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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 18 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުަވސް ބުދަ، 2011ޖުލައި  13 : ތާރީޚު 

 1432ޝަޢުބާން  12 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް 10:562ން  19:28 ކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: މެދު 

 އަށް  11:433ން  11:29 އިންޓަވަލް ފަހުން: 

 
 ރިޔާސަތުން ަނން އިއްެވިވ މެްނބަރު ޖަލްސާއިން ނިކުމެަވޑައިަގންނަަވންދެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްާވލެއްވި  -1
މިނެޓުެގ   30ލްެގ ޮގތުަގއި  ރިޔާސަތުން ނަން އިއްެވިވ މެންބަރު ޖަލްސާކުރާ މާލަމުން ނެރުއްވުމަށްފަހު، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވައި، އިންޓަަވ  -2

 ހުސްަވުގތުކޮޅެއް މެންބަރުންނަށް އެރުވި 

 ަވނަ މެންބަރު ޖަލްސާއިން ނިކުމެަވޑައިަގންަނަވްނދެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްާވލެއްީވ.  2މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތުން ަނން އިއްެވިވ  -3



 II 

 އަށް  12:155ން  412:11 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށް ފަހު: 

 އަށް   13:03ން  612:29 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 7އަށް   13:46ން  13:44 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 

 އަށް   15:01ން  14:43 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ަގއި  15:30މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 12ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 އްވުމަށްފަހު، ޖަލްސާ ކުރިއަށް ެގްނދެވީ ރިޔާސަތުން ަނން އިއްެވިވ މެްނބަރު ޖަލްސާކުރާ މާލަމުން ެނރު -4

 ަވނަ މެންބަރު ޖަލްސާއިން ނިކުމެަވޑައިަގންަނަވްނދެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްާވލެއްީވ.  3މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތުން ަނން އިއްެވިވ  -5

ސަތުން ޖަލްސާ ފައްޓަަވއި، ޖަލްސާތަކުަގއި ޢާންމުކޮށް  ަވނަ މެންބަރު ޖަލްސާކުރާ މާލަމުން ެނރުއްުވމަށްފަހު، ރިޔާ   3ރިޔާސަތުން ނަން އިއްެވިވ    -6
 މިނެޓުެގ ހުސްަވުގތުކޮޅެއް މެންބަރުންނަށް އެރުވި  30ދެއްާވ 

 ަވނަ މެންބަރު ޖަލްސާއިން ނިކުމެަވޑައިަގންަނަވްނދެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްާވލެއްެވވި  4ރިޔާސަތުން ަނން އިއްެވިވ  - 7



 III 

 ހާޒިރީ 

 

 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ންބަރު: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެ 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން  ،  57ހުސްވަުގތުކޮޅުެގ  ، މެންބަރުން  58އިންޓަވަލް 

ފަހު  ދެވަނަ   ސްވަުގތުކޮޅަށް  ހުތިން މެންބަރުން،    54ހުސްވަުގތުކޮޅަށް 

 މެންބަރުން  43ފަހު 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 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   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 IV 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  ހަނިމާދޫ 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 އިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސަ 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާއިރާ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު



 V 

 ސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ރު އާދަަަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހި 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

  އަލްޙާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  



 VI 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަޖިލިސް ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 މްމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒި ވަޑައިން ހުންނެވި މެންބަރުން: 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

  

  ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން މެންބަރު: ސަލާމުގައި ހުންނެވި  

 

    

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ޚަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

   

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .1

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުން.01ްއަށްްވަަޑއިެގންްތިއްބެވީްޢިްއޒަތްތެރިްްމިވަގުތުްޖަލްސާ

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.1

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.1122/1/21ް/އޖ އުިމއްޔާްފާސްކުުރން.ްއެޖެންޑާްނަންބަރަކީދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުާލނުކުރުމާއިްޔަް-1.2

ްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުމެްއްމިއަދަކުްނެތް.ް-1.1

ް

ް.ްސުވާލު.5ރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުންްއަދިް.0ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްަތކަކުްމަސަްއކަތެއްްނެތް.އިޓަމުއަދިްމިއަދަކުްއެްއަްުސާވލ0ް.5ްުރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން.ްއެޖެންޑާްނަންބަރުް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.6



2 

 

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝީދު،ްޟްމެންބަރުްރިޔާޢިްއޒަތްެތރިްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްް.6ނަންބަރުް

ްުކއްލިްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބަމައްސަލަްވާ ްހުިއގެ ްގެންދެވުންްކުރިއަށްސް ްިއއްޔެ ްބަހު. ްކުރިއަށްްމި ްޖަލްސާ ްފަށާފައި ސް

ްހި ްހުއްޓާލި ްއިއްޔެ ްވަނީ. ްހުއްޓާލެވިފަިއ ނޑުނުގެންދެިވގެން ްއަޅުގަ ްގަްސާބުން ްގެންދަން ްކުރިއަށް ކުރަނީ.ްސްތުމި

ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްްއަޅުަގނޑު ްމޫސާްއަރުވަނީ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުއތުރު ކުޅުުދއްފުށި

ްއަށް.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަ

ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްހުމާ ްޑެންގޫ ްމިދާ ްހިނގަުމން ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ާވްްޝުކުރިއްާޔ

ްުމޢާލާތްްމައްސަލަ ްމިކަމުަގއި ނޑުނުައކީ ްމައްސަލަްކެ ްހުށަހެޅުނު ްފާހަގަކުރަން.ްްފަހުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުަގިއ ެއއް

ހުމުގެްކަންތައްތައްްވަރަްށްރަނގަޅަށްްބެލެހެއްޓެމުންދާްްކުެރވިގެންްމިކޮންޓްރޯލްްއިސަބަބަކީްމިްހުމަކީްމިހާރުްރާއްޖޭގަް

ވަރަކަްށ21ްްއެއްްުނވޭ.ްގާތްަގނޑަކަށްްްއެްއ.ްރާއްޖޭަގއިްިމްހުންްޖެހިގެންްގިނަްއަދަދެއްގެްބަޔަކުްމަުރވެފަްމައްސަލަ

ްމަރުވެފައި ްރާއްޖޭަގއި ްހުމުގައި ްމި ްވެސް ްގިނަވެގެން ްއެންމެ ްެއއާްމީހުން ްކުރިްވަނީ. ްމީގެ ްރާއްޖޭގަިއްޚިލާފަށް ން

ގެްއިތުރަށްްއަދިްއޭްއާއިްިސަގްއލާްވޭ.ްްތަކުަގއިްވަަރށްްގިނަްއަދަދެއްގެްމީހުންްމަރުވެގެންްގޮސްފައިވާްބަލިްއުފެދިފައި

ްކަން ްފަދަ ްމަރުވެފައިކޮލެރާ ްބަޔަުކ ްހާސް ްއެތައް ްާރއްޖޭަގއި ްްތަކުގައި ްއެހެންވީމާ، ްއެޅިސަރުކާރުވޭ. އަވަްސްްން

ްސަބަބުން ްްފިޔަވަޅުތަުކގެ ްމިައދު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމައްސަލަ ްހުމުގެ ްމި ްގޮހައްލުވަނީ ްއެހެންކަމުްންކުެރވިގެން ްއސަ.

ްސަ ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރުކާރަށް ްމައްސަލައިަގއި ްޝުކުރުްވަރަްށްއިޚްލާޞްތެރިކަމާމި ްބައިަގިއްދައެކު ްކުރީ ންނަވަން.

ްްމިކަމާ ްދޭތެރޭގައި ްފިޔަވަޅުހަރުސަުރކާރުްނ ްމިދަނާ ްަވނީ ްމިއަދު ްސަބަބުން ްެއޅުމުގެ ްބޮޑަށްްްތަެކއް ްވަރަށް ހުން

ްކޮންޓްރޯލް ްކުރެވި ްރާއްޖެގާތްަގނޑަކަްށ ްހުން ނުޑްްމުޅި ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްގޮއްަސ. ްހިސާބަށް ްދާ ްފޮހެވިގެން އިން

ރަށްްރަނގަޅަްށްކަމުގައިްވަްަވއިގެންްމިްކަމުގައިްވަރަށްްއިސްކަމެއްްދެއްްްވަރަށްްއުފަލާެއކުްފާހަގަކުރަްންސަރުކާރުންްމި

ް ްއަޅުްއަވއިދެްއވަިއ ްވަްފިޔަވަޅު ްރާއްޖޭަގއި ްކޮންޓްރޯލްމިއަދު ްހުން ްމި ްބޮޑަށް ާވަކން.ްްކުރެވިަފއިރަށް

ްފަދައި ްހުށަހެޅިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްމައްސަލަން ްފަރާތުންްްފައިވާ ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ އަކީ

ްއެއްް ްހުށަހަޅާފައިްއިޚްލާްޞތެރިްވެސްްއެކަމުަގއި ްނެތި ްމަްއސަލަްކަމެއް ްފާހަގަްްކަންްެއއްްވާ ކުރަން.ްސަބަބަީކްއަުޅަގނޑު

ް ްމައްސަލަ ްމި ްބިލު ްދުވަހުމި ްެގއްލުވާަލއި،މަނިކުފާްއެްހުށަހެޅި ްނިޒާމު ްަމޖިލީހުގެ ްނިޒާމުްްމިްނު ކަންތައްތަުކގަިއ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/kulli_massala/Riyaz%20Rasheed_Kulli%20Massala.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/kulli_massala/Riyaz%20Rasheed_Kulli%20Massala.pdf


3 

 

ްމުހި ްކަހަލަ ްމިކަމުގަިއްއެްއވެސް ްފާުޅކޮށްފައިްއްނެތްއްމުކަމެގެއްުލވާލުމަށްފަހު ްވަރަްށްބޮޑަށް ްކަމުން،ްްކަން ވޭ.ްއެހެން

ްމައްސަލަ ްމި ްކަމުން ްމިްއެހެން ްގޮތަށް ްފާހަގަކުރި ްކުރިްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ ްމަޤުްއަކީ ްކަހަލަ ްެއއްެވސް ބޫލުްކަމުަގއި

ްހުށަހަޅާ ްނެތި ްމައްސަލަްފައިޢުޒުރެއް ްފާހަގަްވާ ްައޅުަގނޑު ްރައީސްްޝުކުރިްއޔާްކުރަން.އެއްކަން ދެްއިވްްޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތަށް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްދަންނަވާލަންްއޮތީްިމއަދުގެްޖަލްާސަގއިްޤާ ނޫނުއަާސސީްާއއިްގަާވއިދާްޚިލާފަްށްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްައޅުގަ

ްިހނގަމު ްކަމެްއްހިނގާފައި ްނުފެނެއޭްންދާއެްއވެސް ް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުކަމަކަށް ްބެހޭްްސތެގަަގނޑު ްިނޒާމާ ްނުކުރަން ްއް

ްކުފުރުޞަތުްމައްސަލައަކަށް ްމީގެ ްއަޅުަގނޑު ްރޫލްއަުރާވކަށް. ްީރަގއި ްނިޒާމީ ްހުރި ްބެހޭކޮށްފައި ގޮތުންްްމައްސަލަތާކާ

ްކަންނިޒާމީ ...ް ްމި)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ްފުރުޞަތު ްްއަޅުަގނޑު ްޢިއްއަރުވަނީ ްދާިއރާގެ ްމެންބަރުްގެމަނަފުށީ ޒަތްތެރި

ްމަދަށްްކުއްލިްމަްއސަލައިަގއިްވާަހކަދެއްކުމަށް.އަޙްްހާމުއިލް

 

ްކެވުން:ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްްްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުގެމަނަ

ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޤަބޫލުްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނުޑ ްއަުޑައއްސަވާަފިއްދެޭކގޮތުަގއި ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތުަގއި ކުރާ

ްމިޖަވާބުދެއްިވއްާޔްރަނގަ ްމިްީޅ.ްމަޖިލީހުގައި ްތަޅުން ްމަޖިލީހުގެ ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްދެތިްންްމިްވަީންހޫނުވެފައިްވަނީ ވީ

ްއާްދުވަސް. ްމިހާރު 1ްްެދ، ްމިހަފްތ1ްާހަފްތާ ްްވަމުން ްދަނީ. ްރަސްމީްވީމާ، ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްނިންމަވައިފިތޯ؟ދަތުރުފުޅެއްަގއި ްދަތުރުފުޅު ްރަްތޯ؟ ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްކޮންވަަޑއިްއީސް މިްްދުވަހަކުތޯ؟ގަންނަވަނީ

ްސުވާލަށްްޖަވާބުދެްއވުންްއެދެްނ.
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޯންނާނެ ްފުރުޞަތެއް ްކުރުުމގެ ްުސވާލު ްޢިްއޒަތްތެރިރިޔާސަތާ ްފުރުޞަތުް. ނޑު ްއަުޅގަ ްކުއްިލްމެންބަރަށް އެުރވީ

ްޢިްއޒަތްްމައްސަލަ ްމެންބަރު.ްއަށްްވާހަކަދެްއކުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ ްމިްމިހާރުްތެރި ްފުރުޞަތު ނޑު ްތޮއްޑޫްްއަޅުގަ އަރުވަނީ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރަީއސް.ްއާދެ،ްޑެންގޫހުމާޝުކުރިއްާޔްޢި ްްްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްގުިޅެގން ްވަރަށް ްވެސް ްރަށްދާއިާރގެ ަތކަށްްގިނަ

ްހިތާމަ ްމީގެ ްއަސަރުކޮށްފަ.ްއެެހންނަމަވެސް ްޭއގެ ްރަްއޔިތުންނަށްް-ައީކްޒެޑްްްވަނީ ްޤައުާމއި ްނިސްަބތްވާ ޑީ.އާރު.ީޕްއަށް

ް ްމެންބަރުއެްއވެސް ްނެތް ްހާލެތްގައިންއިޚްލާޞްތެިރކަމެްއ ްދަތި ްމިފަދަ ްވެސްްތަކެއް ސަރުކާުރްްވާއިރު

ްއެްއވެޖަވާބުދާރީ ްގޮތުން ްނުކޮށްކުރުވުުމގެ ްމަސައްކަތެއް ްއެެދވޭ ްވަެރއްގެ ްމަޖިލީހަށްްްރާއްޭޖގެް،ސް ރައްޔިތުްނގެ

ްމިހުރަސް ްއަޅުަގނޑު ްދާތީ. ްހިތާމަްއަޅަމުން ްއއ.ފުރުޞަތުގައި ްކުރަން ްއަށް ްވަނީްތޮްއޑޫ ްކުއްޖަކު ނިސްބަތްވާ

ްނިޔާވެފަ ްަމއްސަލަިއގަިއ ްއެްޑެންގޫހުމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް .ްް ްދަްއކާއިރުްކުއްާޖގެ ްގޮތުްންްވާހަކަ ްމަލާމާތުެގ ވެސް

ްއެއަ ްމީެގން ްގެންދާތީ ްޒެޑްްޑުލަްއވަމުން ްަރއްޔި-ނގެނީ ްއަކީ ްނެތްްޑީ.އާރު.ީޕ ްއިޚްލާޞްތެރިކަެމއް ްއެްއެވސް ތުންނަށް

ްމިބައެއްކަން.ްއާދެ،ްޑެްނގޫ ްދިްހުމުެގްމައްސަލަ ްސަރުކާަރށްޔައިހިސާބަށް ްއޮންނަ ްއޭރަކު ވަރަްށްްކުރުމަކީޖަވާބުދާރީްމާ

ް....ނެްހާލުްނެތިއަމިއްލަްޕާީޓގައިްއުޅޭް،.ްއެކަންްކުރުމަށްްނުކުޅެދިކަމެއްމުހިއްމު

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލޫފު...ރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްއަޙްމަދުްމަޚްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިް،ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ް:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން

ްއަމިއްލަް ްެގއްިލ ްބާުރ ްޕާީޓގެ ްބާރުްއަމިއްލަ ްއޮތް ްތަސްމީަނށް ްޕާޓީަގއި ްފަރާތުންް-ޒެޑްްް،ނުލިބުނީމާަތއް ްޑީ.އާުރ.ޕީެގ

ް...ކުއްޖަކ0ްުއިްސވެްހުރެގެންްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެވަަޑއިގެންެނވުންްެއދެން.ްލޫފުްއިށީނންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ްވާ ްއަްށ ްޑިމޮކްރަސީ ްރާއްޖޭގެ ްއެއީ ްދޫކޮށްލީމާ ްފިތާފައި ްޑިޮމކްރަސީްްބޮލަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެގއްލުމެއް. ްބޮޑު ވަރަށް

ްރާހި ްއަދި ްއާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހުރިހާްްއްޭޖގެމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ްހުރި ްކުރެވެން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެ

ްހަލާކުެވގެން ްޑީ.އާރު.ޕީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރާނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުްމަސައްކަތެއް ްރާއްޖޭގެ ްޮގތަށް ންެގްދިޔަ

ްހަލާކުވެދިޔަކަ ްތަންފުކެއްްމަޖިލިސް ްރައްްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުދޭނަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަނީްވެސް ްބޭނުން ޔިތުން

ްފައިދާ ްބިލުްރައްޔިތުންނަށް ްއިުރްހުރި ްއިްއޔެެގ ްއެނގޭ ްމިއަދު ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްފާސްކުރަން. ްމިތާ ތައް

ް ްއޮްއސިއްޖެކަން. ްއިުރ ްއިްއޔެެގ ްތެރެއަްށ11ްްއޮއްިސއްޖެކަން. ްއަިލވާޭގ ްެއހެންވީމާ، ްނިމެއްޖެކަން. ްވެރިކަން އަހަުރގެ

ްދެް ްފޮނުވިވައްަދއިގެން ްބަޔަކު ްކިތައްމެ ްމިތަނަށް ްކާންދީގެން ްދަޅައަށް ްއަްއިރު ްިވަޔސް ްޕާޓީްކަުމގައި ްމި ނޑުމެން ުޅގަ

ްފުކެއްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެއންމެ ްމިފަހަރު ްއަްައކުން ްއެހެންވީމާ، ްނުޖެހޭނަން. ްފަހަތަަކށް ްދަންނަވާަލންްވެސް ނޑުމެން ުޅގަ

ް ްޑެންގޫްްވާހަކަްބޭނުންވާ ްައކީ ްމައްސަލަ ްހެމަރޭޖްްކުރުމަްަހއްލުހުމުގެ ްޑެންގޫ ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ށްޓަކައި

ްމަ ްރައްޔިުތންގެ ްތިބި ްޖެހިފައި ްފަރުވާދޭންބޮލަށް ްމެންބަރަކަށް ްހަތަރުްފަސް ފޮނުަވންވީއޭ.ްިމކަންކުރުމަށްޓަަކއިްްޖިލީހުގެ

ްގޮވާލަ ްމި ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފައަޅުަގނޑު ްާރްއޖޭގެ ްޑެންގޫނީ ްތިށް ްޖެހިފައި ްހެމަރޭޖް ްމެންބަރުންްހުމުގެ ްފަސް ްހަތަރު، ބި

ްައއި.ޖީ.އެމް.އެޗްް-ޒެޑްް ްއެޑްމިޓުޑީ.އާރު.ީޕގެ ްގައި ްްއެްކުރުމަށް ްއައުމަށް.މީހުން ްއަޅުަގނޑުމެންްބަލާ ްކޮށްގެން ްމިކަން

ް ްއެބެޖެހޭ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެހިމާޔަތްރާއްޖޭގެ ްޖަލްސާްކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގެ ްތައްްރަްއިޔތުންގެ

ްހަތަރުްިވޔަފާރިވެރިބޮޑެތިްޖެހޭ.ްޓެކްްސގެްނިޒާމުްގެންނަންްއެބަޖެހޭ.ްޓެކްސްެގްނިޒާމުްގެެނސްފާނެތީްއަށްްގެންދަންކުރި

ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމެންބަރަކަށް ްފޮނުާވްހަތަރު ްީދގެން ްްއަކުްމުސާރަ ްހުއްޓަ އެއްްނުެލވޭނެ.ްާރއްޖޭެގްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލިސް

ްތިިރކުރެވޭނީ ްެއްއޗެހި ްައގާ ްްތަކެތީގެ ްކުރި ްބޮޑުކުރަން ްމުސާރަ ްސަުރކާރުން ހުއްޓާލުމަށްޓަަކއިްްންތައްުކރުކުރީ

ެޓކްސްެގްޕެކޭްޖްރައްޔިތުންެގްތެރެއިންްމުސާަރްބޮޑުްމީހުންނާއިްއަިދްިވޔަފާރިވެރިންގެްއަތުންްެޓކްސްްަނގަިއގެން.ްއެް

ްައތުްނަގައިފިްއޔާ ްސަުރކާރު ްަރއްނުމި ްރާއްޖޭގެ ްޮއތީމާ ްޔަޤީންކަން ްވާނެކަމުގެ ްހުރަސްއަޅަމުން ްަމޖިލީހަށް ްމިްޔިތުްނގެ

ގެންދަވަނީ.ްްއަޅުްއވަމުންްމިވާތީްއެކަމާްހުރަސްްސަރުކާރުްއަތުނުވާެނކަންްޔަޤީންްގެންދަނީ.ްޓެކްސްްނަަގއިފިްއާޔމުންްމި

ްޤަބޫލު ްހަޙަޤީޤަތް ްއެބަޖެހޭ. ްތަްނތާކުކުރަން ްނެތް ްލަމަެއއް ްް،މައެއް ްޕާޓީނުތިމީހުންނެއް ްނެތް ްއިންސާފެއް ތަަކކުްބޭނެ.

ްގަާވއި ްނުތިބޭނެ. ްމީހުންނެއް ްތަންތާނުކ ްނެތް ްުއސޫލެއް ްވަރަކަށްާދއި ްކިތަްއމެ ްނުތިބޭނެ. ްކުރިއަސްްްމީހުންނެއް ްބާރު

ހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެްންއުޅެނީ.ްއެްގެްމަދުްބަޔަކުްމިޑީ.ާއރު.ޕީ-ވެސްްނުލިބިގެންްޒެޑްޑިްތަސްމީނުްއަތުންްނޕާޓީްގޮ

ްމިޤަބޫލު ްއެބަޖެހޭ ްއިއްޔެްްއަދުގެްކުރަން ްދެން ްޙަޤީޤަތް. ްއިްއޔެްއަކަްށ ްދެން ްނާރާނެ. ްމިއީްއިރެއް ްނާރާނެ. ްއިެރއް އަކަށް

ް ްކިތަންރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ، ްޒަމާން. ްހަޅޭއުާފވާ ްވަރަކަށް ްވިޔަްލެވިއްމެ ްވަރަކަށްްކަމުަގިއ ްކިތައްމެ ސް

ނޑު....މަސައްކަތް  ކުރިްކަމުގައިްިވަޔސްްއަުޅގަ

ް

ްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު
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ްމެްނބަރު.ް ްދާއިާރގެޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަބްދުލްްކާށިދޫ ްމެންބަރުްއިސްމާޢީލް ްދާއިރާެގްިޢއްޒަްތތެރި ޙަމީދު.ްކާށިދޫ

ްފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަބްދުލްޙަމީދަށް ްިއސްމާޢީލް ްމެންބަރު ްާދއިާރެގް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއަުރވަން.ްރި ކާށިދޫ

ްޙަމީދު.ްއިސްމާޢީލްްޢަބްދުލްްތެރިްމެންބަރުޢިއްޒަތް

 

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިްސމާޢީލްްޢަބްދުލްކާ

ްރައީް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްދާއިސް. ްރިޔާޟުވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްްރާގެ ްކުއްިލްރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި

ްެއއްްްގުޅޭްމައްސަލައާ ްފެންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީްސ،ްްޗެއްގޮތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއދުނީ. ްފުރުޞަތަކަށް ަދންނަވާލުމަށް

ްޤާއިދިވެހިރާއްޖޭަގއިްެވސްްޞިއް ްެވއްެޓއް ްދުޅަހެޔޮ ްއޮންނަންީޙްގޮތުން ްއެންމެްޖެހޭނެމުވެފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްންކަމަށް

ކުރިއަށްްްވަނީްއިްމިހާރުްމިއިކުރުމަށްޓަކަްދުޅަހެޔޮްެވއްެޓއްްރާއްޖޭަގއިްގާްްކަންްޔަޤީން.ްޞިއްޙީްގޮތުންވެސްްޤަބޫލުކުރާ

ްޔަޤީން.ްކަންތަެކއްްުކރަންްޖެހިފައިވުރެްގިނަްމަސަްއކަތް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްެދކުނު ްގަލޮޅު ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުުނ ގަލޮޅު

ްދާއިރާ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްމެންބަރުްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދން. ްްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ްނަސޭހަހިތްރުމަތްތެރިކޮށްހުގަާވއިދަށް ތްތެރިވަން.ްތެވުމަށް

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދން. ްިއށީނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރު ްގަާވއިދަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ރު

ްނަސޭހަހުރުމަތްތެރިކޮށް ްއިށީނދެވަޑައިަގންނަވާ.ހިތުމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްތްތެރިވަން.

ް ްމެންބަރު ްނުދޭ،ޢިއްޒަތްތެރި ްތަނެއް ްަގވާއިދު ްޢިްއޒަތްތެިރްްމަޖިލީހުގެ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމެންބަރު ްގަވާިއދަށް ްނަސޭހަހުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުހިތުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ގަވާއިދަްށްްތްތެރިވަން.

ްެއއްހިތްރުމަތްތެރިކޮށްހު ްއަދިވެސް ްނަސޭހަްތެވުމަށް ްމެންބަރުފަހަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ގަާވއިދަށްްްތްތެރިވަން.

ްއެއްހިތްރުމަތްތެރިކޮށްހު ްއަދިވެސް ްނަސޭހަްތެވުމަށް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ތްފަހަރު ްމެންބަރުްްތެރިވަން. ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެއްހިތްރުމަތްތެރިކޮށްހުގަާވއިދަށް ްއަިދވެސް ްނަސޭހަްތެވުމަށް ްފަަހރު ްތްތެރިވަން. ޢިްއޒަތްތެރިް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

އަޅުަގނޑަށްްޖެހޭނީްނަންްތްތެރިވަން.ްދެންްސޭހަފަހަރުްނަްހިތުމަށްްއަދިވެސްްެއއްރުމަތްތެރިކޮށްހުމެންބަރުްގަވާއިދަށްް

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމެންބަރުްއިްއވަން. ްްޢިއްޒަތްތެރި ްނަސޭހަހިތްރުމަތްތެރިކޮށްހުގަވާއިދަށް ތްތެރިވަން.ްތެވުމަށް

ްދާއި ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްއިްއވަނީ ްނަން ްމި ްމިހާރު ްމަޚްލޫފުއަޅުަގނޑު ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ގެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްާރގެ

ްދޫްމެންބަރު ްއެދެން.ްޖަލްސާ ްވަަޑއިގެންެދއްވުން ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ.ްް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ކޮށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއިށީނެދވަަޑއިގެންެނވުން ްމެންބަރު ްމާލަންްޢިއްޒަތްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލިސްގެ ްމެންބަރު ތެރި
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ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(ނުކުެމވަަޑއިގެންެނވުްދޫކުރައްަވއި ްއެދެން. ްަގާވއިދުގެްްން ްމަޖިލީހުގެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްދެންް ްނުކުމެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. ްމެންބަރު ްއިްއެވވި ްނަން ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްއިއްވީމާ ްނަން ދަށުން

ް ްމަޖިލީހުގެ ް)ކ(45ްގަވާއިުދގެ ްމާއްދާގެ ްކަރާމާތަަވނަ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކުްގައި ްއެ ްގޮތަށް ްނާންނާނެ ްއުނިކަމެއް ށް

މަޖިލިސްްކުރާްމާލަމުންްނެރުމުގެްބާރުްމަޖިލީހުގެްރައީސަްށްއެބައޮތް.ްދެންްައޅުަގނޑުްަޤބޫލުކުރާްގޮުތގައިްޖަލްސާތަްއް

ްމައްސަލައިްްމިހާރު ްމި ްނުގެންެދވި ްއެހެންވީމާކުރިއަށް ްއެބަޖެހޭ. ްހޯދަން ްަހއްލެްއ ްގައި ްގަސްތުް، ްމިްއަޅުަގނުޑ ކުރަނީ

ކަންތަްއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމަޖިލީހުންްނެރުމުގެްކަންތައްްކުރިއަށްްެގންދަން.ްއެކަމަކުްއެމާއްދާގެް)ކ(ގެްދަށުންް

ނޑާަލނީްއެ ނޑުްޖަލްސާްމެދުކަ ްކަންތައްްކުރުމަށްޓަަކއި.ްްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްޓަކައިްައޅުގަ

ް

ނޑުްއވާލެްއވުންް ް(އަށްް:21:4އިނ8211ްްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމި ްކުރިއަްށްގެންދަން ނޑުމެންް`.ްައޅުަގނުޑްޖަލްސާ ްއަުޅގަ ްހުްސަވގުތުކޮުޅްފަށަީނ.ްމިހާރު ްނަގާ ަގާވއިދުން

ް ްގަސްތުކުަރން. ްދޭން ްއަރުވަނ11ްްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުސްވަގުުތކޮޅެއް ްއަޅުަގނުޑްމިނެޓުގެ .

ްގަ.22211ްށާނީްޖަލްސާްފަ

ް

 ]އަށ11:29ްްއިނ57:10ްްްްއިންޓަވަލް:[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަްށްގެން ްޖަލްސާ ްފުރަތަ`ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަުހްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަޅުގަ ްފަށަނީ. ްމި ްމިްދަން ްފުރުޞަތު މަ

ވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް.ްއެކަަމކުްްއަރުވަނީްކާށިދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިސްމާޢީލްްޢަބްދުލްޙަމީދުް

ްމި ްމެންބަރު ްމެންބަރުްްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްނޮޅިވަރަމް ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނޑު ްވަަޑއިގެންނެތުމުން ަވުގތު

ްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށް.

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްނޮ

ްިޢއް ްދޭތެރެދޭތެރެއިންްޝުކުރިއްޔާ ްޤައުމުގައި ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމަްއސަލަައކީ ްޑެްނގީގެ ްަރއީސް. ޒަތްތެރި

ނޑުމެންގެްތެރޭަގއިް ފެތުރެމުންްއަންނަްމައްސަލަްއެއް.ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަތުަގިއްމިކަންްހައްލުކުރެވޭނޭްނިޒާެމއްްއަުޅގަ

ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްުމހިއްމުކަމެއް ްވަރަށް ްއެީއ ްއެިޕޑަމިެކްއްޤާއިމުވުން ްބޮޑު ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްދެން ްދެކެނީ. ނޑު
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ްޓާސްކުފޯސްަތކެއްް ްހައްލުކުރުަމށްޓަކައި ްއެކަންކަން ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްފެށީމާ ްެފތުރެން ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤަބޫލެ ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްގޮތް ްރަނގަޅު ްއެްނމެ ްެއއީ ްމަސައްކަތްކުރުން ްައޅުަގނޑުމެްނ އްނުކުެރވޭ.ްއުފައްދަިއގެން

ްކުެރވޭ،ްދުުރް ްގޮެތއްަގއި ްދެމެހެއްެޓނެވި ްވާންވާނީ ްަމސައްކަތް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްަބދަލުގައި ްއޭގެ ްދަންނަވަނީ ްމި އެހެން

ްފަތުރައިދޭް ްބަލި ްމި ްަސބަބަކީ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްއަމާޒުކުރެޭވ މުސްތަޤުބަލަށް

ްޢާް ްގޮުތގައި ްއުފެދޭްވެްއކަޓަރެއްއގެ ްމަދިރި ްމި ްއެެހންވީމާ، ްއެއް. ްމަދިރި ްވަނީ ްމި ްފާހަގަކުެރވިފަިއ ްގޮތެއްަގއި ްއމު

ްމީހުންް ްބަދަލުތަކާއި، ްއަންނަ ްއަށް ްއާބާދީ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްދެން ްހޯދަން. ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސަބަބުތައް

ްއަޅުަގނޑުމެ ްތެރެއިން ްމިކަންކަމުގެ ްދަތުރުކުރުމާ ްއަނެއްތަނަށް ްކަހަަލްއެއްތަނުން ްބައެއް ްއަލާވާނޭ ްމަދިރި ްތެރޭގައި ްނގެ

ްވެްސް ްތެޭރގައި ްމަަސއްކަތްތަުކގެ ްބަެއއް ްކުރެވޭ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްއެްއކޮށް ްތަަރއްޤީއާ ްއެބަލިބޭ. ފުރުޞަތުތައް

ނޑުމެންްމިްގެންގުޅޭްރުފިޔާ،ްއެއްރުިފޔާގެްބޯްމިންްހުންނަްކުޑަކު ޑަްއަޅުަގނޑުމެންްްނަށްްނޭނގިްތިއްބާްވެސްްއަުޅގަ

ނޑުމެްނެގް ްއަޅުގަ ްމިކަން ްއެހެންީވމާ، ްއެބައޮވޭ. ްފުރުޞަތު ްއާލާވުމުގެ ްމަދިރި ްމަދިރިބިސްއަަޅއި ްވެސް ފެންފޮދެއްގައި

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްރަނގަޅުކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްޤާއިމުކުރުަމކީ ްމެދުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން

ް..ްޤާބޫލުކުރެވެނީ.ްޙަޤީޤަތުަގއިްނެތުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމްްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްމަޖިލީހުގައި ްސުވާަލކީ ނޑުގެ ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްސާފުކޮށްލަންްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޢުލޫމާތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަމަކާ ްދިޔަ ހިނގައި

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްޤަބޫލުކުަރނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއޮންނާނެ ްގޮތަށް ްކުރެވޭ ްވެްސ ްސުވާލު ްފަހަރު ބައެއް

ްއޯޑަ ްމަނިކުފާނުގެ ްނެރުނީ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްމެންބަރު، ްެއްޢިއްޒަތްތެރި ރަކަށްޯތ،

ްސުވާލުގެްަޖވާބުްރިޔާސަތުންްނުވަތަްއިދާރީްމޭޒުންްމިކަންްސާފުކޮށްލަދެއްވުްނއެދެން.ް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްރިޔާސަތާއާދެ، ްގަްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަެތއް ްުސވާލުކުރުމުގެ ްދާއިރާެގްާވއިދުން ްނޮޅިވަރަމް ް ތަނެއްުނދޭ.

ްގެންދިއުމަށް.ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަފުޅުކުރިއަށްމުޙައްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްނޮ

ްއުފެިދގެންް ްހޭލުންތެރިކަން ްއުފައްދަން.ްއެ ްތެރޭަގއި ްޢާއްމުންގެ ްހޭލުންތެރިކަން ްމި ްެއބަޖެހޭ ނޑުމެން އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމައް ްމަދިރީގެ ްވެސްްްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމަކަށް ްރެިގއުލޭުޓކުރެވެންޖެހޭ ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމަކީ ްމި ްދެން ްހައްލުކުރެވޭނީ. ަސލަ

ްބޭނުންކޮްށއުޅޭ.ް ްކަންކަމުަގއި ްމިކަހަލަ ްކޮންޓްރޯލް ްބަޔޮޮލޖިކަލް ްަޤއުމުތަުކގަިއ ްގިނަ ްވަރަށް ްދެން، ްވާންޖެހޭ. އެބަ

ްކޮންްޓރޯލް ްބޮޔޮލޮޖިކަލް ްބޭނުންކުރެވޭ ްގޮތަށް ްމި ްނުވަތަްއެހެންވީމާ، ްހަމަލާދޭނެ ްމަދިރިއަށް ްއެްއކަލަ ްތެރޭގައި ގެ

ްޒާތުެގްބަެއއްް ްމި ްމަދިރިއަށް ްބަެއއް ްއެބަހުރި.ްދެން ްވެސް ްއުފެއްދުންތައް ްހަމަލާދޭނެ ްގޮަތށް ްަވއިރަސްެއްއގެ ވެކްސިން

ްކަހަލަްބަލިޖައްސާްޖަރާސީމުްދޫކޮށްލުމުގެްސަބަބުން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢާރިފު.އެއްްަވއިކަަރދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްްސަލަނިޒާމީްމައް

ްް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ް ްަގވާއިުދެގ ްމަޖލީހުގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީތަކެއ222ްްްޝުކުރިއްޔާ ްދާއިމީ ްެއބަބުނޭ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްއެބަހުރި.ްއެކުަލވާލަ ްބިލުތަެކއް ްބައިވަރު ްއެަތއް ްބިލުތަކާއި ްިއޤުތިސޯދި ްނެތް. ްެއއް ްދާއިމީކޮމިޓީ ްމިތާނގައި ންޖެހޭނޭ.

ްރަނަގޅުް ްރަސްީމކޮށް ްާތނގައި ްމި ްޮގވާލަނީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްިނންމަންޖެހޭ. ްފޮނުވަންޖެހޭ. ކޮމިޓީތަކަށް

ލްސާްެއއްްބާއްަވއިގެންްމިތާނގެްމެޖޯރިޓީ،ްމައިނޯރިޓީްދެންެވސްްތިިބްޖަލްސާއެއްްާބއްަވިއގެން،ްގަާވއިދާްެއއްގޮތަްށްޖަ

ްަގާވއިދުެގް ްބާްއވަިއގެން ްއެއް ްޖަލްސާ ްރަނގަޅު ްލިބިގެން ްޙައްޤު ްލިބެންވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްގޮތަށް ްނިސްބަތްވާ ބަޔަކަށް

ްދަށުންްއެކަންްނިންމައިދޭށޭްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމީެގް ްބެހޭގޮތުން ްކަމާ ްއެދެްނ.ްތި ްިއށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްވާހަކަފުޅުކުރިއަްށް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްނޮިޅވަރަމު ްރޫލްކޮށްފަ. ްވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްޖަލްސާއެްއަގއި ކުރީ

ްގެންދިއުމަށް.ް

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުްމުޙައްޅިވަރަމްްދާއިރާގެްނޮ

ްތެރެއަްށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއުސޫލެއް ްމިފަދަ ްއެބަޖެހޭ ްައޅުަގނުޑމެން ްތެެރއިން ްމަްއސަލައިގެ ްމިދެންނެވި އެހެންވީމާ،

ިދްގެންނަށނ.ްދެންްސައިންޓިފިްކްއާްދިރާސާތަްއްހުރިްކަންކަްންކަމަށްްވާީތވެ،ްއެްކަންކަމަީކްޚަރަދުްވެސްްކުޑަ،ްއަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްޤައުމަށްްބޮަޑށްްފައިދާވާނެްުއސޫލުތަކެއްްަކމަށްްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރެވނީ.ްއަދިްދިވެހިްރަްއޔިތުންެގް

ޞިއްޙަތުްސަލާމަތުންްތިބުމަށްޓަކައިްމިފަދަްކަންކަންްއަޅުަގނޑުމެންގެްމިްމަޖިލީހުގައިްަބހުސްކުރެވ،ްިްަރއްޔިތުންނަްށް

ްލިބުން ްގާތުން ްަފއިދާ ްފައިދާްްއޭގެ ްެއކަމަކުެގ ްއަދި ްޤަބޫލުކުެރެވނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްަކމަށް ްގޮތް ްރަނަގޅު ްއެންމެ ެއއީ

ްކަމަށްް ްފަހިވެގެންދާނެ ްފުރުޞަތުތަަކކަށް ްތަރައްޤީގެ ްއިުތރު ްޤައުމު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްލިބުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤާ ްކުރުމަށްޓަކައި ްެއކަން ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. ްޖާގަްއަޅުަގނޑަށް ްލިބެންވާ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްހަދާ ނޫނު

ނ ްއަުޅގަ ްކުރަނީ. ްވެސް ްުއއްމީދު ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބިލަށްްލިބެންޖެހޭނެ ްމި ްއިން ްޕާޓީ ުޑމެންގެ

ނުޑެގްހެންްބޭފުޅުންްމިްކުއްިލްމައްސަލަްއަްށްއިތުރުްބޭފުޅުންްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަންްއެިދވަަޑިއގެންފައިްވާތީެވ،ްއައެ ުޅގަ

ްވާހަކަްކުރުކޮށްލާނަން.ްޝުކުިރއްޔާްވައްސަލާމްްޢަލަިއކުމް.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްޢަބްދުލްޙަމީދަށްް. ްއިސްމާޢީލް ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްކާށިދޫ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޑުްފުރުޞަުތއަރުވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަ ްވަން.ްކުރުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްލްްޢަބްދުލްޙަމީދުްްވާހަކަދެއްެކވުން:ށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިްސމާޢީކާ

ްދާއިރާގެް ްވިލުފުށީ ް ްދާނަން. ްކުރިއަށް ްފަށައިގެން ްައލުން ްވާހަކަ ނިޑގެ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްކުއްިލ ްހުށަހެޅުއްވި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްއެއްޗެްއްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަ ނޑަށް ްައޅުގަ ގޮތުން،

ްދުޅަހެޮޔްެވއްެޓއްް ްގޮތުން ްވެްސްޞިްއޙީ ްރަީއސް.ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއެދުނީ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލުމަށް

ްދުޅަހެޔޮް ްގޮތުން ްޞިއްޙީ ްޔަީޤން. ްޤަބޫލުކުރާކަން ްވެސް ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ގާއިުމވެފައި

ވެއްެޓއްްރާއްޖޭަގއިްޤާއިމުކުުރމަށްޓަކައިްމިހާރުްމިްވަނީްކުރިއަށްވުރެްބުރަްމަސައްކަތްތަެކއްްކުރަންޖެހިފައިކަންްޔަޤީން.ް

ްރައީްސް ްބަލާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަންޒަރުތަކަށް ްފެންނަ ްައުޑތަކާއި ްިއވޭ ްފަހަކަށްއައިސް ްމިދެންނެީވްމި ްމިހެން އަޅުަގނޑު
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ްއަބަދުެވސް ްއައިސް ްވާހަކަ.ްްފަހަކަށް ްދާ ްދަށަށް ްދުވަހުށް ްއަނެއް ްދުވަހުން ްއެއް ްައޑަީކ،ްޤައުމުގެްޞިއްީޙްހާލަތު އިވޭ

ްހުރުމަށްް ްޞިއްޙަތެއްަގއި ްފުރިހަމަ ްދިރިހުރުމަށްޓަކައި ްެވސް ްއިންސާނަކު ްކޮންމެ ްވެާދނެ. ްވެސް ްޙަޤީޤަތަކަށް އެއީ

ްކަމަ ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްވެސް ްިއންސާނަކު ްކޮންމެ ްަޤއުމުެގްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޔަޤީން. ށް

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއިތުރުްނ ްސަުރކާރުގެ ް ްދިޔުމުގައި ްދަށަށް ްހާލަތު ޞިއްޙީ

ްއެީއް ްދެންނެވުމުން ްމެންބަރުންނޭ ްޢިްއޒަތްތެްެރި ްބައެްއ ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއުުފއްލަވަންެޖހޭ ްޒިންމާ އެކަމަކު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބައެއް ްޤަބޫލުުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްސާފުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑު ކޮންމެންބަރުންނެއްކަން

މެންބަރުންނޭްދަންނަވަންޖެހުނީްމިްސަރުކާރުގެްފުރަތަމަްހެލްތުްމިނިސްޓަރު،ްއެކަމަނާގެްމަސްއޫލިްއޔަތުްއަދާނުކުރެވޭީތް

ްއެްމަޤާމުންްއިސްތިއުފާދެްއވުުމން...

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާ

ްއެއް،ް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެދެން. ްއިށީނދެވަޑަިއގަތުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާެގ ްގެމަނަުފށީ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްރަޝީދު. ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ވިލުފުށީ

ްއިށީނ ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުްންމެންބަރު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްަވއިކަރަދޫ ްއެދެން. ދެވަޑަިއގެންެނވުން

ްއެދެން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދިއުމަށް.

ް

ްއްެކވުން:ޙަމީދުްްވާހަކަދެގެްމެންބަރުްއިްސމާޢީލްްޢަބްދުލްކާށިދޫްދާއިރާ

ްޢިްއޒަތްތެ ްސާފުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަންްބައެއް ްއަޅުަގނޑު ްޮކންމެންބަރުންނެއްކަން ްއެއީ ްދެންނެވުމުން ްމެންބަރުންނޭ ރި

ްހެލްތުް ްފުރަތަމަ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްދަންނަވަންޖެހުނީ ްމެންބަރުންނޭ ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްމަްސއޫލިއްޔަ ްއެކަމަނާގެ ްވެސްްމިނިސްޓަރު ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ްއިސްތިއުފާދެއްވުުމން، ްމަޤާމުން ްެއ ްއަދާނުކުެރވޭތީ ތު

ްވާީތވެ.ްިޢއްޒަތްތެރިް ްވޯޓުެދއްވާަފއި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބެހެްއޓުމަށް ްމަޤާުމގައި ްއެ ްއެކަމަނާ

ތަނެއްގެްގޮުތގައިްިތލަފުށިްވާްކަމަށް.ްއެްވެދާނެްރިްމެންބަރަކުްވިދާޅުވިްމަދިރިްއުދެފޭްރައީސް.ްކޮންމެވެސްްޢިްއޒަތްތެް

ޙަޤީޤަތަކަށް.ްއަޅުަގނޑަކީްއެްސަރަހައްދިަގއިްދިގުްމުއްދަތަަކށްްވަޒީފާްއަދާކުރިްމީހެއްގެްހައިސިްއޔަތުންްދަންނަވާލަންް

ްގެ ްމީހުން ްބެހޭ ްކަމާ ްހެލްުތގެ ްޕަބްލިކު ްހަފްތާަގއި ްެއއް ްހަފްތާއަކުން ްދެ ްކޮންމެ ްއޭރު ްމަދިިރްބޭނުންވަނީ. ނެސް

ްނުކުާރް ްއެކަން ްފަހުން ްވަިކވި ްތަނުން ްއެ ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް.ްނަމަވެސް ްދާ ްސްޕްރޭކުރަމުން ްމެރުމަށް ްމެހި މެރުމަށާއި

ްގޮތެްއަގިއް ްޚާއްޞަ ްއަށް ްދާިއރާ ްޞިއްޙީ ްސަރުކާރުން ްކުީރގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭ. ްމަޢުލޫމާތުލިބެމުން ކަމަށް

ްޤަބޫލުކުރަންް ްބަދަލުކުރުމަކީްބައްލަވާކަްންެއއީ ްހެލްުތްމިނިސްޓަރު ްއަވަްސްައވަހަށް ްވަރަށް ްގޮތުން ްޙަޤީޤަތެއް،.ްއެ ޖެހޭ

ް ްގުިޅގެން ްބަދަލަކާ ްގެެނވުނު ްގޮތުން ްއެ ްއަިދ ްޙަޤީޤަތް. ްެއއް ްވެރިކަްނ1110ްްއެކަމުެގ ްފެށިގެން ްައހަރުން ވަނަ
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ްައއިސް ްކުރިއެރުންތަކެއް ްބޮޑެތި ްއަށް ްހެލްތުްދާއިރާ ްހަމައަށް ްޤަބޫލުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްބަދަލުވުމާ ްާވކަން ފައި

ްހަރުދަނާް ްއެޅުްއވި ްސަރުކާރުން ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްގޮތުން ްބެހޭ ްހުމާ ްޑެންގޫ ްވާ ްދިމާވެފައި ްމިވަގުތު ްއަށް ްރާއްޖެ މުޅި

ްމަގުގަް ްކުރި ްޔަޤީްނކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްކޮންޓްރޯލްކުެރވިަފއި ްއެކަން ްވަނީ ްމިހާރު ްސަބަބުން ްވެްސްފިޔަވަުޅގެ އި

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްޔާ ްކަމަްށ. ްއަޅުްއވާނެ ްފިޔަވަޅުަތކެއް ްހަރުދަނާ ްސަރުކާރުން ްމިއަދުގެ ްހާދިސާތަކުގައި މިފަދަ

ްރައީސް.ް

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެްއކޭނެްއިނގޭޯތްމިހެންްމާޙައުލުްއޮްއވަެއއް.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްެއކަމަކުްއަޅުަގނަޑކަށްްވާހަކަެއއްްނު

ްވާހަކަްއެ ްޮއއްވާ ްމާޙައުލު ްފަހުްންގޮތަށް ްފުރުޞަތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުދެއްވާފަިއ، ްއިަހށް ްބޭފުަޅކަށް ދެްއކެވޭ

ްދެއްވުމަށްްއެދެން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާސަުތްކުރިމަތީ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްަގާވއިދުގެ ްމަިޖލީހުގެ ްތިބުމަކީ ްކޮޅަށް ްިތްގޮތަށް ވަނ00ްްަަގއި

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްއެދެން. ްއިށީނދެވަޑަިއގެްނނެވުން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަނާކަމެއް. ްޖަދުވަުލަގިއ ް)ހ( މާއްދާގެ

ްތިއްބެވި ްޮކޅަްށ ްވަގުތު ްމި ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރިްްމެންބަރުން، ދެ

ްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ނުޑ ްއަޅުގަ އެދެން.ްްމެންބަރުންނަށް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްަފހު(ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމެންބަރުްްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެް ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ްއެދެން.ްްން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއެދެން.ްގެމަނަފުށީ ްއިށީނދެވަޑަިއގެްނނެވުން ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްެތރި

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު ްގަާވއިދަށް ްނަސޭހަތްތެގެ ްމެންބަރުްހިތްތެވުމަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްގެމަނަފުށީ ރިވަން.

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު ްގަާވއިދަށް ްދާއިާރެގްގެ ްގެމަނަފުށީ ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިެވސް ހިތްތެވުމަށް

ްމެންބަރު ްފަހަްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއް ްހުރުމަތްތެރިކޮށްއަިދެވސް ްަގވާއިދަށް ްނަސޭހަތްތެރިރު ނޑަށްްހިތްތެވުމަށް ްއަުޅގަ ވަން.

ނުޑްމިހާރުްމިްނަންްއިްއވަނީްގެަމނަފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިް ދެންްޖެހޭނީްނަންްއިއްވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއަުޅގަ

ްނަން. ްއަޙްމަދުގެ ްއިލްހާމު ްއެދެން.ްްމެންބަރު ްވަަޑއިގެންެދއްވުން ްދޫކުރައްަވއި ްމަޖިލިސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ ްވަަޑއިގެންެދއްވުން ްދޫކުރައްަވއި ްމަޖިލިސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްގެމަނަފުށީ ހު(

ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުސަތުްމިްއަރުވަނީްއޭދަފުށީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމަށް.ް

ް
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ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށީްދާ

ްޑެ` ްއާދެ ްވިލުފުީށް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޮގތުގައި ްަމއްސަލަެއއްެގ ްކުއްލި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ންގޫހުމާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެކަަމށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީ، ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރު ދާއިރާގެ

ްއުެޅނީްމަދިރިއެއްެގްމައްސަަލއޭްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްެއއްަޗީކްޢިއްޒަތްތެރިްރަް އީސް،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިހާރުވެސްްމި

ނޑުމެންް ނުކުމެގެން.ްކުަޑކުޑަްމަދިރިެއްއގެްމައްސަލަ.ްެއކަމަކު،ްއަުޅަގނޑުމެންްމާްފުއްޕާފައި،ްމާްބާރުގަދަވެަފއިްއަުޅގަ

ްމަދިރިއަކު ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްބޭނުންކޮށްގެންނާ ްބާރުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ ްއުޭޅއިުރްމި ްސަލާމަތްނުވެގެން ން

ްައޅުަގނޑުމެްން ްއަތްޖެހިޔަސް ްމޭަގއި ްކިތަންމެ ްައޅުަގނޑުމެން ްފުއްޕާފަިއ ްމާ ްއަދި ްކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން

ްތެރޭަގއިް ްޖައްބާރުންގެ ްނުބައި ްއެންމެ ްބާރުގަދަ ްގަދަފަދަ، ްވެިރކަންކުިރ ްކުރީގައި ްދާނީ. ްގަދަެވގެްނ ްބާރު އެއަްށވުރެން

ްފިރު ްޤާރޫނުގެހިމެނުނު ްމިސާލަކަށް ްބަލަމާ.ްއައުނާ ްައޅުަގނޑުމެން ްްމައްސަލަ ްމާތް ްދިމާވީ؟ ްކިހިނެއްތޯ هللاްޤާރޫނަށް

ްއެރެ.ް ްތެެރއަށް ްކޮއްެޓއްގެ ްބިއްލޫރި ްހުރީ ްއޭނަ ްއެއް. ްމަދިރި ްކުޑަކުޑަ ްހަމަ ްީސދާ ްފޮނުވީ ްވެސް ޤާރޫނަށް

ްގޮ ްއުފެދިގެން ްތެރޭގަ. ްކޮށީގެ ްއެ ްވެސް ްއުެފދުނީ ްއޭތި ނީޑގަިއްއެހެންނަމަވެސް، ްސިކު ްއޭނަގެ ްހަމަ ސް

ް ްެއްދިޔައީ.ްމިީއްމާތް ްއޭނަ ްބާރެްއްهللاްފިއްތާލިފިއްތާލުމުން ްގަިއަގއި ްމިސާލު.ްއިންސާނުންގެ ްދެއްވާ އިްނސާނުންނަށް

ނޑުމެްނގެްގަޔަުކ.ް ނޑުމެންްހަމަްެއްބާރުްބޭނުންކުރަން.ްއެްއވެްސްބާރެއްްެނތްްއަުޅގަ ނެތްކަން.ްމިހާރުްމިްވަނީްއަުޅގަ

ް ްމާތް ްއެހެްނވީމާ،ްއަهللا ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްނޭނގޭ. ްވެްސ ްަކމެއް ްނޫން ްހިންޏެއް ްފޮނުވާނީ ނޑުމެނަށް ުޅގަ

ްކަންަތއްަތްއް ްާވހަކަދައްަކއިގެން ްެއކީަގއި ްޞުލްޙަވެރިކަމާ ްއެީކަގއި ްމަޑުމައިތިރިކަމާ ްތަންކޮެޅއް އަޅުަގނޑުމެން

ްބާރު ްޮގވާލަން. ްރައީސަްށ ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްނެްތްހައްލުކުރުމަށް ްބާެރއް ްހާލެއްަގއި ްއެްއެވސް ްބޭނުންކުރުމަކީ ގެ

ްއަިނޔާވެިރވުމުެގް ްމީހަކަށް ްއެްއެވސް ްައޅުަގނޑުމެން. ްހުއްޓާަލންވީ ްއަނިާޔވެރިވުްނ ްޫނން. ްކަމެއް ްކުެރވޭނެ ބަޔަކަށް

ްެއކީަގއި ްޞުލްޙަވެރިކަމާ ްވާހަކަަދއްަކއިގެން ްވީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްނެތް. މިްްފުރުޞަތެއް

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިްއޔަކީ. ްނޫން ްބޭނުންކުރާކަށް ްބާރުގެ ްހިންގަން. ްރައްިޔތުންނަށްޓަކައި ްމަޖިލިސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމީހުންނަށްް ްއެހެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްދައްކަން. ްއެބަހުރި ްމިސާލުތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑ ްގޮތުން ްބެހޭ މިއާ

ނޑުްވާހަ ްކަްހުއްޓާލީ.ްުޝުކރިއްޔާ.ފުރުޞަތުދިނުމުގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެ ްގަޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްއިއްވާަފއިްާވިއދުގައިރި ްނަން ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމެންބަރެްއްްވާ ވާ

ްނުކުން ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިލްތިމާސްުކރަން ްއަިދވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއިންނެވީމާ ްމަޖިލީހުގައި ގެމަނަފުށީްނަންވަން.

ްދޫކުރަ ްމަޖިލިސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން.ވަަޑއިގެންްއްވައިދާއިރާގެ ްދާއިާރެގްްެދއްވުން ްގެމަނަފުށީ އާދެ،
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ްދޫކުރަްއވައިޢިއްޒަތް ްމަޖިލިސް ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެްްތެރި ނޑާލަނީ ްމެދުކަ ްމި ްޖަލްސާ ނޑު ްއަުޅގަ ވަަޑއިނުގަްނނަވާތީ

ް.ްހުންްނެރުމަށްޓަކައިމަތިންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީްގެވާްގޮތުްްގަާވއިދުަގއި

ް

ނޑުްއވާލެްއވުންް ްއަށް(12:11އިނ11:43ްްްް:)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަ ްމަޖިލީހުގެ ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ްކުިރއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ނޑާލުމަށްފަހު ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ަވަނ205ްްާވއިދުގެް`.

ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްަގވާއިުދގެ ްދަށުންނާއި،ްއެ ް)ހ(،ް)ށ(،208ްްގެ ްމާއްދާގެ ް)ރ(ވަނަ ްހުށަހެޅުއްިވް)ނ(ްއަދި ްދަށުން ގެ

ނުޑްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަީންމާފަންނުްއުތުރުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާުޒް ކުއްލިްަމއްސަލަ.ްއަުޅގަ

ްފަހުމީްއަށް.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތިޔާޒުްފަހުމީމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމް

ްރަީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމްޝުކުރިއްޔާ .ް ްރިޔާޟްް. ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ާއދެ،

ދަނީްްއެނގެމުންްމިްދާްގޮތްތަްއްމިހާރުްރަޝީދުމެންްފަދަްބޭފުޅުންްމަޖިލީހަށްްކުއްލިްމައްސަލަތައްްމިްހުށަހަޅުއްވަމުން

ްގޮތްްރަ ްއޮތް ްއެތެރެހަށި ްދަނީ. ްމި ްއެނގެމުން ްއޮތްގޮތް ްނިޔަތް ްދަނީ. ްހާމަވަމުން ްެއނގެމުން ްކުރިަމއްޗަށް. އްޔިތުންގެ

ްމައްސަަލވެގެން ްމައްސަލައަކަށް ްކުއްލި ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަނީ. ްމި ްއެނގެމުން ާދްްވެސް

ްކުރިއަްށްްއަަޅއިމަށްްިފޔަަވޅުވަީންސަރުކާރުންްމިކަްވަގުުތްއަުޅަގނޑުމެންްމި މިހާރުްނިމިފައޭ.ްއެަކންތައްްސަރުކާރުން

ްލަނީްވެގެންްއުޅޭކަންްްމިްމިްގެންދަނީއޭ.ްމިގޮތަށްްކުިރައށްްގެންދަމުންްދާއިރުަގއިްއަިދްކިރިޔާްމިްބޭބޭފުޅުންނަށްްރޭކާ

ްކަންބޮުޑވެް ްއެކަންަތއް ްސަރުކާރުްނ ްމައްސަލަިއގަިއ ްމަދިީރެގ ްއެހެންވީމާ، ްމިހާރުވެސް. ްގޮސް ްހެލްތުްގެން ްވަނީ

ްފުލުހުންނާމިނިސްޓްރީ ްސިފައިންނާއި ްއެްންނާއި ްބޭބޭފުޅުންނާްއަދި ްދާއިރާތަުކގެ ްވަކިްންްއިނޫންވެސް ނޑުމެން، އަުޅގަ

ް ްމިކަމަށް ްނުކުމެ ްވެސް ްވޮަލންޓިއަރުން ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްމަސައްކަތްޚާއްޞަކޮށް ްހޯދުމަށް ްއިހަކަށްްހައްލެއް ްދާދި ްކުރަމުން.

ނާޑއިްދުވަހަ ނޑުގެްޕާީޓގެްޗެއަރޕާަސންްކުރީގެއަްއަދިްކުްއަުޅގަ ްމީހުންްވަނީްއިހަކަށްްދެްދީދީއާްއަޙުމަދުމާރިޔާްްޅުގަ

ްއަޅުް ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްހަމަ ްވެސް ްގޮއްސަ ްކ.ގާފަރަށް ްހޭލުންތެރިދުވަހު ްރައްޔިތުްނ ނޑުމެން ްގޮތުންްކުގަ ރުވުމުގެ

ްބަހައި ްމިްމަސައްކޮންްލީފުލެޓް ްވަދެ ްގެއަަކށް ްލޯބީގެްސިޓީްލިްކަތްކޮށްފަމެ ޔަމުންް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްނޫސްބަޔާްނތަކާއި

ްއަުޅަގނޑުމެންނާްްގޮތްްމިްފެންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދާްކުރަުމންދާްޕާޓީތަކުންްމަސައްކަތް ތަފާތުވެގެންްިމްގޮތްތަކަށް

ން.ްެއކަމަކުްމިކަންްކުރުމަަސްއކަތްްރަނގަޅަށްދަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްމަަސްއކަތަކީްމިްޤައުމަށްްހަމަްހެޔޮްނިޔަތުގައިް

ްއަިމއްލަ ްފަްހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ްލުަމށް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްުހރަސްއަުޅއްަވއިއަށް ްރިޔާސަތަށް ކުރިަމއްޗަށްްްހުގައި
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ްހާމަވަނީ.ް ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތަކީ. ްއޮތް ްނިޔަތް ްބޭބޭފުޅުންގެ ްމި ްިމއީ ްހުއްޓުވަނީ. ްެއ ްމަޖިލިސް ނުކުމެވަަޑއިގެން

ްޤައުމަްށްއެހެން ްބޭނުންވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތިން. ްެވސް ްވާހަަކދައްކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމަްއސަލައަކަށް ްުކއްލި ްމި ވީމާ،

ްފިަޔވަޅުތަްއްައޅުްއވަމުން.ްވަރަްށް ްހަރުދަނާ ްދަނީ ްއެ ްސަރުާކރުން ްމައްސަަލއިަގއި ްމަްއސަލަތައް.ްަމދިރީގެ ްވާ މުހިއްމު

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

 ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްމެންބަރުްްއެދެން.ްވަިއކަރަދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ވަިއކަަރދޫ

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުންްއެެދން.ްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިްއަޒތްތެރި ވިލުފުށީްްއެދެން.ްަވއިކަރަދޫ

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނދެަވޑަިއގެންނެވުންދާއިރާގެ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްޢިއްޒަތްތެިރްްއެދެން.ްރު ްދާއިރާގެ ަވއިަކރަދޫ

ްއިންަނވަިއގެން.ްނިޒާާމް ްއިށީނެދވަަޑިއގެން ނޑިކޮުޅަގއި ްއަމިއްަލްގޮ ްއޮންނަނީ ްނަގަން ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ މެންބަރު

ްމައްސަލަ ްއިންަނވަްބެހޭ ނޑިކޮުޅަގއި ްގޮ ްއަމިއްލަ ްވެސް ްއެދެވޭީނ ްމެންބަރުއަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ޢިއްޒަތްތެރިްް،ިއގެން.

ް ްމެންބަރުމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެްނބަރު، ްެއދެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގްްއިށީނދެަވޑަިއގެންނެވުން ވަިއކަރަދޫ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްނަސޭރުހުމެންބަރު ްހިތްތެވުމަށް ްހަމަތްތެރިކޮށް ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްތްތެރިަވން.

ްމަޖިލީހު ްގަވާއިދަށް ްހިހުގެ ްނަސޭހަތްރުމަތްތެރިކޮށް ްތެވުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްވަިއކަރަދޫ މެންބަރުްތްތެރިވަން.

ް ްގަވާއިދަށް ްހިތްތެހުމަޖިލީހުގެ ްއެއްރުމަތްތެރިކޮށް ްއަދިެވސް ްނަސޭހަްވުމަށް ްދާއިާރގެްފަހަރު ްަވއިކަރަދޫ ތްތެރިވަން.

ްގަޢި ްމެންބަރު ްއްޒަތްތެރި ްެއއްހުވާއިަދށް ްއަދިވެސް ްހިތްތެވުމަށް ްނަސޭހަފަްރުމަތްތެރިކޮށް ްޖެހޭނީްހަރު ތްތެރިވަން.ްދެން

ވުމަށްްރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެހުްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްަގވާއިދަްށްވަިއކަރަދޫްދާއިާރގެްޢި)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްނަންްއިްއވަން.ް

ދެްންޖެހޭނީްނަންްއިްއވަން.ްައޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްނަންްއިްއވަނީްްތްތެރިވަން.ްައޅުަގނޑުސޭހަްފަހަރުްނަްއަދިވެްސްެއއް

ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްދޫކުރަޢާރިފުވަިއކަރަދޫ ްމަޖިލިސް ްނަން. ްއެދެން.ްްއވައިގެ ްދެއްވުން ަވއިކަރަޫދްްަވޑަިއގެން

ްދޫކުރަ ްމަޖިލިސް ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްެދއްވުްންއެދެން.ްްއވައިދާއިރާގެ ްޢިްއޒަތްތެރިްވަްަވަޑއިގެން ްދާއިާރގެ ިއކަރަދޫ

ނޑާލަނީ.ް ނޑުްޖަލްސާްމެދުކަ ްމެންބަރުްމަޖިލިސްގެްމާލަމުންްނުކުމެވަަޑއިގަންަނވަންދެންްއަުޅގަ

ް

ް(އަށ12:29ްއިނ12:15ްްް:ޑުްއވާލެްއވުންްނޖަލްސާްމެދުކަ)

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްކުރިއަ ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ނޑާލުމަށްފަހު ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްމި`. ްމިހާރު ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ވަނީްްށް

ްަނާގް ްޢާއްމުކޮށް ްަވގުތ11ްުއަޅުަގނޑުމެން ްހުސްަވގުތުޮކުޅގެ ްގަްްމިނެުޓގެ ނޑު ކުރަނީްސްތުއައިސް.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ްޖަހާއިރު.2ްްމިނެޓުގެްހުސްަވގުތުޮކޅެއްްއަރުވަން.ްދެންްޖަލްސާްފެށޭނ11ްްީޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ް

 ]އަށ21211ްްްއިނ12:30ްްްުތކޮޅުްހުސްވަގު[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަކަަދއްކަންްއެިދވަަޑއިގެންފައިްވަނީްއެމް.ޑީ.ީޕގެްގައިްވ6.2ް.6.2ްާންބަރުްއަޅުަގނޑުްކުިރއަށްްގެންދިަޔީއްއެޖެންޑާްނަ

ް ްމެންބަރުން ްއަނޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ްވަނީ. ްގެންދަވާފައި ްއެދިވަޑަިއގެންފައިްބުރާ ްމިްވާދެން ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސް

ްނިންމާލަނީ.ްމިްއަިއޓަމްްއެޖެންޑާްހިސާބުންްމިްްވަގުަތކުްމާލަމަކުްނެތް.ްއަުޅަގނޑުްމިހާ

ނޑުް-6.1 ްޤާނޫނުއަސާީސގެްްޖުމްހޫރިއްޔާގެްްށް.ްިދވެހިރާއްޭޖގެއ6.1ްަޑާްނަންބަރުްމިހާރުްމިްދަނީްއެޖެންްދެންްއަުޅގަ

ޖޫނ12ްްްށް،ްމަނެޝަނަލްްސެިކއުރިޓީގެްމަޤާްސްޓަރްއޮފްްޑިފެންސްްއެންޑްވަނަްާމއްދާގެް)ހ(ްގެްދަށުންްމިނ218ްި

ހިރާއްޖޭެގްިދވެ،ްވާްނަންފުޅުްމަޖިީލހަށްްއިްއވައިްްވަހުްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްަޢއްޔަންުކރައްވާަފއިވީްއަންގާަރްދ1122ްު

ްޤާނޫނު ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ް)ރ(218ްއަސާީސގެ ްމާއްދާގެ ްގޮތުގެްގައިވަނަ ްރަްވާ ްރުހުމަތިން ްމަޖިލީހުގެ ންްއްޔިތުންގެ

ް ްރަހޯދުމަށްޓަކައި ްމައްސަލަ ްެއ ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ް)ށ(272ްއްޔިތުންެގ ްމާއްާދގެ ްއެވަނަ ްދަށުން މަްއސަަލްްގެ

ްގުޅޭްދިރާސާކުރަްއވައި ްަމއްސަލަ.ްމިކަމާ ްފޮނުވުމުގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދާިއމީ ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްނިްނމެވުމަށް ގޮތުންްްގޮތެއް

ްޢާއްމަްށްދަންނަވަން.އަމީންްދެްއވުމަށްސިޓީްމަޖިލީހަށްްއިްއވަަވއިވާްްމްހޫރިއްޔާްފޮނުްއާވފައިއީސުލްޖުރަ

ް

ް

ްއިދާރީމޭޒުންްިއއްެވވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔެގްޝާހިދަށް،ްވެދުންްސަލާމަށްފަހުްދަންނަވަމެވެ.ްهللاްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރަީއސްްޢަބްދު

ް ްމ218ްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ހ(ވަނަ ްއްދާގެ ްޑިފެންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްދަށުން ްސެކިއުރިޓީގެްގެ ްނެޝަނަލް އެންޑް

ްޠަލްމަމަޤާ ްައލްފާޟިލް ްމ.އަރާރޫޓްވިލާ ްއިބްރާހީމްށް، ްނކަލޭްޙަތު 12ްްގެފާނު، ްުދވަހ1122ްްުޖޫން ްއަްނގާރަ ވީ

ްަޢއްޔަްނކޮށްފައި ްްއަޅުަގނޑު ްވާތީ ް)ރ(218ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމާއްާދގެ ްގޮތުގެްްގައިވަނަ ްރައްޔިތުްނގެްްވާ ްމަތިން

ްހޯދުމަށްޓަކައި ްރުހުން ްހުށަހަޅަމެވެްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހަށް ްިތޔަ ްއިޙުތިރާމު ްޤަބޫލު. ްއެދެެމވެ. ރަޖަބ10ްްުކުެރްއވުން

ް.ްޚާިދމްކުމް.ްމުޙައްމަދުްނަޝީދު،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.1122ޖޫނ2011ް.16ްްް

ް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމައްސަލަ ްމި ނުޑްއާދެ، ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްފޮނުވުނީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ސަރުކާރުގެ

ނަޑއަޅަން.ްައޅުަގނޑުްމިްމައްސަލަްމިހާ ްްހިސާބުންްނިންމާލަން.ްކަ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.7

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހ7.2ްޭށް.ްއެޖެންޑާްނަންބަރުްއ7ްަޖެންޑާްނަންބަރުްއެްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްދަނީް-7.2

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅުއްވާފައިްބިލާއި ްމެންބަރު ްދެމެހެއްޓެނެވިްތެރި ްސިނާޢަތު ްމަސްވެިރކަމުގެ ވާ

ްގެންިދއުމުެގްމަޤުޞަތުގޮ ްކުިރއަށް ްަގއި ްެދމުން ްދައުލަތުން ްގޮުތަގއިްދުގައި ްތެލުގެްސަބްސިީޑއެްއގެ ވަނ1122ްްަގެންދާ

ްހިމަނާފައި ްބަޖެޓުަގއި ްދައުލަުތގެ ްމިހާތަނަށްްސަރުކާްމިލިޔަނ211ްްްްވާްއަހަރު ްލިބިދީފައިްރުފިޔާ ްމަސްވެރިންނަށް ްރުން

ޤަރާރުގެްފުރަތަމަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާްްދިނުމަށްްސަރުކާރަށްްޮގވާލަިއ،ތީްަވގުތުންްަވގުތަށްްސަްބސިޑީްނުވާ

ަގއިްއްވިްގޮތެިރކަމުގެްސިާނޢަތުްދެމެހެއްޓެނެރުޚީްމަޖިލީހަށްްއިއްވުން.ްމަސްވެއިްއވުމުގެްގޮތުންްއެްޤަރާރުގެްސުްކިޔުން

ްމަޤުޞަް ްގެންދިއުމުގެ ްކުރިއަށް ްަދއުލަތުން ްްގެންދާްދެމުންދުގައި ްގޮުތގައި ްސަބްސިޑީ ްއަހަރުެގ1122ްްތެލުގެ ވަނަ

ްބަޖެޓުގަް ްދައުލަތުގެ ްހިމަނާފައިވާ ްނުވާތީްްމިލިޔަނ211ްްއި ްދީފައި ްމަސްވެރިންނަށް ްސަރުކާރުން ްމިހާތަނަށް ރުފިާޔ

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާްޤަރާރު.ްިސޑީްދިނުމަށްްސަރުކާރަށްްގޮވާލަިއ،ވަގުތުންްވަގުތަށްްސަބް

7.1-ް7.1-ްް ްދާއިރާގެ ްެދކުުނ ްމައްޗަންގޮޅި ްފަރާތުން ްރަޝީދުްްިޢއްޒަތްތެރިސަރުކާުރގެ ްމުޙައްމަދު ެމންބަރު

ްްހުށަހަޅުއްވާފައި ްވިޔަފާރީގެ ްފަރުދުންގެ ްއަިމއްލަ ްއިއްވުުމގެްވާ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްްގޮތުންްބިލުެގ ްބިލުގެ ްރުޚީްސުއެ

ްއިއްވުން.ްއަމިއްލަްފަރުދުންގެްވިޔަފާީރގެްބިލު.ްްމަޖިލީހަށް

ްްދާއިރާގެްމިލަންދޫްފަރާތުންްސަރުކާުރގެ -7.1ް-7.1 ްވިޔަފާރިްްވާްށަހަޅުއްވާފައިހުްރިޟާްޢަލީްމެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި

ްިވޔަފާރިްްަމޖިލީހަށްްރުޚީސުްބިލުގެްްއެްޮގތުންްިއްއވުމުގެްންކިޔުްފުރަތަމަްގެްބިލުްރުމުގެރީކުރަޖިސްޓް އިއްވުން.

ްރީކުރުމުގެްބިލު.ްރަޖިސްޓް

7.0-ްް ްނަންބަރު ްްދާއިރާގެްތޮއްޑޫްފަރާތުންްސަރުކާރުގެް-7.0އެޖެންޑާ ްވަޙީދުްްޢަލީްމެންބަރުޢިްއޒަްތތެރި

ްބިމުެގްްމަޖިލީހަށްްރުޚީްސުްބިލުގެްްއެްްގޮތުންްިއްއވުމުގެްންިކޔުްފުރަތަމަްގެިބލުްބިމުގެްވާްްހުށަހަޅުއްވާފައިް އިްއވުން.

ްލު.ްބި

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Business%20Registration%20Bill_revised%20as%20at%202.7.2011.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Business%20Registration%20Bill_revised%20as%20at%202.7.2011.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Clean%20copy%20of%20Land%20Bill_02.01.11_.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Clean%20copy%20of%20Land%20Bill_02.01.11_.pdf
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7.5-ްް ްނަންބަރު ްފަރާތުންް-7.5އެޖެންޑާ ްދާއިރާގެްސަރުކާރުގެ ްްއިހަވަންދޫ ްއަޙްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަބްދުމެންބަރު هللاްމަދު

ްބިލުްވާްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިއްވުރަހުުނެގ ްމަޖިލީހަށް ްސުރުޚީ ްބިުލގެ ްއެ ްގޮތުން ްިއއްވުުމގެ ްކިޔުްނ ްފުރަތަމަ ން.ްގެ

ްރަހުނުގެްބިލު.ް

7.6-ްް ްނަންބަރު ްމެންބަރުްދާއިރާގެްނދިކުޅުދޫކެްފަރާތުންްސަރުކާރުގެް-7.6އެޖެންޑާ ްޢީސާްްމަދުްއަޙްްޢިއްޒަތްެތރި

ްސުރުޚީްްބިުލގެްއެްގޮތުންްއިްއވުމުގެްްކިޔުންްފުރަތަމަްގެްބިލުްޒިންމާވުމުގެްޚަރަދަށްްދައުލަުތގެްްވާްހުށަހަޅުއްވާފައި

ްއިއްވުން.ްދައުލަތުެގްޚަރަދަށްްޒިންމާވުމުގެްބިލު.ްްމަޖިލީހަށް

7.7-ްް ްނަންބަރު ްްދާއިރާގެްްޮކމަންޑޫްފަރާތުންްސަރުކާރުގެް-7.7އެޖެންޑާ ްވަޙީދުްއިންޙުސަްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ

އިްއވުން.ްްމަޖިލީހަށްްސުރުޚީްބިުލގެްއެްގޮތުންްއިްއވުމުގެްކިުޔންްފުރަތަމަްގެބިލުްޕާޓްނަރޝިޕްގެްވާްހުށަހަޅުއްވާފައި

ްލު.ްޕާޓްނަރޝިޕްގެްބި

7.1-ްް ްނަންބަރު ްްދާއިރާގެްާދންދޫްފަރާތުންްސަރުކާރުގެް-7.1އެޖެންޑާ ްޟްރިޔާްޙައްމަދުމުްމެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި

އިއްވުން.ްްމަޖިލީހަށްްސުރުޚީްބިުލގެްއެްގޮތުންްިއއްވުުމގެްކިޔުންްފުރަތަމަްގެބިލުްކުންފުނީގެްްވާްހުށަހަޅުއްވާފައި

ްކުންފުނީގެްބިލު.ް

7.8-ްް ްނަންބަރު ްފަރާތުންްސަރުކާރުގެް-7.8އެޖެންޑާ ްްދާއިާރގެްުހޅުހެންވޭރު، ްމަނިކުްްމޫސާްމެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި

ް/1117ްނަންބަރުްޤާނޫނުްވާްހުށަހަޅުއްވާފައި ްގެްބިލުްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްށްޤާނޫނަްއިމިގްރޭޝަްނގެްިދވެހިރާްއޖޭގެ،

ްދިވެހިާރއްޖޭގެްް،1117/2ން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްއިްއވުްމަޖިީލހަށްްސުރުޚީްބިލުގެްއެްޮގތުންްއިްއވުުމގެްކިޔުންްފުރަތަމަ

ްގެނައުމުގެްބިލު.ްއިމިގްރޭޝަންްޤާނޫނަށްްއިްޞލާޙު

7.21-ްް ްނަންބަރު ްފަރާތުންްް-7.21އެޖެންޑާ ްްސަރުކާުރގެ ްދާއިރާެގ ްޢިފޭދޫ ްއަލްްއޒަތްތެިރ ްފަހުމީްމެންބަރު ހާން

ްްވާްހުށަހަޅުއްވާފައި ްނަންބަރު 78/15ްޤާނޫނު ްއިންވެސްޓްމަންޓާ، ްފޮރިން ްކުެރވޭ ްޤާނޫނުްްދިވެހިާރްއޖޭގައި ްބެހޭ

ް،78/15ްޤާނޫނުްނަންބަރުން.ްއިްއވުމުެގްގޮތުްންއެްބިުލެގްސުރުޚީްމަޖިލީހަށްްއިްއވުްކިުޔންއުވާލުުމގެްބިލުެގްފުރަތަމަް

ް.ްއުވާލުމުގެްބިލުްންްއިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭްޤާނޫނުހިރާއްޖޭަގއިްކުެރވޭްފޮރިދިވެ

ް

ްކުރުން.ފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވ8ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.ްްމިއަދަކުްކަމެއްކުރުން.ްއެފަަދްޙުވާްބިެލއްގެްކުށެއްްިއޞްލާްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައި.1ްއެޖެންޑާްނަންބަރުް

ް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mortgage%20Bill%20Revised_2.7.2011_clean%20copy.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mortgage%20Bill%20Revised_2.7.2011_clean%20copy.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/fiscal%20responsibilities%20bill_6.7.11_latest.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/fiscal%20responsibilities%20bill_6.7.11_latest.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Partnership%20Act%2026.06.2011.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Partnership%20Act%2026.06.2011.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Companies%20Act_02.07.2011.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Companies%20Act_02.07.2011.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Immigration%20Act%20Amendment%20Bill%20-%20FINAL.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Immigration%20Act%20Amendment%20Bill%20-%20FINAL.pdf
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ްސް.އިބްތިދާޢީްބަހުްް.8

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

8.2-ްް ްނަންބަރު ްފަރާތުންް-8.2ސް.ްހުބަްއިބްތިދާޢީް.8އެޖެންޑާ ްްސަރުކާރުގެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ިޢއްޒަތްތެިރްމާފަންނު

ްއިބްރާ ްހުށަހަޅުއްވާފައިމެންބަރު ްރަޝީދު ްްވާްހީމް ްނަންބަރު ްއިމްޕޯޓުދިް،78/12ޤާނޫނު ްެއކްސްޕޯޓް ެގްވެހިާރއްޖޭގެ

ްބިލުޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙު ްް.ގެނައުމުގެ ްބިލު ްދާއިރާގެްްދެްއވުމަށްހުށަހެޅުއްަވއިްމަޖިލީހަށްްމި ޢިއްޒަތްތެރިްމާފަންނުްދެކުނު

ްޝީދަށް،ްއަޅުަގނޑުްޕޯިޑއަމަށްްަވޑަިއގެންްދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.މެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަ

ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު

ްޢިްއޒަތްތެ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއި`. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްމެންބަރުން. ޤްތިޞާދަީކްރި

ްއަސާސް ްބިނާވެފައިދެމެހެއްޓެނެވި ްމައްޗަށް ްސަރުކާރުންްްތަެކްއެގ ްގޮތުން ްހެދުމުގެ ްއިޤްތިޞާދަކަށް ްުފދުންތެރި ވާ

ްޓްއިމްޕޯް،ގެްެއކްސްޕޯޓްދިވެިހރާއްޖޭ،78/12ްޤާނޫނަށްްގެންނަންްބޭނުންވާްއިޞްލާޙުތަުކގެްތެރެއިންްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއިޞްާލޙު ްއަންނަނިވި ްޤާނޫނަށް ްހުަށހަޅަން. ްައޅުަގނޑު ްް-2ގެނައުމަށް ްނަންބަރު 78/12ްޤާނޫނު ިދވެހިރާއްޖޭެގް،

ްް،އެކްސްޕޯޓްް ްޓްޭރޑް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްޤާނޫނުަގއި ްއިމްޕޯޓް ްއެްންޑްލޭބަރްއެންޑް ްއިންޑަސްޓްީރޒް ްތަނެއްްއޮތް ހުރިހާ

ްއިކޮ ްއޮފް ްބަދަލުކުރުން.ްމިނިސްޓްރީ ްޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ްް-1ނޮމިކް ްނަންބަރު ްއެކްސްޕޯްޓް،78/12ްޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްޤާނޫނުގެ 5ްްއިމްޕޯޓް ްުއނިކުރުން. ް)ށ( ްއާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްް-1ވަނަ ްނަންބަރު 78/12ްޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޭޖގެް،

0ްވާްައކުުރތައްްއިތުރުކުރުން.ްއަދިްްަގކޮށްފައިވަނަްމާއްާދގެް)ރ(ްގެްޮގތުގައިްފާހ5ްައިމްޕޯޓްްޤާނޫނުެގްް،އެކްސްޕޯޓްް

ވަނަްމާއްާދެގ7ްްއިމްޕޯޓުގެްޤާނޫނުގެްް،ިދވެހިރާއްޖޭގެްއެކްސްޕޯޓްް،78/12ްވަނަްބަދަލެްއގެްގޮތުަގއިްޤާޫނނުްނަންބަރުް

ްްދަށުގައި ްތެރެިއންްހިމެނޭްޗެޕްޓަުރގައ87ްްިވާ ްތަކެތި ްޑިްފާހަގަކުރެވިަފއިްމުދަލުގެ ްމުދަލަކުން ްހުރިހާ ްެނގުންްވާ އުޓީ

7ްއިމްޕޯޓްްޤާނޫުނގެްް،ިދވެހިރާއްޭޖގެްެއކްްސޕޯޓް،78/12ްއެްއކޮށްްހުއްޓާލުން.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްދަށުގައި ްމާއްދާގެ ްްވަނަ ްފާހަގަކުރެވިފައ87ްިވާ ްތެރެއިން ްމުދަލުގެ ްހިމެނޭ ްޑިއުޓީްްޗެމްޓަރު ްމުދަލަކުން ްހުރިހާ ާވ

ްހުއްޓާލު ްއެްއކޮށް ްް.ންނެގުން ްގޮުތަގއި ްއާމްދަނީގެ ްދަުއލަތުގެ ްއުނިކުެރވިގެންދަނީ ްނަގަމުންްްފަރުދުންގެއެ އަތުން

ނުސީދާކޮށްްނަގަމުންްގެންދިޔަްފައިސާ.ްއޭރުންްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުންްއެްއުނިކުރެިވގެްނދަނީްއެއްގަމުްމަހާއި،ްމަހުގެް

ްނުކުމެގެން ްޖީބުން ްފަރުދުންގެ ްހުރިހާ ްބޭނުންކުރާ ްބާވަތްތައް ްދައުލަތުގ11ްްެދާ ްއޭރުން ްރުފިޔާ. ްިގނަ މިލިއަނަށްވުރެ

ްމާމުއިްްންމާލިއްޔަތު ްބާވަތްތަާކއި، ްއުފައްދާ ްކިރުން ްކިރާއި، ްދަނީ ްއުނިކުެރވިެގން ްލިބޭްްއެ ްޖަނަވާރުން އާއި،

އަނަށްްވުރެްމިލ211ްިބާވަތްތަކާިއ،ްއުަފއްދާްކާބޯތަެކތިްބޭނުންކުރުމުންްފަރުދުންގެްޖީބުންްނުސީދާކޮށްްނަގަމުންްގެންދާް

އިމްޕޯޓްްޤާނޫނަށްްގެންނަންްް،ދިވެހިރާއްޖޭގެްއެކްސްޕޯޓްް،78/12ްގިނަްރުފިޔާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Ibr.Rasheed_31-79%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Ibr.Rasheed_31-79%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Ibr.Rasheed_31-79%20Islaah%20Bill.pdf
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ް ްްބަދަލުގެހުށަހަޅާފައިވާ ްހުއްޓާލާ ްއެްއކޮށް ްނެގުން ްޑިއުޓީ ްްދަށުން ްބާވަތްތަކާއި،ްމި ްމޭވާ ްހިމެނޭ ްތެރޭގަިއ ބާވަތުގެ

ްބާވަތްތަާކއި ްގޮވާުމގެ ްފު، ްބާވަތްތަކާއި، ްހުންނަ ްތައްޔާުރކޮށްފަިއ ްމުގުރައިގެން ްބާވަތްތަކުގެޮގވާްނ ްހުންނަ ްތެޔޮ ްށާިއ،

ްނާް،އޮށާއި ްނަގާ ްާބވަތްތަކުްނ ްއާްތަރުކާރީ ްލަ ްތެރަހާއި، ްގަްސަގހާގެހީއި، ްޖަނަވާުރގެ ްނަާގްގިރާިއ، ްާބވަތްތަކުން ގެ

ްއްެޗއްސާިއ،ްކާންްބޭނުންކުރާްމަސްނޫޢީްފައްދާފައިްހުންނަްއެމިްބާވަތްްބާވަތުންްވަކިކޮްށގެންްއުސަރުބީްއާިއ،ްތެލާއި،ް

ްބާވަތްތަާކއި،ްމެޓަްސަރުބީ ްތަކެއްޗާއި،ްހަކުުރގެ ްފަދަ ްބާވަތްތަާކއި،ްރާހުތް ްހަވާދުގެ ްބޭުނންކުރާ ާއއިްްއާއި،ްެކއްކުމަށް

ޔާުރކޮށްފައިްހުންނަްބާވަތްތަކުެގްއިންްތައްްއާއިްޮކކޯބާވަތުގެްތަކެއްާޗއި،ްކޮކޯްްރުންްމިމިފަދަްތަކެތީގެްއިތުްޗުވިްނގަމާ

ްކޮފީ ްއެްއޗެއްާސއި، ްދިޔާ ްތަްއޔާރީ ްބާވަތުގެ ްބޭނުންކުރާ ްުބއިމަށް ްހުރިހާްްތަކެއްާޗއި، ްމިފަދަ ްސައިފަތާއި، އާިއ،

ްއެް ްމާލިއްޔަތުން ްދައުލަތުގެ ނޑާލުމުން ްކަ ްޑިއުޓީ ްބާވަތްތަކުން ްމި ްބާވަތްަތއް. ްހިމެނިފައިވާ ްތެރޭަގއި ކާބޯތަކެތީގެ

ިވގެންްއެްދަނީްބިލިައނަކަށްވުރެްގިނަްަފއިސާ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްދެްއކެީންއިންސާނާްދިރިްދުނިޔޭގަިއްއުނިކުރެ

ްީމހާ ްބޭނުންކުރާ ްއެ ްކާބޯތަކެތި ްކަުމގަިއާވ ްއަސާެސއް ްޑިއުީޓެގްްހުރުމުގެ ްއިމްޕޯޓް ްކުރިން ްވާސިުލވުމުެގ ްހަމައަްށ އާއި

ް ްސަތޭކަ ްެއތައް ްގެންދާ ްނަގަމުން ްމާލިްއޔާްޔަންމިލިނަމުގައި ްދައުލަތުގެ ްވާހަކަ.ްްރުފިާޔ ްހުށަހަޅާ ްއުނިކުރަން އިން

ްަރއީސް، ްހުށަހަޅާފައި،78/12ްްޤާނޫުންނަންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންނަން ްާޤނޫނަށް ްއެކްސްޕޯްޓްއިމްޕޯޓް ްިދވެހިާރއްޖޭގެ

ް ްއިމާރާްްބަދަލުގެވާ ްގެދޮރު ްދަނީ ްމި ްހުއްޓާެލިވގެން ްއެއްކޮށް ްނެގުން ްޑިއުީޓ ްބޭނުންކުރާތެރެއިން ހުރިހާްްތްކުރުމަށް

ްސާމާނަކާއި،ްމަަސއްކަތްް ްެނގުމުަގއި ްިޑއުޓީ ްއިމްޕޯޓް ްއާލާތްތަކުން ްުހރިހާ ްބޭނުންކުެރވޭ ްދާއިާރަގއި ްނުސީދާކޮށްްކުރުމުގެ

ްދިރިް ްއިންސާނާ ްރައީސް،ްމިދެއްކެނީ ްފައިސާ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްގިނަ ްވުރެ ްބިލިއަނަށް ްެގންދާ ްނަގަމުން ްއަތުން ފަރުދުންގެ

ގުޅޭްޭބސްފަރުވާްްމަށްްބޭނުންވާްބޭހުްނނާއި،ްއެއާގަިއްފުރިހަމަްޞިއްޙަެތއްަގއިްހުރުމަށްްބޭނުންވާްބޭްސފަރުވާކުރުދުނިޔޭ

ްބޭސްފަރުވާ،ްސާމާނާއި ްއަތުން ްމިބަލިމީހުން ްނަގަމުން ްނަމުަގިއ ްޑިއުޓީގެ ްއިމްޕޯޓް ްއުޅެިނޮކށް ްއެތައްްްނުކުރެވި ގެންދާ

ް ްމާްމިލިޔަންސަތޭކަ ލިއްާޔްއަްށްަވއްދަްންނުފެންނަްވާހަކަ.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްޤާނޫނުްނަންބަރުްރުފިާޔްދަުއލަތުގެ

އުޓީްެނގުންްެއއްކޮްށްިދވެހިރާއްޖޭެގްެއކްްސޕޯޓްްއިމްޕޯޓްްޤާނޫނަށްްގެންަނންްހުށަހަޅާފައިވާްބަދަލުގެްދަުށންްޑި،78/12ް

ްބޭނުންކުރާްހުށަހަޅާފައިްހުއްޓާލުމަށް ްކިެޔވުމަށް ްތެރޭަގއި ްތަކެތީގެ ްމަސައްކަތްތަކަްށްްވާ ްފަދަ ްޗާޕްުކރުން ތަކެއްާޗއި،

ބޭނުންކުރާްހުރިހާްްބޭނުންކުރާްހުރިހާްސާމާނަކާއި،ްއަންނައުނާއި،ްފޭރާމާްގުޅޭްތަކެއްާޗއި،ްއޭގެްމަސަްއކަތްެތރިްކަމަށް

ްކުސާމާނު.ްސާފުތާ ްކުޑަކުދިން ްސާމާނުތަކާއި،ްމިހެންގޮސް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްގެްނގުޅޭހިރުވުމަށް،ްޒީނަތްތެރިވުމަށް ްޅެން

ނުޑްމިްބިލުްހުށަހަޅަ،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްް.އިނގޭތޯްކުރެވޭްވާހަކަހުރިހާްސާމާނުްވެސްްިޑއުޓީްފްރީ އުޅޭާތްްންއަުޅގަ

ްުދވަސް ްމަސައްކަްތކުރަްއވަިއ،ްްލައްކަ ްބުރަ ްވަރަްށ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ްބިލު ްމި ްއަދި ވެއްޖެ.

ް ްއަޅުަގނޑުމެންްްނުވަތ01ްަމިހާތަނަށް ްއެހެންމެ ްހޭލާއުޅުްއވާތާްވެސް.ްއަދި ްވެދާނެ ްަގޑިއިރު މާފުކުރައްވާތި.ްތިރީހަކަށް

ްގިަން ްވަރަށް ްތެރެއިން ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްވެސް ްބޭރުން ްމަސައްކަތްކުާރތާ. ްކަމަށް ްމި ްބޭބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ތެރެއިން

ްދިވެހި ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިކަމުގަ. ްލިބި ްއަނިޔާ ްސިޔާސީްބަޔަކަށް ްއަދި ްމިނިވަންުކރުމަށްޓަކައި ްއިޤްތިޞާދު ާރއްޖޭގެ
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ނުޑްދެކޭގޮުތަގއިްއެްމިިނަވންްވީކީްނޫން.ްއިޤްތިޞާީދް މިނިވަންކަން،ްސިާޔސީްގޮތުްންބަޔަކުްމިނިވަންްވިޔަސްްއަުޅގަ

ްވަގު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަދި ްއެްއކޮށް ްއެހެންވީމައާ ްހޯދަންޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމުހިއްމުްމިނިވަންކަން ތަކީ

އެްއޗަކަށްްވުމާްއެްއކޮށްްހުށަހެޅިފައިްވާްއިތުުރްބިލުތައްްެވސްްހުރުމާްއެްއކޮށްްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮުޅްކުރުކޮށްލާނަން.ް

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިވަް ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ްބިލަށް ްމި ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ޑަިއގަންނަާވ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަުރވަން. އަޅުަގނުޑ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިންހާނުްޙުސަމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިވިލި

ްއޮވޭމެ.ް ްކިޔަމަންވުމަށް ްމެންބަރުން ްއަމުރަށް ްރިޔާސަތުގެ ްމަޖިލީހުެގ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފެށިގެންް ްހިސާބުން ްމި ްނިންމެވީ ްމި ްހަމަ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްސާފުކޮށްލަްނ ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްނިންމަވާފަްސި ްމަނިކުފާނު ްއެއީތޯ ްގޮތަށްތޯ؟ ްނެރޭ ްމެންބަރުން ްވަެދގެން ްމިތަނަށް ްގޮަތކީ؟ފައިން ްއޮްތ ްގޮެތްއްްއި ެއ

ްސާފުކޮށްލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއި ްުއތުރު ްގަލޮޅު ްނޯވޭ. ްގަވާއިަދކު ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތެއް ްސުވާލުުކރުމުގެ ްރިޔާސަތާ ްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެ ރާގެ

ްهللا.ްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ނޑުމެންނަށްްމިއަުދް ނޑުްހުށަހަޅަމޭްމިްބިލުްއަުޅގަ ނޑުްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުމީ،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަުޅގަ

ްގެްވަގުތުްކުިރއަށްްގެންދެވުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްނިމެންދެންްމިއަދުގެްޖަލްސާ

ް
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ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްމްްވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫهللاްލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެ

ްއާދެ،ްޤާނޫުންނަންބަރުް`.ް ްރައީސް. ްިމް،78/12ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްަޒތްތެރި ްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ްޤާނޫނަށް މި

ްޤަބޫލުކުރާްްސަރުކާރުން ްވަރަށް ްހަމަ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަްނނަވާލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބިާލްބެހޭ ހުށަހެޅުއްވި

ްމަތިންް ްގޮުތގެ ްއެ ްއައުން. ްައުގ ްއެއްޗެީހގެ ްއަތްފޯރާފަށަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްވިޔަސް ްހަދައިގެން ްގޮެތއް ްކޮންމެ ކަމެއް،

ނޑާލެިވއްޖެްކަމުގައިްވަނީްނަ މަ،ްއެްމުދަލުގެްއަގުހެޮޔވެދާނެްކަމަށްްބެލެވޭތީ،ްޖުމްލަްގޮތެއްަގއިްމިްއިމްޕޯޓުްޑިއުޓީްކަ

ާއއ7ްްިބިލަށްްތާއީދުކުެރވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެންމެްފުރަތަމަްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުްނވަީންމިްބިލުގެްޗެޕްޓަރް

ް 1ްޗެޕްޓަރ ނޑުމެންނަކީ، ްއަޅުގަ ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްވީްްައޅުަގނޑުމެްނ ްކަުމގައި ްޤައުމެއް ކުޑަ

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްއޭރުން ްއުފެދެންޖެހޭނެ. ްއެުކ ްއުެފއްދުންތެރިކަމާ ްއެްއެޗއް ްވެްސްއުފައްދާ ްަޤއުމުން ްމި ނަމަވެސް،

ްއިތުރުކުރުމަްށް ްއުފެްއދުންތެރިކަން ްާރއްޖޭގެ ްެއކު ްއެހެންކަމަށްވުމާ ްއިތުުރވެގެންދާނީ. ްވެްސ ްޑޮލަެރއް ްއެންމެ ލިބޭ

ް ްެޗޕްޓަރްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަނީ ްިޑއުީޓ7ްމި ްއެއްޗެހިން ްފަދަ ްަކްއޓަލަ ްޮގނޑިލާ ްއަިޑއަށް ްތަރުކާީރްއާއި ްވާ ްމި ަގއި

ަގއިްމިްއޮތްްމޭވާ،ްފަޅޯްފަދަްއެްއޗެހިންްވެސްްިޑއުޓީްސުަމކަށ1ްްްސުމަކަށްްހަދާފައިްއޮތީމާްއެްވާހަކަްާއއިްޗެޕްޓަރް

ްއިޤްތިޞާދެ ްއެީއްވާދަވެރި ްވާހަކަ. ްއެ ްއޮތީމަ ނޑުމެންނަށްްހަދަން ްއަުޅގަ ްަކނޑާަލއިފިއްޔާ ްިޑއުޓީ ްއެއްޗެހިން ްމި ްއގައި

ްވަރަށްް ްދަށްވެގެންދާނެ. ްވަރަށް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ނުޑވެިރންނަށް ްދަ ްއެއްޗެހިން ްހައްދާ ްމި ްރަށްރަށުަގއި ރާއްޖޭގެ

ްމި ްއިން ްއިްނިޑޔާ ްދަށްވެގެންދާނެ. ްވަރަށް ްވެސް ްިވޔަސް ްފަޅޯ ްިވޔަސް، ްކަރާ ްެއއީ ސަރަހައްދުގެްްދަށްވެގެންދާނެ،

އެހެނިހެންްޤައުމުތަކުންްގެންނަްއެއްެޗއްސާްވާދަވެރިްއަެގްއަގއިްިވއްކޭްގޮތެއްްނުވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްެއްއޗެހިންް

ްއަެގއްްލިބޭނެްކަމަށްް ނުޑވެރިންްހަްއދާްއެއްިޗއްސަށްްވެސްްެއކަީށގެންވާ ްވިްއޔާްރާއްޖޭގެްދަ ޑިއުޓީްަނގާްކަމަށްްވަނީ

ރަން.ްއެެހންކަމަށްވުމާްއެކުްމިްބިލުްކޮމިޓީްއަށްްގޮއްސަްއިތުރަށްްިއޞްލާޙުކުރެިވގެންްއަންނައިރު،ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކު

ްގޮތަށްް ްލިބޭނެ ްކުރިއެރުން ްއުެފއްދުންތެރިކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްގޮތަށް، ްބުރޫނާރާނެ ްކަމަށް ްއުެފއްދުންތެރި ރާއްޖޭގެ

ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްފަރުމާވެގެންްއަންނާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ް

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހިމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

...`ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްިވލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއި

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްދަށުން.81ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ކުރާްވަނަްމާއްދާަގއިްބުނަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްވޯޓުްދޭްގޮތަކުންްނުވަތަްޢަމަލ81ްުޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްއަުޅއްަވިއގެންނުވާނޭ.ް ްފިަޔވަޅެއް ްމެދުްއެއްވެސް ްމެންބަރަކާ ްދަޢުާވއެްއކޮށް،ްއެ ްއެްއވެސް ްމެދު ްމެންބަރަކާ ްއެ ގޮތަކުން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްދެންމެްނިޒާމީްމައްސަލައެްއގައިްމިްދެއްކެވިްވާހަކައާްގުިޅގެންްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްވިދާޅުީވް

ްޖަވާ ްތިއަށް ްތިމަންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްސާުފކޮށ81ްްްބުދޭކަްށނުޖެހޭނޭ. ްވަރަށް ްމާއްދާގަިއ ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްއެ ްނުވަތަ ްކޮމިޓީއެްއގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްނުވަތަ ްޖަލްސާއެއްަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތް، ލިޔެފައި

ްޚިލާފުނު ްއަސްލަާކ ްދީނުގެ ްއިސްލާމް ްމީހަކު ްއެނޫންވެސް ްނުވަތަްމެންބަރަކު ްވާހަަކއަކުން ްދެއްކެވި ްމަތިން ްގޮތުގެ ވާ

ްއެނޫންެވސްް ްނުވަތަ ްކޯޓަކަށް ްސަބަބުން ްގޮތެްއގެ ްޢަމަލުކުރި ްވޯޓުދިނުމުގައި ްނުވަތަ ްސަބަބުން ްހުށަހެޅުމެއްގެ ހުށަހެޅި

ް ްސަލާމަތީ ްތަނަށް ްމި ްއޮްއވާ ްމިގޮތަށް ްނޭޅޭނޭ. ްފިަޔވަެޅއް ްއެއްވެސް ްމެދު ްމީހަާކ ްއެ ްހާޒިރުކޮށް ބާރުތަކުންްތަނަކަށް

ްއެކަމަށްް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދިޔައިރުަގއި ްޢަމަލުކުރަމުން ްމެދު ްމެންބަރުންނާ ްގޮތަަކށް ްއިހާނެތި ްވަރަށް ވަދެ،

ްއެބަދޭ.ްއެހެންވީމާ،ް ްކަށަވަުރވަމުން ްވާހަކަަތއް،ްެއކަން ްއެ ްމީޑިޔާތަކުން ްމިއަދު ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދިން ހުއްދަ

ްރިޔާސަތު ްތަނުގައިްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްކުރަްއަވންޖެހޭނެ ްސާފުކޮށްދެއްވުމަކީ ްމިކަން ން

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްދެއްވަން. ްޖަވާބެއް ްޖެހޭނެ ްއެކަމަށް ްދާއިރުގަިއ ްސުވާލުކުރަމުން ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ތަކުރާރުކޮށް

ް ްހުރަސްއަޅާކަްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންދާކަށް ްކުރިއަށް ްމިކަމާްޖަލްސާ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ބޭނުމެއް

ްއެކަންް ްކުރަނީ. ްއެ ްއެކަން ްއެްނގުމަށްޯތ ްރައީްސގެ ްމަިޖލީހުގެ ްއެއީ ްދެްއވަންޖެހޭނެ. ްެއއް ްރޫލިން ްވަިކ ްގޮތުން ބެހޭ

ްމެންބަރަކަ ްއެްއވެސް ްނެގި ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްކޮށްދެއްވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިތަނުން ްމިްޔަޤީން ްމިހާރު ށް

ްވަންާޏް ްކަމަށް ްހަޅޭއްލަވާ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއެއް ްބުނެދީފަ ްއެކަން ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްއައިއިރު ހިސާބަށް

ނޑުމެންނަށްްެވސްްލެވޭނެ.ްމަޖިލީހުގެ... ްހަޅޭއްްއަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދެ ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން ްމެންބަރު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމީ ްނެންގެވީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ، ން.

ްދިމާވީމާް ްމައްސަލަ ްއެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދަންފަޅީގައި ްހެނދުނު ްނުގަންނަން.ްމިއަދު ްބަލައެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް އެއް
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ް ްގަާވއިދުގެ ްަމޖިލީހުގެ ްދެންނެވިން، 50ްްއަޅުަގނޑު ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ް)ކ(ގައި ްމާއްދާގެ އެކަންްވަނަ

ނޑުްއެްދެންނެވިްގޮުތގެްމަތިންްެއް ނޑާލާްވާހަަކ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ނޑުްޖަލްސާްމެދުކަ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައިްއަުޅގަ

ްކަންތައްްކުެރވިފައިްއެްވަނީ.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.ް

ް

ްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމްރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާތޮޑާްދާއި

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް بعدوްهللا لسور على و الصالة و السالم هللްالحمدޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް`.ް

ް ްނަންބަރު 78/12ްޤާނޫނު ްއިޞްލާޙުތަުކގެް، ްވާ ްހުށަހަޅާފައި ްގެންނަން ްޤާނޫނަށް ްއެްކްސޕޯޓު ްއިމްޕޯޓު، ިދވެހިރާއްޖޭެގ

ްމުހިއްމު ްވަިކްްތެރޭގައި ްލިބިގެންދާނީ ްއެއް ްފައިދާ ްބޮޑު ްއެންމެ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްނަމަވެސް، ްހުރި އިޞްލާޙުަތކެއް

ްިމް ްއަތުން ްާޢއްމުްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްކަެމއް.ްޙަޤީޤަތުގައި ްފާހަަގކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ އިންޑަސްޓްީރއަކަށްކަން

ްހޯ ްމީހުން ްއެ ްމުދަލާއި ްގަންނަ ްމީހުން ްއެ ްމުދަލާއި، ްޤާނޫނެްއްގަންނަ ްނެގުމަށްޓަކައި ްޓެްކސް ްއަގުން ްޚިދުމަތުގެ ދާ

ްޢާއްމުް ްބޭނުން ްއޭގެ ްއިްޞލާޙަކީ ްގެނެވޭ ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ްހިނދު، ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމަޖިލީހަށް ފަރުމާކޮށްފައި

ްހުށަހަޅާ ްޤާނޫނަށް ްމި ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްެއއްެޗްއތޯ ްކުރާނެ ްކިހާވަރަކަށް ްަފއިދާ ްޭއގެ ްވާްރައްޔިތުންނަށް ފައި

ްނޫްން ްއެ ްރިސޯޓުތަކަށާިއ ްޓުއަރިްސޓު ްނޫނީ ްމުދާ ްމިގެންނަ ްއިންޑަސްޓްރީަތކަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިހާރު އިޞްލާޙުަގއި

ްޤާނޫނަށްް ްމި ްެއހެންނަމަވެސް، ްނެތް. ްގޮތެއް ްހެދޭނެ ްގޮަތަކށެއް ްނުނެގޭނެ ްޑިއުޓީ ްމުދަލުން ްގެންނަ މަސައްކަތްތަކަށް

ް ްވާިއރު ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބޭނުންިވްއިޞްލާޙު ްހިނދެއްގައި ްވެއްޖެ ްބޭނުން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެބައޮތް. ްއިޞްލާޙު އެ

ް ްއޮެވގެން ްޤާނޫނުގަިއްކުރިން ްމި ްއަކީ ްމާއްދާ ްއެބައޮތް.ްމި ްފުރުޞަތު ްމަޢާފުކޮްށދިނުމުގެ ްޑިއުޓީ ވަނ26ްްަފަރާތްތަކަށް

ްދިވެހި ްނޫނީ ްހިސާުބން ްެއ ްއިޞްލާޙުކޮށްފަިއ، ްއެ ްމަޖިލީހުން ްމާފުކުެރވޭނެްރައްޔިތުންެގ ްޑިއުޓީ ްިއމްޕޯޓު ރާއްޖޭަގއި

އެްއވެސްްގޮތެއްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްނޯންނަްގޮތަށްްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްމާއްދާްެއއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމީގެް

ްސަބަ ްމީގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހުންނަށް. ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްލިބިގެްނދާނީ ްއަނެއްކާވެސް ބުންްބޭނުން

ް ްއެތައް ްލިބޭ ްއަށް ްޑިއުީޓ ްއިމްޕޯޓު ްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކަިއްްމިލިޔަންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފައިސާ ްއެ ްމަދުެވ، ްއެއް ރުފިޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަސައްކަތްކުރަމުން. ްމިދަނީ ްފަިއާސްނެގުމަށްޓަކައި ްގޮުތގައި ްޓެކްސްގެ ްއަުތން ްރަްއޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހިރައްޔިތުްނގެްނަމުގައިްޮލލުގަިއ،ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށްްފައިދާވާނެްއެްއެޗއްގެްގޮުތަގއިްރައީސް،ްހަމަހަމަްވާްގޮތަށްްދިވެ

ްކަމަކީް ްއޮތް ްފަރުމާކުރެވިފައި ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތަށް ްވާ ްފައިދާ ްަބޔަކަށް ްވަކި ްބަހައްޓާަފއި އަނދުންއަުޅވާފައި

ްއޮ ްކަން ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްފާސްވެގެްންހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫނު ްމި ްނަމަވެސް، ތް

ނޑުމެްނގެްވާޖިަބކީްައދިްއަޅުަގނުޑގެްމަަސއްކަތަކީްއަޅުަގނޑުްމިްަދއްކާްވާހަަކް ހިނގައިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއަުޅގަ

ށްްއަކީްމިްޤާނޫނުގެްބޭނުމުގައި،ްމިްޤާނޫނުގެްބޭނުމަކީްވަކިްބަޔަކުްތައްޔާުރކޮށް،ްތަރައްީޤުކރަންްހުންނަްރިސޯޓުތަކަކަ

ފައިދާވާނެްގޮތަކަށްްއެްމީހުންްއަތުންްޑިއުޓީްނުނެގޭްގޮތަަކށްްކަންތައްކުރުމަށްޓަކައިްސަުރކާރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިްޮއްތް
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ވަނަްމާއްދާްެއ1ްްވަނަްމާއްާދަގއިްއެްމާއްާދްއެްއ،1ްްއިޞްލާޙެކޭ.ްއެހެންނޫންނަމަްމިްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހެޅުްއިވއިރުް

ޒަްތތެރިްރައީސް،ްދަންަނވާލަންޖެހޭްވާހަަކއަކީްމިފަދަްޤާނޫނުތަުކގެްހިމާޔަތްހޯދައިގެންްިމއަދުްގޮތަކަށްްނުލިުޔްއވާނެ.ްޢިއް

ްއަޮތޅުެގް ްމާލޭ ްގޮތުން ްއޮތް ްލިބިފައި ްމަޢުލޫމާތު ްއަުޅަގނޑަށް ްދާކަން. ްނަގަމުން ްަފއިދާ ްބަޔަކު ްވަިކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްފަ ްވަކި ްވަނީ ްމިހާރު ްފަރު ްފަރާތުގެ ްއުތުރު ްކުއްޔަށްދިނުމަށްޓަަކިއްހަމަޖައްސާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްއެނބޫދޫފިނޮޅުގެ ރާތަކަށް

ްނުކޮްށް ްެއކަން ްަކމެއް.ްއެހެން ްއޮތް ްކުރަންޖެހިފައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއްވެސް ްތިމާވެށި ރައީސް،ްއެީއްދިވެހިރާއްޭޖގެ

ްއލުންވެދާނެްފަދަްކަމެއްްކަމަށްްއަަރއި،ްއެނބޫދޫފިނޮޅަށާއިްކައިީރަގއިްއޮތްްވާދޫްއަށްްއެކަުމގެްސަބަބުންްގެްްރާއްޖެއަށް

ްެވސްް ްވާހަަކ ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާ ްދިނުމަށްޓަކައި ްފަޅު ްމި ްބޭފުަޅކަށް ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރަށް ްމި ވާއިރު

ްހުރިހާް ްހުރި ްރާއްޖޭަގއި ްބަަޔކަށް ްވަކި ްއޮއްވާ ްމިހެން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޑއިވިފަ. ްވަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރަ ްޑިއުީޓްފަޅު ްމުދަލެއް ްހުރިހާ ްެގންނަ ްތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ްރަްށރަށް ްއެ ްއަނެްއކާ ްދެމުންގޮސް ްރިސޯޓުތައް ށްރަށާއި

ްއެީއް ްޤަބޫެލއްނުކުރަން. ްއަުޅަގނޑެއް ްކަމަކަށެްއ ްގޮތް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްފަރުމާކުރުމަކީ ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތަްށ މާފުކޮށްދެވޭ

ް ްބަޔަކަށް ްވަިކ ްފައިދާ ްނާޖާއިޒު ްއަނެއްާކްމިކަމުގެ ްއެކީަގއި ްބަދަލާ ްމިދެންނެވި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ނެގިގެންދާނެތީ.

ވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދާނީްރައްޔިތުންްފެލައިލެޭވްތަން.ްރައްޔިތުންްގަންނަްުކޑަކުޑަްމުދަލުން،ްރަްއޔިތުންް

ނޑާލުމުެގ25ްްނީްރަްއިޔތުންްމިް%ޓެްކސްްނަގަމުންްދާނެްތަން.ްއޭެގްބަދަލުގައިްމިދަްއކ6ްަގަންނަްކިރުދަޅުންް% ކަ

ްއިންެވސްޓުކުާރް ްބަަޔކު ްވަކި ްދަނީ ްއެ ްމަދުެވގެން ްބައެއް ްއެަތއް ްޑިއުީޓގެ ްއިމްޕޯޓް ްާރއްޖޭގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި

ދުްރިސޯޓުތަކަކަށް.ްވަކިްަބޔަކުްިއންވެސްޓުކުރާްކަންތައްތަަކކަށް.ްމިއީްޙަޤީޤަތް.ްމިްޙަޤީޤަތެއްްއޮޅުަވެއއްްނުލެވޭނެ.ްިމއަ

ްވާހަކަދެްއކިދާނެ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްޙަޤީޤަތްްވާނީްޙަޤީޤަތަަކށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުްންގެންދަވާްމެންބަރަށްްދަތިވާްގޮތަށްްވާހަކަުފޅުނުދެއްެކވުމަށްް

ްސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްާވހަކަފުޅުްކުރިއަްށގެންދެވުންްެއދެން.ދަންނަވަން.ްފަރެ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްނޫްން ްނަގަިއގެނެއް ްއެއް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލަށް. ްވާހަކަދައްކަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ޅުަގނޑުްމިްވާހަކަދަްއކަނީ.ްއަޅުަގނޑުްމަނިކުފާނަށްްނޫނީްރިޔާސަތަށްްއުނދަގޫކުރުމަށްޓަަކއިްމަސައްކަތެއްްނުކުރަން.ްއަ

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިްވާހަކަދައްކަނީްިދވެހިްރައްޔިތުންަނށްްއެނގޭްގޮތަށް.ްދިވެހިްަރްއޔިތުންނަށްްއޮޅުންފިލާްގޮތަށް.ް

ްރަީއސް،ްކޮންމެއަް ްިމްވާހަކަދެްއކީމާ.ްއެހެްނވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއންދަގޫފުޅުެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްބަެއއް ކަސް

ްއުޅޭް ްމި ްގެންނަން ްޤާނޫނަށް ްެއކްސްޕޯޓުގެ ްއިމްޕޯޓް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްމަޤުޞަދު ްއަސްލު ްބިލުގެ ްމި އެހެންނަމަވެސް،
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ނޑުްމިދެންނެވީ.ްމީގެންްއުނިވާްަބިއްނަގާނީް ދިވެހިްރައްޔިތުްނގެްއަތުން.ްމީގެންްއުިނވާްބަިއްއަސްލުްމަޤުޞަދުްއަުޅގަ

ްނަގާނީްދިވެހިްޤައުމުެގ،ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްކަންްއެހެންްއޮތުމާްއެކު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ރިްވިލިމާފަންނު

ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްއެދެން. ްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރުްްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލިމާފަންނު

ްއެދެން. ްއެދެން.ްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވިލިމާފަންނު

ްމެން ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާެގ ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ވިލިމާފަންނު ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން ވިލިމާފަންނުްްބަރު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުްނ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުމެންބަރުްއިބްރާހީމްްްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްބިލުގެްސަބަބުން،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްބިލުގެްސަބަބުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްއިށީނެދވަަޑއިގަްނނަވާ. ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު

ްހިތްތަވައިްވި ްގަވާއިދަްށްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްމަޖިލީހުގެ ްއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ލިމާފަންނު

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްއެދެން. ްއިީށނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރުްްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަ ްއެެދން. ްްަޑއިގަންަނވާ.އިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ވާހަކަފުޅުްފަރެސްމާތޮޑާ

ްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށް.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްهللا.މައްސަލަްއެއްްުފނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުްނިޒާމާްބެހޭ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދުޢަފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ް ްނަން ްބުނާއިަރށް ްއެއްެޗއް ްނުކުމެ ްހަމަ ްމީހަކު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްީކއްެވެގންތޯ ްރަީއސް އިްއވާފައި،ްދާންޫދްޢިއްޒަތްތެރި

ްއުނދަގޫކޮށް،ް ްމީހުންނަށް ްހަޅޭއްލަަވއި، ްއިނދެގެން ްމިތާ ްރިޔާޟު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްނިޒާީމް ްކީްއވެގެންތޯ؟ްދެން ްނީްއވޭ. ްނަމެްއ ްރިޔާޟުގެ ްމަނިކުފާނަކަށް ްފުރުޞަތުނުދޭއިރު ްވާަހކަދައްކަން ޖެއްސުންކޮށް

ްކު ްކީއްތޯ ްނުނަގާ ްގޮެތއް،ްއެްމައްސަލަ ްވަކި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއިންަނވަިއގެން ްރިޔާސަތުގައި ްމަނިކުފާނު ްމިތާ. ާރނީ

ްއެކަްން ްއޮތީ. ްއަންަގވާފައި ްއެކަން ްމަނިކުފާނަށް ްކޮންފަާރތަކުންތޯ ްއޮތީތޯ. ްއަންގާފައި ްހަދަން ްވަކިގޮތެއް މީހުންނަށް

ނޑުމެންްުނހުއްޓު ްަވއިްީކއްތޯްކުރާނީ؟ްއަޅުަގނޑުްކައިރީްވިދާޅުވެަބްއލަވާ.ްދެންްއަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްެބވި ްކޮޅަށް ްއެެދން. ްިއށީނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް ްއެދެން. ްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދން. އިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން

ްެއދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ްމެންބަރުން ްމެންބަރުންްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްބެިވ ކޮޅަށް

އިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުންްއެދެްނ.ްއާދެ،ްޖަލްސާގެްނިޒާމުްޖަލްސާްކުރިއަށްްނުގެންދެވޭްވަރަްށްގެއްލިއްޖެްކަމަށްްވަންޏާް

ްޢިއްޒަ ނޑާލަން. ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްޖެހޭނީ ްއެދެން.އަޅުަގނޑަށް ްއިށީނދެވަޑައިގެްނނެވުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެިރްްތްތެރި

ްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުްން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްއެދެން.ްކޮޅަށް ްއިށީނދެވަޑައިގެްނނެވުން މެންބަރުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުންްެއދެން.ްއެދެން.

ް

ްލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމީްމައްސަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދުޢަފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ނޑާލާ!ް ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްމި ްައވަަހށް ްދަންނަވަނީ، ްމި ްހުރީމަ ްދެްއވާފަިއ ްމަިއކު ްއަުޅަގނޑަށް ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަކުރާ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތީ. ްމި ްމިހާރު ްގެއްލިަފއި ނޑުމެންނެކޭްނިޒާމު ްއަުޅގަ ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ރުކޮށް
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ްހަިއސިްއޔަތު.ް ްއެްއވަރަކަށޭ ްލިބިގެްނވަީނ ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ އެްއގޮތަށް

ްއެހެންވީމާ...

ް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
ްުވންްއެދެން.ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެ

ް
ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(
ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދުޢަފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް
ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމެންބަރުންްހަމަްމިތަނަށް.....

 

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަްށްއާދެ، ްނުގެއްލޭ ްނިޒާމު ްމަޖިލީހުގެ ްޢިލްތިމާސްކުރަން، ނުޑ ްއަޅުގަ ބަރުންނަށް

ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުްން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަ، ްދައްކަމުންގެންދާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް.

ްއެ ްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރުން ްުހރިހާ ްތިއްެބވި ްކޮޅަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްއެދެން. ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެން.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްއާދެ، ް)ވަގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ްއިށީނދެވަޑައިގެްނނެވުން މެންބަރުން

ްވާހަކަފުޅުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެދެން. ްއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުން މެންބަރުން

ްދެވުމަށް.ކުރިއަްށގެން

 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުް

ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް،...ްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ނިހާނު،ްއިށީނދެބަލަ.ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްކޮޅަްށްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްކޮޅަްށ ްދަންނަވަން. ްއިށީދެވަޑައިގެންެދއްވުމަށް ރުން

ތިއްބެވިްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިށިދެވަޑަިއގެންދެްއވުންްއެދެން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަފުުޅްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންތައްތައް. ްމުހިއްމު ްހުރި ްބިލުގައި ްމި ްފާހަގަކުރީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

%ް ްކާބޯތަކެތިން ްބިލުގަިއްއެބަހުރި ްރަނގަުޅ،ްމި ްބިލުގައި ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްރައީސް،ްައޅުަގނޑު 0ްޢިއްޒަތްތެރި

%ް ްތަކެތީން ްއިމާރާތްކުރުމުގެ ްގެދޮރު ްއެބަހުރި ްބިލުގައި ްމި ްގެނެއްސަ. ްރައީސް،0ްްއަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެނެްއސަ. އަށް

ްރިސޯޓުަތއްް ްމިދެންނެވި ްތަރައްީޤކުރުމަށްޓަަކއި ްއިްނޑަްސޓްރީތައް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއުނިެވގެންދާވަާރިއ އެއިން

ްޑިއު ްތަކެތި ްގެްނނަ ްއެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ްކިާހވަރެއްތޯ ްމިއީ ްއުނިވެގެންާދވަރާއި ްމާފުކުރުމުން ޓީ

ނުޑްޔަޤީންކުާރްގޮުތަގއިްުކރިންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންް ހިސާބުްއެބަްލިބެންޖެހޭްމިްބިލުްފާސްކުރުމުގެްކުރިން.ްއަުޅގަ

އްްކޮށްދެްއަވއި،ްާރއްޖޭގެްހުރިހާްރިސޯޓެއްްމިްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައީްއޭރުްހުރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްމިްކަންތައްތަ

ްީމގަިއް ްބަޔަކު ްއެަތއް ްނަަގއިގެން ްފައިދާ ްނާޖާިއޒު ްމާފުކޮށްދެއްވުުމގެްސަބަބުން،ްއޭގެ ްމުދާަތއް ްގެނައި ތަރައްޤީކުރުމަށް

ގެްމަޖިލީހުންްފައިދާނަގައިްއެތައްްބަަޔކުްމީގެްބޭނުންކޮށްގެންްިވޔަފާރީގެްމުއްސަނދިްވާްހިސާބަށްްދިޔުމުންްރައްޔިތުން

ްއޮތީް ްމި ްގެނެސްފައި ްމިތަނަށް ްމިއަދު ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަެނއްކާ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުއްޓުވާލީ. އެކަން

ްދާއިރުަގއިް ްޤާނޫނުްފާސްކޮށްގެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަންނަވަނީ.ްމިައދު ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުމުގައިްވާހަކަ ްއެ ހަމަ

ނޑުމެންަނށްްއެބަްއެނގެންޖެހޭ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް...ރައްޔިތުންނަށްްމިކަމުންްލި ްބޭްލުޔާއިްމަންފާްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުރިހާް ްތިއްބެވި ްކޮޅަށް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްތިއްބެވި ކޮޅަށް

ްއިީށނދެވަޑަިއގަން ްމެންބަރުން ްކުިރއަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސާ ްގެންދެވޭނީ ްކުިރއަށް ްޖަލްސާ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއާދެ، ނަވާ!

ްމެންބަރުންް ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްޢިްއޒަތްތެރި ްެމންބަރުން ްމާހައުލެްއްާޤއިމުކުރެިވގެން.ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަހަލަ ގެންދެވޭ

ްއިށީނދެވަަޑއިގަން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދން. ްޢީއްޒަތްތެިރްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ަނވާ!

ްޙަމީދުް ްޢަބްދުލްމުޙްސިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްނިލަންދޫ ްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ! މެންބަރު

ްމަނިކު.ްވިލިމާފަންނުް ްޙުސައިން ްނިހާން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްވިލިމާފަންނު

ްޢި ްމެންބަރުްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލިމާފަންނު ްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ! ްމެންބަރު ްއޒަތްތެރި

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް ްއިށީނދެވަަޑިއަގންނަވާ! ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްވިުލފުށީ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!



30 

 

ްއިށީނދެވަަޑއި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ްމެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ގެންެނވުމަށް

ްއެދެން.ް ްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްހުރިހާ އިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްއެދެهللا ްވިލިމާފަންނުްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުން ން.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްނިލަންދޫ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

އިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުންްއެދެްނ.ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ްނަސޭހަތްތެރިވަން ްހިތުމަށްްއަޅުަގނޑު ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިަދށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ .

ްހިތުމަށްް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ނަސޭހަތްތެރިވަން.

ްޢި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްދާއިރާެގްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްވިލިމާފަންނު ްމެންބަރު، ްއޒަތްތެރި

ްދާއިރާެގް ްވިލިމާފަންނު ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިލިމާފަ ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ންނު

ްނަސޭހަތްތެރިވަން.ް ްފަހަރު ްެއްއ ްއަދިވެްސ ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްގަާވއިދަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލިމާފަންނު

ް ްމެންބަުރްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިވެސް ހިތްތެވުމަށް

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މަޖިލީހުގެްهللاްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްފޮނަދޫ

ްނަސޭ ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްތިއްެބިވްގަާވއިދަށް ްކޮޅަށް ްމަޖިލީހުގައި ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހަތްތެރިވަން.

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުހރިހާ ްކޮޅަްށްތިއްެބވި ްއެދެން.ްަމޖިލީހުގައި ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙްމަދުްޢާމިރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް.ްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުންްއެދެްނ.ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްމިް ްގޮތުން ްބުނާ ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްނެގީ، ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްމައްސަލަތަެކއްްމަޖި ްެވސް ްއިއްެޔގައި ްއަދި ްކުރަމުންދަނީ، ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްގެއްލިގެްނ ްނިޒާމު ލީހުގެ

ްމަޖިލިސްް ްމި ްއެންމެން ްައޅުަގނޑުމެން ްނުގެންދެވިގެން ްމަޖިލިސް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ކުރިމަތިވެގެން

.ޑީ.އެފްްމީހުންްަވއްދަިއެގންްވެސްްމިްތަނުންްވަނީްކުރިއަްށގެންދިއުމަށްޓަަކއި،ްމިްކުރާްމަސަްއކަތަށްްމިހާރުްއެްމ.އެން
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ްކުރިއަްށް ްމަޖިލިސް ްމި ްޮގވާލަން. ްފަހަރު ްެއއް ްއަދިެވސް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބިފަ. ކުރިއެރުމެއް

ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްހަމަޖައްސައިދެްއވުން. ްއުސޫލެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްގެންދެވޭނެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ްއެބަޖެހޭ.ްއެީއް ްހޯދައިދެއްވަން ްކަހަލަްއުސޫެލއް ްގެންެދވޭނެްކޮންމެވެސް ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްމަޖިލިސް.ްމި ރައްޔިތުންގެ

އަދިްއެންމެންގެްމެދުަގއިްވާހަކަދައްަކއިގެންްޞުލްަޙވެރިްަހއްލެއްްހޯދަިއގެންްމަސަްއކަތްުކރުންްކަމުގައިްވީްނަމަވެސް.ް

ްމަޖިލި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްހަމަޖައްސައިދެްއވާށޭ.ްއެ ްުއސޫލެއް ްކޮންމެވެސް ްގެންދެވޭނެ ްކުރިއަށް ސް

ްތިބިް ްތަނުގައި ްމިކަންްކުރިއަށްގެންދެވޭނެްއުސޫެލއްްނޫނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްއަދި ްފެންނަމުންދަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވާހަކަދައްަކއި ްވެސް ްމީހުންނާ ްޚިޔާލުތަފާތުވާ ްއަދި ްލީޑަރުްނނާއި ްޕާޓީތަކުގެ ްކަހަލަްސިޔާސީ ްކޮންމެވެސް ްވެސް ގެްނ

ްެއކަމަށްް ްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލީޭހ. ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއީ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެރެެދއްވާށޭ. ސޮލިޔުޝަނެއް

ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވާށޭ.ް

ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖި ްބަލައެއްުނގަންނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްކުރިއަށްްއާދެ، ްޖަލްސާ ލީހުގެ

ްކަމެްއް ްއެއްެވސް ްކުރަންޖެހޭ ްކުރަމުން.ްރިޔާސަތުން ްދަނީ ްމި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްރިޔާސަތުްންކުރަންޖެހޭ ގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ްއާދެ،ް ްޢަމަލުކުރަމުން. ްެގންދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެްއގޮތަށް ްަގވާއިާދ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކު ްހަމަހަމަކަމާ ްހަމަ ކުރުމުގަިއ

ލްސާތައްްކުރިއަްށްގެންދެވޭނީްހުރިހާްޕާޓީއެްއެގްވެސްްހުރިހާްމެންބަރުންްއެއްބާރުލުންދެއްވަިއގެން.ްހުރިހާްމަޖިލީހުގެްޖަ

ޕާޓީއެްއގެްވެސްްހުރިހާްބޭފުޅުން،ްހުރިހާްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިޮކށްްހިތްތަވަިއގެން.ްމަޖިލީހުގެް

ްމަ ްނުޮކށްގެން، ްކަމެއް ްވަކި ްތިްރިޔާސަތުން ްދުވަހު ްހުރިހާ ްމިއޮތް ްބަޔާްނކުރަމުން ްކަމަށް ްގެއްލޭ ްނިޒާމު ޖިލީހުގައި

ް ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްރިޔާސަތުން ްގެންދެވީ.ްމަޖިލީހުގެ ްފަށާފަ.50ްްބޭފުޅުން ްޢަމަލުކުރަން ް)ކ(ްއަްށްވެސް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދިޔަ ްރަނގަޅުެވގެން ްމަޞްލަޙަތު ްމަޖިލީހުގެ ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނަޑަކށް ްގަާވއިދުްްއެހެންނަމަވެސް، ްމަޖިލީހުގެ ތަނެއް.

ްއެއްބާރުލުންދެްއވާށޭ.ް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަނެއް. ްދާ ތަންފީޛުކުރެިވގެން

ްއިލްތިމާސްކުރަނީް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްައނެއްކާެވސް ްއަޅުަގނޑު ްގެންދެވޭނީ. ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް އޭރުންނޭ

ްއެދެން.ްައޅުަގނޑުްއިށީނދެވަ ްއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުން ްމެންބަރުން ނުޑްމަޖިލީހުގެ،ްޢިްއޒަތްެތރި ަޑިއގަންނަވާށޭ.ްއަުޅގަ

ްވާހަކަފުުޅް ްމުއްޠަލިބަށް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަރުވަނީ ްމި ފުރުޞަތު

ްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް.ް
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ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިނުން.ްްޝުކުރިއްޔާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަވގުތު ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްއެދެން ްރިޔާސަަތށް ނޑު އަުޅގަ

ނުޑގެްމަިއކުްއޮްނކޮށްފައިް ނޑަށްްވާހަކަދެްއކިްވަރަށްްވުރެްގިަނއިންްއަުޅގަ ްކުރީއްސުރެްވަގުތުްަބއްލަަވއިިފްނަމަްއަޅުގަ

ްދިަޔީއް ްދަންނަވަމުން ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނާނެ. ްަވގުތު ްދިޔަ ްވާހަކަނުދެްއކި އަޅުަގނޑަށް

ްރަނގަޅުް ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްބަެއްއ ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްގެންނަން ްޤާނޫނަށް ްެއްކސްޕޯޓު ްއިމްޕޯޓް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިޞްލާޙުތަކެއްްކަމުަގއިްިވަޔސްްއޭގެްަފއިދާ...

 

 ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްގެންދަާވް ްދައްކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު މާފަންނު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއެދެން. ްނުދެްއކެވުން ްވާހަކަފުޅު ްގޮތަށް ްވާ ްއުނދަގޫފުޅު މެންބަރުންނަށް

ްމަ ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްފަރެސްާމތޮޑާ ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަްށ ޖިލީހުގެ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުރިއަްށެގންދެވުމަށް.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްފަރެސްމާތޮޑާ ްވާހަކަފުޅު މެންބަރު

ްވުމަށް.ްމުއްޠަލިބުްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަކުރެއް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

އަނެއްާކވެސްްައޅުަގނުޑްވާހަކަްކުރިއަްށގެންދެވޭތޯްބަލާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.

ްދަންނަވަމު ްައކީ، ްވާަހކަ ްދަންަނަވމުންގެންދިޔަ ްއަޅުަގނޑު ްއިމްޕޯްޓ،ްމިހާރު ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްވާހަަކއަކީ ންގެންދާ

ް ްއިޞްާލޙުތަކުަގއި ްަބއެއް ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްޤާނޫނަށް ްއޮތުމާިއ1ްް%އެކްސްޕޯޓް ްއޮތް ްމި ްގެެނސްފައި އަށް

ްރިސޯޓުް ްޓޫރިސްޓު ްވާ ްކަމަށް ްއިންޑަސްޓްރީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްވާ ްކަމުގައި ްއިންޑަސްޓްރީ ްބޮޑެތި ްރާއްޖޭގެ މިދެންނެވިހެން

ްދައުލަތަށްްތަރަ ްދިވެހި ްނޫނީ ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްސަބަބުން ްމާކޮށްދިނުމުގެ ްޑިއުޓީ ްމުދާ ްގެންނަ އްޤީކުރުމަށް

ްރަްއޔިތުންް ްކަމެކޭ. ްވިސްނަންވެއްޖެ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްމިކަމުގައި، ްދިޔުމާއި ްދާ ްކުަޑެވގެން ްޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

ް ްޓެކުސްނެުގމަށްޓަކައި ްއެއްޮކޅުން ްއާމްދަނީްވަކިްއަތުން ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްއަނެއްޮކޅުން ްދާއިރު މަސައްކަްތކުރަމުން

ްދިވެހިް ްނޫނީ ްކަމެއްތޯއޭ ްހަމަޖެހޭ ްމިއީ ްއިޞްލާޙުކުރުމަކީ ްޤާނޫނު ްދިނުމަށްޓަކައި ްގޮތަްށ ްވާ ްމަންފާ ބަޔަކަށް

ްދިޔަ ްއުފައްދަމުން ނޑު ްައޅުގަ ްސުވާލު ްމި ްކަމެއްތޯއޭ. ްކޮށްދެޭވ ްމިްރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ީއ.

ނޑުްތާއީދުކުާރްކަންތައްތައް.ްމިސާަލކަށްްަރލާއިްމަސްތުވާތަކެތިންް 71ް%ޗެޕްޓަރުަގއިްހުރިްގިނަްކަންތައްތަކަކީްއަުޅގަ

ް ްއަދަދު ްއެ ްތާީއދުކުރަނީ ްބޮޑަށް ްތާއީދުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑު ްއަުޅަގނޑު ްއޮްތއޮތުން ްއަށް 211ް%ޑިއުޓީ

ްމަ ްމިްއަށް ްކޮންމެހެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްއޗިްއސަކީ ްއެ ްސަބަަބކީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިއުމަށް. އްޗަށް

ްޤައުމަށްްގެންނަ...
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނަސޭހަތްތެރިވަން ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްދެކުނު .ްމައްޗަންޮގޅި

ްގޮތަްށް ްަރއްދުދެވޭ ްގޮތަށް ްހުރަްސއެޭޅ ްގޮތަށް، ްވާ ްއުނދަޫގ ްމެންބަރަށް ްެގންދަވާ ްަދއްަކވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްވާހަކަނުދެއްެކވުމަށްްދަންނަވަްނ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބް

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނަށް،، ްމި ްއެހެންމެ ްްހަމަ ްދުންފަތުގ251ްްެ%ޤާނޫނުގެ ްއޮތް ްގޮތަށް ްނެގޭ ިޑއުޓީ

ް ްސިނގިރޭޓަްށ251ްް%ބާވަތްތަކަށް ްއަދި ްާތއީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްނެގުމަށް ްނެގުމަށ81ްްްޑިއުޓީ ްޑިއުޓީ ލާރި

ނޑުްމިްދެންނެވީްވާހަކައަކީްރަނަގޅުްކަމެކޭ.ްމިކަންްކުރެވެންްމިްއޮތީް ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްއަޅުގަ ރަނގަޅުްވެސްްއަުޅގަ

 ހުށަހެޅުންތަކެއްްއެބަހުއްޓޭ.ްެއހެންނަމަވެސް...

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްގަވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްނަސޭހަތްތެރިވަން.ް

ް

 ް:ވާހަކަދެއްެކވުންފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުް

ްިޑުއޓީންްމާފުކޮށް...211ް%އެހެންނަމަވެސް،ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވިލުފުށީް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަފުޅުނުދެްއކެުވމަށް ްގޮތަށް ްވާ ްއުނދަގޫ ްގެންދަވަނިކޮށް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަުމން މެންބަރަކު

ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްދާއިރާގެ ްދާއިރާްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރިފޮނަދޫ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްގެ ްމެްނބަރު

ްދާއިރާެގް ްވިލުފުށީ ްެއއްގޮތަށް. ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން ްމެންބަރު ވާހަކަފުޅުްޢިއްޒަތްތެރި

ްްޑައިގަންަނވާ.ކުރިއަށްްގެންެދވުމަށް.ްއެހެންްހުރިހާްމެންބަރުންްއިށީނދެވަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު
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ްއަެނއްކާ ްއެހެްނކަމާއެީކގަިއ ްަރއީސް، ްކަްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލާނަން. ްފުރިަހމަކުރެވޭތޯ ްވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ެމއްްވެްސ

ްދިވެިހް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްމަންފާާއ ްއާއި ްފާއިދާ ްލިބޭ ްއެކަަމކުން ްކުރާއިރު ްކަމެއް ްސަރުކާރުްނ ްނޫނީ ކުރާއިުރގައި

ނޑުމެންްކަމެއްްކޮށްދިނުމަށްޓަކައިްމަަސއްކަތްްމިްކުރަނީ... ްރައްޔިތުންނަށްްއަުޅގަ

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ.މެޢިްއޒަތްތެރިްވިލުފުށީްދާއިރާގެް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ްދިވެިހް ްވަނީ ްފައިދާ ްނަތީޖާގައި ްއާޚިރު ްަކންތައްތަކުން ްކޮށްދެވޭ ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިުތން ްދިވެހި ްވަނީ ްގެްއލުން ްނޫނީ ްކަމެއް.ްރައްޔިތުންނަށްތޯ ްއަޅާކިޔާލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިއީ ނަށްތޯ

ްޤާނޫނަކަށްްނޫންްމިއަދުް ްޮއތް ްއޮްތ،ްހުށަހެޅިފައި ނަޑއަޅާފައި ްޓެކްސްްނަގަންްކަ ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްއަޅު ްބިލަށް ްމި ްނުދައްކާނަން. ްވާހަކަެއއް ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަށް ްއެ ްއެހެންކަމާއެކީ ްދެއްކެނީ. ްމި ްމިްވާހަކަ ނޑު ގަ

ނޑުްޤަބޫުލުކރާްގޮތުަގއިްމިްޤައުމަށްްމިްބިލުން... ްވާހަކަދަްއކާނީ.ްމިދެންނެވިްކަްނތައްތަކަކީްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްތެވުމަށް.ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.މެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަްށްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްޢިއްޒަތްތެރިްފޮނަދޫްދާއިރާގެް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަ

ްހަމަް ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްކަންތައްތަެކއް. ްލިބޭނެ ްެގއްލުން ްަރއްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްިމ ްސަުރކާރަށް، ްޤައުމުގެ މި

ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްަބޔަްޔަޤީނުންވެސް، ްވަކި ްއެއް ްރުފިޔާ ްިމލިޔަން ްއެތައް ްދައުލަތުން ްއެަބްވެސް ްޚާއްަޞކޮށްގެން ކަށް

ނަޑއިދެވޭ... ްކަ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރި

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު
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ްމި ްޤަބޫލުނުކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްވާަހަކްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރަށް ްދެން ްައޅުަގނޑަްށ މާޙައުލުަގއި

ނޑުްވާހަކަްނިންމާލާނަން.ް ް.ްعليكمްسالمالوކުރިއަްށގެންދެވިދާނެްކަމަކަށް.ްއެހެންކަމުން،ްމިއަދުްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ފަރެސްމާޮތާޑްްރުްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ.މެންބަްވިލުފުށީްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްވިލުފުށީްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްްދާއިރާގެ ްގެންދެވުަމށް. ްޢިއްޒަތްތެރިވާހަކަފުޅު ްދާއިރާެގ މެންބަުރްްވިލިމާފަންނު

ްހިްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.މަޖިލީހު ްދާއިރާެގްްތްތަވައި ވިލިމާފަންނު

ްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްއްޒަތްތެރިޢި

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ްދަންނަވަން.ް ްވާހަކަ ްއެދޭނެ ްފުރުޞަތަކަށް ްފަހަރަކުން ްއެެހން ނޑު ްއަުޅގަ ްމެދުަކނޑާލާނަން. ްައޅުަގނޑު ްވަގުތު މި

ް.عليكمްسالمالو

ް

ް()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުް

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކުން:

ްޢިްއަޒތްތެ ްދާއިރާގެ ްޙުވިލިމާފަންނު ްގަވާއިދަްށ ްމެންބަރު ްނަސޭޙަރިކޮށްރުމަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ތްތެރިވަން.ްހިތުމަށް

ްތަވައިްއިށީނދެަވޑަިއގެންނެވުމަށްްހިތްގެްގަވާއިދަށްްޙުރުމަތްތެރިކޮށްމެންބަރުްމަޖިލީހުވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިް

ްމަތިްން ްގޮތުގެ ްވާ ްގޮތް ްއެްއ ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ދަންނަވަން.

ްފަހަ ްެއއް ްއަދިވެސް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްދަންނަވަން. ރުްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުމަށް

ްނަޭސޙަ ްމެންބަރަށް ްމަޖިލީތްތެޢިއްޒަތްތެރި ްޙުރިވަން، ްަގާވއިދަށް ްދާއިރާގެްރުމަތްތެރިކޮށްހިތްހުގެ ްވިލިމާފަންނު ތެުވމަށް.

ްމެންބަޢި ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްއްޒަތްތެރި ްަގާވިއދަށް ްނަސޭޙަތެވުހިތްރު ްފަހަރު ްެއއް ްއަދިވެްސ ްދެންްމަށް ތްތެރިވަން.

ްއަ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިްއވަން. ްނަން ްޖެހޭނީ ްނަންްއަޅުަގނޑަށް ްމި ްމިހާރު ޅުަގނޑު

ްޢިްއޒަ ްދާއިާރގެ ްވިލިމާފަންނު ްއަޙުއިްއވަނީ ްމެންބަރު ްމެންބަރުްތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަނިކުގެ. ްޙުސައިން ްނިހާނު މަދު

ްނިކުންނަވަންދެކަްށް ްދޫކުރައްަވއި ްމަޖިލިސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެދެން. ްަވޑަިއގެންނެވުން ްދޫކުރައްަވއި މަޖިލިސް

ނޑާލަނީ.ްމަޖިލީހުގެްޖަ ނޑުްމިްމެދުކަ ްލްސާްއަޅުގަ

ް
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ނޑުްއވާ ް(އަށ21206ްްއިނ21200ްްްްލެްއވުންް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހުްއަނެްއކާްކުިރއަށްްގެންދަންްމިްފަށަނީ.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުް އާދެ،ްައޅުަގނޑުްޖަލްސާްމެުދކަ

ނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ްވާހަކަކޮޅުްފުރިހަމަކުރުމަށް ްއަުޅގަ

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްއެްއކޮށް،ްަކނޑާ،ްގުނަކޮްށ،ްގެއްލަްންނޭނގުނުްކަުމގައިްިވޔަސްް% 25ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

%ް ނޑާލާަފއި ްކަ ްހަމަޖ21ްެޑިއުޓީ ްއެއީ ްނެގީމާ ްއެހެންވީމާ،ްޓެކްސް ްނުބަލަން. ްކަަމކަށް ްދެްއކުނީ ްވާހަކަެއއް ހޭ

ްނުދެއްެކވިްއޔާ.ް ްވާހަަކ ްެގއްލާ ްގުނަކޮްށ، ނޑާ، ްކަ ްެއއްކޮށް، ްދަްއކާއިުރަގއި ްވާހަކަ ްއަުޅަގނޑު ްރަނގަޅީ އަޅުަގނޑަށް

ްވާހަކަތަްއްގެނެސްޭދނަން.ްދި ްއެ ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްަދއްާކއިރު ްބިލަްށްވާހަކަ ްރަްއޔިތުންނަށްްއަޅުަގނުޑްޓެކުްސގެ ވެހި

ްއިމްޕޯޓްް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއުޅެނީ ްމި ްވާހަކަދައްކަން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްގެއްލުންތޯ. ްިލބެނީ ްސަބަބުން ްބިލުގެ ޓެކްސްގެ

ްެވސްް ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙަށް. ްވާ ްހުށަހަޅާފައި ްޤާނޫަނށް ްޑިއުީޓގެ އެކްސްޕޯޓް

ްބިލުގައި ްމި ް%ްފާހަގަކުރިހެން ްއެއްޗެހިަތއް ްހުށަހަޅާފަިއްހުރި ްބޮޑުކުރުމަށް ްއަދިް%211ްިޑއުޓީ 251ްއަށްބޮޑުކުރުާމއި

ްަކނޑާާލް ްމިޑިއުޓީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްތާއީދުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްބެެހއްޓުމަށް ްިނސްބަތުގައި ްއެ ްއެްއޗެހި ްހުރި ޑިއުޓީ

ނޑުްޤަބޫލުކުަރން.ްއެކަމަުކްެއްފައިދާނުާވެންނިސްބަތުންްދިވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްފައިދާްެވގެންްދާނެްކަމަށްްވެްސްއަޅުް ގަ

ް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްއެއީ ްފާހަގަކުރަނީ. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއޮތް ްހިމެނިފައި ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމާއްދާ.1ްްތަންކޮޅެއް ވަނަ

ްއެ ްހުރި ްބަހާލާފައި ްމީހުންނަށް ްއެކި ްމިހާރު ްނޫނީ ްހެދުމަށްޓަކަިއ، ްރިސޯޓެއް ްެއތައް ްފަސްދޮޅަސް ތައްްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްހާސް ްސަތޭކަ ްއެތައް ްހެދުމަށްޓަކައި،ްގެންނަ ްއަްށްްމިލިޔަންރަށެއް ްއެޑިއުޓީ ްސަބަބުން ްނެގުުމގެ ްޑިއުޓީ ރުފިޔާއަކުން

ްވާހަކަް ްހުންނާނެ ްތަފާތު ްދޭތެރޭގެ ްސުމަކާ ްހާހަކާއި ްެއއްަޗކާ ނޑާލާ ްމިކަ ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއާއި ްފައިދާ ލިބޭ

ްެއހެން ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއެްއަޅުަގނޑު ްދާއިރުަގއި ްނިމިގެން ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ްޤަބޫލުުކރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ކަމުން

ް ްފާސްްެވެގެންދާނ1ްްެމާއްދާ، ްބިލު ްމި ްއުނިކުރުމަށްފަހު ްބިލުން ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްނޫނީ ްޤާނޫނުން ްމި ްމާއްދާ ވަނަ

ްކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.

ްް

ްންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަްދެއްެކވުން:ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ްއެްއކޮށް،ްަކނޑަން،ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްުފރަތަމަވެސް ނޑު ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ `.ްޝުކުރިްއޔާ

ްދާއިރާެގް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްދެންމެ ްނޫނޭ. ްދަލީލެއް ްކަމުގެ ްއިނގޭނެ ްއިޤްތިޞާދު ްއެނުގމަކީ ްެގއްލަން ގުނަކުރަން،
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ްކުރިމަތީްްޢިއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރުފުޅުހެއްެދވީީތ ްަކނަޑއެޅިގެްނ މެންބަރު

ްބޭފުޅެއްް ްއޭގެ ްއަކީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްވެސް ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅެއް ްވަކާލާތުކުަރއްވާ ްބޭނުންކޮށްގެން ްހަތިޔާރަކަށް އިސްލާމްދީން

ްވިދާުޅވި، ްދެންމެ ްޤަބޫލުކުރަްނ. ނޑު ްއަުޅގަ ް%ްކަމަށް ް%25ްިޑއުޓީ ްބިުލގ21ްްެަކނޑާފަިއ، ްމި ްވާހަަކ. ިއތުރުކުރާ

ްަހއްދަވައިް ްއިތުރުފުޅު ނޑަެއިޅގެން ްނުފެނޭ.ްކަ ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއޮތްތަނެއް ްއެްއޗެއް ްެއކަހަލަ ްތަނެްއަގއި އެްއވެސް

ނޑުމެންަނށްްމިްފެންނަނީ.ްމިްބިލުގައިްމި އޮްތ25ްްވަނީްޑިއުޓީް%ްރައްޔިތުންނަށްްއޮުޅވާލަމުންްެގންދަވާްތަންްއަުޅގަ

%ް ްބިލަކުން ްޓެކްސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުޅެނީ ްމި ްދެން ްގޮްއސަ. ްޕަސެންޓަށް ްސުން ް%5ްތަން ެއކ25ްްީނަގަން.

ނޑާަފއި،ްފ% ްއަކުރ5ްްުކަ ްހިސާބު ްއޮތް ްިބލުގައި ްމި ްފަހަރެއްަގއި ްދަްއކަނީ.ްދެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްލާ އަށް

ްއެހެން ްވެދާނެ. ްވެސް ްކަމަށް ްއަޅުަގނޑުްނޭނގުނީ ްފާހަގަކޮށްލާފައި، ްެއކަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްހައްދަވާތީ ްއިތުރުފުޅު ވީމާ،

ހުށަހެުޅއްިވްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކޮށް،ްهللاްވާހަކަްކުުރކޮށްލާނީްގަޮލޅުްުއތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއީވާްޢަބްދުް

ްމިއަދުގެ ްނިމެންދެން ްކަންކަން ްވާ ްއެޖެންޑާަގއި ްވާ ްހުށަހެޅިފައި ްޝުކުރިއްާޔްްމިއަދު ްގެންދިޔުމަށް. ްކުރިޔަށް ޖަލްސާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްވިލުފުށީްދާއިރާ

ނޑުްބަަލއިލަންްބޭނުންްފުރަތަމަްކިތައްްމިނެޓުތޯްވާހަކަދަްއކަންްލިބޭނީ.ް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަްދެްއކެވުން:

ްފަސްްމިނެޓު.ްފަސްްމިނެޓުްއިރުގެްަވގުތުްލިބޭނެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިަޔށްްގެންދިއުމަށް.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުއިރާވިލުފުށީްދާ

ްމިހާރުް ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްބިލަީކ ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްިމައދު ްސަރުކާރުން ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްބަލައިަގތުމުގެ ްކަމަށް ްބިލެއް ްއޮތް ްހައްލުތަެކއް ްގިނަގުނަ ްހެޮޔކުރުމަށް ްއަގު ްއެބައޮތް.ްކާބޯތަކެތީގެ ފުރުޞަތު

ްކަހަަލް ްމި ްނެތީ، ްދެންނެވެން ްއެހެން ްެއއީ ްދެރަކަމެއް. ްދެންނެވުމަކީ ްއެހެން ްެއއްކޮށް ްޔަޤީންކަމާ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށްްއެްޤާނޫނުތަކުންް ކިތަންމެްޤާނޫނެއްްއަޅުަގނޑުެމންްމިްތަނުންްހަދާފައިްދޫކޮށްފިން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ
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ްމި ްއުފާކުރަންޖެހޭްމިއަދުްލިބެންޖެހޭްމަންފާ ްލިބެމުންނެއްްނުދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑމެން ްހަމައަށް އަދުްރައްޔިތުންނާ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެްއް ްހުރި ްމިކަމުގައި ްނަމަ. ްވަނީ ްކަމުގައި ްބިލެްއ ްހުށަހަޅައިފި ްއެްއކޮށް ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމ ސަރުކާރުން

ްފަހުން. ްތަންކޮެޅއް ްއެނގޭނީ ްއަދި ްމިްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮންނާނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބިލުތަކެއް ްކިތަންމެ މިކަހަލަ

މަޖުލިހުންްފާސްކޮށްދީފަ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްމީގެްކުރިންްވެސްްމިްސަރުކާރުްައއުމާްުގޅިގެންްމިތަނަށްްފޮނުވިްއެތަްއް

ނޑާލުމަށްޓަކައިްބިެލއް.ްއެހެންނަމަވެސްްއިޤްތިޞާދީްކޮމެީޓގެްއެ ތައްްަބިއވަރުްމަސަްއކަތެްއްބައިވަރުްަތކެތީެގްިޑއުޓީްކަ

ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާް ްސަރުކާރުގެ ްގެްނދިޔައީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްދަމައިގަނެގެން ްބިލު ްއަނބުރާ ްއަލުން ްހުއްޓާ ކުރެވިފައި

ދޭތެރޭގައިްުސވާލުްއުފެދޭްއެބަ.ްމިއީްކޮންކަމެއްްކުރަންާބއޭްމިްއުޅެނީ.ްމަޖިލީހުގައިްމާްަގދަޔަށްްބަޔަކުްހަޅޭއްަލވާތީެވ،ް

ްކުރަނީ.ް ްމި ްމިހެންތޯ ްބުނެ، ްލައިފީމޭ ްބިލެއް ްިތމަންނަމެން ްައގުހެޔޮކުރަްނ ްތަކެތީެގ ްަރއްޔިތުންނަްށ ރައްޔިތުންނޭ،

ްމަޤްޞަދު،ް ްމީގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްސުވާެލްއ. ްއުފެދޭ ްމިވެސް ްބިލެއްތޯ ްއޮތް ްލާފައި މިކަމަށް

ްއޮ ްލާފައި ްއެކުަގއި ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްރައްޔިތުންނަށްްސަރުކާރުގެ ްފައިދާ ްޙަޤީޤީ ްއަސްލު ްމީގެ ްނަމަ ްވަނީ ްބިލަކަށް ތް

ނޑަްށް ކުރާނެްނަމަ،ްރަނގަޅުްބިލެކޭްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީ.ްމީްރަނގަޅުްއިޞްލާޙުތަެކއްްކަމަށްްބަލައިގަންނަންްއަުޅގަ

ްހި ްކަންތައްތަްއ ްމިއަދު ްުނކުެރވޭ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްބަލާއިުރގައިްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްގޮތަްށ ްދާ ނަގއި

މިއަދުގެްސަރުކާުރގެްޢަމަލުތަްއްހުރިްގޮތުންްމިފަދަްގޮތަކަށްްރައްޔިތުންނަށްްހެވާއިްލާަބޔަްށްމަސައްކަތްތަެކއްްކޮށްފާނެް

ްހުންނަް ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްތަނުން ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވަން ްމިވާހަކަ ްމިހެން ްއާދެ، ްޝައްކުއުފެދޭ. ްދޭތެރޭ ކަމާ

ްވަނީްމީހުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްދިނުމަށްޓަކައި ްއެހީތަކެއް ްމާލީ ްމީހުންނަށް ްއެ ްދިނުމަށްޓަކައި ްއެހީތަކެއް ްޚާއްޞަ ނަށް

ްއެް ްެވސް ްއަިއއިރު ްހަމައަށް ްިމއަދާ ްއެހެންނަމަވެސް ްވީ. ްދުަވސް ްއަހަރު ްއެއް ްމިހާރު ްހެދި، ްޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް،

ްހިމާ ްރައްކާތެިރކަމަކާއި ްއެއްެވސް ްލިބެންޖެހޭ ްމިއަދާްޤާނޫނުން ްސަރުކާަރކުން ްއެހީތެިރކަމެއް ްއެްއވެސް ްމާލީ ަޔތާއި

ހަމައަށްްވެސްްއެްފަރާތްތަކަކަށްްފޯރުކޮށްދީފަްއެއްްނުވޭ.ްނަމަވެސްްއޭގެތެެރއިންްދެތިންްބަޔަކަށްްކޮންމެވެސްްެއއްެޗްއް

ްޤާނޫނު ްމި ްިމއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްދަންނަވަނީ. ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން މިތަނުންްްނުދެޔެކޭ

ްދެކެންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްކޮންފައިދާއެއްތޯ ްއޮތީ ްސަބަބުން ްމީގެ ްފާސްކުރީަމ އަވަްސއަުރވާލާފައި

އެބަޖެހޭ.ްކޮންފައިދާެއއްތޯްމީެގންްވާނީ.ްރަނގަޅު.ްވަރަށްްިގނަްއެްއޗެހިންްޑިއުޓީްމާފުކުަރންްއެބައޮތް.ްސުންްޕަސެންުޓް

ްއެ ްއަނެއްަބއި ްއެަބއޮތް. ް%ވެސް ް%15ްްއޗެހީަގއި ްޑިއުޓީ ްއެއްޗެހީގެ ްހަމ71ްްަހުރި ްއެބަހުރި. ްބަދަލުކުރަން އަށް

%ް ް%25ްއެހެންމެ ްއެްއޗެހި ްހުރި ްބައެއ11ްްްއަށް ްބެހޭ ްކަމާ ްމި ްއިމާރާތްުކރުމާ ްގޭގެ ްމިސާލަކަށް ްއެބަހުިރ. އަށް

ްއެހެންކަމު ްއެބަހުރި. ްއޭތިީމތި ްޓިާނއި ްކުޑަކޮށްފަ. ްއެބަހުރި ްޑިއުޓީ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަްށްތަކެތިން ްގޮތުން ްޢުމްރާނީ ން

ހެޔޮްބަދަލުތަކެއްްގެަނއުމަށްްވެސްްމިްބިލުންްފުރުޞަތުަތެކއްްއެބައޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްހިތަށްއަރަނީް

ްޓެްކސްް ްއާދެ ްގެންދަނީ. ްމި ްކުރަމުން ްމިކަން ްސަރުކާރުން ްމިއަދު ްާބއޭ ްއޮެވގެން ްިނޔަތެއް ްހެޔޮ ްހަޤީޤަތުގަވެސް ހަމަ

ްއަތުންނެ ްަރއްިޔތުން ްގޮތްގޮތުން ްގިނަ ްވަަރށް ްމަޅިތަްއ، ްގިނަ ްވަރަށް ްސަުރކާރުން ޓެކްސްނެގޭެންްގުމަށްޓަކައި
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ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުން ްހޯދައިގެން، ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްގެންދަނީ. ްމި ްޤާއިމުކުރަމުްނ ވަސީލަތްތައް

ްކަހަލަްޤާނޫނުތައްް ްއެކި ްބެހޭ ްޓެކްސްްނެގުމާ ްގެންދާްމަސައްކަތަކީ ްކުރަމުން ްގަނެގެން،ްމިއަދުްސަރުކާރުން މެންބަރުން

ްއެކަ ްފާސްކޮށްގެން ްވަރަށްްމިތަނުން ްދާ ްއިތުރުެވގެން ްއާމްަދނީ ްއިން ްޓެކްސް ްިމދެންނެވި ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރުން. ްނ

ްހެޔޮް ްއަގު ްތަކެތީގެ ްނުދޭ. ްފެނިގެެނއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްތަނެއް ްދާ ްލުއިވެގެން ްޖީބަށް ްރައްޔިތުްނގެ ރައްޔިތުންނަށް

ބައިތޯްމިްދޭތެރޭއިންްޑޮލަރުގެްއަގުްމައްޗަށްްދިަޔއީ.ްވެގެންްދާްތަނެއްްއަޅުަގނޑުެމންނަކަށެއްްނުފެނޭ.ްމީްޙަޤީޤަތް.ްކޮ

ތިންްމަސްދުވަހާއިްއެްއްމަްސްދުވަހާްދޭތެރޭަގްނޫނީްފަނަރަްދުވަސްްތެޭރގަިއްޑޮލަުރގެްައގުް)ހަމަައގު(ްފެނިގެންދާނެް

ް ްކޮބައިތޯ ްހިނަގއްޖެ. ްެވގެން ްމަސްދުވަސް ްތިން ްިމއަދު ްވިދާޅުވި. ްޭބފުޅުން ްސަުރކާރުގެ ްއޭރުގެ ްައގު.ްކަމަށް ހަމަ

ްމިއަދުް ްބަދަލުތަކެއްތޯ. ްކޮންކަހަލަ ްއަންނަނީ ްމި ްސަބަބުން ްމީގެ ްކޮބައިތޯ ްއެހެންވީމާ، ްނޭނގޭ. ްހަމައަެގއް އަދިވެސް

ްކުރިްން 2115ްްރައްޔިތުން ްއަށް ްސަތާރ211ްްަުރފިޔާ ްއެބަ ްަޚރަދުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްމީހުން ްހޯދަްންޚަރަދުކުރާ ޑޮލަރު

ްސަތޭކަ ްއަށާރަ ްފަންސާހާއި ްމިްްސަތޭކަ ްދެން ްލިބެނީ. ްމި ްޮޑލަރު ްސަތޭކަ ްމިއަދު ްޚަަރދުކޮށްގެން ްދޭތެރޭ ރުފިޔާއާ

ްއަގުް ްތަކެތީގެ ްހިސާބަށް ްއަތްޯފރާ ްއާއި ްވާހަކަ ްހެޔޮކުރާނެ ްއަގު ްތަކެތީގެ ްދިޔައީ ްބުނަމުން ްއަިއއިރުަގއި ސަރުކާރު

ްބު ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްވާަހކައާ ްނުކުރާނެ ްބޮުޑ ްައގު ްކަރަްނޓު ްާއއި ްވާހަކަ ްހުރިހާްހުންނާނެ ްޚިލާފަށް ްމިާއ ެނފައި،

ކަންތައްތަެކއްްެވގެންްދަނީ.ްޮކބައިތޯްމިއަދުްކަރަންޓުްބިުލެގްއަދަދަކީްހަތަރުްސަތޭކަްރުިފޔާްކަމަށްްެވއްޖެްއޔާްސަރް

ްކަމަކީ.ް ްކުރާ ްމި ްމީތޯ ްއެހެންވީމާ ްރުފިޔާ. ްހާސް ްދެ ްނަގާ ްއެބަ ްނަމުގައި ްޗާޖެއްގެ ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްނޫނީ ޗާޖު

ނޑުމެންނަށްްްއެްއކޮޅުން ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއް. ްކުޑަ ްއެއަށްވުރެ ްދެނީ ްމި ްދަމައިގަންަފއި، ްއަތުން ްަބއެްއގެ ްަބއިވަރު އެތައް

ްއޭގެް ްރުފިޔާ. ްހާސް ްދެ ްައންނަ ްދެމުން ްއެކު ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްމީހުްނނަށް ްދުވަސްވީ ްދޭ ފެނިގެން

ްޭގގައިްތިބިްިތންްމުވައްޒަފުްނގެްމުސާރަ ނާޑލާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންކަެމއްތޯްްބަދަލުގައިްއެ ަވނީްކިތައްްޕަސެންޓުތޯްކަ

ްކަަމކީް ްކުރާ ްމި ްވަންޏާ ްދަންނަވާކަމުަގއި ްބަހުން ްަޒމާނުގެ ްކުީރގެ ްނަމަ، ްދަންނަވާ ްގޮަތކަްށ ްއެހެން ްކުރެވެނީ. މި

ްއަ ްބައްޕަ ްއާިއ ްމަންމަ ްއޭނަ ްަކނޑާލާފައި، ްއެތި ްލިބޭ ްދަރިޔަށް ްއެއީ ްކާންދިނުން. ްވެނަށް ްފަސްދޮޅަްސްވެންމަސް ށް

ްމިއަުދގެް ްފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު ްދޭ ްއޭަނއަށް ްހުންނާތީވެ،ްއޭިތކޮޅު ްވެފައި ްއަހަރު ފަސް

ްސަރުކާރުގެް ްމި ްމިއަދު ްބޭނުންަވނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެެދނީ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޚްލާޞްެތރިކަމަކީ. ްއޮތް ސަރުކާރުގެ

ްދުވެިލްމިއަށްވު ްދިޔުން.ްއެހެންނަމަވެްސްއިޤްތިޞާދީ ްހަރުދަނާެވެގން ެރްތަނަވަްސވެގެްންދިޔުން.ްއަިދްމާލީްސިޔާސަތު

ނޑުމެންނަކަށްްފެނިގެނެއްނުދޭ.ްދެންްވިދާޅުވަީން މިްއަޅާްފިޔަވަޅުގެްސަބަބުންްމިްދެންނެވިްކަހަލަްކަންތައްތަކެއްްއަުޅގަ

ްނުދެ ްުއއްމީދެއް ްމިކަްންފެންނާނޭ.ްމީގެ ްުދވަހަކުން ްކުރިަޔސްްކޮންމެވެސް ްހާޒިރު ްބޭފުޅުން ްމަޖިލީހަށް ވޭ.ްރަްއޔިތުންގެ

ވިދާޅުވަީންތިމަންނަމެންނަކަށްްފައިސާްއެއްްނެތޭ.ްމަޖިލީހުންްބަޖެޓުްފާސްކޮށްފަިއްދިންއިުރްމަސްވެރިންނަށްްސަބްިސޑީް

ް ްސަޭތކަ ްހުށަހެޅި ނޑުމެންްމިލިޔަންދިނުމަށްޓަކައި ްައުޅގަ ްތަނެްއ ްދޭ ްވެްސ ްަހމައަށް ްމިއަދާ ްފެނިގެނެއްްރުފިާޔ ނަކަްށ

ްަބއިވަުރް ްއެތައް ްއެބަދޭ. ްއުފެިދގެްނ ްމަޤާމުތަކެއް ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްސިޔާސީ ްދުަވހަކު ްކޮންމެ ްއެކަމަކު ނުދޭ.
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ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްމީ ްއެހެންީވމާ، ްއެބަދޭ. ްއުފެދިގެން ްޯބޑުތަކެްއ ްބަިއވަރު ްއެތަްއ ްއެަބދޭ. ްއުފެދިގެން ކުންފުނިތަކެއް

ްޙަް ްދާ ްމި ްފެނިގެން ްމިްމިއަދު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްޤަބޫލުކުރަން. ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިޙަޤީޤަތް ޤީޤަތަކީ.

ްއެއްޗެހިތަުކގެ.ް ްމި ްނޫންތޯ ްމާފުކުރަންީވ ްިޑއުޓީ ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ްޮއެވއްޖެ ސަރުކާރުަގއި

ްްްްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއްްއޮެވއްޖެްަކމަށްްވެއްޖެްއޔާްމިހާރުންްމިހާރަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްްެތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްާއދަމް.ް

ް

ްެތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން: ްތުްުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތް

ްއެް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަސްްޝުކުރިއްޔާ ްރަމަޟާން ްއޮތް ްކުރިޔަށް ްކަމެއް ްއެދޭ ްވެސް ންމެން

ްވެސްް ްއެންމެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިހާރު ްެއއީ ްިދޔުމަކީ. ްުކޑަެވގެން ްވީާހވެސް ްައގު ްަތކެތީގެ އަންނަންވާއިރަށް

ްމާ ްޮގސް ްނައްޓާލަިއގެން ްފަށުން ްއަތްފޯރާ ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްައުގވެސް ްކާބޯތަކެތީގެ ްޙަޤީޤަތެއް ބޮުޑްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ތަނުންްއަޅުަގނޑުމެންްއަތްނުފޯރާްފަށަށްްގޮްއސަކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްހުރިހާްކަމެްއްރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކަިއްސަރުކާރުްން

ްމިކަންް ްކިހާވަރަކަށްތޯ ްދެން ްދޭހަވޭ. ްއެބަ ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްބިލުން ްމި ްކަމަށް ްއުުޅއްވާ ްކުރަން މަސައްކަތްތަެކއް

ނ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްވާނީ ްއިމްޕޯްޓްކާމިޔާބު ްމި ްވާހަަކއަކީ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްނޫން. ްެއއްެޗްއ ްއެނގޭ ޑުމެންނަކަށް

ޑިއުޓީތަކަށްްގެންނަްބަދަލާްގުޅިގެންްތަކެތީގެްއަގުްހެޮޔވެ،ްރައްޔިތުންްއަތްފޯރާްހިސާބަށްްތަކެތިްއަންނައިރުްއަިދވެްސް

ްހު ްގުިޅފައި ްމަހާ ްރަމަޟާން ްހަމަ ްކަންތައްަތކެްއްއެބަހުްއޓޭ ްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.ްެއްއެތައް ްވެްސްހަމަ ްކަންަތއްތައް ރި

ްެދއްަވިއގެންް ްއަަހއްމިއްޔަުތކަމެއް ްޚާްއޞަ ްސަރުކާރުން ްއުއްމީދުކުރަޭމ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ކަންތައްތަކަށް

ރުފިޔާ.ްްކޮށްދެއްވާނެްކަމަށް.ްމިސާލަކަށްްދަންނަވަންޏާްފަސްދޮޅަސްްފަސްްއަހަރުންްމަތީގެްބޭފުޅުންނަށްްމިދޭްދެްހާސް

މިހާރުްއިންފްލޭޝަންްރޭޓާއިްތަކެތީގެްއަގުަތއްްބޮުޑވެފައިްުހރިްވަރާްމިްހުރިހާްކަމަކަށްްބަލާއިރުަގއިްދެްހާސްްރުފިާޔް

ނޑުމެްނގެްޕާީޓގެްީލޑަރުްވާނީްމިްކަމަށްްއަލުންް އެއްްނޫންްޤާނޫުނގައިްއޮތްްޮގތުންްވިްއޔާްދޭންޖެހޭނީ.ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްރަނ ްމުރާޖަޢާކޮށް ްބައިެވްސްމިކަން ްއިތުރުވާންޖެހޭ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއެދިފަ. ްނިންމައިދިނުމަށް ްމިކަން ްގޮތަކަށް ގަޅު

ްތަންޮކޅެްއް ްވެސް ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ްއިތުރުކޮށްދީ، ްކުރީަގއި ްމަހުގެ ްރަމަޟާން ްމީހުންނަށް ްއަހަުރގެ ްފަސް ފަސްދޮޅަސް

ބޭނެްގޮތެއް،ްދޭންޖެހޭްއަދަދަށްްލިބޭނެްގޮތެއްްގިނަްފައިސާްލިބޭނެްގޮތެއްްެއްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްދޭންޖެހޭްފައިސާްލި

ްއެް ްވެސް ްައކީ ްމުސާރަ ްވާ ނޑާފަިއ ްކަ ްމިހާތަނަށް ްއަތުން ްުމވަްއޒަފުންގެ ްސަރވިސް ްިސިވލް ްއަދި ހައްދަވައިެދއްވާށޭ.

ްިސވިލްް ްއުއްމީދުކުރަނީ ްައޅުަގނުޑމެން ްވާީތ ްެއއްޗަކަްށ ްާވ ްއަމުރުކުރަްއވާަފއި ްވެސް ްކޯޓުން ްދޭން ބޭފުޅުންނަށް

ްދޭ ްބޭފުޅުންނަށް.ްއެ ްއެ ްކަމަށް ްލިބިގެންދާނެ ްދިމާކޮށް ްމަހާ ްވެްސްރަމަޟާން ްމުސާރަ ްޙައްޤުާވްސާރވަންޓުންގެ ންޖެހޭ
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ްއޭގެިއތު ްއަދި ްމަތިން. ްތަންތަނުގަިއްގޮތެްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްދާއިރުގައި ްފެތުރިގެން ްއެއްޗެހި ްބަލިތަކާ ްމިހާރު ރުން

ސްްުނކުރެިވްހުރި.ްއަދިްރޯދަމަސްްކަހަލަްމަހެްއގަިއްބަލިތައްްއިތުރުެވގެްންކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްތަްއްޢަމަލީްގޮތުންްވެ

ްވާތީެވ،ްެއަކންކަމަށްްވެސްްސަުރކާރުންް ނޑުމެންނަށްްހަމަްވަރަށްްގިނަްދަތިތަްއްފޯރާނެްކަމެއްްކަމަށް ދިޔުމަކީްއަުޅގަ

ް ްހަމަ ްގޮތުން ްއެ ްުއއްމީދުކުަރން. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްދޭނެ ްސަމާލުކަން ްަބއިެވސްްދޭންޖެހޭ ްކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޑެްނގީ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހައްލުކުރެިވގެްނދާނެ ްމައްސަލަ ްޑެންގީެގ ްމިކަން ްމުޅިން ްދާންވާއިރަށް ްހަމައަށް ރޯދަމަހާ

ްކޮންޓްރޯލްކުރަންް ްމަދިރި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނޫން. ްރަނގަޅަކަށް ްއެންމެ ްދަނީ ްަކންތައްތައް ްމިހާރުވެސް އުއްމީދުކުރަން.

ްކޮިރޑޯތަުކގަާޔިއްއުޅޭއިރުް ްއެނިގލައްވާނެ. ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތްގޮތް ްހާލަތު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ަގއި

ްކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެް ްމަދިރި ްައދި ްުނކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްމަދިރި ްހުސް ފާޚާނާތަކުގައި

ް ްކަމަކަށް. ްވާ ްެއޅިފައި ްަހއްލަކަށް ްވެސް ްފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީްމައްސަލަ ްެއއްކޮށް ްހިތާމައާ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު އަނެއްާކ

ްނުލިބޭް ްއަދަދަށް ްބޭނުންވާ ްވެސް ްތަކެތި ްބޭނުންވާ ްވެސް ްދާއިުރ ްމަސައްކަތްކުރެވެމުން ްމި ްހަމަ ްވެސް އަތޮޅުތަުކގައި

ލިޓަރ2ްްދިޔައިމަްވިދާުޅވަނީްކަމަށް.ްހިންމަފުށިންްވެސްްފޮގްކުރާްމެޝިނެއްްހޯދަިއގެންްއަމިއްލައަށްްކެމިކަލްްހޯދަންް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެބައޮތޭ. ްކަމެއް ްކިތަންމެ ްަރނގަޅުކުރަންޖެހޭ ްހުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްިމކަހަލަ ްއަތޮޅަށް ްމާލެ ްމުޅި ކެމިކަލޭ

ރައްޔިތުންގެްލޮުލަގއިްއަނދުްނއަޅުވަންްމިްތަނަށްްބިލެއްްެގނެއްސަްމަޖިލިސްްމަސައްކަތްްކުރިޔަށްްނުދާތީވެްމިކަްނކަންް

ްބޭނުންވަނީ.ްްމި ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްހައްލުެވގެނެއްނުދާނޭ ްއެކަންކަން ްނިންމާލުމަކުން ްވިދާުޅވެފަިއ ްނުވެަފއޭ އޮތީ

ްއެއްޗެީހެގް ްދުފާ ްފާހަގަކުރެވޭ ްްއަޅުަގނޑަށް ްބަލާއިރުގައި ްގޮތަށް ްހުރި ނޑާލާފައި ްކަ ްިޑއުީޓތައް ްބާވަތްތަކުގެ ްމީގެ އަދި

ްފާހަގަކުރެް ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފާހަގަކޮށްލަންްޑިއުޓީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްވެސް ްއެކަން ްއޮތްކަން. ްޮގއްަސ ްއިތުރުެވގެން ވޭ

ްކޯެޗއްތޯ.ް ްެއއީ ްއެއްޗެހި ްުދފާ ްއައްަސވާ ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްއިންނަަވއިގެްނ،ްބަެއއް ްމަޖިލިސްގެްރިޔާސަތުގައި ބޭނުން.ްއަދި

ވާހަކަްަދއްަކވާނެް އެްފާހަަގކޮށްލަްއަވއިގެންްއެްްރަންްއެްބޭފުޅުންްރަނގަޅަށްްމިްބައްަލވާލަްއވާފައިއަޅުަގނޑުްުއއްމީދުކު

ްނުެދއްކޭތީް ްވާހަކަ ްއަށް ްބޭުފޅާ ްއެ ްހަމަ ްއިންނެވީމަ ްރިޔާސަތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްެމންބަރު ްާދއިރާގެ ްދިއްގަރު ކަމަށް.

ްބޭނުން.ްމ.އަ ްޮޑކްޓަރެްއްނުޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން ްިވއްސާ ްހޮސްޕިޓަލުގަިއްވެްސްމިހާރު ހުންނަތާްއަތޮޅުެގްރީޖަނަރަލް

ްއަންހެނުންް ނޑުބޮޑު ްބަ ްމަހު ްރޯދަ ްނުވާނޭ ްފަސޭހައެއް ްވެސް ްބޭފުޅުންނަކަށް ްދަނީއޭ.ްއެ ްވެގެން ްދުވަސް ްމަސް ހަތަރު

ްއިލްތިމާސްކުރަްން ްސަރުކާރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއުޅޭކަށް. ްކުރަން ްމިކަން ްއައިްސގެން ްމާލެ ގޮަވިއގެން

ް ްެއްތަނަށް ްކުރިން ްއައުުމގެ ްކަމަށް.ްރޯދަމަސް ްހައްލުކޮށްދެްއވާނެ ްެވސް ްަމއްސަލަ ްއެ ްފޮނުވަިއގެން ގައިެނކޮލޮޖިސްޓެއް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް
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ްހު ްޕާޓީން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްކުރިން ްމީގެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ޅުމީދޫ

ްވާހަކަް ްތާއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްގޮތަށް ްހުށަހެޅި ްއެކަމަށް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްލަބީބު އިލްޔާސް

ްއާމްދަނީގެް ްމެދު ްފަދައިން ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ދަންނަވާލަން.

ްޖެހިފަ.ްޤަ ްގެންނަން ްބަދަލުތަކެއް ްވަނީ ްމި ްސިޔާސަތަށް ްއިޤްިތޞާދީ ްސަރުކާރުގެ ްއެކު ްބަދަލުވުމާ ްރާއްޖެ ްމި އުމަކަށް

ްބުަރް ްމިނިސްޓަރުގެ ްފިނޭންސް ްޢައްޔަންކުެރވުނު ްކުރިން ްދުވަސް ްމަހެއްހާ ްތިން ްގާްތަގނޑަކަށް ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަ ްވަީންރައްޔިތުންގެ ްމި ްމިއަދު ްމަސައްކަތުން ްހިމެނޭ ްއެޖެންޑާަގއި ްއިްޤތިޞާދީ ްޮގއްސަ.20ްްޖިލީހަށް ްވަދެގެން ބިލު

ްމެންބަރެއްގެް ްތަމްސީލުކުރާ ްސަުރކާުރ ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

ްމިން ްހުރި ްއިޚްލާޞްތެރިކަން ްުއފާވާ ްިމއީ ްކަމެއް. ްއުާފވާ ްަގއިުމވެސް ްހަމަ ްކަމެއް.ްހައިްިސިއްޔަތުން ްދައްަކއިދޭ ވަރު

ްރަީއސް،ް 1118ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަހަުރގައި ްގޮތަށ27ްްްވަނަ ްމި ްޤާނޫނު ްމި ްެތރޭގައި ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްަމޖިލީހުގެ ވަނަ

ްދައްކަމުންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްައޅުަގނޑު. ްދެއްކީ ްވާހަކަ ްދިޔަ ްދައްކަމުން ްއޭރުަގއި ްފަރާތްތަކުން ްއިދިކޮޅު ހުށަހެޅުމުން

ތަށްްއާމްދަނީްނުލިބޭނޭ،ްކީްއކުރަންހޭްމިްަވގުުތްމިކަހަލަްކަމެއްްކުރަނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއެކަމަުކ،ްދިޔައީ،ްދައުލަ

ްގޮތަކަްށް ްކަހަލަ ްއެއްކޮށް ްިބލު ްފަސް ްގުޅޭ ްޓެކްސްއާ ްއެަބާއދޭ ްމަގުފަހިވެގެން ްލިބުމުގެ ްއާމްދަނީ ްމިއަދު ދައުލަތަށް

ް ްައޅުަގނޑުފާސްވުމުން. ްބޭނުންމިއީ ްދެކެން ްރައީްސ،ްެމން ްބަދަަލކީ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެނެވޭ ްމި ްނިޒާމަށް ްއިޤްތިާޞދީ ވާ

ްޔަޤީންކަންް ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރުަގއި ްބާވަތްތަކަށް ްމާފުކުރެވޭ ްމި ްބިލުން ްމާފުކުރުމުގެ ްޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

އެހެނިހެންްއިމާރާތްކުރާްސާމާނުންނާްްއެބައޮތްްަރއްޔިތުންނަށްްޔަޤީްނކޮށްދެވޭްއެބަްެއއީްކާބޯތަކެތިްނނާއިްބޭހާްއަިދވެސް

ްގިނަް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްގޮތުން ްިއޖްތިމާޢީ ްއަދިވެސް ްގޮތުންނާއި ްއުމްރާނީ ްއެހެނިހެން އަދިވެސް

ްއެްއޗެހިތަކަކުން،ްގިނަްމުދާތަަކކުންްިޑއުޓީްމާފުެވގެންދާނެކަްނ.ްމިއީްކަުމގެްޙަޤީޤަތްްމިއަުދްއޮތްްގޮަތކީ.ްިޢއްޒަތްތެްެރި

ްެތރެއިންްވަރަްށްގިަންމެންބަރުންްވާހަކަދަްއކައިިފ،ް% ނޑުމެންގެ ަކސްޓަމްްޑިއުީޓްއަްށްނަގާަފިއ25ްްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްިޑއުީޓެގް ްކަސްޓަމް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްރައީސް،ްަދއުލަތަށް ްއަށޭ.ްޢިއްޒަްތތެރި ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއަންަނނީ ްމި ްބަދަލުވެގެން ދެން

ްީކއްެވގެން ްދަނީ ްމަދުވެގެން ްބޭފުޅުންނަށްްސަބަބުން ްދައްާކ ްވާހަަކ ްެއ ްގަދައަށް ްއެންމެ ްއެނެގންޖެހޭނެ ްބަލައިާލއިރު ތޯ

ްޕަސަންުޓތޯް ްކިަތއް ްއިސްވޮިއސްގެ ްހުށަހެޅި ްއަށް ްަކސްޓަމްސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭފުޅުން ްެއ ްއެބަޖެހޭ، ްއެނގެން ވެސް

%ް ްއޮތީ. ް%11ކުޑަކޮށްަފއި ްިދވ51ްެ، ްހުށަހަޅާފައި ްައގު ްއިްނވޮިއސް ްދަްއކަމުންްުކޑަކޮށްފަިއ ްފައިާސ ްދައުލަތަށް ިހ

ްްދައުލަތަކަށްވެ،ް ްުފދުންތެރި ްދައުލަތަކީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނަމަ ްނުކުރި ްއެކަން ްެއްގޮތަށް ްއިންސާަފކީ. ްމިއީތޯ ދިޔައީ.

ްިވޔަފާރިވެރިްނގެް ްދިޔައީސް. ްލިބިގެން ްފުރުޞަތުތައް ްއަރަިނުވމުގެ ްހަމަގައިމުވެސް ްަބޖެޓް ްދައުލަތުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނުދިޔައީ.ްތެ ްލިބިގެން ްއާމްދަނީ ްލިބެންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކުރީމާ، ްކަންތައްތަކެއް ްމިކަހަލަ ްމަދުބަޔަކު ރެއިން

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަށްްހަމަްރަނގަޅަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެންމިްޤައުމުގެްކަންތައްތަާކއިްހާލަތުްހުރިްގޮތް.ްކަސްޓަމްް

ްވިޔަފާ ްކިަތްއ ްމަކަރުހެދީ ްއަށް ްކިަތއްްޑިއުޓީ ްވަނީ ްބައިވެިރވެފައި ްއޮުޅވާލުމުމުގަިއ ްޑިއުޓީ ްކަްސޓަމް ްއަދި ިރވެރިންތޯ.
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މީހުންތޯ.ްމިއީްމިްޤައުމުގެްާހލަތުްހުރިްގޮތް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްިމއަދުްބަދަލުެވގެންްމިްއަންނަނީްިވއްކާްމުދަލުންް

ޕޯޓްްޑިއުީޓގެްސަބަބުްންދައުލަތަށްްއުފުލަންޖެހިފައިްޓެކްސްްނެޭގްނިޒާމަކާްދިމާލަްށ.ްއިމްޕޯޓްްިޑއުޓީްމާފުކޮށްދެީނ،ްއިމް

ްމިީއް ްއޮތީ. ްވިސްނާފައި ްސަރުކާރުން ްމިއަދު ްލުއިކޮށްދޭން ްބުރައެއް ްވާ ްއުފުލަންޖެހިފައި ްރައްޔިތުންނަށް ވާ

ް ްެޕކޭޖެއް. ްވާ ްރިކޮމެންުޑކޮްށފައި 1118ްްއައި.އެމް.އެފުން ްއަހަރު ްފުރަތަމ27ްްަަވނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްވަނަ

ްއަނބުރާް ްބިލު ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވާ ްދަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުެގ ްއެދުނީ ްވެސް ްއައި.އެމް.ެއފުން ްތެޭރގައި ދައުރުގެ

ްފަރާތްތަކުެގް ްއިދިޮކޅު ްގައިމުވެސް ްހަމަ ްސަބަބަކީ ްގެންދިޔަ ްއަނބުރާ ްއޮްއވާ ްބިލު ްކޮމިޓީގައި ގެންދިއުމަށް.ްއިޤްތިޞާދީ

ްބޭރުގެ ްއެހެނިހެން ްއަިދވެސް ްމިއަުދްްޕްރެޝަރާއި ްއެކަމަކު، ްެގންދިޔައީ. ްއޭރުަގއި ްހެދި ްޕްރެޝަރާ ްވުޒާރާަތކުެގ މާލީ

ބިލުްމިއަދުްމަޖިލީހަށްްވަދެއްޖެ.ްއެްވަންްބިލުތަކުެގ20ްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްއަންނަނީްމުޅިްޕެކޭޖުްއެއްކޮށްްހިފައިގެްން

ްޖަހާ ްމެކުހަށް ްއިޤްިތޞާދު ްޔަޤީން،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮްތްސަބަބުން ްޝަްއކެއް ްކުަޑވެސް ނެކަން.ްމިއީ

ްހިްނިގް ްރާވައި ްމީހުން ްަބޔަކު ްނަމުގައި ްހިސޯރުކުރުމުގެ ްމަޖިލިސް ްކޮށްފާނެތީވެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިކަން ްނޫން. ކަމެއް

ްއެހެްން ްދުނިޭޔގެ ްއެބަޖެހޭ، ްއުާފވާްނ ްައޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިނގައްޖެ. ްފެނިގެން ްެވސް ހަރަކާތްތައް

ތަހުޒީބުވެްކުިރއަރާފައިްވާްޤައުމުތަކުަގއިްއޮންނަްފަދަްޓެކްސްގެްނިޒާމެއްްމިްޤައުމުގައިްޤާއިުމވެގެންްދާތީވެ.ްމިްްވެސް

ްދާތީ.ް ްތަޢާރަފުވެގެން ްތެރެއަށް ްމިޤައުމު ްނިޒާމެއް ްދައްކާ ްޓެކްްސ ްއިން ްފައިސާ ްލިބޭ ްއަތުން ްރަްއޔިތުންގެ ޤައުމުގެ

ް ްފެންނަމުން ްމިހާރު ްެޓކްްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮސް ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު ްހޯދުމަށްފަހުގައި ްފައިދާ ްޤައުމުން ްމި ދަނީ

ްޓެކްސްް ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު ްޑޮލަރުން ްލައްކަ ްހަތް ްޕައުންޑުން، ްލައްކަ ްފަސް ްތިބި ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްތަން. ދައްކާ

އެްފަިއސާްޓެކްސްގެްގޮތުަގއިްދެއްިކއްާޔ.ްދައްކާފަ.ްކޮބައިތޯްދިވެހިާރއްޖެްދެކެްވާްލޯބި.ްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްކީއްތޯްވާނީް

ނޑުމެންްހަމަްގައިުމވެސްް އެއީްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވާްނިޒާމަކީ.ްއެްނިޒާމުްމިްޤައުުމގައިްާޤއިމުކުރުމަށްޓަކައިްއަުޅގަ

މިްބިލުްްސަރުކާރުްހިންގާްޕާޓީންްވަރަށްްބުރަްމަސައްކަތްތަކެއްްކުާރނަން.ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާްރަްމޟާންްމަހުގެްކުރިން

ްެހޔޮް ްއަގު ްއަންނާނެ ްލިބިގެން ްމުދާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފާސްކޮށްދީފި ްމަޖިލީހުން ްމި ފާސްކޮށް،

ްދަންނަވާލަން.ް ްސަާމލުކަމަށްޓަކައި ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެނގިލަްއވާނެ. ްވެސް ްރަީއަސށް ްޢިއްޒަތްތެރި މިންވަރު

ް ްޤާނޫނުއަާސީސގެ ްގޮތުނ87ްްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބެހޭ ްއާމްދަނީއާ ްދައުލަުތގެ ް ްޚަރަދުތަކާއި ްދަުއލަތުގެ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ނޑުމެންނަށްްފެންނަނީްމުދަލާއިްފައިސާްޚަރަދުުކރުން.ްމިއީް ވަނަްމާއްދާެގ87ްްލިޔެފައިްާވްމާއްދާއަށްްބަާލިއރުްއަުޅގަ

ްއެ ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްއޮންނަނީ ްމި ްދެން ްގޮތް. ްއޮތް ްގައި ްވެސްް)ހ( ްނޫން ްއެ ްނުވަތަ ްެޓްކހެއް އްވެސް

ްހޯދުމާއިް ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްގޮތުަގއި ްވެސް ްނޫން ްއެ ްނުވަތަ ްގޮތުަގއި ްލޯނުގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެގުން. އެްއޗެއް

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްޤާނޫނުއަސާީސގެްމާއްާދތައްްތަރުތީބުކުރެވިފައިްހުިރ87ްްޤަބޫލުކުރުން.ްއެއީް

ްދަރަންޏަށްް ނޑުމެން ްެނގުމަށްފަހުގައިްނޫީންއަުޅގަ ްޓެކުހެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމްދައްަކއިދެނީ ްބަލާއިުރގަިއްމީގެން ގޮތަށް

ްނެގުމަކީް ްފައިސާ ްގޮތަކީ.ްދަރަންޏަށް ްވާ ްތަރުތީބުކުރެވިފައި ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްކަަމށް.ްމިއީ ްނަަގިއގެންނުވާނެ ފައިސާ
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ްއޮޕްޝަ ްފަހު ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްބޭނުންކުަރންޖެހޭނީ. ްގޮުތގައި ބިލިަޔްނ21ްްން

ް ްދަރަނި. ްނެގި ްސަުރކާުރން ްކުރީގެ ްސަބަބަކީ ްާވ ްމި ްދަރާފައި ްއިން ްޤައުމ20ްްުރުފިޔާ ްމި ްއިން ްރުފިޔާ ބިލިަޔން

ް ްމަޖިލީހަށް ްފިލާ. ްއަޅުަވިއގެން ްބޮޑުތަޅު ްވަދެ ްގެއަށް ްތިބީ ްއެ ްގޮސް ްމެންބަރަުކްދަރުވާލުމަށްފަހު ހަތަރުވަރަކަށް

ްފޮނުވަިއގެންްހުރިހާްއެއްެޗއްްހަލާކުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްهللا.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދުްް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاްޢަބްދުއަބްދުއްރަޙީމުްްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްގެްނދަވާ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ްމިހާރު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމަޖިލީهللا ްއެހެންވީމާ، ްޫނން. ްބިލަކަށް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްދަްއކަވަީނ ްވާހަކަފުޅު ްއެ ހުެގްޢަބްދުއްރަޙީމު

ްގެންދަާވއިރުް ްދައްަކވަމުން ްވާަހކަފުުޅ ްބޭފުޅުން ްބަިއވެިރވަަޑއިގަންަނވާ ްބަހުްސަގއި ްތާނގައި ްމި ްޒިންމާެއއް ރައީސްެގ

ްމިތާް ްހުއްުޓވުމަކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްކޮންމެހެން ްވާހަކަ ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ްވަޑަިއގަީތމަ ްބޭރަށް ްރުފިޔ20ްްާމައުޟޫޢިން ބިލިޔަން

ްތިް ްޭގގައި ްބަޔަކު ް ްނޫނީްކަިއގެން ްހުންނެވީކީ. ްއެ ްތެދުވެވަަޑިއެގން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނޫން ްދައްކާކަށް ްވާހަކަ ބި

ްހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވުުމގެް ްެވްސްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމަނިކުފާނަށް ްމާނަކޮށްދެއްވާކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުްނިޒާމީްނުކުތާްއެއްްނެގީްއެްމަނިކުފާނުްމައުޟޫޢިންްބޭ ރަށްްވަޑަިއގަީތމަ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްގޮތުންްއަުޅގަ

ްރައީސް.ް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްބަލައިނުގަންނަން. ްަކމަށް ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްކުރިއަށްްގެންެދވުންްއެދެން.ް

ް

ް:ްވާހަކަދެްއކެވުންޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްރުްޢަބްދުމެންބަމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެް
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ްއާމްދަީން ްކުރިން ްއޭގެ ްނަގަންޖެހޭނީ ްފައިސާ ްދަރަންޏަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްޮގތަށް ްއޮތް ޤާނޫނުއަްަސާސީަގއި

ް ްއެހެންކަމުން، ްދޭ. ްެއބަ ްސާބިތުވެގެން ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ ްހޯދުމަށްފަހުގައިކަން ްއާމްދަނީ ްގޮތްތަކަށް ްހުރި މިްހޯދެން

ްޙަޤީޤަތުެގް ްމަތީގައި ްޒިންމާދާރުކަން ްއެދެން، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްވެްސް ްކިޔައި ްބިލު ްއަދި ްބޭފުުޅން ްތި ްފާސްކޮށްދެއްވާށޭ. ްއަވަހަްށ ްބިލު ްމި ްކޮށްފަިއ، ްބަހުެސއް ްބިނާކުރަނިވި މައްޗަށް

ްމިްބިލުްފާސްކޮށްދެއްވާށޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްނުލައޭ.ްއެހެންވީމާ،ްކިޔާލާފައިް

ް

ް:ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްނަމަްް ްތިއްބެިވ ްމެންބަރުން ްބޭނުންާވ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ ްބިލަށް ްިމ ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދިވަަޑއިގެންެނުވމަށް ްހުޅުހެންވޭރުްްފުރުޞަތަށް ްއަރުވަނީ މި

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`78/12ް ްކަމަށްޓަކައިް، ްހުށަހެޅުނު ްމިތަނަށް ްބިލު މި

ެގްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްއިޚްލޞްތެރިކަމާްއެީކގައިްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރުދަންނަވަން.ްތިްބޭފުޅުންްޖުމްލަކޮށްްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްމަޖިލިސްް ްމި ްވަނީ. ްމި ްމިތަނަށް ްބިލު ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްގޮތުްނ ްނަތީޖާއެްއގެ ްުޤރުބާނީގެ ްވީ ްމަސައްކަާތއި ކުރެްއވި

ްއޮތީްރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ްމި ްމަޖިލިސްްނުހިނގާ ްމިީއްްހުއްޓި،ްމި ްހެޔޮކޮށްފާނެތީކަން ްތަކެތީގެްއަގު ރަމްޟާންްމަހަށް

ްމާނަް ްެއއްެވސް ްމަސަްއކަތުކުރުމުެގ ްތަުނގަިއ ްމި ްޮއޅުވާލަން ްކަންކަްނ ްޙަޤީޤަތެއް. ްއެނގޭނެ ްމިއަދު ްރަްއޔިތުން ދިވެހި

ްސްްބޭނުންވަނީ...އެއްްނެތް.ްމުޅިްމަޖިލިސްްހައިޖެކުކޮށްްބާްއވަިއގެންްމިކަންްމިްގެންދަނީ.ްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްވެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުންްއެދެން.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުންްއެދެން.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ް

ްނަށްްފައިދާްއެއްްވެދާނެތީވެ...އާދެ،ްމިްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރްއޔިތުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިނށީދެވަަޑއިގަތުންްއެދެން.ް
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ް

ް:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުންް

ްފަށައި ްވީއްސުރެ ްބަދަލު ްވެދާނެތީ،ްސަރުާކރު ްއެއް ްފައިދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހުގައިްމި ްރައްޔިތުންގެ ެގން

ްމުއަްއސަސާތަުކެގް ްސަރުކާރުެގ ްބޮުޑކުރުމާއި ްމުސާރަ ްަރއްޔިުތންގެ ްއޮތީ، ްައމާޒުކުރެވިަފއި ްމަސައްކަެތއް ްހުރިހާ އޮތް

ްޚަރަދު...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެ ްއިށީނދެްފޮނަދޫ ްމެންބަރު ް)ަވގުޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން. ްމެންބަރުންްވަޑަިއގެންެނވުން ްޢިއްޒަތްތެރި ުތކޮޅަކަށްަފހު(

ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުންް ްމެްނބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުން ްހިތްތަވައި ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ގަާވއިދަށް

ް ްކޮޅަށް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ތިއްެބިވްއެދެން.

ްހިތްތެވުމަށްް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން. ްއިނށީދެވަޑަިއގެންނެވުމަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުރިހާް ްިތއްބެިވ ްކޮޅަށް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްިޢްއޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ކޮޅަށް

ްއި ްމެންބަރުން ްއެްއގޮތަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ީށނދެވަޑަިއގަތުމަށް

އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށްްދަންނަވަން.ްކޮޅަށްްތިއްބެވިްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިށީނދެވަަޑއިގަތުންްއެދެން.ްކޮޅަްށް

ްދަން ްިއށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްޢަބްދުތިއްބެވި ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ هللاްނަވަްނ.

މަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިްހިތްތެވުމަށްްދަންނަވަން.ްނިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙުސިންް

ްވިލުފުށީ ްދަންނަވަން. ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުްްޙަމީދު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ހިތްތެވުމަށްްދަންނަވަން.ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްގެްގަާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްރިޔާޟްްރަޝީދުްމަޖިލީހު

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވައިމަޖިލީހު ްގަވާއިދަށް ްޢިއްޒަތްްގެ ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ ްދަންނަވަން. ތެރިްއިށީނެދވަަޑއިގަތުމަށް

ްޢަބްދުލްމުޙްސިންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުމަށް ްޙަމީދު ޢަބްދުލްމުޙްސިން

ްކުރިއަްށް ްވާހަކަފުޅު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެުވމަށް ޙަމީދު

ްގެންދެވުމަށް.

ް

ްްރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއި

ްމަސައްކަތްަތކަށްް ްގެންދާ ްކުރަމުން ްސަރުކާރުން ްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ްލުއިފަސޭހަ ްރަްއޔިުތންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި އާދެ،

ްމަސައްކަތެްއކަ ްވާ ްގެންގޮްސފައި ްކުރަމުން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްފަރާތްތަކުން ްިއދިކޮޅު ްޢާއްމުކޮށް ންްހުރަސްއެޅުމަކީ

ްޑިއުީޓް ްތަކެތިން ްވަރަށް ްފާސްކުެރވުުނ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބިލު ްމި ްދިމާކޮށް ްމަހާ ްރަމްޟާން ފާހަގަކުރެވޭ.
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ްޑިއުީޓް ްސާމާނުން ްބޭނުންވާ ްއިމާރާތްކުރުމަްށ ްގެދޮރު ްއަދި ްތެާލއި ްބޭހާއި ްކާބޯތަކެްއޗާއި ްޚާއްަޞކޮށް ކުޑަެވގެންދާނެ.

ްެކނިޑގެން ްޑިއުޓީ ްތަކެތިން ނިޑގެންދާނެ.ްމި ްރުފިާޔްްކެ ްމިލިޔަން ްސަތޭކަ ްައށް ްއާމްދަނީގެ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ދާއިުރގައި

ްޙަޤީޤަާތް ްއަންނައިރުަގއި ްތަޢާރަފުވެެގން ްިނޒާމު ްޓެކްސްގެ ްެއއަށްފަހުގައި ްެއހެންނަމަވެސް، ްދޫކޮށްލަނީ. ްމި ދައުލަތުން

ްޢިްއޒަތްތެ ްކަމެއް. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްއެއީ ްވާހަކަެދއްކުމަކީ ްމިތަނުގައި ްކޭހެްއްއެްއގޮތަށް ްކުުކޅުބިސް ްމިއަދު ްރައީްސ، ރި

ްބިސްކޭހަށްް ްނުބަލައި،ްމުޅި ްބިސްތޯ ްއޮތީ،ްކިަތއް ްހަލާުކވެފައި ްއެތެރޭަގއި ްމުިޅްބިސްކޭހުގެ ްލާއިރަށް ްކަސްޓަމަށް މުޅި

ުދްޑިއުޓީްަނގާފައިްދޫކޮށްލަނީ.ްެއއީްމިްރާއްޖޭަގއިްކުރިންްކުަރމުންްގެނައިްިޑއުޓީްނެގުުމގެްއުސޫލުްއޮތްްގޮތަކީ.ްމިއަް

ްއެްއޗަކުްން ްވިްއކޭ ްމުދަލަކުން، ްވިްއކޭ ްފްރީކުރުމަށްފަހުގައި ްޑިުއޓީ ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްދަނީ ްތައްޔާުރވަމުން ސަރުކާރުން

ްރަނގަުޅްް ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނަމަ ްކޮށްފި ްމިގޮތަށް ްއުސޫލު ްމި ްއުސޫލު. ްނަގާ ްޓެކްސް ްުނވަތަ ްނަގާ ޑިއުޓީ

ްކަމަ ްމެދުވެރިެވގެންދާނެ ްބިލުތައްްގޮތްތަެކއް ްޓެކްސް ްހުށަހެޅި ްސަރުކާރުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެންނާތީވެ، ށް

ްކަެމްއް ްނޫން. ްޮއެވގެނެއް ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްެއއް، ްަމއްސަލަ ްއެްއވެސް ްިނޒާމެއް ްެއއްވެސް ްތިބީ. ްމި ހިފަހައްޓައިގެން

ްެއހެންވެގެ ްދަމާނެރުނީމަ. ްވަެދ، ްބަަޔކު ްޖަހާ ްގުންފައި ްމިއަދު ްނޫންތޯ ްފެނިއްޖެ ްއެކަްންނެތްކަން ްނޫން ނެްއ

ްއެޭދް ްހެެވއް ްރައްޔިތުންނަށް ްާރއްޖޭގެ ްމި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްބޭނުން ްަދންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ހިނގާދިޔައީީކ.

ްމިް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްޮގތާއި ްއޮތް ްކޮށްފައި ްކަން ްޮގތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްޕްރޮވިންސް ްއަުޅަގނޑުެމން ްނަމަ ްވާ ކަމަށް

ްކޮށްފަ ްކަންކަން ްބޮޑުކުިރކުރީނުންްމަޖިލީހުން ްޚަރަދުތައް ްމުސާރަަތކާއި ްމުައއްސަސާތަކުން ްމިިނވަން ްގޮތާއި ްއޮތް ިއ
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ްކިހިނެއްތޯްދެކޮޅުޖައްސާނީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގެްނނެވުންްއެދެން.ްތިމަރަފު

ް

ް:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުންް

މިއަދުްއިޤްތިޞާދީްރަނގަޅުްއުސޫލަކުންްމިްޤައުމުްހިންގަްންނުކުތީމާްކެތެއްްނުކުރެވޭނެ.ްމިއަދުްއިޤްތިޞާދީްރަނގަުޅް

ްމާްކަންކަމަށްްކެތްނުކުެރވިގެންްމިްުއޅެނީ.ްއާދެ...ންްހިންގަންްނުކުތީއުސޫލަކުންްމިކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.

ް
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ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ް

ްމަސަްއކަ ްއުސޫލުން ްދެންނެވި ްމި ްބޭނުންވަނީ ްބޭނުމަީކްސަރުކާރުން ްސަރުކާރުގެ ްޭބނުމަކީ. ްސަރުކާުރގެ ްެއއީ ްތކުރަން.

ްެއއްް ްލުއިފަސޭހަ ްާރއްޖޭެގްރަްއޔިތުންނަށް ްއާދެ،ްމި ްބޭުނމަކީ. ްކުރުން ްެއގޮތަށް ްަކންކަން ްޙަޤީޤަުތގަިއްވެްސްއެ އެއީ

ް ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިބީ. ްމި ްިވޔަނުދޭން ްމަޖިލީހުން ްމި ްކަމެއް ްކޮންމެ ްކުާރ ްކުރުމަްށްދިނުމަށްޓަކައި ެއކަން

ް ްދައުލަތް ްމި ްނެތް. ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއަުޅވާނެ ްެއކަން ްބޮލުގައި ްމ1111ްްިކަމަރުބަނދެގެން.ްސަރުކާރުގެ ްއަހަރު ވަނަ

ްގޮތަށް.ް ްމި ްގޮތް ްއެ ްނަަގއިގެން ްލޯނު ްބޭންކުތަކުން ްދަުރާވލާފަ. ްއޮތީ ްަދއުލަތް ްބަދަުލވީިއރުގައި ްވެރިކަން ރާއްޖޭގެ

ެވލާނާގެްައކީްސާީޅސްްމިލިޔަްންޑޮލަރުްކޮމާޝަލްްބޭްނކަކުްންބޮޑުައުގގައިްަނގާފަިއްހުރިްްކޮމާޝަލްްބޭންކުން.ްތިހިރަ

ްލާރި.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮްށްހިތްތެވުމަށްްނަސޭހަތްތެރިވަން.ް

ް

ްްނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަ

ްނިންމާލީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްމިހިސާބުންްްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިތއްބެިވް ްކޮޅަށް ްއިށީނދެވަޑައިގަންަނވާ. ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަްތތެރި ްތިއްބެވި ްކޮޅަށް ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއިށީނދެވަޑަ ްމެންބަރުން ްމެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްިތއްބެިވ ްކޮޅަށް ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއގަންނަވާ.

ްއެދެން.ް ްއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެެދން. އިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން

ް ްގަާވއިދަށް hްމަޖިލީހުގެ ްނަސޭޙަތްތެރިވަން. ްހިތުމަށް ް)ަވގުތުްުރުމަތްތެރިކޮށް ްމެންބަރުންްކޮަޅކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވަން.ް ްސެކްރެޓޭއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުމަށް ްދަތިވާްމަޖިލީހުގެ ް ިރއޭޓަށް ްނުތިއްބެވުމަށiްްތގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެރިް.ްތާ

ް ްގަާވއިަދށް ްމަޖިލީހުގެ ްނަސޭހަމެންބަރުން ްހިތުމަށް ްޢިއްޒަތްތެހުރުމަތްތެރިކޮށް ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްމެންބަރުްތްތެރިވަން. ރި

ްޢަބްދު ްهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ްޢަބްދުލްމުޙްްނިލަންދޫ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރިްދާއިރާގެ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށި ްޙަމީދު، ސިން

އިށީނދެަވޑަިއގަްނނަވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުން.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ް

ް ްޢަބްދުފޮ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޢަބްދުއްރަޙީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނަދޫ ްގަާވއިަދށްްهللا މަޖިލީހުގެ

ްހިހު ްނަސޭތްރުމަތްތެރިކޮށް ްޢިހަތެވުމަށް ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ ްޢަބްދުލްމުޙްތްތެރިވަން. ްމެންބަރު ްޙަމީދުްްއޒަތްތެރި ސިން

ްްމަޖިލީހުގެ ްހިތްހުގަާވއިދަށް ްނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮށް ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަާވ.ްތްތެރިތެވުމަށް ްމެންބަރުން ވަން.ްޢިްއޒަތްތެރި
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ް ްިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަުރް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ފޮނަދޫ

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމް ްهللا ްގަާވއިދަށް ްހިހުމަޖިލީހުގެ ްނަސޭހަތްރުމަތްތެރިކޮށް ްނިލަތެވުމަށް ްދާއިރާގެްތްތެރިވަން. ންދޫ

ްޢަބްދުލްމުޙްޢި ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެއްޒަތްތެރި ްޙަމީދު ްްސިން ްހިތްހުގަާވއިދަށް ްނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮށް ތްތެރިވަން.ްތެވުމަށް

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްްމަޖިލީހުގެهللا ްހިތްހުގަާވއިދަްށ ތެވުމަށްްރުމަތްތެރިކޮށް

ްޢިތްތެރިނަސޭހަ ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ ްޢަބްދުލްމުޙްވަން. ްެމންބަރު ްމަޖިލީހުގެއްޒަތްތެރި ްޙަމީދު ގަާވއިދަްށްްސިން

ްހިތްހު ްނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮށް ްމަޖިލީހުގެތެވުމަށް ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްއާދެ،ްހޯަރފުށި ަގވާއިދަްށްްތްތެރިވަން.

ްހިތްހު ްނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮށް ްތެވުމަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްތްތެރިވަން. ްބޭނުންވާ ްދައްަކވަން ްވާހަކަފުޅު ްބިލަށް ްމި އާދެ،

ް ްބޭނުންވޭ. ްއަޅުަގނޑު ްބެލުމަށް ްއިންތޯ ްމެންބަރަކު ްދައްަކވަންް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްވާހަކަފުޅު ްބިލަށް ްމި އާދެ،

ފައިވާްމެންބަރުންްއެބަތިބި.ްގެްފަރާތުންްއެދިަވޑަިއެގންއެމް.ޑީ.ޕީވާްއިތުރުްމެންބަރަކުްމިހާރަކުްނެތް.ްްއެދިަވޑަިއގެންފައި

ވަނީްފުރުޞަތުްްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްޕާޓީގެްަފރާތުންްމިހާރުްވާހަކަފުޅުްދެއްކެވުމަށްްވިދާުޅވިްމެންބަރުންނަށްްމިހާރުްމި

ްނިންމާފަ ްއަންަގވާފައިްއަރުާވ ްވިްޕ ްޕާޓީގެ ްިމްްވާް. ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްނިމިފަ. ްފުރުޞަުތއަރުާވ ްވަނީ ްމިހާރު ގޮތަށް

ްބިލު ނުޑްމިހާރުްގަސްތުފަހުގެ ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްބުނުމުގެ ްމެންބަރުްބަސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެުޅއްވި ްބިލު ކުރަނީ

ްބޭނުންފުޅުނުވާް ްވިދާުޅވާން ްފަހުބަްސ ްއާދެ، ްރަޝީދަށް. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު

ްނިމުނީ.ްމިްސްްމިހާްހިސާބުންްއިބްތިދާޢީްބަހުިމްބިލުގެް،ްންވީމާކަމަށްްވިދާޅުީވ.ްއެހެ

ްމިް-8.1 ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްްއާދެ، ްނަންަބރު ްއެޖެންޑާ ްހުޅަނގ8.1ްްުދަނީ ްމާފަންނު ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ އަށް.

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢަބްދުދާއިރާގެ ްهللاްމެންބަުރ ްފަިއދާްހުަށހަޅުއްވާަފއިޢަބްދުއްރަޙީމު ްިވޔަފާރި ްނެގުުމގެްްވާ ްޓެކްްސ އިން

.ްވަނަްޖަލްސާގ1ްަވަނަްދައުރުގ1ްްެދުވަހު.ްއެއ1122ްްީޖޫނ11ްްްވަނީްްއިއްވާަފއިްކިޔުންބިލު.ްމިްބިލުގެްފުރަތަމަް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްފަރާތުން ްސަުރކާރުެގ ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު މި

ްމަهللاްޢަބްދު ްބިލު ްމި ްއާދެ، ްބޭނުންވޭ.ްޢަބްދުއްރަޙީމް. ްދަންނަވާލަން ްެއްއޗެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިން ްއިއްުވމުގެ ޖިލީހަށް

ހުށަހެޅުއްވީްމަޖިލީހުގެްވަގުުތްއިތުރުކުރުމަށް.ްއަދިްއެއަްށްهللاްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ގަިއްމަޖިލީހުގެްަވގުތުްއިތުުރކުރުމަީކް)ށ(ްވަނަްމާއްާދގ16ްެވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމަޖިލީހުގެްްތާއީދުްެވސްްލިބިފައި

ްމެދުވެރިެވފައި ްމިއަދު ްހާލަތެއް ްއެަފދަ ްބާރެއް. ްއޮންނަ ްރިާޔސަތަށް ްހާލަތްތަކެްއަގއި ްައޅުަގނުޑްްޚާއްޞަ ްކަމަކަށް ވީ

ްަމއްސަލަ ްނުކުރަން.ްއެހެންނަަމވެސް،ްކުއްލި ްމިއަދުްޤަބޫލެއް ްނިންމީ ްމަްް،ވާތީްކަމަށްްއަްށްބަހުސްކޮށް ްއްސަލަކުއްލި

ނޑުްޖަލްާސގެްަވގުތުްއިތުުރކޮށްްޖަލްސާްނިްނމާނ2ްްީއަށްްދޭންޖެހޭް ާވއިރުްމިއަުދގެ.1211ްްގަިޑއިރުެގްވަގުުތްއަުޅގަ

ްމެންބަރުްބިލުްހުށަހެޅުއްވުންްއެދެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެް

ް

ްކަދެްއކެވުން:ވާހަްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ
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ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފައިދ1121/11ްާޝުކުރިއްޔާ ްްިވޔަފާރި ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ޤާނޫނުްއިން

ްަފިއދާްދާްއިޞްލާޙުެވގެން ްވިޔަފާރި ްަފރުމާކުރެވިފަިއވާ ްޢިްއޒަތްތެރިްްގޮތަށް ްމި ްބިލު ްާޤނޫނުގެ ްނެގުުމގެ ްޓެްކސް އިން

ް ްުއފާ ްހުށަހެޅުމުގެ ްލިިބގަންނަން.ްމް.ޑީ.ޕީއެމަޖިލީހަށް ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތުން ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމަންްޓރީ ގެ

ްޤައު ްއާމްދަނީގެ ްމެދު ްފަދަިއން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްބަދަލުވުމާ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއިޤުތިޞާދީްަމަކށް ްސަރުކާުރގެ ެއކު

ންްވަޅުަގނޑުންްއަަރއިގަތުން.ްވާްއިޤުތިޞާދީްފުްް.ްބޭނުމަކީްރާއްޖެްވެއްޓިަފއިށްްވަނީްބަދަލުތަކެްއްއައިްއސަސިޔާސަތަ

ްމި ްގޮުތގައި ްޤައުމެްއގެ ްއާމްދަނީގެ ްމެދު ްދުނިޔޭގެްބޭނުމަކީ ްވެސް ްޤައުމުތަކާްރާއްޖެ ްއެފަދަ ްއެއްްްއެހެްނެވސް

ްއުފާ ްވެރި ްއިޤުތިޞާދެއްގެ ްފުދުންތެރި ްބޭނުމަކީ ްސަބަބުތައް. ްބޭނުންވާ ްމިއީ ްފައިހަމަކުރުން. ފާގަތިްްހަމައެއްަގއި

ް ްނެތް ްމިހާސްކަމެއް ްޤައުމަކަްށ ްދިރިއުޅޭ ްމިްރަްއޔިތަކު ްސަރުކާރުން ްިބންގާ ްއެބަދަލުގެ ްބަދަލުކުރުން. ވަީންްރާއްެޖ

ްރައީސްއަޅާފަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙް،ް. ްއަލްފާޟިލް ްފިނޭންސްކަމާ ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްހަވާލުވިޢިްމަދު ްްނާޒް ްމިވީ 1ްފަހުން

ްްމަސް ްތެރޭގައި ްދުވަސް ްވަނީ ްމަޖިލީހަށް ްކުރިންށަހަޅާފަހުްބިލ20ްުރައްިޔތުންގެ ްމީގެ ްމިްް. ްވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް

ްދަންނަވާފަ ްތަހުޒީީބްވާހަކަ ްއެހެންވެސް ްަޤއުމުތަކުަގއި ްއެހެންވެސް ްދުނިޔޭގެ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ .ްދައުލަތަްށްލިބޭ

ްހިްކުރިއަރާފައިް ްާރއްޖޭގަިއ ްިނޒާެމއް ްޓެކްްސގެ ްއޮންނަފަދަ ްޤައުމުތަުކަގިއ ްމިންގަާވ ްފެށިފަްން ްބަެއއްްވަނީ ްމިފަދަ .

ްމިހާރު ްމިްޓެކްސް ްމަޝްރޫޢުތަކުގެްްވެސް ްހިންގާ ްސަރުކާރުން ްއިތުރުވުމުން ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްނެގެމުން.ްދައުލަތަށް ދަނީ

ް ްއިޤުތިޞާދީ ްބާރުވެ، ްރައްކާތެިރކަްންހަދުވެލި ްއިޖުތިމާޢީ ްތަަނވަސްެވ، ްފުރުޞަތުތައް ްވަޒީާފގެ ްއިތުުރވެ، ރަކާތްތައް

ްފުާޅވެ، ްތަނަކުން ްގޮތެްއަގއިްްއެތައް ްދެމެހެއްޓެނިވި ްފުރިހަމަކޮށް ްމާ ްޚިދުމަތްތައް ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ސަުރކާރުން

ްމަގުފަހިވެގެން ްއާމްދަނީްްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްދައުލަތުގެ ްހަމައެކަނި ްސިޔާސަަތކީ ްސަރުކާރުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދޭ.

ްއިތުރު ްއާމްދަނީ ްސިޔާސަަތކީ ްމިހާރުގެ ްނޫން. ްއިތުރުކުރުމެއް ްމަތިކޮްށްކުރުމާ ްއުފެއްދުންތެރިކަން ްަޤއުމުެގ އެކު

ްރައްޔިތުންް ްފުއްދުންތެރިވުން. ްރައްޔިތުން ްއިތުރުވުމަކީ ްފުއްދުންތެރިކަން ްޤައުމުގެ ްއިތުރުކުރުން. ފުއްދުންތެރިކަން

ްބައްޓަމަށްްފެތިގެންނުދާނެ ްހަމަ ްއޭގެ ްޤަުއމު ްމެނުވީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްފުއްދުންތެރިވެގެން ްތާރީޚު ްފެންނާންްއޮތްްކަމީ ށް

ްމިއަދު ްއިން ްދުނިޔެ ްތަހުޒީބީ ްއަދި ްއެްޙަޤީޤަތް. ްފެންނަނީ ްމިްވެސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ދައުލަުތެގްްމަންޒަރު.

ްއެްނމެހައި ްހިނގާ ްޓެްސަރަހައްދުަގއި ްފައިާދއިން ްއިޞްލާޙުވިޔަފާރީގެ ްޤާނޫނަށް ްނެގުމުގެ ްބިލުްކްސް ގެނައުުމގެ

ތަކެއްްއެބަހުރި.ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެްފަދައިންްމިހާރުްމިްޤާނޫނުްބައްޓަންކުރެވިފަިއްހުށަހަޅަންޖެހުނުްމުހިއްމުްސަބަބު

ްއެބަް ްޤާނޫނު ްމި ްނެގުމަށް ްޓެކްްސ ްވެސް ްއާމްދަނީން ްބާވަތްތަުކގެ ްބައެއް ްލިބޭ ްފަރުދުންނަށް ްަވކިަވކި އޮތްގޮތުން

ހަޅާްއިޞްލާޙަކީްުކންފުންޏެއްގެްގޮުތަގއިްނުަވަތްލާޒިމްކުރޭ.ްޭއގެްބަދަުލގައިްަސރުކާރުންްމިްޤާނޫނަށްްގެންނަންްމިްހުށަ

ްިވޔަފާރިްފައިދާ ްގޮުތގައިްރަިޖސްޓްރީކޮށްގެންްހިންގާ ްގޮތުަގއިްުނވަތަްިވޔަފާރީގެ އިންްޓެކްްސްނެޭގްްޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުކުރުން. ްަފއިދ1121/11ްާޤާނޫނަކަށް ްވިޔަފާރީގެ ްޤާނޫނަކީ ްނެްްމި ްޓެކްސް ގުމުެގްއިން

ނޑުމެންްޢާއްމުްޤާނޫނު.ްއެ ްއަުޅގަ ްުއޅެނީްްއަށް ނޑުމެންްމިްހުށަހަާޅްްބީ.ޕީ.ޓީގެގޮެތއްަގއިްިކޔާ ޤާނޫނު.ްިމއަދުްއަުޅގަ
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ްފައިދާ ްިވޔަފާރި ްބިލަކީ ްބަދަލުވެގެންްމި ްޤާޫނނު. ްނެގުުމގެ ްޓެކްްސ ްްއިން ްޤާނޫނުްސީ.ީޕ.ޓީދާނީ ްމި ްޤާނޫނަށް. ގެ

ްކުރިްތަފާތުވެގެން ްމީެގ ްސަބަުބ ްހަމަދާ ްއިޞްލާޙުކުެރވުމުން ްޤާނޫނު ްމި ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލީ. ްމި ްން

ްއެއް ްޒަމާނާ ްޮސސައިޓީްގައިުމވެސް ްކޯޕަރޭޓް ްުކންފުނިތަކާއި، ްޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި، ްިވޔަފާރިތަކުންްްޮގތަށް ފަދަ

ްފައިދާ ްނެްވިޔަފާީރގެ ްބަދަލުވެއިން ްޓެކްސް ްފައިދާްގޭ ްވިޔަފާރީގެ ްފަރުދުންގެ ްޤާނޫނުްްއަމިއްލަ ްމި ްނެގޭ އިްންޓެކްސް

ްމެދުދިޔުްއިސްތިސްނާެވގެން ްއަދި ްކުދި ްލިބިގެންދާނެްްމަކީ ްލުއިފަސޭހަތަކެއް ްތަނަކުން ްއެތައް ްފަރުދުންނަށް ފަންތީގެ

ާވްްވަނަްއަހަރުަގއިްފާސްކުެރވިފައ2815ްިކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްޤާނޫނުގައިްހިމެނޭްއަނެއްްމުހިއްމުްބަޔަކީް

15/8،ްް ްނަންބަރު ްފަިއދ15/8ްާޤާނޫނު ްބޭންކުަތކުެގ ްވިޔަފާރި ްހިނގަމުްނދާ ްނެގުުމގެްްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްޓެކްްސ އިން

ްއެއްް ްޤާނޫނާ ްިމ ްުއވި ްޤާނޫނު ްއެ ްޢަމަުލކުްޤާނޫނު. ްތަޢާރުފުގޮތަށް ްމި ްއަލަްށ ްއަދި ްރެވޭނެ. ްޓެކްްސްކުރެވޭ ކޯޕަރޭޓް

ް ްބޭންކު ްހަމަގަބިލުގައި ްހިމެނުމުން ްެޓްކސް ްއިދާރީޕްރޮފިޓް ްޓެކްްސގެ ްއެްއގޮތަށް ްޒަމާނާ ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްއިމުވެސް

ްކުރެވިް ްމަގުފަހިވެގެންދާނެްތަހުީޒބީް،މަސައްކަތްތައް ްބިާނކުރުމަށް ްނިޒާމެއް ްަޝއްުކކުާރްްއިޤުތިޞާދީ ްއަޅުަގނޑު ަކމީ

ްޤާނޫނަކަށް ްއެއް ްޤާނޫނުތައް ްދެންނެވި ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްސަބަބުްކަމެއް ްހަމަވުުމގެ ގައިމުވެސްްްން

ްޒަމާީން ްއިންސާުފވެރި ްމިއީ ްފަސޭހަވެގެންދާނެ. ްތަނަކުން ްއެތަްއ ްއަހުލުވެރިވުމަށް ްޤާނޫނަށް ްތަންފީޛުކުރުމަށާއި ޤާނޫނު

ްސަރުކާުރގެް ްރައިސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްކަމެއް. ްބޭނުންތެރި ްެވްސ ްކޮންމެހެން ްާގއިމުކުުރމަށްޓަކައި ްނިޒާެމއް ޓެކްސް

ްއިޞްލާުޙގެ ްބިނާވެފައިްއިޤުތިޞާދީ ްއިޤުިތޞާދު ްާރއްޖޭގެ ްކުރިން ްމީގެ ްވާހަކަދަްއކާއިުރ ގޮތުެގްްވާްޕްޮރގްރާމުގެ

ް ްތިބުމަކީ ްހަނު ްނުދައްާކ ްެއާވހަކަ ްއެބަޖެހޭ. ްރާއްޭޖގަިއްހަވާހަކަދަްއކަން ްމި ްކުރިން ްމީގެ ްޙަޤީޤަތަީކ ްނޫން. އްލެްއ

ރާއްޖޭަގިއްްއެކަމުގެްސަބަބުންްޒަމާނުއްސުރެްމިްހަރުދަނާްއިޤުތިޞާދެއް،ްއިޤުިތޞާދީްސިޔާސަތެއްްހިންގާފަިއްނެތުން.

ްދާްްއިޤުތިޞާދުްބިނާވެފައިްއޮތީްޤައުމުގެްމުއްސަނދިކަމުގެްފަިއދާްއިޤުތިޞާދީްފައިދާްއާބާދީގެްމަދުްބަޔަކަށްްބެހިގެން

%ް ްއާބާީދގެ 16ްްގޮތަށް. ްއ5111ްެމީހުންނަކީ ްއެކަްރުފިޔާ ްމީހުން. ްނުލިބޭ ްއަށް ްއާމްދަނީ ްމަހެއްގެ ންްމީހުންގެ

ްލިބެންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްޢާއްމު ްފައިދާ ްމުއްސަނދިކަމުގެ ްމިޤައުމުގެ ްއެބަޖެހޭ. ްބަދަލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްހަރުދަނާް ްފުރޮޅާލެވެނީ ްއެމަގަށް ްތެރެއިން.ްއެްނިޒާމު ްއިޤުތިޞާދީްނިޒާމެއްގެ ްއިންސާފުވެރި ްއަންނަނީ ްކުރެވެން މިކަން

ްހިން ްސިޔާސަތުަތކެއް ްހުށަގިއިޤުތިޞާދީ ްމިއަދު ްސަރުކާރުން ްދަންނަވަނީ ްމި ްިމއަދު ްައޅުަގނޑު ްއިޤުތިޞާީދްގެން. ހަޅާ

ްނުލައި، ްޤާނޫނީްްޕްރޮގްރާމާ ްޕްރޮގްރާމުގެ ްމި ްޫނނޭ. ްކަމެއް ްކުެރވޭނެ ްދިޔުމަކީ ްކުރިއަަރިއގެން ްދުނިޔެއެްއގަިއ ވާދަވެރި

ްހަވާުލވެފައި ްމަޖިލީހުްހިއްސާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ްބަޔަކީ ްިމްވާ ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ގެ

ރާއްޖޭގެްމުސްތަޤުބަލަށާއިްދަރިންނާއިްދަރިންގެްދަރިންނަށްޓަކައިްމިްްއެދެނީްމިްްާއެކުްއަުޅަގނޑުްމިްއިޚްލާޞްތެރިކަމ

ް ްކުރިން ްރައީްސ،ްމީގެ ްފާސްކޮށްެދއްވުަމށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލ1118ްްުއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހެޅި ްއަހަުރްސަރުކާރުން ވަނަ

ްމަ ްގަކޮމިޓީ ްފަރާތްތަކުން ްއިދިކޮުޅ ްގަނޑުބަނރުޙަލާގައި ްބިލު ްމި ްފަދައިން ްފުރުޞަތުްނޑުބަނޑުޮކށްލި ުޑކޮށްލުމުގެ

ްމަސަްލިބިގެންނުދާނެ ްކޮމިޓީގެ ްސަބް ްއާއި ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްގޮތަކަށް ްކޮންމެހެންފަދަ ްބެހެއްޓުމަކީ ވެސްްއްކަތް



52 

 

ްމުސްތަ ްތެޭރގައި ްޒުވާުބގެ ްސިާޔސީ ްކަމެއް. ްހިނދުކޮަޅކަށްްބޭނުންތެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްަބއްޓަންނުކޮށް ްނިޒާމު ޤުަބލުގެ

ްކިބައިންްްނަމަހީ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރުމަށް ްމިކަން ްތިބެގެްނ ްއެކުަގއި ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ވެސް

ނަމަްްންްގޮސްފިގޮތަށްްިމްބިލުްނިމިގެްވާްއަޅުަގނުޑްއެދެން.ްމިހެންްިމްދަންނަވަންްމިޖެހެނީްޓެކްްސްނެގުމަށްްދަތި

ްެގއްލުންތަެކްއް ްފޫނުބެއްދޭވަުރގެ ްއިޤުތިޞާދަށް ްޤައުމުގެ ްއުނދަޫގވެ، ްހިންގަން ްދައުލަތް ްއިތުުރވެ، ްދަރަނި ދައުލަތުގެ

ް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންނަށް. ްިލބިގެންދާނީ ްގެއްލުެމއް ްހުރިހާ ްޭއގެ ްއާޚިުރގެ ްއާދެ، 1121ްކުރިމަތިވެދާނެތީ.

ްއަހަރުްނިމުނު ްހުރީވަނަ ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްރުފިޔާގ21ްަޖުމްލަްްއިރު ްހިމެނޭްބިލިޔަން ްތެރޭަގއި ްދަރަނީގެ .ްމިދެންނެވި

ބިލުްވިްއކުމުގެްސަބަުބންްމަރުކަޒީްބޭންކުްއެމް.އެމް.އޭްއަށްްދަްއކަންޖެހޭްފައިސާ.ް-ބިލިޔަންްރުފިޔާގެްދަރަންަޏކީްޓ5ްީ

ްބިލުްވިްއކަިއގެންްފައިސާްހޯދައި،-ޓީްއިސާްނަގަިއގެން.ްމިގޮތުންްދަނީްއިތުރަށްްދަރަންޏަށްްފަްދަރަނިްއަދާކުރަމުންްމި

ްކަމެއް.ް ްނުވާނެ ްބިނާކުރުމަކީ ްދައުލަތެއް ްފުދުންތެރި ްއަދާކުރަންޖެހުމުން ްދަރަނި ްމުއްދަތުގެ ްކުރު ްއިން ްފައިސާ ްއެ އަދި

ކުރެވެނީްްރިްފައިސާްބޭނުންްމިްތަކަށްްހުބުންްޕްރައިވެްޓްއިންވެސްޓްމަންޓުއެއީްއޯޕަންްމާކެުޓގައިްހޯދާްފައިސާގެްސަބަ

ްދެއްކު ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ނޑުމެންްކަމަށްމަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވުުމން ްމިއަް،ވާތީވެ. ނޑުމެންްއެހެންުވމުން ްއަޅުގަ ދު

ްކުރަ ްއާްކޮންމެހެން ްދައުލަުތގެ ްގޮތަކަށް ްއިތުރުނުވާނެ ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްކަމަކީ ްޤާނޫނީްންޖެހޭ ްހަމަޖެއްސޭނެ މްދަނީ

ްތަރަހަ ްކުރަންޖެހިފައިތައް ްވަގުތަށް ްވަގުތުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤައުމަށްޓަަކއި ްކަމެއް.ްްބިނާކުރުން.ްއެްމަސްއޫލިްއޔަތަކީ ވާ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުްއެދެންްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްބިލުްރަނގަޅަްށް

ްބިލުަގއި ްމަފްހޫްްވިދާޅުެވ ްބޮވާ ްތިމުތަކަށް ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްރިޢާޔަތްކޮްށ ްހަމަްްޑަށް ްބިލާ ްފާސްކުރި ޭބފުޅުން

އިންްްގާތްަގނޑަކަށްްދާދިްއެްއގޮތަަކށްްއޮތްްބިލެއްްބިލަކީ.ްހަަމެއކަނިްތަފާތަކީްމިދެންނެވިްިވަޔފާރިްބޭންކުތަކުގެްފައިދާ

ްވަިކވެފައިް ްބައި ްފަރުދުންެގ ްޢާއްުމ ްނުވިތާކަށް ްއަދި ްބަާޔއި ްެނގޭނެ ްސީދާްްވާްްޓެކްސް ްހަމައެކަނި ްގޮުތގަިއ ބިލެްއެގ

ނުޑްްއެއްްގޮުތގަިއްމިްބިލުްފަރުމާވެގެންްއަިއސްފައިްއިންްެނގޭްޓެކްސްްވިޔަފާީރގެްފައިދާ ވާަކން.ްއެހެންވުމުން،ްއަުޅގަ

ްކަމަށްްއިތުރަށްްކުޅެފިްލުްފާސްކޮށްދޭން.ްމުއްދަތުތަކާއެދެންްމީގެްމުއްދަތުތަކަށްްިއތުރަށްްނުކުޅެްމިްމަޖިލީހުންްއެްބި

ްވަން ްޏާ ްއެަބއާދޭ ްމަޖުބޫރުވެގެން ނޑުމެންނަށް ްޖުލައ1121/1ްްިއަުޅގަ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްްއެ ްފެިށގެނ21ްްްމަހުގެ އިން

ްއެބަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްފުރުޞަތު ްެއ ްެނގުމަށް. ްެޓކްސް ްބިލުްްވެސް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެކަމު އޮތް.

ްކަމަށް ްއުވޭްވަންޏާްފާސްކުރެިވއްޖެ ްޤާނޫނު ްބަޔާންކޮށްފައިއެ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްބިލުްްނެކަން ްމި ްއެދެނީ ނޑު ވާީތްއަޅުގަ

ްތަންފީޛުކު ްމިކަން ްއަދި ްފަސޭހަތަކާއި ްޤާނޫނީ ްމިކަމުގެ ްއަދި ްރައްޔިތުންނާފާސްކޮށްދީ ްފަސޭހަތައް ހިސާބުންްްރުމުގެ

ްދިއުން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްްހިއްސާެވގެން

ް

 ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން
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ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިްބިލަށްްވާހަކަދެއްކުމަށްްއެދިވަަޑއިގަންަނވާްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުންްފުރުޞަތަށްް

ް ްރިާޔސަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމިހާ ްދަންަނވަން. ްޢަލީްއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ވެލިދޫ

ްހަވާލުވެަވޑައިް ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(މުޙައްމަދު ްދަންނަވަން. ްކުރިއަށްްގެންެނވުމަށް ްމަސައްކަތް ްއަޅުަގނޑުމެން .`ް

ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްްގެންދާއިުރގައި ްއައިޓަމު ްެއޖެންޑާ ްދާއިރާގ8.1ްެވަނީ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއެއީ .

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުްއާވފައިهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްވިްޢަބްދުއްރަޙީމް ްމިްވާ ްބިލު. ްނެގުުމގެ ްޓެކްސް ްއިްނ ްަފއިދާ ޔަފާރި

ްމި ްމިހާރު ްވާހަކަދެއްކުމަށްަޓކައި ްމެންބަްބިލަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުޅުވާލެވިފަވަނީ ްފުރުޞަތު ްކުރީަގިއްރުންނަށް ްއޭގެ .

ްހަމަޖެހި ްަވގުތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދެްއކުމަށްޓަކަިއ ްބިލަށް ްމި ްދަންަނވާލާނަން. ްގޮްތ.ްއަޅުަގނޑު ފައިވާ

ް ްއަށް 56ްްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ 2ްްމިނެޓް. ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ28ްްަގޑި ްޕާީޓއަކަްށ ްވަކި މިނެޓް.

މިނެޓްްއަދިްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ5ްްްމިނެޓް.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ26ްްްމިނެޓް.ްޕީ.އޭްއަށ01ްްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ނޑުްމ7ްި ރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްއަރުވަނީްތުލުސްދޫްދާއިްބިލަށްްވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކަިއްފުރުޞަތުްމިްމިނެޓް.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއިނާްއާދަމަށް.މެންބަރުްރޮޒަ

ް

ްއިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒަ

ްޓެްކސްްޝުކުރިއްޔާ ްވެސް ްއަކީ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްގޮތުން ްަރީއސް.ްއާދެ،ްއުސޫލެްއގެ ްޕާީޓްްިޢއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރާ ނެގުމަށް

ްމި ްކުރަން ްަނގަިއގެން ްމިްސަރުކާރުްންޓެކްސް ްކަންބޮުޑވޭ ްވަރަށް ްހަމަ އުޅެީންްއެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުމެން

ނޑަްށްްތޯ.ްމިކޮންކަމެއް ްއަުޅގަ ްބިލުތަކަްށްތާއީދުކުރަން ްޓެކްސް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަންބޮުޑވާީތވެ ްދޭތެރޭގައި ކަންތައްތަކާ

ްހަ ްމިްވެސް ްއެއީ ްދަތިވޭ. ްބަލައިލައިްމަ ްގޮތަށް ްހިނގާ ްހުރިހާްސަރުކާރު ްފެންނަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ފިްއޔާ

ސެކްޓަރްޕްރައިވެޓަިއޒްކޮށްަފއިްއެިޑއުކޭޝަންްސެކްޓަރްކޮށްގެންްކުރަްއވާްތަން.ްހެލްތުްކަންކަމެއްްވެސްްޕްރަިއވެަޓއިޒްް

.ްދިރާގުްއޮތީްވިއްކާލާފަްއޮތީްްޕރައިވެަޓއިްޒކޮށްފަ.ްއެއަރޕޯްޓްއެްމިްޕްރައިވެަޓއިްޒކުރަމުންްދަނީ.ްްޓރާންސްޕޯޓްްނިޒާމު

ްވިްއކާލާފަްއެ ްއެއޮތީ ްިވއްކާާލފަ.ްއެހެންވީމާް.ްއެމް.ޑަބްިލއު.އެސް.ސީ ްމިްމި،ްއޮތީ ްއޮތްއިރުަގއި ްމިހެން ްކަމެއް ްހުރިހާ

ްއެކީގައިްމިްްގަންްމިހާްބާރަށްްހަލުވިކަމާކަމެއްްކުރަންތޯ؟ްޓެކްސްްނައުޅެނީްކޮންްބޭނުންވެގެންްމިބޭފުޅުންނަށްްފައިސާް

ްމި ްމަސައްކަތްކުރަްއވަުމން ްފައިދާހުރިްބޭފުޅުން ްއެންމެ ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްފައިސާްްގެންދަވަނީ ްއެ ގޮތެއްަގއި

ނޑުމެންްކުެރވެްނޖެހޭްސުވާލެއްްމިއަދު.ްައޅުަގނ ޑުމެނަށްްފެނިގެންްއެބަދޭްބޭނުންކުރަންތޯްނުވަތަްނޫންތޯ؟ްމިއީްއަުޅގަ

ްދައަބަދު ްވެްސްއުވެސް ްވަަޑއިގެން ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްމިތަނަށް ްަތން. ްދައްކާ ްވާހަކަ ްނެތް ްފަިއސާ ލަުތގެ

ްމި ނޑުމެންްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމާ ްހަވާކުނުކުެރިވގެން ްފައިސާ ްދޭްނޖެހޭ ްކައުންސިލުތަކަށް ްފެންނަނީ

ްދައު ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްނެތިއްޔޭްސުވާލުކުރީމާ ްފައިާސ ްއެއްްލަތުގަިއ ްހަފުތާއަކު ްކިހިނެއްޯތ ްނެިތއްޔާ ްފައިސާ .ްް 6ްފަހަރު

ް 7ްްމީހުން 51111ްްމީހުން ްއިން 11111ްްރުފިޔާ ްއިން ްމުސާރ01111ްަރުފިާޔ ްއިްނ ްމަޤާމުތަކަށްްްރުފިޔާ ދޭ
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ްއިތު ްކުރަންޖެހޭްސުވާެލއް.ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންަދވަނީ.ްމިއީ ްމި ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްށްޢައްޔަންކުަރއްވަމުން

އުޅެނީ.ްމިީއްްމަޤާމުތަކަށްްޢައްޔަންކުރަންްޭބނުންވާްބޭފުޅުންނަށްްމުސާރަދޭނެްފައިސާްނެތިގެންޯތއޭްެޓްކސްްނަގަންްމި

ްދިމާކޮށްފައިް ްމަހާ ްރަމަޟާން ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްސުވާލެއް. ްކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިތަނަ ްުކޑަކުރަން ްޑިއުޓީ ްއުޅުންްއިމްޕޯޓް ްލައިގެން ްބިލެއް ްކައިރިވެފަިއްްށް ްމަސް ްރަމަޟާން ްއެހެންނަމަވެސް، ތަން.

ްއެ ްފެށުނުތަނާ ްމަސައްކަތް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްްބިލުގެ ްއަނެއްކާ ްވެސް ްގެންދަވައިފި.ްމިއަދު ްއަނބުރާ ްބިލު ްއެ ބޭފުޅުން

ފަހަރުްމިްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްގޮްސގެންްްންްމި.ްައޅުަގނޑުްުއއްމީދުކުރައޮތީްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަނެވިފައެފަދަްބިލެއްްމި

އަޅުަގނޑުމެނަށްްރަމަޟާންްމަހުްއެއްޗިހީގެްައގުްހެޮޔވާނެްގޮތެއްްފެންނާނެްކަމަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންްހުރިހާްމެންބަރުންް

ްބޮޑުވަމުން ްމިހާރު ްައގު ްއިލެކްޓްރިސިީޓގެ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްވެސް ްވެސް. ްދޭތެރޭ ްގޮތާ ށްްދާ

ްހަމަވާނުވާ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްފެށުނު. ްދެެވން ްސަބްިސޑީތަެކއް ްކޮށްގެން ްމުޒާހަރާތަކެްއ ގޮެތއްްްދެދޭތެރެއަކުން

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްޭގގޭަގއި ްގިނަ ްވަރަށް ްްނޭނގި ްތަން.ްދެން ނޑިަފއިވާ ްކެ ްެއއްޗިހި ްސަބްސިޑީތަކާ ްމި 6ްފެންނަނީ

ް ްމަހަކ7ްުމަސްދުވަސް ްކޮންމެ ްދުވަްސ ްނާޭދ.ްްމަސް ްލިބޭތަނެއް ްެއއް ްސަބްިސޑީ ްއެ ްވެސް ްލައިގެން ްފުރާފައި ފޯމު

ްމި ްިކޔާފައި ްސަބްސިީޑއޭ ްނޭނގޭ.ްްފިއުލް ްކަެމއް ްބަޔަކަށް ްޮކން ްލިބެނީ ްމީހުންނަށް. ްބައެއް ްލިބެނީ ްއެްއެޗއް އޮންނަ

ް ްބިލުގައި ްމަހެއްގެ ްކޮންމެ ްކިޔާފައި ްސަރޗާޖޭ 2111ްްއެކަމަުކ،ްފިއުލް ްމ2011ްިރުފިޔާ ްމިީއްރުފިޔާ ްއެބައޮވޭ. ގޮތަށް

ްެއއްެޗއް ްނެޭގ ްބަްކިހިނެއް ްއެނޭގ ްވެސް ްޤައުމުގަްކަެމްއ ްމި ްނޫން ްއުޅެީނކީ ްމިޔަުކ ްމީގެްނ ްއެްއްް. ްސަބްސިޑީ ލިބޭ

ްކޮން ްމަސްވެރިންނަށްްލިބެނީ ްއެބަ ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްުއޅެނީކީ ްބަެއއް ްއެނގޭ ްެވސް ްކަމަށް ބަޔަކަށް

ްދޭން،ްދަ ްސަބްސިޑީ ްފާސްކުރަން.ްއެކަމަުކ،ްވެސް ްއެބަ ްދޭން ްސަބްސިޑީ ްދޭން،ްކަރަންޓްގެ ްސަބްސިޑީ ނޑުވެރިންނަށް

ްމިދިަޔް ްނުފެނޭ. ްވެސް ްުދވަހަކު ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްަތނެއް ްލިބޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެއް ްސަބްިސޑީ ްެއއްވެްސ މިއިން

ްފާސް ްމަސްވެރިންނަށް ްކޮންއަހަރު ްލިބުނީ ްވެްސ ްސަބްސިޑީ ްމިކުރި ްމަޢުލޫމާތެއްްބަޔަކަށްތޯ ްއެްއވެސް އިން

ްކަރަންޓުއަޅުަގނޑުމެ ްމިއަހަރު ްނޭނޭގ. ްހިންާގްްނަކަށް ްަރއްޔިތުން ްއެތައް ްބަހައްޓަިއގެން ްނުދީ ސަބްސިީޑތައް

ްމި ްދަތިވެގެން ްހިންގުމުަގއި ްްއިންޖީނުގެތަެކއް ްވެސް ްސަބްސިޑީ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އޮންނާނީްދަނީ.

ްފާސްކުރެވިފަ ްދާް.ދިނުމަށް ްނުކުރެިވެގން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެވސް ްކަންތައް ްއެބަފެނޭ.ްދެންްްއެހެންމަވެސް،ްއެ ތަން

ްއެ ްއާދޭސްކޮށްގެން ްރައްޔިތުން ްބޭނުންވަނީ ްމި ްކުންފުނިތަކުން ްޔޫޓިލިޓީސް ްއެްްމިހާރު ްއާދޭސްކޮށްގެން ްކައިރީ ްބޭފުޅުން

ވާން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެކަްނތައްްކުރަންްބަަލއިލާއިުރަގއިްބޭފުޅުންގެްކުންފުނިތަކުންްަރްއޔިތުންގެްއިންޖީނުގެތަާކްހަވާލުް

ްަނގާފަްްއެ ްކުީރގައި ްނޯވޭ. ްދިުނމެއް ްބަދަލެއް ްއެއަށް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްއިންޖީނުގެތަކަށްްބޭފުޅުންނަށް ްހުރި އި

ްނަގާފަބަދަލު ްއިން ްފައިސާ ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަށް ްެވއްޖެްއޔާދޭންޖެހޭނެ ްއެއްޗެއް ްހުރި ްބަދަލުދޭންޖެހޭްްއެއްަޗކަށްްއެްްިއ

ްނިންމާފަކަ ްވަނީ ްވެސް ްކޯޓުން ްނުފެނޭްމަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްވެސް ްއަމުރަކަށް ްއެ ްކޯޓުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، .

ްއެް ްތަނެއް.ްއެއިން ްކިޔަމަްނވާ ްބަދަލުސަރުކާރުން ްކަެމްއްއްވެްސްސަބްސިީޑްއެްއވެސް ްެއްއވެސް ްމިއިން ްެވސް ދިނުމެއް
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ނޑުމެންނަށްްމިްތަންްރައްޔިތުންނަށްްނުވެގެންްދާ ހުރިހާްްމިް،ފެންނަނީ.ްމިހާރުްޑެންގީްޖެހިގެންްމީހުންްމަރުވެްއަޅުގަ

ކަމެއްްވާންފެށީމާްައޅުަގނޑުެމންްވަރަށްްހިތާމަކުރަންްކުރީެގްމޭޔަރުްވެސްްވަަޑއިގެންްމިްވިދާޅުވަނީްކައުންސިލުަތކުންް

ްމިް ްމިކަން ްގޮހޭ ްނުބެލެހެއްޓިގެން ްގޮއްސަްމިކަން ްއެއޮތީްމިްހިސާބަށް ްބަލަހައްޓާނީ ްކިހިނެއްތޯ ްކައުންސިލުތަކުން .ް

ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް. ްފައިސާއަކުން ްނުލިބޭ ްސަލާންފެްބޭފުޅުންނަށް ްކައުންސިލުތަކުން ޖަހައިގެންްންނަނީ

ް ްމަހުގެ ްފޮނުވ21ްްައާދޭސްކޮްށގެން ްމި ްަފިއސާކޮޅު ްކިރިޔާްމުސާރަދޭނެ ްއަންނައިުރގައި ްހަމައަށް ްދުވަހާ ްއިދެނީ.ްއެްަވނަ

ްމި ްމަސްމަހު ްގިނަ ްނުފޮނުވިފަްްވެސް ްވަގުަތއް ްމިއޮންނަނީ ްލަހުން ްުދވަހެއް ްއެތައް ްއެހެންވެއްޖެއްާޔްް. ލިބެނީ.

ްކޮން ްކައުންސިލުތަކުންްކައުންސިލުތަކުން ްގިނަ ްވަަރށް ްކުރާނީ. ްމަސައްކަތްތައް ްފައިސާއަކުންތޯއޭ ްހުރި ތަނެްއަގއި

ްއެ ްކުީރގައި ްއެބަފެނޭ ްރަްއޔިތުންގެްްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްދިޔަ ްބަލަަހއްޓަމުން ްރ.ކްކޮމިޓީތަކުން ްހުރި ްއަުތަގއި ބޭފުޅުްނގެ

ބޭ.ްއެްފައިާސްތަން.ްއެކަމަުކ،ްމިހާރުްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްްެއްފައިސާްެއއްްވެސްްނުލިްފައިސާްއިންްމަަސއްކަްތކުރާ

ް ްޓްަރސްޓު ްފިނޭންފާޑެއްގެ ްކިޔަިއގެން ްލަށޭ ްެއއަށް ްކިޔާފައި ްހަދާށޭ ްއެންގުމަްށްފަންޑެއް ްއެންގި ްމިނިސްޓްރީން ސް

އްާޔްމިހާރުްމިްއުޅެންޖެހެނީްއެްކައުންސިލުތަކަކުންްެވސްްެއްތަންތަނަކަށްްލީްބަޔަކަށްްވެއްޖެްތަބާވެގެންްއެްފައިސާްއެ

ްއެެހންވީމާފަ ްނުލިބިގެން. ްއިސާތައް ްނުވަތަް، ްކައުންސިލުތަކުަގއި ްނަގަންޏާމުން ްޓެކްސް ްގޮތަކީ ްބޭނުންާވ ނޑު އަުޅގަ

ްރަށުްރަ ްއެ ްލިބެންޖެހޭނީ ްބޮުޑްބައި ްޓެކްެސްއގެ ްނެގޭ ްވިޔަފާިރތަކުން ްހުރި ްިވޔަފާރިތަްއ،ްރަށްރަށުަގއި ްހުރި ށްރަށުގައި

ްފައިސާ ްއެ ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްކައުންސިލުން ްރަށު ްއެ ްއޭރުން ްސަރުކާރަށްްްކައުންސިލަށޭ. ްމި ްކުރެވޭނެ. އިްނ

ްފަިއސާ ްކިތަންމެ ްހޯދައިްއަޅުަގނޑުމެން ްނޭނގޭ.ްެއއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްވެސް ްތަނެއް ްނުވަން ްަވންނަ ްއެ ދިނަސް

ް ްބަޖެޓުަގއި ްއަަހރުގެ ްމިދިޔަ ްލާިރ111ްްކައުންސިލުތަކަށް ްއެ ްީކއްެވގެންތޯއޭ ްޮއތްއިރު ްފާސްކޮށްދީފައި ްރުފިޔާ މިލިަޔން

ްމި ްއެހެްނުލިބިގެން ްކައުންސިލުތަކަށް. ްއަެނއްކާްއުޅެނީ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްޓެކްްންވީމާ، ްޓެކްވެސް ްއެ ްނަގާފައި ްސެގްސް

ްހަވާލުކުރެވޭނެފައިސާް ްތިބިްމީހުންނާްމިކަން ްހިންގަން ްމިްރަށްތައް ްމިްދުވަހަކުްވެސް ްހަވާލުކުރީމަ ބާަވއޭ.ްްސަރުކާރާ

ްނުހިންިގގެން ްާދއިރާތައް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްސަރުކާރުން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްހުރިހާ އުޭޅްްމިއޮތް

ްއަުޑއިް ްއަބަދުވާހަކަ ްނުވެނީ ްއިންތިޚާބުވެްސްކައުންސިލަރުން ްރައްޔިތުން ްވާހަކަ.ްލެވިގެން ްއުޅޭ ްނުލެވިގެން ްމީހުން ކުރާ

ްނިސްބަތް ްއަްށ ްއެްމ.ޑީ.ޕީ ްމީހުންނަކީ ްއިންތިޚާބުކުރި ްަރއްޔިތުން ްހިނދުންސުރެއެހެންނަމަވެސް، ްވީ ްީމހުންނަށް ްނުވާ

ްއި ްޤައުމީ ްފާޑެއްގެ ްފެންނަނީ ްމި ްެއގޮްތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލައިގެން ްދަށަށް ްއޭގެ ްހަދައިގެންްކައުންސިލުަތއް ްެއއް ދާރާ

ްހަދާް ްމޮޑެ ްމަސްހުނި ްމިްމިގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްކުރާްތަން. ްމިގޮތަށް ްވަންޏާްކަންތައްތައް ްރައްޔިތުްންްކަމަށް ޓެކްސް

ްރައްޔިތުންނަށްޓަކަް ްނަގަނީ ްޓެކްްސްމި ްއިން ްފައިސާ ްނެތޭ.ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުމެއް ްމަސައްކަތްަތކެްއްދިނުމުގެ ްޭއގެން އި

ްނިސްބަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނުކޮށް ްމުސާރަކޮށްދޭށޭ.ްއެކަން ްެއކްިޓވިސްޓުންނަށް ްއިންްތްވާ ްފައިސާ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ދޭކަށް

ނޑުމެންްއެއްބަހެއްްުނވާނަމޭ.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްޓެކްސްްނަާގކަށްްއަުޅގަ

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ ްދާއިާރގެް، ްމަަޑވެލި ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ޝުކުިރއްޔާ

ްދާއިރާގެްް.ޢިއްޒަތްތެރި.. ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތެއް ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(

ްވުމަްށ.ްމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްކެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީ

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހިމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

 ... و الصالة و السالم هللްالحمد`.ް

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިހަށް ްދާއިރާމަޑުޮކށްލަްއާދެ،ްމުއްޠަލިބު ްފޮނަދޫ ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމިހާރު ްއެދެން. ގެްދެއްވުން

ްއަށް.ްهللاްމްްޢަބްދުއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީޢި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމްްޢަބްދުދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީފޮނަ

ްމި ްއެއް ްމަްއސަލަ ްިނޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްކުްއާދެ، ްމިެނގީ ްބަހުްރިްނ ނޑުްްސްކުެރވެުމންތާނގައި ްއަުޅގަ ްބިލަށް ދިޔަ

ްއެ ްޮއއްފުރުޞަތަށް ްފުރުޞަތުނުދެއްވައިދިފައި ްމީހަުކ،ްއެިދފައިްވާ ްއޮތް ްއެދިފައި ްކަމަްށްްފުރުޞަަތށް ްނެތް ްމީހަކު ވާ

ވެގެންތޯްައޅުަގނޑުްިސސްޓަމުންްދައްކާްފުރުޞަތަށްްްރިޔާސަތުންްވިދާޅުވެްނިންމާލެއްވީމާްެއއީްކޮންގޮަތކުން،ްކިިހނެއް

ްބޮ ްފެހި ްމީދަ ްކަމަށް. ްއެދެވުނު ްދިއްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާކި ްލޭ. ްމިކަންެސކްރެޓޭރިއެް، ނަޑްށްްޓުން އަުޅގަ

ްތިސާފުކޮށްދޭން ްބޭނުން ްއިތުރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްއަދި ްްޖެހޭނެ. ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވިދާޅުާވ ްކަމަށް ްނޭދޭ އެްބޭފުޅުން

ްމިލުތަފްޞީ ްެއއް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހޯދަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެެހންވެގެން ްެވސް ްގޮެތއް ނިޒާީމްެނގީ.ްްކޮށްދެވޭނެ

ނޑުްބޭނުންްއިތުރަށްްމިއަށްްޖަވާބެއްެދއްވަން.ް ނޑުްމިްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންްއަޅުގަ ްނުކުތާގެްދަށުންްއަުޅގަ

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެްނ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރިްްއާދެ،

މެންބަރުްފުރުޞަތަކަށްްއެދިަވޑަިއގެންނެވިްކަެމއްްރިޔާސަަތކަށްްނެތްްނޯޓުކުރެވިފަްެއއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޢިްއޒަތްތެރިް

ްފުރުޞަތަކަށްް ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ މެންބަރު

ްފުރުޞަތު ްެއ ްއެްއެދިަވޑަިއގަތީމަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްވަނީ. ްޢިްއޒަތްތެރިްްދެވިފައި ްއިންނެިވ ްިރޔާސަުތގައި ވަގުތު

ްއެކަންް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުންނެވި ްމެންބަރަކު ްެއްއވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރު ްާވހަކަދައްކަން ްއޮތް ްވިދާޅުވެަފއި ރައީސް،

ްވެސް ްެއވަްް.އަންަގވަން ްމެންބަަރކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްމެންބަރަކުްއަދި ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮއތް ްވާަހކަދައްކަްނ ގުތު

ް ްބިލުގެ ްއެ ްހުއްބަހުނެތީމާ ްވަނީ ްމިހާރު ްވަނީ،ޓިފައި،ްހުއްޓާެލވިފައި،ްނިމިފަސް ްބިލަށް ްބަހުސްެގްް.ްއެ ްގޮަތކަށް ވަކި

ްނިމިފަ ްވަނީ ްހީކުރަމުންމަރުޙަލާ ްކަމުަގިއ ްދެވިއްޖެ ްޖަވާބެއް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްފުރުޞަތުްް. މި

ްވާް ްއަުރވާފައި ްފުރުޞަތެއް ްކުރިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަެތއް ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއާދެ، ބޭނުންކޮށްލީ.

ްމަްށްދަންނަވަން.ްއްޠަލިބަށް.ްކުރިއަށްްގެންދިއުމްްމުޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ް

ްހިމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑު... بعدوްهللا لسور على و الصالة و السالم هللްالحمد`.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަެންއކާ ްމެންބަރު، ްހުށަހެޅުމަށްޓަކަްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން އިްވެސް

ްފުރުޞަތެއްްއެދިަވޑަިއގަންނަަވއިފި.ްއާދެ،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަމަވުމަ ްވަގުތު ްބުނަނީ ްމިހާރު ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީްސ، ްކުރިއަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުުރކޮށް ްވަގުތު ށްފަހު

ް ްހުސްަވގުތުކ11ްޮގެންދާނަމަ ްއެއާމިނެުޓގެ ްއެހެންމެ ްދޭންޖެހޭނޭ. ްގެންދާީތވެ،ްްެޅއް ްކުރިއަށް ްމަޖިލީސް ްމި ޚިލާފަށް

ނޑުްދަންނަވަން.ްމިްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަުތގެްސަމާލުއެކަންް ްކަމަށްްއަުޅގަ

ް

 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ނޑުމެްން ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެެހންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްވިދާޅުވީ ްތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަކަށްްމިނެޓުގެްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްދެއްވުމަށް.ްެއއީްމިއަދުގެްޖަލްސާްގެންދިއުމަށ25ްްވީމާ،1205ްްނިންމާފައިްއޮތީް

ް ްވަނީ ްއެހެންވީމާ،ްްއ1211ްާހަމަޖެއްސިފައި 25ްްހަމައަށް. ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްއަދި ްެއރުވޭނެ ްހުސްަވގުތުކޮެޅއް 5ްމިނެޓުގެ

އްޒަތްެތިރްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްޓަކައިްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްވަރަކަށްްމިނެޓަށްފަހު.ް

ް.ްމްރަޙީއްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމްްޢަބްދުރަޙީއްންބަރުްޢަބްދުއިރާގެްމެފޮނަދޫްދާ

ްގެންދިއުމުެގް ްިކޔާފައި ްއޭ ްއެހެންނަމަވެްސ ްއޮްއވާ ްއެހެން ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީސް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްވެްސ ްރަީއސަކަށް ްަގާވއިދާއިޚްތިޔާރު ްއެހެންވީމާ، ްއެހެންްެއއްްނޯންނާނެ. ްޢަމަލުކުަރއްވާ. ްދެންްގޮތަށް ނޫނިއްަޔކާ

ްއިތުރަކަށެއްްމަޖިލީހެއްްކުިރއަަކށްްނުގެންދެވޭނެ.ް

ް

 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަންނަ ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ްދަންނަވަން. ްއިީށނދެވަޑަިއގަތުމަށް ްމެންބަރުން ްއަޅުަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ވަން.

ްޢިފުރުޞަތު ްއޮތް ްފަރެސްމާތޮޑާްއަރުވާފައި ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްމި ްނިންމާލުމަށް ްވާހަަކޮކޅު ްމެންބަރުގެ ްއޒަތްތެރި

ްމްްމުއްޠަލިބު.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީދާއިރާ

ް

ްމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާ

ސް،ްމިްޤާނޫނުްއައިއިރުގައިްއަޅުަގނޑުގެްހިތުގައިްއުފެދިފައިްއޮްތްޢިއްޒަތްތެރިްރައީ ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.

ދާްވިޔަފާރިްފައިދާްއިންްޓެކްސްްނެގެމުންދާްޤާނޫނަށްްހަދާނީްކިހިނެއްތޯ.ްްއެންމެްބޮޑުްސުވާލަކީްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުން

ްޢިއްޒަތް ްކަމަށް. ްއުވޭނެ ްޤާޫނނު ްއެ ްބުނޭ ްއެބަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްމިހާރު ްއެބަހުރިްއެހެންނަމަވެސް، ްީމގަިއ ްރައީސް، ެތރި



59 

 

ްބި ްމި ްއަނެއްކޮޅުން ްވުމާއި ްކަމަށް ްކުރުކޮށްލުން ްބޭނުންވަނީ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ، ލުްކަންތައްތަެކއް.

ވޭްގޮތަށްްވާތީްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްއެއީްހަމަްރައްޔިތުންނަށްްއަުޑއިްކޮމިޓީްއަށްްކަމަށްްއަންނާނީްމުޅިްމަޖިލީހުގެްހޯލްް

ްކަމަށްްސްކުރުމުގެބަހުްަގނޑުމެންނަށްއަޅު ްލިބިގެންދާނެ ްއަޅުްފުރުޞަތު ްއުއްމީދުކުރަން ނުޑ ްއަޅުގަ ަގނުޑްވާތީ

ްބަހުް ްބިލުގެ ްމި ްބޮޑަގަސްތުކުރަނީ ްއެާހ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްެއީއ ްކުރުކޮށްލަން. ްމިއަދު ްއެދިަވޑަިއގަންނަާވްސް ށް

ނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްވަްއަސލާމްޢަލައިކުމް.ްވާތީްމިއަދުްއަޅުަގނޑުގެްވަގުތުްކުރުކޮށްލާްކަމަކަށް ްފައިްއަުޅގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަރުވާނަން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްހިސާބުން ްމިހާ ްހުސްަވގުތުކޮެޅއް.25ްްއާދެ، މިނެޓެއްހާއިުރގެ

ް ްެމންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްވަޑަްއ1211ްައެހެންވީމާ، ްހޯލަްށ ްށް ްއެދެން. ނޑުމެނ1211ްްިއގެންދެްއވުން ްއަުޅގަ ަގއި

ްދާނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްިއގެްންކުރިއަށްއަްްޖަލްސާވެސްްއަނެއްކާް

ް

 ]އަށ25212ްްްއިނ20201ްްްހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމިނ25ްެ`. ްމަަސއްވަނަ ްޖަލްސާގެ ްމި ްއަނެްއކާވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަނީ.ްކަތަަޓށްފަހު ްކުިރއަށް ިއގެން

ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއެއަށްފަހުްްއަޅުަގނޑު ްއަށް. ްޢަލީ ްިވސާމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމަޑުްއވަރީ އަރުވަނީ

ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްއަރުާވނަން ްފުރުޞަތެއް ްޢަބްދުއްްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢަބްދުޢިއްަޒތްތެރި ްމަޑުއްވަީރްهللاްރަޙީމް އަށް.

ް.ދަންނަވަންްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށްދާއިރާގެްޢި

ް

ްމަޑުއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމްްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްަފއިދާ ްވިޔަފާރި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލުްޝުކުރިއްާޔ ްެނގުމުގެ ްޓެކްސް ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްް.އިްނ ްބިލަށް މި

ްތާއީދު ްދަންނައަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަ ްހަމަްނުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއެްއ ްސަބަބުތަކަށްޓަަކއި. ްގިނަ ްވަރަށް ވާލަން

ނޑުްދެކޭްހިސާަބށްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެްދަންނަވާނީްމިްބިލުްމި ްއިްލވެފައިގޮުތގަިއްސަރުކާރުްހަމަްފެޅުމުގެްސަބަބަކީްއަުޅގަ

ްއިޤްތި ްސަރުކާރުގެ ްވާވުމޭ. ްނަންަގވާ ްޓެކްސް ްއެކި ްކިޔުްއވާފައި ްސިޔާސަތޭ ްވާހަކަްއާއިްަހކަާޞދީ ަތއްްެއކިެއކި

ް ްފައިދ1122ްާދައްކަވާަފއި ްވިޔަފާރި ްއަަހރު ްފާސްކުރީ.ްްވަނަ ްމިތަނުން ްފަހުން ްއެންމެ ްބިލު ްނެގުމުގެ ްެޓކްސް އިން
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ްއަނެްއާކްމުޅިްސިސްޓަމްްޯއވަރ ްކުޑަްުދވަސްޮކޅެްއގެްތެރޭަގއި ޮކށްްމުޅިްޓެކްްސގެްނިޒާމަށްްހޯލްފާސްކޮށްފައިްއަެނއްކާ

ްމިންވަރުސް،ްލުގެނެބަދަ ްނަގާ ްގޮތްޓެކްސް ްޓެކްްސްނަގާ ްބަދަލުކޮށް ްބަދަލުތައް ްެއއްޗެހި ްމިކުރަތަކާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްން

ނޑުމެންގެްޓެކްްސގެްެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްްިސްސޓަމެއްްއުފެދިގެންްއައިސްްއަދިް ނޑުްދަންނަވާނީްއަދިްއަުޅގަ އޮތީ.ްއަުޅގަ

ްްމި ްރައައިހިސާބަށް ްވެސް ްއެކަންކަން ްއަދި ްއިރު ްހިނނގަޅަށް ްނުގޮހޭ ްގައިގަެނގެން ްއެްމިއަިދ ްއަދި ކަންކަންްއޮތީ.

ްބަލަިއ، ްހިނގާތޯ ްކަެލކްޓުޓެްރަނގަޅަށް ްނިޒާމާކްސް ްފުރުޞަތެއްްްކުރުމުެގ ްވެސް ްހިނގަިއަގންނަން މިކަންކަން

ްފައިދާ ްިވޔަފާރި ްބިލަށް ްމައިަގނޑު ްއެންމެ ްިމއޮތް ްތެޭރގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއުޅެނިކޮށް ްެޓކްސްްްނުލިބިގެން އިން

ް ްބޮޑެިތ ްމިހާ ްބިލަށް ްދިޔުއިޞްލާޙުނެގުމުގެ ްހުށަހެޅިގެން ްހަމަތަކެްއ ްދަންަނާވނީ ްައޅުަގނޑު ޮބޑަށްްްވަރަށްްމިއީްމަކީ

ްފެއިލްް ްއެްވާްްވެފައިްސަރުކާރު ްހެއްެކކޭ. ްމަަސއްކަްަކމުގެ ްރަނގަޅު ްަނމަ ްއޮތް ްޕްލޭނެއް ްރަނގަުޅ ެތއްްބޭފުޅުްނެގ

ްެނގުމާ ްޓެކްސް ްބަދަލެއްްހަމައަްކުރެިވގެން ްބޮޑު ްނުޖެހުނީހޭ.ްމިހާ ްވާކަށް ްމިހެން ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނަމަ ްދިޔަ ށް

ްކުެރޭވް ްމިހާރު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުްނ ްއުސޫލެްއގެ ްހަމަ ްއަނެއްކަމަކަށް ްނުޖެހުނީހޭ. ްގެްނނާކަށް ްސިސްޓަމަށް ްއެ ޓެކްސް

ްރަްއޔިތު ްޓެކްސްސުވާލަކީ ްބޮޑެތި ްމިހާ ްއަތުްނ ްމިހާރުންގެ ްނަގަިއގެން ްކޮންކަެމއްތޯއޭ.ްްތައް ްކުރައްވަނީ ސަރުކާރުން

ްފައިދާ ްކަހަލަ ްމިްއެްއވެސް ްކަންކަން ްެއކިެއކި ްއަތުން ްަރއްޔިތުންގެ ްނުޭވ. ްރައްޔިތުންނަކަށް ގަންނަނީ.ްނަގައިްްއެްއ

ްމިްްޚިދުމަތްތަކުގެްފެންވަރުްއޭގެްއަނބުރާްސަުރކާރުންްދޭދަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްޔިތުންްހޯދާްއާމްނިގުޅަިއގަންނަނީްރައްް

ްދަށް ްސެކްޓަރދަނީ ްހެލްތު ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްމިްވަމުން. ްބާރަށް ްއެންމެ ްމިއަދު ްކަންނޭނެގ ްވާހަކަ ްކަންތައްތަުކގެ ގެ

ްބަލިްޖެހިް ްއެ ްމީހުންނަށް ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްފެތުރިެގން ްތެރޭގައިްޑެްނގީ ނޑުމެންގެ ްދަނީ.ްއަޅުގަ އަދިްދެކެވެމުން

ހިސާބަށްްއަޅުަގނޑުމެންގެްކަންތައްްގޮސްފަިއްްދަނީ.ްއެްދުނިޔެްދޫކޮށްްދަމުންްމިްތަެކއްްމިގިނަްއަދަދެްއގެްރައްޔިތުން

ްހަމަްމި ްބަޖެޓާްއެއާެއއްކޮށްްްވަނީ. ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްޚަރަްމި ްސަރުކާރުން ްނޫން ދުކުރަްއވަމުންްއެއްގޮަތކަށް

ްއެންމެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެނިގގެްގެންދަވަނީ. ްވެސް ްލޯކަންނަށް ްމިހާރު ްކައުންސިލުންދާނެ ްބަޖެޓުްލް ްދޭންޖެހޭ ތަކަށް

ް ްވެސް ްެއއީކީްމިހަމަ ްއަދި ްހިފަހައްޓުވާފަ. ްޕްރޮގްރާމުްްއެއްްވަނީ ްހިންގަވާ ްދޭންޖެހޭްަސރުކާރުން ްކޮންމެހެން ތަކަށް

މީހުންްް.ްއެއީްއެތަކަްށްދިނުމަށްމިލިޔަންްރުފިޔާްލޯކަލްްކައުންސިލ111ްުޖިލީހުންްފާސްކުރެްއވިްބަޖެޓެއްްނޫން.ްމިްމަ

ްފައިޤާ ްހުރި ްނިްނމާފައި ްދޭން ްކުރުމަށް ްކަންކަން ްކުރަންޖެހޭ ްދަށުން ްއަދަދުނޫނުގެ ްވަކި ްރަށްރަށަށް ްވަިކ ތައްްސާ.

ްފަިއސާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއީ. ްފައިސާ ްހުރި ްނިންމާފައި ނަޑއަޅާފަިއ ްނުެއއްްްކަ ްހަމަވެްސ އެްއގޮތަްށްއެއާްްދޭ.

ްސަބްސިޑީ ްހުރި ްދޭން ްސަބްސިޑީަދނުޑވެރިްް،ާއއިްމަސްވެރިންނަށް ްހުރި ްދޭން ްބާރަށްްް،އާއިްްންނަށް ްއެންމެ އަދި

ްވާހަކަ ްދައްކަވާ ްްސަރުކާރުން 1111ްްއަކީ ްްއަހަރ65ްުރުފިޔާ ްވާހަކަ. ްދޭ ްމީހުންނަށް ްދެއްވުުމަގއ1111ްްިވީ ްރުފިޔާ

ނަމަްްންްކުަރއްވާްބޭފުޅުންނަށްްޯއގާތެރިކަމާެއކީްެއކަންކަްކަމެްއ.ްއެވެސްްކޮަބއިތޯްއިޚްލާޞްތެރިަކމެއް.ްކޮބައިޯތްޯއގާތެރި

މަތީންްމިހާރުްއިންފްލޭޝަންްމިހާްމައްޗަށްްްވާްގޮުތގެްރުފިޔާްދެއްވާއިުރަގއިްޤާނޫނުަގއ1111ްިއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީް

ްްގޮސްފައި ްއެ ްބަލާފައި ްއިންފްލޭޝަނަށް ްގިނައިންނ1111ްޭވާއިރު ްވުރެ ްއަށް ްފައިސާްްއެްުރފިޔާ ްއެ މީހުންނަށް
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ްއޯގާތެރިކަމާ ްމިްއެކީްްދޭންޖެހޭނީ. ްދުވަހަކު ްކޮްނމެ ްއެއީ. ްކުރުމަކީ ްްއެކަން 65ްްތާނަގއި ްމީހުންނަށް 1111ްއަހަރު

ްގެންދަވަ ްދަްއަކވަމުން ްކަމުގައި ްސަރުކާެރއް ްއޯގާތެރި ްމާ ްވާހަކަދައްަކވާފައި ްދޭ ްޤާނޫނުރުފިޔާ ްއެހެންނަމަވެސް ގަިއްނީ.

ްމިންވަރު ްއެްއޮތް ްއެހެްވެސް ްހިފަހައްޓަވަނީ. ްމި ްނުދީ ްވެސް ްމިކަހަަލްބޭފުޅުންނަށް ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްނވީމާ،

ް ްައނެއްކާެވސް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްމިއަދަކު ްއަޅުަގނަޑކަށް ްހުރެ ްއިތުްޓެކްސްކަންކަމާ ްސަރުކާރަށްްަތކެއް ްނަގާކަށް ރަށް

ނޑުތާއީދު ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްނެގުަމކީ ްޓެކްސް ްގޮތުން ްނެތޭ.ްުއޫސލެއްގެ ްއެްްހަދާއިިދކޮޅުްކުރެޭވކަށެއް ްވަނީ ްއްކަމަކަށް

ް ްދަުއލަތް ްަނގަިއގެން ްޤަބޫލުނޫން.ްޓެކްސް ްެވސް ނޑު ްލިބެންކުރަންހިންގޭނީ.ްއަުޅގަ ްފަިއސާ ްވެސް ޖެހޭނެ.ް.ްދައުލަތަށް

އިެރއްަގއިްއޮންނަްސަުރާކރަކުންްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާްްޖެހޭނީްއެރަދުކުރަންއެހެންނަމަވެސްްދައުލަތަށްްލިބޭްފައިސާްޚަ

ތުންނަށްްބަލައިގަެނޭވްތަކަކީްރައްޔިދޭްޚިދުމަތްމީހުންްްތުންނަްށްއެގޮތަށް.ްރައްޔިްންފާްވާގޮަތކަށް.ްރައްޔިތުންނަށްްމަްވާ

ްވާ ްޮކންމެހެންްޚިދުމަތްތަކަކަށް ްމަޞްްއެްގޮތަށް. ްއަމިއްލަ ްނޫނިއްޔާމީހުންގެ ްދަމަހައްޓަން ްތިބެްލަޙަތު ްންވެރިކަމުަގއި

ްޚަރަދު ްކުރަންޖެހޭ ްގޮތުްހަމައެކަނި ްބައެއްގެ ްކުރަންޖެހޭ ްފެނިގެނެއްްނުވާނެ.ްދެންްތައް ނޑުމެންނަށްްސަރުާކރު ްއަުޅގަ ަގއި

ްފައިދާް ްވިޔަފާރި ްބިލުން ްމިއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމި ްމިހާރު ްވަނީ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ްެނޭގްްހަމަ އިން

ްމި ްއިތުރުެވގެންނޭ ްތަން ްޮބޑު ްވަރަށް ް%ްޓެކްސް ްކުރީގައި 5ްދަނީ. ްަމއްޗ5ްްަ، ްވުރެ ްއަށް ްުރފިޔާ ްށްަލއްކަ

.ްޮއތީްމައްޗަށްްޖަްއސާލަްއވާފަް.ްކުއްިލައކަށްްވަރަށްްޮބޑުްތަނެއްްމ25ިނަގަނީ.ްމިާހރުްމިްނަގަނީް%5ްގޮއްިސއްާޔް%

ްއާދައިގެްހަމަ ްމިހާރު ްސަބަުބން ްބިލުގެ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާްއެއާެއއްކޮށް ްއަށް ްމީހާ އެންމެްްނިކަމެތި

ްވިޔަފާ ްގޮތެްއަގއި ްޖުމްލަްކުރަމުރިްއާދަިއގެ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްގެއްލުމެކޭ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްވާނީ ްމީހުންނަށް ްއަންނަ ން

ްގޮތުަގއި ްވެްސްްސިޔާސަތެްއގެ ްމިހަމަ ްފެިނގެން ްމުއްސަނިދްްއަޅުަގނޑަށް ްނިކަމެތިކޮށްފައި ްއަށް ްމީހާ ްނިކަމެތި ދަނީ

ް ްމީހާ ނޑަައޅައިއަށް ްކަ ްގޮތް ްވާނެ ްމުއްސަނދި ްވެގެން ްމިހާރު ްވެސް ްބިލުން ްމި ްއަމިއްލަްްދާްމިދިނުން. ގޮތަކީ

ނޑަައޅުްއވާަފިއްކޯޕަރޭޓްްޓެކުހެއްްއްދަވާފަިއްފަރުދުންގެްއަތުންްނެގޭްެޓކުހަކީްަވކިްޓެކުހަކަށްްހަް ްމިްބިލުްކަ ްގޮތުަގއި ގެ

ްޕާޓްނަރޝިޕްއޮންްމި ްއަދި ްުކންފުނިތަކުންނާއި ްިވޔަފާރި ްގޮުތގައި ްޓެކުހެއްގެ ްކޯޕަރޭޓް ްއެހެންްނަނީ. ތަކުންނާއި

ްމިްކޮށްފަޓުކޯޕަރޭ ްމިހާރު ްބިލު ްމި ްގޮތަށް ްނަގާ ްތަންތަނުން ްހުންނަ ްއަކީއޮތީ.ްްއި ްނަތީޖާ ނޑުމެންްްމީގެ ްއަުޅގަ ކޮބައިތޯ

ލާއިުރގައިްކުީރގައިްއަިމއްލަްމީހުންްކުރާްވިޔަފާރިްވެސްްވިޔަފާރިްފައިދާގެްޓެކްްސްނެގުމުގެްތެރޭގައިްހިމެނިގެްންބަލައި

ްބިލުންް ްމި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫނިއްޔާމީްއެްދިޔައީ. ްވަކިކުރީމާ ްއެްމީހުްއެްހުން ްތެރެއަށް ްބިލެއްގެ ްއެހެން ްން

ްދިޔައިމީހު ްެވގެްނ ްކަންތައްތަްއ ްނިންގެ ްމި ްބަަލއިމާ ްއަޅުަގނޑު ްަނތީޖާ ްމިކުންނަ ްހިނގާ. ްދާއިރުްްލަމާ ހިސާބަށް

ް ްބިލުން ްިމ ްހަމައެކަނި ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްކަންނޭނގެ ްނޫން ްްވާްއެކަންޏެއް ްެއނގިގަންނަން ްޖެހެނީކީ.ްގޮެތއް މި

ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްްމަޖިލީހަށް ްފަރުދުންގެ ްއަިމއްލަ ްއާެއބަވޭ ްފަރުދުންގެ ްއަމިއްަލ ްނެގުުމެގްމްއާމްދަނީގެ ްޓެކްސް ދަނީން

ް ްމި ްއެހެންވީމާ،ްިމހާރު ްެވސް. ްވިޔަފާރިބިލެއް ްމިދާ ްނެއްޓިގެން ްއަމިއްލަްބިލުން ްއެްްކުރާ ްއޭގެތެެރއަށް ްދާނީ ްފަރުދުން

ް ްމްއާމީހުންގެ ްކަންދަނީން ްނެގުމުގެ ްބަލައިޓެކްސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަތީޖާއަކަށް ްދާނީ.ްމީގެ ްވަެދގެން ްމިތައް ްވާްްލާއިރު
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ނޑުްމިްކުރީަގއިްވިޔަފާރިްފައިދާމިްގޮތަކީް އަށްްލައްކަްރުފިޔ5ްްާދެންނެވިހެންްްއިންްޓެކްސްްނެގުމުގެްބިލުންްއަޅުގަ

ްދިަޔއި ްަފއިދާ ްމަްއޗަށް ްމިވުރެ ްޓެްކސް ްޭއގެން ްވ5ާ%ްކުެރވެނީްްމާ ްމި ްދެން .ްް ްފަރުދުން ްއަމިއްލަ ނޫނިްއާޔްގޮތަކީ

ް ްްފިހާރަކަންމަތީ ްނޫނީ ްމީހަކު ްހިންގާ ްމީހ1ްައެއް ްއުޅޭ ްދީގެން ްުކއްަޔށް ްމިކޮޓަރި ްވައްޓާލީމާ ްބިލަށް ްއަނެްއ ްވާްްކު

ލައްަކ5ްްށްްނަގޮތަކީްއެމީހުންގެްއަތުންްވެްސްވަރަށްްގިނަްއަދަދެްއގެްފަިއސާްނެގިގެންދާނެ.ްކުރީަގއިްިވއްޔާްއެްމީހުން

ްއެ ްނުލިބޭތީ ްއެްރުފިޔާ ްއަތުން ްްމީހުންގެ ްނުނެގޭނެ. ްެއއް ްތްރެޝްހޯލްްއެޓެކްސް ްއެ ްތިބެނީ ްހިޑުމީހުން .ްމާޔަތުގަގެ

ްހާސްްރުފިޔ11ްާައކަށްްއާދެ،ްމްދަނީއާމީހުންގެްްމާްއެހުންްބަދަލުވެގެންްިދޔައިމީްންނަމަވެސްްމިްއަނެއްްބިަލށްްއެއެހެ

ްއަރަް ްމަްއޗަށް ްވުރެ ްމީހަކީް%އަށް ްކޮންމެ ްމަދުވެގެންް%1ްއިފި 1ްްއެންމެ ްވުރެ ްމީހެއް.ްއެއަށް ްދައްާކނެ 61ްޓެްކސް

ްރުފިޔާ ް%ްހާސް ްއަަރއިފިްއޔާ 6ްްއަްށްވުެރްމަްއޗަށް ްްއެްްދައްކާނެ.ްހަމަޓެްކސް ްދިޔަްގިންތިގޮތުްންމި ްތަްއްމަްއޗަށް

ނުޑްދަންނަވާނީވަރަކަށްްމަިތވަމުންްއަިއސްްިމހި މިއީްވަރަްށްބޮޑުްއޮޅުވާލުެމކޭ.ްނިކަމެތިްޢާއްމުްްރީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްވިޔަފާރި ްއާދައިގެ ްއަށް ްްމީހާ ްވައެއް ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްއޮޅުވާލުމެޭކްމިއީ.ްއެރަކޮށްލަިއގެން ްބޮޑު ްބިލުންްްށް ްމި މީހުން

ްނޫނިއްޔާނަގާ ްބިލަކަށް ްއެހެން ްއެއާްފައި ްެތރެއަށް ްބިލުގެ ްކަްމްދަނީގެ ްވަެދގެންމީހުންެގ ްއެްއިދިޔަްްންތަްއތައް ްމާ

ްމި ްހުށަހަޅުއްވާއިރުްްމީހުންނަށް ްބިލު ްސަރުާކރުން ްެގއްލުމެކޭ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެްވަނީ ްއަދި ބޭފުޅުްންްވެސް

ްވާހަކަްވާހަކަދަްއކަާވއިރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަންކަމާ ްޔަޤީން ނޑަށް ްައުޅގަ ްއެދެންްްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދައްަކވާނެ. އެއް

ްވި ްގޮތުންްސަރުކާރުން ްބެހޭ ްކޮބައިމިކަންކަމާ ްބަސްފުޅަކީ ްއޮތް ްދާޅުވަން ްކަންމަތީ ްވިާދޅުވެެދއްވުަމށް.ްމި އްްއެްފިހާރަތޯ

ހިމާޔަތެއްތޯ.ްމިހާރުްބިގެންދަނީްކޮންމީހުންނަށްްލިްެއއްްކޮށްލާްމީހަކަށްްއެްއާދައިގެްވިޔަފާރިްހިންގާްމީހަކަށްްނޫނިއްޔާ

ނޑަނެތަކެއްްނުނެގޭމީހުންގެްއަތުންްފައިސާްއެ އޮތީ.ްއަދިްްއިްމިށްްހީވަނީްމިކަހަލަްކަމެއްްކޮށްފަތީްކަންނޭނގެްއަޅުގަ

ްކުރެްއވި ްަޕސެންޓޭޖުވެްއިުރަގއިމިކަން ްޓެކްްސގެ ްބޮޑު ްމިްްސްމިހާ ްތަން ްބޮޑު އޮީތްމަތިކުރަްއވާފަ.ްއެހެްނވީމާ،ްްމިހާ

ްއެްއގޮތަަކށް ްހަމަ ްމައިގަްއަޅުަގނަޑކަށް ްސަބަބަކީ ްެއއް ްހަމަ ްނުކުެރވޭ. ްާތއީދެއް ްމިހާރަކު ްބިލަކަށް ްއެްއްވެސް ނޑު

ްވެސްް ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް ްމިހާރު ްގޮތަކީ ްގެންދަވާ ްޚަރަުދކުރަްއވަުމން ްފައިސާ ްަރއްޔިުތންގެ ްސަރުކާރުން ސަބަބަކީ

ްގޮެތއްްނޫން.ްއެއީކީއަދުް ްބަލައިގަނެވޭނެ ްޚަރަދުޤަްެއއްްޢާއްމުްރައްޔިތުންނަށްްެވސް ްއިްޚލާޞްތެރިކޮށް ކުރަމުންްއުމަށް

ްފައިސާ ްނޫންްގެންދާ ްމިއެއް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުވާހާްް. ްރަނގަޅު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ކަންކަން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްތާއީެދއްހިނދެއްގައި ްމިކަންކަމަކަށް ްހަމަނުކުރެވޭނޭްންަނކަށް ްމިހާރުްް. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެާއއެްއކޮްށ

ގުމުގެްބިލާއިްއެކިްކަހަަލްވަރަށްްގިނަްޓެކްްސްނެްތަކުެގްތެރޭގައިސިާޔސަތުގެްދަށުންްމިއަންނަްބިލުމިއޮތްްއިޤުތިޞާދީް

ްމިބިލު ްއެބަހުރި. ްމަންޒަުރްްތައް ްބޮޑު ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްކަެމއްގެ ްއެއްވެސް އިން

ްކުަރއްސަ ްތަންްސަރުކާރަކުންނެއް ްމިއަދު ްއެްއޗަކީ ްމިދަންނަވާ ނޑު ްނުދެއްވާ.ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑުމެެއއް ްކުރިން ންްޮކޅެއް

ްަވރަށްްބަހު ްއޮތްްބިލެްއގެްވާހަކަ.ްއޭގެތެޭރަގއިްއެަބއޮތްްގިނަްެއްއޗެހިސްކުރީްއިމްޕޯޓްްިޑއުޓީ ްަކނޑާލާްވާހަކަ ތަކަކުން

ނޑަށްްީހވަނީ ގިނަްޖަހާލެވިދާނެްކަންނޭނގެްވަރަށްްްހަމަްވަރަށްްޕޮއިންޓުްސަރުކާރުންްރައްޔިތުންގެްކުރިމަތީގައިްއަުޅގަ
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ްއެްއޗެހި ްތިރިކުަރއްވާމާްޑިއުޓީތަކެްއގެ ްޑިއުީޓ ްޕަސެންޓަށް ްސުްނ ްނޫނިްއޔާ ްވާހަކަ. ްެއކަމުްްފުޮކށްދޭ ްއެބައޮތް. ވާހަކަ

ނޑާެލވެނީ.ްއަދިްްއޭަގއި ްކަ ްމި ްކިާހަވރެއްތޯ ްތެރެއިން ްފައިސާގެ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްއެބަޖެހޭ ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެސް

ް ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނޑާލާފައި ްބިލުކަ ްއިންޓްރޮޑިއުސްޓެކްސް ްއަކުތައް ްސަބަުބން ްއެްރުުމގެ ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ްވަެރއްތޯކޮންޕެންސޭޓު ްކިހާ ްމިް،ކުރަން ްުނކުރަން ްޤަބޫލެއް ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްލިބެނީ. ްމި ްފަިއސާެއއްތޯ ްވަރެްއގެ ްކިހާ

ްނަގަންޖެހޭ ްވެސް ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްައދި ްނަގާފައި ްޓެކްސެއް ްއެހެންވީމާ،ްއެކަމަކުހުރިހާ ްކަމަކަށް. ނޑާާލއިރުްނެ ްކަ ްއެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައުލަތްވެސް ްޖެހޭ ްއެނގެން ްއެބަ ްފައިްނަށް ްވަރަށް ްއެއާހިންގޭ ްހަމަ ްއަދި ްއެބަ. ްލިބޭތޯ ެއއްޮކްށްސާ

ްއެ ްއެބަ ްނަާގިއރުގައި ްެޓކްސް ްރަްއޔިތުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑާލާފަިއ ްކަ ްިޑއުޓީ ްއިމްޕޯޓް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނގެންޖެހޭ

ްއެނބުރިލާ ްެދން ްދަޅަދައްކާލާފައި ްމިހަމައެކަނި ްއަތުން ްރަްއޔިތުން ްައޅުަގނޑުމެން ްނަގާއިރު ްޓެކްސް ނަގަނީްްފައި

ްހަ ްނިޒާމެއް ްއޮތް ްކުީރގަިއ ްނިޔަތުގަިއ ްހޯދުމުގެ ްފައިސާ ްސަރުކާރަށް ްނޫންތޯ. ްއެްއޗެްއ ްބޮޑު މަެއކަިންއެއަްށވުރެ

ނެްަގނޑުމެންނަށްްފެންނަންޖެހޭަހމައެއްނުޖެހޭ.ްކުީރގަިއްއޮތްްިނޒާމެއްްބަދަލުކޮށްލަންޏާްއަޅުްބަދަލުކޮށްލުމަކުންްއެައކުން

ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްސަްވަނީ؟ްބަޖެޓަށް ްކޮންްމީގެ ްކުރާނީ؟ބަބުން ްެއއްްްއަސަެރއްތޯ ްޓެކްސް ްހުރިހާ ްމި ނޑުމެްނނަށް އަުޅގަ

ްސަރުކާރުގެ ްނޫނީ ްނިމުނީމަ ްފުރިހަމަވީމާ،ްނަގާ ްއެޖެންޑާ ްކަންތައްތަްއްްއިޤުތިޞާދީ ްދައުލަތުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކިހނެ ްމިހުންނާނީ ްހިސާްއްތޯ. ްއެސްޓިމޭޓުދައްކަނީ ްމިއީީކ ްވާހަކަ. ްއެއްެޗއްެސްއްބުގެ ްނުދެއްކޭނެ ްމީހުންނަށް ހަދާފައި

ނޑުމެންނަށްްދައުލަތަށްްލިބޭނެްޓެކްސްގެްއަންދާޒާްއެ ނޑާލީމަްނގޭނެ.ްހަމަްއެއާްނޫން.ްއަޅުގަ އެްއކޮްށްއިމްޕޯޓްްޑިއުޓީްކަ

ްަފއިސާ ްކިހާ ނޑިގެންދާނީ ްކެ ްފައިސާ ްލިބޭ ްއެހެްނވީމާދައުލަތުން ްއެނގޭނެ. ްވެްސ ްއަންދާާޒއެްއކަން ްެއްއެގ މިކަހަލަް،

ްދައްކަ ްއެބަ ްސަރުކާރުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަންޒަރެްއެގްގޮތުގައި ްބޮޑު ހަމަްްއިދޭްނޖެހެއޭ.ްއެހެންނޫނިއްޔާކަންތައްތައް

ް ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްމިވެނި ްތަނުން ްއެއް ްުދވަހު ްއ5ްައެއް ްމީހެްއގެ ްއަެނއް ްނަގާފައި ްުރފިޔާ ްަނގ11ްްާތުން ރުފިޔާ

ްކުރީމާ،އު ްކަން ްސަރުކާރުން ްްސޫލުން ްަކންކަން ްއެ ނޑަކަށް ްއެއާއަުޅގަ ްހަމަ ްނުކުރެވޭނެ. ްެއއްދުވަުހްޤަބޫލެއް ެއއްކޮށް

ްުކއް ްއަނެއްކާ ްހަމަ ްދުވަހު ްއަެނއް ްކަންތައް ްބަދަލުކޮށްލައި،ކުރާ ްއެތި ްުމޅި ްނޭނގިގެންްްލިއަކަށް ްވާނުވާ އެްނމެންނަށް

ްއަނެް ްެއއީކީްއުޅެނިކޮށް ނޑެއްްނުދެކެން ްައޅުގަ ްަވއްޓާލީމަކާްވެސް ްބޯމައްޗަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ނޑެއް ްަކންތައްގަ ްއެހެން ްއްކާ

ްޒިންމާދާރު ްއެހާ ްއެހެންވީމާްއެއް ްކަމަކަށް. ްގޮެތްއ ްވިޔަފާިރވެރިންް، ްއާދަިއގެ ްޢާްއމު ްހަމަ ްސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ ިމ

ނޑުހި ްމަިއގަ ްއަްމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ްހަމަ ްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔްގޮެތއްަގއި ްވާހަކަ ްތާއީދުނުކުރާ ްބިލަށް ނުޑްމި ުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު.ްމިހާރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްއަްޝުކުރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ރުވަނީ

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމް ްއެއަهللا ްިޢއްޒަތްތެިރްއަށް. ްދާއިރާގެ ްވިުލފުށި ްއަުރވާނަން ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަުޅގަ ށްފަުހގައި
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ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރަޝީދަށް. ްރިޔާޟް ްއަރުވަނީްްމެންބަރު ްފުރުޞަތު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެއް

ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވި

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްބަްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްމިނެގީ ްފައިދާްހުެއއް ްވިޔަފާރީގެ ްމިދާ ްސްކުަރމުން

ހޫރިއްޔާްޤަރާރަކުްންންްަރީއސުލްޖުމްކަމަށްްބުނެްޤާނޫނުއަސާސީްތައްއިންްޓެކްްސްނެގުުމގެްބިލުްާޤނޫނުްހިންގާްފަރާތް

ްމި ްކުންފުނިތައް ްްއުފައްދާ ްއެީއްޮގތަށް ްނޫން. ްސަބަބެއް ްބަލައިގަނެޭވނެ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްއޮތުމަކީ ލިޔެފައި

ްއުފެއްދޭ ްކުންފުނި ްަޤރާރުން ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގަޮގތަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނޫ ްއޮންނާނީ ްއެހެންނަމަވެސް،ްށް .

ްއެ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްލިބިފަްމިއަދުގެ ްްބާރު ްތަޢާރުޟު ްއެީއ ްނޯންނާނެ. ްއެްއޗެއްއެްއ ްދަންނަވަންްވާ ޖެޭހްކަމަށް

ްޤާނޫނު ްއެއީ ްޤާނޫނު. ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްައޅުަގނޑު ްސަބަބަކީ، ްމާއްާދގ121ްްެައސާސީގެ ވަނަ

ނޑުމެްން.ްއެހެފަތަނުންްބޭރުކޮށްްކަމަށްްވިދާޅުެވްމިްހުށަހެޅުންްވަނީްއަނބުރާްމިްޚިލާފުވާް)ށ(އާ ންވީމާ،ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްބިލުގެ ްބިލެއްްްބަހުސްކުރަމުންގެންދާ ްހުށަހެޅޭނެ ްަމޖިލީހަށް ްނޫނިްއޔާ ްިއޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުގައި ްބައި ްދެންނެވި މި

ނ ްެއއް.ްްމިއީްޮބޑުެވގެންވާްިނޒާމީްމައްސަލަ،ްޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއެހެންވީމާކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ް

ް()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު ްމަޖިލީހަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލު ްނުަގންނަން.ްމި ްބަަލއެއް ްކަމަކަށް އެއް

ްމި ްމިްބަލައިގެންފައި ްގެެނވިފައި ްއަށް ްފްލޯރ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޤާނޫނުއަްވަނީ ްމި ްކަންތައްަތއްްވަނީ ްހުރި ސާސީަގއި

ްޮކމްޕެރިބަލްްއި،ބަލަ ްއެ ްބަހުވާްެއއަށްފަހުގައި ްބިލުގެ ްމި ްއެހެންކަމުން، ނުޑްތީ. ްއަުޅގަ ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ސް

ްމި ްދަންނަވާަފއިްފުރުޞަތު ްކުރިން ްައޅުަގނޑު ްޢިއްްއަރުވަނީ ްޢަބްދުއްރަޙީމުާވ ްމެންބަރު ްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގް، ފޮނަދޫ

ްއަށް.ްهللاޢަބްދުްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުޢިއް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްފޮނަދޫްދާ
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ްފައިދާ ްވިޔަފާރި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ ްއައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. ްނެގުް`. ްޓެކްސް މުެގްއިން

ްސްގަިއ....ބިލުގެްބަހު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެްނދަ ްވާހަކަދަްއކަމުން ްމެންބަރަށްްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަަވން. ްމަޑުކޮށްލަދެއްވުމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ވާ

ކިްގޮތަކަްށްއަށްްއަޅުަގނޑުްވަނީްވަްްއެއްްމިްހުށަހަޅަނީ.ްދެންމެްވިދާޅުވިްމައްސަލަްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްއެހެންވީމާް ްއަރުވާފަ. ްޖަވާބެއް ްމައްސަލަް، ްއެހެން ްއޮތްްއެނޫން ްޢިއްްކަމަށްްއެއް ްމިްވަންޏާ ްމެންބަރަށް ޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތަޢާރަޟްވުެމއްްއުޅޭްަވނަްމާއްދާއާްޚިލާފުކަމަށްްއެްާމއްދާގެް)ށ(ާއްޚިލާފުކަމަށްްުބނެްއެއ121ްްާޤާނޫނުއަސާސީެގްްމި

ްބު ްމިކަމަށް ްއިޞްލާޙު ްބިލެއްގެ ްހުށަހެޅި ްމިތަނަށް ްއަްށްްނެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮތްއިރުަގއި ްބޭރުކޮށްފައި ތަނުން

ްނެހެދޭ ްކުންފުނި ްޤަރާރުން ްއޮތްްްމިހާރު ްޤާނޫގޮތަށް ްނޫ ްއަިދ ްބާުރގެްނުއަސާސީއޮތުމެއް ްއެ ްބާރެއް ްއޮްތ ްލިބިަފއި ން

ްކަމެއްްނުކުރެވޭނެ.ްްދަށުންްއެ

ް

ް

 ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްމެންބަރު، ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެިރ

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްއަޅުްދަންނަވަން.ްތި ްނޫން.ްމިހާރު ްފުރުޞަތުއަރުވަންްއެއް ްވާަހކަދެއްކުުމގެ ނޑު ގަ

ްއަުރވަން.ްއަށްްވާހަކަދެްއކުމުގެްފުރުޞަތުްهللاއަށް.ްޢަބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދުهللاްދުޢަބްޢަބްދުއްރަޙީމުް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްލުްވާަހކަދެއްކޭްކަހަލަްމާޙައުލެއްްާގިއމުކޮށްދެއްވީމަްއިނގޭތޯްވާހަަކދެއްކޭނީ.ްމިއީްޓެކްްސގެްބިމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ވާތީްއަޅުަގނޑުްވެސްްހަމަްވަރަށްްގިނަްވާހަކަދަްއަކންްއެބަްބޭނުންވޭ.ްމިހާރުްަރނގަޅުތޯ.ްވާހަކަދަްއކާލެޭވވަރުްްކަމަށް

ްފައިދާް ްިވޔަފާރި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާޙައުލު. ްހަަމްްވެއްޖެބާ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްިބލަކީ ްނެގުުމގެ ްޓެްކސް އިން

ްފަށަ ްވެްސްދަންނަވާވާހަކަދަްއކަން ްމަޑުއްވަރީމުން ްފަދައިންްްނީ ްވިދާޅުވި ްޢަލީ ްިވސާމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ާދިއރާގެ
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ްއަޅު ްމިއަދު ްމިޖެހެނީ ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްނޫނޭ. ްބިލެްއ ްާތއީދުކުރާ ްއޮްތްއަޅުަގނޑު ްހާލަތު ްރާއްޖޭގެ ަގނުޑމެންގެ

ްގޮތުން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއް ްގެންދަވާ ްޢިއްޒަތްތެރިްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްތިއްބެވި ްއެހެންެވސް ްއަދި ްގޮތަކަށް ްދަތިނުވާ ްމެންބަރަށް ޒަތްތެރި

ްދަންނަވަމުން،ް ްޢަމަލުކުރެްއވުމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްެބވި ްތެރޭގައި ްހޯލް ްމި ްގޮތަކަށް ްދަތިނުވާ މެންބަރުންނަށް

ްއަުރވަން.ްރުޞަތުގެންދެވުމަށްްއަުޅަގނޑުްފުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަޮކޅުްކުރިއަށްް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދު

ނޑުްދަންނަވަމުންްގެންދިޔައީްައޅުަގނޑަކަށްްަޤބޫލެއްްނުކުރެެވއޭްމި ލަތަކީްމިކަންްކުރަންްހާމިްްއިްވަގުތާްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްދަ ްމި ްއެހެން ްކަމަކަށެއް. ްހާލަތު ްަވގުތާިއ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހީވަީންއޮތް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ންނަވާލީ

ނޑުމެންނަށްްގަާވއިދުްހަނދާންކޮށްދޭންޖެހޭނީކީ.ްްތަނަށްްދިޔައިމަކާްހަމައެކަނިްމި ްނޫންހެންްމަނިކުފާނުްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތެރިްމެންބަރުްކުރިއަްށްގެންދަވާ!ޢިއްޒަތް

ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަ

ް.ްވިޔަސް..ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިތާްތިބެެގންްއުނދަގޫކުރީމަްެއއީްއެމް.ީޑ.ޕީްމެންބަރުންްކަމަށް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންަދވާ،ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްކުރިއަށްްގެ

ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްރަޙީމުރުްޢަބްދުއްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމި ްރައީްސ،ްބައްލަވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެްނދަނީ. ްއުނަދގޫކުރަމުން ްއަުޅަގނޑަށް ްެޗއަރޕަރސަން ްަވގުތީ ގެ

ްކަަމކުނުދާނެ.ް ްއަދި ްިދއްކޮށްިލޔަކަސް ްއަތް ްހަދާފައި ްމިހެން ްސިފަކުރަްއވަނީ. ްިތ ްަގވާއިުދ ކޮންގޮތަކަށްތޯ
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ްިކޔަިއގެންްއަޅުަގނޑު ްޕާީޓއޭ ްވެިރކަންކުރާ ްިމއީ ްއެނިގއްޖެ. ްމިތާ ްއެބަޖެހޭ ްދޭން ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދަްއާކނެ މެންނަށް

ނޑުމެންްވާހަކަދައްކަންްތެދު ނުޑމެންގެްފުރުޞަތުގައިްއަުޅގަ ނޑުމެންނަކަެށއްްއަުޅގަ ވީމަްއެހެންްމީހެކޭްކިޔައިގެންްއަުޅގަ

ްދެއްވަންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފުރުޞަތު

ް

 ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އިށީނދެވަޑަިއގަތުމަްށްޙަމީދުްސިންްތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒައާނ،ް

ްދަންނަވަ ްގެންދެވުމަށް ްކުރިއަްށ ްވާހަކަކޮޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަަޑއިގަުތމަށް ން.ްދަންނަވަން.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއިށީނދެވަަޑއިގަތު ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ްދަންނަވަން.ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް މަށް

ންދޫްއަާށއި،ްއަދިްއަދިްނިލަهللاރަޙީމްްޢަބްދުްތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްގެްޢިްއޒަތްތެިރވަންްފޮނަދޫްދައިރާއަޅުަގނޑުްނަސޭހަ

ް ްޢަބްދުލްމުޙްސިން ްމެންބަރު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ދާއިރާގެ ްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް. އިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށްްްޙަމީދަށް

ްނަސޭހައަރުވަފުރުޞަތު ްއިށީނދެަވޑަިއގަތުމަށް ްމެން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުތްތެރިވަން. ްވާހަކަދެއްެކވުމަށް ވަނީްްންބަރަށް

ްޚިޔާލެްއް ްކޮންމެ ްބޭނުން ްފާޅުކުރަްއަވން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްއަުރވާފަ. ްފުރުޞަތެއް އަޅުަގނުޑ

ްެއއް ްއަދިވެސް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްަވޑަިއގަންަނވާ. ްނަސޭހަްފާޅުކުރެްއވޭނެ. ރިވަންްތްތެފަހަރު

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުއްފޮނަދޫ ްޢަބްދުްމެންބަރު ްދާއިރާގެهللاރަޙީމް ްނިލަންދޫ ްއަދި ްމެންބަުރްްއަާށއި ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެއްތްތެރިހަނަސޭްޙަމީދަށްޢަބްދުލްމުޙްސިން ްއަދިވެސް ްއިށީންވަން ްފަހަރު )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްދެަވޑަިއަގތުމަށް.

ްކުރިމަތީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަސައްކަތްަގއި ްްކުރަންމިއަދު ްއޮތީ ްެއހެންވީމ21ްާމި ްމިނެޓް. ްވަރަކަށް ،ް ވަރަކަްށ21ްްމި

ް ްމަަސއްކަްތކުރުމަށް ްހެޮޔގޮތުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރުޞަތުމިނެޓް ްމި ްއަރިހުންްދެއްވުމަށް ްމެންބަރުންގެ ޢިްއޒަތްތެިރްދެ

ްއަ ްއަދަބުވެިރަކމާ ްވަރަށް ްޅުަގނުޑ ްއެދެން. ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހުއެކު ްެއއް( ނުޑްފަްއަދިވެސް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން ހަރު

ް ްމިހާރު ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްޢަބްދުއްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަބްދުމެންބަރު ްްهللاރަޙީމް ްއަށް ްވަނީ ވާހަކަދެއްެކވުމަށްްމިހާރު

ްފުރުޞަތު ްއެހެންީވމާއަރުވާފަ. ްކުރިއަްށގެން، ްވާަހކަކޮޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުގައި މަށްްދިއުމި

ްތުފުރުޞަ ްއަިދވެސް. ްއަރުވަން ްދާއިރާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޢަބްދުއްފޮނަދޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަބްދުގެ ްهللاރަޙީމް

ްްްއަރުވަން.ްމިްފުރުޞަތުވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުަމށްް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاްރަޙީމްްޢަބްދުފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއް

ްސް.ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީް

ްް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުްމެންބަރު

ްދަންނަވަންއިށީނ ްދެވަަޑިއގަތުމަށް .ް ްދާއިރާގެ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްކުރިއަްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރިްފޮނަދޫ ްށްވާހަކަކޮޅު

ްްމަށްްދަންނަވަން.ްގެންދިއު

ްް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްރަޙީމުފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއް

ްދެންނެވި ްކުރިްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާއީދުޝުކުރިއްާޔ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބިލަކީ ްމި ްބިލަކަްށްހެން ކުާރ

ނޑެއްްގަސްެތއްްުނކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްްކާކަށްގޮތުންްެއހާްދިގުކޮށްްވާހަކަދައްްްބެހޭްމިްބިލާްނުވާތީ ެވސްްއަުޅގަ

ްފައިދާ ްިވޔަފާރި ްއެބަހުރި.ްެއއީ ްވާަހކަ ްބައެއް ްބޭނުންވާ ްދަްނނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްޓެކްސްްފުރުޞަތުގައި ަނގަންްްއިން

ްބަލާއިރު ްއެްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލާއިރުްނޫންްއަިދ ްކުަރން ްއަޅުަގނޑުްކަންތައްތައް ްހުޅުހެންވޭރުްއެްމެންވެސް ބަޖެހޭ

ްލާބަް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުރިްްދާއިރާގެ ްމަންފާ ގޮތަށްްްއާއި

ްކަންކަމުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއަދި ްކުރަން. ްްކަންތައްތައް ްމި ްގޮތަށް ްއެނގޭ ްޢިއްޒަތްތެިރްރައްޔިޙަޤީޤަތް ތުންގެ

ް ްހުރިހާްވާހަކަމަޖިލީހުގައި ްތިމާމެން ްދައްކަން. ްކޮށްފަްެވސް ްގޯްސކޮށް ްބޮލުގަްއިކަމެއް ްބައެްއގެ ްވާހަކަަތއްްއެހެން ްއި

ނޑުމެންްވަދަްއކާކަގޮތަށްްވާހަކަްއަޅުވާދުނާމުބަްގޮތަށްްއެްއަޅުވާ ްކުރަންޖެހޭްރަށްްއެކަާމްދޭތެރޭގައިްހިތާމަންްެއީއްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްފެނަމުންްމިްޖެހެނީްއަޅުްކަމެއް.ްއެހެންދަންނަވާލަންްމި ވަނަްރައްޔިތުްނގ27ްްެދިޔައީްމިްރައްޔިތުންގެްްގަ

ްގިނަ ްއެންމެ ްމަޖިލީސް ްމި ްއައިއިރު ްމިހާތަނަށް ްފެށިގެން ްހުއްޓުވާލައިްމަޖިލީސް ްމަްއިން ްމަޖިލީސްގެ ސައްކަތްތައްްމި

ްހުރަސްއަޅަިއ، ްހުރިހާްކުރުމަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީްމި ްގެންދިަޔއީ ްކުރަމުން ްްކަމެއް ްމެންބަރުން.ްއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ

ްުހރިހާ ްއެ ްމިއަދު ްފަރާތްަތކުގެްއެހެންނަމަވެސް ްއިދިކޮޅު ްަމސައްކަތްްކަމެއް ްެއޅުވުމަށް ްގެންދިަޔްބޮުލގަިއ ކުަރްއވަމުން

ލަްންދަންނަވާްއިެއކީގަްނުކުރޭ.ްަހމަްއެއާްވެސްްޤަބޫލެއްް.ެއއްްނުަގނޭްނަމަވެސްްދިވެހިްރަްއޔިތުންްމިއަދުްއެކަންްބަލަ

ްމި ްޤާނޫނެއް ްމިފަދަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަރުކާރަށްްްބޭނުންވަނީ ްމިއޮތް ްމިއަދު ްފާސްކޮށްގެްނ ވަގުތު

ްމިް ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްއުނދަޫގވާެނ. ްއުޅެން ްޤައުމުަގއި ްމި ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދީފިއްޔާ ބާރުތަކެއް

ްމިތަނުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާއިރާަތއްްފާސްކުރީމުްޖެހެނީ ްއިދާރީ ްހިންގުުމެގްްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއުސޫލުން ލާމަުރކަޒީ

ްޖުމްލަް.ޤާނޫނެއް ްކިޔާފަ ްއިދާރާއޭ ްޤައުމީ ްއޮތަތީވެްއޭަގއި ްމިފެންނަނީްމީހުންްދިރިއުޅޭްްއެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މިއަދު

އުމީްޤަް،ެވސްްއެްއގައިކޮްނމެްގެ،ްވެސްްއްަގއިއްދެކޮންމެްސަރަހަް،ވެސްްްކޮްނމެްއަތޮޅެއްަގއިް،ވެސްްްކޮންމެްރަށެއްގައި

ްއިދާރާތައްް ްނަމުަގއި ްްއެްހަދައި،ްއިދާރާގެ ްދީފ11،11،01ްަތަންތަނަށް ްމުާސރަ ްރުިފޔާ ްމުވަްއޒަފުންތައްްހާސް އި

ްދިވެިހްސަރުކާރަދިވެހިްވައްަދއި، ްމުސާރަތައްރާއްޭޖގެ ްބޮޑެތި ްނުކަތާވަރުގެ ްްށް ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ުމްއްޢާދީގެން

ދަންނަވަނީްމިަފދަްބިލެއްްފާސްކުރަންްެއއީްްއަޅުަގނޑުްމި،ްރުަވމުންދާްމަންޒަރު.ްއެހެންވީމާރައްޔިތުންްނިކަމެތިެވްފަޤީ
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ްކަމެއްް ްތާއީދުްހެޔޮވާވަުރެގ ްެއކަމަށް ްކަށެއްްނޫނޭ. ްކުެރވޭ ްކިތަްވެސް ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްމިްނެތޭ. ްީރއްޗަށް ްންމެ

ްިކތަ ްތެދުެވވަަޑިއގެން ްތާނގައި ްފަށުވި ްދައްަކވަމުންްއިންމެ ްވާހަކަތަެކއް ްއޮުޅވާލުމަށްޓަަކިއ ްރައްޔިތުންނަށް ބާރާތުން

ްބޭފުޅުންްްގެންދެވިކަުމގައި ްެއނގިަވޑަިއގަންވާ ްޙަޤީޤަތް ްކަންކަމުގެ ްމިއަދު ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްިދެވހި ވިޔަސް

ް ްމިތާކު ްނެތީމު ނެޑއް ްއަުޅގަ ްއެބަތިއްެބވި. ްބޭފުޅެްއގެވަކޮންމެހެން ްދަންނަވާކަށްްކި ްއެހެންނަމަވެްސ،ްނަން .

ްނިކަމެތި ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްގެންދަނީ ްފެންނަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްމަޖިލީހުން ްމި ކަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމަސައްކަތް ްލިބިވަޑަްދިނުމަށްޓަކައި ްބޭފުޅުންނަށް ްތެދުވެްކުަރއްވާ ްފުރުޞަތުގައި ްއޯާގވެރިްއިަގންނަވާ ްަކމާްރައްޔިތުންނަށް

ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްްއިއެީކގަ ްމިއަދު ްއަުޑއިވެމުންަދނީ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްމަންޒަރު. ްއުުޅވަމުންދާ ްދައްަކވަްނ ވާހަކަފުުޅ

ްައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ްއަޑު. ްބުނާ ްސަރުކާރެކޭ ްޯއގާތެރި ްކޮންނޭްމިއޮތީ ްެއއީ ްކޮންގޮތަަކށްްްގޮަތކަށްީވ،ނގެ ްޯއގާތެރިވަނީ

ްދަންނަވާ ްމި ްނަޒަުރްހިންގާލާއިކަމެއް.ްއެހެން ްއޮްތގޮތަށް ްމިއަދު ްާހލަތު ްޞިއްޙީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެްންލަނީ ްއަުޅގަ ރު

ްކަރުނަ ނޑުމެންލޮލުން ްައޅުގަ ްއެބަެޖހޭ.ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްމަސައްކަތްކުރުމަްށވުރެްއޮހޮރާލަން ްޓެކްްސްނެުގމަށް ްމި

ްބަޔަކަްމާ ްދައްކަން ްޓެކްސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްނޫންތޯ ްދުނިޔޭގަރަނގަޅެއް ްޞިއްޙަތެއްަގއިްްއިށް ްދުޅަހެޔޮ ތިެބޭވނީ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްނެތް ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްގޮސް ްފެިއލްވެގެން ްމިއަދު ްނިޒާމު ްޞިއްޙީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ތިބެގެން.

ްޚިދުމަ ްޞިއްޙީ ްކަަހލަ ްެއްއވެސް ްރަށްތަކުގައި ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާްއަތޮޅުތަުކގައި ްގޮތެއް. ްލިބޭނެ ްތެއް މިފަދަް،

ްކޮންްހާލަތެއް ްއޮްއވާ ްމިގައި ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ ްނެގޭނީ. ްޓެކްސް ްފައިދާައކުންތޯ ްެއްއގޮތަކަްށވެްސްްވިޔަާފރީގެ އުޅެނީކީ

އާއިްކުރިއެރުްންްައށްްތަރައްޤީްނޫން.ްމިްއުޅެނީކީްދިވެހިރާއްޖެްދެްއވާކަެށއްއާއިްމަންފާްހޯއްދަވައިްރައްޔިތުންނަށްްލާބަ

ްނޫންްގެންނާކަށް ްވެސް ްވިދާޅުވި. ްޢަލީ ްވިސާމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމިްފަދައިްމަުޑއްވަރީ ްއުޅެނީ ްމި ން

ްފެއިލް ްއެއްގޮެތއްސަރުކާރު ްހަމަ ްހަދާނެ ްދެން ްޙަޤީޤަތުގައިްްެވގެން. ްނޭނގިގެން. ްޓެކްސްްްެވސް ްމި ްސަރުކާރަކުން މި

ްނު ްމަސައްކަތެއް ްމި ްޤާބިްނަގަިއގެން ްއެަކމުގެ ްކުރެވޭނެ.ްއެއީ ްމިްސަރުކާރަކުވެސް ްމީހުންނެއް ްބޭފުޅުންްނެތް.ްއެްލު

ްމިާހރު ްއިންނަވަިއގެން ްކުިރމަތީގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުުފޅުކުރަްއވާ. ްއެބަ ްއެކަން ްދާއިާރގެްްވެސް ްތޮްއޑޫ ވެސް

ނުޑްއެްދަްއކަނީްރަނަގޅުވާަހކައޭ.ްތިމަންނަ ކަމެއްްމެންނަކަށްްމިޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްަވޙީދުްއެބަްވިާދޅުޭވްއަުޅގަ

ް..ދައްކަނީ.ްވަރަްށްޙަޤީޤީްވާހަކައޭްއަޅުަގނޑުްމިްްއީއަުޅަގނޑުްމިދަންނަވަނީްމި،ްނުކުރެވޭނޭ.ްއެހެްނވީމާ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަުރވަން.ންމާލެއްވުމަށްްފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލެއްވީތޯ.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަކޮޅުްނި

ް

ްްްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްރަޙީމްްޢަބްދުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްފޮ
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ްއެނ ްެވއްޖެއަޅުަގނޑަށް ްގޮތުން ްއޮްނނަ ްަދއްކަްއްޔާްގިަފއި ްވާހަކަ ްމެންްަދއްކާމެންބަރަކު ްއެހެން ނިޒާީމްްބަރަކުހުްއޓާ

ްއެދުނީމާްޖެހޭނީްއެްމެންބަރަކު ނޑާލަން.ްރައީސްްކޮންމެމެދުްވާހަކަްނުކުތާއަކަށް ްއި،ހެންްަވގުތުްައވަހަށްްނިންމާލާފަކަ

ްކަމެއްްގެންދެވިހެންްގެންދަވަންްއުުޅްއވާނެްޚިލާފަށްްއެއްކަލަްަވގުތުޮކޅުނުދީްކުރިއަށްްެވގެންްަގާވއިދާްކަންްކުރައްވަންމި

ްރަން.އްްނުކުކަްނިންމާލާަކށްްގަސްތެހުރި.ްވާހަނެތް.ްއަޅުަގނޑުްމިްބިލަށްްދައްކަންްހުރިްވަރަށްްގިނަްވާަހކަްއެބަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްހުށަހެޅުްއުވމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްްށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑާްދިމާލަށްްއެެހންްއެއްެޗއްްވިދާޅުވީމަްބެހޭްބިލެްއގައިްވެސްއަޅުަގނޑާްނުް ޅުނުވީމަ.ްރިާޔަސތުންްއެއްެޗއްްވިދާްއަުޅގަ

ްޑީ.އާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްކިތަންދެން ްދިޔައިމަ ްއިއްޔެ.ޕީްނ ްނުވާނެ. ްދެން ްބަދަލެއް ްއެކަން ްހިތްދަތިވިޔަސް ްވަރަކަށް ްމެ

ްމައު ްނިމިއްޖެ. ްއިއްޔެ ްދެނިމިއްޖެ. ްއަދި ްނިމިއްޖެ. ްވެސް ްވެިރކަން ްއަޔަކަމޫންގެ ްނުދޭނަން.ްްން ވެްސްއަޅުަގނޑުމެން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްަސލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްނެންގެވި ްތި ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަެވސް، ްނޫން. ހުރިހާްްވާަހކަދައްަކވާއެއް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްވެސް ްމެންބަރުން ްހަމަްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއީ ްހިތްތެވުމަކީ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްވެސް މެންބަރުންނަށް

ްއަނެްއކާވެްސްއެހެންްޢިްއޒަތްތެިރް ްަކމެއް.ްމިްފުރުޞަތުަގއި ކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަުކްކުރަންްޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ

ށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިލުފުެއއީްއަރުވަން.ްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްމެންބަރަކަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ވާްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްނޫންްްއެއްްހުށަހެޅުމަށް.ްކުރީަގއިްހުށަހަޅުއްވާފައިްރިޔާޟްްރަޝީދު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްއެއްްހުށަހެުޅމަށް.ްްއެހެންްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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ް:ވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑަށްް ނޑުްވާހަކަދަްއކަނީ.ްމިހާރުްމިތާްއިންނަންްއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމުޅިންްއެހެންްކަމަކާްބެހޭްގޮތުންްއަުޅގަ

ްކޮންމެްއުނދަޫގވާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްއަޅުަގނޑު ްހިނގައްޖެ. ްއަޚްްފަހަރަކުްވަރަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ،ްވާހަކަދެއްކީމަ

ްމެ ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްުއނދަގޫކުރަްއވަނީ. ްއިނދެ ްމިތާ ްއަޅުަގނޑަށް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްންބަރު މިތާްމިހާރު

ްއިނެދވޭ ްވާހަކަްކަށްއަޅުަގނަޑކަށް ްދެއްިކ ްމިތާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްތިްނެތް. ްއޮތްއަީކ ްބޮޑުކުރަން ްއެައރޕޯޓު 16ްްމަރަފުށީ

ް...އެްވާހަކަް،ބޮޑުކުެރވެންްއޮތީްޓެްކސްްނަގަިއގެންނޭ.ްއެހެންވީމާްހެކްޓަރ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޫލެއްނުކުރެޭވ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެއްްކަމަށްްޤަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްތިްމައްސަލަިއގައިްިތއީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދެންްޖެހިގެންްލިސްޓުަގއިްއޮތީްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުގެްނަންފުޅު.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުް

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްވާހަަކކޮޅުްކުިރއަށްްގެްނޮގސްްނިންމަވާލެއްވުމަށް.

ް

 ްވާަހކަދެއްެކވުން:هللاްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދުއް

ްއާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެްސްޤަޝުކުރިއްާޔ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީދެ، ްމަްބޫލުކުރަން ްވަނީްއުސް ްވެިރކަން ނިމިފަ.ްްމޫންގެ

ްޤަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއެކަން ްނޫނޭ ްމިްްބޫލުނުކޮށްގެނެއް ްދިމާވެގެން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްނިމުނީމަތާ ްވެރިކަން ްއުޅެނީ.ްއެ

ްއުޅެނީ.ްއެއީްނޫންތޯްމިްވެގެންުއޅޭްގޮަތކީ.ްބަލަ،ްއުޅެނީ.ްދެންްވެރިކަމަށްްއައިްބަޔަކަށްްމިކަންްކުރަންްނޭނިގގެންްމި

ްމައުރަ ްއީސް ްވެސް ްވެިރކަނ11ްްމޫން ްޤައުމުަގއި ްމި ްއެއަހަރު ްވަަޑއިގެންެނވިއިުރްްކުރިއޭ. ްވެރިކަމަށް މަނިކުފާނު

ވަަޑއިގެންެނވިއިރުްަރއްޔިތުންނަްށްވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަމުންްަވކިވެްމަނިކުފާނުްދިްއެްއާއިްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްލިބޭްއާމްަދނީ

ް...ނގެއޭްލިބޭްއާމްދަނީއާއިްރަްއޔިތުންނަށްްއެ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ނޑުެމންްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދެްއެކވުމަށްްއަޅުގަ ްބިލަށް ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްކުރިމަތީަގއި ގެ

ްފުރުޞަތުްއަރުވާފައިްވަނީްިއނގޭތޯ.

ް

 ް:ވާަހކަދެއްެކވުންهللاްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދުއް
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ްހުމެއް ްޫނނީްރޯގާއެއްްރަށުގައި ްއެްއަިއސްގެ ްފަރުވާްމީހާްޖެހިގެން ްގޮތުން ްޚިދުމަތެއްްނެތިގެން،ްޞިއްޙީ ްލިބޭނެ ްއަށް

ްފަރުވާ ްފެންވަރުަގއި ްއަތޮޅު ްނުދެިވގެން ްފަރުވާްއެއް ްފެންވަރުގަިއ ްސަރަހައްދީ ްނުލިބިގެން ްއައިސް،ްނުލިއެއް ބިގެން

ްފަުރވާ ްއެްނުުއޅޭކަށްްނުލިބިގެންމާލޭގައި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާޯތ ްއިނގޭތޯ. ްވެިރކަމާްމަނިްޖެހެއޭ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްުކފާނު

ްތެެރއި ްއަތޮޅުތަުކގެ ްާރްއޖޭގެ ްހެލްތުހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވިއިރު ްހުންނާނީ ްައތޮޅެއްަގއި ްމިްން ްުކޑަކުޑަ ްކިޔާ ްސެންޓަރޭ

ްއެ ްތަންކޮޅެއް. ްހެލްތުްްވަރު ްއެންމެ ްހުންނާނީ ްއެހެންްތާނގަިއ ްވޯކަެރއް. ްއޮތީ ްވެރިކަމުްނ11ްްތޯ ްފަހުން އަހަރު

ްކޮންވަިކވެ ްިމައދު ްތިްވާހަކަަވޑަިއގެންނެިވއިރު. ްަދއްކަްނތޯ ްމުްއެއް ްދިަޔއިމަްއުޅެނީ. ްފެއިލްެވގެން ްސަުރކާރު ޅި

ނޑުމެންްމިކޮން 11ްތިބީ.ްެއްްދެކެފައިްމިއަަހރ11ްްުތިބީްއެކަންްތަޖުރިބާކޮށްފައޭ.ްއެްްހަޅޭކެއްތޯްމިތާްެލވޭނީ.ްައޅުގަ

ް ްކުރިއެރުމާއިްއަހަރު ްައއި ްަޤއުމަށް ްތަހުޒީބާއިް،ާއއިްތަރައްޤީްް،ދިވެހި ްތަޖުރިބާކޮށްގެންޭންްތަަމއްދުނު، އަުޅަގނޑުމެން

ްކޮން ްމިތިބީ.ްދެން ްދިވެހިްސަރުކާރުގެ ްމިތާ.ްމިއަދު ްހަޅޭކެއްލަާވަކށްތޯ ްމިޞިއްޙީ ްފެއިލްވެފަްނިޒާމު ޞާދީް.ްއިޤްތިއޮތީ

ްފެއިލްވެފަ ްމިއޮތީ ްއިޖްދާއިރާ ްފެއިލްވެފަތި. ްމިއޮތީ ްދާއިރާ ްމިމާޢީ ްޢަދާލަތު ްއިޖްތިމާޢީ ްދެންްް. ްގެއްލިފަ. ވަނީ

ްމައު ްަލވާނީ. ްމިތާ ްމިކޮންހަޅޭކެއްތޯ ްނޫނޭ ްނޭނގިގެން ްނިމުނުކަން ްސަރުކާރު ްކިހިނެއްްމޫން ްމިްްއުެޅނީކީ. ްވެގެންތޯ

ްފުރަގަހުންނާ ްތެދުވީމަ ްވާހަކަދަްއކަން ްބިލަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިމައުޅެނީ. ްކިތަންއި ްހަޅޭކެއްލެވިޔަްސްތިން މެ

ްވާަހކަ ްދަްއކާނެ ްވާހަކަްއަޅުަގނޑުމެން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްކިޔާނީ. ްއެްއޗެއް ްކިޔާނެ ްދަްއކާނީ. ްެވްސްްެއއް އެއް

ްވާހަކަ ްދަންނަަވންތޯ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްނުކޮށްލާނަން. ްދުލެއް ްެވސް ްފުރުޞަތެއް ްްނުހުއްޓޭނެ. ިވޔަފާރީގެްއެއް.

ްޓެކްްްފައިދާ ްމިއިން ްސަރުކާުރ ްމިއޮތް ްމިއަދުގެ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްމިއީ ްބިލު ްނެގުުމގެ ްކުރަްންްސް ްއޮްއވާ ތާނގައި

ްކުރަްންމިްހެޔޮވާވަރުް ްމިްކަމެްއްނޫން ްައޅުަގނޑު ްާދއިރާގެްދަްއުޅެނީކީ.ްއެހެންވީމާ،ްަތކުރާރުކޮށް ްމަޑުްއވަރީ ްނނަވަނީ

ނޑުްމިްބިލަކަށްްތާއީދެއްްނުކުރަމޭ.ްނުވެސްްކުރާނަމޭްވިދާޅުވިްފަދައިންްއަްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިސާމްްޢަލީްއެޢި ޅުގަ

ްމީހު ްައޑުއަހާ ްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑުގެ ްމިތާނގައި ްޮކންމެހެން ްރައީސް.ްދެން ްއަޑުިއވުނަނުދިނުމަށްޓަކައިްޢިއްޒަތްތެރި ްންނަށް

ްހަޅޭ ްބާރު ްލަވާނެްއްމާ ްއެންމެްތަކެްއ ްބިލަީކ ްމި ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްދާއިރާެގްްފުރަތަމަްކަމެއް ވިލުފުށީ

ްއެ ްރަޝީދު ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްފަދައިން ްއެހެންވީމާ،ްވިދާުޅވި ްބިލެއް. ްަތޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްއިދާރީ ްފުރަތަމަ ްކަމެއް.ްްމަޖިލީހަށް ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއެއީ ްވެސް ްބަލައިގަުތމަކީ ްބަލައިގެން މޭޒުން

ްތަ ްހަމަ ްރައީްސ، ްދަންނަޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެްވާލަކުރާރުކޮށް ްގެންދާ ްާވހަކަދައްކަމުން ްމަޖިލިސްގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ން

ްމިް ްފުރަގަހުން ްކުރިމަތިންނާއި ްގެންދާއިރު ްވާހަކަދަްއކަމުން ްމެންބަރަކު ްއެ ްވިޔަސް ްކަަމށް ްމެންބަރެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ވަންޏާްްއެކޭ.ްއެކަންްރައީަސށްްނުކުރެއްވޭްކަމަށްތައްްހުއްޓުވުމަކީްމަޖިލިސްގެްރަީއްސގެްޒިންމާއްލަވަމުންްގެންދާްހަޅޭ

ްއަިމއްލަ ްިއސްިތއުްރައީސް ްމިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަވޑަިއގަންނަވާޭށ. ްތިބެނީްްފާދެއްވާަފއި ްމި ްވާހަކަދަްއކަން ތާނަގިއ

ްއެހެންްާއއިްޤާނޫނުއަސާސީ ްތެރެއިންނޭ. ްފުރުޞަތެއްގެ ްލިބިދޭ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަގވާއިދުން ްމަިޖލީހުގެ ވީމާ،ްމި

ްލަވާނެއްތާްތިބެގެންްހަޅޭްއަށްްޕާޓީްބަދަލުކުރާްމީހުންްމިްދަޅަްްއަށްްހުރަސްއަޅާކަށްްދެއިރުްދެްއަޅުަގނޑުމެްނގެްވާހަކަ
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މަްއޗަށްްއޮންނަްދޯންޏެއްްހޫރޭހެންްމިްސިޔާސީްމައިދާނުަގއިްހޫރޭްްފަނާްަވއިްއެނބުރޭްޫމސުމުގައިްއެއްކަމެއްްނެތޭ.ް

ްރައްޔިތުްްނެއްމީހުން ްމިދިވެހި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮްއކޯ، ްބަލައެއްނުގަންނާނެ. ްރަްއޔިތުންްްން ްހައްދުމަތީގެ ިތބީ

ް...އެުކގައިްގެްވިސްުނމާއިްފިކުރާއިްޚިޔާލާއިންތިޚާބުކޮށްގެންްމިތަނަށްްައއިސް.ްއެްަރއްޔިތުންް

 

ްނިންމުން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްމެންބަރުން ްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބި ދަންނަވަން.ްކޮޅަށް

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟް ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފިޔަވައި.ްވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަދައްަކވާ ދަންނަވަން

ްމި ްމިހާރު ްދަންނަވަން. ްޖަލްްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެންދިއުމަްށްްގެސާވަނީ ްކުރިއަށް ކަންތައް

ްމިއަުދެގް ްވަނީ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްގެންިދއުމަށް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ްއާދެވިފަ. ްހަަމއަށް ްަގޑިއާ ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަ

ް ްމ1211ިމެންދުރުފަހު ްމިހާރު ްއެހެންަކމުން، ްދެންްް. ްއައިްއސަ. ްހަމައަށް ްގަިޑާއ ްނިންމާލާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ވަނީ

 ޖަހާއިރު.8211ްވާްހޯަމްދުވަހ1122ްްުޖުލައ21ްްިޖަލްސާްއެއްްއޮންާނނީްްމަޖިލީހުގެ

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمينްربްهلل والحمد
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