގިނަާ ާއެންމެ ާަމޖިލީހުން ާަރއްޔިތުންގެ ާވެސް ާތ ރީުޚގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާދުވަހު ާނިންމި ާކޮމިޓީމަސައްކަތްތަެކއް ާމ ލިއްޔަތު ނޑުމެންނަށް ާުގޅިެގްނާާއަޅުގަ ާރިޕޯޓަކ  ާއޮތް ާައއިސް އިން

ާތެރޭާފ ސްކުރެވިފައި ާފ ސްކުރުންތަކެްއގެ ާމައްސަލަތަކ ވ  ާބައެްއ ާހުރި ާވަރަާގައި ާތެރޭަގއި ާރަްއޔިތުންގެ ްށާގުޅިގެން

ާމަޖިލީހ  ާތަފ ތުވުން ާހިނގ ާޚިޔ ލު ާމިކަން ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާއުޅޭީތވެ ާއަިދާދޭތެރޭގައި ާޮއޅުންފިލުވައި ާގޮތް ފައިވ 

ާކަމެއް ާކޮށްދޭންޖެހޭނެ ާމަޖިލީހުން ާސ ފުކޮށްދިނުމަކީ ާމިކަން ާރަްއޔިތުންނަްށާާރައްޔިތުންނަށް ާއެއީ ާދެކެްނ. ކަމުގައި

ވަނީއޭ.ާއެކަމަުކާާގިނައިންާހީެވގެންާމިއުޅެނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާމުސ ރަާހަމައެކަނިާފ ސްކޮށްފައި

ާމައްސަލަޙަ ާމި ނެޑްއެގާާޤީޤަތަކީ ާއޮިނގަ ާފ ސްކުރި ާމުސ ރަަތއް ާދ އިރ ތަެކއްގެ ާހުރިހ  ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމުޅި އަީކ

ގުޅިގެން.ާއެހެްނވީމ ،ާމަޖިލިސްާމެންބަރުންނަކަށްާާއިނ ޔަެތއްާޮއތުމ ތެރޭގައިާަރއްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާ

ާމި ާދުވަހަކު ާބަލ ާއެ ާކަްނތައްތަކެއް ާފުރުކަމުަގއި ާނެތީމ ނެ ާއެކަމ ާ،ޞަތުަތކެއް ާޖެހިާއަދި ާދެން ާއަީއާގުިޅގެން ގެން

ާފަރ ތުންާާބަޖެޓ  ާމަޖިލީހުގެ ާރަީއސް ާއެހެންވީމ ، ާދުވަސް. ާނިންމ  ާމަޖިލިސް ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާދެން ާދުވަސް. ބެހޭ

ަކމެއް.ާއަދިާިމއީާމިއަދުްނާާބޮޑަްށާއެދޭާދިޔަާގޮތްާރައްޔިތުންނަށްާޮއޅުންފިލުވައިިދނުމަކީާވަރަށްާމިކަންާހިނގަމުން

ާމަޖިލީ ާނުވަތަ ާނަގަުމން ާރައްޔިތުން ާނަގަމުންހުމިއަދަށް ާމެންބަރުން ާވެްސާާގެ ާނޫންކަން ާފައިސ  ގެންދ 

ާއެނގޭނެ ާވަރަށްާރައްޔިތުންނަށް ާއެދޭ ާމެންބަރުންެގާފަރ ތުން ާމަޖިލީހުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮޅުންފިލުވައިދިނުމަކީ ާގޮތަަކށް

ާމިާނިޒ މީާމައްސަލަާނެގީ.ާޝުުކރިއްޔ .ާވ ތީާކަމަށްާބޮޑުާއެދުމެއް
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާކުރިންާދެންެނވިފަދަިއންާމަޖިލީހުގެާމ ލިއްޔަތުާާބެހޭާަމއްސަލަާއ ދެ،ާނިޒ މ  އެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާައޅުގަ

ާނަކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާމުޤައްރިރު ާތައްޔ ރުކުރެގެ ާރިޕޯޓް ާމި ާއެީއ ާރައީސް ާހުންނެވިާއިބު ާއިްސކޮށް ްއވުމުގައި

ާ ާިޢއްޒަތްެތރި ާމީޑިޔ ބޭފުޅަކީ.ާއަުޅަގނޑު ާއެދޭނަން ާއަރިހު ާހިނގ ފައިާމެންބަރުގެ ާމިކަން ާވާ ާއަްށާނުކުމެަވޑަިއެގން

ާމަދުާއ މިރު.ރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްއެއް،ާުކޑަހުވަދޫާދ އިާބެހޭާމައްސަލަާގޮތްާސ ފުކޮށްދެްއވުމަށް.ާނިޒ މ 

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 މަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު
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ާނިޒ މ  ާމިާބެޭހާމައްސަލަާއ ދެ،ާައޅުަގނޑު ާޤ ނޫނުއަސ ާެއއް ާނެގީ ާދަށުން.ާދިވެހިރ އްޭޖގ2ާާެސީގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާލިބިގެން ާބ ރުތައް ާއެންމެހައި ާހެދުމުގެ ާާޤ ނޫނު ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހަށްާވަނީ ާމި ާމިއަދު ާއެކަމަކު މަޖިލީހަށޭ.

ާފުލުހުންގެާ ާފެނުނީ ާމި ާއަަރއިގަތްަތން ާބޮލަށް ާގަޔަްށ ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާއަިއއިރުަގއި ާވަދެގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެބަ ާއެތ  ާމިާބޭފުޅުންތަކެއްާެވސް ާމިއަދު ާދަތިވެފައި.ާާތިބި.ާމަޖިލީހަށް ާވަންނަން ާމެންބަރުންނަށް ާ،އެހެްނވީމ ވަނީ

ާމައްސަލަ ާއިމްތިޔ ޒުގެ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލަ ާއަމ ންތަނަކަށްާާމި ާމިތަނަށް ާހުށަހަޅަން. ާގޮުތަގއި އެއް

ާމި ާމިާހެދުމަށްޓަކައި ާމަސްާާވަގުތުން ާަރއީސްގެ ާހުރިއޫވަގުތަށް ާކުރަްއވަން ާރައީްސ ާތެެރއިން ކަެމްއާާލިއްޔަުތގެ

ާއަމ ން ާމިތަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނޫނިއްޔ ތަނަކަާކޮށްދެއްވ ށޭ. ާހަދައިގެން ާޤ ނޫނުތަކެއްާާކިަތންމެާށް ބޮޑު

ނޑުެގާގަިއގައިާއަޅުަގނޑުމެންާހެދި ާޖެހިާވ ހަކަާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާާނަމަވެްސާއެކަމެއްާުނވ ނެ.ާއަުޅގަ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަ ާގެންނެވި ާތި ާމަޖިލީހުގެާސަމ ލުކަމަށް ާދެންމެ ާމެންބަރު ާކޮމިޓީޢިއްޒަތްތެރި ާއިމްތިޔ ޒު ާފޮނުަވއިގެްނާާއްސަލަ އަށް

ާއެއާ އަޅު ާހަމަ ާއަދި ާބަލ ނަން. ާހިނގ ނެަގނޑު ާކަމެްއ ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެާާއެކު ާނޫން. ާއެނިގގެންނެްއ ްސާކަމެއް

ާއިހު ާއަުތވެދ ނެމަޖިލީހުގެާދޮށަށްާބަޔަކު ާކަމުެގާމަޢުލޫމ ތުާއަމީންޢ ްއމަށްާރޭާލިބިވަަޑިއގަތުމ ާިތޖ ޖުކުރުމުގެާގޮތުން

ާއެކަން ާސަމ ލުކަމަށް ާފުލުހުންގެ ާއަމީންޢ އްާގުިޅގެން ާރޭަގިއ ާގެންނަވ ފަވަނީ ާކޮމިޝަނަރުމު ާޑެޕިއުޓީ ެގާ.

ާވ ހަ ާގެންނެވި ާއަމީންޢ އްސަމ ލުކަމަށް ާދެންމެ ާނިޒ މ ަކ ާވިދ ޅުވީ. ާއެ ާމައްސަލަާމު ާދ އިރާ ާބެހޭ ާވިލުފުށީ ެގާއެއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާއެްއ ާަމއްސަލަ ާނިޒ މީ ާަރއީސް،ާއަުޅަގނޑު ާާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާދަށުން.325ާާނެގީ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ 325ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައި ާަނއިބަށ ިއ،ާވަނަ ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ިއ، ބުނަީނ،

ާރައްޔިތު ާމެންބަރުންނަށ އި، ާަމޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާމެންބަރުންނަށ އި، ާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުެގާވަޒީރުްނގެ ންެގ

ާރައްޔިސަރައީ ާރައީސަށ ިއ، ާނައިބު ާމަޖިލީހުގެ ާމުްސތަތުްނގެ ނޑިޔ ރުންނަށ އި، ާފަ ާކޮމިޝަންތަުކެގާށ އި، ޤިއްލު

ނޑުމެންާއެންމެން ާމެންބަރުންނަށްާމަޤ މުތަކުގެާމުސ ރަތައްާަކނަޑއަޅަނީާރަްއިޔތުންގެާމަޖިލީހުންނެވެ.ާމިކަންާއަުޅގަ

ާކޮން ާކޮށްފައި ާތިބެ ާމިތ  ާކޮާވ ހަކަމިއަދު ާމިންެއއް ާޮއޅުވ ލަންތޯ ނުޑާާބަޔަކަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާޔަޤީނުން އުޅެނީ.ާހަމަ

ާވޯޓެއް ާރައްޔިތުްނެގާާއެައކަށް ާއައިސް ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާނުދިނީ. ާޯވޓު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެނގިގެން ާއެަކން ނުދެން.
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ާޤަރ ރުތައްާހުށަހަޅައި،ާމިާާ،މޫނުމަތީގައިާމ ާރަނަގޅުާމީހަކަށްާތިމ ާވ ްނވެގެްނާމިތަނަށްާއިޞްލ ޙުތަެކއްާހުށަހަޅައިާ

ާމި ާމ ނަާކަންތައް ާކުރުމުގެ ާއެކަން ާކީްއެވގެންތޯ. ާއެާެއއްާކުރަނީ ާގޮތަކުން ާޮއތް ާކުެރވެން ާެއކަން ނިންިމާާނެތް.

ާބަދަލުކުރެވޭނެ. ނޑުާނިންމުން ާގަވ އިއަުޅގަ ާމިދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާބޭނުންވާ މެން ާބަދަލުކުރަން ާއެކަްނ ާދަށުން ާދުެގ

ާއެބަާކަމަށް ާފުރުޞަތު ާބަދަުލކުރުމުގެ ާެއކަން ާނުކުެރވޭނެ.ާވަންޏ  ާއެކަމެްއ ާޤަރ ރަުކން ާއެހެންނަމަވެސް ާޮއތް.

ާަތޅ  ާކުރޮޅި ާއެހެންީވމ ، ާނޯންނ ނެ. ާކުރެވެން ާއެކަން ާތެރޭަގއި ާމ އްދ ެގ ާދެންނެިވ ާމި ގޮތަކަްށާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާކަެމއްާނުުކރެވޭނެ.ާާއައިސްާމިތ ކުާމި
 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެގާޚިޔ ލުާހުރިާާގޮތުންާާބެހޭއެްއާނޫން.ާއަޅުަގނުޑާތިކަމ ާާބެހޭާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާިނޒ މ  ާއަުޅގަ

މަދުާދީދ ާއަށްާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްގޮތްާވ ނީާދަންނަވ ފައި.ާއަުޅަގނޑުާމައްޗަްނގޮޅީާއުތުރުާދ ިއރ ގެާޢި

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 މަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމައްޗަންޮގޅީާއުތު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހައްދަވަންޖެހ325ާާޭޝުކުރިއްޔ  ާއެ ާަދށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކޮމިޓީ ާމ ލިްއޔަތު ާަހއްދަވ ފައި ާއޮނިަގނޑު ާހުށަހެޅުއްވީމ ާމުސ ރައިގެ ާވަނީާާ،އިްނ ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުމެން އަުޅގަ

ާމު ާމީހުންގެ ާމުއަްއސަސ ތަކަކ އި، ާބަިއވަރު ާއެަތއް ާފ ސްކޮށްފަިއ.ާއޭަގއި ާއެކަން ާމަޖިލީހުން ާހިމެނޭތީ ސ ރަތަކެއް

އެހެންވިޔަސްާޭއގައިާހިމެނޭާެއާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާއެާކޮމިޓީގެާއެލަވަންްސ،ާއެާުއނިކުރުމަށްާއެދިާޤަރ ރެްއާ

ާމަޖި ާއަދި ާގޮތަީކ ާހުށަހެޅޭނެ ާއެކަން ާމިހ ރު ާދަށުން ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީ ާހުށަހަޅ ފައި. ާނިންމޭާވ ނީ ލީހުން

ާވެސް ާދެކޭގޮުތގައިާގޮތަކީ ނޑުމެން ާއެންެމާއަުޅގަ ާއުއްމީދުކުރަން ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާޤަރ ރު ާއެ .ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހަށް

ކަމަށް.ާއަިދާާކޮށްދެއްވ ނެކަށްާމަޖިލީހުގެާރައީސްާއެޖެންޑާ ފުރަތަމަާކަމަކަށްާމިއަންނަާދައުރުގެާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަ

ާވަ ާއެއީ ާސ ފުހަމަ ާމޯޝަނެާރަށް ާކަޓް ާމައްސަލަީސދ ކޮށް ާއޮތް ާކަމަާއްހެން ާެއާާށްާކަެއއް ާޤަރ ރުން ާއެ ވ ތީ

ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާކުރެވޭނެ.ާައދި ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާފ ސްކުެރވުމުން ާއެ ާެއާާވަކިކުރަން ާބައްދަލުކޮށްގެން ާމިއަދު އިން

ާގެްނގޮސ52ާް ާކުރިއަށް ާކަެމއް ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާއުސޫލެއް ާދޭނެ ާއެ ާރުފިޔ  ާދަންނަވަންާހ ސް ނޑު ާއަޅުގަ ސ ނެީތ

ާކޮމިޓީ ާމަސްދުވަހުެގ ާެދ ާއެ ާުދވަސް. ާމަސް ާދެ ާިމއޮތީ ާޭއެގާާކުރިއަށް ާއެކަންތަްއ ާއެެހންވީމ ، ާނުހިނގ ނެ. ެއއް
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ާބޭނު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުީރގަިއ ާކުރެްއވުމުގެ ާއެއ އިތުރަށް ާަމޖިލީހުން ާޝުކުރިްއޔ ާާންވޭ ާނިންމަވަން. ާގޮތެއް ދޭތެރޭ

ާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

ާ

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ  ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަާޝުކުރިއްޔ  ާތިާބެހޭ ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ނޑުެގާާއެއް ާއަުޅގަ ކަމުގައި

ާހުރި ާޢަބްދުާޚިޔ ލު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާދަްނނަވ ފައި. ާވ ނީ ޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާގޮތް

ާއަރުވަން.ާފުރުޞަތު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ 325ާޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ަގއި ނޑައަޅަންޖެޭހާާވަނަ ާކަ ާމަތިން ގޮުތގެ

ާ ާއ އި ާއިމުސ ރަ ނޑުތައް ާއޮނިގަ ާކޮމިޓީނ ޔަތްތަކުެގ ާާމ ލިްއޔަުތ ާބޮުޑ ާވަނީ ާބޮުޑާއިން ާގޮތުަގއި ރިޕޯޓެއްގެ

ނޑެްއގެާގޮުތގައިާތަްއޔ ރުކޮށްާހުށަހަޅ ފައި.ާއޭގެތެރޭަގއިާއެބަހިމެނޭާޤ ނޫނުންާވެސްާލ ޒިމުކުރ ާކަންތައްތަކ ިއާ އޮނިގަ

ްއގެާވ ހަަކާޓީާއެލަވަންސެހ ސްާރުފިޔ ާކޮމ52ާިއް،ާންބަރުންނަށްާކޮމިޓީާއެލަވަންސެހުރިހ ާކަންކަމެއް.ާމަޖިލީހުގެާމެ

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާިލޔެވިަފިއވޭ. ާއޭގެތެޭރގައި ާމ ިލއްޔަުތާާވެސް ާއެއީ ވަނީ،

ާނިންމ ާކޮމިޓީ ާކަމެކޭާއިން ާއޮތް ާހުށަހަޅަން ާމަތިން ާހުށަހެޅޭނޭގޮތެްއެގ ާއެކަން ާމަޖިލީހަށް ާހުށަހެޅުމަށްފަހުާ. .

ާނޫން ާނުލިބޭނޭާފ ސްވެގެން ާއެެއއް ާކުރަންގޮތަކަށް ާެއކަްނ ާތެރެއިން ާގަވ އިދުެގ ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރުާާ. ެވގެން

ާކޮމިޓީާވަންޏ ާކަމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާއުސޫލުންާބަަލިއފި ާކޮމިޓީާާމ ލިްއޔަތު ާއެކަްނާނިންމެވުމަށްފަހުގައިާޢ އްމު ާއިން

ާކޮމިޓީ ާޢ އްމު ާހުށަހަޅަިއގެން ާއެކަން ާއެކަމ ާއިން ާާއިން ާހުށަހެޅުމަށްފަހުގައިާމެދު ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ދެކޭގޮތެއް

ާބައިރުިފޔާ  ާއެއްވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުގެާާމެނުވީ ާއެހެންވީމ ، ާނުލިބޭނެ. ާވެސް އެއް

ާވ ހަކަާ ާފައިސ ެއއްެގ ާލިބޭ ާމިހ ރަކު ާމިާމެންބަރުންނަކަށް ާނޫން ނޑުމެާދައްކަނީކީާެއްއ ާއަުޅގަ ާދެން ްނާއެއް.

ނޑުމެންނަށްާއެނގޭާދުއިސައްތަާއެތައްާމިލިއަންާރުފިޔ ހެދިއިރުާާނީާކޮމިޓީާރިޕޯޓުމިދައްކަ ާއެއްާޚަރަދުާާވެސްާއަުޅގަ

ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާއެތައް ާދުއިަސއްަތ ާެއކަމަކު ާމިާވ ކަން. ާޚަރަދުެވގެން ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާާެއއް ާޤ ނޫނ އި ދަނީ

ާމީހުން ާތިބޭ ާމަޤ މުތަކުގައި ާމުައއްސަސ ތަުކގެ ާދަށްކުރަންލ ޒިމުކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަން ާކަަމށްާާެވއްޖެާނަށް.

ާ ާއޮތް ާުކރެވެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވަންޏ  ާއެކަންަތއް ާގޮތްގޮތުން ާކުެރވެންާާއެހެްނ ާދިރ ސ ކޮށްގެން ކަންތައްަތްއ
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ާގޮތުގެ ާހުރި ާމަަސްއކަތް ާކޮމިޓީގެ ާދަންނަވ ީލ.ާމ ލިއްޔަތު ާމި ާވ ހަކަ ާއެ ވ ހަކަ.ާާއަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްާއެނގޭ.ާއްޔަތުާކޮމިޓީގެާއެކަންާއެޖެންޑ މ ލި ާކޮށްފައިާވ ކަންާެވސްާއަުޅގަ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެާނިންމަވ ާގޮތެއްޝުކުރިއްޔ  ާއިން ނުޑމެާމެްނބަރު.ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީ ންާމަޖިލީހަށްާގެނެސްާއަުޅގަ

ާރިޕޯޓ  ާާބެހޭާާމި ާނިންމެވިގޮތުން ާމަޖިލީހުގެާާމަޖިލީހުން ާއޮންނ ނީ ާނިންމެވުން ާގޮެތއް ާވެސް ާމިކަމުގައި ާހަމަ ގޮތަށް

ނޑުމެންާދެާހުރިާވީމ ،ާމިހ ރުާވެސްާމެްނބަރުންާރޫހުމެންބަރުންގެާއަތްޕުޅުމަތީަގއި.ާއެހެން ންާގޮތުގެާމަްއޗަށްާއަުޅގަ

ާ ާމިކަމ  ާދައުރެއްަގއި ާނިންމުމަށްފަހުާބެހޭއަންނަ ާގޮތެއް ާމިގޮތުން ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ނަޑަކށް ާއަުޅގަ ާމެނުވީ ާގައި

ގޮުތެގާާނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެށްާމަޖިލީހުންާއަދިާފ ސްކުރިހެގޮތަކަާނ ޔަތެއްާލިބޭއިކަމުގައިާމެންބަރުންނަކަށްާއިތުރުާ

ނޑުާކުިރއަށްާެގންދ ނީ. ާމަތިންާއަޅުގަ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.2

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެއްިކއްޖެދެން ާވ ހަކަ ާާއިތުރު،ާމި ާބަލައި ާމ2ާިކަމަށް ާނަންބަރަށް ާާވަނަ ާއެޖެންޑ ގެ ވަަނ2ާާދަނީ.

 ނަންބަރުާސުވ ލު.ާމިާއައިޓަުމގެާދަށުންާމަސައްކަެތއްާނެތް.

ާ

ކަންކަން.6 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެާރައީްސގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިާއައިޓަުމގެާދަށުންާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާ-6އެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ

ާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ފުާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ2ަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއައިޓަމު ާތަޢ ރަާ-2އެޖެންޑ  ާވިލުމަޖިލީހަށް ާޤަރ ރު. ާބިލ އި ާމެންބަރުާފުކުރަންޖެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފުށީ

ާ ާރަޝީދު ާާވ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިރިޔ ޟް ާނަންބަރު ާިއޞްލ ޙުާާަވޒީފ އ 5/5229ާޤ ނޫނު ާވަނަ ...ާ ާޤ ނޫަނށް ާބެހޭ

ާިކޔު ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާވިގެނައުުމގެ ާއިްއވުން. ާމަޖިލީހަށް ާސުރުޚީ ާިބލުގެ ާއެ ާގޮތުން ާއިްއވުުމގެ ާދ އިރ ެގާލުން ފުށީ

ބެހޭާޤ ނޫނަށްާ...ާާަވޒީފ އ ،5/5229ާވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާހުށަހަޅުއްވ ަފއިރިޔ ްޟާރަޝީދުާންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާބިުލ.

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާފްކުރެވިފައިވ ާތަޢ ރުާާ.ާކުރިނ9ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމު 9ާއެޖެންޑ  ާކުރިްނ ާމިއަުދާާތަޢ ރަފުކުރެވިފައި. ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާކުށެއް ާބިެލްއގެ ވ 

ާވެސްާއެފަދަާކަެމއްާނެތް.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.8

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާމިއައިޓަމުގެާދަށުންާމިއަދަކުާވެސްާމަަސއްކަެތއްާނެތް.8އެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ

ާހުރިާމަސައްކަތް.ާނުނިމިާ.32ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.ާމިއައިޓަުމެގާދަށުންާމަސައްކަތެއްާނެތް.32އެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ

ކަންކަން.33 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.33އެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ
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33.3-ާ33.3-ާާ ާކޮމިޓީާފައިދ ވިޔަފ ީރގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާބިލު ާެނގުމުެގ ާޓެކްސް ާދިރ ސ ކުރެްއވ ާއިާއިން ން

ާ ާމަޖިލީހުގެާފުރިހަމަކުރެއްވި ާމީހަކީ ާބަލަހައްޓ  ާރިޔ ސަތު ާކޮމިޓީގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާހުށަހެޅުން. ާރިޕޯޓު ގޮުތގެ

ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާމިާރިޕޯާރައީސްކަމަށް ޓުާގެންނަން.ާމީގެާކޮޕީާޢިއްޒަތްތެިރާވ ތީާއަުޅގަ

ާއަޅު ާވ ނީ ާމަސައްކަތްާމެންބަރުންނަށް ާމި ާފޮނުވ ފައި. ނޑު ާއެނގެންާގަ ާސ ފުކޮށް ާަވރަށް ާރިޕޯޓުަގއި ާގޮތް ކުރެވުނު

ާކުރި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިޕޯޓު ާމި ާމިއ ފުޅުއޮންނ ނެ. ާހުށަހަޅައި ާބަހުސްކުރުމުެގާާބެހޭާމައްޗަށް ގޮތުން

ާ ާމަސައްކަތްހުމަރުޙަލ  ާމި ާކުރިން ާކޮމިޓީޅުވ ލުމުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީާކުރުުމގަިއާމުޅި ާކުޑަ ާއެކުަލވ ލަިއާާއިން ެއއް

ާފުރިހަމަ ާކޮމިޓީާވަރަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު، ާބިލު ާެއާާއަށް ާއަދި ާކަމަށ އި، ާހުށަހެޅުއްވި އަށް

ާަގވ އިދުާ ާކޮމިީޓގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާވާ ހުށަހެޅުއްވުމުން ާފުރުަޞުތާާަގއި ާހުށަހެޅުއްވުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާމަތިން ގޮތުގެ

ާަގވ އިުދގަިއާވާ ާއެރުވުމަށްފަހުާެއާއިްޞލ ޙުތަކ ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ ާކޮމިޓީގެ ާމެދުާމުޅިާމަޖިލީހުގެ

ކޮމިޓީގެާކުޑަާކޮމިީޓެގާާގޮތުގެާމަތިންާވޯޓަށްާދެންނެިވާމިހ ރުާމިވަނީާފ ސްވެފައި.ާމިާފުރުޞަތުގައިާމުޅިާމަޖިލީހުގެ

ާމ މިާ ާމުޤައްރިރު ާޢިއްޒަތްތެނޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިބްރ ހީމަގިލީ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާކޮމިޓީަގިއާިރ ާކުޑަ ށ އި،

ާހުރިހ  ާހިމެނިަވޑަިއގަންަނވ ާާހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ާކޮމިީޓގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާއަދި ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާވަަރށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ މެންބަރުންނަށްާއަޅު ހިސ ބުންާމިާރިޕޯޓުާާއެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާގަ

ާބަހުސްކުރުމުގެާމަރުޙަލ ާބެހޭާބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާމިާރިޕޯޓ ކަމަށްާބަލައިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންާހުށަހެޅިއްޖެ ާގޮތުން

ނޑުާ ޓުގެާއުސޫލުން.ާއަދިާވަިކާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްުނވ ާނެމ2ާިކުރަނީާކޮންމެާޕ ޓީއަކަށްާގަސްތުާއަށްާދަން.ާއަުޅގަ

ާޢިއް ާކޮންމެ ާމެންބަަރކަށް ާފުރުޞަމިނ1ާެޒަތްތެރި ާމިުޓގެ ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ . ާމިާާމަތިންާގޮުތގެާުތ ނޑު އަުޅގަ

ާފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާއެއްާވިލުާާބެހޭާމައްސަލަާބަހުސްާކުރިއަށްާގެންދ ނީ.ާިނޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

ާނިޒ މ  ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ާމައްސަލަާާޢިއްޒަތްތެރި ާމިބެހޭ ާވ ހަކަފުުޅގަިއާާއެއް ާރައީސްގެ ާޢިްއޒަތްތެިރ ނެގީ

ާއިްއަވވަމުން ާހުށަހަޅާ ގެްނދެވިާޔައުމިްއޔ  ާރިޔ ސަތުން ާއަިދ ާމައްސަލަތަކ އި، ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީަތކުން އިުރގައި

އަްށާދ އިރުަގއިާދެާވަޒީެރްއގެާރުުހމުގެާމައްސަަލާވެްސާއޮީތާާމައްސަލަތަކުެގާތެރޭަގއިާއަުޅަގނޑުމެންާމިއަދުާޗުްއޓީ

ާފޮާކޮމިޓީ ާއަްތޕުޅަށް ާަރއީސްެގ ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމުމަށްފަހުަގއި ާދުވަސްއިން ާމަްސ ާދެ ާއަދިާާނުވ ފައި. ާެވއްޖެ.

ާއިތުރުންާވެސްާއެތައްާަބިއވަރުާމައްސަލަތަެކއް....ާއޭގެާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޮޅޭ ާޙަޤީޤަތް ާވިދ ުޅވ ންޖެހޭނެ. ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާދައްަކވ އިރު ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރު، ާެއއްެޗްއާާޢިއްޒަތްތެރި ގޮތަށް

ާ ާއެީއ ާރިޕޯޓަްށާވިދ ޅުެވވުން ާއެ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަްތތެރި ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  ައޅުަގނުޑ

ާވ ަހަކާ ާއެކަހަލަ ާސ ފުކޮށް ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ނެކަން. ާދުވަސް ާމަސް ާދެ ާއަދި ާއައިތ  ާއަތަށް އަޅުަގނޑު

ާމ މި ާއިބްރ ހީމްނވިދ ޅުވ ންޖެހޭނެ. ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމައްސަލަާނިޒ މ ާގިލީ އެްއ.ާާބެހޭ

ާނިޒ މ  ާވ ހަަކފުޅުާމަޢ ފުކުރައްވ ތި ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާއޮތީ.ާާބެހޭ ާއެދިަވޑަިއގެންފައި ާފުރުޞަތަށް ދައްކަވަން

ާާ،އެހެންވީމ  ާއަޅުަގނުޑާއަުޅަގނޑު ާބޭފުޅަކަށް ާއެއް ާޕ ޓީއަކުން ާކޮންމެ ާމަރުޙަލ . ާބަހުސްގެ ާމި ާހުޅުވ ލަނީ މިހ ރު

މ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ެގާއަރުވަނީާާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާނަން.ާއަުޅަގނޑުާޑީ.އ ރު.ީޕގެާފަރ ތުންފުރުޞަތުާއަރުވ 

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާޢަބްދުهللا.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ ާަފއިދ ޝުކުރިއްޔ  ާވިޔަފ ރި ާަރީއސް. ާމަޖިލީހުެގާާޢިއްޒަތްތެރި ާމުޅި ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލަކީ ާނެގުުމގެ ާެޓކްސް އިން

ާފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާބިލެއްކަން ާދިރ ސ ކޮށްފައިވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޮނުވައިެގން ާއަށް ާކޮމިޓީ ސަބް

ނޑު ހަމަާވަރަށްާޚ އްޞަާޝުުކރެއްާމ މިނގިލިާދ އިރ ެގާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއެންމެާފުރަތަމައިނުންާވެސްާއަުޅގަ

ާއެާ ާދަންނަވަނީ ާމި ާއެހެން ާރައްދުކުރަން. ާއިބްރ ހީމަށް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާބިލުެގާާޢިއްޒަތްތެރި ާމި މަނިކުފ ނު

ށްާެއއްާިފަޔވަިއާހުރިހ ާޖަލްސ އަކަާމަށްަޓކައިާއެންމެާޖަލްސ ޖިލީހުެގާސަބްާކޮމިޓީަގއިާގެންދިޔުމަސައްކަތްާމުޅިާމަ

ާފައިދ ާވަަޑއިގެންަފއި ާވިޔަފ ިރ ާމިއީ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާބިލުާވ ތީ. ާނެުގމުގެ ާޓެކްސް އަޅުަގނޑުމެްނާާއިން

ާހަމަާާދިރ ސ ކުރި ާމިކަމަކީ ާކުރިން ާމީގެ ާމަޖިލީހަށްާާއިރުަގއި ާނޫން. ާކަމެއް ާކޮށްފައިވ  ާމަޖިލީހުން ގައިމުވެސް

ަމއްސަަލާާމެދުާބަހުސްކޮށްާއަދިާމިޒީރުްނގެާމަޖިލީހުގައިާމިކަމ ާވަފޮނުވުމަށްޓަކައިާކުރީެގާސަރުކ ރުންާވެސްާވަނީާ

ާަބޔ ންކޮށްފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމިއަދު ާނިންމ ފައި. ާފޮނުވުމަށްޓަކައި ާޮގތުގެާމަޖިލީހަށް ާމައްސަަލާާވ  ާމި މަތިން

ާމި ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާއައުމުން ާދައުލަާމަޖިލީހަށް ާމިއީ ާިހއްސ ޭވ. ާއެބަ މްދަީނާއ ާތަށްކަމުގަިއ

ާމިހ ރުާ ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަަގޮކށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއްކަން ާނިންމ ފައިވ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި

ާމިންވަ ާހުރި ާދަރަނި ާރިކަަރންޓުދައުލަތުގެ ާދައުލަތުެގ ާއެހެްނާާރުންނ އި، ާއަިދވެސް ާމިންވަރުންނ އި ާހުރި ޚަރަދު

ާިވޔަފ  ާބަލ އިރު ާފައިދ ގޮތްގޮތުން ާނެގޭާރީެގ ާޓެކްސް ާހަމަާާކަމަށްާއިން ާވަަރްށާާވަންޏ  ާދައުލަތަށް ގައިމުވެސް

ވަނަާމ އްދ ގައިާމިާބަޔ ންކުރ 2ާާދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާމިާޤ ނޫނުގެާާބޮޑުތަންާލުއިެވގެން

ާ ާެއއީ ާމިންވަރު ާރުފިޔ އަށ2ާްޓެކްސްގެ ާއިތުރުާާލައްކަ ާ%ާވުރެ ާއެއީ ާރުފިޔ 2ނުވ ނަމަ ާފަސްލައްކަ ެރާވުާއަށްާ.

ާ%ާއިތުރު ާއަަދދެއްގެ ާއިތުުރވ  ާބޭނުނ2ްވ ނަމަ ާަދންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާެއްއގޮތަކަށްެވްސާާ. ާރައްޔިތުން ވަނީ
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ާކަންބޮުޑވ ކަށް ާޚ އްޞަާމިކަމަކ  ާއަދި ާވިޔަފ ިރވެިރން ާފަންތީގެ ާކުދި ާފައިދ ާނުޖެހެއޭ. ާވިޔަފ ީރގެ އިްނާާގޮެތްއގަިއ

ާނަގ ފ ނެތީ ާޓެކްސް ާާނުޖެހޭ.ކިޔ ަފިއާބިރުގަންނ ކަށްއޭ ާވެސް ާިހތ މަކުރ ކަށް ާދެރަވެ ާމައްޗަށް ާއެކަމުގެ .ާނުޖެހޭނުވަތަ

.2ާއަދިާޭއގެާއިތުުރވ ާއަދަދުންާމިާނެގެނީާއެންމެާ%ާ،ނަމަާވަނީާކަމުަގއިާވަނީާފައިދ ާއެއްލައްކަާރުފިޔ ގެާާފަސް

ގެާވ ހަކަާވެްސ32ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ%މަތިން.ާާގޮުތގެާވ ާާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައ5ިވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގ2ާާެމިއީާ

ްނާރ އްޖެާއިއަންނަނީާާގެާވ ހަކަާމިެއއ32ާްވ ނަމަާ%ާއިތުރުާވުރެާއެހެންމެާފަސްލައްކަާރުފިޔ އަށްާއެބައ ދޭ.ާހަމަ

ާއެ ާވެސް ާސަބަބެއް ާއަންނަންޖެހޭ ާމި ާމައްޗަށް.ާމިގޮަތށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާދިވެހި ާިވޔަފ ރިކުރ  އޮތް.ާމިީއާާބަބޭރުގައި

ާކުރ  ާއެކަން ާޤައުމުތަުކގަިއާވެސް ާހުރިހ  ާހަފޮޅުންާާއިން،ާރ އްޖެާގޮތް.ާުދނިޔެާދުނިޔޭގެ ާބޭރު އިްނ،ާެއޤައުމަކުން

ާހޯދ  ާފަިއދ  ާވިޔަފ ރިކޮްށގެން ާާ،ނަމަާބޭރުގައި ާެނގޭ. ާގޮުތގައި ާޓެކްްސގެ ާއަދަދެއް ާރައީްސ،ާޢިއިތުރު އްޒަތްތެރި

ާމި ާމިއަދު ާހަމަާޤަާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހ ލަތުން ާޚ އްޞަ ާއުޅޭ ާދިމ ވެގެން ާމި ާސަލ މަތްެވވެްނާާއުމަށް ގައިމުވެސް

ާފުޅ ާ ާއެންމެ ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާސަބަބުން. ާބިލުގެ ާމި ާފ ހަގަކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާގޮުތގައި ާކަމެއްގެ ާއަންނ ނެ

ންބަރު.ާމިނިސްޓަރާޒަތްެތރިާމެގައިމުވެސްާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިއްާދ އިރ ެއއްަގއިާކޮށްފަިއވ ާއެްއާމެންބަރަކީާހަމަ

ވަަނާއަހަުރ5226ާާމަޤ މ ާހަވ ލުވެާާވަނަާއަހަރުާއ5222ާާެމަނިކުފ ނުާވަނީާާގެާަހއިސިްއޔަުތންާއެއޮފްާފިނޭންސް

ާއެާމި ާމަޖިލީހަށް ާވަޒީރުްނގެ ާފޮނުަވއިދެްއވ ފަިއ.ާއަދި ާވެސް ާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހަށް ާމަޖިލީހަްށާާމައްސަލަ ަމއްސަލަ

ވަނަާމަޖިލިސްާހޮވިގެްނ32ާާޮކށްދޭންާއެކަންާވެސްާފ ސްކޮްށދެއްވ ފަިއ.ާއަދިާއެހެންމެާންޑުރެކޮމެާފޮނުވުމަށްާވެސް

ާއެ ާއުުޅްއވީ ާއިސްކޮށް ާއެންމެ ާމަސައްކަތްކުރުުމގަިއ ާމި ާެވސް ާމަޖިލީހުގަިއ ާއެހެންވީމާ ާއެ ާއެާ، މަނިކުފ ނު.

ާއެއް ާއަދި ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާޝުކުރެއް ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާާމަނިކުފ ނަށް ާފަހަރު ނުޑ ާބޭނުންވޭ.ާއަޅުގަ ދަންނަވ ލަން

ނޑުމެންނަށްާމިާބިލުގެާމަރުޙަލ ތައްާދިޔަ ާއުނދަގޫާމަރުޙަލ އަަކށްާއިރުަގއިާއެންމެާދަތިާާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަ

ާބޮުޑވެގެާ ާމުއައްަސސ  ާގ އިމުކުރަންޖެހޭ ާނުވަތަ ާމުއަްއސަސ  ާޢަްއޔަންކުރަންޖެހޭ ާެނގުމަށްޓަަކއި ާޓެކްސް ާމި ްނާދިމ ވީ

ާ ާޕްރޮފެޝަނަލް ާމިާމުއައްސަސ ގެ ާގ އިުމކުރުމަށްފަހުގައި ާބަލައިގެްނާއޮޕީނިއަނައަންނަާމައްސަލަ.ާމިާމުއަްއސަސ  ށް

ާމުއައްަސސ ެގާ ާއެއީ ާހުށަހަޅ ފައި. ާމަޖިލީހަށް ާމި ާެވްސ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާކުރިން ާމީގެ ާވ ނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާޓެކްސް ާމި ާދޭހަކޮށްދެނީ ާމި ާއޮޕީނިއަން ާބޭނުންާޕްރޮފެޝަނަލް ާމުއްދަްތތަކެއް ާއަދި ވ ކަން.ާާނެގުމަށްޓަކައި

ާބ ރު ާބަޖެޓަށް ާދައުލަުތގެ ާރައީސް، ާބޭނުންާާބޮޑުވެގެންާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދުވަސްކޮޅެްއަގއި ާދ 

ާސަރުކ  ާރިސޯސެވަނީ ާހުރިހ  ާގިްއގަުޅވ ލަިއގެންރުގެ ާވެސް ާވީހ ާއް ާމަސައްކަްތކޮށްގެން ާއެ ާގިނަާާވިޔަސް ާވެސް

ިވަޔްސާާއަްށާމެދުވެރިކޮށްދީގެންާާއަށްާދީގެްނ،ާވީހ ވެްސާފަސޭހަތަކެއްާއެާުމއައްސަސާ ާމުވަްއޒަފުންާއެާުމއަްއސަސ 

ާމިހ ރުާޓެކްސްާނެގުމުގެާކަންތައްތައްާކުިރއަށްާއެބަާދ ންޖެހެއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާރ ްއޖޭގައިާިވޔަފ ރީގެާފައިދާ 

ނޑުމެ ާައޅުގަ ާނެޭގއިުރގައި ާޓެކްސް ާއެބައިން ާވެސް ާކަމެއް ާދެިތން ާކަންބޮޑުވ  ާދަންނަވަނީާާން ާމި ާއެހެން އޮތް.

ާކުންުފނިތައް ާޮބޑެތި ާޮއްތާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުިރއަށް ާފައިދ  ާކުންފުނިތަކުެގ ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ރުގެ ާިމވ  ކަމުަގއި
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ާދަްށވ ނެ ާހުށަހެުޅްއވިާއަހަރުތަކުަގއި ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާމިނިސްާކަމަްށ ާފިނޭންސް ާވިދ ުޅވެފައިާއިުރަގއި ވ ތީ.ާާޓަރު

ވަީނާާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސުގެާހައިސިއްޔަތުންާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާވަޑައިގެންނެވިާމިިނސްޓަރުާވިދ ޅުވެަފއި

ާދަށްވެގެން ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާތެރޭަގއި ާއަހަރުތަުކގެ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާކުންފުނިަތކުން ާވިޔަފ ރި ށް.ާކަމަާދ ނެާދައުލަތުގެ

ާސަބަ ާޑިިވޑެންޑުާއެކަމުގެ ާދަށްވެގެންާބުން ާ%ާދ ނެާވެސް ާއަދަދެްއާާވަންޏ ،ާކަމަށްާނަގައިފ2ާިކަމަށް. ބޮޑު

ާވެސްާާމަދުވެގެންދ ނެ ާނޫންކަން ާައދަދެއް ާއެކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާައދަދަކީ ާއެ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ކަމަށް

ާހަމަ ާައދި ާޤަބޫލުކުެރވޭ. ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑަށް ާއިން ާރ އްޖެ ާބަެއްއާާއެހެންމެ ާވިްއކ ލ ފަިއވ  ާކުންފުނިތަކަށް ބޭރުގެ

ާހަމަާބޮޑުާމައްސަލަ ާެއކަށީގެްނވޭ.ާއެާތަންތަނުންާވެސް ާކުރިމަތިވުން ާދައްކ ނީާ%ާއެއް ާޓެކްސް އަށްތ2ާާޯބޭފުޅުން

ާ ާމައްސަލައިނ32ާް%ނުވަތަ ާއޮތް ާބިލުގައި ާމި ާސ ފުކޮށް ާއެންމެ ާއެއީ ާމިާތޯ ާނޫން ާެއކަްނާާވަގުތަކުާއެއް ެއއް.

ާމ ނަކުރ  ާޤ ނޫނު ާގެްނގުޅެން. ާގޮތްތަެކއް ާމ ނަކުރުމުގެ ާޤ ނޫނު ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނުޑމެން ގޮތުންާާސ ފުކުރުމަށްޓަކައި

ާހަމަާކަމަށްާބަލައިފި ާ%ާވަންޏ  ާދައްކަންޖެހޭނީ ާމިހ ުރ ާދިރ ގުން ނޑުމ32ެގައިުމވެސް ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުެގާ. ާމި ން

ާ ާބޭްނކު ާތެރޭގައި ާނުހިމެނޭނެކަން ާމޯލްިޑވްސް ާއޮފް ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަްނ ނުޑ ާއަުޅގަ އޮްފާާބޭންކުވެްސ

އެއީާއެހެްނާާ.ކަމުންާއަންނަނީއަށް.ާސަރުކ ރަށްާއެާއަދަދުާދަށްާދައްކ ާބައެއްާއެމް.އެމް.އ52ާޭ%، ކީާއަާމޯލްޑިވްސް

ާވ ތީވެ.ާިޢއްޒަތްތެރި...ާާޤ ނޫނެއްގެާތެރޭަގއިާހިމެނިފައި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާދެންާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާޝުކުރިއްޔ  ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަ

ާމިއަދުާ ާދަންނަވ ލަން ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަްތތެރި ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާއިބްރ ހީމަށް. ޤ ސިމް

ާ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  35ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެހުމަ، ާކަންކަމަވޯޓަށް ާހުރި ާށް ާއޮންނ ނީ ާއެހުްނ ާވޯޓަށް ގައި.33:12ާށް

ާއެ ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާދ އިރ ެގާާއެހެންވީމ ، ާމ މިނގިލި ާދަންނަވ ލަމުން، ވ ހަކަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:މ މިނގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާ

ާފައިދ  ާވިޔަފ ރީގެ ާއ ދެ، ާފުރުޞަތަށް. ާދެއްވި ާޝުކުރިްއޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ިއްނާާ`.

ާބިލު ާނެގުުމގެ ާކޮމިޓީާޓެކްސް ާސަބް ާމަޖިލީހުގެ ާވަރަްށާމުޅި ނޑު ާއަުޅގަ ާމަަސއްކަތް ާހަވ ުލކުރެްއވި ނޑ  ާައޅުގަ ން

ާއިޚުލ ޞްތެރިކަ ާމ  ާހަމައެކު ާއަދި ާދަންނަވަން. ާއުފަލ އެީކގައި ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާމިާާކުރި ކަމަީކާާއެހެންމެ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާހ މަކުަރްއވ  ާމަސަްއކަތެއްކަން ާކުެރއްިވ ާވެްސ ާކުިރްއސުރެ ާުގޅިފަިއވ  هللاާއަޅުަގނޑ 
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ާވ ހަކަފު ާދެއްކެވި ާއެ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ޢަބްދުއްރަޙީމް ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރުާޅަށް ނުޑާއެކު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާވަނީ،ާމިއީާކިހ ާމުހިއްމުކަމެއްތޯ،ާކިހ ާބޭނުންތެރިކަމެއްތޯ....ާާދަންނަވ ލަންާބޭނުން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފްާނަޢީމް.ާއިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޔޫސުއެއް،ާފެލިދޫާދ ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފެ

ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިެލއް. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާރަީއސް، ނޑުމެންާާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާކުރަން ކަމެްއ

ާމަޖިލީ ާމި ާތަރުޖަމ ކޮށްގެން ާއެއްޗެއް ާއޮތް ާބަހަށް ާއިނގިރޭސި ާސަރުކ ރުން ާބިލަކީ ާމި ާބިލެއް. ހަށްާހުށަހަޅ ފައިވ 

ާބިލެއް ާއޮތް ާކުރަންޖެހޭާުމގައިކަާހުށަހަޅ ފައި ާިބލަށް ާމި ާއިން ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާބިލު ާމި ވަރަށްާާވ އިރު

ާނުކުެރވިފައިާާފަރުވ ތެރިކަމ  ާމަަސއްކަތް ާއެާެއކުަގއި ާތިރީސް ާެއއީ ާޤަބޫުލކުރެވޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ތަެކްއާާވ ކަން

ާބައްދަލުވުމެއްާބ އްވަންާއޮތް...

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރި ާިވދ ޅުވެވޭނެ ާދަށުން ާމައްސަލައެްއގެ ާނޫން.ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާާބެހޭ ެއއް

ާުރވަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(މ މިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަ

ާދ އިރ  ނުޑާމ މިނގިލި ާއަުޅގަ ާގެންދެވުމަށް ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ގެ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާފައިދާ  ާވިޔަފ ީރގެ ާބޭނުންވީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާނެގުާއ ދެ، ާޓެކްސް ުމެގާއިން

ާއަިދާ ާހެކިެވއޭ. ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޤައުުމ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާިމއަދު ާމައްޗަށް ބޭނުންތެރިކަމުގެ

ާރައްޔިުތން.ާއ ދެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަލައިަގނޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީގެާާ،އެކަން ާމިއޮތީ ާޤައުމު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ މިއަދު

ާއޮްތާކުޑަ ާކުރީަގއި ާއަހަރު ާއިކޮނޮމީައކަށްކުއެތަކެއް ާއިޤުތިޞ ާޑަ ާރަނގަާދަކަށްވުެރާކުޑަ ާއިޤުވުރެ ެދއްަގޭއާޞ ތިޅު
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ާއެހެްނވީމ  ާދަންނަވ ނީ. ނޑު، އަޅުަގނޑު ާއަހުއަުޅގަ ާތަނަވަސްކަމުގެ ާއެބަޖެހޭ ާމުޅިާމެން ާއ ދެ، ާފަރ ތުން ލުވެތިްނގެ

ާއެ، އިންާގެންނަން.ާއެހެންވީމ ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއްާދެވޭނެާުއސޫލެއްާޤ ނޫނެއްގެާތެރެާއެާގޮތަށްާޤައުމުާހިއްސ ވ ނެ

ާިވޔަފ ރީެގާފައިދ  ާެޓކްސްާގޮތުން ާނެގޭ ާނިކަމެތިކަެމްއާާއިން ާފަރ ތަކަށް ާއެްއވެސް ާުނވަތަ ާއެްއވެްސާބަޔަކަށް އަކީ

ާކަމެއްާދިނުމުގެ ާކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާނުވަތަ ާސަރުކ ރުން ާފުރަތަަމާާގޮތުން ާއަޅުަގނޑު ާނުދެކުމަށް ކަމަށް

ާބޭނުން ާއެވަާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާދަންނަވ އިރު ާކަންތައްަތކަކ ިއާނީ.ާމިހެން ާރަނގަޅު ާެވސް ާކަމެްއގައި ާކޮންމެ ނގޭ

ާހުންނ ނެ ާކަންތައްތަކެއް ާއެހެންާާދެރަ ާމިނޫން ާމީގައި ާވެްސ ާއެކަމަކު ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާ ާމިާއުސޫލެއް ާމިހ ރު ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާނޯްނނަކަން ާއަންނައިރު ާތަރައްޤީވަމުން ައޅުަގނޑުމެން

ާފައިދ  ާއ ެދ، ާޕްރޮފިޓް. ާފަނަރަ ާސަތޭަކއަކުން ާިމވަނީ ނަޑއެޅިފައި ާ%ާކަ ާެއްއޗެްއގެ ާލިބޭ ސަުރކ ރަްށ32ާާއިން

ާދަްއކަންޖެހޭ ާގޮތުަގއި ާޓެކްާޓެކްސްގެ ާއ ދެ، ާފަށައިގަސެާގޮތަށް. ާއަާންނަްއ ާއޮްފާއިރު ާމިނިސްޓްރީ ުޅަގނޑު

ާފިނޭންސް ާބެލިއިުރ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދުަވސްަވރު ާހުރި ާވޯލްޑުއައި.އެމް.އެފާ ގައި ާއެނޫްނާާއި، ާއަދި ާވެސް ބޭްނކުން

ާިވދ ޅު ާވެސް ާއިްނސްޓިޓިއުޝަންތަކުން ާފައިނޭންޝިއަލް ާ%ާވެފައިއެހެން ާފަށަިއގަތުމަށް.ާެއީއ32ާވަނީ ެގާތެރެއިން

ާއަދަދެއް ާ%ާނޫންާބޮޑު ާތަފ ތު ާބޭފުޅުންގެ ާބަެއއް ާޚިޔ ލު ާތެރޭަގއި ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާއެހެންނަމަވެސް، 32ާކަމަށް.

ކަމަށް.ާއެއީާާެއއީާބޮޑުާއަަދދެއްާނޫނ32ާްކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާދަންނަވ ާހިތްާއޮތީާ%ާބޮޑު

ާއަދަެދއް ާރަނގަޅު ާހަމަ ާފަށަިއގަންނަްނ ާއަާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންަކމަށް. ާދަންަނވ ލަން ާޚުލ ޞާ ާޅުަގނޑު ާވަނީ

ނޑުމެންނަށްާމިާބިލަށްާއިޞްލ ޙެއްާގެންނަންާބޭނުންވ ާކަމަށްާގޮތެްއގައިާމި ވަންޏ ާާކުެރވުނުާމަސަްއކަތުަގއިާއަުޅގަ

ާކަމެއް ާއެހެން ާއަދި ާގަވ އިުދގައިާކަމަށްާނުވަތަ ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާގޮތުގެާވަންޏ  ާއެކަްނާާވ  މަތިން

ާމިާއަޅު ާމިއަދު ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާއެދެީނ ާައޅުަގނޑު ާގެންދެވޭނެ. ާކުރިއަށް ަގނޑުމެންނަށް

ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާރައީސް،ާތި ާޢިްއޒަތްތެރި ާނިންމަވަިއދެއްވ  ާމަސައްކަތް ާމަސައްކަްތާާވ ާބިލުގެ ާމި ގޮތަްށާމިއަދުގެ

ާނިމިގެން ާދިޔުާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާކަމަށްާން. ާއިއްޔެާއެހެންނޫން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ދުވަުހާާއިހަށްާ،ވަންޏ 

ާއ މްދަނީ ާލިބޭނެ ާސަބަބުން، ާއ މްދަނީގެ ާލިބޭނެ ާަބޖެޓަށް ާފ ސްކުިރ ާމަުދވެގެންާއަޅުަގނޑުމެން ގޮްސާާވެސް

ާދަރަ ާނިކަމެތި ާހ ލަުތ ާޤައުމުގެ ާމިހ ރަށްވުރެ ާއަދި ާދިމ ވެ ާބޮޑުާކަންތައްތަެކއް ާޑެިފސިޓް ާިދޔުޖައަކަށް މަީކާވެގެން

ހިނދުގައިާައޅުަގނޑުާހަަމާާމި، .ާއެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްާެވސްާލިބިގެންދ ނެާވަރަށްާބޮޑުާގެއްލުމެއްާ

ާބޭނުން ނޑުމެންާމިއ ާދަންނަވ ލަން ާމިކަްނާާދޭތެރޭާވަނީާއަޅުގަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަތަކެއްާނުދައްކ  ާތަފ ތު މ ގިނަ

ާހިންގަ ާއިނގިކުރަމ  ާއެކްސްޕ ވ ށޭ. ާބަހުން ާއެތަންާޭރސި ާދުނިޔޭގެ ާބޭނުންކޮށްގެން ާއެކްސްޕ ާޓުން ޓުްނާމިތަނުން

ާމަސައްކަތްކުެރވިފައި ާމި ާހެދުާގެނެސް ާބަހަށް ާއިނގިރޭިސ ާިދވެހިވަނީ. ާމައްޗަށް ާޑްރ ފްޓެއްގެ ބަހަށްާނު

ާަމއްސަލަާތަރުޖަމ ކުރެވިފައި ާކަހަލަ ާއެިވދ ޅުވ  ާމުޅިންާާވަނީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ާމައްސަލަާއެްއ ާހިތްހަމަނުޖެހޭ

ާ ާނުވަތަ ާއޮތްއިއެއް ާއެބަާާކަމަށްާބ ރ ތެއް ާފުރުޞަތު ާއެކަްނާކުރުމުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމުސްތަޤުބަލުަގއި ާވިޔަސް
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ާއަުޅގަނ ާއެހެންކަމަްށވަންޏ  ާސ ުފކުރެވޭނޭއޮތޭ. ާއެކަން ާިޢއްޒަތްެތިރާޑުމެންނަށް ާދެއްެކވި ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެައކު .

ާވިމެންބަ ާވެސް ާބޭންކުރު ާފަދައިން ާ%ާޓެކްސްާދ ޅުވި ާއޮންނަ ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާެއހެން ާމ52ާިއަކީ ާމިހ ރު .

ާމި ާ%ާޤ ނޫނުގައި ާއެހެންވީމާ 32ބުނަނީ ާވ ަހކަ. ާކަމެއް، ގެ ާސ ފުކުރަންޖެޭހނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެވގެްނާާއެއީ ކަމަށް

ާއޮޅުމެއް ާބޮޑު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމައްސަލަތަކަކީ ާތަފ ތުާާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންހުރި ާނޫން.ާއެއީ ާކަމެއް އަރަންޖެހޭނެ

ނޑުމެންނަްށާާވެސްާދ ނެާއެާހަމަާތަފ ތުކޮށްާބޭއްިވގެންާ،ވ ތީާކަމަށްާޤ ނޫނެއްގެާދަށުންާހިނގ ާކަމެއް ކަމަށްާއަޅުގަ

ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާނުވަތަ ާމައްސަލަާބަލައިލަންޖެހޭ ާދިމ ވެއްޖެާާބ ވަުތގެ ާއެކަންާެއއް އްޔ 

ާގޮތް ާޤ ނޫނ ާނިންމ ނެ ާބަޔ ންކޮށްދީފައިާއިވެސް ާމ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާއެކަމ  ާައޅުަގނުޑމެން ބޮޑަްށާާވ ތީ

ާއަޅުގަ ާމަނިކުފ ނު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަމުން، ާނެތޭ ާކަމެއް ާފުރުޞަތަށްާފިކުރުކުރ ނެ ާދެއްވި ނަޑށް

ނޑ ޝުކުރު ާއަުޅގަ ާއަިދ ާަމސައްކަތްކޮށްދެާާއިާދަންނަވ ލަމުން، ާޢިްއޒަތްތެިރާެއކީަގއި ާހުރިހ  ާކޮމިީޓގެ ާެއ ްއވި

ާމެންބަ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާވެސް ނޑުމެންނަށްާރުންނަށް ާއަޅުގަ ާއިީށނދެލ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާަދންނަވ ލަމުން ާުޝކުރު އެކު

ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާޤ ނޫނު، ާޓެކްސްގެ ާނެގޭ ާމިާާމި ާދަށުން ާމީގެ ާމަާވެެގން ާކުރެޭވ ާމ ތް هللاާސައްކަތަކީ

ާދުޢ ކުރަމުން.ާއަޅުާާބަރަކ ތްލައްަވއި ާއެދި ާމެދުވެިރކުރެްއވުމަށް ާހެޔޮގޮތް ާވެސް ާއެންމެންނަށް ނޑުެމން ގަ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފައިދ  ާވިޔަފ ރި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާބިލެއްާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާނެގުމުެގ ާެޓްކސް ިމާާއިން

ާމިާ ާއަދި ާކޮމިޓީއަށ އި ާކުަޑ ާއެ ާއަދި ާކޮމިޓީއަށ އި ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާފޮނުވައިދެއްވިކަަމށްޓަކައި މަޖިލީހަށް

ާއިޤުތިޞ މަސައްކަތް ާމ މިނގިލިާކުެރއްވި ާމުޤައްރިރު ާވެްސ ާކޮމިީޓގެ ާކުޑަ ާމި ާއަދި ާމުޤައްރިރު ާވެސް ާކޮމިޓީގެ ީދ

ާމެން ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިބްރ ހީމަދ އިރ ގެ ާޤ ސިމް ާުޝކުރުަބރު ާބިލުާށް ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަުދ ާއ ެދ، ދަންނަވަން.

ނޑުމެްނާާކަމަށްާޤ ނޫނަކަށްާހަދައިފި ަވންޏ ާމިާބިލުާތަޞްދީޤުކުރެޭވާދުވަހުންާފެށިގެންާިމއަށްާަޢމަލުކުރަންާއަުޅގަ

ާއޮތް ާމިހ ރު ާބިލުގަިއ ާމި ާއ ދެ، ާާފަށަންޖެހޭ. ާައޅ6ާުގޮތުން ާވީަނމަވެސް ާފެށިކަމުގައި ާފަހުން ަގނޑުމެންެގާަމސް

ާމި ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާާރައްޔިތުން ާމެންބަރުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނީ ާކޮަބއިތޯ ާކަންތައްތަކަކީ ާކަންޮބޑުވ ންޖެހޭ ކަމުގައި

ާައޅުަގނޑަްށާ ާމަޝްވަރ ެއއްތޯ. ާކޮން ާދޭނީ ާސަރުކ ރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ާހުރީ، ާމީަގއި ާކަންތައްތަެކއްތޯ ކޮން

ާމިއަ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާެއއީ ާއަިދާހީވަނީ ާަޙއްޤެއްހެން ާލިިބގެންވ  ާވެސް ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮންމެ ދު

ާޓެކްސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެގޮތުން ާކަމެއްހެން. ާކުރަންޖެހޭނެ ާއައުާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެްނާާއަށް ާއަުޅގަ ިނޒ މަކަށް

ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދޭތެރެާވެާާދ އިރު ާމިންވަރ  ާއޮތް ާތައްޔ ުރވެަފއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިތުަގިއާކަމަށް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ސް

ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމި ާއޮތީ. ާތަްއޔ ރުވެފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިންަވރަކަށްތޯ ާކިހ  ާއުފެދޭ. ާތިންާާސުވ ލު ާދައްކަނީ
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ާވިޔަފ ިރކުރަމުން ާކަްނކޮުޅތަކުަގއި ާއެކި ާރ އްޭޖގެ ާޤައުމެއްަގއި ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާއަތުންާލައްކަ ާބައެްއގެ ޓެްކްސާާދ 

ާއެހެ ާވ ހަަކ. ާތެޭރަގިއާ، ންވީމާ ނަގ  ާތައްޔ ރީތަުކގެ ާއެ ާތައްޔ ުރވ ންޖެހޭނެ. ާސަރުކ ރުން ާބޮޑަށް ާވަރަށް މިކަމަށް

ކަމަށްާާއެކަމަށްާވެސްާޙަޤީޤަުތގައިާަވގުތުާލިބެންޖެހޭނެ، ަތއްތަކެއްާހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމާ ކުރަންޖެހޭާވަރަށްާގިނަާކަން

ނޑުމެާއަޅުަގނޑުާޤަބޫުލކުރަން.ާއަިދާހަމަ ާއިުރގަިއ،ާނެުގމާ ާއިންާޓެކްްސާނަގ ާންާވިޔަފ ރިާފައިދ އެހެންމެާއަޅުގަ

ާނަގަމުން ނޑުމެްނާާގުިޅގެން ާއަޅުގަ ާވިސްނ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާމައްސަލަތަކަކަށް ާކުރިމަތިވެދ ނެ ާދެން ދ އިރުގައި

ާރިޢ ޔަތްކުަރންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާއެގޮތުން ާކަންތައްަތކަށް ާނަގަންާއެ ާެޓކްސް ނޑުމެން ާފަާާއަުޅގަ ާޓެކްްސާށ އިރުަގއި ހަމަ

ާާނެގުމ  ާޓެކްސެއެުކގައި ާއިތުރު ާކަސްަޓްމާއަދި ާޑިއުޓީ. ާކަސްޓަމް ާގެންދޭ. ާއެބަ ާނަގަމުން ާވެްސ ާމިހ ރު ާވެސް އް

ނޑުމެންާއަތުންާާއަީކާވެްސާމިހ ރުާޑިއުޓީ މިހ ރުާކަސްޓަމުްނާ، ެއއް.ާއެހެންވީމ ާދ ާޓެކްސްާާެނގެމުންެވސްާއަުޅގަ

ާވެްސާސަރުކ ރުން ާނެގުުމގައި ާިޑއުޓީ ާބަދަލުކުެރވޭެނާާނަގ  ާއެކަން ާއުސޫލަަކށް ާނޫން ާއުސޫލު ާއޮތް ާމިހ ރު އެބަޖެހޭ

ާމިާގޮތެއް ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލަން. ާއެާވޭތޯ ާބަޔަކު ާތިބޭ ާއެތ  ާފޮޓޯާއުޅެނީ ާއެއްޗެްއގެ ާގެންދ  އަށްާާދުވަހު

ާނޫން ނޑަައޅ ާާ،ނަމަާބެލުމަށްފަހު ާކަ ާައގު ާއިްނވޮއިސް ާބެލުމަށްފަހުގައި ާފަރ ތެއްެގާމޫނަށް ާހުށަހެޅި ާއިންޮވއިސް އެ

ާއޮެވގެނެއް ާާއުސޫލެއް ާުނވ ނެ.ާއެކަމަށް ާކަމަށްރަނގަޅު ާގ އިމުކުރަންޖެހޭނެ.ާެއހެންނޫން ާުއސޫލެއް ވަންޏާ ާހަރުދަނ 

ާދެރަނިކަމެތި ާހުރިހ  ާރައްޔިތުންާމީގައި ާޢ އްމު ާލިބިގެންދ ނީ ާމިކަމެއް ާއ ދެ، ާއޮީތާާނަށް. ާބުނެފައި ސަރުކ ރުން

ާދެންނެވި ާަބހައްޓ ނަމޭ.ާމި ާއަތްފޯރ ފަުށގައި ާއަގު ާމުދަލ އި،ާތަކެތީގެ ާބަދަލެއްާާތިމަންނަމެންގެ ާހެޔޮ ާރަނގަޅު ގޮތަށް

ާކަމަށް ާނުގެނެވިއްޖެ ާވިޔަފ ރީާާމިކަމަށް ާއ ދެ، ާމައްޗަްށދ ނެ. ާައގު ާތަކެީތގެ ާއަނެްއކ ވެސް ާސަބަބުން ާމީގެ ެގާވަންޏ 

ާނަގައިފިާފައިދ  ާހަމަ ާޓެކްސް ާއަިދާ%ާއިން ާވެއްޖިްއޔ  ާމ32ާިެނގިޔަސްާ%32ާކަމަށް ާމިާާެނގިޔަސް ތަންތަނުން

ާއެ ާއަދަދު ާފައިދ ާއިތުރުކުރ  ާިވޔަފ ރީގެ ާާތަންތަނުގެ ާގޮސްފިާދ ނެއަްށ ާިއތުރުވެގެން ާއިތުރުވ ނެ. ކަމަްށާާމިބައި

ާަކނ ާމި ާފަރ ތްތަކަށް ާލިޭބ ާޚިދުމަތް ާއެ ާ%ޑަާވެއްިޖއްޔ  ާއޮްތ ާ%32ާއަޅ ފައި އަުގާާދޭތެރޭަގއިާއާ 32ާއ އި،

މީގެާސަބަބުންާއެާޚިދުމަތްާލިބޭާފަރ ތަށްާއޭގެާައގުާބޮުޑވެގެްނދ ނެ.ާބައެއްާޢިްއޒަތްތެިރާ، މަތިވެގެންދ ނެ.ާއެހެންވީމާ 

ާމ  ާމިއީ ާފ ހަގަކުރައްަވއިފި ާމިއިން.ާމެންބަރުން ާނޫނޭ، ާއެްއެޗއް ާމަާމިާބޮޑު ާވަރަށް ާބަޔެޭކ.ާދައްކަންޖެހޭނީ ދު

ާވ ނީ.ާ ާނޫން ާއެހެނެއް ާމިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންޓެިއނަރތޯ ާކިތައް ާމަހަކު ާމީހުންނަކީ އިމްޕޯޓްކުރ 

ާއެ ާފިޔ . ާނޫނީ ާއަލަނ ސި ާކޮންޓެއިނަރެާގެންނަނީ ާއެންމެ ާލައްކަމީހުން ާފަސް ާގެންނައިރު ާމަްއޗަްށާާއަށްާއް ވުރެ

އްާލުމަށްފަހުގަިއ،ާއެާއިތުރުކުރުމަށްފަހުގައިާދެްނާއެާސްއޭނަާއެާލ ާޓެކްާ، ވީމ ނީާވިޔަފ ރިާގޮސްަފއި.ާއެހެންއޮންނ 

ާ ާގެންދ ނީ. ާދޫކުރަމުން ާއޭނަ ާފަރ ތްތަކަށް ާގަންނަ ާހޯލްސޭލްޮކށް ާއެ ާއަތުން ާސަބަބުްނާ، އެހެންވީމ އޭނަ މީގެ

ާވ ހަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮޭޅޮގތަށް ާޙަޤީޤަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަސަރުކުރ ނެ. ާމިއީާސީދ ގޮތުަގއި ާނެތް. ާކަމެްއ ކަަދްއކ ނެ

ާޓެ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާއަާކްސްއަޅުަގނޑުމެން ާއެއްެޗއް. ާނަގަންޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ާނުނަގަާކީ ެއްއާޓެކްސް

ާމި ާއެއިެރއްަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާމީގެ ާއެހެންނަމަެވސް ާނުކުރެވޭނެ. ަކމެއް
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ާ ާސަރުކ ރަކުން ނޑިވަަޅީކާއޮންނަ ާދަ ާމި ާހަމަ ާމިއަުދ ާއަދި ާއެބަހުރި. ާކަންތަްއތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ކުރަންޖެހޭނެ

ކަުމގައިާވެްސާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޑޮލަރުާލިުބމުގެާދަތިކަންާއިންތިހ ާދަރަޖަާއަށްާބޮޑުވެަފއިާއޮތްާުދވަްސވަރެއް.ާމި

ނުޑމެންާމިސަރުކ ރުންާއެބަޖެހޭާހަމަާމީެގތެރެއިންާރަނގަުޅާފިަޔވަޅުތަެކއްާއެ ތިބީާޓޫރިޒަމަްށާާޅެންާއެބަޖެހޭ.ާއަުޅގަ

ާތިބިާނިސްބަތް ާބަރޯސ ެވގެން. ާޓޫިރޒަމަްށ ާފަިއސ ެގާާވެގެން ާބޭރު ާެތރެއިން، ާފައިސ ގެ ާލިބޭ ާޓޫރިޒަމަށް އިރު

ާުދވ ލެްއގެ ާކިހ ވަރެއްތޯ ާޭބންކުާތެރެއިން ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާވަދެގެންމައްޗަށް ާވަރަށްާތަކަށް ާއުފެދޭ ުޑާބޮާާދަނީ.ާމިވެސް

ާބޭންކުާ ާފައިސ  ާމި ާވެްސާާގެތަކުސުވ ލެއް. ާހޯއްެދވުމަށް ާގޮތްތަކެއް ާހިފެހެއްޓޭނެ ާފައިސ  ާބޭުރ ާދިވެހި ތެރޭަގއި

ާޚ އްޞަ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮވ ލަން. ާައޅުަގނޑު ާސަުރކ ރަށް ާދ އިރ ެގާާމިއަދުގެ ާހިންނަވަރު ާިމއަދު ގޮެތްއގައި

ފަރ ތުންާއަޅުަގނޑުާއެދެންާއަުޅަގނޑުާމިދެންނެވިާކަންތަަކްށާާރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ނޑުމެްނާހަ ާއަުޅގަ ާމަޝްވަރ ކޮށްގެން. ާސަުރކ ރ  ާހޯއްަދަވިއދެއްވުން ާައވަހަކަށް ާވެސް ާީވހ  ާމަެގއް ާހޯއްެދވޭނެ އްލެއް

ާފަ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާހަމައެކަނި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއަށް ާފައިސ  ާވ ހަކަދެއްކޭާބޭރު ާރ ތުން

ާށްާއިްބރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުާފަދަާމަޤ މެއްގައިާހުންނެވިާބޭފުޅަކީާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުކަމަ

ާބޮޑަްށާާ،ވ ތީާކަމަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާފަރ ތުން ާރައްޔިތުންގެ ާތަމްީސލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާފަރ ތުންނ އި އަުޅަގނުޑގެ

ާފަާއެ ާސަރުކ ރ ާމަނިކުފ ނު ާހޯއްދަަވއިދެްއވ ށޭ ާމަެގއް ާައވަސް ާމިަކމުގައި ާމިއީ. ާއެދުމެއް ާއެދޭ ރ ތުން

ާއެހެންވީމ މަޝްވަރ ކުރައްާ ާމަްއސަލަިއގަިއ. ާފައިސ ގެ ާބޭުރ ާމިލިއަްނާ، ަވއިގެން ާއެތައް ނޑުެމން އަުޅގަ

ާއަންނަ ާއަހަރެްއގަިއާރ އްޖެ ާޓުވަރިސްޓުން ާަލްއކަ ާއެތައް ާާޓުވަރިސްޓުންނެއް ާއޭގެ ާއިރު ާއަތުން ޑޮަލުރ2ާާމީހެއްގެ

ާދުވ ަލުކާވަންނަ ާއެަކއުންޓަށް ާނޯންނ ނެ.ާާރ އްޖޭގެ ާދައްެޗއް ާފަިއސ  ާބޭރު ނޑުމެންނަށް ާވީނަމަވެްސާއަުޅގަ ކަުމގައި

ާއެބަހު ާދަތިތައް ާމިކަހަލަ ާރިސޯއެހެންނަމަވެސް ާަބއެްއ ާމިއަދު ާވިދ ުޅވ ެނާރި. ާިތއްބަަވއިގެން ާމިތ  ާއޯނަރުން ޓް

ާމި ާއެަދއްާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަ. ާފ ޑުފ ޑުެގ ާވަރަށް ާއަށް ާވ ަހކަ ާާކ  ާނޫންތޯާހިބޭުފޅުން މ ޔަތަށް

ާއެ ާމިހ ރު ާމަަސއްކަތްކުަރނީ. ާާއަޅުަގނޑުމެން ާުމދ  ާއެާހިބޭފުޅުންގެ ާއޮންނ ނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތެްއ ާމ ޔަތްކުރ ނެ

ާމުޒ ހަރ  ާއަރ  ާތަންތަނަށް ާކަންަތއް ާގޮތްގޮތ  ާނުކުރެވޭނެ ާމަޞްކޮްށފައި. ާޤައުމުގެ ާމުޅި ާމިާމިއީ ނޑު ާއަޅުގަ ލަޙަތަށް

ނޑުާވ ހަކަދަްއކަނީ.ާއެ ާަދއްކަނީ.ާެއކަމަކު....ާމިާވ ހަކަާބޭފުޅުންގެާމަޞްލަޙަތަށްާވެސްާވިސްަނިއގެންާއަުޅގަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމެ

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާުކަޑާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާދިރ ސ ކުރި ާބިލު ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާއިން ާފައިދ  ާިވޔަފ ރީެގ ާއ ދެ، ރައީސް.

ާދިޔަ ާމަސަްއކަތް ާކޮމިޓީގައި ާއެހެންކަމުން ާހިމެނުނު. ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ނުޑާާކޮމިޓީގައި ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭގައި ޮގތ 

ާއެ ާދަންނަވަން. ާވެސް ާފުރަތަމަ ާވ ހަކަ ާބިާާހިތްހަމަޖެހޭ ާމި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާއަވަްސކުރުމަށްޓަކަިއާގޮތުްނ ލު

ާފ ހަގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތް ާފައިދާ ާކުރެްއވި ާވިޔަފ ީރގެ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާކޮށްލަން. ާޓެކްްސާާވެްސ އިން
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ާެޓކްސް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާވ ހަކަތަކަާާނެގުމ އި ާގިނަނެގުމުގެ ާވަރަށް ާރ އްޖޭަގއި ާވ ހަކަތަެކއް.ާާކީ ާދެކެވުނު ުދަވހު

ާނަ ާމިއަށް ާސިފަ ާވ ާއިޢަމަލީ ާމަަސްއކަތްކުރ  ާމިކަމ  ާވިޔަސް ާކަމުގައި ާަމޖިލީހުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާގިަނާަހކަ ހޭދަކުރި

ާހުށަހަޅ އި ާބަޖެޓް ާފަހަރަކު ާކޮންެމ ާތެރޭގައި ާވިދ ޅުވަމުންާރުދުވަސްތަުކގެ ާމިނިސްޓަރު ާމިއަންނަާާފައިނޭންސް ދޭ.

.ާމިާންނަާއަހަރުާޖީ.އެސް.ޓީންާނަގ ނަމޭމިއަާމޭ.އިންާނަގ ނަާއަހަރުާޓެކްސްާނަގ ނަމޭ،ާމިއަންނަާވިޔަފ ރީގެާފައިދ 

އަުޅަގނޑުާހަމަާ، ވ ތީާކަަމށްާވ ހަކަދެެކވުންާގެންދޭ.ާއެހެންަނމަވެސްާމިއަދަކީާމިކަމަށްާޢަމަލީާސިފަާއަންނަާދުވަސް

ާތަޢ ރަފުވެގައިމުާ ާބިލު ާމި ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާހިތްހަމަޖެހޭ ާދައުާވެސް ާފެށުމުން ާޢަމަލުކުރަން ާމިއަށް ލިބޭާލަތަށް

ާބަދަލުެވގެންދ ނެ.ާާއ މްދަނީ ާވެސް ާގޮްތ ާލިބޭ ާއެ ާއަދި ާަޔޤީން. ާހަމަ ާއަންނ ނެކަން ާބަދަލުތަކެއް ާބޮޑު އަށް

ާމިހ ތަނަށްާދައު ާއެކަާލަތަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާލިބޭ ާއ މްދަނީ ާބޮޑު ާއ މްދަނީ.ާއެންމެ ާލިބޭ ާޑިއުޓީން އްަޗކީާކަސްޓަމް

ާނުސީދ  ާޓެކްސްާމިއީ ާެނގޭ ާކަމަށްާގޮތުން ާއުސޫލުންާާެއއް ާހަމަހަމަ ާއެންމެން ާހަމަހަމަ ާގ ތްަގނޑަކަްށ ވ ތީ

ާދަްއކަމުން ާޓެކްސް ާބަދަލުތަކެްއާާސަރުކ ރަށް ާބޮޑު ާމިއަށް ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާެއއީ.ާއެހެންަނމަވެސް ާއުސޫލެއް ދ 

ާދިޔަ ާފ ހަގަކުރަން.ާކޮމިޓީަގއިާމަސަްއަކތްކުރެވެމުން ާއަޅުަގނޑު ނޑުމެާއަންނ ނެކަން ާައޅުގަ ާއެއްާއިރުަގއި ންާނިންމި

ާފ ސް ާޤ ނޫނު ާމި ާފައްޓ ނީ ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާމި ާވުމުން ާޤ ނޫނަކަށް ާޢަމަލުކުރަން. ާބިލަށް ާމި ެވާނިންމުމަކީ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތަސްދީޤު ާފޮނުވުމުން ާފ ސްކޮށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމި ާމިއަދު ާއެއީ ާކަމަށް. ާދުވަހުން ކުރ 

ނޑުާތަސްދީޤުކުރަްއވައިފި ވަަނާއަހަރުާފެށޭއިރުާޖެނުއަރީާމަހުްނ5233ާާމެްނގެާއުއްމީދަކަްށާވެަފއިާއޮތީާނަމަާއަުޅގަ

ާެނގޭ ާޓެކްސް ާހަމަޖެހިގެންދ ނެާފެށިގެން ާމިކަން ާިއއްެޔަގއިާާގޮތަްށ ާއެހެންނަމަވެސް ާހަނދ ންވާ ާކަމަށް. ނޑު ާއަުޅގަ

ާކުރީ ާބޭއްވުނު ާިއއްެޔަގއި ާއެާގޮތުަގއި ާޖަލްސ ަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާބޭއްވުނު ާމިހ ރުާކަާދުވަހު ާހުށަހެޅި ާިއޞްލ ޙެއް މަށް

ާމި ާތ ރީޚް ާފަށ  ާނަގަން ާޓެކްސް ާކުޑަކޮްށ6ާާވަނީ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ ާފަސްކުރެވިފައި. ާދުވަހަށް މަސް

ާނެގޭ ާޓެކްސް ާމި ާފެށިގެން ާމަހުން ާޖެނުއަރީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަމެއް. ާފ ސްކުރެވުުނާާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާމި ގޮތަށް

ާސިވިލް ާމުވަާާނަމަ ާާއްޒަފުންެގާމުސ ރަސަރިވސް ާއެ ާބައި ާިދޔަ ާއުނިވެގެން ާެޓކްސ2ާްއިން ްނާއިާމަްސާދުވަހުގެ

ާމި ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް ާހޯދުނީސް. ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާގެެނވުުނާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމި ާއެބައި ވަނީ

ާގޮާ ާއުިނެވގެން ާސަބަބުން ާކަލެޓްކްޓުާއިޞްލ ޙުެގ ާޓެްކސް ާއ ދެ، ާބެސްފައި. ާެޓްކސްއ  ާކަމެްއާކުރުމ އި ާހުރިހ  ހޭ

ނޑުމެންާމިާދީފައިާމިވަނީާވަރަށްާމިިނވަންާމުައއްސަސާ  އަކަްށ.ާަސރުކ ރުގެާެއއްވެްސާބ ރެްއާާކުރުމުގެާބ ރުާއަުޅގަ

ާވަނީ.ާ ާފ ސްކޮށްފަިއ ާބިލު ާއިދ ީރ ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޫނން ާގޮަތކަށް ާހިނގ  ާމައްޗަށް ާުމއަްއސަސ ެގ ާމިނިވަން އެ

ާދައު ާމިލިބޭއެހެންކަމުން ާފުރިހަާލަތަށް ާހޯދުމުގެ ާއިންލެްނޑުއ މްދަނީ ާމޯލްޑިވްސް ާޒިންމ  ާއޮތޯރިޓީންާާމަ ރެވެނިއު

ާމިާނަގަންޖެހޭނެ ާޚަރަދުކުަރން ާދަންނަވަން. ާައޅުަގނޑު ާޚަރަދުކުރެވޭީނާާކަމުގައި ާސަރުކ ރަށް ާސަރުކ ރުން، ތިބީ

ނޑު އޮތީާމުޅިންާާމެންާދޫކޮށްލ ފައިާމިއ މްދަނީާހޯދައިގެން.ާއެހެންނަމަވެސްާއ މްދަނީާހޯދުމުގެާހުރިހ ާބ ރެއްާއަޅުގަ

ާ ާމިއީ ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާއަތްމަށްޗަށް. ާބައެްއގެ ާއެހެންނަމަވެްސާދަތިއެހެން ާކަމެއް. ާކުރިމަިތވެދ ނެ ާވެސް ތަކެއް
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ާ ާެވސް ާުއއްމީދުކުރަނީ ާއިންލެންޑުާއަޅުަގނުޑ ާއޮތޯރިޓީާާމޯލްޑިވެްސ ާެއީއާރެވެނިއު ާބޭފުޅުންނަކީ ާތިއްބެިވ ާެއ ގަިއ

ާމި ާވުމާ ކަމަށް ާބަޔަކަށް ާުފރިހަމައެކުާގ ބިލު ާވަރަށް ާމިކަން ާއެާަގއި ާކޮށްދެއްވ ނެާއަށް ާހަމަާާބޭފުޅުން ކަމުަގއި.

ާބޭނުން ާޮގވ ލަން ާމިއަދު ާސަރުކ ަރށް ނޑު ާއަުޅގަ ާފައިދ ާއެއ އެކު ާޓެކްްސާިވޔަފ ރީގެ ާޕްރޮފިޓް ާޓެްކްސާާވަނީ އިން

ާފެށުމ  ާޢަމަލުކުރަްއވަން ާފ ސްވެ ާބިލު ާާނެގުމުގެ ާޑިއުޓީއެކުގައި ާދޭތެރޭަގިއާާަކސްޓަމު ާގެނައުމ  ާބަދަލުތަކެއް އަށް

އަށްާއެތެރެކުރ ާމުދަލުންާމިހ ރުާއެާނެގެމުންދ ާޓެކްސްާއިމްޕޯޓްާޑިއުޓީގެާގޮުތގަިއާާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވ ށޭ.ާރ އްޖެ

ނޑުާގަބޫލުކުރަން.ާއެހެާއަށްާަބދަލުތަކެއްާއަންނަންޖެހޭނެާގެމުންދ ާޓެްކސްނެއެާ ންކަމުންާމިާބިލަށްާކަުމގައިާއަުޅގަ

ާފެށުމ ާ ާވީހ ާޢަމަލުކުރަން ާވިސްނ ވަޑަިއގެން ާދެތެރޭ ާމިކަމ  ާމަޖިލީހަށްާާއެކު ާބިލެއް ާބެހޭ ާއެކަމ  ާައވަހަކަށް ވެސް

ނުޑާއުއްމީދުކުރަން.ާޑޮލަރުގެާދަިތކަމަކީާދެންމެާވި ފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާލުފޮނުއްވައިާކަުމގައިާއަުޅގަ

ާފަދައި ާވިދ ުޅވި ާރ އްޖެއެ ާހޯދައި ާގޮތްަތކެއް ާމިކަުމގައި ާކަމެއް. ާއޮތް ާކުރިމަތިވެފައި ާޤައުމަށް ާމުޅި ާމިއަދު އަްށާާން

ާހޯދަންާ ާގޮތްތަެކއް ާއެނުބރޭނެ ާބ ޒ ުރަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާެއާފައިސ  ާއިތުުރކޮށް ާގޮތްަތއް ާވަންނ ނެ ާފައިސ  ާބޭރު

ާާމި ާގަބޫލުކުަރނީޖެހިފައި.ާއަޅުަގނުޑާހިވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑ ާވިލުާތުން ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ފުށި

ާ ާމިކަމަށް ާއެހީތެރިެވދީގެން ާމިކަުމގައި ާމަަސއްކަްތކޮށްދެްއވ ނެހައެީކގައި ާހޯަދއިދިނުމުގައި ާައޅުަގނުޑާާއްލެއް ކަމަށް.

ާތަްއޔ ރަށް ާމަސައްކަތްކުރަން ާެއކަމުަގއި ާއެުކގައި ާމެންބަރަކ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާާމިހުރީ ާދެްއިވާަކމުގައި ދަންނަވަން.

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާހިސ ބުން 22ާާގަވ އިދުެގ ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާމ އ1ްވަނަ ާއެ ާދަށުން ދ ެގާގެ

ާފައިދ ާ)ށ(ގައި ާވިޔަފ ރީގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާާވ  ާބިުލގެ ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާއިްއވަން.1ާާއިން ާކިޔުން ވަނަ

ާ ާައިއޓަމު ާއެޖެންޑ  33ާާއަޅުަގނޑުމެން ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާއޮތީ ާދެން ާނިމުނީ. ާހުރ35ާިމި ާއެހުމަށް ާވޯޓަށް .

ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތް ާއައިޓަުމގެ ާިމ ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާފަށ ނީ ާއެހެނ33.12ްނޑު ސ ބުންާހިާމި، ވީމ ަގއި.

ނޑުާހުސްާ ާޢަލައިކުމް.ާމްއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއަރުވަން.ާަވއްސަލ ަވގުުތކޮޅެފެށިގެންާއަުޅގަ

ާ

 ]އަށ33:15ާާްއިނ32:42ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.35

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމަސައްކަތްމިނެޓ12ާު`. ާއަލުން ާހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު ާފަށަިއގެްނާާގެ ާމަސައްކަތް ފަށަްނ

ާ ާއައިޓަމް ާެއޖެންޑ  ާކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާމިއޮތީ ާގެންދ އިރު ާކަންކަމަށ35ާްކުރިއަށް ާހުރި ާއަހުމަށް .ާވޯޓަށް

ބެހޭާާވޯޓަށްާއެހުން.ާވޯޓަްށާއެހުމަްށޓަކައިާޖަހަންޖެހޭާރަނގަބީލުާޖައްސަވ ެލއްވުންާއެދެން.ާ)ަވުގތުކޮޅަށްފަހު(ާނިޒ މ 

ާސަލަާއެްއ،ާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިރޔ ޟްާރަޝީދު.ާމައް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާން:ވ ހަކަދެްއެކވުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވިލު

ާޢިއްޒަތްތެިރާރަ ާުކޑައިރުޮކޅެްއކުރިން ާރަީއސް،ާީމގެ ާއިޢުލ ނުޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާދ އިއީސް ާކުޑަުހވަދޫ ރ ެގާކުެރއްވި

ނިކުފ ނުާބައްލަވ ކަްށާމަުދާއ މިރަށްާބޭރުންާބަޔަުކާހަމަލ ދިނުމ ާގުޅިގެންާއެާމަްއަސލަާމަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙް

ާ.ާއެކަމަކުާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ....ނުޖެހޭނޭ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފްލޯރގަ ާމަޖިލީހުގެ ާވ ަހކަ ާޮދގު ާަކނޑައެިޅގެން ާމެންބަރު، ާައޅުަގނުޑާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތެއް ާދެއްެކވުުމެގ ިއ

ާމަާ ާއެ ާއޮންނ ނެ ާދަްނނަވ ފައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ނ ރުވ ނަން. ާވ ހަކަ. ާބަލ ނެ ާވ ހަަކާ، ްއސަލަ ާދޮގު ެއކަހަލަ

ާޮތއްޫޑާ ާެއއް، ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނ ރުވ ނަން. ާފުރުޞަެތްއ ނޑު ާއަުޅގަ ާަދއްަކވ ކަށް ާފްލޯރގައި މަޖިލީހުގެ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާެދއްެކވުން:ވ ހަކަތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

ާ ާިމާރައީސް، ާައޅުަގނޑުމެން ާއަކީ ާެގ ާކުރ  ާމަޖިލިސް ާއަސްލު ާނެީގ ާމި ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާިނޒ މ  ނޑު އަުޅގަ

ާނުރަްއކ ތެރި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާަކއިރީަގިއ ާމިތ  ާގެ. ާައންނަ ާޚިދުމަތްކުރަން ާބަަޔުކާާދައުލަތަށް ާގޮތަށް ވ 

ާއެބަޖެ ާމިކަންކަން ާކަންބޮުޑވ ތީ ާގުޅިގެން ާއެކަމ  ާދ ތީ ާރައީސް.ާޢަމަލުކުރަމުން ާއިނގޭތޯ ާހައްލުކުރަން ހޭ

ާމުންުޑާބޭލީމަ ާމީހުންގެ ާދ  ާކައިިރއަށް ާަދންނަވަިއގެންާރައީްސާއޮފީސް ާއަށް ކަމަކުާނުދ ނެ.ާާ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއަ ާދެން ާއެދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ާއެާނެއް ާރައްޔިތުންެގ ާމިހ ރު ާމުރ ޖަޢ ކޮށް ާމި ާކޮމިީޓން ގޮތަްށާާމ ިލއްޔަތު
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ސ ބަހަށްާވެސްާޤައުމަްށާނޑުމެންާތައްޔ ރުާއިނގޭތޯ.ާހިލޭހަމަާމުސ ރަތައްާމިހ ރުންާމިހ ރަށް،ާއަޅުގަާއަުޑއުފުލަންޏ 

ރަނގަޅުާގޮތަކަްށ،ާމިހ ރުާއެިކއެކިާކޮމިޝަންތަކުގެާެމންބަރުންާވެސްާމިތަނަްށާ، މަތްކުރަންާތައްޔ ރު.ާއެހެންވީމ ޚިދު

ނޑ ލ ފައިާހުރިހ ާއެންމެްނާާއެާ،އެހެންވީމ ހ ުހންާމުސ ރަާނަގަިއގެން.42ާާ، 12އައިްސާއެަބއުޅޭާ ބޭފުޅުންާވެސްާކަ

ނޑުމެންާޮގވ ލަން.ާއަުޅަގނޑުާބޭނުމެއްާނޫންާއެަކއްެޗްއާވެސްާއިނގޭތޯ.ާ ާޤައުމަިއގެންާކުރިއަށްާދ ންާައޅުގަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވި ާއެއް، ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމެންބަުރާއ ދެ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ލުފުށީ

ާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާން:ވ ހަކަދެްއެކވުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވިލު

ާނިމުމުގެާ ާދަންނަވ  ާެއއްެޗއް ާުއޅުނު ާދަންނަވަން ނޑު ާައުޅގަ ާތެރެއިން ާމައްސަލަެއއްގެ ާރައީްސ،ާނިޒ މީ ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާވެސް ާނަމ ދުކުރުން ނޑު ާއަުޅގަ ނޑ ލީމަ ާކަ ާމައިކު ާމަނިކުފ ނު ާއެހަކުރީަގއި ާބައިާާރ މޭ ާފަހުން ާޭއގެ ތަންކޮޅު،

ާައޅު ާަކނޑ ލެްއވީމަ ާަމއިކު ާނުބުނެވެނީސް ނުޑާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާނޭނގޭނެ. ާެއއްެޗއް ާއުޅުނު ާދަންނަވަން ަގނޑު

ާމި ާބައްލަވ ނަމޭ. ާތިމަންނަ ާއެަކން ާވިދ ޅުިވއޭ ާރައީސް ާޢިްއޒަތްެތރި ާއުޅުނީ ާއެާދަންނަވަން ކަެމްއާާތ ނގައި

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތޮއްޑޫ ާދެންމެ ާއެހެންދެންނެީވ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުބެއްލެވޭނޭ. ތިމަންނައަކަށް

ާމިފ ހަ ާބަާގަކުރެްއވި ާެއތައް ާމިތަނުގެތަނުގައި ާެއއްެވެގން ާބަަޔކު ާމެންބަރަްށާާއިވަރު ާމިއޮތީ. ާދޮރުމަތީގައި ހުރިހ 

ާމި ާހައްޔަރުކޮށްފައި ާމިތ  ާމިތިބީ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތް. ާދެވޭކަށެއް ާބޭރަށް ާކިހިނެއްާމިތަނުން ތޯާތިބީ.

ާމި ާމިހ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަތްކުރ ނީލަތުގައި ާއެހެްނވީމ ތ  . ،ާ ާވަރަްށ322ާާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ނޑަައޅ ފައިާރައްޔިތުްނގެާމަޖި މިާއެންމެންގެާކަންތައްަތްއާާލީހ އިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނ ،ސ ފުކޮށްާއެބައޮތްާމިާކަ

ނެާމިކަންާކުރަްއވަންޖެހޭ، މ ޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ހިސަލ މަތީާބ ރުތަކުންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާ

ާހިނގ  ާމިތ  ާއަލަކަށް ާމިއީ ާމިއީކީ،ާނޫންތޯ. ާނޫން ާމަރ ލ ނެާކަމެއް ާމިާާއިނގޭތޯ. ާއިންޒ ރުދިނުމ އި ާކަމަށް

ާއެހެންވީމ ކަންތަ ާހިނގަނީ. ާމިތ  ާނިންމިާާމި، އްތަްއ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާދެން ާބައްލަވަންޖެހޭނެ. ކަންތައްަތްއ

ާ ާައއި ާގުޅިގެން ާދިނުމަީކާނިންމުމަކ  ާގެއްލުން ާއަށް ާފުރ ނަ ާމީހުންގެ ާއަިއސް ާގުިޅގެން ާބަދަލަކ  ާއައި ާއަށް މުސ ރަ

ތަނުަގއިާނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަވ ާހުރިހ ާާކުރަްއވަންޖެހޭނެާކަމެއްާކަމަަކށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫެލއްާނުކުަރން.ާއެއީާމި
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ާކޮށްފަ ާއެއްބަސްެވވަަޑިއެގން ާއެހެންމެންބަރުން ާެއީއ. ާކަެމއް ާއޮތް ާނިންމެީވާ، ވީމ އި ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ެއކަމުަގއި

ާއިތުުރާ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާއޭތި ާކޮމިީޓއަކުން ާމ ލިއްޔަތު ާއަްނގަވ ނަމޭ. ާއަްށ ާކޮމިޓީ ާމ ލިްއޔަުތ ާއެކަންތައް ތިމަންނަ

އެަކްނާާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާ،ގޮތަކަށްާނުނިންމޭނެ.ާެއއީާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާނިންމ ފައިާއޮތްާގޮތް.ާއެހެންވީމާ 

ނޑުމެންާބޭނުމެއްާނޫންާމިާ ގޮަތަކށްާއެކަންތައްާކުރ ކަެށއް.ާާތަނުގައިާވަކިާގޮތަކަށްާނިންމީމަާއެކަންާނިމޭނެ.ާއަޅުގަ

ވިދ ުޅވ ާެއއްަޗއްާއަެނކަތިކުރ ކަށްާއަޅުަގނޑުާވޯެޓއްާނުދެން.ާމިތަނުންާވޯޓުާދެއްަވިއގެްނާާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާތި

ާސްކުރިާބަޔަކު.ާއެކަންާފ ސްކޮށްފައިާއެއޮތީާފާ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރު...

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާދެްއެކުވން:ވ ހަކަމަދުާއ މިރުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާ ާދ އިރ ގެ ާުހޅުހެންވޭރު ާނެގީ ާމި ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާައޅުަގނޑު ާއެާއ ދެ، ާވެސް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި

ާކޮމިޓީންާނިންމ  ާކުރުމަށްާއޮތްާގޮތެއްާާވިދ ޅުިވާފަދައިންާމ ލިްއޔަތު އޮތުމެއްާމިއަދުާަރއްޔިތުންނަްށާގެާމަީތންާއެކަން

ާއެ ާޮއޅިަވޑަިއގެން ާބޮޑަށް ާާވަރަށް ާަދއްކަމުން ާސ ުފކޮށްދޭންވ ހަކަ ާއެބަ ާއެކަން ާެއއީ.ާދ ތީވެ ާކަންަތއް ާއެއް ޖެހޭ.

ާ ާގުޅޭާދެވަނަ ާއެކަމ  ާމިތަނަްށާާކަމަކަށް ާޤަރ ރެއް ާއުނިކުރުމަށްޓަކައި ާހަމަޖެއްސުމެއް ާއޮތް ާހަމަޖައްސ ފައި ގޮތުން

ނޑަްށާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީާކަމެއްާހަމަޖައްސަިއގެންާއުޅޭނަމަާއިނގޭތޯ.ާއެީއާެއއްާކަންތައް.ާދެންާައނެއްާކަމަީކާއަުޅގަ

ނޑުމެްނެގާާންކަމ އަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާއަމ  އެކުާމިާމަޖިލީހަށްާވަދެވެންޖެހޭނެާކަމަށްާއަުޅގަ

ާއެީއ.ާއެކަމަކުާމިއަދުާރޭްއސުރެާކީާެވސްާކުރަން.ާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާރޫހަހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޤަބޫލު

ާމަޖިލީހުގޭ ާމި ާއެއްވ ނެާފެށިގެން ާދިޔަާދޮށަށް ާއަޑުއުފުލަމުން ާރައްޔިތުްނ ާތެރެއިްނާއިރުގަާކަމަށް ާރައްޔިތުންގެ ިއ،

މަޖިލީހުގެާދޮރުމަތީާިއރުގައިާިމއަދުާރައްޔިތުްނގެާަމޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާރައްޔިތުންގެާާބަޔަކުާައޑުއުފުލަމުންާދިޔަ

ާއަމ ން ާއެހެންވީމ ާއޮމ ންކަމ އޮތީ ާނޫން. ާ، ެއއްކޮެށއް ާވެސް ާމިހ ރަށް ާނޫނިްއަޔކާ މިހ ރުން ާހައްލުކުެރވިގެން ާއެކަން

ާވެސްާނެތްާމިތަނުންާނުކުމެގެންާގެާނުކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއް

ވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގއިާއިނދެގެންާބުއްދިސަލ މަތުްނާާކަމަށްާއަށްާދެވޭނެކަުމގެާއަމ ންކަމެއް.ާއެހެންެވއްޖެ

ާވ ހަކަާަދންނަވ ލީ.ާާއެ، ންވީމާ ުނކުރެވޭނެާއިނގޭތޯ.ާއެހެާމަސައްކަތެއް



 23 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަދުާަރޝީދު.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާހަކަދެއްެކވުން:ވ މަދުާރަޝީދުާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ާ ާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާިޢއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަޝުކުރިއްޔ  ާނިޒ މީ ނޑު ނަޑްށާާރައީްސ،ާައޅުގަ ާއަުޅގަ ާނެގީ ާމި ެއއް

ާއަދ ކު ާވ ޖިބު ާޤ ނޫނީ ާލިިބގެންވ  ާއަޅުަގނޑަށް ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާައއިާމި ާވަދެގެން ާހެނދުނު ާރުމަށްަޓކަިއ

ނުޑާމަޖިލީހަށްާއައުމަށްާހުރަސްއަޅ ާކ ރުާކު ރިމަްއޗަށްާއަަރިއާއިރުަގއިާަރއްޔިތުންެގާތެރެއިްނާބަޔަކުާއެްއވެާއަުޅގަ

ނޑަްށާމަޑުކުރަންޖެހުނުާިއނގޭތޯ.ާައޅުަގނޑަށްާހަަމާމިނެޓު،32ާާާއަޅުަގނޑަށްާހުއްޓުަވއިާމަޖިލީހަށްާނުވަދެ އަުޅގަ

ާރަްއޔިތެއް ާކޮން ާޤައުމުގެ ާމި ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ާރައްޔިތުންާހިތުގައި ާމަސްއޫިލއްޔަތ ިއާބ އޭ ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ގެ

ާބަލ ، ާޤައުުމެގާާެއއަށްާވ ޖިބަށް ާމި ާބަލ ފައި ާމުހުތ ދަށް ާފަރުދީ ާވ ޖިބ އި ާފަރުދީ ާއަމިއްލަ ާދިނީ. ާވޯޓު ރިޢ ަޔތްކޮށް

ާ ާތެެރއިން ާދިނީ.ާމ62222ާިރައްޔިތުންގެ ާވޯޓު ާއެާނތ ާމީހުން ާނުހުންނ ނެ ާެމންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއްއވެސް ާގައި

މެާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަްތވ ާގިނަާބޭފުޅުންާއެްއެވާބޭފުޅެއްގެާމިލްިކއްޔ ތުާިވއްަކިއގެންާހޮވިފައިާހުރި.ާހަމަާއެެހން

ނޫން.ާާެއއްާމުސ ރަާކުޑަާތިބީާއެަލވަނީ.ާަލވ އިރުަގއިާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކުަގއިާތިއްެބވިާބޭފުޅުންާާމިއަދުާހަޅޭއްާއެ

ާތިބި ާހަމަ ާއެާމުސ ރަ ާތިބީ. ާބައެއްާވަރަށް ާމަސަްއކަތްުކރ  ާއިންތިޚ ބުތަކުަގއި ާޕ ޓީގެ ާނޫން.ާާބޭފުޅުންނަކީ ވެސް

ާޕ ޓީ، އެހެންވީމ  ާނިސްބަތްވ ، ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާވެސް ާބޭފުޅުންނަކީ ާހިަފހައްޓ  ާޕ ޓީ އަްށާާމިއަދު

ާމިހ ރުންާ ާޢަމަލު ާމުޑުދ ރު ާނުބަިއ ާމި ާޮގވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިހެންކަމުން ާމެންބަރުން. ނިސްބަތްވ 

ާ ާޤ ނޫނީ ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާހުއްޓ ށޭ. ާނޫނިއްޔާ މިހ ރަށް ާދޭށޭ. ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާފުރުޞަތު ާއަދ ކުރުމުގެ ވ ޖިބު

ާގްރޫޕް ާޕ ލިމެންޓްރީ ާހަމައިްނާާއެހެންާ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއިންޞ ފ އި ގޮތަކަްށާވިްސނަންޖެހިދ ނޭާއިނގޭތޯ.ާޢަދުލ އި

ާދަސްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ޤ ާނެ.ކަންތައްކުރަން ާތެެރއިން. ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީާއަޅު، ނޫނީ ަގނޑުމެްނގެ

ާހުރަސްއެޅުުމގެ ާނޯާވ ޖިބަށް ާޤައުމުަގއި ާމި ާަރއްޔިަތަކށް ާއެްއވެސް ާއޮތް ާގޮވ ލަންާަޙްއޤު ާފުލުހުންނަށް ންނ ނެ.

ނޑުމެންނަށްާ ނޑުެމންގެާޤ ނޫނީާވ ޖިބުާއަދ ކުރުމަށްޓަކައިާއަުޅގަ ުރާދެއްވ ށޭ.ާަޣއިާުފރުޞަތުމިހ ރުންާމިހ ރަށްާއަޅުގަ

ާއަށްާފޮނުވ ލަދެްއވ ށޭ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާގެާ،ެވގެންާއެާއުޅެނީ.ާރޫޅާ ޤ ނޫނީާއެއްވުމެކޭާެއއް
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުއެްއ،ާމަނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްާާބެހޭާމައްސަލަާއ ދެ،ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާދެއްެކވުން:ވ ހަކަާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުރ ގެާމެންބަރުާމަނަދޫާދ އި

ާޤަބޫލުކުރެވެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމުއަޝުކުރިއްޔ  ާމިނިވަން ާމުސ ަރއިާނީ ެގާްއސަސ ތަކުގެ

ާބަދަލާ  ާމިގެަނއި ނޑަށް ާފިލުވ ލުމަށްޓަަކިއާާއޮނިގަ ާމިއަދަށް ާިމއަދުން ާނުތަވަސްކަން ާުއޅޭ ާއުފެިދގެން ާމި ގުިޅގެން

ާއަޅުަގނުޑާ ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާއަލުން ާމިކަންތައް ާމަޖިލީހުން ާމުޅި ާނޫނީ ާބ އްވ  ާބައްދަލުެވއް ާކޮމިޓީގެ މ ލިއްޔަތު

ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާނެގީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާނުއެއް ާއެއްިނޒ މީ ާދަށަކުްނާާކުތ  ަގވ އިުދގެ

ާއެކަްނާާނޭދެންާނިޒ މީާނުކުތ  ާއަުޅަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީ ައކަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަނިކުފ ނުާދެއްިވާފުރުޞަތުަގއި

ާމިއަދުންާމިއަދަށްާނިންމުމަށް.ާ

ާ

ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެން

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާކަެދއްެކވުން:ވ ހަތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

ާނިޒ މ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްސަލަާރައީސް، ާމިާބެހޭ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާނެގީ ާމި ާމިކަްނާާއެއް އުޅެނީ

ާ ާހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ާިމކަން ާއެހެންވީމަ، ާވެްސާހައްލުކުރަން. ާބިލު ާޓެކްސް ާއެބަޖެހޭ ާމިއަދު ނޑުމެން ައޅުގަ

ާގެއްލިާ ާފޯަކސް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާޖެހިގެން ާބެރެއްގައި ާޖަހ  ާމީހުން ާަބޔަކު ނޑުމެން ނުވ ނެ.ާާގެންފ ސްކުރަން.ާއަުޅގަ
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ގަިއާއެެހންާމަޖިލިސްާމެންބަރުންާޤައުމުތަކުގަިއާމަސަްއކަތްކުރ ހެންާމެންބަރުންނަށްާމިތަނުގައ3ާިމ ރޗްާ، އެހެންވީމ 

ާ ާހުރިހ  ާކުިލ ާމ ޭލގެ ާއެއ ެއއްކޮށް ާހަމަ ާނިންމައިދޭްނވ ނެ. ާއަޅައި ާވެސް ާއިމ ރ ތެއް ރައްޔިތުންނަށްާއޮފީސް

ނޑައިާ ނޑ ލައިާައދިާއެބަވަރަްށާަރނގަޅަށްާ، ވެްސާލ ންވ ނެ.ާއެހެްނވީމ ާރަނގަޅަކަށްާކަ ސ ލަކަްށާތިބިާމިާމިކަންާކަ

ާމުޙް ާމިޤްޖަޒީރ  ާރައީސ ސިން، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫސްވެރިން.ާާދ ދުމެން. ާބައެއް ާޮގނިޑއަކަްށ ާވ ދަކުރެްއވި ެވސް

ާކުރ ނެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއެހެންވީމ ާނުހޮވުނީ. ާނޫން. ާއެނގެންޖެހޭާ، ކަމެއް ާއެބަ ާއެންމެންނަށް ހުރިހ 

ާމަ ާމިރައްޔިތުންގެ ާޤަދަރުވެރި ާވެްސ ާމުއަާރ އްޖޭާޖިލީހަކީ ާެއއް ާދައުލަތުގެ ނޑުމެންނަށްާގެ ާއަުޅގަ އްސަސ ކަން.

ާއުޅޭާ ާނަަގއިގެން ާކ ރު ާލަިއގެން ާމުަވއްޒަފުން ާސަރވަންޓް ާސިވިލް ާއަތަކަށް ާކޮންމެ ާހަދައިގެްނ ާކޮޓަރި ާއެއަރކޯން

ޤައުމަށްާގެނެސްާމިާޤައުމުގެާމ ލޭގެާކުލިަތްއާާލަތްާޙަޤީޤަތުަގއިާމުޅިހ މިާޚ އްޞަާ، ބައެއްާނޫންާމިއީކީ.ާއެހެންވީމާ 

ާވެްސާ ާވަޒީރުްނ ާގެނައުަމށްޓަކައި ާއެއްޗިހި ާައތްފޯރ ފަށަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާހުރިހ  ާރ ްއޖޭގެ ާތިރިކޮށް ާއެްއކޮށް ވެސް

ާއަށްާސައިޒަށްާަކނޑ ލަންާައޅުަގނޑުާގޮވ ލަން.ާާކަމެއްާހަމަާފުލުންހެންާބައިސްކަލްާގެނެްސާހުރިހ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގައްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާކަދެްއކެވުން:ވ ހަގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ިހރުާއ ދަމްާ

ާބިރު ާއަދި ާވަރަްށާހައިރ ްނވ ންޖެހުނު ނޑު ާަރއީސް،ާއަުޅގަ ާުދވަހެްއާމިއަދު.ާާޢިއްޒަތްތެރި ާގަތް އެހެންކަމުްނާވެސް

ާމި ާދަންނަވަން ާއަުޅަގނޑު ާުސވ ލަކީ ާވ ހަކަާއަޅުަގނުޑގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާާއުޅޭ ާމި ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާމި އަކީ

ާހިތަށް ާއަޅުަގނޑުގެ ާކޮންތ ކުބ އޭ ާއޮތީ ާމިައދު ާރައްކ ތެރިކަން ާދެވިފަިއވ  ާމެންބަރުންނަށް އަރަނީ.ާާމަޖިލީހުގެ

ާކޮންފަދަ ާދެްނ ާވ އިުރގައި ާދިމ ވ ާނުރައްކަލެއްާއެހެންކަމަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމ ބ ޭއ ނުޑާ، ނީ. އަުޅގަ

ލަތަށްާބަލ އިރުގައިާމުިޅާހ ތިޞ ދީާވ ާއިޤުާމިއަދުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންާމިއަދުާޤައުމަށްާދިމ ވެފައި

ާ ާމުސ ރަ ާއެންމެންގެ ާހުރިހ  ާމުރ ޖަޢ ކުރުމަށްފަހުގައި ާއަލުން ާމުސ ރަ ާކުަޑކޮށްލަން.ާޤައުމުގެ ާވަރަށް އެކަށީގެްނވ 

ާކަމަށްާހަދ ފައިާކުަޑކޮށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ރުފިޔ 2222ާާއަީކ،ާާވަޒީެރއްގެާމުސ ރަ

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއް،ާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ()ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

 ާދެއްެކވުން:ވ ހަކަމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާމަސައްކަްތކުރ  ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެން ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމީޑިޔ ތަކުންާސްާޝުކުރިއްޔ  ާމިާޕިންގޮތް ާކުރ ތީ

ާމައްސަލަ ާާހުރިހ  ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާދިމ ވަނީ. ާމި ާއިޤުއެއް ާމަސައްކަތްކުރަނީ ާޚ އްަޞާމަޖިލީހުގެ ތިޞ ދީ

ފ ްސކުރަން.ާއިްނާޓެްކސްާބިލެއްާާލަތެއްގަިއާމިާޤައުުމާއޮތީާިމާޤައުމުާއެކަމުންާއެރުމަށްޓަަކއި.ާވިޔަފ ރިާަފއިދ ހ 

ާޖީ.ެއސް.ޓީ ާފ ސްކުއަނެއްކ  ާވެސް ާބިލުތަކެއް ާހުރި ާދެން ާފ ސްކުރަން. ާބިެލއް ާއަޅުަގނޑުމެްނާގެ ރަން

ާލިބޭމަސައްކަތް ާއ މްދަނީ ާދައުލަތަށް ާކުރަންާކުރަނީ ާމިކަން ާައޅުަގނޑުމެން ާީކއްވެތޯ ާކުރުމަށްޓަކައި. ާކަންތައްތައް ނެ

ކަމަށްާާދިޔައީާަދއުލަތަށްާއ މްދަނީާނުލިބޭތީާއުޅެނީ.ާސިވިލްާސަރވިްސގެާމުަވއްޒަފުންގެާމުސ ރަާެކނޑިގެންާއެާމި

ާމި ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާވިދ ުޅަވނީ. ާއެަކންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެާާކުރަނީ ކުރުމަށްޓަކައި.

ާގޯނ ުކރީމަާކުރަންމަސައްކަތް ާމަގުމަތިން ާމެންބަރުންނަށް ާހ ޒިރުވ ންތިބި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއެކަންާކިހިނެއް، ެވގެން ާތޯ

ާއެހެންވީމ  ާކުރ ނީ. ާއެކަން ާކިހިނެއްތޯ ާމަގުތަްއާ، ކުރ ނީ. ާމ ލޭގެ ާއެބަޖެހޭ. ާމަގުފަހިވ ން ާކުރުމަށްޓަކައި އެކަން

ާ ާވަދެއަމ ންވ ން ާމަޖިލީހަށް ާއަިއސް ާެވސް ާހިނގ ަފއި ާމަގުތަކުަގއި ާމ ލޭެގ ާމެންބަރުންނަށްާއެބަޖެހޭ. ވެންޖެހޭނެ

ާއެމަސްއޫ ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި. ާމަސްއޫމެންބަރުާލިއްޔަތު ާއަދ ކުރަންން ާއަންނަާލިއްޔަތު ާމިތަނަށް އިރުަގިއާާެވގެން

ާސްޕިންމީޑިޔ ތަ ާގޮްތގޮަތށް ާފ ޑުފ ޑު ާކިހިނެއްކުން ާމިާތޯކުރީމަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމިއަދު ާދިމ ވަނީ. ތިބީާާކަންކަން

ާފައިދ  ާައހަންާވިޔަފ ރި ާވޯޓަށް ާބިލަށް ާނެގުމުގެ ާޓެކްްސ ާިމާާއިން ާހުއްޓ  ާއިުރކޮޅަކަްށވެފައި ާކުޑަ ާހަމަ ވެގެން.

ާހުއްޓިދ ނެތީ ާކަންފަތްމަތީގަާމަޖިލިސް ާމެްނބަރުންގެ ާަބއެއް ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާބިުރގަނޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ިއާވެްސ

ާމި ާމަންޒަރެްއ ާދުށް ާލޮލުން ާައޅުަގނުޑ ާމިީއ ާވަންނަނިކޮށް. ާމަޖިލީހަށް ާއެބަހުރި ާައޅުަގނުޑާނތ ާޖަހ ފައި ގަިއ.

ާ ާމ8ާިމިތަނަށް ާައއިްސގެން ާމިނތ ާޖެހިއިރު ާާަގއި ާބަލަމުންނޭ ާކަމެއް ާަބެއްއާާމިހުިރހ  ާކޮން ާމިއީ ދަނީ.

ާމިސްޕިން ާަބއެއްޯތ ާކޮން ާމިކަންާކޮށްގެން ާާކަން ާމޭޔަރަކުރުވަނީ. ާހޯދަންމ ލޭގެ ާވޯޓު ާކުރިމަތިލަިއެގން ެވގެްނާާށް

ަގއިާކުރަމުންދ ާމަސައްކަތްތަްއާރަނގަޅަްށާނމީހުންާއެްއކުރިޔަަކްސާކަމަކުނުދ ނެާޢިއްޒަތްތެިރާަރއީސް.ާމިތ ާ،ބަޔަކު

ާއެނިގގެންނޭާކަންކަންާވ ނީ.ާ

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަކަށް..ާދ ންޫދާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެއްއެްއ،ާހުރިހ ާާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ  ފަހަރ ާއަތްޕުޅުާނަްނގަވ ތީާއަުޅގަ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާހަކަެދއްެކުވން:ވ ދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟްާ

ނޑުާނިޒ މީާމަްއސަލަޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާ ެއްއާމިާނެގީާައޅުަގނޑުމެްނާާއީސް،ާައޅުގަ

ާވަރަށްާސްމޫތުކޮށްާމިާވޭުތވެދިޔަާދެތިންާދުވަހެއްަގއިާމަޖިލިސްާގެންގޮސްާިމއަދަކީާދައުަލތަށްާއ މް...

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޑުކޮށްލަދެއްވ ތި.ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.ާ

ާ

ާެގންދެވުން(ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށް

ާ

 ާހަކަެދއްެކުވން:ވ ދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟްާ

ާދައުލަތަށްާއ މްދަނީ...

ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާކުރިއަށް...ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ
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 ާދެއްކެވުން:ވ ހަކަވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާ

ާއުާ ާޖެހިގެްނ ާމި ާމިއަދު ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމައްސަަލއިޝުކުރިއްޔ  ާރައީޅޭ ާޢިއްޒަތްެތރި ާިމާަގއި، ާިމއަދު ސް

ާބިލުގެާ ާޓެކްސް ާފެނޭ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާޤަރ ރެއް. ާދެ ާއެބަޮއތް ާހުށަހެޅިފައި ާމަޖިލީހަށް ާމައްސަލ ަގއި ާއުޅޭ ޖެހިގެން

ާޤަރ ރ ކަ ާދެ ާއެ ާނިންމ ފައި ާމިާާބެހޭާންތައް ާމަޝްވަރ ކުރަން ާއ މްދަނީާނތ ާގޮތުން ާވ ހަކަދަްއަކން.ާދައުލަތަށް ގައި

ާ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިާހޯދުމަށްޓަކައި ާވެސް ާިއއްެޔަގއި ާކޮށްގެން ާމަސަްއކަތެއް ާބުރަ ާިއއްޔެނތ ާއެތައް ނޫްނާާގައި

ާ ާވެސް ާދިވެހ9ާާިއިހައްދުވަހު ާބުނ  ާބޮޑުކަމަށް ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާަމޖިލީހުގެ ާފ ސްކޮށްފިން.ާރައްޔިތުންގެ ބިލެއް

ާފައިސ  ާެއއްެވސް ާގ ތަށް ާމެންބަރުން ާމަޖިީލހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާހޯާރައްޔިތުން ާމަނ އެއް ާައުއމަކީ ކަމަްށާާކަމެއްާދަން

ނޑުމެްނާާނަމަާއެއީާޤ ނޫނީާކުށެއްާއެއްާދީފިާހަދައިާއަޅުަގނޑުމެންާެއއްެވސްާމީހަކަށްާފައިސ  ަކމަށްާހަދައިާއަޅުގަ

ާރަްއޔިތުންެގާ ާެވސް ާގެނެްސގެން ާއިޞްލ ޙު ާބިލަށް ާއިމްތިޔ ުޒގެ ާއެބަޖެހޭ. ާހަދަން ާކަމަކަްށ ާެގއްލޭވަުރގެ ނިޑ ގޮ

ާކަމަށްާއެބަާހަދަންޖެހޭ.ާާއަތުންާފައިސ ާހޯދުމ އިާފައިސ ާދިނުމަކީާމަނ ކަމެއްާގެމެންބަރުންމަޖިލީހުގެާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝުކުިރއްޔ  ާމެންބަރުާއ ދެ، ާމ މިޢިްއޒަތްތެރި ާއިބްރ ހީމަށްާނ. ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ގިލީ

ާފުރުޞަތު.

ާ

 ާދެއްެކވުން:ވ ހަކަގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާނމ މި

ާދަންނަވ ލަްނާބޭނުންއ ދެ،ާ ާަރީއސް،ާއަުޅަގނޑު ާމިހ ރުާމިާާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑު...ާޢިއްޒަތްތެރި ވަނީ

ާހިނަގއިގެން ާކަންތައްތައް ާއަުޅަގނާމަޖިލީހުގެ ާއެނގޭ. ާއެބަ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮތް ާދ  ލަޙަތ ިއާމަޞްޑުމެންގެ

ނޑުާދުށިންާއެބަލަހައްޓަންާިތއްެބވިާއަމަންޢ އްާއަމ ންކަން ބޭފުޅުންާވެްސާާމުާބަލަހައްޓަންާތިއްބެވިާބޭފުޅުްނާއަުޅގަ

ާބޭނުން ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންނެވުމަށް. ާކޮންޓްރޯލަށް ާެއކަން ާމަސަްއކަތް ާޢިއްޒަތްެތިރާާކުރެްއވި ވަނީ

ނޑުމެންާޤަާމެންބަރުންނޭ. ، ދަށުާދަރަޖައެްއގައޭ.ާއެހެްނވީމާ ާވަނީާއިޤްތިޞ ދީާގޮތުންާވަރަށްާނިކަމެތިާއުމުާމިއަޅުގަ

ާކުރިއަށް ާޚިޔ ލުތަކަިއގެން ާތަފ ތު ާހުރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދެން ާނިންމ ފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލު ދަމ ާާޓެކްސް

ާލަސްވެއްޖިާ ާމި ާދެން ާމިހ ރު ާމުސްތަޤުހިނގ ށޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއައްޔ  ާމ ާބަލުގައި ާނިކަމެތިކަން ާއޮތް ންނަން

ާ ާޤައުުމގެ ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާދަންނަވ ލަީނާހ ބޮޑޭ. ާއަޅުަގނުޑ ާހިނަގއިދ ނެތީވެ ާދަރަޖައަކަށް ާދަށު ާބޮޑު ާވަރަްށ ލަތު

ާކުރިއަށްާދެވޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަން ނޑުމެންާނިންމ ފައި ާއަޅުގަ ާބިލު ާމި ާމެންބަރުންާއަރިހުން ޮގްތާާޢިއްޒަތްތެރި

ާދެން ާމައްސަލަތަކައިާއަާހަދ ފައި ާހުރި ާގެންިދއުމަށޭޅުަގނޑުމެން ާކުިރއަށް ާމެން، .ާއެހެންވީމާ ގެން ބަރުންާޢިއްޒަތްތެރި
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ާނިންމ ލަދެއްވުމަކީ،ާ ާކަްނތައް ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާދެއްަވއިގެން ާެއއްބ ރުލުން ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެއްބ ރުލަްއވ  މިއަށް

ާނިންމުމަކީ ާކަންަތއް ނޑުާއޭޓެކްސްެގާޤ ނޫނުގެ ާއަލިެވގެްނދ ނެާސަބަބަކީ.ާއެއަުޅގަ ާކުރިަމގެއް ާއޮތް ވ ހަަކާާމެންނަށް

ނޑުާމިާތެދުީވ.ާ ާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއަރިހުންާއ ދޭސްާދަންނަވ ލަންާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާައޅުަގނުޑާޝުކުރިއްޔ  ާއެއްގޮތަށް ާލަފ ފުޅ އި ާދެއްވި ާތިޔަ ދެންމެ

ގެާދަށުންާޢިއްޒަތްތެިރާަޓމްާނިމިގެންާދެންާއޮތްާައއިަޓމުޢަމަލުކުރ ނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް،ާމިާއައިާ

ާފުރުޞަތު ާާމެންބަރުންނަށް ނޑު ާމިާއަޅުގަ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ާގެންދ ނަން.ާއަޅުަގނޑު ވިޔަފ ރީެގާާދަންނަވަނީާއަުރވަމުން

ާނިންެމވިާާފައިދ  ާކޮމިޓީން ާބިލު ާެނގުމުގެ ާެޓކްސް ާމެންބަރުންނަްށާާއިން ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ްސކުރެްއވުމަށް ގޮތަށް

ާގޮތަކަށްާޯވޓުދެއްވުމަށް.ާާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

29ާާ ދެްއވީ:ވޯޓުާ

23ާާާާާާާާާާާާާާާ  ާާާާާ ވޯޓުާނުދެްއވ :

25ާާާާާާާ  ާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

 

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާވިޔަފ ރީެގ28ާ.ާޖުމްލ12ާަ.ާފ ްސވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ28ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާގެާބިލުާކޮމިޓީންާނިންމެވިާގޮތަށްާފ ސްވެއްޖެ.ާފައިދ ާއިންާޓެކްސްާެނގުމު

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.31

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާދެން 31ާާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމް ާެއޖެންޑ  ާމ31ާާިއަށް. ނޑު ާއަޅުގަ ާިދއުމަށްފަހު ާއަށް

ާފ .ާތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަދ އިރ ގެާިޢއްޒައަރުވަނީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަަލާއެއް.ާތިމަރަފުށީާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާ

ާއަ ާމިމަްއސަލަ ާރަީއސް. ާހަްއލުކުރެވެންޢިއްޒަތްތެރި ާމަނިކުފ ނަށް ާރ އްެޖާކީ ާމުޅި ާައޅުަގނޑު ާެއއް. ާމައްސަލަ ޖެހޭނެ

ަގއިާރުާމަޖިލީހެއްާމިާރ އްޖޭގެާތ ރީޚުާޒިންމ ދ ާވަނަާމަޖިީލހަށްާވުރ32ާެގަިއާމިާރ އްޭޖގެާތ ރީޚުާގޮވ ލަނީާމިާާއަށްާމި

ނޑުމެން.ާމިީއާރައްޔިތުންާކުރ ާޝަކުވ 45ާާނުއުފެދޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިހ ތަނަށްާ ޤ ނޫނުާނިންމައިފިންާއަޅުގަ

ާ ާފޯނުަގއި ާއަުޅަގނޑުެގ ާމިހިރީ ާނޫން. ާކިތައްާއެްއ ާަރއްޔިތު ނުޑގެ ާއެދެނީ.ާާއަުޅގަ ާއެހީތެރިކަމަށް މީހުންތޯ

ެވގެންާައއިާބަެއއްާނޫނޭާމިތަނަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމައްސަލަާއެްއ،ާޑުމެންނަކީާމުސ ރަޮކަޅށްާޑިޕެންޑުާއަޅުަގނ

ާިމއަދު ނޑު ާއޮނިގަ ާމުސ ަރއިގެ ާސަރުކ ރުގެ ާމުޅި ާސަރުކ ރުގެ ާމުޅި ާޤަބޫލުކުރަްނ. ާވެސް ާފެށިގެންާއަޅުަގނޑު ން

ާ ާހުށަަހޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ 1ާާބަދަލުކުރަން 5ާާަބއިކުޅަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާަކނޑ ލަންީވ. ާއިން ާުމސ ރަ ހ ސ32ާާްަބއި

ާބ އްވަާ ާޖަލްސ  ާއެއް ާމަޖިލީހުގައި ާޤަބޫުލކުރ ނަން. ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާޤަބޫލުކުރ ނަން. ާމުސ ރަ ދޭންޖެހޭނީާއިރުފިޔ 

ާއެ ާމަހެއްަގއި. ާއަޅުާާކޮންމެ ާރުިފޔ ާގޮތަްށ ާހ ސް ާފަންސަވީސް ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން ގަ

ާބ ކީ ާދެން ާހައްދަވ ފައި ާާމުސ ރަ ާމީހުންނަށް ާސަރުކ ރުގެ ާމުސ ރައަކަށ32ާާްތިބި ާބޮޑު ާއެންމެ ާރުފިޔ  ހ ސް

ާމި ާޙަްއޤުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުާހައްދަވަންވީ. ާއައިްއސަ. ާމިާތިބީ ާނޫން ާހޯދ ކަށް ާސ ރަ

ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއައިސް ާހިތަށްާތިބީ ާއެއްޗެއްާމަޖިލީހަށް ާމިާއެރިހ  މަޖިލީހުގެާާިކޔ 

ާނަގ ލ  ާކަރ މ ތް ާމިާއަނބުރ އި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއީ ާސަލ މަތްކުރުން ާއެއް ާޒިންމ  ާމަނިކުފ ނުގެ ާއިރުަގއި

ނޑިާހުތުރުާމަޖިލީހަށް،ާމިމަޖިލީހަށްާނި ާބަޔަކުާއެބަާއެއްޗިހިާރައްޔިތުްނގެާތެރެިއންާވަރަށްާމަދުާާސްބަތްކޮށްާވަރަށްާހަ

މަޖިލީހުގެާައނބުރ އި،ާޢިްއޒަތ ިއާކަރ މ ތްާހިފެހެއްޓުންާޢިއްޒަތްތެރިާާގޮވ .ާއެހެްނވީމ ،ާމަނިކުފ ނުެގާޒިންމ ާެއއްާމި

ާމަޖިލިސްތަކުެގާރަްއޔިތުން ާަޤއުމުތަކުަގއި ާަދއްކާ ރައީސް.ާދުނިޭޔގެ ާވ ހަކަ ާަޙއްޤުތަކުަގއި ާކުރ ެނ.ާާގެ ާުޒވ ބު އިުރގައި

ާ ާނޫން. ާަކމެއް ާއައު ާއެއީ ާއޮޅުންމައްސަލަޖެހޭނެ. ާރަްއިޔތުންނަށް ާހަމަ ާމަޖިލިސްގެާއެއީ ާއެއީ ާވެސް ފިލުވައިދިނުްނ

ާޒިންމ އަކަށް ާވިާރައީސްގެ ާރައްޔިުތންނަށް ާހުއްޓުވުމަށް ާެއކަންކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމަނިކުފ ނަށް ސްނައިދިނުމަށްާވ ީތެވ

ނޑުާޮގވ ަލން.ާޝުކުރިއްޔ . ާމަނިކުފ ނަންާއަޅުގަ

ާ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމްާއަޙްމަދު.ރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއިލްހ ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާެގމަނަފުށީާދ އި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:މްާއަޙްމަދުާމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ ގެ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާދެއްކެވިާހުރިހ ާވ ހަކަާ

ާބޮލުން ާގައިން ާަފއިން ާއަތ  ާައޅުަގނޑު ާދަންަނވަން.ާއެާާއަށް ާވ ހަކަ ާވަރަށްާާވެްސާޤަބޫލުުކރ  ާދެންނެވީ ަމނިކުފ ނު

ާވ ހަކަތަެކއް ނޑުާާމުހިއްމު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާވެސް ާުޝކުރު ާއެހެންވެ ާޤަބޫލުކޮށް ކަމަށް

ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާމިތ  ާދެރަެވއޭ ާއެހެންާވަރަށް ާކިޔ ތީ. ާރަްއިޔތުންނޭ ާއެތ ާާގިނަ ާމީހެކޭ ާދެތިން ވިދ ުޅނުވޭ.

ާމި ާތިއްބެވީ. ާމީހެކޭ ާދެތިން ާވ ހަކަދައްަކވ . ާއަށް ާިރއަލިޓީ ާާތިއްބެވީ. ާތިބީ ާކަންމަތީަގިއ ާގޯިޅ4ާާގޯޅި ާއެ މީހުން.

ާ ާމެންބަރ2ާާުކަންމަތީގައި ާޢިްއޒަތްތެރި ާތެރޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިތަނަށް ާއެއް. ާވ ހަކަ ާރަނގަޅު ާދެްނ މީހުން.

ާާއ މިރު ާހަމަލ  ާަގީޑގަިއ ާއެތ ވަަޑިއގެންނެވި ާއެީއ. ާކަމެކޭ ާކުރި ާތިބެގެން ާމީހަކު ާދެިތން ާއެކަމަކު ާމ ާާދެއްވި. ނެތޭ

ނުޑާބޭނުމެއް، ނަާބަޔަުކ.ާއެހެންވީމާ ގި ނުޭވާާރަްއޔިތުންގެާޚިޔ ލ އިާފިކުރުާއޮީތާމުސ ރަާބޮޑުކުރަން.ާއެކަމަުކާއަުޅގަ

ާގޮތުަގިއާ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާައުޅގަ ާއެކަމަކު ާނޫން. ާވެސް ާމީހެއް ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް. ބޮޑުކުރ ކަށް

ާބޭނުން ާއެރައްޔިތުން ާއެ ާއެާނގޭާ. ާއެބޭފުާވިްއޔ  ާފޯރ ނެކަން. ާއެހީތެރިަކން ާމަދަދ އި ާމީގެ ާެވސް ވ ހަކަާާޅުންނަށް

ާމި ާނޫން ާރަީއސްއޭާާދަންނަވ ކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންެދވުމުެގާާ،އުޅެނީކީ. ާކުރިއަށް މަޖިލިސް

ކުރިންާފުލުހުންނަށްާދަންނަވ ށޭާޤ ނޫނީާއިމުގެާތެރެއިންާކަންތައްާކުރުމަށްޓަކައިާމިާބޭފުުޅންާމިތ ާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާ

ާދެންނެވީމަާއެއް ާރައީސް ާހަމަ ާދަންނަވ ޭށ. ާއުސޫލުން ާރީތި ާަހމަ ާގެންދަވ ށޭ. ާރަނގަުޅވ ނެ.ާާއެާ،ފަރ ތަށް ކަންަތއް

ާދެ ާސަން ާޖުީޑޝަލް ާައކީ ާހިތ މަ ާހުންނެވިާމީގެ ާވެިލޒިނީާާކުރަްއވ ފައިރައީްސާޢައްޔަންާ، ރވިްސާކޮމިޝަުނަގއި ހުރި

ާއެ ާބޭފުޅަކު ާމައްސަލަައކަށްާކިޔ  ާއަޅުަގނޑަށް ާމިއީ ާހުންނެވީމަ ާވަރަށްާާތ ނަގިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވެ ވީ.

ތިާމަޤ މުގައިާތިއްބެވިާބޭފުުޅންާވެސްާއެތ ާތިއްބެވީމަާހިތ މަކުރަންާވެލެޒިނީާއެތ ާހުންނެވީމަ.ާއަދިާސަރުކ ރުގެާބޮޑެ

ތ ނަގއިާވެްސާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާދެރަވޭ.ާދެރަވެާހިތ މަކުރަން.ާބޮޑެތިާުމސ ރަތައްާނަންަގަވއިގެްނާތިބިާބޭފުޅުންާއެާ

ާއެ ާވެސް ާސެެކޓްރީ ާޕްރެސް ާމިާތިއްބެވީ. ާދެން ާއެއް. ާމައްސަލަ ާދެރަ ާވަރަށް ާމީ ާދެން ާހުންނެވި. ވ ހަކަާާތ ނގައި

ނޑުާދަންނަވ ނީާމި، އުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ާދަންނަވ ކަށްާނޫންާމިާ މަޖިލީހުގެާކަރ މ ތްާނަގ ލަންާނޫޅޭށޭާއެއްެވސްާާއަުޅގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާރ ްއޖޭގެ ާބަދަލުކޮށްލަން. ނޑު ާޮއނިގަ ާމުޅި ާފެންނަނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާައއިސް، ާމިތަނަށް ބަޔަކު.
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ާ ާދ އިރ 52ާއަށް ާހ ސް.ާގެމަނަފުށީ ާމެންބަރަށް ާއިނގޭތޯ.52ާާގެ ާޚިޔ ލު ނޑު ާައކީ.ާައޅުގަ ާަމއްސަލަ ހ ްސ.ާކޮބައިތޯ

ާ ާވެސް ނޑިޔ ރުންނަްށ ާފަ 52ާާއެހެންވީމ ، ާަކނޑ ލ ފައ32ާާިހ ސް، ާކ ރުތައް ާުހރިހ  ާވަޒީރުންނަށް ާރުފިޔ . ހ ސް

ާއެހެންވީމ ސައިކަލުތަުކގަާ ާުއޅުްއވަންޖެހޭނީ. ާ، އި ާލިބެންޖެހޭނީ ާއެްޑވަިއޒަރުންނަށް ާއޭރުްނ6ާާދެން ާރުފިޔ . ހ ސް

ނޑުމެންާހަމަާމުސ ރަާކުޑަކުރަންާހިފަނީ، މެއްާާހަމަޖެހުނީހެން.ާއެހެންވީމ ހުރިހ ާކަާއަޅުަގނޑަށްާީހވަނީާމި ާ.އަުޅގަ

ާމިާއ ދޭހ  ާާއެކު ާހިނގ ށޭ. ާކުޑަކޮށްލަމ  ާމުސ ރަ ާމަޖިލީހުގެ ާހިނގ ށޭ.32ާާދަންނަވަނީ ާއިތުރުކޮށްލަމ  ާރުިފޔ  ހ ސް

ާހުރިހ  ާާތިރިކޮށްފައި ާކުަޑކޮށްފަިއ ާވެސް ާމުސ ރަ 32ާާވަޒީރުްނެގ ާޤައުމ6ާުހ ްސ، ާހަދ ލީމަ ާއަށް ާރުިފޔ  ގެާހ ސް

ާރަނގަޅުވާ  ާހ ލަތު ާއުއްމީދުާނެއިޤުތިޞ ދީ ާކަމަށް ާކުރ ތީ ާهللا ާއެދި ާދެއްކެވުން ާދުވަހެއް ާއެފަދަ ެގާهللاރަޙުމަތުން

ާޢަލަިއކުމް.ާހަޟުރަތުގައިާދުޢ ާދަންނަވަން.ާވައްސަލ މް

ާ

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާމެންބަރު.ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްާދެކުނުގަލޮޅުާ

ާެވސްާ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާިމއުޅެނީ ާދިމ ވެގެން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ނޑުމެންގެާމަޖިލީހުންާކޮމިޓީތަކަށްާވަަޑއިގަންަނވ ާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްާކަންޮބުޑވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ނުޑމެންާކޮންމެާމެންބަރަކުގ52ާާެ ހ ސްާރުފިޔ ާއިތުރަށްާލިބޭާގޮތަށްާމިތަނުންާނިންމިާނިންމުމ ާގުޅިގެންާއެއީާއަުޅގަ

ާފޮރުވަންާ ާެއކައުންޓަށްލ  ާގެންޮގސް ާލައިގެން ާސިފަކުަރްއވާ ާޖީބަށް ާގޮތަށް ާއެްއޗެްއގެ ާމަޖިލީހުެގާާގެންދ  ރައްޔިތުްނގެ

ނޑުާވެސްާކުށްވެިރކޮްށާއިންތިޚ  ބުަގއިާފެއިލްވެާވަަޑިއގެންނެވިާބަޔަކުާއިސްނަްނގަަވއިގެންާމިާހިންގ ާހަރަކ ތްާއަޅުގަ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާހަމަލ  ާއެދިން ާމިއަދު ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ނުޑާއަދި ާއަުޅގަ ުކށްވެރިކުރަން.

ާބޭނުން ާައޅުަގނޑުމެްނެގާާދަންނަވ ލަން ާޤަބޫލުކުރައްވ ށޭ. ާޙަޤީޤަތް ާސިޔ ސީ ާޤައުމުެގ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ވަނީ

ާކުރި ާޕ ޓީތަކުން ާތަންތަނަށްާސިޔ ސީ ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާތަޢ ރަފުކޮށް ާޑިމޮކްރެސީ ާޒަމ ނީ މަތިލައިގެންާޤައުމުަގއި

ދ ާގަޑީގައިާހަލަބޮލިވެގެންދ ނެާކަމ އި،ާާބުވެާރައްޔިތުންގެާމަޖިލިސްާތެރޭގައިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެގެންތިޚ މެންބަރުންާއިން

ާޤައުމުތަުކަގއިާ ާއެހެން ާދުނިޔޭެގ ާޤަބޫލުކުރަން. ާެއބަޖެހޭ ާޙަޤީޤަތް ާއެ ާމިއަދު ާެވސް ާހިނގ ނެކަން ހަމަނުޖެހުން

ހުރިހ ާމެންބަރުންާމިއަދުާބޫލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާެއާކަންކަންވެސްާހިނގަނީާމިހެންކަންާވެސްާމިއަދުާއެބަޖެހޭާޤަ

ާތިބިއިންތިޚ  ާމިއަުދާާބުެވގެން ާރައްޔިތުންނަށް ާފަރ ތުން ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާތިެބގެން ާޭގަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އިރުަގިއ

ާވ ާދުވަހުންާފެށިގެންާއެާބުާމެާމެންބަރަކުާމަޖިލީހަށްާއިންތިޚ ކޮށްދޭާކަންތައްތަކަކީާވަރަށްާބޮޑެތިާކަންތައްތަެކއް.ާކޮން
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ާވެލްފެއަމެންބަރަ ާދަނީ ާމި ާބަދަލުވެގެން ާއަޅުަގނޑުމެްނާކު ނޑުމެން، ާއަޅުގަ ާމީހަކަށް. ާއެހީދޭ ާއޮފިސަރަކަށް. ރ

ާދިމ ލަށްާ ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާދަނީ ާމީހ  ާނުދެވޭ ާއެހީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާއައިމަ ާއަްށ ާއެހީ ާބަޔަކު ކައިިރއަށް

ާގޮވ ފަ ާއެްއޗިހި ާއިނގިލިދިްއކޮށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާދީފ322ާާިއި. ާމީހަކަށް ާާކަމަށްާާޑޮލަރު ާއެ ޑޮލަުރ322ާާވ ނަމަ

ާހު ާމަޚްލޫފުހިފައިގެންގޮްސާޖެހިގެން ާބުނަނީ ާކައިީރގައި ާމީހ  ާިދޔައިކައިރިާްނނަ ާއަށް ާއެންމެ ާދިނީ ޑޮލަރޭ.322ާާމަ

ާ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްޗަށ322ާްބުނ އިރު ާމަހެއްގެ ާމީހުންނަށްކަާޑޮލަރު ާކިތައް ާއެދެވެނީ ާައޅުަގނޑަށް.ާާން ނގެނީ

ާމުސ ރަ ާލިބޭ ާއެަކއުންޓުާާއަޅުަގނޑަށް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާޭސްވވެފައިއިން ާއެާގައި ާއަދަުދ ނޑަށް.ާއިން ާއަުޅގަ ނގެނީ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާން.ާއެކަަމކުާއަުޅަގނޑުމެންާއެންމެއިންާއަދަދުާބޮޑުއިާއަޅުަގނުޑާއަތަުކާނެތް.ާދަރ ފަ ެވސްާއަުޅގަ

ދެވިފަިއާާގޮތަްށާއެއްބަސްވެާވޯޓުާއެއަށްާއެާވެސްާމަޖިލީހުގައިާތިއްބެވިާހުރިހ ާމެންބަރުންާޢިއްޒަތްތެރިާގޮތުަގއިާމި

ާހަމަ ާަކއިރިާއެހެރީ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާައޅުގަ ާއެހީާގައިމުވެސް ާމިާއަްށ އަންނަާާއަށް

ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާއަންނަ ާއަށް ާއެހީ ާދ ތީ. ާނުދެވިގެްނ ާއެހީ ނޑުމެންާާގިނަާފަރ ތްތަކަށް ާއަުޅގަ ާަމގުމަްއޗަށް ވ ތީ.

ާއެހީާނުކުންނަ ާގ ތަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކިތަންމެާއިރު ާއެދި ާކޮންމެާާއަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިކަން ބަޔަކު.

ނޑުމެންާމެންބަރަކަށްާއެނގިަވޑަިއގަންަނވ ނެ.ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލިސްާދޮރުމަތިންާކަމުގައި ާ...ިވޔަސްާައޅުގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާާގަލޮޅުާދެކުނު

ާ ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ާކަމުގައިދ  ާކަުމގައިާބައްދަުލުވން ާދިޔަ ާއޮފީހަށް ާޕ ޓީގެ ާއިންާާވިޔަްސ،ާސިޔ ސީ ވިޔަްސ،ާޭގަގއި

ާާކަމުގައިާ ާފޯެނއް ާިވޔަސްިވޔަސް، ާކަމުަގއި ާޙަޤީޤަތުގައިާާ،ައިއ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާަމއްސަލަާާމިއަދު ާދިމ ވ  ާވެސް

ާ..ވަނީާއަކީާމިީއއޭ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަާކުރުކޮށްލަެދއްވުންާއެެދން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާގަލޮޅުާދެކުނު

ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާހ ލެްއގައި ާލައިގެންާާއެްއވެސް ާޖީބަށް ާލ ރިތަކެއް ާއަދަެދއްގެ ާގިނަ ާލ ރިތަކެއް ާބޮޑެތި އުޅެނީ

ނޑުމެްނނަށް ާއަޅުގަ ާނޫނޭ. ާނޫންާވުރެ،ާތިބޭކަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމަ ާސިޔ ސީާާއެއްާނަމަ ާލިބޭ ވަަރކަްށާމުސ ރަ
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ާކަށްާދ މީުހންާގ ތަށްާއެހީއަާެވސްާއެބަހުރި.ާއެކަމަކުާއެާތިބި.ާއެމީހުންނަށްާކ ރުާެއބަަޤއުމުަގއިާާއެތައްާަބޔަކުާމި

ާބަޔަކުާނެތް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާޝުކުރިއްޔ .ާނޮިޅވަރަމްާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.

ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާ

ާޢިްއޒަތްތެ ާމުޙައްމަދުާނަޝީދުެގާޝުކުރިއްޔ  ާއަލްފ ޟިލް ާދަންނަވ ލ ީނާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ރި

ާ ާޢިއްޒަތ އި ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންެގ ާގޮތުަގއި ާމުައއްސަސ އެްއެގ ާދައުލަތުގެ ާވ ޖިބެޭކ ާއަދި ބުރުާނއަމަސްއޫލިއްޔަެތކޭ

ާމިނިސްޓަހިފަހައްޓައިދެްއވުމ  ާހޯމް ާއަދި ާޢައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަފީފުާއްޔަންކުރަްއވ ފައިރާކަމަށް ާޙަސަން ާގެވ 

ާމި ާވ ޖިބެކޭ ާއެއީ.ާާވެސް ާއޮތުން ާމަގުފަހިކޮށްދީފައި ާގޮތަށް ާއަދ ކުރެވޭނޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސްއޫލިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ

ާމިހެން ާިއޝ މިކަން ާކަމުގެ ާރޭއްސުރެވ ނޭ ާހަމައަށްާއެާރ ތް ާވ ާމަނިުކފ ނ  ާޯފރުކޮށްދީފައި.ާއެހެްނވީމ ވެސް ާމި، ނީ

ާައގު ާވައްޓ ނުަލއި،ާމުއައްސަސ ގެ ާގޮތަކަާވެސް ާއަދ ކުރެވޭނޭ ާވ ިޖބު ާޤ ނޫނީ ާމަސައްކަތ އި ށްާއަޅުަގނޑުމެްނެގ

ާރ ަވއި ާކަންަތއް ާދަންނަވަން.ާއަިދާހައަޅުަގނޑުމެްނގެ ާރައީްސާނަޝީަދށް ާމިނިސްޓަރަށްާާމެެއހެންާމަދެްއވުމަށް ާހޯމް

ާއެާ ާކަރ މ ތް ާޢިްއޒަތ އި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާޖެހިަވޑަިއގަންނަވ ެނ ާރަްއޔިތުންެގާާމަނިކުފ ނަކީާވެސް ވެްސ

ާ ާދުވަުހ ާގިަނ ާވަރަށް ާޚިމަޖިލީހުގެ ނޑި ާމެދުނުކެ ާުދވަހު ާގިނަ ާއެހެންވީމ ދުމަތްއެންމެ ާމެންބަރު. ާެއއް ާއެާ، ކުެރްއވި

ާއެާާހައިސިއްޔަތުންާ ާމިާެވސް ާވ ޖިުބވ ެނ ާމިއަދު ާއިޞްލ ހުާަމނިކުފ ނަށް ާރަނގަުޅކޮށް ާފުރުޞަތުާކަންކަން ކުރުމުގެ

ހަޅޭއްަލަވނީާމެންބަރުންނ ާދިމ ލަށްާެއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދޭން.ާދެންާމުސ ރަާބޮޑިއްޔ ،ާމިއަދުާުމސ ރަާބޮޑުެވގެންާ

ާއެހެންނަ ާބޭބޭފުޅުން. ާބައެއް ާކުރަްއވ  ާޤަބޫލުފުޅު ާމުސ ރަާޚ އްޞަމަވެސް ާއެްއވެސް ާައޅުަގނުޑ ެއްއާާމަޖިލީހުގައި

ާލ ރި ާލޯ ާެއކަްނާވެސްާމަސަްއކަތްާއެއްާނުަނގ ާނުނަގ  ާރައްޔިެތއްތޯ ާދެކުނީ.ާކޮން ާއެކަން ކުރިން.ާކޮްނާރައްޔިތެއްތޯ

ާއެހެންާ ާބޮޑުވ ، ވީމ ބަލައިގަތީ. ާމުސ ރަ ާއެކަާމިއަުދ ާއެެހންވީމ ތަންކޮޅު ާބަލައިގަންނަނީ. ާއެ ާދުްއވ ާދެކޮޅަ، ނި ށް

ާމަެގއްާ ާދުްއވ  ާެއކަނި ާއެްއކޮޅުން ާއިހުތިރ މަކީ ާ ާއެހެންވީމ ާމަގެއްމީ. ާޤަބޫލުކުރަެއކަ، ނޫން. ާއަޅުަގނޑުމެން ްނާން

ާމިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުސ ރަާާއެބަޖެހޭ. ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް ާކުޑަކުރަން. ާމުސ ރަ ާތައްޔ ރަށް ތިބީ

ާިސވިލް ާމުސ ރަސަާކުޑަކުރ ނީ ާއެވެާރވިްސގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުކޑަކޮށްފަިއ. ާޖުޑީާާސް ާކުޑަކުރ ނީ ާރީގެާޝަމުސ ަރ

ާކުޑަ ާމުސ ރަ ާވެސް ާޖުޑިޝަރީގެ ާއެާޕަސެންޓ81ާާުކޮށްފައި. ާބޮޑުވީ. ާކޮންމެާާމުސ ރަ ާދެއްކީ. ާކ ކުތޯ ވ ހަކަ

ާއެބަ ާމުސ ރަ ާދުވަހަށް ާއުމުރު ނޑިޔ ރަކަށް ާމިނިސްޓަރުންނަށްާފަ ާއަދި ނާލިބިވަޑަިއަގންނަވ . ާއަުޅގަ މެންާޑުވެސް

ނޑެްއގެާތެެރއިންާއަުޅަގނޑުމެންާކުރިކަންކަން.ާމިިނސްޓަރުން..މުސ ރަާބޮޑުކުރީމު.ާއަދިާމިއީާ ާއޮނިގަ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއިށީނއ ދެ، ނޑުމެންގެާނދެވަޑަިއަގންނަވ . ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ދެވަަޑއިގަންަނވ .

އެބަގެންަދވ .ާއެހެްނވީމ ،ާާންމުަދއްަކވަާފުޅުބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަާވަރަށްާގިނަާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުންާމިކަމ ތެރޭގައިާ

ގޮތުްނާާކުރަނީާއެާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާގެްނދިއުމަށް.ާއަދިާއެއަޅުަގނޑުާގަސްތު

ާގަސްތުާފުރުޞަ ާއަުޅަގނޑު ާއެރުވުމުަގއި ާމެންބަރަކަށްކުރަތު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާަވގުތުކޮެޅްއާމިނެޓ5ާުވެްސާާނީ ގެ

ާއެހެން ާެއއީ ާމިާއެރުވުމަށް. ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާާޫނނީ ާދެން ާުނލެވޭނެ. ާނިންމައެއް ކަންތައްތައް

ާހުރިާ ާޚިޔ ލުފުޅު ާއެނގިގެންާމެންބަރުންގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެގޮތް ާއަުޅަގނޑުާދ ނެ. ާދެއްވ ާއަމީންޢ ާގޮތުން އްމު

ާއޮތްލިސްޓު ާާގައި ާޢިއްޒަތްތެިރާމިނެޓ1ާުގޮތަށް ާކޮންމެ ާގެންދ ނަން. ާއަުރވަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތެއް ގެ

ހިސ ބުންާާވެސްާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނީާއެއްާފުުރޞަތު.ާދެންާއެާވެސް.ާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާމެންބަރަކަށް

ާނިންމ  ާމިކަން ާއޮތްއަޅުަގނޑުމެން ާެގންދިއުމަށް ާކުރިޔަށް ާމިކަން ާނިޒ ުމެގާތެރެއިން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ގޮތަކަްށާާފައި

ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާގެންދ ނަން. ާމެންބަރަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާއަރުވަން ޔަޤީންކޮްށ

ާހި ާއެކަހަލަ ާހުރަސްއަޅ  ާވަދެވަޑަިއގަތުމަށް ާއަނމަޖިލީހަށް ާކަންތައްތައް ާދަރަޖަގި ާމަތީ ާއެންމެ ާހަމަ ނޑު އަށްާާުޅގަ

ާއެކަމ  ާފިޔަވަޅެއްާބަލައި ާހުރިހ  ާައޅަންޖެހޭ ާގޮތުން ާަރއްކ ތެރިާާބެހޭ ާމުއައްސަސ  ާިމ ާއަުޅަގނޑު ާއަޅ ނަން. ެވސް

ނޑ ިއާތިަޔާބޭފުުޅން ަހވ ލުކުރަްއވ ފައި.ާާވަނީާކުރުމަށްޓަކަިއާކުރަންޖެހޭާހުރިހ ާމަސައްކަެތއްާކުރ ނަން.ާެއކަންާއަުޅގަ

ާމިާއެ، އެހެންވީމ  ާފުރުޞަތު ާމިހ ުރ ނޑު ާއަޅުގަ ާުނޖެހޭނަން. ާފަހެއް ާއަޅުަގނުޑ ާއަދ ުކރުމަށް އަުރވަނީާާވ ޖިބު

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ނޑުމެންާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ާތަނެއްކަން ާސިޔ ސީ ާވަރަށް ާމަޖިލީހަކީ ާރަްއޔިތުންގެ އ ެދ،

އެއްާހަމަާދެއްކޭާާވެސްާސިޔ ސީާމީހުން.ާރައްޔިތުންގެާތެރެއިންާބަޔަކުާދައްކ ހ ާވ ހަކަާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާމިތ ާތިބީާ

ާއެ ާމިތަނުގައި ާައޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަތްއިހުސ ާގޮތަކަށް ާއެްއގޮތަށް ާެދންުނކުސްަތކ އި ނޑުމެންާާރަްއވ  ާއަުޅގަ ވެސް

ާާމި ާމަޖިލީހަށް، ާރަްއޔިތުންެގ ާކަްނތައް ާކުރަންހުރި ާއެންމެާާމިތަނުގައި ާރަްއޔިތުންނަށް ާމެންބަރުންނ އި މަޖިލީހުގެ

ާ ާބޮޑު ާކުާފައިދ  ާގޮތުގައިާގޮތެްއގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑުެމން ާއަދި ާއ އި ާޕ ޓީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ރުމަށް

ތަނުގަިއާާމެންބަރުންގެާއިހުސ ސްތަކ ާއެީކގައިާމި، ވެސްާއޮތީާތައްޔ ރަށް.ާއެެހންވީމ ާކޮޅުާޕ ޓީާއަޅުަގނޑުމެްނގެާއިދި

ާވ ހަކަ ާބޭނުން ާއަެނކަަކށް ާެއކަކު ާނެތް.ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމެއް ާދައްކ ނެ ާހިފެހެއްޓުމ ިއާާއެއް ާައގު މުއައްސަސ ގެ

ާކުރެވެންާ ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާބ ރުވެިރކޮށް ާމުއައްސަސ  ާހަމަާމި ާއަޅުަގނުޑާކުރ ނަން ާމަސައްކަެތއް ާހުރިހ  ާހުރި
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ވ ާތަނަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިާބަޔަކުާކުރ ާާއަކީާރައްޔިތުްނގެާތެރޭގަިއާއަގުެވއްިޓގެންާއްސަސ އަމުާވެސް.ާމިާޔަޤީނުން

ާއެ ާާމަސައްކަތެްއަގއި ާމުސ ރަތައް ާމިއަށްފަހު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުޖެހޭނަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބަދަލުކުރ ނީ.ާމަޅީަގިއ

ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ާމުއައްސަސ ތަކ އި ާހުރިހ  ާދައުލަތުގެ ާަވޒީރުންނ  ާދައުލަތުގެ ާއ އި ާނޫީނާޔ  ާގޮތަށް ާކުރެވޭ އެްއކޮށް

ާހަމަ ާއަދި ާނޫން. ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންނ ކަށް ާބަދަލެއް ާއެްއވެސް ާމިއެއ ާމުސ ރައަކަށް މުއައްސަސ ެގާާއެީކގައި

ާާއަުގވެްއޓޭ ާގޮތަށް ާައުގވެއްޓޭާމުއަާމި ާމެންބަރުންގެ ާދޭތެރޭަގއިާާއްަސސ ގެ ާވ ހަކަތަކ  ާުހރިހ  ާަދއްކ  ާމީޑިޔ ގައި ގޮތަށް

ާފިަޔވަޅުއަޅުަގނ ާގޮުތަގއި ާޤަބޫުލކުރ  ާމަޖުބޫރުޑު ާމިއަދު ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާމުައއްސަސ ާާައޅަން ާއަދި ވެއްޖެ.

ާއެކިާމުއައް ާދައުލަތުގެ ާކަންތައްހިމ ޔަތްނުކޮށްދީ ާދޭތެރޭގައިާތަކުަގއިސަސ ތަކުންާސަލ ަމތީ ާބޭފުޅުންނ  ވެސްާާތިއްބެވި

ނޑުމެންާއެކަންކަންާ، ެވއްޖެ.ާެއހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާފިަޔވަޅުައޅަންާމަޖުބޫރު މިއަދުންާފެށިގެްނާއަުޅގަ

ާމި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެދެން ާއަޅުަގނޑު ާތެރޭަގއި ާމުއައްސަސ ގެ ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ގެާރައްޔިތުންާާއީކުރ ނަން.

މިާބ ރުގެާާބ ރުެގާއަުގވައްޓ ަލއިާމި، ހެންވީމ ރައްޔިުތންގެާފަރ ތުންާއޮތްާއެންމެާބޮޑުާބ ރު.ާއެާއީ.ާމިއީމަޖިލިސްާމި

ާދޭތެ ާބަޔަކ  ާމަސަްއކަްތކުރ  ާދުްއވ ލަން ާިފޔަަވޅުދުވަސް ާއިހުސ ސްތަކާ ޭރގައި ާމިހިރީ.ާމެންބަރުންގެ ާަތއްޔ ރަށް ާއަޅަން

ނޑުމެންނ ާމައްސަލަާއެކީާވ ހަކަދެްއކިޔަސްާއެްއެވސް ަގއިާމިހިރަާހަމައަށްާގެނެްއސަާމިއޮތްާރިޕޯޓުާެއއްާނޫން.ާއަުޅގަ

ާއެ ާގަިޑއިރުންތޯ ާކިަތއް ާބައްަލވ  ާދިްއކޮށްލަ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާެތރެއިން ާރަްއޔިތުންގެ ޅުންނަްށާބޭފުާވ ހަކަތަަކކީ

ނޑުމެާމީަގިއާހުރިާބައެއްާކަންތައްތަކަކީ، ކިޔ ލެވެނީ.ާއެހެްނވީމ  ވ ތީވެާާކުރަންޖެހޭާކަމަކަށްންާއިތުރަށްާމުރ ޖަޢ ާައޅުގަ

ާއަ ާފަރ ތްތަކާ އަޅުަގނޑ އި ާޕ ޓީގެ ާއިދިކޮުޅ ާމުސ ަރއިެގާާދި ާގުިޅގެން ާފަރ ތްތަްއ ާހުރިހ  ާތިބި ާމިތަނުގެ ދެން

ނޑަށް ާބަދަލުާއޮނިގަ ާލިބިގެން. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާުމއްދަތު ާއެކަީށގެންވ  ާއ54ާެގެެނވޭނީ ާތެރޭަގއި ކަމެްއާާގަިޑއިރު

ާއެހެންވީމާ  ާމިހ ރު، ނުކުރެވޭނެ. ާދައުލަތުން ާމުސ ރަތައް ާހުރި ާދެމުންާމިހ ރު ާދެމުންާާވެސް ާމުސ ރަތައް ގެންދިޔަ

ާރިޕޯ ާމި ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާލ ރިާޓ ގެންދިއުމަށް ާގޮތަކުން ާއެްއެވސް ާމުސ ރަައކަށް ާއެްއވެސް އެްއާާގުޅިގެން

ނޑުާިމާާމަޖިލިސްާހުޅުވުމުގެާކުީރގައި.ާއެާނެާމ ރޗްާމަހުާމިއިތުރުކޮށްާެއްއވެސްާމީހަކަށްާދީގެންާނުވ  ގޮތަށްާއަުޅގަ

ެއްއެވސްާބޭފުޅަކުާމިކަމ ާކަންބޮުޑެވވަަޑއިގަންަނވ ނެާކަެމއްާނެތް.ާމިހ ތަނަށްާރައްޔިތުންނަށްާ، ހުށަހަޅަނީ.ާއެހެންވީމ 

ާމީގެ ާެއްއޗިހި ާއައި ާލިބެންޖެހޭނީ.ާއެހެންީވމ ާލިބެމުން ނޑުމެ، ފަހުން ާއިތުުރާލ ރިއަުޅގަ ާމ ރޗުާއެްއާާންނަށް ާދެވޭނީ

ާއަޅުގަ ާހުޅުވ ފައި. ާމަޖިލިސް ާހުރިމަހު ާދ ން ާއަށް ާޗުއްީޓ ާހުްއޓ ފައިާާނޑުމެންނަށް ާމަސައްކަެތއް ހުރިހ 

ާއެއްާނުތިބެވޭނެ.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާތަނުަގއިާހޭލަާމިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ާ

ާއްެކވުން:މްާވ ހަކަދެއިބްރ ހީާބަރުާޤ ސިމްގިލިާދ އިރ ގެާމެންނމ މި

ާޤަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޤުތިޞ އ ދެ، ާޤައުމުގެ ނޑުމެންާާދީާބޫލުކުަރންޖެހޭ ާއަުޅގަ ހ ލަތ އި

ާައޅުގައިޤުތިޞ  ާމިންވަރު. ާއޮތް ާދު ާކޮންޓިނުނޑުމެން ާއަޖެހިޖެހިގެން ާމިހ ރު 1ާާސްކޮށް ާމ4ާާިައހަރު ާވެގެން ާއަހަރު
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ނަޑކަށްާާދަނީާޑެފިސިޓްާބަޖެޓްާ ބިލިއަނުންާއަރައަރަިއގެނ4ާާްބިލިއަނުނ2ާާްބިލިއަނުނ6ާާްފ ސްކުރަމުންާދ ތ .ާގ ތްގަ

ާިކޔަވަންާ ާބޭުރގެ ާގޮްތާނެތި ާލިބޭނެ ާއެ ާއެކްްސޗޭންޖުގެ ާފޮރިން ާދިވެިހާފައިސ  ނޑުމެްނގެ ާކުާާދަނީ.ާއަުޅގަ އްޖ ާހުރި

ާމީހުންނ  ާތިބި ާބަލިވެ ާޚަރަދުާއެާއ އި ާނެމީހުންނަށް ާގޮތް ާޤަބޫލުކުރަންާާތިގެންކުރެވޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހ ލަތުގައި ދ 

ާޙަޤީޤަތުަގއި ާމުސ ރަތަކަކީ ާިތބި ނޑައެިޅގެން ާކަ ާމިއަދު ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާއަުޅަގނޑުމެންާާއެބަޖެހޭ ެވސް

ާވަރަށްއިޤުތިޞ  ާހިފަހައްޓ ލެޭވ ާމ ާދުަގއި ާއެހެންވީމ ާވުރެ ާއެްއޗެްއކަން. ާޤަބޫލުކޮށްގެން، ބޮޑު ާޙަޤީޤަތް ާތިބެާާމި

ާދެއަ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ާދެންމެއަކު ާދަންަނވ ލަނީ ާަބއެްއާޅުަގނޑު އްކި

މަޖިލީހަކީާާވ ންެޖހެއޭ.ާއ ެދ،ާމިާއަުރވަމުންާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލ ނީާައޅުަގނޑުމެންާނަމޫނ ާއަކަށްާވ ހަކަތަކަށްާތ އީދު

ާއިޞްލ ޙުދިވެހި ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާއުސޫލަކުްނާބަލ އިރުާކުރުމުރ އްޖޭގެ ާއެއް ާހިނދު ާވީ ާކަމަށް ާމަޖިލިސް ާއޮްތ ެގާބ ރު

ާވަންޏ ާއ ދެ،ާދިވެހިާދައުލަތުގެާއެންމެާއިްސވެރިާކަމަށްާޤައުމުގެާއެންމެާމަތީާބ ރު.ާއަނެއްާއުސޫލަކުންާބަލ ާއީމި

ާއެ ާިވޔަސް ާަކމުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢަޒުާމަނިކުފ ނުާާއަކީ ާބ ރުވެސް ާމަޖިލީހަކީާާލުކުރުމުގެ ާލިބިގެްނވ  ވެސް

ާމި ާއެހެންކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާނަމޫނ ާމަޖިލިސް. ނޑުމެން ާައުޅގަ ާހިނދު ނޑުމެންާާައކަށްވީ ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ. ވ ްނ

ނޑުެމންާހުރިހ ާމެންބަރުންާއެއްބަސްވަމ ތޯއޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާއަުޅގަ

ާކޮާމުސ ރަ ނޑުމެއިން ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތް ާކުރަން.ާމި ާދަށް ާމިންވަރެއް ާއެބަޖެހޭ.ާމިއ ންމެވެސް ާޤަބޫލުކުރަން އެކީަގއިާން

ާާއަޅުަގނޑުމެން ާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ާރަނގަޅަށް ާދެއްވިާއިޤްތިޞ ދު ާތި ާދެންމެ ާމެްނބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ތިަޔ

ނ ާައުޅގަ ާއިޙްލ ސްތެރިއެއްބ ރުެލއްވުމަށްޓަަކއި ާފަށްފަށުން ާޑު ާހުކަމ  ާވެސްާއެކު ާމެންބަރުންނަށް ރިހ 

ނޑެކޭާެއއްގޮަތށްާތިޝުކުރު ގޮތަށްާއެކަްނާާއެާ،ބޭފުޅުންާޤަބޫލުފުޅުާކުރައްވ ތީާާދަންނަވ ލަން.ާމިާއޮތްާޙަޤީޤަތްާއަޅުގަ

ާއިްޤތިޞ ދުާއެ ާއެ ާއ ދެ، ާކުރުމަީކާރަނގަޅުާކުރެްއވީ. ާކަންތައްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުރުމަށްޓަކަިއ

ާއެހެންވީމާ އަ ާއެއްގޮތަށް. ާމުވައްޒަފުންނެޭކ ާވެސް ާއެހެން ާދައުލަތުގެ ާމި ާހަމަ ާއަދި ާވ ޖިުބ. ާވެސް ، ޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބޭނުންާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލަން ާރައީސަށް ާާޢިްއޒަތްތެރި ާމަސައްކަތްތައް ާމި ާމިާވަނީ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާމުސ ރައިގެ ާހުށަހެޅުާހަމަޖެހިގެންދ  ާމުރ ޖަޢ ކޮށް ނޑު ާތ އީދުއަުރވަމުންާާއްވިއޮނިގަ ނޑު ާައޅުގަ ހުށަހެޅުްއވުމަށް

ާވެސްާގަބޫލުކުރ ާހުށަހެޅުއްވުެމއްާާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނީާމޫސ ާމަނިކުގެާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަކީާއަޅުަގނޑު

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާވ ތީާއެާކަމަށް

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެާމިހ ރުާމިާދެކެވެމުންދ ާވ ަހކަިއގެާެތރޭގަިއާހުށަހެޅުންާހުށަހެޅިާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާއަުޅގަ

ާދެކެވެމުން ާގޮތަކަށް ާނިންމޭ ާކަމެއް ނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަާތ އީދުކޮށްގެްނާއަުޅގަ ާަމއްސަަލާާދ  ާއެ ާމިއީކީ. އެްއާޫނން
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ާޢިްއޒަާޖެހޭނީ ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާގެންދަން. ާއެޖެންޑ ޮކށްގެން ނޑު ާނިހ ނުއަޅުގަ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާތްތެރި

ާޙުސައިންާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޙުސައިންާމަނިކުާއިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަންނުާދ 

ާައޅުަގނ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާިމާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާހިތ މަކުރަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ޑު

ާބަދަލުާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާގެ ާއ ިއ ާމުސ ރަ ާމަރުޙަލ ގައި ނޑަެއޅޭނެއިެގ ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާނ ޔަތްތަްއ ކަމަށް

ާ ާކުރަނީ ާމި ާމ އްދ 325ާބަޔ ން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަނަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ އަށ ިއާއިން

ންނަށ އިާރައްޔިތުްނގެާަމޖިލީހުގެާމެންބަރުއިަބށ އިާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާނަ

ާރަީއސަ ާމަޖިލީހުގެ ާނަރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާމުސްތަޤިއްލުާށ އި ނިޑޔ ރުންނަށ އި ާފަ ާރައީސަށ އި އިބު

ާމެންބަ ާމަޤ މުމުސް، ރުންނަށްކޮމިޝަންތަކުގެ ާމުސ ރަތަޤިއްލު ާާތަކަށް ާރައިއ އި ާަކނޑަައޅ ނީ އްޔިތުންެގާނ ޔަތްތައް

ާޤ ނޫނު ާމަސަްއކަތްާގައިމަޖިލީހުންނޭ. ާެއ ާގޮތަށް ާރައްޔިވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިންމީމ  ާމަޖިލިސްެގާކޮްށ ތުންެގ

ާއުފެްއދުމަށްޓަާމެންބަރުންނ  ާނަފުރަތު ާތެރޭަގއި ާރަްއޔިުތންގެ ާކުރަމެދުގައި ާބަަޔކު ާމަސައްކަާމުންކައި ާނަތީޖ ާދ  ުތގެ

ާފެނިގެން ާމި ާކޮްށދީފައިާދަނީ.ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާމިއަދު ާމަަސއްކަތް ާވަނީ ާމަޖިލީހުގައި ާމި އަޅުަގނުޑާާކަމަށްާއެކު

ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާދަންނަވަން. ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާވިލުާއަޅުގަ ާއެުކގައި ާދ އިރ ގެ ާފުށީ ާރިޔ ޟްާޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު

ާމެންބަކުާ، ރަޝީދަށ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަރުހަޑަހުވަދޫ ާހަމަ ާއ މިރަށް ާއަޙްމަދު ާކިޔަންރު ބޭފުޅުންެގާާއެާ،ބ 

ާމަސައްކަާހިތްވަރ  ާކުެރއްވި ާެއ ާބޭނުންާެއއީާށް.ކަތަތްެއކު ާިއމްތިޔ ޒު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ވ ކަން.ާާޙަޤީަޤތުގައި

ާއިމްތި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނެގ ާއަޅުާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮންނަންޖެހޭކަން ާމިާޔ ޒުަތކެއް ނޑުމެން ގަ

ާމ ޙައު ާވަށަިއގެންވ  ާލުން ާމި ާދަނީ. ާމި ނޑުމެްނ1ާާއެނގެމުން ާއަުޅގަ ާނިޒ މެއްަގއި ާރިޔ ސީ ާއޮތް ާވަިކވެފައި ބ ރު

ާހ ސްާރުފިޔާ 2ާައހަރުާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންގެާގ ތްަގނޑަކަށްާމަޖިލިސްާމެްނބަރަކަށ4ާާްމިއަދުާމިާތިބޭއިރުާމީގެާ

ާއެާ ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ. ނޑުމެން ާނުވ ނެކަްނާއަުޅގަ ާެއކަން ާނަމަވެސް،ާމިއަދަކު ާދޭ. ާނިމިގެން ާއިން

ާކުޑައިމީާކަމުގައި ާރަްއޔިތުންނަށް ާޖ ގަިދވެހި ާބުނުމަކަށް ާބަެހއް ާގަބޫެލއްާާސް ާއަޅުަގނޑު ާުނވ ނެ. ާޮއވެގެން ާެއއް

އެންމެންާމަސައްކަތްާކުެރއެކޭ.ާތެރެއިންާއަުޅަގނޑުމެންނ ާއިދިކޮަޅކަށްާްނގެާނުކުރަންާޢިއްޒަތްތެރިާލޮުބވެިތާރައްޔިތު

ާމި ާބައެއްާމީގައި ާއަދިވެސް ާމީހުންނ އި، ާފެއިލްިވ ާކުރިމަތިލައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާމިނިވަްނާާއުޅެނީ ކަހަލަ

މީހުންގެާަރއްޓެހިްނާާއެ، އި،ާރުހުންާނުލިބުނުާވަޒީރުންނ މުއައްސަސ ަތކަށްާމިާމަޖިލީހުންާރުހުންާނުލިބުނުާމީހުންނ 

އުޅެނީީކާރ އްޭޖގެާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީގެާަރއީސްާހިްނގަވ ާާުއޅެނީ.ާމިާގެންާމިޗަށްާުނކުމެމަގުމައް
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ާކަަމކަށް ާގަބޫލެއްާހަރަކ ތެއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިާާެވސް ާެފއިލްވިާާުނކުރަން. ާބަޔަކުާ،އުޅެނީ ތުންެގާރަްއޔިާ،އުނބަށްޖެހި

ާދިމ ކޮށްގެން.ާޝުކުިރއްޔ .ާންނ މަޖިލިސްގެާމެންބަރު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު

ާރަްއޔިތުންެގާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާަރއީސް ާިޢއްޒަތްތެރި ނޑުމެްނގެ، ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާަގބޫލުކުރ ާ..އިހުސ ސްތަކ އި، ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް ާކުޑަކުރުމަށްޓަަކިއާާޢިްއޒަތްެތރި ާމުސ ރަ ާމިހ ރު ގޮތުަގއި

ާ...މުސ ރަާއިންާފެިށގެންާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަޅުަގނޑުމެންާފިަޔވަޅުައޅަންޖެހޭާކަމެއްާވެއްެޖއްޔ ާފުރަތަމަާރަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އިރ ގެ ާމެާކުޑަހުވަދޫ ާމިހ ރުާާންބަރު،ާނިޒ މ ޢިއްޒަތްެތރި ާއެއީ ާނެތް. ާއެރުޭވކަށް ާފުރުޞަތު ާމައްސަލަައކަށް ބެހޭ

ާފުރުޞަތު ާނިޒ މ ާއަޅުަގނޑު ާގެންދަނީ ާމި ާމައްސަލަާއަުރަވމުން ާމެންބަރުންާާބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތުަގިއ އެއް

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާތަރުތީުބން. ާމުއްޠަލިބު.އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާއިބްރ ހީމް

ާޢިއްާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފަހުމ ފަންނު ާއިމްތިޔ ޒު ާމެންބަރު ާފުރުޞަތުާާމީޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ އަށް

ާ ާއަރުވަން. ާއ މިރަްށާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާދ އިރ ގެ، ކުޑަހުވަޫދ

ާާރުޞަތުާއަުރވަން.އަޅުަގނޑުާފު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު

ނޑެއްާގަބޫެލއް ނޑުމެންނ ނުާއ ދެ،ާއަުޅގަ އުޅޭާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސާާދިމ ވެގެންމިާާކުރަންާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާކުެރވިދ ނެާޢަދްލުވެރިކަމ  ާމިކަމަކަށް.ާާއެކު ާޖަހައިގެންާާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑު ާވޯަޓށްާރަނގަބީލު ާކަމަކީ ދެންނެވި

ާ ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޮއއްވ  ާހަލަބޮލިވެފައި ާމިތަން ާދިޔަމިތ  ާނިންމ ލަިއެގން ާއަހައި މިތ ާާގައިާއިރުާާވޯޓަށް

ގޮތަށްާާނުލިބޭާށްާފުރުޞަތުމީހުންނަާއެބަާތިބޭ.ާއެާތައްމަޖިލީހުގައިާވޯުޓގައިާބަިއވެިރވ ންާބޭނުންވ ާބަިއވަރުާމީހުން

ާއަަހއި ާެއްއެވސްާވޯޓަށް ާކުެރއްީވކީ ާެއކަން ާެއއީ. ާކަންތައް ާފުރަތަމަ ާދިޔައީ. ާޒިންމ ދ ރުާހ ާނިންމ ލައިގެން ާލެއްަގއި
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ާއަނެއްކ ާ ާދެން ާނިްނމުމަށްފަހު ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާކުރެްއވީ. ާއެކަން ާގޮތަކަށް ާޚުދުމުޙްތ ރު ާވަރަށް ާނޫން. ގޮތަކަށް

ާ ާމި ާމައްސަލައ ާދިމ ވެގެންމިހ ރު ާގަބޫލެއްާއުޅޭ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާރަާމެދު ާޢިއްޒަތްތެރި އީަސކަްށާނުކުެރވޭ

ާޢަދު ާހޯދައިދެވިދ ނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަންކަާާލު ާޢަދުކަމަކަށް. ާއެްނމެ ާއޮންނަ ާކުރަންވ ނީ ާގޮތަކަްށ.ާން ލުވެރި

ާމެންބަރެާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމިސ ލަކަށް ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާއަުޅަގނޑ އްގެ ާވޯުޓަގިއާާހައިިސއްޔަތުން ެއއްކޮށް

މަޖިލިސްާހަލަބޮލިެވފައިާޮއްއވ ާވޯޓަށްާއަަހިއާމުޅިާބައިވެިރވ ންާބޭނުންިވާއެަތއްާބަޔަކުާތިބި.ާއެކަަމކުާުކއްލިައކަށްާ

ާދިމ  ާހަމައަށް ާމިހ  ާމަްއސަލަ ާދިމ ވެގެންއުޅޭ ާމި ާވެްސ ާމިއަދު ާނުކުރައްވ ށޭ. ާކަންތައް ާއެހެން ާނިންމ ލީ. ވަނީާތި

ާކަމަށްާައޅުަގނޑުާގަބޫުލކުރަނީ.ާވ ާވަރަށްާައދ ނުކުރެއްިވގެންއީްސގެާމަސްޫއލިއްޔަތުާއަދ ކުރައްާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާމަޖިމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދަނީ ާމި ާގޮތުވ ހަކަދަްއކަވަމުން ާބެހޭ ާންނެއްލީހުގެާރައީސްގެާމަސްޫއލިއްޔަތ 

ާޤ ނޫނުައސ ސީެގާ ާަގވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދަނީ ާމި ާއަދ ކުރަމުން ާމަސްއޫލިއްޔަުތ ާރައީސްެގ ާމަޖިލީހުގެ ނޫން.

ާދަންނަވ ފައި ާވޯޓަށް ާާތެރެއިން. ާރަނގަބީލުޖެހުމަށ2ާްއޮންނ ނީ ާމިތާ މިނެޓުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ފަހު.

ާދަްއކަ ާބޭުނންފުޅުވަހުންނަވައިގެން ާފުރުޞަތެްއާނ ރުވ ނަން.ާއަޅުަގނުޑާާެއއްާވ ހަކަާވ ާން ާައޅުަގނޑު ދަްއަކވ ކަށް

ާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު

ާ ާމި ާޭބކ ރުކަމެއް ާމިއީ ާރަީއސް، ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާޯޝވތ ާކުރަނީ ާަރއްޔިތުންނަށް ާތިބޭނެާާުކޅެންނގައި. މެންބަރުން

ތ ނގައިާރ ވަިއގެްނާާކަމެއްާނެތް.ާމިާމަޖިލީހުގައިާތިބޭާހުރިހ ާމަހުޖަނުންތައްާކޮބައިތޯ.ާސްކްރީންާއަުޅވ ލަބަލަ.ާމި

ާ ާނިންމަނީ. ާމ ރޗުކަންކަން ާދަންނަވަނީ ާމި 3ާާއަޅުަގނޑު ާހުރިހ  ނމުާއެންމެންގެގައި ާކަ ާިސވިްލާސ ރަ ޑ ލަްނވީ.

ާމި ާަކނޑ އިުރ ާމުސ ރަ ާހުރިހ ާާވ ހަކަާާސަރވަންޓުންެގ ާކުރަނީ. ާމި ާބޮޑު ާއެންމެންެގ ާހުރިހ  ާނުދައްކ . ެއއް

ާުކޅެވިދ ނެ. ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުޅެ، ާއެއްޗެިހ ާޕަބްލިކަށް ާޮކންމެހެން ާަކނޑ ލަންވީ. އްަޞާޚާ ާއެންމެންގެ

ާއައިއްހ  ާސިާލަތު ާމިތ  ާިކޔ ފައި ާމޯލްޑިވްސްއޭ ާމެގަރ ާާއ އެއަރލައިންތަކ އި ާމީހުންެއއްޗެހި ާނެތޭ.ާާހެދި މިހ ރަކު

ާ ާެވސް ާއެއްކުރީ ާމީހުން ާއިނގޭތޯމިތަނަށް ާމީހުން ާބައެއް ާތިބި ާމިތ  ާސަރަނގު ާމޭޔަރުކަމަށްާއ . ާމ ލޭ ާމަނިކު ދަްމ

ާޚ  ާދަންނަވަނީ ާމި ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު ާމިއަދު. ާބ ޠިލުކުރަންޖެހޭނެ ާޤައުމުާކެންޑިޑޭުޓކަން ާމުޅި ާހ ލަތުގައި އްޞަ
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ާވަުރގަދަކުރ ޭށ.ާ ާސެކިއުރިޓީ ާމިތ ނގެ ާކުަޑކޮށްފައި ާކުޑަކުރ ށޭ. ާމުސ ރަތައް ާއައިްސ ާހ ލަތަކަށް ާޚ އްަޞ އެްއކޮށް

ާބިރެއް ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާިއސްވެރިންނަށް. ާފުލުހުންގެ ާިއސްވެރިންނ އި ާސިަފއިންގެ ާފ ޑުކިޔ ކަށް ތ ނެގާާުނގަނޭ

ައކީ.ާއެހެންވީމ ،ާާންޖެހޭނެ.ާމިއީާދައުލަުތގެާއެންމެާިއްސާެއއްާމުައއްސަސ ާިމާމުއަްއސަސ ސެކިއުރިީޓާވަުރގަދަވ 

ާވަާާމި ާއިތުރު ާސަރކަތ ނގައި ާކޮންމެހެން ާމިތ  ާީދގެން ާކުޅޭނެގުތު ާހުއްޓ ލަންވީ.ާާސް ާމަޖިލިސް ާމި ާނެތް. ކަމެއް

ާއޮޅުން ާކ ކަށް ާކޯްއޗެއް ާމިތ  ާމަސައްކަތެއް. ާއިތުރު ާނޫންތޯ ާނެތެއް ާމިދެން ާމިާފިލުވަންތޯ ާމިާާއުޅެނީ. ތ ނގައި

ާވ ހަކަ ާކޮން ާބަދަލުކޮށްގެން ާޕ ޓީތައް ާމެންބަރުން ާމިނިވަން ާބައެއް ާމިތ  ާމިާދަންނަވަނީ ާދައްކ ކަށްޯތާާެއއް ތަނުގައި

ާލ  ާއިނގޭތޯ. ާނުގެންދެވޭނެ ާމަޖިލީހެއް ާމި ާއަތްދަށަކަށް ާމަހުޖަނުންގެ ާތިބޭ ާމިތ  ާގެންދ ކަށް.ާާހިކެއްއިނގޭތޯ. ނޫން

ާމިނިވަންކަމ 3ާމ ރޗު ާހިނގ ނީ ާމަޖިލިސް ާމި ާުކޑަކުރ ިއުރާާގަިއ ާމުސ ރަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާހިނގަންޖެހޭނީ. ެއކު

ާމުސ ރަ ާހުރިހ  ާވަކިވަިކާާދައުލަތުގެ ާނުޖެހޭ ާޮކންމެހެން ާިރވިުއކުރަންވީ. ނޑު ާއޮނިގަ ާމުސ ރަ ާކުަޑވ ންޖެހޭނެ. ެއއް

ާމުސ  ާސަރވަންޓުްނެގ ާސިވިލް ާބޮޑުކުރ ކަށް. ާއެހެންމުއައްސަސ ަތއް ާކޮޅަށްޖަހ ފަިއާާރަ ާނަގ  ވެއްޖެްއޔ 

ާ ާމިތަނަށް ާއެާއެބޮޑުކޮށްދޭންވީ. ާައޑުއަހ ަފިއާާއަންނަނީ ާއެްއޗެހިތައް ާއެ ާހުރީމަ ާއިހުސ ސްެވގެން ާވެސް މީހުންނަށް

ާކަމެއްާނެތް.ާމިތ ާގޮތުގައިާމިާޝޯވާކުޅޭނެާހަމައަކަށްާގެންނަންވީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިތ ާބޭކ ރުާހުރިހ ާއެންމެންާއެއް

ާ ާއެއްެޗއް ާހުރިހ  ާއެރޭިވ ާކޮބައިތޯ ާނެތޭ. ާމިހ ރަކު ާމަހުޖަނުންތައް ާދޭނެާހުރިހ  ާބަޔަކަށް ާއެްއެވސް ކަެމްއާާމީހުން.

ާފައިސ  ާހުރިހ  ާމީހުންނަށް ާނިކަމެތި ާއެންމެ ާތެރެއިން ާރަްއޔިތުންގެ ާިދވެހި ާއެނގިއްޖެ. ާދޭންާއެާާނެތް ާމިހ ރު އް

ާމަސްވެރިންނަކަމުރ ޖަޢ ކޮށް،ާރިވިއުާ ާނުޭދާސަބްސިޑީކުރަންވީ. ާވެސް ާމަާށް ާސަބްސިީޑއާ ެއއް. ާއެކަނި ާހުޖަނުންނަށް

ާރިިވއުކުރަން.ާމުިޅާ ާުމޅިން ާއޮްތާރިޕޯޓު ާކޮމިޓީަގއި ާމ ލިއްަޔތު ާމި ނުޑާހުށަހަޅަން ާއެނގިއްޖެ.ާއަުޅގަ ާދެނީ އެްއޗެހި

ާމ ލޭަގިއާ ާމި ނޑަްނވީ ާކަ ާވެސް ާކުލިތައް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާރިިވއުކޮްށ، ާއަލުން ާމުސ ރަތަކެއް ާހުރިހ  ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާ 32ާާއިނގޭތޯ. ާލިބ52ާެހ ސް، ާމި ާކޮޓަރި ާދެ ާހުރިހ ހ ސް ާމި ާއިނގޭތޯ. ާނެތޭ ާބެލްޖަހ ނެކަމެއް ކަމެއްާާނީ.

ާމައްސަލަ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާމުސ ރަާޙައްލުކުރަންީވއޭ. ނޑުގެ ާައޅުގަ ނޑ . ާކަ ާމުސ ރަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާނެތް ެއްއާާއެްއ

ާ ާމިކަން ާދަންނަވަނީ ާިމ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިނގޭތޯ. ާުކޅެގެާހަނެތް ާޯޝވ ާމިތ  ާނުވ ނެ ާމިތ އްެލްއ ާމަޖިލިސްާާނެއް. މި

ނޫންާމިާާަގއިާލ ހިކެއ3ްމ ރްޗާ.ާހުރެގެންާއެއްޗެހިާފ ސްކޮށްގެންާސްާބިލ ށްާއަހ ާނިންމ ފައިާކޮންކަމެއްތޯާޓެކްވޯޓަ

ާމި ާއިނގޭތޯ. ާހިންގ ކަށް ާމަޖިލިސް ާނުދީ ާސެކިއުރިޓީ ާއެއްމަޖިލީހަށް ާތަޅ ފޮޅަ ާގައިަގއި ާމެންބަރުން ނުހެދޭެނާާތ 

ާމީހުންާގަިއގައޭާއެާޖެހެނީ.ާއ2222ާެޖެހީމަާކުަޑހުވަދޫާދ އިރ ގެާާއިނގޭތޯ.ާުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާގައިަގއި

ާ ާހައްލުކުެރވެންކަންކަން ާއަފީފ އިޖެހޭނެ. ާއެާޖީސަސް ާމީހުން، ާމިހެންާާއެހެން ާނުލިބޭނެ ާރުހުމެއް މީހުންނަށް

ާރައީސުލް ާއިނގޭތޯ. ާކުރަންޏަކ  ާޢަކަންތައްތައް ާދިޔ މަ ާއޮފީހަށް ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމީހުންގެ އެއްެޗިހާާމުންޑ ރަބިއްޔ 

ކުރަންޖެހޭނެާއިންބަފައިންނަށްާދަންދެން.ާއިހުތިރ މުއަށްާގޮވަންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމަާބ ލަނީ.ާމިތ ާހެއްދެވިާނުހެއްދެވި

ާމުއައްސަސ  ާމި ާމަޖިލީހަށް ާމިާމި ާއެހެންވީމ ، ާއެމް.ާއަށް. ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާވެްސާތ ނގައި ޑީ.ޕީގެ
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ާގްރޫޕު ާހުރިހ ޕ ލިމެންޓްރީ ާާގެ ާމިކަން ާމިހ ރުާހަމެންބަރުން ާކީއްކުރަންތޯ. ާމަޖިލިސް ާމި ާމިތ  ާމުޅި އްލުކޮށްދެއްވ ށޭ.

ާމަހުޖަނުާ ާހުރިހ  ާތިބީ. ާމި ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމެންބަރުންތަްއ ާރ އްޖެތެރޭގެ ާހުރިހ  ާތިބި ާމިތ  ޙަޤީޤަތުގައި

ާރައްޔިތުން ާމެންަބރުން ާތިބި ާމިތ  ާތިބީ. ާއެ ާގޮއްަސ ާނުކުމެގެން ާހ ރުވ ންާމީހުންތައް ާމަޖިލިްސާާނަށް ާމި ެވގެން.

ާހ ރުވ ނެ ާއިގުތިރ މުާމިގޮތަށް ާމަޖިލީހަކީ ާނެތް. ާމިހ ރަށްާާކަމެއް ާމިހ ރުން ާމަޖިލިސް ާމި ާތަނެއް. ލިބިގެންވ 

ނޑުާމިތ ާނިޒ މުާވެސްާެގއްލުވ ލ ނަން.ާމިއީާބޭކ ރު ކަމެއް.ާކަންާއޮީތާާހުއްޓުވ ލަންވީާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާއަުޅގަ

ާާމުސ ރައިގެ ާއެަކން ނޑު. ާނިންމ ލަންވީހައޮިނގަ ާޖަލްސ  ާމި ާއަވަސްެވގެްނ ާމިާއްލުކުރަން ާވ ހަކަ ާބޭކ ރު ާމިއީ .

ާދައްކަނީ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރު.ާއަދިވެސްާަތކުރ ރުކޮށް،ާުޝކުރިްއޔ ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޝުކުރިއްޔ  އ ދެ،ާުޝކުރިއްޔ 

ާهللا.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަ

ާކުެރވިފަޭއ.ާ ާކަންތައްަތއް ާބޭނުންވ  ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާމަނިކުފ ނު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނުޑ

ާއެްއގޮތަކަށްާއިށީންނ ނެާ،އ ނ ާނެތޭ. ާއިށީންނ ނެާކަމެއް ާަވޙީދު ާޢަލީ ާދަންވ ލަްނާާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތޭ. ކަމެއް

ނޑު ާގިނަާވ ހަކަާބޭނުންވަނީ،ާއަުޅގަ ާމަނިކުާދެއްކި ާމެންބަރުާމޫސ  ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ އަްށާާވެްސާހުޅުހެންވޭރު

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާެވސް ާައޅުަގނޑު ާމިާތ އީދުކުރަން. ާޙަޤީޤަތުަގއި ާޕ ޓީތަުކެގާާވަނީ ާިތއްެބވި ތ ނގައި

ާބޭފުޅުން...ާމިތަނުންާނުކުމެވަޑަިއގަތީާއެާލޭގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނ ލީޑަރުންނ އިާމ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގަތުންާެއދެން.ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެން

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ
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ާ...ގެާދ އިރ ގެާމެންބަރުންގެގައިުމވެސްާއަުޅަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާދ އިރ ގައިާހަމަާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެންމެާ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބީދައިން، ާލިބުނު ާފުރުޞަތު ާދެންމެ ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ލިބުނުާބީދައިންާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާެވސްާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަްނާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަންާފުރުޞަުތާ

ާފުރުޞަތުާލިބެންޖެހޭނެ.ާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ .

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާއ ދެ،ާސަރަ ާމަނިކ ނގު ާއެނޫނަާއ ދަމް ާިއސްއަދި ާސަުރކ ުރގެ ާމަޖިލިްސގެާާސް ާމި ާވަަޑއިގެން ާމިތަނަށް ބޭފުޅުން

ާމަަސއްކަތްާއަގު ާަވއްޓ ލުމަށްޓަކައި ނޑު ާައޅުގަ ާގެންދ އިރު ާއަފީފ ކުރަމުން ާމިނިސްޓަރ އިާާޖީސަސް ާހޯމް ައދި

ާބޭނުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަންނަވ ލަން ާރައީާާއަށް ާއެއްވީމަވަނީ ާމީހުން ާދޮށަށް ާއޮފީސް ާދޮށަްށާޔާ ސް ާމުލީއ ގެ އި

ާމީހުންާއެއްވީމަ...

ާ

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާމި ނޑުާޝުކުުރދަންނަވަން.ާއަުޅގަ ާމެންބަރަށްާއަޅުގަ ިހސ ބުންާމިއަދުގެާޖަލްސ ާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާފަހުާގަސްތުނިންމ ލަން ާއެންމެ ާދައުރުގެ ާމި ާނިމެނީ ާމި ާދ އިރު ާނިމިގެން ާޖަލްސ  ާމި ާމިއަދު ނޑު ާައޅުގަ ކުރަނީ.

 ޖަލްސ .ާާ

ާ

ާމަޖިލިސްާނިމުނީ. الحمد هلل رب العالمين
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