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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 28 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  ހޯމަ، 2011 އޮަގސްޓް 15 : ތާރީޚު 

 1432 ރަމަޟާން 15 

 ަގއި  10:30ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް   13:00ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:00މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 30ަގޑިއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ފަހުން މެންބަރުން،    60ކުރިން  ެގ  ހުސްވަުގތުކޮޅު  ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:   ހުސްވަުގތުކޮޅުެގ 

 މެންބަރުން 76

 

 ރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއި : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފުރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 ރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަ

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަން

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 



 III 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ބްދުކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 މަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ންމަދު ޠާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއް 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  



 IV 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ރު ައޙްމަދު ނާޒިމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވި 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް   

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 މަވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  



 V 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 ޒިމް މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާ 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހިތަދޫ ދެ 

  

 - މެންބަރު: ސަލާމުގައި ހުންނެވި  

   

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

  : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 .ޖަލްސާ ވަނަ  39 ދަުއރުގެ ެދވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ 3122  :ޔައުމިއްޔާނަންބަރު

 .ދުަވސް ހޯމަ  3122 ޮއގަސްޓު  26   :ތާރީޚް
  

 

 . ދުޢާ .2

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الزحوي الزحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلَ وصحبَ وهي واالٍ

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .3

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުން.33ްްމިވަގުތުްޖަލްސާއަށްްހާޒިުރެވަވޑަިއގެންްތިއްެބވިް

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.4

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްް.3122/3/39/އޖކީްނަްނބަރަްއެޖެންޑާމިއަދުގެްް-4.2

4.3-ްް ްއައިޓަމު ްފާސްކުރުންްޔައުމިއްޔާް.4.3އެޖެންޑާ 4ް)ްއަށްް:3122/5ްންއ3122/58ްިްނަންބަރުްަޔއުމިއްޔާ.

35ްވަނަްޖަލްސާގެްޔައުމިްއޔާްއިންްފެށިގެނ33ްްްވަނަްދައުރުގ3ްްެވަނަްއަހަުރގ3122ްްެ.ްެއއީް(ޔައުމިްއޔާްޖަލްސާގެ

ް ްޖަލްސާެގ ްއެްއވެްސްވަނަ ްޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ްވެބްސަިއޓުަގއި ްމަޖލީހުގެ ްޔައުިމއްޔާަތއް ްމި ްހަމައަށް. ަޔއުމިއްާޔއާ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއިޞްލާޙެއް ްގަާވއިުދގައިްމެންބަރަކު ްގޮތުގެްނުވާީތވެ ްމަޖިލީހުގެްްވާ ްޔައުމިއްޔާަތކަކީ ްމި މަތިން

ްފިން.ރިޔާސަތުންްޤަބޫލުކުރާްޔައުިމްއޔާތަކެއްްކަމަށްްނިންމައި

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..5ް

ް
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ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ް ްއައިޓަމު ްއެންގުް،5އެޖެންޑާ ްއަންގާ ްހަމަޖެހިފައިރިޔާަސތުން ްބޭވުމަށް ްބައްދަުލވުންަތއް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމިއަުދގެ ވާްްން.

ސުލޫކުްކޮމިޓީ،ްކޮމިީޓ56ްް;21.ްގ2ަސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ56ްްި;21ގޮތްްދަންނަވާލާނަން.ް

ް ްގ4ަކޮޓަރި .22;11ްް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްިއޖްތިމާޢީ ްގ3ަަގއި .22;56ްް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ް.ގ4ްަމާލިްއޔަތު

މުްކޮމިޓީ،ްަގއިްޢާއ56ްް;23.ްގ2ަބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިްމުއަްއސަސާތަކުގެްކަންަތއްތަކާްްމިނިވަންަގއ56ްްި;23

ް ްކޮޓަރި ްޤައުމީްޞިގ56ްަ;23.ްގ3ަކޮމިޓީ ްއިންުޝއަރެންސްއާއި ްކޮމިޓީ،ްްއްޙީ ްހޮއްެވވި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ބެހޭ

ް ްކޮޓަރި ްަޤއުމީްސަލާމަތ56ްު;2.ްގ4ަކޮމިޓީ ްކޮޓަރި ްކޮމިީޓ،ްކޮިމޓީ ްމަޖިލީހ11ްު;3.ްގ3ަގެ ްމުޅި ްކޮމިޓީްަގއި ްކުޑަ ް،ގެ

އެއްްގެމަނަފުށީްދާއިރާެގްްއިމްތިޔާޒުގެްމައްަސލަްވަނަްމާއްދާގެްދަށުނ264ްްމަޖިލީހުެގްގަާވއިދުގެްް.ގ2ަކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ްއަޙްްތްތެރިޢިއްޒަ ްއިލްހާމު ްހުށަހަޅުއްވާފައިމެންބަރު ްފުރުޞަތުްް،ާވތީވެްމަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްަމއްސަލަ އެ

ްއަރުވަން.ް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށީ

ްއަލްފާޟިްލް ްކޮމިއުނިކޭޝަން ްއެންްޑ ްޓްރާންސްޕޯޓް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ް ނަޑއެޅިޢާމުޙައްމަދު ްކަ ްސުވާުލުކރުމަށް ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުންެގ ްސަލީމް ްއެޖެންްެއކަންް،ދިލް ްކުރެވިފައިްޑާމަޖިލީހަށް

ްޖަލްސާް،ވަނިކޮށް ްމަޖިލީހުގެ ްއިމްތިޔާުޒެގްްއަްށްހާޒިުރވެފައިްެއްމަނިކުފާނު ްހުށަހަޅާ ްމަިޖލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ނުވާީތވެ

ރައްޔިތުންެގްްޢާދިލްްސަލީމާމިނިސްޓަރްއޮްފްްޓރާންސްޕޯޓްްއެންޑްްކޮމިއުނިޭކޝަންްއަލްފާޟިލްްމުޙައްމަދުްް.މައްސަލަ

ްމަޖި ްކަނޑަައޅަިއ،ލީހުން ްގަާވއިދުަގއިްސުވާލުކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގެްްރައްޔިތުްނގެ ްމަނިކުފާނަށްްްވާ ްއެ މަތިން

ްދީ ްނޯޓިސް ްޖަލްސާް،ދެއްވަންޖެހޭ ްަވޑަިއގަންްަމޖިލީހުގެ ްްނަވާނޭއަށް ްމުޙައްމަދު ްހިނދު، ްއަންގާފަިއވާ ދިލްްޢާކަމަށް

ްްސަލީމާ 3122ްްސުވާލުކުރުމަށް ްދުވަހ9ްުއޯގަސްޓު ްްވަނަ ްއެޖެންޑާގެ ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ 6ްބޭއްވުނު

ްގޮތުގެ ްނަންބަރުގެ ްހިމަނަްވަނަ ްއެކަން ްވަކިްް،އިމަތިން ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަވގުުތގަިއ ްސުވާލުކުރުމުގެ ނަމަވެސް

ް ްނުވަތަ ްސަބަބެއް ްާނންގަިއ، ްޖަލްސާޢުޒުެރއް ްހާޒިރުްމަޖިލީހުގެ ްދިވެމިކަމަްނުވާީތ،ްވެަފއިއަށް ްޖުމްހޫކީ ރިއްާޔގެްހި

ް ްްންނާަވޒީރުޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްގަވާއިުދެގ3116/3ްްސުވާލުކުރުުމގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ އަދި

ްލިބިފައި ްރުހުން ްމަޖލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްްދަށުން ްޖަާވބުދާރީްންރައްވަޒީރުވާ ްމަޖިލީހަށް ްފަރާތުގެްޔިތުންގެ ްއެ ކުރުމަކީ

ނެތިްއެންގުެމއްްޒުރެއްްޢުަކނަޑއެޅިގެންްވަކިްސަބަެބއްްނުވަަތްް،ހިނދުްކަމަކަށްްވީްގޮތުންްލާޒިމުވާމައްޗަށްްޤާނޫނީް

ް ްސަލީމުމުޙައްމަދު ްހާޒިރުެވފައިްޢާދިލް ްިމްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް ްޢަނުވާތީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ދަރަްށްޤަމަލަކީ

ްލިބިފައި ްްއުނިކަން ްފަދަ ްޢަްއެް،ތީވެވާްމަލަކަށްޢަވާ ްހަރުކަށި ްއެންމެ ްކުއިމަުލ ރައްޔިތުްނގެްް،ށްވެރިކޮށްްބާރާތުން

ްމަޖިލީހު ްގަާވއިދުގެ ްބާބުގައ45ްިގެ ްްގޮތުގެްވާްަވނަ ްމަިތން ްސަލީމުމުޙައްމަދު ްމަޖިލީހަށްްްޢާދިލް ރައްޔިތުންގެ
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ވަނަްދުވަުހ9ްްްަގސްޓުއ3122ްޯލީހުގެްއިމްިތޔާުޒގެްމަްއސަލަެއއްެގްގޮުތގައިްހުށަހެޅީމެވެ.ްހާޒިރުނުވާްމައްސަަލްްމަޖި

ް ްމުޙައްމަދު ްޖަލްސާަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްސަލީމުބޭއްވި ްްޢާދިލް ްރައްޔިތުންގެ ކަމުގެްްހާޒިރުވާނެމަޖިލީހަށް

މަޖިލީހުެގްކަމަށްްްއަށްްހާޒިރުނުވިްސަބަބުްއަންާގފައިްނުވާްކަމަށާއިްނަމަވެސްްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްވާްޔަޤީންކަންްދީފައި

ްްރިޔާސަތުން ްސާފު ްވިދާޅުވެފަޢިްވަނީ ްޖުމްހޫބާރާތުން ްިދވެިހ ްޤާނޫނު. ްރިއްޔާގެ ްާމއްދާަގއ9ްްި:ައާސސީގެ ވަނަ

އަސާސީގެްދަށުންްބުދާރީުވމަކީްޤާނޫނުޖަވާންްވަޒީރުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްތެދުބަހުންްމަތިްވާްގޮުތގެްބަޔާންކޮށްފައި

ްލާޒިމުވާްވަޒީރު ްމައްޗަށް ްއެހެންްކަމެއް.ްްނގެ ްހަމަ ްްންނާވަޒީރުް،މެްއަދި ްޤާނޫނުގެ ްމާއްދާގެްް:ސުވާުލކުރުމުެގ ވަނަ

ް ްސުވާލުެވވޭ ްނުދީފިްވަޒީރުދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގްްަޖވާބު ްއިތުބާރުނެތްކަމުެގްމައްސަލަ ްމައްޗަށް ްވަޒީރެްއގެ ްއެ ނަމަ

ްހުށަހެޅިދާނެް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްބަޔާންކޮށްފައިްދަށުން ްރައްޔިްކަމަށް ްއިތުރުން ްމީގެ ްމަވޭ. ޖިލީހުގެްތުންގެ

ް ވާްމާއްދާތަކުްންްަވނަްބާބުގައ29ްިވަނަްބާބުގެްމާއްދާ،29ްްވާްްބަޔާންކޮށްފައިްންނާްސުވާުލކުރުމުންވަޒީރުގަާވއިދުގެ

ްލާޒިމުވެެގންވަޒީރު ްޖަވާބުދާރީވުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްކަށަވަރުކޮށްްވާްން ްއިތުރަށް ްވީމާކަމަށް މިނިސްޓަރް، ދޭ.

ް ްމުޙައްމަދު ްއަލްފާޟިލް ްކޮމިއުނިކޭޝަން ްއެްނޑް ްޓްރާސްޕޯޓް ްސަލީމުއޮފް ްމަޖިލީހަށްްރައްްޢާދިލް ޔިތުންގެ

ްއެޖެންޑާކޮށްަފއިޖަވާބުދާރީ ްޖަލްސާްވުމަށް ްމައްސަލަްވާ ްހާޒިރުނުވާ ްދިވެހިްއަށް ްޤާނޫނުޖުމްހޫްއަކީ ްއަސާސީްރިއްޔާގެ

ްޤާނޫނާއިްންނާވަޒީރުއާިއ،ް ްޚިލާފުްއޔިތުންރަް،ުސވާލުކުުރމުގެ ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްވީްމަލެއްޢަްގެ މިްްހިނދު،ްކަމަށް

ްްމައްސަލަ ްމަޖިލީހުގެ ްޤައަީކ ްދެމެހެއްޓުމަށް ްވެރިކަމެްއ ްޤާނޫނީ ްލިބި ްއުނިކަން ްގެންދާދަރަށް މަސައްކަތަްށްްުކރަމުން

ވަނަްބާުބގަިއ45ްްމަޖިލީސްގެްގަާވއިދުގެްރައްޔިތުްނގެްް،މަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްހިނދުކަްވާްަކމެއްްކޮށްފައިްއެޅުމަށްސްހުރަ

ްގޮުތގެްބަޔާންކޮށްފައި ްްވާ ްއެންްޑ9ްްްއޯގަސްޓ3122ްުމަތިން ްޓްރާސްޕޯޓް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްދުވަހު ވަނަ

ް ްމުޙައްމަދު ްއަލްފާޟިލް ްސަލީމުކޮމިއުނިކޭޝަން ްަރއްޔިތުްނެގްްޢާދިލް ްމައްސަލަ ްހާޒިރުނުވާ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްް.3122ްޯއގަސްޓުް:ޔާުޒގެްމައްަސލައެްއގެްގޮުތގައިްހުށަހެޅީމެެވ.ްމަޖިލީހުގެްއިމްތި

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްސަމީރު.ރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްއެއް.ްިދއްދޫްދައިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދައިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ްހުށަހެ ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްގެމަނަފުށީ ްދެންމެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިމްިތޔާުޒގެްޝުކުރިއްާޔ ޅުްއވި

ްރައީސްްމައްސަލައާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮންނާެންްމެދުަގއި ްެއނގިަވޑަިއގެންފައި އަށް
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ް ްޤަބޫލުކުރަމޭ،ްރައީސް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކަމަށް ްހުށަހަޅަންފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްއްވަިއފިއްޔާ ްޢާދިލްްސަލީމުް.ްޤަބޫލުކުރަމޭ

ްޖަލްސާްއެ ްވަޑައިގެންެނވިްދުވަހުގެ ްމިތަނަށް ްތެރެއަށްްކަްއަށް ްޗެމްބަރުގެ ްހެދި ްމައްސަަލއަާކ ްޕްރޮޓޮކޯލްގެ ާމއި

ްމިތާްއެތެޭރގަ.ްއޭްނިކުފާނުްހުންނެވިއެްމަް.ކަމަށްްއެއްްިވގެންްދިމާވިްމައްސަލަވަދެަވޑައިުނގަނެ

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ް ްމައްސަލަް،ޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްއިިވވަަޑިއގަތީްްެއއްްިނާޒމާ ްތި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ނޫްނ.

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްްވާްހުށަހަޅުއްވާފައިްްގެމަނަފުށީ ްމައްަސލައިމްތިާޔޒާ ްްބެހޭ ްއޮފްްއެއް. މިނިސްޓަރ

ް ްއެންްޑ ްރައީސަޓްރާސްޕޯޓް ްމަޖިލީހުގެ ްފޮނުކޮިމއުނިޭކޝަން ްސިޓީްވާފައިްއްށް ްޢިްއޒަތްތެިރްްާވ ްވާނީ ްއިްއޔެ އެްއ

ްޖަލްސާ ްދުަވހު ްއެ ްސިޓީަގއި ްއެ ްފޮނުވާފަ. ނޑު ްއަޅުގަ ްލަސްވެްމެންބަރުންނަށް ްވަޑައިގަތުްނ ްއެކަމަށްްްފައިއަށް ވާތީ

ް ްމާނިހާޔަތަށް ްފޮނުއްވާފައިފަށް ްސިޓީފުޅުްއެދިވަޑަިއެގން ްސިޓީފުެޅއް.ްއެ ްމެންބަރުންނަށްްްވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ވާނީ

ްަގވާއިުދަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްވޯްާވްގޮުތގެްފޮނުވާފަ. ްފެނޭތޯ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްމަްއސަލަ ްމި ްދަންަނވަންޖެހޭްމަތިން ޓަކަށް

ް، އެހެންވީމާ ްޖަހަންޖެހޭ ްނެގުަމށްޓަކައި ްދަންނަވަން.ްމ6ްިވޯޓެްއ ްަޖްއސަވާލަދެްއވުމަށް ްރަނގަބީލު ނެޓުގެ

ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްފުރުޞަުތްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްައޅުަގނޑު ްެޗކްކޮށްެލްއވުމަށް ްކާުޑކޮޅުަތއް ެވސް

ްމިދަންނަވަ ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދާއަރުވަން. ްގެމަނަފުށީ ްޢިއްނީ ްއިލްއިރާގެ ްމެންބަރު ްޒަތްތެރި މަދުްއަޙްހާމު

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅުއ268ްްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ްގެ ްމައްސަލަްވާފައި)ހ( ްއިްމތިޔާުޒގެ މަޖިލީހުންްްވާ

ްގޮަތކަށްްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންްވޯޓުްދެއްވުމަށް.ްްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމަދު.ްްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށީްްމެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވިް

ް

55ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

36ްްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
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ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްމިްމައްސަަލ53ް.ްޖުމްލ33ްަ.ްފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ53ްުއަދަދުްވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެް

ްމަޖިލީހުން ްގެންދިއުމަށް ްްކުރިއަށް ްފާސްވުމާ ްިމގޮތަށް ްގަާވއިދުަގއިފާސްވެއްޖެ. ްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތގެްެއކު މަތިްންްވާ

ްޢިްއޒަ ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްއެ ްއަދި ްލީޑަރުްނނަށާއި ްޕާޓީތަކުގެ ްފުރުޞަތުްސިޔާސީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ތްތެރި

ފުރުޞަތުްއެރުވުމަށް.ްްމެންބަުރންނަށްްނީްހަމަހަމަްއުސޫލަކުންްހުރިހާވަްަގވާއިުދގައިްް.އަރުވާނަން.ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް

ްމި، އެހެންވީމާ ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޢިއްްްައޅުަގނޑު ްދައިާރގެ ްގެމަނަފުށީ ްއިއަރުވަނީ ްމެންބަރު ލްހާމުްޒަތްތެރި

ްވެސްްއަުރވާނީ.ްްމިނެޓުގެްފުުރޞަތެއްްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރަކަށ6ްްް.ށްމަދައަޙް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދައިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށީ

ޢާދިލްްމިނިސްޓަރްއޮފްްޓްރާްސޕޯޓްްއެންޑްްކޮިމއުނިކޭޝަންްއަލްފާޟިލްްމުޙައްމަދުްް.ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް

ނަޑއެިޅފައިްސަލީމު ްކަ ްސުވާލުކުރުމަށް ްމަޖިލީހުން ްއެޖެންޑާކުރެވިަފއިމަޖިލީް،ކަންވާްރައްޔިތުންގެ ެއްްވަނިކޮށްްހަށް

ްޖަލްސާ ްހުށަހެޅިްމަނިކުފާނު ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްހާިޒރުނުވާތީވެ ްމައްސަލަްއަށް ްއަްްއިމްތިޔާުޒގެ ޅުަގނުޑްައކީ

ްމުހިއްްޤަބޫލުކުރާ ްމައްސަލަގޮުތގައި ްަވގުތެްއގައިްްުމ ްރޭގެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސިޓީްެއއް. ްލިބިފަ.ްްވަނީ އެްއ

ް ްތިމަްވިދާުޅވެަފއިްަވޒީރުޢިއްޒަތްތެރި ްްންވަނީ ްއަދި ްހަޔާތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްފުރަތަމަްަވީޒރުމަނިކުފާނު ްހަޔާތުަގއި ކަމުގެ

ް.ްއަޅުަގނޑުްހިތުންފަށްްއެދޭްވާހަކަމާ،ްއެހެްނވީމާ، ަކމަށާއިްއަާރވަަޑއިގަތީޮއޅުން، ވާތީްކަމަށްްްމަޖިލީހަށްްއައިްދުވަސް

ްމީހަކު ްމާކޮށްފަްކަމެއް ްއެދުމުންއި ްކޮށްފަް،ފަށް ްމީހަކު ްކުރިއެްއިވައްކަމެއް ްމީހަކާްނޫނޭ.ްވީޑިއޯ،ްކަމެއްްހެން ްއަލަށް

ްއެއީ ްބޭނުންކުުރމަށްފަހު ްީވޑިއޯ ްއެްއިނދެގެން ްކުރިްވެސް ްއެއީްްކަމެއްްގޮތަްށ ްބުނުމަކީ ްއެއްެވްސްއިންސާނަކު ނޫނޭ

ްއުސޫލެއް ްްއި،ކޮށްފަްކަމެއްްނޫން.ްއެީއްތިމާްހަމަޖެހޭ ްބަރީޢައެކަމުން ްއެއީކީ ްސޮރީޭއްބުނުމަކުން ހަމަޖެހޭްވުމަށްޓަކައި

ްމަްއސަލައިގަްްއުސޫލެއް ްމި ްއޮތީ ްހިތް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްތެްއިނޫން. ނޑުމެްނގެ ްދާއިާރއެްއގަިއްއަުޅގަ ްފުާޅ ރޭގައި

ްއެުކްތިްމަޝްވަރާކުެރވި، ްކުެރވޭްަމސައްކަުތގަިއްއަުޅަގނޑުމެންނާ ްަޖވާބުދާރީކުރުވަްންމި ްއަިދްމިްްސަުރކާރު ބޭފުޅުން

ްޢިއް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންނަްށްމަސައްކަތްޒަތްތެރި ްގުޅުންހުރި ްރައްޔިތުންާނ ްބަލާއިރު ްޙަޤީޤަތަށް ްކަމަށް. ކުަރްއވާނެ

ބޭނުންތެރިްސުވާލުތަކެްއްމިްމަޖިލީހުންްކުރަމުންްގެންދަނީ.ްރައްޔިތުންނަށްްކަންޮބޑުާވްމައްސަލަތަުކގަިއްމިްމަޖިލީހުންް

ްގެންދަނީ.ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަޖިލީހުްްއިއާްސުވާލުކުރަމުން ނަޑއެމި ްކަ ްގޮަތކަށް ްވަކި ްެއކަން ްވެސް ްގަާވއިުދގައި ޅިފަިއްގެ

ްސަބަބަށްޓަަކއި ްއެ ްެވސް ްސުވާލުތައްްވަނީ ްބޭނުންާވ ްރަްއޔިތުންނަށް ްޖަވާބުދާރީް. ްަސރުކާރު ކުުރވުމާއި،ްކުރުމާިއ،

ްކަންތައްަތއްް ްދާ ްއެުޅވުަމށްޓަކައިްނުކިއްސަރުން ްމަގަށް ްހަމަ ްމިސާލެއްްވެސް ްމީގެ ްކަމެއް. ންނޭނެގ،ްކަްކުރަންޖެހޭ
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ްޤަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހެއްެދވުމުެގްްހިތްްބޫލުކުރާމިސާލަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބޭފުޅުން ްހެއްެދވި ްޤާނޫނުައސާސީ އޮީތ

ްޤަތްމަސައްކަ ްއަޅުަގނޑު ްވަނީ ްނުހަނުްގޮތުގަްްބޫލުކުރާކުަރއްވާަފއި ްވަނީ ްމަސައްކަތްކުރަްއވާފައި ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ިއ

ްއެްލާޞްތެރިކަމާއިޚް ްއެހެންނަމަވެސް،ްްޭބފުޅުންްއެކު. ްބަލައިގަންނަން. ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމަސައްކަތް ކުރެއްވި

އަކީްއޭރުްމިނިވަންްްއުޅޭްވާހަކަް.ްދަންނަވަންްމިތަންކޮޅުްމިއޮތީްއައިސްްޖެހިފަްމިއަދުްއެއްކަލަްައޅުަގނޑުމެްންބުނާ

ްވެރިންް ްވެސް ްޖަވާބުދާރީްމުއައްސަސާަތއް ްމަޖިލީހަށް ްިމ ްރަނގަވެސް ްނިކުރެވޭނެ ްައޅުަގނުޑްޅު ްހަމަޖެހިފައި، ޒާެމއް

ްނަމަވެސްްޤަ ްއޮތް ްަހމަޖެހިފައި ްނިޒާމެއް ްރަނގަޅު ްއެަބއޮތް. ްނިޒާމެއް ްވެސް ްދަންނަވާއިރު ްމިހެން ބޫލުކުރަން

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްނޫން. ްދަންނަވާކަށް ްނަން ްބޭފުޅެއްގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުގެންދެވޭނެ. ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރި ކަންތައްތަެކއް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުންފުންޏަކުން ްހިމެނޭ ްކަސްޓަމްްސ7ްްމެންބަރަކު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޑއެހިން ްވާހަކަ ްނެރުނު ވެހިަކލް

ްވާހަކަ ްދަންނަވަންއުޅޭ ްމި ްމިއީ ްޢިްއޒަތްެތރިްތެރެއިން. ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްެއއީ ްމަނިކުގެްްއަކީ. ްމޫސާ މެންބަރު

ްކުންފުނިންްހެވީލޯޑު ްނުަދއްަކއ7ްި. ްފައިސާ ްވާހަކަ.ްކަްްވެިހކަލެއް ްނެރުނު ްގޮތެްއގަިއ ްސިއްުރ ްތެރެއިން ސްޓަމްސް

ްރައްޔިތުންގެް ްތެރެއިން ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއަޝްވާނަށް ްހުންނަވާ ްހަވާލުވެ ްތެރެއިން،ްއެތާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އަޝްވާނަށް

ްކޮ ްކަމެއް ްކުރިްންވެްސްެއަކހަލަ ްވިދާުޅވީ ްގުުޅްއވި. ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީމަޖިލީހުގެ މަްށްަފއި

ކީްިމގޮތަށްްއަްއުޅޭްވާހަކަްވަަރކުންްނުފުދޭނެ.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްމިްަފށްްއެދެމޭ.ްއެވަރަށްްބޮޑަށްްމާކުރެވުނީޭއ.ް

ްޖަވާބުދާރީ ްމިނިސަރުކާރު ްޖަވާބުދާރީކުރުވުާމިއ، ްމުއައްސަސާތަްއ ްކުރަންޖެހޭްވަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަުދ ކުރުވުމަކީ

ްމިސާލެ ްއޭގެ ްސަކަމެކޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް. ްހިނގަމުންދަނީ ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްމިދަންނަވާ ްކަންޭނނގެ ރުކާރުްއް

ް...ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށްޓަަކއި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްެއްގެންދަނީ.ްމައްސަލަ ްދޮގުހައްަދވަމުން ްފާޅުގައި ްހަމަ ްމިތަނުގައި ނަޑއެިޅގެން ްމައްސަލަްކަ ްއިމްތިޔާުޒގެ ްމުޅިން ްއަކީ

ްހިޔެ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ނޑާްއްއެއް. ްއަުޅގަ ްްއިނުވޭ ްކަްސޓަމާ ްމައްސަލައަދި ްހުރި ްައޅުަގނެޑްއްއޮތްްއެއްްގުޅުން ހެނެއް.

ްއެްއޗެއްްނެރެފަ ްއެްއވެސް ތަނުގައިްްއެއްްނޯންާނނެ.ްރައީސް،ްމިްއުސޫލުންްމިްރަމަޟާންމަހުްމިްއެްއވެސްްތަނަކުން
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ްއެދެން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަޖައްސައިދެްއވުން ްގޮތަށް ްގެންދެޭވ ްކުރިއަށް ްމިކަން ްއަރައިނުަގނެ ްއަބުރަށް .ްމީހުންގެ

ްތަކަށްވެސްްކުިރއަށްްގެންދާކަްށްއަޅުަގނޑުްވެސްްނުދޭނަންްފުރުޞަތެއް.ޖަލްސާްއެްއގޮްްއެހެންްނޫނިއްޔާ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދެްއާދެ، ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްަގާވއިދަްށްއެއް ްމަޖިލީހުގެ އްެކވުން

ްހު ްހިތްތެވުމަށް ްމެންބަރުރުމަތްތެރިކޮށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ނުޑްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ންނަށް

ްމެންބަފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގެމަނަފުށީ ްއަޙްއަރުވަން ްއިލްހާމު ްގެންދެވުމަށް.ްރު ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު މަދު

ް.ޙްމަދުްމަޚްލޫފުރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއައެއްްަގލޮޅުްދެކުނުްދާއިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚުލޫފުގަލޮ

ްވާަހކަދައްަކވަމު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައްދުޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރަކަށް ްެގންދަވާ ްނިޒާީމްން ްގޮތުން ދެއްވުުމގެ

ބޫލެއްނުކުރަން.ްމިހާރުްދެންމެްހަމަްބޭނުންްކަމަކަށްްއަޅުަގނޑުްޤަމައްސަލަތަކުަގއިްވާހަކަެދއްކުުމގެްފުރުޞަތުްއޮންނަް

ްއެއްްވިދާުޅވި...ްހުރިހާްވާހަކަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްޢިއްޒަތްތެރިއެއް ްދާއިރާގެ ްގެމަަނފުށީ ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ނޑުްފުރުޞަތު ްއަރުވަން.މެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަދުދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށި

ންމެްއެކަށީގެްނވާްބޫލުކުރަންްމަޖިލީހުގައިްރަމަޟާންމަހުގެްދުވަސްަތކުަގއިްއެވެސްްޤަޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުް

ވާހަކަްެދކެވޭެންދެއްތޯ.ްގޮތުަގއިްކަންްކުެރވެންޖެހޭނެ.ްއެކަމަކުްރަމަޟާންމަސްްިވަޔސްްތިމާމެންްކަމެއްްކޮށްފިއްާޔްއެް

ްޤަ ްމިްއެވެްސ ްައޅުަގނޑު ްަޙޤީޤަތެއް. ްަޖާވބުދާރީކުރުވުމާްބޫލުކުރަންޖެހޭ ްސަރުކާރު މިނިވަންް، އިްދަންނަވަނީ

ްމުއައްސަސާ ްމުހިއްަތއް ްސަުރކާުރްޖަވާބުދާރީކުުރވުމުގެ ްމުއައްސަސާަތކާއި ްމިނިވަން ްދަންނަވަނީ. ްމި ްވާހަަކ މުކަުމގެ
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ްގޮތު ްރަނގަޅު ްޖަވާބުދާރީ ްވަޒީރުަގިއ ްނުަވތަ ްމުއަްއސަސާތައް ްސަރުކާރުގެ ްމިދެންނެވީ ްހިންގަވާްވަޒީރުން ްއެ ން

ނުޑްދަންނަވަނީަވނީމުްވާހަަކްމިްދަންނަވުޒާރާަތއްްޖަވާބުދާީރކުރުވުުމެގްމުހިއް ކަްސޓަމްސްަގއިްް.ްޭއގެްމިސާލެޭކްއަުޅގަ

ް ްއެ ްދޮެގއްހާހިނގި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންނޭނގެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްވާހަކަ. ްދައްާކްްދިސާގެ ހަދާކަށް

އެފް.އެމްަގިއްއަދިްއެހެންްނޫސްތަކުގައިްވެްސ،ްސަންްްނާއި،ްީވޓީވީންނާއިްއަދިްހަވީުރނޫހާެއއްްނޫން.ްދިޓީވީންްވާހަކަ

ްއެ ްާވހަކަްވެސް ްދެއްކި ްއަިމއްލައަށް ނޑު ްހުރިހާްމަޢުލޫމާތުތަކެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެ ނޑުްްހުރީ ްނޫން.ްއަޅުގަ އެއް

ްވާހަކަްދައްކާފަ ްއެ ްނޯންނާނެ ްވެސް ްްއެއް ްއޮތް ްހިނގާފައި ނުޑްހާއެްއ. ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްވާަހަކ ދިސާއެްއގެ

ނޑުމެްނގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްގުޅުްއވީމަްސޮީރއޭްވިދާޅުވި.ްްދެންނެވީްއަްޝވާނަށްްުގޅިްއޔޭް އަުޅގަ

ް...ގެްމަޖިލީހުގެއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންްަރއްޔިތުން

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ްމީްމައްސަލަ()ނިޒާ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްމި ްވާހަކަ ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްހަމަ ްފާޅުގައި ްހަމަ ްރައީސް، ްނުކުތާްްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމީ ްގެންދާތީ ްދައްކަުމން ތަނުގައި

ްމި ްއަބުރަކާ ްމީހެއްެގ ްއެްއވެސް ްްނަގާނަން. ްހަމަ ްނުބެހެވޭނެ. ްމިްޙަޤީޤަތުގައިތަނުގައި ްއެއްވެސްްްވެސް ދަންނަވަނީ

ްކޮންމެ ްދޮގުހަދަިއެގން ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްނޫން. ްހިނަގއިގެްނ ްވާހަކަްކަމެއް ްމިްދުވަހަކު ްހަދަިއގެން ތާނަގިއްްެއއް

ްދައްކަނީ.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްްނިޒާމާ ްދާއިރާގެ ްގެމަނަފުށީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްވާހަކަފުޅުެއްއ ްެމންބަރު ކުިރއަށްްްިޢއްޒަތްތެރި

ްއަުރވަން.ގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތު

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަދުދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށި
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ނޑުްމިްމައުޢިއްޒަތްތެ ހިސާބުްންްއެއްްނުދަންނަާވނަން.ްއެްވާހަކަްއެްޟޫޢުަގއިްދެންްއެްވާހަކަރިްރައީްސ،ްދެންްައޅުގަ

ނޑުްދަްނނަވާ ްއޮތީްޙަޤީޤަތުގައިްސަރުކާރުގެްވުޒާރާަތއް...ްހިތްްނިންމާލާނަން.ްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްހަކަދެްއެކވުން:ވާވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުް

ް...ދުވަހުްހުރިހާްނޫސްތަކުަގއިްނޫހުގެްހުރިހާ،ްހަވީރުނޫހާއިތްތެރިްރައީްސ،ްިއއްެޔެގްހަވީރުއްޒަޢި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާް ްމިހާރު ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްމެންބަރު، ްނިންަމވާފަޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތެއް ްވަނީ އިށީނެދވަަޑއިގެންެނވުންްް.ސަތުން

ްމައްސަލަްއެދެން. ްބެހޭ ްއަރުވަން.ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެުކނުްްގެމަނަފުށީ ްގަލޮޅު އެއް

ްރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚުލޫފު.ރާގެްޢިްއޒަތްތެދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮ

މަތިންްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްްވާްގޮތުގެްްގޮތްްއެއްްލީހުގެްަގވާއިދާްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްމަޖި

ް...ޤަދަރާްވެސްްހަމަްމެންބަރުންގެްއަބުރާއިްޢިއްޒަާތއި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވާ!ންބަރު ްމިހާރު ްމައްސަލަިއގަިއ ްމި ނުޑ ްގޮެތއްްއަުޅގަ ްރިާޔސަތުން ނީ

ްއަުރވަން.މެންބަރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް.ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިނިންމާފަ
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ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަދުދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށި

ް ްރައީްސ. ްަނގާތީޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަަތއް ްނިޒާމީ ްއިނގޭތޯ ްއުނަދގޫޭވ ްވަރަށް ްވާް.ސަރުާކރުން، ްކުިރއަށްްެއއީ ހަކަ

ްދަންނަވާލަްންްގެންދާއިރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްދިަޔއީ. ްމި ްގޮްސ ްޭއގެތެރެއިން ްހަމަ ްެވސް ްވަގުުތ ްމިހާރު ްހީަވނީ ނޑަށް އަުޅގަ

ްމިނިސްޓްރީ ްސަރުކާުރގެ ްނުވަތަ ްުވޒާރާތައް ްސަރުކާރުގެ ްމި ްދައުލަުތގެްބޭނުންވަނީ ްމުއައްސަސާތައް ްމިނިވަން ްއަދި ތައް

ްަފއިސާ ްަދއުލަތުގެ ްތަންތަން، ްހިނގާ ްތަންްބަޖެޓުން ްހިންާގ ްމުހިއްއިން ްޖަވާބުދާރީކުރުވުުމެގ ްމިްތަން ްވާހަކަ މުކަމުގެ

ްތެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްވީމާ، ްޤަދަންނަވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި، ްއެރެއިން ްއޮޅިވަްބޫލުކުރަން ޑަިއގެްންމަނިކުފާނަށް

.ްކަންްގޯްސޮކށްްކުރެވުމަކީްެއއީްކުށުންްބަރީޢަވާންޖެހޭްސަބަބެއްްކަމަކަށްްއޮތީްއެކަންްޯގސްކޮށްްކުރެވިފަްނަމަވެސްްއެ

ްނުދެކެން.ްއެހެންވީމާ،ް ްރައްޔިތުންެގްގަސްތުްއަޅުަގނެޑއް ްމިހާތަނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުަރއްވަފާނެ.ްެއއީ ްވެސް ަގއި

ް ްހަޔާތުގަިއ ްދުވަހަކުމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަަޑިއގެން ްިމްްވަޒީރަުކ ްވެސް ްމަރުޙަލާއެްއގަިއ ްނުދެކެްންކޮިމޓީ ވެސް

ްސުވާލު ްވެސް ްފްލޯރގައި ްގަދަމަޖިލީހުގެ ްަވީޒރަކު ްަވގުތުަގއި ްބުނެކުެރވޭ ްމަންޒަރެްއްް،ބަސް ްކުރި ްކަމެއް އެްއެވސް

ްކުރީ ްފިނޭންްސްމިނިސްޓަރު ްއެކަަމކު ްބުްނުދެކެން. ްަގދަބަސް ްނެުދވަހު ްވާހަކަ، ްކީ ްއެްއޗެހި ްމަޝްހޫރުްްހުތުރު ިމއީ

ނޑުމެންްމަޖިލީހުގެްހަޔާތުަގއިްދެކުނުްމަންޒަރެއްްް.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީއެއްްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްތެރޭގަްވާހަކަ ވެްސްއަޅުގަ

ްކުރީގެ ްއަދި ްވޭްނޫން. ްވެސް ްހަޔާތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުން ްވަޒީރަުކްތުކުރި ހަޔާތުގައި

ްވާހަކަ ްހަޑި ްިކޔަިއ ްއެއްޗެހި ްބުނެ، ްަގދަބަސް ްދިމާލަށް ްބޭފުޅަކާ ްމިއަދުްްއެްއވެސް ްއެހެންވީާމ، ްވާހަކަ. ްނުދަްއކާ އެއް

ްމިކަމަކީްވެސްްހަމަްސީދާްހިނގާފާނެ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްހިންނަވަރުްދާ ރީްބަރުްއަދިްއެމް.ޑީ.ޕީްޕާލިމެންޓްއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއަޅުގަ

ްލިޙަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ހީމްްމުޙައްމަދުްޞާގުރޫޕްގެްލީޑަރުްއިބްރާ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޙުމުޙައްމަދުްޞާލިްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުހިންނަވަ

ް ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްމައްސަލައާދެ، ްމިއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްިމއަދު އަީކްްކުރިމައްޗަށް

ްގަޑި ްއެ ްިކޔައި، ްަގޑިައކަށް ްޖަލްސާއެްއގެ ްއޮްތ ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއަށްްރައްޔިތުންގެ ްހާޒިރުނުވެގެން ްމީހަކު ކަމާްވަކި

ނޑުްމިތާްއެއް.ްމިއަދުްގުިޅގެންްމަޖިލީހުގެްއިމްތިާޔަޒށްްއުނިކަމެްއްައއިްސގެންްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްަމއްސަލަ ެރްހުްއަުޅގަ

ްކޮންމެ ްކުށްވެރިްމިފަދަ ްަރއްޔިތުްނެގްކަމެއް ްހާޒިރުނުވުމާއި، ްގަިޑއަށް ްޖަލްސާތަކަށް ްމަޖިީލހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ކުރަން.

ްގަިޑައށް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްއެް،މަޖިލީހުގެ ްކުށްވެިރުކރަން. ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްހާޒިރުނުވުން ްކަންތައްްްވަގުތަށް ދުވަހުގެ
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ްްގޮތްްހިނގާދިޔަ ްޝާމިލުވާ ްއަޅުަގނޑުް،ަވޒީރުއެކަމުަގއި ްަވނީ ްހުށަހަޅާފަމިއަދު ްސިޓީައކުން ްއޭގައިމެންނަށް ކަންްް.

ްތަުފޞީްހިނގާދިޔަ ްވަރަށް ްއެގޮްތ ްިމއަދުްްލުކޮށް ްރިޔާސަތަށް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންކަމުން، ްއެަބއޮތް. ްވިދާުޅެވފައި ބޭފުާޅ

ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމުގައި ްބޭނުންވަނީ ްމައްސަލަދަންނަވާލަން ްއުސޫލީ ްއެްއވެސް ްއިންތިޒާމުެގްްގެ ްނޫނިއްޔާ އެއް

ނޑުމެްނގެްއިންތިޒާމުގޮްތަުނގަިއްެއކަހަލަްކަމެއްްދިމާނުވާްްއޮތްްދެންްކުރިއަށްްް،ނަމަްެއއްްވާްމައްސަލަ ަތްއްތަްށްއަުޅގަ

ނޑުްޮގވާލަން،ްމަޖިލީހުގެްއެިކއެކިްޖަލްސާތަކަާށއިްކޮމިްބަހައްޓާށޭ.ްހަމަ ީޓތަކަށްްހާޒިރުވުމަށްްދަންނަވާްއެއާެއކު،ްއަުޅގަ

ްމި ްކަންދިމާވެފައި ްމިއަުދ ްހާޒިރުވުމަށް. ްގަިޑއަށް ްސަމާލުވެ ްވަގުތަށް ްވާްބޭފުޅުން ްމީަގއި ްއެްްއޮތީ ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްތަމްސީލުކު ްވަޒީަރކަށްސަރުކާރެއް ްސަރުކާރެްއގެ ްހިނގާދިޔަްރާ ްކަން ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ގޮތްްްާވތީ،

ްރަީއސް،ްމިހާްހާމަކޮށްދީފައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައިވެިރވަން. ްޝާމިލުވެ ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްވުމުގައި ްފުރަތަމަްްވާ ހިސާބުން

ްވާހަަކްކުރިއަްށްގެންދިއުމުެގްކުރިންްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްަގާވއިދުެގް ވަަނ265ްްވަނަްމާއްދާ.265ްްއަޅުަގނުޑގެ

ް ްޙައްޤަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްބުނަނީ ްމި ްމައްސަލަމާއްދާގައި ްކަމުގެ ްއަުތެވއްޖެ ްއުިނކަމެއް ްިއމްތިޔާޒަކަށް ެއްއްްމަޖިލީހުގެ

ްހިނދެއްގަިއް ްއެދިއްޖެ ްމެންބަރުން ްނިސްބަތްނުވާ ްާޕޓީތަކަށް ްިސޔާސީ ްލީޑަރުންނާއި، ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ހުށަހެޅުމަށް

ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްުކރުމަށް ްޖަލްސާއެއްަގއި ްކުރުމުްމަޖިލީހުގެ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްެއހެން ްކަމަކަށްވުރެްވާ ްހުރިހާ ްއެހެން ގެ،

ްއިސްކަމެއްްއެންމެ ްއޮޅުންފިލުވާލަންްްބޮޑު ްއަރިހުން ްރައީްސެގ ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށޭ. ްއެކަމެއް ދޭނީ

ް.ްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާްބޭފުެޅކޭބޭނުންވަނީްގެމަނަފުށީްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކީްވަިކްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތް

ްމި ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްމައްސަލަ ްމި ްމިްްމިއަދު ްޕާޓީން ްއެ ްވާްވަނީ ްމާއްދާަގއި ްމި ްދީގެންތޯ. ްެއއްބަސްެވްރުހުން ްކަމަށް

ްމިް ްފުރަތަމަ ްމެންބަރުންނަށް. ްއަމިއްލަ ްނުވަތަ ްލީޑަރުންނާއި ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްހުށަހެޅީ ްމި ްމައްސަލަ ްމި ގޮތުން

ނޑަށްްލިބުމުންްއަޅު ނޑަްށްކަށަވަުރވެގެންދާނެ.ސުވާލުގެްަޖވާބުްއަުޅގަ ނޑުގެްވާހަކަްއަމާޒުކުރާނެްދިމާްއަުޅގަ ްގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ ްމައްސަލަ ްމިވާ ްކުރިމަތީަގއި ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަލަިއގަތީ ްމައްސަލަ ްމި ްިރޔާސަތުން 265ްވަނީ،

ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްމަވަނަ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްދަށުން. ްަމއްސަލަގެ ްކަމަށް ްއަތުެވއްޖެ ްއުނިކަމެްއ ްއިމްތިާޔޒަށް ްޖިލީހުގެ

ނަމަ،ްމަޖިލިްސްވަކިްވަގުަތކަށްްނިންމުމަށް.ްއަދިްމަޖިލިސްްކުރިއަށްްއޮްތްްވާްެވއްޖެްކަމުގައިްށަހަޅަންްބޭނުންއެއްްހު

ްކޮންމެ ްދުވަހަށް ްއިްހެންދެ ްއެ ްގޮތަށް ްނާންނާނެ ްއުނިކަމެއް ްމައްސަލަތަކަށް ްހުރި ްމައްސަލަނިންމަން ެއއްްްމްތިޔާުޒގެ

ދުވަހާިއްއަިދްްުދވަހު.ްެއހެންވީމާ،ްބުދަް.ްމިްމައްސަލަްހުށަހަޅުްއވާފަިއްވަނީްމިދިޔަްބުދަހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުދެވިދާނޭ

ްހޯމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަްމިއަދު ްބަލާަފއި ްމަސައްކަތަށް ްއެޖެންޑާދުވަހުގެ ްމި ްމައްސަލަ ްމި ްކުރިންްކުރީދު ްޭއގެ .

ދުވަުހްްދުވަހުގެްމަސަްއކަތްްހުއްޓާލާފައިްއެްގޮތަށްްމައްސަލަްހުށަހެޅުނުްނަމަްބުދަްްވާްގެް)ހ(ްގައ265ްިހަވާލާދެއްވިް

މަތިންްއަޅުަގނޑުްމިްމައްސަލަްކުރިއަްށްްގޮުތގެްއަށްްފުރުޞަތުްއެރުވީމުސް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއަޅުަގނޑުްއެްމަްއސަލަ
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ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަނީ.ްއަދި ްގޮުތގެްަގއިމި ްމަްއސަލަްވާ ްއިމްތިޔާޒުގެ ްމިކަހަލަ ްނަމަްްމަތިން ްހުށަހެޅިއްޖެ އެއް

ްވަކި ްކުރިއަްށްްމަޖިލީހުން ްމިކަން ްވާހަކަފުުޅގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ްނިންމަން ގޮތަކަށް

ްުޅަގނޑުްއެދެން!އެްއޗެއްްވިދާުޅވުމަށްްވެސްްއަްރަްއވައިގެންދަންވީްގޮަތކަށްްއިޝާރާްތކު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެންބަ

އެްއްކަމަށްް)ށ(ްއެއީ.ް)ހ(ްަގއިްޕާޓީތަުކގެްްހަވާލާީދްއޮތްްމާއްދާްމާއްާދްމާނަުކރެވިފައިްއޮތީް)ހ(އާްްއަޅުަގނޑަށްްއެ

ްަވގުތުް ްއޮތްްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމައްސަލަޮގތްް)ށ(ްހުސްކުރަންވީލީޑަރުންްމައްސަލަްހުށަހަޅާިއރުގައި އެްއްްގައި

ްބަލައިގަންނާކަށް ްމައްސަލަ ްމި ްމިއަދު ްސަަބބާހުރެ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްނުދެްނެތް. ްމިއަދުްވޯޓެްއ ްކޮންމެއަކަސް ން.

ްބަހު ްމި ްޖަލްސާއެްއގެއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގެ ްހާިޒރުނުވެގެްސްުކރަނީ ްމެންބަރަކު ްގުޅިގެްންަވގުތަށް ްއެކަމާ ން

ނޑުްމިްބަހުސްަގއިްކުރިއަށްްރަށްްއުނިކަންްއައިްސގެންމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒަށްްޤަދަ ދާންްކުޑަކޮށްްލަދުވެތިވަްންް.ްއަުޅގަ

ްރައްޔިް ްއަޑުއަހާއިރު ްމި ްމިައދު ްރައީސް. ްމަލާމާތްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމީޑިޔާތަކުްންތުން ކުރާނެ.

ްޖޯކު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއަދުގެ ްއިނގޭތޯ. ްރައީްސ،ްހާޖަހާނެ ްޢިއްޒަތްތެރި ލަތަކީ

ްހާޒިރުުނެވގެންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖަލްސާތޯ ްކިަތއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްދަންނަވަން. ނޑު ްައޅުގަ ްހައްަދވާލަން ހިސާބުތަކެއް

ްހާިޒރުނުވެ ްމެންބަރުން ްކިތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްސުވާލުްގެންތޯނުފެށިފައި ްއޮތީ.ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ނުކުެރވިފައި

ްސަބަބުންް ްމީގެ ްކުރަނީތޯ. ްރަނގަޅަްށ ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތް ްއޮތް ްހަވާުލވެފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނާ މިއީ

ްުއނި ްޤަދަރަކަށް ްއިމްތިޔާަޒކަށް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްނާދޭތޯ. ނޑަށްްްކަމެއް ްއަުޅގަ މިއަދު

ް ްުސވާލަކީ. ްޤަްކުރިމަތިވާ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްމިްޢިްއޒަްތތެރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްގެމަނަފުށީ ބޫލުކުރަން

ްމިް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމަޖިލީހުްމައްސަލަ ްމި ްކަމުގައޮތީ ްނޫން ްނަގާލަން ްވަގުުތ ްބަހުސްގައިްގެ ްމި ްެއހެންނަމަވެސް، .

ްއަޅު ްފަދައިން ްދެންނެިވ ްކުރިން ްކުިރއަށްއަޅުަގނޑު ނޑަށް ްއަިމއްލަްްގަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްދަތިވޭ ްހަމަ ދާން

ނޑަށްްމިްމަލާމާތްްރައްދުވާތީ،ްއަޅުަގނުޑްހަމަް ގައިމުވެސްްމިކަމުަގއިްކުރިއަށްދާކަށްްނެތިން.ްދެއްިވްްނަފުސަށްްއަޅުގަ

ްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުްދަންނަވަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިޝުކުރިއްާޔ. ްދާއިރާގެ ްކެންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްޑީ.އާރުއަުޅގަ ްއަދި ްމެންބަރު .ޕީެގްއްޒަތްތެިރ

ްއަޙްޕާ ްލީޑަުރ، ްގްރޫޕުގެ ްލިމެންޓަރީ ްއަށް. ްޢަލީ ްތަޞްމީން ްޢިއްޒަތްތެރ6ްްިމަދު ްކޮންމެ ްފުުރޞަތެއް މިނެޓުގެ

ްމެންބަރަކަށްްވެސް.

ް
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 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްތަޞްމީންްޢަލީމަދުްމެންބަރުްއަޙްްްކެންދޫްދާއިރާގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްކޮިމއުނިކޭަޝން، ްއެންޑް ްޓްރާންސްޕޯޓް ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޖަވާބުމެންބަ ްސުވާަލަކށް ްކުރެއްވި ްހުށަހެޅިފައިރަކު ްމަްއސަލައިަގއި، ްހާޒިރުެވވަަޑއިނުގެންނެވި ްމަޖިލީހަށް ާވްްދިނުމަށް

ްބޭނުންވައި ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަަލއިަގއި ްޤަމްތިޔާުޒގެ ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެޭކްނީ ބޫލުކުރާ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްހިތުން ްޖަވާބުްންނާޒީރުވަްއަޅުަގނޑު ްުސާވލަށް ްހަމަޖެހިފައިކުރެވޭ ްގަވާއިުދގައި ްއަިދްްދިނުމަށް ވާ

ްހަމަޖެހިފައި ްގޮތުގެްޤާނޫނުގައި ްްވާ ްމަތިން ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްެއއީ ްކުރެްއވުމަކީ ްެއކަން ްހާޒިރުވެ ންްަވޒީރުމަޖިލީހަށް

ްކަމެއްކުރައްް ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ްއޮތްްްކަން.ްހަމަވަން ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު އެާއއެުކަގއި

ްމިނިސްޓަރްމު ްކޮމިއުިނކޭޝަން ްއެންޑް ްމިނިސްޓަރު،ްޓްރާންސްޕޯޓް ްމައްސަލަިއގައި ްސަލީމުްޙައްމަދު މަޖިލީހަށްްްޢާދިލް

ްކުޑަތަންޮކޅެއްްަލސްްވަަޑއިގަތުމަށްްއިންކާރުކުަރއްާވފަ ނޑުމެންނަްށްއެއްްުނވޭ.ްމަޖިލީހަށްްވަަޑއިގަތުުމގައި ްއަުޅގަ ވީކަން

ްއެ ްއަޅުގަްއެބަ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްިމއީ ްއެހެންވީމާ، ްރިޢާޔަތްނގޭ. ްމިކަމުގައި ްކަކުނޑުމެން ްކޮންރަންޖެހޭނެ މެްމެއް.

ނަޑއެިޅގެންްމަޖިލީހަށްްހާޒިރުވެވަަޑއިގަންަނވަންްމީހަކަށްްވެސްްމިކަ ހަލަްކަމެއްްމިގޮތަށްްމެދުވެރިވެދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްކަ

ާވކަންްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންެގްްނުވުމާއިްއަދިްހާޒިރުެވވަަޑއިގަތުުމގައިްކުޑަްތަންކޮެޅއްްލަސްވެފައިްއިންކާރުކުަރއްވާަފއި

ްފާހަ ްވާހަކަތަކުން ްޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެްމި ްކުަރްއވަން ްެވސް ްވަަޑއިގަތުަމކީ ްގަިޑއަްށ ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ަގެވގެންދޭ.

ް ްަވޑައިުނގެްނނެވޭ ްެއކަމަކު ްދިހާކަމެއް. ްކަމެއްްލަތެއް ްއެކަށީގެްނވާ ްއެީއ ްމާވުން ްކޮންމެ ްނޫނީ ްވެސްްކަން މީހަކަށް

ްކަމެއް ްބެހޭދިމާވެދާނެ ްކަމަކާ ްމިކަހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނުމުަގިއްގޮްކަން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވާހަކަދައްކާއިރު ތުން

ނޑުްޤަކަްބަހައްޓަންޖެހޭ ްބޫލުކުރަން.ްވަރަށްްބޮޑަްށްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.މަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގްލީޑަރު،ްދިްއގަރުްއެލަޔަންްސގެްޕާލިމެންޓަީރްގުރޫޕުްޝުކުރިއްާޔ.ްައޅުަގނޑުްމިހާުރްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަީންޕީޕަލްސް

ްމަދުްނާޒިމަށް.މެންބަރުްއަޙްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދިއްގަރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްނާޒިމު

ްގުޅޭ ްމައްސަލަާއ ްއިމްިތޔާުޒގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުްގޮްޝުކުރިއްޔާ ްއަުޅގަ ތުން

ކުގެްދަށުންްސަރުކާރުްޤާނޫނުތަްއިއާްދަންނަވާލަންްއޮތީްސަރުކާރުްޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށްްއަދިްޚާްއޞަކޮށްްޤާނޫނުއަސާސީ

ްފުރުޞަތެކޭޖަވާބުދާރީ ްއޮންނަ ްލިބިފައި ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުްނގެ ްްކުރުވުމަށް ްުސވާލުވަޒީރުޢިއްޒަތްތެިރ ކުރުމަކީ.ްންނާ

ްފު ްގިނައެހެންވީމާ،ްއެ ްދުރުކޮށް ްދޭތެރެ ްއަދި ްމަދުމަދުން ްަވރަށް ްްރުޞަތަކީ ްދަންނަވާލެވެނީ.ްވަޒީރުްފަހަރަށް ްމި ންނަށް

ްއެ ްުދވަހެްއގަިއ ްދަންނަވާލެވޭ ްގަޑިްްއެހެން ްވަރަްގޮތަށް ްވަަޑއިގެންެނވުމަކީ ްުމހިއްއަށް ްކެންޫދްމުށް ްދެންމެ ކަމެކޭ.
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ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްްދާއިރާގެ ްފަދައިން ްކަމެވިދާުޅވި ްއެކަީށގެްނވާ ްހާޒިރުނުވެވުމަކީ އް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްގަިޑައށް

ްްޓްރާންސްޕޯޓު ްމަގުމަތީގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްސިޓީފުޅުން ލަުތްހާމިނިސްޓަރުގެ

ޕޯޓްްމިނިސްޓަރަކީް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޓްރާންސްގޮތަށްްއެބައޮތްްވިދާޅުވެފަްއޮތްގޮތުންކަންްވަަޑިއގެންނެވުްންލަސްވީ.ްއެ

ް ްއެންމެހާމަގުމަތީގެ ްފުރުޞަތުގަިއްްލަތު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމުގައި ްބޭފުޅާ ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވަންޖެހޭނެ ބޮޑަށް

ް ްމަގުމަތީގެ ްއެހެންވީމާ، ްހަނދާންކުރަން. ްރިޢާޔަތްކުރައްަވއިއެބަޖެހޭ ްގެްހާލަތަށް ްައވަހަށް އިންްްތަންކޮޅެއް

ްޤަްމެވަަޑއިގެންެނވުމަކީނުކު ނުޑ ްކުރަްއވަންްްބޫލުކުރާއަުޅގަ ްއަމުދުން ްއަދި ްމިނިސްޓަުރ ްޓްރާންސްޕޯޓް ގޮތުަގިއ

ނޑުމެްނގެްޒި ްއަުޅގަ ްކަމެއް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެަބްވާހަކަްދެެކވޭ ންމާތަެކއްްވެސްްމީަގިއްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ

ްއެބައޮތް ްެއއީ ނޑުަވޒީރުކަން. ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްސުވާލުކުރަންޖެހޭ ްހާޒިރުވުމާއިްންނާ ްހަމަް، މެން ްކޮމިޓީަތކާިއްްައދި އެއާއެކު

ްހާޒިރުޖަލްސާތަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްރައްދުކުރެވޭްކަށް ްމަލާމާތް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ވުން.ްއެހެންނަމަެވސް،ްެއކަމުަގއި

ްއަް ްޤަކަމަކަށް ްޅުަގނަޑކަށް ްއެަކންކަމަކީ ްސަބަބަީކ، ްކަންަތއްަގސްތުޫބލެއްނުކުރެވޭ. ްކޮށްފަިއވާ ްމަޖިލިސްގެްަގއި ތަްއ

ްނަާގލި ްކޯރަމް ްއެއީ ްްކަމަށްްމެންބަރުން. ްވިޔަސް ްހަމަްހަމަ ްތިއްަބވާފައި ްސައިކޮޓަރީަގއި ްމެންބަރުން ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ްެއއީ ްނަގާލަނީ. ްޖަލްްކޯރަމް ްޭބނުންފުޅުހަމަ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްއެޖެންޑާނުސާ ްަކމެއް ްވަކި ްނޫނީ ްދުވަުހްވާތީ. ކުެރވޭ

ްއެ ްެއކަން ްއެހެންވީމާްްގޮތަށްްވެސް ްޤަް، ދިމާވޭ. ްފަރުދަކުްްބޫލުކުރާައޅުަގނޑު ްވަކި ްމެންބަރަކު ްވަިކ ްެއއީކީ ގޮތުަގއި

ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްއާެދ، ްކަމެއް. ްކުރައްވާ ްދުރާލާ ްރޭވިގެން ްޕާޓީތަކުން ްހަމަ ްއެީއ ްނޫން. ްކަމެއް ވާްްކުރަްއވާ

ްމައްސަލަ ްދަންްއިމްތިޔާުޒގެ ްއަޅުަގނޑު ްއައަށް ްބޭުނންވަނީ ްޤަނަވާލަން ނޑު ްމައްސަލަިއގެްްކުރާްބޫލުުޅގަ ްމި ގޮތުަގއި

ްމަްގސަ ްމައްސަަލއިގެ ްމި ްއަދި ްކުމަގްސަދަކީ ްވެސް ްވާންޖެހޭނީ ްތަކުރާރުދަކަށް ްކަްނކަން ްމި ގޮތަކަްށްްނުވާނެރިމަުގގައި

ްދިޔު ްަބއްޓަންެވގެން ްކަންތައްތައް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްމަޖިލީހަށް ްބޭފުޅުން ްދެވޭ ްދަޢުވަތު ްމަޖިލީހަށް ްމި ދަށުންްން.

ްކުރިަމގު ްސަމާލުެވަވޑަިއގެންނެވުން. ްވަޑަިއގެންނެވުމުަގއި ްމަޖިލީހަށް ްބޭފުޅުން ަގިއްއިލްތިޒާމުއުފުލަންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ

ްނުދިޔުް ްތަކުރާރުެވގެން ްމިކަން ްވެސް ްސަުރކާރުގެ ްއިޙުތިރާމު ްކުރަންވާ ްމަޖިލީހަށް ްއަދި ްއަދިްވަޒީރުން. ްވެސް ން

ްހުރިހާ ްހާޒިރުކުރެވޭ ްބޭފުޅުންނަްށްްމަޖިލީހަށް ްއެ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްއަދި ްކުރެްއވުން. ްމަޖިލީހަށް ްވެސް ބޭފުޅުން

ްމިް ްެއއް ްމައްސަަލ ްއުސޫލީ ްމަޖިލީހުގެ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޙުތިާރމުއަދާކުރެްއވުން. ްޙައްޤު އަދާކުރަންޖެހޭ

ްގޮތުް ްވާ ްލިބިފައި ްމަޢުލޫމާތު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް. ްއުޅޭ ްދަޢުވަތުއެުރވިއްޖެްމައްސަލަިއގައި ްބޭފުޅަކަށް ްމަޖިލީހަށް ގައި

ްމަޖިލީހުގެް ްހިސާބަށް ްގަިޑއާ ްާވ ްދަޢުވަތުދެވިފަިއ ްވަަޑއިަގންނަވަން ްބޭފުޅަކު ްއެ ްފަރާތުން ްޕްރޮޓޮކޯލްގެ ްމަޖިލީހުގެ ނަމަ

ް ްދޮރުކޮޅު ްވަަޑިއގަންނަވާނެ ްއަދި ްގެންދަވާ. ްއިންތިޒާރުކުރަމުން ްބޭފުޅަކަށް ްއެ ްކައިީރގައި ްެއްދޮރޯށިތައް ވެސް

ްބޭފުޅަކުް ްއެ ްއިންތިޒާރުކުރެިވ، ްހިސާބަށް ްފެށުމާ ްަޖލްސާ ްއެހެންކަމާއެކު ްދެންނެވިފަ. ްކުރިން ްވަނީ ބޭފުޅުންނަށް

ވަަޑއިނުގެންެނވީމާ،ްއެްހިސާުބންްޕްރޮޓޮކޯލްެގްމަސައްކަްތްހުއްޓާލެވެނީ.ްދެންްެއްދުވަހުްެއކަންްދިމާވެފަިއްވަނީްވެްސް

ްމަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްގޮަތކަށްްއެގޮތަށް ްތަކުރާރުނުވާނެ ްމިަކން ްކުރިަމގުަގއި ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ޢުލޫމާތުލިބިފައި
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ންްެވްސްަވޒީރުމަޖިލީހުގެްކަންތައްތައްްއިންތިޒާމުކުރަންޖެހޭްނަމަްއެކަންްެވސްްއިންތިޒާމުކުެރވޭނެ.ްއަދިްހަމަްއެއާެއކުް

ްހިތް ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްމިކަންކަމަށް ްސަމާލުވެަވޑަިއގެން ްޒިންމާްއިތުރަށް ްޤާނޫނީ ްއަދާުކރައްވަންޖެހޭ ްބޭފުޅުން ތަވައި،ްއެ

ނޑުްޮގވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ް ްއަދާކުރެްއވުމަށްްއަުޅގަ

ް

 ވިލިފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިالسالم عليكن ްދާއިރާގެ ްއާެދ،ްެގމަނަފުށީ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަދުް.ްޝުކުރިއްޔާ ްއިލްހާމު އްޒަތްތެިރްމެންބަރު

ްޤާނޫނީް ްއޮތް ްކުރިމަތިވެފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްަސލައަށް ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ންނާއިްސަރުާކރުގެްމަޤާމުގައިްތިބޭްމީހުންނާްަވޒީރުވަނަްމާއްދާަގއިްއެބައޮތ9ްްް:މައްސަލައެކޭ.ްެއއީްޤާނޫނުައސާސީގެް

ްއެަބޮއތް.ްދެނ9ްްް:ސުވާލުކުރުން.ްޤާނޫނުއަސާީސގެް ްމާއްާދގައި ްޤާނޫނުަގިއްވަޒީރ3/3116ްުވަނަ ންާންސުވާލުކުރުމުގެ

ދުވަހުގެްނޯިޓސްްއެއްްދިނުމަށްފަހުގައިްެއ25ްްންްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެްގޮތް.ްަވޒީރުވަރަށްްސާފުކޮށްްބުނެފައިްއެބައޮތް،ް

ްކަމަ ްވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ ްބޭފުޅުން ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްއައިސް ްފަހަކަށް ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ންްވަޒީރުށް.

ްެއް ްވެސް ްހާޒިރުވުމަށްފަހުަގއި ްކޮމިޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދި ްާއއި ްހާޒިރުވުމުގަ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްުސވާލުކުެރވުނީމާ ްކުރެވޭ ްަޙއްޤެްއގެްބޭފުޅުންނާ ްލިބިގެންވާ މެންބަރުންނަށް

ްުސވާލުތަކަްށް ްކުރާ ްހޯދުމަށްޓަކައި ްމަޢުލޫމާތެއް ްހޯދަންޖެހޭ ްނޫންނަމަ ްޖަާވބުދާރީކުރުމަށްޓަކައި ްސަރުކާރު ބޭނުންކޮށްގެން

ނޑުމެ ްކަންތައްތަްއްކުަރމުންްގެންދާކަން.ްއެހެންކަމުްންމިއީްއަުޅގަ ްއޮޅުވާލުމަށް ންްވަރަށްްހަމަްފާޅުގައިްަކނަޑއެިޅގެން

ްމަޖިލީހަށްް ްގޮތަށް ްފާހަގަކުެރއްވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެްއކި ްވާހަކަފުޅު ްމިއަދު ްއާދެ، ްކަމެއް. ކަންބޮޑުވަންޖެހޭ

ްމަްއސަލަް ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާޒިރުނުެވވިދާނެ.ްެއހެންނަމަވެސް ްފަހަރެްއގަިއްބޭފުޅަކަށް ްގަިޑއަށް އޮންނަ

ްބޭނުމަ ްިޢއްޒަތްތެިރްހުށަހެޅުމުގެ ްއެ ްދުވަހު ްކުރީ ްކޮންމެހެން ްވާނީ، ްބޭނުމަކަށް ްމެންބަރުގެ ްހުށަހެޅި ްމައްސަލަ ްމި ކަށް

ްކަންތައްތަކެްއ.ްްވަޒީރު ްވަމުންދާ ްގޮތެއްަގއި ްޢާއްމު ްތަކުރާރުކޮށް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ަވޑައިުނގަނަންަވއިގެެނއް

ްސުވާ ްވަޒީރާ ްތަނުގައި ްމި ްހުންނާނެ ްދުވަހެއްަގއި ްވަޑައިުނގެންފަ.ްކިތަންމެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު ުލކުރުމަށް

ް ްމިހާރު ްނޫނީްވަޒީރުއެހެންވީމާ، ްމަސައްކަތެއް ްރަސްމީ ްއެހެން ްކުރައްވާނެ ްބޭފުޅުން ްެއ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރައްވާ ން

ޤާނޫުނގައިްވަރަްށ3/3116ްްއަމިއްލަްމަސަްއކަތެއްްވެސްްނެތިއްޔާްމިްތަނަށްްވަަޑއިގަްނނަވަންޖެހެނީ.ްއެހެންނަމަވެސްް

ް ްއޮޭވ ްއެބަ ްބުނެފައި ްވަޒީރުސާފުކޮށް ްއެއް.25ްްންނަށް ްމައްސަލަ ްޤާނޫނީ ްމިއީ ްދިނުމަށްފަހު، ްއެއް ްނޯޓިސް ދުވަުހގެ

ްއޮްތްގޮްތ.ް ްކުރަން ްޤާނޫުނގަިއްމިކަން ްނޫން.ްމިއީ ްކަމެއް ްގުޅުންހުރި ްމަޞްލަޙަތާ ްއަމިއްލަ ްމީހެްއގެ ްއެްއވެސް މިއީކީ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް 9ްް:ްދެން ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްދާަގއި ްޤާނޫނުައސާސީެގްވަީޒރުަވނަ ްގޮތް.ްއަދި ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ް::ން

ްބަހުްން ްތެދު ްސުވާލަކަށް ްކޮްނމެ ްކުރެޭވ ްމީހަކާ ްކޮންމެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްބުޭނ ްއެބަ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްެތރި ްދެއްކެވި ްވާހަކަފުޅު ްދެންމެ ްދާއިރާގެްްޖަވާބުދޭންޖެހޭނޭ. ްގެމަނަފުށީ ފާހަގަކުރެްއިވހެން،
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ްމާލިއްޔަތުް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދުވަހު ްބުދަ ްހަފްތާގެ ްމިދިޔަ ްދޭތެރެިއން ްމި ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އޭނައާްކުރިްކޮމިޓީއަށްްހާޒިރުކުރީްފިނޭްނސްްމިނިސްޓަރު.ްކީކޭތޯްވިދާުޅވީ.ްއޭނަްހިތަށްއެރިްެއްއޗެއްްގޮވާަފއިްދިޔައީ.ް

ސުވާލަކަށްްއޭނަްޖަވާބެއްްނުޭދ.ްއޭނަްހިތަށްއެރިްެއއްެޗއްްޮގވީ.ްއޭަނއާްުސވާލެއްްކުރީމަްސުވާލުކުރިްމެންބަރާްދިމާލަށްް

ބުނީްކީކޭތޯ؟ްކަލޭްސަރުކާރަށްްދައްކަންްއޮތްްލާރިްދެއްކިއްޔާްމާްރަނގަޅުވާނޭ.ްމިއީްހާލަތުްހުރިްގޮތް.ްމިއީ،ްހާލަތުް

ްގޮތް.ްއޭނައަށް ްސަރުކާރުންްްހުރި ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްސުވާލެއްތޯ؟ްހުޅުހެންވޭުރްދާއިރާގެ ްޮކން ކުރީ

ްނުަދއްކާނަން.ް ްއެއް ްވާހަކަ ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްވީމަ ްަރމަޟާންމަސް ްއުުޅއްާވ، ނަންގަަވއިގެން

މަހުްއަމުދުންްރަނގަޅަށްްކަންތައްތައްްކުރަން.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްައޅުަގނޑަށްްއޮތީްނަސޭހަތްތެރިވެފައިްރަމަޟާން

ްޑިފަރެންްސް ްޑޮލަރު ްއޮތް ްނަގާަފއި ްސަރުކާރުން ްނަމަވެސް ްގޮުތގައި ްމާތް ްއޭނަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަހުގައި މާތް

ް ްމެންބަރުނ64ްްގޮތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއީ ްައއިަޓމަކުންތޯ؟ ްކޮން ްބަޖެޓުގެ ްދިނީ ްރުފިާޔ ކުރާްްމިިލއަން

ނޑުމެންްދެންނެވީްކުރީެގްވަޒީރުސުވާލަށްްދޭންޖެހޭްޖަވާބެއްްނޫންތޯް .ްވިދާޅުވިްިތއަށްްޖަވާބުދޭކަށްނުޖެހެއޭ.ްދެންްއަޅުގަ

އަހަރުްވީއިުރ5ްްސަރުކާރުންްއެްމޫސާްމަނިކަްށްހަދަންްދީފައިްއޮތްްފަޅެްއ،ްރަށެއްގެްބަނދަރުހަދަން.ްއޭަނއަށްްެއކަންް

ް ްއަނެްއކާ ްުނވެގެން ްވެްސްޖަވާބ6ްްުވެސް ްތިއަށް ްދަށުން. ްައއިޓަމެްއގެ ްކޮން ްބަޖެޓު ްިދނީ ްއޭަނއަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްރަްއޔިތުންެގް ްކަންތައް. ްއެނގެންެޖހޭނެ ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިީޓގެ ްމާލިްއޔަތު ްމިއީ ްނުވެއޭ. ްބޭނުމެއް ްތިމަންނަ ދޭކަށް

ް ްމީގައި ްސުވާލުަތއް.ްކޮަބއިތޯ ްކުރެވޭނެ ްމެންބަރުންނަށް ްކޮްންމަޖިލީހުގެ ްވަރިކުރީ ްއާއި ްމީހާ ްިއން ްކުރިން ްއޭނަ ނުކުރޭ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހީ ްަކއިރީަގއި ްއޭނަ ްއެހެން. ްނާހައޭ ްކައިީރގަިއ ްއޭނަ ްަކއިރީގަ. ްއޭނަ ްނާހައޭ ތާރީޚެއްަގއިތޯ

ްއޮންނަ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްސުވާލުތަެކއް. ްކުރަންޖެޭހ ްދަށުން ްިއމްތިޔާޒުގެ ްލިބިގެންވާ ްމެންބަރުންނަށް ންްވަޒީރުނީ

ްވަރަށްް ްޤާނޫނުގައި ްއެމް.ބީ.ސީ ްސުވާލަކީ ްކުރި ްދެން ްސުވާލުުކރީ. ްއެ ްޖަވާބުދާރީކުރަން. ްސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުން.

ްޓީވީް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްތަޞްދީޤުކުރާ ްޤާނޫނު ްއެ ްގެންދަންޖެހޭނީ، ްހިންގަމުން ްއެތަން ްމީހުން ްއެ ްއެބައޮތޭ ސާފުކޮށް

ްހިނގަް ްައޑާ ްާއއި ްކަމެްއގަިއްމޯލްޑިވްސް ްއޮތް ްސާފުކޮށް ްމިހާ ްއެހެންވީމާ، ްދަށުންނޭ. ްބެލުމުގެ ްތަނުގެ ްމި ންޖެހޭނީ

ްދޫނުކޮށްް ްބަޖެޓު ްއެ ްއަދި ްހުރަސްއަޅަިއ ްސަރުކާރުން ްމި ްގެންދިއުމަށްޓަަކއި ްުކރިއަށް ްމުައއްސަސާ ްއެ އޮތްއިރު

ވި.ްކުިރްއެްއވެސްްސުވާލަކަްށްޖަވާެބއްްހިފަހައްޓައިގެންްއުޅެނީްކޮންްސަބަބަކާްހެދިތޯ.ްެއއަކަށްްެވސްްޖަވާބެްއްނުދެއްް

ް ްެއ ްމެދުަގއި ްަބަޔކާ ްކުރި ްުސވާލުތަކެްއ ްކުރި ްވަޑަިއގެންފައި ްހަމަ ްުސވާލުްްަވޒީރުނުދިން. ްޒާތީގޮަތކުން ގެްނދިޔައީ

ނޑުްދަންނަވަންްއޮތްްވާަހކައަކީްވަޒީަރކަށްްވީްކަުމގައިްވީްނަމަވެސްްދިވެހިްކޮ ންމެްރައްދުކުރަމުން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

ްމީހެއްް ްކޮންމެ ްޤައުމެއްގެ ްކޮންމެ ްހުރި ްައއިސްސަ ނޑަށް ްފަސްގަ ްމި ްއަދި ްނަމަވެސް ްީވ ްކަމުަގއި ްވީ ރައްޔިތަކަށް

ް ްޖަވާބުދޭންޖެހޭނެްކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތެދުބަހުން ްކުރާްސުވާލަކަށް ްމިްމަޖިލީހުން ްވީްނަމަވެސް ވަނަްް::ކަމުގައި

ނޑުް ދަންނަވާނީްމިްނޭނގޭްމީހުންނަށް،ްމިްތިބަްނޭނގޭްމީހުންނަށްްއަޅުަގނުޑްްމާއްދާގަިއްބުނެފައިްއެަބްއޮތް.ްއަުޅގަ

ްއޮތީް ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމީހުންނަށް ްނޭނގޭ ްތިބި ްމި ްއޮތީ، ްއެހެނެއްނޫްން، ދަންނަވަން ްޤާޫނނުއަސާސީ، މި
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ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއޮތީ ްދެންނެވުނީ.ްދަންނަވަން ްނެތިގެން ްހަނދާން ްރައީސް.ްއަުޅަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާްް::ގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާަގއިްމިްލިޔެފައިްއޮތީްއޮިޅގެންނެއްްނޫނޭްރައީސް.ްއޮޅިގެެނއްްނޫނޭްމިްލިޔުނީ.ްމިްތިބީްދާންދ9ްްޫ:އާއިް

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޭރު ްބޭފުޅުންނަކީ ްމި ްމެންބަރާއި، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްެއއްޗެޭކްެއްޚާއްޞަ ްއޮތް ްނޫންތޯ؟ްމިީއ،ްގަސްުތގަިއްލިޔެފައި ްހުންނެވީމެއް ްވެސް ތިއްބެވި،ްމަނިކުފާނު

ްގަސްތުަގިއް ްނޫނޭ.ްމިއީ ްަކމެއް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްއޮިޅގެން ްީކކޭތޯ.ްމިއީ ްވިާދޅުވަނީ ްޖަވާބުދާރީކުރުވަން.ްއެކަމަކު ބޭފުޅުން

ްމިކަ ްޖަވާބުދާރީކުރަން. ްސަރުާކރު ްކަމެކޭ ްއޮތް ްމިްކޮށްފައި ްނޫންތޯ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީހުންނަށް ްނޭނގޭ ހަލަ

ްކިޔައިދޭން.ްވަޒީރަށްްނޭނޭގިއރުގައިްމިްތިބަްމީހުންނަށްްވެސްްނޭނގެނީއޭ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބުން، ްމި ްމައްސަލައިަގިއްްޝުކުރިއްާޔ ްމި ްިހސާބުން މި

ްިނސްބަތްނުވާް ްޕާޓީއަކަށް ްަވކި ްނިމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްލީޑަރުންނަށް ްޕާޓީތަުކގެ ްއެދިަވޑަިއގެްނނެވި ވާހަކަދަްއކަވަން

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނެތް.ްކުޑަހުވަދޫ ްއެއް ްއެދިވަޑަިއެގންފަ ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ރުްއެްއވެސް

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަނީ.ް ްއަޙްމަދުްޢާމިރަށްްއަޅުގަ

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްިމް ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަްއސަލައަކީ ްކުއްލި ްވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެޖެންޑާ....ްް

ް

 ވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްކުއްލިްމައްސަލަްއެއްްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއިމްތިޔާާޒްބެހޭްމައްސަލަ...

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްޤަބޫލުކުާރް ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއިމްތިޔާުޒގެ ްވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއާދެ، ްސުރުީޚ، ްމައްސަލަ އިމްތިޔާުޒގެ

ް ްަގވާިއދުގެ ްމި ްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެން ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްމާއްދާެގ265ްްގޮތުަގއި ވަަނ

ް ްމަްއސަލައެއް ްވާ ްހުށަހަޅާފައި ްގޮތުންްދަށުން ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްިމ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެކެން. ްައޅުަގނުޑ ކަމުަގއި

ްޤާނޫނުއަާސސީެގް ްއާިއ9ްް:އަޅުަގނުޑްވެްސްދަންނަވާލަްންއޮތީ ްމާއްދާ ްއަިދްް::ވަނަ ްާއއި ްމާއްދާ ވަަނ245ްްވަނަ

ުރން،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްމާއްދާގެްދަށުންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްޖަވާބުދާރީވުމުގެްއިތު
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ްޤަބޫލުކުރަން.ްވަޒީރު ްެއކަން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޔާންެވގެންވޭ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްކަމަށް ްޖަވާބުދާީރވާންޖެހޭނެ ން

ްއަޅުަގނުޑްެވސްްދަންނަވާލަންްއޮީތ،ްިމއަދުގެްމިްަމއްސަލަާއްގުޭޅްގޮތުންްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅުުމެގް އެހެންނަމަވެސް

ްއަ ްކުރީަގއި ްމި ްަވނީ ނޑުމެންނަށް ްސިީޓގަިއްްވަޒީރުުޅގަ ްފޮނުއްވާފައޭ.ްއެ ްެއއް ްސިޓީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތާ ްދިމާވި މިކަން

ްެދް ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްއެކު ްސާބިތުކަމާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެބަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އަދި

ްއެެހންވެއްޖެކަމަްށވަން ްލަްސވީ. ްނޯޓިްސްމިނިޓެއްހާއިރުއޭ ްުސވާލުކުރުމަށް ްމަޖިލީހުަގއި ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ޏާ

ްއޮތް.ްއެކަމަުކްެއކަހަލަް ްވެްސްއެބަ ްފަހަރު ްަވޑައިުނގެންނެވޭ ްޤަބޫުލުކރައްަވއި،ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ފޮނުވައި،ްއެްނޯޓިސް

ްއެހެންނަ ްނުދޭ. ްފެނިގެންނެއް ްއެކަން ްމިތަނަކުން ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެްންވަގުތުަތކުަގއި ްމިއަދު މަވެސް

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްގުޅުން ްފަރާތްތަކާ ްއެ ްމަޖިލީހާއި ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންކަމުގައި މިފަދަ

ް 9ްް:ޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދި ްބަޔާންެވގެންވޭ. ްސާފުކޮށް ްވެސް ްމާއްދާގައި ްވަރަްށްް:3ވަނަ ްވެސް ްމާއްދާގައި ަވނަ

ްބަޔާންެވގެ ްބާރުތަކާސާފުކޮށް ްއަދި ްއަޅުަގނޑުމެންނާއި ްއެަބ ްގުޅުްން، ންވޭ ްދެމެދުގައި ްބާރާ ްއަނެއް ްބާރުން އެއް

ްމިް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްބަހައްޓަންޖެހޭނެކަން ްުގޅުންތެރިކަން ްކޮބައިކަން، ްގޮތަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްލާޒިމުކުރޭ. ްަކނަޑއެިޅގެން ްބާވަތުެގްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްސުވާަލކީ ްހިތަށްއަރާ ހަމަ

ކަމެއްްދިމާވުމުންްއަޅުަގނޑުެމންްހަމަްއެންމެްރަނގަޅުގޮތަީކްމިއީްބާއޭ.ްއެހެންްމިދެންނެވީްމިކަމަކީްހަމަްގައިމުވެްސް

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަްްަވޒީރުއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްކަެމއް. ްވާ ްއެދިފައި މާަފށް

ުމވެސްްމިްމަޖިލީހުގެްމެްނބަރެއްގެްަހއިިސއްޔަތުންްއެްިދމާވިްުކޑަކުަޑްމައްސަަލއިަގއިްއަޅުަގނުޑގެްފަރާތުންްހަމަްގައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގައިމުވެސް ްހަމަ ްދިޔުަމކީ ްތަކުރާރުވެގެން ްކަންަކން ްބާވަުތގެ ްމި ްތަނުގައި ްއޮްތ ްކުރިއަށް ްއެއީ މާފުދީފީމޭ.

ްއެްއގޮތަކަ ްނޫްނ ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ނޑުމެންނަށްވެސް ްއަޅުގަ ްވާންޖެހޭނީ ްމިކަން ްމަޖިލީހުންް، ްށވެސް. ރަްއޔިތުންގެ

ް ްދެންނެވުަމށްފަހު ްސުވާލު ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެްވަޒީރުވަޒީަރކަށް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްތެދުބަހުން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ންގެ

ް ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަީމ ްވާ ްބަޔާންެވގެން ްއިތުރަށްަވޒީރުކަމަށް ްއެްްންނަށް ްނޫން. ްއެއްެޗއް ކިަޔއިދޭންޖެހޭނެ

ނޑުްދަންނަވާނީްމިކަހަލަްކުދިކުދިް ބޭފުޅުންނަށްްވެސްްމިކަންްރަނގަޅަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްުނވާެނ ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްޮބޑަށް، ްތަންކޮޅެއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ މައްސަލަތަކުަގއި

ްމެންބަރުގެް ްހުށަހެޅި ްމި ްެވސް ްފަހަރެއްަގއި ްކުރެވޭނެ. ްމިަކން ްގޮެތއްަގއި ްޒިންމާދާރު ްތަންކޮެޅއް ބައްޓަންކުރެިވއްޖެްއޔާ

ނޑުްއިޙުިތރާމުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްް ކަންބޮޑުވުންްެއކަމުަގއިްނެތެޭކްއަޅުަގނޑުްނުދަންނަވަން.ްެއކަމަށްްވެސްްއަުޅގަ

ް ްޮގތަކީ ްވާ ްހިނގާފައި ްކަން ްވާްހަމަ ްހިނގާަފއި ްއެކަން ްކަމެއް. ްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން އަުޅގަ

ްގުޅުްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެމެދުގަިއ ްެއ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްވަީނ ްކަމަށް ްގޮތެއް ްަޤބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ގޮތަކީ

ް ްބައެއް ްޤަބޫލުކުރަން ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްކުރަންޖެހޭނެ. ްިމްޒީރުވަބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ްވަޑަިއގަންނަވާފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ން

ްާދއިރާެގް ްދެކުނު ްާވްކުޅުދުއްފުށީ ްކަމަށް ްމެންބަރެއް ްޢިއްަޒތްތެރި ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމުޚާޠަބުކުރައްަވއި،ްމި މަޖިލީހާއި
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ްވަ ްދައްަކވަމުން،ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅު ްދުވަހަކު ްއެއް ްހަމަްމިްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރު ްވަޒީަރުކްޢިއްޒަތްތެރި ަޑއިގެންެނވި

ްއަދިް ްއަރުވާފަ. ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްވަނީ ްވަޒީރަށް ްއެ ްެއކަން ްހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާތީ ްގޮތް ްމުޚާޠަބުކުރި މަޖިލީހާ

ް ްއެ ްނަމަްަވޒީރުއެއަށްފަހު ްވަނީ ްކަމަށް ްއެހެންވެއްޖެ ްފާހަގަކުރަން. ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްނެްތކަން ްގޮތަށް ްއެ ްޢަމަުލ ގެ

ްދަން ްެއކަންްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުމެން ްފިަޔވަުޅއަަޅއިެގން ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްކުރާ ްކަންތައްތައް ްއެފަަދ ަނވާނީ

ްމެދުް ްފަރާތްތަކާ ްއެދޭ ްމާފަށް ްޤަބޫލުކޮްށގެން ްކަމުގައި ްކުށެއް ްމިއީ ްމިކަމަށް ްރަނގަޅުާވނޭ. ްމާ ހައްލުކުރިްއޔާ

ނޑުްދެކޭްކަމެއްްގޮުތަގިއްއަޅުަގނޑުމެންްއެްމާފުދޭންޖެހޭނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމަކީްއަުޅގަ ނޑުްހަމަްއެްބީދައިންްއަުޅގަ

ނޑުްވެްސްހަމަްމިްމަޖިލީހަށްް އަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަން.ްމިަކންްހަމަްއެހެންްމެންބަރުންނެކޭްވެސްްއެއްފަދައިންްއަުޅގަ

ްއެ ްކަންބޮުޑވަން. ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްމަްއސަލަިއގައި ްަވޑައިުނގެންނެވުނު ްެއްޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަަކއި ހެންނަމަވެސް

ނޑުްބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެްކަމެއްްކަމުަގއިްައޅުަގނޑުްެދކެން.ްޝުކުރިްއޔާ. ްވިދާޅުވެަފއިްވާްވިދާުޅވުމަކީްައޅުގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްާޔ.ްބަހުސްްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ް

ް

ް.ްސުވާލު.6

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްުމގެްދަށުންްމިއަދުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްއަށް.ްުސވާލު.ްމިްއައިޓ6ްަމުްޖެންޑާްއައިޓައަޅުަގނޑުްމިްދަނީްއެ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.7

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިއައިޓަުމގެްދަށުންްއިތުރުްމަސައްކަެތއްްނެތް.ް.ްމަޖިލ7ީއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.8

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ް.ްމަޖިލީހަށ8ްންޑާްައއިޓަމުްއެޖެ

ސަރުކާރުގެްފަރާތުންްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަފާްހުށަހަޅުއްވާފައިްާވްް-8.2ް-8.2

ްމާކަންޓައިލްްކޯުޓގެްބިލުގެްފުަރތަމަްކިޔުންްއިްއވުން.ްމާކަންަޓއިލްްކޯުޓގެްބިލު.ް

8..-ްް ްައއިޓަމު ްޔޫސުް-8.3އެޖެންޑާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްޤާނޫނުްފެލިދޫ ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްނަޢީމު ފް

ް ްއިއްވުން.ްް:9/311ނަންބަރު ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުެގ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ދިވެހިރާްއޖޭގެ

ްިދވެހިރާއްޖޭގެްޕެންޝަނާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލު.ްް:9/311ޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް

ްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން..ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވ9ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުކުރެވިފަިއވާްބިލެްއގެްުކށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ް.ްކުރިންްތަޢާރ9ުޖެންޑާްައއިޓަމުްއެ

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.:

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއައިޓަުމ ްއެޖެންޑާ ްއޮތީ ްމަސައްކަުތް:ދެން ްގޮތުން ްހުންނަ ްބަހާފަިއ ްގަޑިަތއް ްމަހުގެ ްރަމަާޟން ނޑުމެން ްއަުޅގަ .

ގައިްމިްއޮންނަނީްކޮންމެްދުވަހަކުްވެސްްވޯޓަށްްދެންނެވުން.ްއެޖެންޑާްއައިޓަުމ41ްް;2ގަޑިަތއްްބަހާފައިްހުންނަްގޮތުންް

ްމިހާރުް: ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަހުސް ްވާްްއިބްތިދާޢީ ްފޮނުްއވާފައި ްިނންމަވާފައި ްކޮމިޓީަތކުން ްމިއަދު ފަށައިިފްއޔާ

ްމަޖިލީހުގައިް ްވެސް ްކުރިން ްމީެގ ްއެހެންކަމުން ްނުގެންދެވޭނެ. ްމިއަދަކު ްހަމައަށް ްވޯޓާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްތައް

ނޑުްގަސްުތކުރަނީްމިްހިސާބުންްއެ ްވާްއުސޫުލގެްދަށުންްއަުޅގަ އަްށ22ްްއަިއޓަމުްޖެންޑާްޢަމަލުކުރަމުންްގެންގޮސްފައި

ްދާން.ް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.22

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްައއިޓަމު 22ްްއެޖެންޑާ ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ނޑު ްއަޅުގަ ްތަރުތީބުްންް:ނިންމުމަށްފަހު ްއެޖެންޑާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަިއސް އަށް

ްށަހަޅާްކަންކަން.ޓީތަކުންްހު.ްކޮމ22ިައއިޓަމުްްގެންދާނަން.ްއެޖެންޑާ

22.2-ް22.2-ްް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރައްޔިތުންެގްް:23ދިވެހިރާއްޖޭެގ ްދަށުން ް)ރ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްާވ ްފޮނުއްވާފަިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްހޯއްދެވުަމށްޓަކައި ްރުހުން ންެގްަވޒީރުމަޖިލީހުގެ

ްަޢއްޔަންކުަރްއވައި ްގޮުތގައި ްމެންބަރެއްގެ ްއިބްރާހީމުްްމަޖިލީހުގެ ްޠަލްހަތު ްއަލްާފޟިލް ްއަރާރޫުޓވިލާ ަމްއޗަންގޮޅީ

ްގޮުތެގް ްއަދާކުރާްމިންވަރުްބަލާްކޮމިޓީްއިންްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވި ކަލޭފާނުގެްނަންފުޅުްސަރުކާރުްމަސްއޫލިއްޔަތު

ް ްވަނީ ްފޮނުވާފައި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްމައްސަލަ ްމި 24ްްރިޕޯޓު. 3122ްޖުލައި ްމިއަހަރުގެްަގއި ބޭްއވުނު

ް ްދައުުރގެ ްދާއިރާެގ29ްްދެވަނަ ްހަނިމާދޫ ްުމޤައްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.  ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒަށްްއަޅުގަ

ް

 އްެކުވން:ހަނިމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުްވާހަކަދެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްރުހުންްް:23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްދަށުން ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްގޮތުގަިއްވަޒީރުހޯދުމަށްޓަކައިްރައްޔިތުންގެްަމޖިލީހަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުއްވާފައިްވާް

ް ްސަރުކާުރްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި ްނަންފުޅު، ްކަލޭފާނުގެ ްއިބްރާހީމު ްޠަލްހަތު ްއަލްފާޟިލް ްއަރާރޫޓުވިލާ ްމާަފންނު ވާ

ްޖުމްހޫރިއްާޔެގް ްރިޕޯޓު.ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްގޮުތގެ ްނިންމި ްދިާރސާކޮށް ްކޮމިީޓްއިން ްބަލާ މަސްއޫލިއްޔަުތްއަދާކުާރްމިންވަރު

ީވ3122ްްޖޫނ32ްްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްގެްގޮތުަގއިްންގެްވަޒީރުްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުންްް:23ޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްއިބްރާހީމުް ްޠަލްހަތު ްއަލްފާޟިލް ްއަރާރޫުޓވިލާ ްމާފަންނު ްވާ ްޢަްއޔަންކުަރއްވާަފއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްުދވަހު އަންގާރަ

ވާްގޮތުގެްމަތިްންވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްގައިްް:23ކަލޭފާނުގެްނަންފުޅު،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްެއް ްވުމުން ްފޮނުއްވާަފއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްހޯދުމަށްޓަކައި ްރުހުްނ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްކޮމިޓީއަށްް ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާކުާރ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްސަރުކަރު ްމިކަން ްއިްއވުމަށްފަހު ްމަޖިލީހަށް ްނަންފުޅު ބޭފުޅާގެ

ް ްޖ24ްުފޮނުއްެވވީ 3122ްްަލއި ްދައުުރގެ ްދެވަނަ ްމިއަހަރުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީަގިއ29ްްއޮތް ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްކޮމިޓީެގް ްރަޝީދު، ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ، ްއިތުރުން އަޅުަގނުޑގެ

ްނާޒިމު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމަޑަވެލި ްމުޤައްރިރު. ްފަހުމީ.ްނައިބު ްއަލްހާން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ .

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްޗަންގޮޅީ ްދީދީ. ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްއުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްސަލީމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްދާއިރާްهللاްރަޝީދު. ްވައިކަރަދޫ ެގްމަޢުޞޫމް.

ްމޫސާ.ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކުރެންދޫ ްއަދި ްޒަމީރު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ ްޢާރިފު. ްޢަލީ މެންބަރު

ްއަރާރޫޓުވިލާް ްމާފަންނު ްވާ ްޢައްޔަންކުރައްވާަފއި ްމަޤާމަށް ްސެކިއުރިީޓގެ ްނޭޝަނަލް ްއެންޑް ްޑިފެންސް މިނިސްޓަރްއޮފް
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ްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެްއގެްވަޒީރުވަނަްާމއްދާަގއ241ްްިނަކީްޤާނޫނުއަާސސީެގްއަލްފާޟިލްްޠަލްހަތުްއިބްރާހީުމްކަލޭފާ

ްއިދާާރް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްސާފުކުރެއްވުމަށްޓަަކއި ްބޭފުޅެއްތޯ ްފުރިހަމަވާ ްސިފަތައް ްލާޒިމު ްހުރުން ކިބަިއގައި

ްއެް ްސާފުކުރެވުނު. ްމަޢުލޫމާތު ްލިޔުމުން ްއިދާރާތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްޕެނިޓެންޝަރީްމެދުވެރިކޮށް ްއޮފް ްޑިޕާްޓމަންޓު ގޮތުން

ްމަޢުލޫމާތުް ްކޯޓުން ްްކރިމިނަލް ްކޯާޓއި ްިސވިލް ްހައިކޯޓާއި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްާއއި ްސަރވިސް ްރިބިލިޓޭޝަން އެންޑް

ްމިް ްޖަވާބުަތއް ްފޮނުއްވި ްއިދާރާަތކުން ްއެ ްލިޔުްއވިްސިޓީތަާކއި ްއިދާރާތަކަށް ްމި ްވޭ.ްކޮމިޓީެގްފަރާތުން ސާފުކުރަްއވާފައި

ްގުިޅގެންްރި ްފޮނުއްވުމާ ްކޮމިީޓްއަށް ްމި ްެދންނެވުނުްމައްސަލަ ްވާނެ.ްއިްސވެ ްއެކު 3122ްްއޮގަްސޓުްް:ޕޯޓާ އޮތްްގައި

ް ްކޮމިޓީގެ 7ްްމި ްމައްސަލައާ ްމި ްބައްަދލުވުމުަގއި ްމަޝްވަރާވަނަ ްމިްުގޅޭގޮތުން ްބައްދަުލވުމުަގއި ްކޮމިޓީގެ ކުެރވުނު.

ްމަޝްވަރާ ްމިމައްސަލަާއއިމެދު ްނެަޝނަލްުކރެއްވުމަށްފަހު ްއެްނޑް ްޑިފެންސް ްޮއފް ްމަޤާމަްށްްނިސްޓަރ ސެކިއުރިީޓގެ

ްޠަްާވްމ.ައރާރޫޓްްކުަރއްވާަފއިޢައްޔަން ްއަލްފާޟިލް ްއިބްރާހީވިލާ ްރުހުންްްލޙަތު ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ްކަލޭފާނަށް މް

ް ްކޮމިޓީގައި ްކަމަށް ްފެންނަ ްމެންބަރުންހާޒިުރވެދިނުމަށް ްއަޣްިތއްބެވި ްނިގެ ްމައްސަަލްލަބިއްޔަތުން ްމި ްވީމާ، ްނމެވި.

މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަން.ްއަދިްމިްމައްސަލަްވުމަށްޓަަކއިްިމްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްފެނިވަޑައިގަންނަވާްގޮތަކަށްްނިންމެ

ިއްދިރާސާކުރެްއވުމަށްޓަކައިްޭބއްުވނުްމިްކޮމިޓީގެްބައްދަލުވުމަށްްމެންބަރުންްވަޑައިގެންެނވިްނިސްބަތާއިްމިްމައްސަލަިއގަް

ްރިޕޯޓާ ްމި ްލިުޔމެއް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްގޮްތ ްދެއްވި ްވޯޓު ްްމެންބަރުން ްހުށަހަޅަން. .3122ްްޮއގަސްޓ21ްުއެކު

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްޮގތުގެްޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ ްްވާ ްދެއްެކވުމަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެދު ްރިޕޯޓާ ްމި ކޮންމެްމަތިން

ް ނަޑއ2ްަޕާޓީއަކުން ްކަ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަްތނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްައދި ްމެންބަރަކަށް މެންބަރަކަށ2ްްްުޅއްވާ

ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްއ6ްެއަރުވާނަން. ްއަރުވާނީ. ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތެއް ވާހަކަފުޅުްްމިނެޓުގެ

ނަޑއަ ްކަ ްޕާޓީތަކުން ްއަތަށްދައްކަވަްނ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމަޖިލީހަށް، ްނަންފުޅުތައް ްމެންބަރުންެގ ެދއްުވްންފޮނުްއވައިްޅުްއވާ

ްސެކްރެޓޭ ްއެދެން. ްބޭނުންފުޅުްރިޭއޓު ްދައްކަވަން ްވާހަަކފުޅު ްޕާޓީައކުން ްއެްއވެސް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މެދުެވރިކުރަްއވާ.

ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްޑީ.އާރުްނުވާ ްދާއިާރެގްއަރުވަނީ ްކެލާ ްދެއްކެވުމަށް ްވާހަކަފުުޅ ްފަރާތުން .ޕީގެ

ްމް.އްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޑޮކްޓަރްމަޢުޞޫޢި

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫމުްهللاްލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެ

ްއާދެ،ްދިވެހި ްރަީއސް. ްޤާނޫނުްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްރާއްޭޖގެ ްް:23އަސާީސގެ ްމާއްާދގެ )ރ(ގެްވަނަ

ްފޮނުވާފައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހޯދުމަށްޓަކައި ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްްދަށުން ްމަޖިލީހުގެްވަޒީރުވާ ންގެ
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ްޢަްއަޔންކޮށްފައިްމެންބަރެއްގެ ްޠަްގޮުތގައި ްއަލްފާޟިލް ްމ.އަރާރޫްޓވިލާ ްއިވާ ްނަންފުޅުްލްޙަތު ްކަލޭފާނުގެ ބްރާހީމް

ްދިރާް،ކުރުމަށްދިރާސާ ްދެންމެކުރުމަށްފަސާކޮމިޓީން ްދާދި ްރިޕޯޓް ްފޮނުއްވި ްމުޤައްރިރުްހު ްކޮމިޓީގެ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ އަކު

ް ްޢައިްއވަަވއިފި. ްމިނިސްަޓރުން ްގޮުތގެއްޔަންއާދެ، ްއޮންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްސަރުކާރުން މަތިންްްކުރެްއވުމަށްފަހު

މުގެްކަންތައްްވަރަށްްޒިންމާދާރުކަމާްދިނުންްރުހުންޖިލީހުގެްފަރާތުވަމުންްއެަބްގެންދަވާ.ްދެންްމިްމައްފޮނުްތައްނަންފުޅު

ްފާއިުތވި ްފާއިތުވިްއެކު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްުކރި. ްބަލައިްތަނުގައި ްސަރުކާރުްންތަނަށް ލާއިރު

ްމި ްއެްއެކަންތައްަތކުަގއި ްއަދި ްއެބަހުިރ. ްކުަރއްވާަފއި ްކަންތައް ްގޮންޖަްއސަވާަފއި ްވަރަށް ްކަންތަްްމަޖިލީހަށް އްްގޮތަށް

ްަމޖިލިސް ްދުަވސްތަުކގައި ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްފަހުން ްއޮްތގޮތާްކުރެްއވުމަށްފަހު ްއިންތިޚާބުކުރިއިުރ ްރައްޔިތުްނ ްފުރަތަމަ

ްމަޖިލީހު ްބަދަލުކުރަްއަވއި،ޚިލާފަށް ްމެންބަރުންތައް ްްގެ ްއަނެއްާކ ްމެންބަރުންްންްަވޒީރުިމހާރު ްހޯދުމަށް ްރުހުން ގެ

ްޢަ ްރުވަޒީރުއްޔަންކުަރއްވާަފއި ްމިްނނަށް ްވަރަށްްހުންދިނުމަށް ްހިތުަގއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްފޮނުވާއިރު ޮބޑެތިްްމަޖިލީހަށް

ްމި ްއެަބޭވ. ްއުފެދިފައި ްޢަޒީރުވަްސުވާލުތަެކއް ްމި ްއްޔަންން ްރަްއޔިތުން ްވެސް ްއަސްލުގައި ްއެީއްކުރަނީ ްގޮތަށްތޯ. އެދޭ

ބައެްއްމެންބަރުންްތިބީް، ތިބީްންބަރުންްމިހާރުއްޔަންކުރިްމެރަަތމަްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްޢަްއޔަންކުރިްފުރައްޔިތުންްޢަ

ލާްވޯަޓކީްރަްއޔިތުންގެްހެންްޕާޓީޕާޓީްއަށްްބަދަލުވެފަ.ްއެގޮތަށްްތިބެގެންްޕާޓީގެްރޫުހގައިްއްޔަންކުރިްޕާޓީްނޫންްއެްއެްޢަ

ްވޯޓެއްތޯްުސވާލުްޙައްޤުަގއިްރައްޔިތުން ްކަންތައްތަކުަގިއްކޮމިޓީނަށްަޓކަިއްލެވޭ ންްނިންމާްނިންމުންްއުފެދޭ.ްއާދެ،ްމިފަދަ

ްމިްބައެއް ްބަލައިްފަހަރަށް ްތަންމަޖިލީހުން ްގޮތުަގއިްްނުގަންނަ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއާދޭ. ްެވސް

ްކަމަކާ ްރަނގަޅަށް ްބަހުސްކުރެިވ ްރަނގަޅަްށ ްނަމަްކޮމިޓީތަކުން ްނިންމައިފި ްކަމެްއ ްގޮތުން ްނިންާމްްއެްް،ބެހޭ ކޮމިޓީން

ކުރުމަކީްއުސޫލެްއގެްގޮތުންްކަންތަްއްާވންޖެހޭނެްގޮތް.ްއެހެންނަމަވެްސްކޮމިޓީތައްްވެސްްބެހިފަިއްތިރާމުނިންމުމަށްްއިޙު

ްމި ްޕަސެްނޓުްވެސް ްވަކި ްކެތަވަނީ ްކަމަށްއް ްގޮތަށް ްކޮމިޓީްހިމެނޭ ްއަޣްވާތީ ްވެސް ްއެަބއޮވޭތަކުަގއި ްަބއެއްްލަބިއްޔަތު

ްތަމްސީ ްރައްޔިތުން ްގޮތާލުފަހަރަށް ްގޮތަކަށްޚިލާްކުރާ ްފު ްެއހެންކަމަށްވުމާ ްއެންމެ. ްކަންތައްތަކުަގއި ްމިފަދަ ފަހުގެްްއެކު

ނޑުްޤަޫބލުކުރާްގޮުތގަިއްމިއަދުްވެސްްމިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިްްނިންމުންްމިްނިންމަންްމި ޖެހެނީްމަޖިލީހުން.ްއަޅުގަ

ްނަންފުޅާްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމިްވާ ްޮގތަށް ްއެދޭ ްަރއްޔިތުން ްކަންްދޭތެރޭގައި ތަްއްނިމިގެންދާނެ.ްޝުކުރިްއާޔްމަޖިލީހުގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްައއްސަލާމްޢަ ްމިނިސް`. ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްާޔ ްމަޤާމަށްްލައިުކމް. ްޑިފެންސްެގ ްއޮފް ޓްީރ

ްޠަްކުަރއްވާަފއިއްޔަންޢަ ްއިވާ ްރުހުންްލޙަތު ްކަލޭފާނަން ްމައްސަލައިގަްބްރާހީމް ްމަސްއޫލިއްޔަތުްދިނުމުގެ ްސަރުކާރު ިއ

ްޮކމިއަދާ ްބަލާ ްމިންވަރު ްިރޕޯޓާކުރާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބޭނުންވަނީްްޓީން ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައި

ްކަމެކޭއަޅުަގނ ްކަންޮބޑުވާ ްވަރަށް ްވަްޑުމެން ްމިނިސްޓްރީގެ ްިޑފެންސް ްނެތިިދވެހިރާއްޖޭގެ ްް،ޒީަރކު ދުވަސްތަެކްއްގިނަ
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ްވަޒީރަކުްުހންނަންްއެބަޖެހޭ.ްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްންްއެއީވޭތުެވގެންްދިޔު ކަމުގައިްް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުްމިވެސް

ްމިވިސްނާލާ ްކޮމިޓީން ްޠަްއިރު ްއިަވނީ ްކަލޭބްރާހީލްޙަތު ްނިންމާފަްމް ްރުހުންދިނުމަށް ްއަޅުަގނޑުްފާނަން ނުޑްް،. އަުޅގަ

ްމިދޭވޯޓު ްވާނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ްކޮންމެހެން ްކިހިނެއްކަން ްދޭންްނީ ްވޯޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމުގަިއ

ްހާމަކޮށްފަ ްގޮތް ްއެނިންމާފައިވާ ްްހެން. ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްަދއްާކއިރު ްވާހަކަ ްރިޕޯޓަށް ްމި ކަމެްއ3ްްހާމަކުރަންޖެހުނީ

ގެނެްސގެްންްެތރެއިންްމީހުންްުގޅިގެންްާރއްޖެްމަޖިލީހުަގއިްހިނާގދިޔަްކަމަކާްްއަޅުަގނުޑގެްއެބައޮތް.ްެއއްކަަމކީްެއއީްމި

ްމަޖިލީހާ ްއެމް.ޑީ.ޕީމުޒާހަރާްދެކޮޅަށްްމާލޭގައި ްިނންމަކުރުމަށް ްއިންަނވަިއގެންްް،އިން ްމަޖިލިސްގައި ްަޤއުމީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ

މްްކަލޭފާނުްވޯޓުްދެއްވިްދެްއވުން.ްއެީއްބްރާހީއިލްހަތުްާވްޠަްކަމުގެްމަޤާމަށްްޢައްޔަންކުރައްވާަފއިންސްްމިނިސްޓަރުޑިފެ

ްވަރަށް ްއެއާްްޮބޑަށްްއަޅުަގނުޑ ްހަމަ ްކަމެއް. ްމިފާހަގަކުރާ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްގިަންްއެީކަގއި ްވަރަށް މަޖިލިސްގައި

ްމި ްހިނގާފައި ްވަދެމަޖިލީހަްކަންތައްތަެކއް ްސިފައިން ްައޅުަގން،ށް ްދުވަހެްއގައި ްނެރުނު ްމިމެންބަރުންތަކެއް ްޑުމެން

ކޮްށްވިފައިްތިބިއިރުްާޚއްޞަގައިްނުނިކުމެނތާްވަންދެންްމ41ްި;8އިންްފެށިގެންްއެރ41ްްޭ;4މަޖިލިސްްނިމިގެންްގޮސްް

ނޑަށްްހަމަްއެނިގގެންްމިްނތާްމިްެވސްްމަޖިލިސްގެްނައިބުްރައީސްް ދަންނަވަނީ.ްނައިބުްރައީްސްްގައިްއިންނެވި.ްައޅުގަ

ްަތކުރާރު ްަވޑަިއގަންނަވަން ްއަްށ ްޑިގެ ްމަތިން ްފަހަރެްއެގ ްއެަތއް ްދަންނަަވއި،ކޮށް ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއެްްފެންސް

ެވގެންްަވކިްޕާޓީއަކަށްްިނސްބަތްވާތީްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްްވި.ްއެކަމަކީްއެއީްވަކިްބޭުފޅަކުމަނިކުފާނަށްްސެކިއުރިޓީްނުދެއް

ށްްމަޖިލިސްގެްަރއީސަށާއިްަނއިބުްަރއީސަްރީގެްމަްއޗަށްްާލޒިމްކުރާްކަެމއްންްޑިފެްނސްްމިނިސްޓްނޫނުއަސާސީނޫން.ްޤާ

ް ްމި ްއެހެން ްދިނުމަކީ. ްއ3ްެސެކިއުރިޓީ ްހިނގާދިަޔއިރު ްމިނިސްޓަރުްކަންތައް ްޑިފެންސް ްހުންނެީވ ްކަމާމަނިކުފާނު

ްނުލިްހަވާލުެވވަަޑއިގެން ްރުހުން ްމިމަޖިލީހުން ްއެހެންވީމާއަދި ްހިތަށް، ބި. ނޑު ްކަންތައްތަކެްއްްމިްއަުޅގަ ްމިފަދަ އަރަނީ

ނޑުމެންްރުހުންްދީފިއްޔާްދެންްއަދިްކިހާވަރެއްްެވގެންދާނެްބާވަޭއ.ްްއެްް،މިގޮތަށްްހިނގާފައިްއޮތީމަ މަނިކުފާނަށްްއަޅުގަ

ގޮތްްްދޭތެރޭގައިްޢަމަލުކުރާްާލފައިްއަޅުަގނޑުމެންްމިްރިޕޯޓާކަންތައްްފާހަގަކޮށ3ްްމިް، ހަމަްސުވާލުްއަޅުަގނޑ3ްުމިް

ްފެނިަވޑައިް ްަގީޑގައި ްވޯޓު ްއަދިމިއަދުގެ ްދަންަނވަމުން ްކަމަށް ްކުިރންްވެސްްމީޑިޔާްގަންނަވާނެ ްޭއގެ ްއަިދްެއކަން ަތކަށާއި

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނޫސްވެރިންނަށް ްއެހެންވީމާްރާއްޖޭގެ ްހާމަކޮށްފަ. ނޑުްްއެ، ވާނީ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާފައި ވާހަަކ

ްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްދެލާނަން.ްވަރަށްނއިށީ

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރުްޢަބްދުލްޣަތުރުްދާއިާރގެްެމންކުޅުދުއްފުށީްއު

ްމިނިސްޓަެރްއގެ ްުވޒާރާގެ ްދިފާޢީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޠަްޝުކުރިއްާޔ ްމއ.އަރާރޫުޓގޭ ލްަޙުތްމަޤާމަށް

ޝުކުރުދަންނަވަން.ްއެކުްލާސްތެިރަކމާްމްްކަލޭފާނުްހުށަހެޅުއްވިްކަމަށްޓަަކއިްައޅުަގނޑުްަސރުކާރަށްްވަރަށްްއިޚުބްރާހީއި

ްއިބްރާހީއަ ްޠަލްޙަތު ްތެރޭގަިއްމަލްފާޟިލް ްބޭފުޅުންގެ ްޤާބިލު ްއެންމެ ްިތއްބެވި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްވަގުތު ްމި ްމަޤާމަށް ްމި ކީ

ްދާއިރާ ްބޭފުޅެއް.ްއަްސަކރީ ްއެއް ްހައްދަވާފައިްހިމެނޭ ްތަމްރީނު ްމަތީ ްވަރަށް ްތެޭރގަިއްގިނަްްއިން ްއަިދްސިފައިންގެ ވާ
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ްޚި ްމަޤާމުމަްދުމަތްކުަރްއވަިއ،ދުވަސްވަންދެން ްފުރުއްވާަފއިތީ ްޤާްތަކެްއ ްވަރަށް ްޠަވާ ްބޭފުޅެއް. ްުޒވާން ލްޙަތުްބިުލ

ްމިބްރާހީއި ްދިޔުްމް ްހަމަޖެހިގެން ްއަސްކަރިްއޔާމަޤާމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއުއްމީދުްމުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއަށް ްކުރަނީ

ް ްތަރައްޤީ ްބޭނުންވާ ްދެކެން ްޠަްހަމަޖެހިގެންދާނެބޭފުޅުން ްމަޤާމުތަކެްއްކަމަށް. ްއިސް ްދާއިރާގެ ްމިލިޓަރީ ލްޙަތަކީ

ްބޭފުޅަކަށްްްފައިއަދާކުރަްއވާ ްހިނދުްވާ ްމަޤާމުްމިް،ވީ ްއިސް ްސިފައިންގެ ްވަގުތު ްތިއްބެވި ްވެސް ބޭފުޅުންނަީކްތަކުަގިއ

ްއެ ްވަރަށްްރަނގަޅަށްްްއެްމަސައްކަތްކުަރއްަވއި،ްއެއްކޮށްްމަނިކުފާނާްވެސް ްވަރަށްމަނިކުފާނު ބޮުޑްްދެނެވަަޑއިގަންަނވާ

ނޑުްއިތުބާރެއްްބިާނވެފައިް ވާްްެއކުްމިްފާސްކުަރްއވާފައިަހމަްވަރަށްްއިޚުލާސްތެރިކަމާްްާވްބޭފުެޅއް.ްއެހެންކަމުންްއަުޅގަ

ްދެއްވާފައިްގައިރިޕޯޓު ްރުހުން ްގޮތަށް، ްމިްވާ ްގޮތަށް ްޑިފެންސްްވާ ްޠަްމަޖިލީހުން ްމަޤާމަށް ލްޙަުތްމިނިސްޓަރެއްގެ

ްވަރަށްހޮއްވަަވއިްމްރާހީބްއި ްހަމަ ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުްދެްއވުމަީކ ްއުއްމީދުބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްމިްންވާ ްކުރަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްދިފާޢީްވުޒާރާްއަށްްއަދިްދިވެހިާރއްޖޭގެްައސްކަރީްދާއިރާްއަްށްްމަނިކުފާނުްޢައްޔަންވުމަށްފަހުްމަޤާމަށްްއެ

ްޚިދުމަ ްކުުރމަށްގިނަގުނަ ްއެދެމިްމަނިކުފާނުްއެްތްތަެކއް ްކަމަށް. ްާދއިރާަގިއްްހުންނަވާނެ ްއަސްކަރީ މަނިުކފާނަކީ

ާޤބިލުްބޭފުޅެއް.ްއެހެންކަމުން،ްވަރަށްްވާްްުފރިހަމަްޚިދުމަތްތަކެއްްމިހާތަނަށްްކޮށްދެއްވާަފއިްދިވެހިރައްޔިތުންނަށްްވަރަށް

ްއެ ްއެދެނީ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިއަދު ްމަޤާްއަޅުަގނޑު ްމި މަނިކުފާނަކީްްއެްހޮއްވަަވއިދެްއވަިއ،ްމަށްްމަނިކުފާނު

ްމިނި ްވުޒާރާެގ ްދިފާޢީ ްދިޔުދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމަޖެހިގެން ްދެްއިވްސްޓަރުކަމުގައި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ން.

ްފުރުޞަތަށް.ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ްޕާޓީއަކުްނ ްއިތުރު ްނިސްބަތްނުާވްްއެދިަވަޑއިގެންފަޝުކުރިއްާޔ. ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްއަދި ްނެތް. ެއއް

ްއެިދވަަޑއިގެންފަް ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ްމެންބަރަކު ްތެރެއިން ްއެހެންވީމާމެންބަރުންގެ ްނެތް. ްވެސް ްމި، އި ްައއިޓަމް ްމި

ް.ްގ41ްަ;22ޓަށްްދެންނެވުންްއޮންނާނީްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ްވޯ

ްމިް-22.3 ްމިހާރު ްދަްއަޅުަގނުޑ ްއައިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްިދވެހިރާއ22.3ްނީ ްޖުމްހޫރި. ްޤާޭޖގެ ްްއޔާގެ ް:23ނޫުނއަސާީސގެ

ްހޯއްދެވުމަށްޓަކައިްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވާފައިްްންހުްވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްގެްދަށުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރު

ް ްވަޒީރުވާ ްގޮުތގައި ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގ.ދަތުޭގ،ްވާފައިއްޔަންކުަރއްވަްޢަްްނގެ ްނަންފުޅުްްވާ ްދީދީގެ ޑރ.އިބްރާހީމް

ްދިރާސާ ްކޮމިޓީްނ ްބަލާ ްމިންވަރު ްައދާކުރާ ްމަްސއޫލިްއޔަތު ްރިޕޯޓުސަރުކާރުގެ ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ްމައްސަލަްކުރަްއވާ ްމި .

34ްދައުރުގެްވަނ3ްްަގެްރުަގއިްބޭއްވުނުްމިައހ3122ްައޮަގްސޓ3ްްުވަނީްްއަށްްފޮނުއްވާފައިްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްކޮމިޓީ

ްޖަލްސާގަ ްކޮމިޓީގެްް.ވަނަ ްއަދި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓް ްމި

ް.މަޢުޞޫމުهللاްތްތެރިްެމންބަރުްޢަބްދުއެއްްކެލާްދާއިރާގެްިޢއްޒަްބެހޭްމައްސަލަް.ްނިޒާމާމުޤައްރިރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒު

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްޢަބްދުްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްދެންމެް ްރައީސް ްްޢިއްޒަތްތެރި ްގަޑިކަމަށް ްއޮންނާނެ ްވޯޓުލުން ްވާަހކަފުޅުަގއި ްރައީްސގެ ކަމަށ22:41ްްްޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާޅުވީތީްއެހެންެވގެން.ްެއއީޯތ.

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްޢަމަލުކުރަމުންްގެންދާްުއސޫލުގެްމަތިން.ްޢާްްަގއި،2:30ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވަންްމަސަްއކަތްކުރީް އްމުޮކށްްއަުޅގަ

ްއަރުވަން.ްްއަޅުަގނޑުްހަނިމާދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒަށްްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުހަނިމާދޫްދާއިރާ

ްޤާނޫނު ްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ރ(ް:23އަސާސީެގ ްމާއްދާގެ ްރުވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްދަށުން ްންހުގެ

ްފޮނުއްވާފައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްްހޯއްދެވުމަށްޓަަކއި ްމަވަޒީރުވާ ްގޮުތަގިއްްނގެ ްމެންބަރެއްގެ ޖިލީހުގެ

ްގ.ދަްއްޔަންކުަރއްވާަފއިޢަ ްބަލާްވާ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ްމަސްއޫލިއްަޔތު ްސަރުކާރު ްނަންފުޅު ްދީދީގެ ްޑރ.އިބްރާހީމް ުތގޭ

ެގްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ް:23އަސާީސެގްޤާނޫނުްގެގޮތުގެްރިޕޯޓް.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްޖުމްހޫރިއްޔާްކޮމިޓީންްދިރާސާކޮށްްނިންމިް

ް ްވަޒީރުދަށުން ްގޮުތގައި ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުެގ ްް:2ންގެ ްއަންގ3122ްާޖުލައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްވީ ްދުވަހު ރަ

ްޤާނޫނުްއްޔަންކުަރއްވާަފއިޢަ ްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނަންފުޅު ްދީދީގެ ްޑރ.އިބްރާހީމް ްގ.ދަުތގޭ ްވާ ް:23އަާސސީގެ

ް)ރ( ްމާއްދާެގ ްމަޖިލީހުގެްަގއިވަނަ ްރައްޔިތުްނެގ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްްންރުހުްާވ ޔާްހޯދުމަށްޓަކައި

ބޭފުޅާެގްނަންފުޅުްމަޖިލީހަށްްއިްއވުމަށްފަހުްމިކަންްސަރުކާރުްމަްސއޫލިްއަޔތުްއަދާކުާރްމިންވަރުްބަާލްްފޮނުއްވުމުންްއެް

.ްމިްވަަންޖަލްސާގ34ްަވަނަްދަުއރުގ3ްްެަގއިްއޮތްްމަޖިީލހުގެްމިއަހަރުެގ3122ްްްޮއަގސްޓ3ްުއަްށްފޮނުއްީވްްކޮމިޓީ

ްއިތުުރންް ދު،ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީްފުށީްާދއިރާގެްވިލުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްމެންަބރުންނަކީ،ްކޮމިޓީގަިއްައޅުަގނުޑގެ

ްމުޤައްރިރު. ްނައިބު ްދާއިްކޮމިޓީގެ ްނާޒިމުމަޑަވެލި ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގްމެންބަރު، ާރގެ ްފަހުްްފޭދޫ މީ،ްއަލްހާން

ްއުތުރުް ްއަޙުްމައްޗަންޮގޅި ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްދީދީ، ްމުޙައްމަދުްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްެދކުނު މައްޗަްނގޮޅި

ްސަލީމުރަޝީދު،ްފުނަ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޢަބްދު، ދޫ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދާއިރާެގްهللاްކެލާ މަޢުޞޫމް،ްވަިއކަރަދޫ

ް ްޢަލީ ްއަޙް، ޢާރިފުމެންބަރު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްކުރެންދޫ ްއަދި ްޒަމީރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މޫސާ.ްްމަދުކިނބިދޫ

ްެއގްރިކަްލޗަރ ްއެންޑް ްފިޝަރީޒް ްޢަމިނިސްޓަރްއޮފް ްމަޤާމަށް ްދީދީްްއްޔަންކުަރއްވާަފއިގެ ްޑރ.އިބްރާހީމް ްގ.ދަތުގޭ ްވާ
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ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމާއްދ41ްާއަކީ ްަވނަ ްސިފަތައްްްްނގެވަޒީރުގައި ްލާޒިމު ްހުރުން ްކިބަިއަގއި ްމެންބަރުންގެ ަމޖިލީހުގެ

ްސާފުކުރެއްވު ްބޭފުޅެއްތޯ ްކަމާފުރިހަމަވާ ްމެދުވެރިކޮށް ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްއިދާރާތަކުންްމަށްޓަަކއި ްބެހޭ

ްސާފުކުރެވުނެވެ ްމަޢުލޫމާތު ްޕެނިޓެންޝަރީލިޔުމުން ްއޮފް ްޑިޕާޓްމަންޓް ްެއގޮތުން ްރިް. ްސަރވިސްްއެންްޑ ްހެބިލިޓޭޝަން

ްޯކޓާއިް،އާއިް ްަހއި ްކޯޓާއިްް،ދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމަޢުް،ސިވިލް ްކޯޓުން ްސާފުކުރަލޫކްރިމިނަލް ްކޮމިީޓެގްްއްވާަފއިމާތު ވޭ.

ްސިޓީތަކާް ްލިޔުއްވި ްއިދާރާތަކަށް ްމި ްރިޕޯޓާްއި،ފަރާތުން ްމި ްޖަވާބުތައް ްފޮނުއްވި ްއިދާރާަތކުން ްއިސްެވްްއެ ްވާނެ. އެކު

ްޮކމިޓީ ްމި ްމައްސަލަ ްްއަށްްދެންނެވުނު ްގުިޅެގން ްް:ފޮނުްއވުމާ 3122ްއޮަގސްޓު ްކޮމިޓީެގ ްމި ްއޮތް ވަނ7ްްަަގިއ

ްބައްދަލުވު ްމައްސަަލއާ ްމި ްމެދުްުގޅޭމުަގއި ްމައްސަަލއާ ްމި ްބައްދަުލުވމުގައި ްކޮމިީޓގެ ްއަދި ްމަްޝވަރާކުެރުވނު. ގޮތުން

ވާްގ.ދަުތގޭްޑރ.އިބްާރހީމްްދީދީގެްނަންފުޅަކީްމީގެްްއްޔަންކުރަްއވާފައިންގެްމަޖިލީހަށްްޢަޒީރުްވަްމަޝްވަރާކުރެްއވުުމގައިް

ް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްވެްސ ްނުފެންނަްންރުހުްމަޖިލީހުންް،ހުށަހެޅިކުރިން ްނިންމަވާފައިްްދިނުމަށް ާވްްކަމަށް

ނުގަންަނާވްދިނުމަށްްފެނިވަޑައިްންށްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްރުހުއަްޑރ.އިބްރާހީމްްދީދީް،ހިނދުްކަމަށްްވީްނަންފުޅެއް

ްބައެްއްމެންބަރު ްކޮމިީޓގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާފަކަމަށްްވިދާޅުވެ ްމެންބަރުންެގްް.ްއަދިންްވަނީ ްތިއްބެވި ްހާިޒރުވެ ކޮމިީޓގައި

ްއެގްިރކަލްޗަރ ްއެންޑް ްފިޝަރީޒް ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްނިންމެވީ ްޢަްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމަާޤމަށް ވާްްއްޔަންކުރައްވާަފއިކަމުގެ

ްދީދީް ްޑރ.އިބްރާހީމް ްރަްގ.ދަތުގޭ ްރުހުއަށް ްމަޖިލީހުން ްނުފެންނަްްންއްޔިތުންގެ ްމައްްދިނުމަށް ްމި ްވީމާ، ސަލަްކަމަށް.

މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަން.ްއަދިްމިްމައްސަލަްްޕޯޓުމަޖިލީހަށްްފެނިވަޑައިގަންނަވާްގޮތަކަށްްނިންމެވުމަށްޓަަކއިްިމްކޮމިޓީގެްރި

ަގިއްމިްމައްސަލައިްްއިދިރާސާކުރެްއވުމަށްޓަކައިްޭބއްުވނުްމިްކޮމިޓީގެްބައްދަލުވުމަށްްމެންބަރުންްވަޑައިގެންެނވިްނިސްބަތާ

ް.3122ްއޮގަސްޓ21ްުއެކުްހުށަހަޅަން.ްްިއގަންނަވާނެްލިޔުެމއްްމިްރިޕޯޓާއްވިްގޮތްްެއނގިަވޑަމެންބަރުންްވޯޓުދެ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީގެ ްމުޤައްރިރަށާއި ްކޮިމޓީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގަވާއިުދގައިޝުކުރިއްާޔ. ްމަޖިލީހުގެ

ްގޮުތގެ ްްވާ ްރިޕޯޓާ ްމި ްފުރުޞަތުމަތިން ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ްޕާޓީއަކުްންްމެދު ްކޮންމެ ައރުވާނަން.

ނަޑއަޅުްއވާްއެއްްމެންބަރަކަށްްއިއެއްްމެންބަރަކާ ކޮންެމްް.އަދިްަވކިްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްނުވާްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްކަ

ްމެ ްފުރުޞަތުމިނެޓ6ްިންބަރަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތުންްްއިރު. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ މިއަރުަވނީ

ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްްމަަޑވެލިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްް`.ްޝުކުިރއްޔާ ްިމއަދު ްގޮުތގެއާދެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްވާ މަތިން

ގޮތުންްކޮމިޓީަގއިްދިރާާސކޮށްްްނަންފުޅާްބެހ3ްޭގެްަވޒީރ3ްްުނަންފުޅެއް.ްއާދެ،3ްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވިް
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ްނިމުނު ްއެްއެކަން ްިއވިގެން ްދެންމެ ްރިޯޕޓް ނޑުްގޮތުެގ ްއަުޅގަ ްމީހެްއގެްްިދޔައީ. ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީަގއި ްެއ ވެސް

ްހައިސި ްފަރާތުންނާއްޔަތުން ްޕާޓީގެ ނޑަްށ ްްއިއަުޅގަ ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އްޔަތުންްހައިސިްއަިދ

ނޑުމެންްމިްދަންނަވާލަންްއޮތީ، .ްއޮްތްރިޔާސީްނިޒާެމއްެގްތެރޭގަްްބާރުްަވކިވެަފއ4ްިތިބީްްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ް ްމާއްދާް:23ޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވަރ241ްަްއިއާްވަނަ ްމާްއދާ ނޑުމެންނަށްވަނަ ްއަުޅގަ ްސާފު ްމަޖިލިްސްވަޒީރުްށް ގެ

ްގޮތާްޢަ ްއެބައޮްއިއްޔަންކުރަްނވާ ްސިފަތައް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްގަިއގަިއ ްވަޒީެރްއގެ ްލިުޔްއވާފައަިދ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި .ްތް

ްނެތް ްދަރަންޏެއް ްސާބިތު ްމައްޗަށް ްއޭނާގެ ްމަރުޙަލާަގިއ ްކޯޓު ްްއޭނާް،ނަމަްއޭގެތެޭރގައި ްލެވަޒީރުްއަށް ްވިދާނެްކަމަށް

ް:23ކަމަށްްޤާނޫނުައސާސީަގއިްވަރަށްްސާުފކޮށްްެއބައޮތް.ްހަމަްއެހެންމެްްއަށްްލެވިދާނެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް،ކަމަށް

ހުރިްނަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްއެއީްބުއްދިްނގެްގަިއަގއިްހުންވަޒީރުްއި،ވަނަްމާއްދާގައިްއެަބއޮތްްއޭަންނުކުތާތަކެއްްފާހަގަކޮށްފަ

ްއަ ްބެލުމާއި ްރައްޔިތުްނގެްމީހެއްތޯ ްކޮމިޓީންނާއި ްައޅުަގނޑުެމން ްހުރީ.ްދެން ްކަންތައްަތކެއް ްއާަދއިގެ ްވަރަށް ްމިކަަހލަ ދި

ްމި ްބަލަން ްމިްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްްޖެހެނީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮބައިތޯ. ްގޮތަކީ ްދެކެންވީ ކަުމގަިއ

ހަކަށްްސަރުކާރުްނޑުމެންްޒާތީްގޮތެްއގައިްއަދިްއެއްެވސްްމީޤާނޫނުއަސާސީްމިގޮތަށްްސާފުކޮށްްއޮންނަްކަމެއްަގއިްއަުޅގަް

ްއުނ ްމަޖިލީހުގެްހިންގުމަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްުކރުމަކީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮަތކަށް ދަގޫވާ

ްެއއް ްސަރުކާުރގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނދެގެން ްއެްްމެންބަރެއްހެން ްތެރޭަގއި ްބާރުގެ

ްއެ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަވާ ްއިތުބާރު ްްމަނިކުފާނަށް ނޑުމެންްވަޒީރުމަނިކުފާނަށް ްއަޅުގަ ްެއހެންނޫންނަމަ ްދެްއވޭނެއޭ. ކަން

ްމީހާ ްއެދޭ ނޑުމެން ްނޫނޭ،ްއަޅުގަ ްްމިތަނަކުން ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ބުނާްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަީޒރުއަށް.ްއަޅުގަ

ްނަމަްުނވަތަްއޭާނއަށްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްްވަނީްކަމަށްްށްފިނުކޮބުދާރީކުުރުވން.ްއޭނާްޖަވާބުދާރީގޮތުެގްމަތިންްޖަވާ

ް ްކަންަތއްތަކެްއ. ްކުރެވޭނެ ްފަހަތުން ްއިތުބާރުއޮޭވ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެެއއީ ްވޯެޓްއ ްމަްއޗަށްްްނެތްކަމުގެ މަނިކުފާުނގެ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްރިޕޯޓުނެގިދާނެ. ނޑު ްައޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަން.ްމިްަގއި ްއެްއްކަމެއް ްތެރެއިން ްކަންތައްތަުކގެ ްފާހަަގކުރި

ްއެންމެ ްއެްތަނުގައި ްރުހުމަނިކުްފަހުން ްއެްއވެްންފާނަށް ްއެީއ ްކޮންމެހެން ްނުލިބިގެންދިޔައީ ްަވކިްހާސް  ލެްއަގއި

ް ްކުރިްނުވަތަވުޒާާރއަކުން ްމަިނކުފާނު ްހިތްހަމަމަްއެ ްދޭތެރޭގައި ްކުރެސައްކަތަކާ ްނުޖެހިގެން ްނޫން. ްކަމެއް ްމިވުނު

ް ްސިޔާސީ ްހިނގި ްތަނުގައި ްތެރެިއން ްކަންތައްތަކެއްގެ ްހުށަހެޅ25ްުެއހެން ްމައްސަަލ ްވަޒީެރއްގެ ވަޒީރަކަްށ4ްްނީމަ

ް ްްއެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރިހާ ްދެންތިބި ްދިޔައީ. ްލިބިގެން ްރުހުން ްއެްއކިބާެވގެވަޒީރުުދވަުހ ްދިޔައީ އަދިްް.ންން

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްއޭގެތެޭރގައި ްމެންބަރަކުގެ ްއިބަިއވެރިެވަވޑަްެއްއވެސް ްުނގަންނަވާ. ްތިބ45ްްީައޅުަގނޑުެމންގެ މެންބަރުން

ނޑުއެކަމާްއިހުތިޖާޖުއޭރުަގއިް މެންްކޮްށގެން.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީްރާއްޭޖގެްމުޅިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްނެގްބަހެކޭްވެސްްއަޅުގަ

މަޖިލީހުގެްކޮމިޓީންްނިންމިްނިންމުންްއަޅުަގނޑުްވެސްްެއްއުފެދޭްކަމެއް.ްދެންްއޮތްްކަަމކީްދަންނަވާކަށްްމިއަދުްުސވާލުް

ްަކމެއް ްއޮްތ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްޮއތީ ްކޮމިީޓގައި ްެއ ްެއއީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއިނިން. ްއަޅުަގނޑުމެންކޮމިޓީގަިއ ްެއއީ ެގް.

ތެރޭަގއިްބާީކްްމެންބަރުންގ22ްެތިބެނީ،ްދެންްތިބިްްމެންބަރުން.ްދެންްމ5ްިތިބީްްމިްތިބެނީްއެމް.ޑީ.ީޕގެްތެރޭގައިްމި
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ްވޯުޓ.ްއެހެންވީމާ، ްހުރިހާްމެންބަރުންްދިނީްއެކޮޅަށް ްޢިއްްތިބި ްދެންމެ ވެސްްްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމަޢުޞޫމުްެއއީކީްވެސް

ރައްޔިތުްނގެްއެްސުވާލުްއެބަްއުފައްދައޭްކުރަންޖެހޭ.ްްތޯްމިކަންްހިނގަނީއެްނުކުތާްފާހަގަކޮށްފިްއެއީްިޒންމާދާރުްގޮތަށް

ްދަންނަވާއަ ްމީގެޅުަގނޑު ްއޮީތ ްއެންމެްްކުރީގައިްލަން ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީން ްއެބަހުއްޓޭ ްނިންމާފައި ްކޮިމޓީން ވެސް

ްއޮންނަްމީހާްވެްސްެއބައޮތްް ްކަމަށްއިންްނިމިފަްވަަންދަރަޖ2ްަފުލުގައި ވިްއޔާްިސވިްލްްވަނީް.ްމިސާލަކަށްްދަންނަވާ

ްކޮމިޝަ ްަކންތައްސަރވިސް ްކިހިނަކުންތޯ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޕޮއިންޓުްތައްން. ްކޮމިޓީން ްދެމުންްްކުެރވުނީ. ދެމުން

ްނަންަގަވއިެގން ްޕީ.އެްޗ.ޑީ ްބޭފުޅުްއައިސް ްޮގސް،ހުރިްތިއްބާްންތިއްބެވި ްފޭލްވެގެން ްއެންމެން ްއަްހާ ްފަހަތުން 25ްއިސް

ްްއިވަނަިއގަ ްމީހުން ްމަޖިލީތިބި ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްކުރައްވާަފއި ްކަން ްމަޖިލީހުން ްކަންްޢިއްަޒތްތެރި ހުން

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަދި ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ްއެ ްކޮމިޓީން ްކޮންމެހެން ްއެކަްންްކުރަްއވަނީ ްެއއީކީ ްވެސް ްާޤނޫނުން އާއި

ްމި ްކަުމގައި ްގޮެތއް ްއެްނިމެންވާ ްމަޖިލީހުން ްކުރީަގއިްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމަަވއިްއެްޮއތީ ްގޮތަކަށް .ްދެްއވާފަކަންަތއްތައް

ްމަްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްމި ްމިްއިއްސަލަިއގަވެސް ްެދކެނީ ނޑު ްމަްއަުޅގަ ްވިސްނާވަޢިއްޒަތްތެރި ަޑިއގެންނެވުމަްށްޖިލީހުން

ްވަް ްދިނުންޒީރެއްްފަހުގައި ްރުހުން ްމަްއޗަްށ ްގޮތުްް،ގެ ްއޮންނަ ްއެ ްދޭނުދިނުން ްހުއްދަ ްޤާނޫނުައސާސީން އިމުގެްްަގއި

ްބައްަލަވއި ްއެކަން ްތެރޭގައި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމިއީ ްވަޒީެރކޭދެްއވާށޭ. ްިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްތެރޭަގއި ް.ބާރެްއގެ

ނުޑމެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތެއްްކުާރކަށްްނޫނޭްމިް އުޅެނީކީ.ްދެންހަމަްޔަޤީންްްއެްއވެސްްހާލެއްަގއިްއަުޅގަ

ްއެ ްމަނިކުފާނު ްިނކުމެގެންްމި ްްތަނުން ްދިަޔއިރު ްދުވަހުަގއި ްހުރިވަޒީރުްދޮުޅއަހަރެްއހާ ްކޮްށފައި ްހަމަްްކަން އޭުރަގއި

ދޭތެރޭގައިްއެކަހަލަްހިތްްބަުރވާްގޮތަކަށްްއަދިްުސވާލުތަްއްްރިްމަޖިލީހަކުންްއެްމަނިކުފާނާިޢއްޒަތްތެްްޔަޤީނުންްވެސްްމި

ްއަޅުަގނަޑކަށްްފާހަަގކުރެވިފަހިނިގްކަމަކަްށްްގޯްސކަމެއްކަހަަލްްނިކުާފނާްދޭތެރޭގައިްެއއްވެސްްވެސްްއެްމަްކުރަްއވާފައި

ްހަ ްނެތް. ްއަހުލުވެްމައެއް ްތަނަކަްށ ްއަދި ްމީގެތެރޭގައި ްއެއާއެީކގަިއ ްމަޤާމުގައި ްއެ ްއޭާނ ްއަދި ކުރީގަިއްރިވުމަކީ

ްމީހަކަށްސައްކަތްމަ ްހުރި ްްކޮށްަފއި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެނީ ްައޅުަގނޑު ްވާތީ ްއާދޭހާހަމަ އެީކގަިއްްވަރަށް

ްފޮނުވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހިންގުމަށްޓަކައި ްއޭގެސަރުކާރު ްދެއްވާށޭ. ްރުހުން ްނަންތަކަށް ފަހުަގއިްްފައިހުރި

ނޑުމެންްްއްތަްއްޒިންމާދާުރކަމާގަްފަހަތުންްކުރަްންއޮތްްކަންތަތިބޭފުޅުންނަށްްކަމެއްްފާހަަގުކރެވެންޏާްއޭް އެީކަގއިްއަުޅގަ

ްއެބަހު ްކަންތައްތައް ްުކރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަްއޗަށް ްަވޒީރެްއގެ ްއެ ްހާކޮށް ްމަޖިލީހަށް ޒިރުކޮށްްރި

ްއެމް.ޑީ.ޕީކޮސުވާލު ްހަމަ ްމި ްފަރާތުށްެދއްވާށޭ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާދެ، ްްންނާއި ްއެމް.ޑީ.ީޕްްމިއަކީ ަވގުތު

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްކަމަށް ނޑަައޅާފައިތަމްސީލުކުރާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަރއްޔިތުންްކަ ްިހނދުްގެ ްޕާޓީގެްް،ވާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިޚްލާޞްތެރި ްއެދެނީ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާްމާކަފަރާތުން ްމިްއެކީަގއި ްްއަށް ްދެއްވާށޭ. ޝުކުރިްއޔާްފުރުޞަތު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްަވއިކަރަދޫޝު ްމެންބަރުްދާިއރާގެްކުރިއްާޔ. ްއަރުވަންޢާްޢަލީްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ްފަރާތުންްީޑ.އާރުް،ރިފަށް .ީޕގެ

ްދެްއކެވުމަށް.ވާހަކަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުްޢަލީްމެންބަރުްދާއިރާގެްވަިއކަރަދޫ

ް ްދަށުން ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ވަނަްް:23`.

ް ްފޮނުމާއްދާގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްހޯއްދެވުމަށްޓަަކއި ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ްގެ ވާްްއްވާފައި)ރ(

ްމަޖިލީހުގެވަޒީރު ްޑރ.ްްނގެ ްދަތުގެ ްގަޮލޅު ްޢައްޔަންކުަރއްވާ ްގޮތުަގއި ްނަންްދީދީްިއބްރާހީމުމެންބަރުންގެ ްފުޅުގެ

ްމަސްއޫ ްބަސަރުކާރުގެ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ްިލއްޔަތު ްގޮތަކީ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްޤަބޫލުކުރާްލާ ްައޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތުގައި

ް ްމި ްކޮމިޓީ ްއެ ްނިމުނުްގޮތުަގއި ްތެރެއިން ްމަސައްކަތެްއގެ ްކުރެވުނު ްހޯދުމަށް ްޢިއްޒަތް ްޤަދަރާއި ްލިބެންޖެހޭ މަޖިލީހަށް

ްަޤބޫލުކުރަނީ.ްރަނ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްނިމުމެއް ްެދއްެކވި ްވާހަކަފުޅު ްދެންމެ ްއަޚްގަޅު ްނާޒިމުްއްމުޙަްް،އަޅުަގނުޑގެ ްމަދު

ްދާއި ްމަަޑވެލި ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްމެްވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުޙައްާރގެ ްނާޒިމުންބަރު ްްމަދު ްފަދައިން ްންގެްަވޒީރުިވދާޅުވި

ްޢައްޔަން ް ްބޭފުޅުން ްލިއްބައިދޭްމަޖިލީހަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްެއއީ ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ. ކުރައްވާނީ

ް ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެައކަށް ްބާރެއް. ްއަޅުހުރަހެއް ްދެން ްޑީ.އާރުނާޅަން. ްހަމަ ްވެްސ ްވެްސްއަްް.ޕީްަގނޑުމެންނަކީ ކީ

ްޤަބޫލުކުރާ ްްއަޅުަގނޑު ްތިއްބެވި ްމިތާ ްވެސ88ްްގޮތުަގއި ްއުނދަގޫްްމެްނބަރުންނަކީ ްހިންގެވުމަށް ކުރާކަްށްސަރުކާރު

ް ްހަމަ ްސަރުކާރަށް ްހުންނާނީ ްވަަރކުން ްވީހާވެސް ްމިހާތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްބަެއއް ްތިބި ބޭނުންވާްއައިސް

ްކޮށްދީފަ ްއެެހންނަމަވެސްކަންތައްތައް .ް ްވާަހކަްރުކާރުންސަ، ްކަމެއްގެ ްމިްްބޭނުންވާހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން ްއެއް

ް ްޑރ.ްދެންދަންނަވަނީކީ. ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްމައްސަލަޑީީޑއާ ްޒާތީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނެތްްދޭތެރޭގައި ް.ެއއް

ްމަނިކު ްއެ ްމިތަނުން ްއެއްފަހަރުްންފެއިޙަޤީޤަތަކީ ްނަންފުޅު ްވުމާފާނުގެ ްކޮމިޓީަގއިް،ެއކުްލްވެފައި ްވެްސްްއެްެއ ުދވަހު

ނޑުްވެސްއަޅުަގނޑު ްއިްއެްކޮިމޓީގައިްދެެކވުނުްވާަހކަިއގަް،ވާތީވެްކޮމިޓީަގއިްހިމެނޭްމެންބަރަކަށްއެްމެންްވާހަކަްއަުޅގަ

ްމަނި ްއެ ްވަީނ ްދަންަނާވފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްެއއްފަހަރު ްނަންފުޅަކީ ވާްްނުގެންފައިކުފާުނގެ

ްވެްސްް.ނަންފުޅެކޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންވީމާ، ްނެތީ. ްޤަބޫލުކުރެވެން ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމައޭ

ްޢިްއޒަތް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާރާއްޖޭގެ ްްތެރި ްހަމަ ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްއަށް އެުކްްއާދޭހާވަރަށް

ކުަރއްާވްމިތަނަށްްފޮނުއްަވވާއިރުްރިޕީޓުްބޭފުޅުންގެްނަންފުޅުތައްދަންނަވާލަންްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެސްްބޭ

ްމި ްހީަވނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްނުފޮނުއްވާށޭ. ްވާްގޮތަށް ްކުީރގައި ްބޭފުަޅުކްތާނގައި ްދެްއކެވި ހަކަފުޅު

ްއަޅުގަްްމަޢުޞޫމުޑރ. ްގެްނގުުޅއްވާހެްނ ްއުސޫލެއް ްކަހަލަ ްގޮންޖަހާ ްމިތަނަށް ްފަދައިން ްހީވަނީ.ްވިދާޅުވި ނޑުމެންނަށް

ްނުހައްދަވާށޭ ްް.އެހެން ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްޒަމާނެއްަގއިއަުޅގަ ްއޮތް ްވަކިވެފައި ްތިންބާރު ްމި ނޑުމެންނަށްްްހަމަ އަުޅގަ

ްބައްަލވާށޭްވެސް ްވެްސ ްަކރާމާތްތައް ްޢިއްޒަާތއި ްމަޖިލީހުގެ ްލިބެންޖެހޭ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޢިއްޒަާތިއ ް.ލިބެންޖެހޭ
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްބާރުގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހިންަގވާްެވރިކަންްހިންގެވުުމގެްބާރަްށްްއަޅުަގނޑުމެންްވެސްްހަމަ

ނޑުމެންްމިހާތަނަށްްވެސްްްހުރިހާްއެްއޗެއްްއެއްބާރުލުމާްދޭންޖެހޭ ދެމުންްއައިްފަދައިންްހަމަްކުރިއަށްްއޮތްްވެްސްއަުޅގަ

ނުޑްދަންނަވާލަންްް.ްައނެއްކާްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސްްދޭންޖެހޭނޭްތާނގައި ނޑުމެންްައށްްއަުޅގަ ހަމަްމިތަނަށްްއަޅުގަ

ްަވޒީރުޢައްޔަންކުަރއްާވް ްރުހުން ްައޅުަގނޑުމެން ްފޮނުއްވަާވްބޭފުޅުން ްހޯދަން ްރުހުން ްަމޖިލީހަށް ްމިްންގެ ްބޭފުޅުން ްދެއްވާ

ް ްމިތަނުތަންތަނުގެ ްގަާވއިދުން.ކޮމިޓީތަކަށާއި ްފޮނުއްަވވައިެދއްވާށޭ ްވެސް ްއަށް ްޖަލްސާ ނޑައެިޅގެްންމަްގެ ްކަ ނިކުފާނު

ްމިބައްލަަވއި ްއިސްތަށިފުުޅަގއި ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްެއއީ ްވަޑަިއގަންަނވާތޯ. ްބޭބޭފުުޅން ްއެ ްްދެްއވާށޭ ްއާޚިއެޅެނީ ްމިުރަގއި

ްވިޔަ ްގޯެހއް ްއަިދ ްެވސް ްވިަޔސް ްރަނަގޅަްށ ްއެ ްގޮތަކުން ްުހންނަ ްޢަމަލުފުޅުތައް ްއެބޭބޭފުޅުންގެ ްކަެމއްގެްސް. ްހުރިހާ

ްފޮނި ްހުރިހާމީރުްވެސް ްމީރުކަމުން ްފޮނި ްލިބޭ ްސަރުކާރަށް ްމުޅި ްސަރުކާރަށް. ްމުޅި ްލިބެނީ ްއެ ްމިްްކަން ްމޮޅެއް ްވެސް

ނުޑމެ.ްއަށްއޮންނަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްވިްޕްންްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުންްޑީ.އާރުއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ .ޕީގެްފަރާތުންްމި

ްރުހު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ްމިއޮތީ ްޑީ.އާރުނެރެފައި ްކޮމިޓީން ްނުދޭން ްން ްކޮމިޓީގައި ްހިމެނޭ ބެވިްިތއް.ީޕގަިއ

ްއެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމަނިކުފާނަކީ ްެއ ްހަމައެކަނި ްމިއޮތީ ްނިންމާފައި ްލިބިވަަޑއިމެންބަރުން ްރުހުން ްވާްްނުގެންފައިްއްފަހަރު

ން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްެއއްްނޫްދޭތެރޭަގއިްއޮތްްޒާީތްމައްސަލަައކާްހެދިޑީޑީާއްވާތީ.ްކޮންމެހެންްޑރ.ްބޭފުޅަކަށް

ްރައީސް.ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޕާޓީއަުކން ްއިތުރު ްޝުކުރިއްާޔ. ްމިފުރުޞަތަށް ްޢިއްްްއެދިވަޑަިއެގންފައި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްމެންބަރުްވަނީ ޒަތްތެރި

ނޑުޕީޕަލްސްްއެލަޔަް.هللاޢަބްދުްޢަބްދުއްރަޙީމު ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަަރށްްންްސގެްފަރާތުންްައޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ް ްކަމަށް ްމިނިސްޓަރު ްފިޝަރީްޒ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދީދީއިބްރާހީްޑރ.ގ.ދަތުގެ/ޝުކުރިއްޔާ ްމް

އޮތީްއެްމަނިކުފާނަށްްްމަޖިލީހުގެްކޮިމޓީންްމިްހޯއްެދވުމަށްްފޮނުއްަވއިއިްރުހުންްކުރަްއވާފަްއޔަންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢަ

ްފެނިވަޑައި ްނިންމަންނުގަރުހުންދޭން ްއެގޮތަށް ްއާދެ، ްނިންމަވާފަ. ްކަމަށް ްދެންމެްންަނވާ ްކޮބަިއކަން ްސަބަބަކީ ޖެހުނު

ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްރަނގަޅަްޢާރިފުވަިއކަރަދޫ ްބަވަރަށް ްޤަބޫލުކުރާްޔާންކޮށްށް ނޑު ްެދއްަވއިފި.ްއަުޅގަ

ްްގޮތުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔްވެސް ްނަގާލުމަށްޓަކައި ްކަރާމާތް ްޤަދަރާއި ްޢިއްޒަތާިއ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ މިކަމަކީ

ްބޭނުން.ް ނުޑްދަންނަވާލަން ްކަމެޭކްއަުޅގަ ްއޮތް ްއެކުރަްއވާފައި ްރުހުހެން ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްމަޖިލީހުން ްމި ންްމިދެންނެވީ

ްއެހެންވީމާ، ްނުވެގެން. ްވެްސ ްދުވަސް ްއަހަރެއްހާ ްމިއުެޅނީ ްއަދި ްދޫކޮށްލިތާ ްއަނެއްކާްނުދީ ްފަހަރަށްްްހަަމ ްެދވަނަ

ްފިޝަޑރ. ްމިއޮތީ ްޢައްޔަންކުރަްއވާފަޑީޑީ ްމިނިސްޓަރުކަމަށް ްރީްޒ ްދެންހަމަ ްހަމައެކަނިް. ްައޅުަގނޑު އެއާއެީކގައި
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ްވެްމައްސަލަ ްއެީއކީ ްތާއަކީ ްވޭތުވެދިޔަ ްނޫން. ްޑރ.ްސ ްހުރިްނގަިއ ްދައްަކވާފައި ްމުނާޞަބަތުގައި ްއެިކއެކި ޑީޑީ

ްބަލައި ްމަްއޗަށް ްއެވާހަކަތަުކގެ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެީލމަ ްމަނިކުފާނަްނޭގ ްދައުލަުތެގ ްމަްސއޫވަޒީރުްކީ ޔަތުްލިއްްކަމުގެ

ހަކަފުޅުތަކާއިްޢަމަލާްދިމާވުްންތަްނކޮޅެއްްޒިންމާދާރުކަންްކުަޑްބޭފުޅެއްކަން.ްުނވަތަްދައްަކވާްވާްްހަވާލުކުރަްއވާްވަރަށްވުރެ

ްވާހަކަ ްަޙޤީޤީ ްހަމަ ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްމިއީ ްބޭފުޅެްއކަން. ްދުރު ްެއްެއއްވަރަށް ްދުަވސްވަރު ްކެމްޕޭނު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ކަން

ްރައީް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމަސަްއކަތްމަނިކުފާނު ްހޯއްދެވުމަށް ްވާހަްކުރަްއވަމުންސްކަން ްދެއްކި ްދުވަްސވަރު ކަފުޅުތަުކެގްދިޔަ

ކުރީމަްވަރަްށްރަނގަޅަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއެްމަނިކުފާނުްޤަބޫލުކުރައްވާްގޮތުަގއިްއެްމަނިކުފާނުްޗަށްްރިޢާޔަތްމައް

ްވިދާޅުވެްްޝިޢާރެއްަގއި ްމަަސއްކަތްވެސް ްލަްއކަ ްއޮންނަނީ ްއެހެންވީމާ،ްފައި ްމީހަކަށް. ްލިބޭ ްަވގުތު ްަލއްކަ ކުެރވޭނީ

ް ްފުރުވަޒީރުްދައުލަތުގެ ްމަޤާެމއް ްޕާޓީގެްްްއވަމުންކަމުގެ ްގިނަ ްމީހުން ްއޮްތްއެންމެ ްމިޤައުމުގައި ްމިއަދު ްަކހަލަ އެމް.ޑީ.ޕީ

ްޤަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްކުރުމަކީ ްއަދާކުަރއްވަމުްންްރައީސްކަން ްމަޤާމު ްއެ ްނޫން. ްކަެމއް ްކުެރވޭނެ ގޮތުަގއި

ްމަނިކުފާނަށްްނުކުރެއްވިދާނެްަސއްކަތްްއެްއޮތްްމަްއެީކގަިއްޤާނޫނުއަސާސީންްެއްަވޒީރަކާްަހވާުލކުރެވިފައިްްޒިންމާދާރުކަމާ

ްޝައްކެތް ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްމިއަދުްކަމާ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށްވާތީ ްެއހެން ްއާދެ، ނުކުރަން.

ް ްފިޝަރީޒް ްބޭނުން ްޑރ.ދަންނަވާލަން ްގ.ދަތުގެ/ ްކަމަށް ްދޭކަށެއްްްއިބްރާހީމްމިނިސްޓަރު ްރުހުން ްއަށް ްދީދީ

ް ްސަބަބެއް.ްް.ނުފެނޭއަޅުަގނަޑކަށް ްދެ ނޑު ްމައިގަ ްމިދަންނަވާލީ ްއެހެން ްއާދެ، ްދޭނަމޭ. ްނުވެސް ްއަޅުަގނޑު އަދި

ް ްގޮތެއްގައި ްކުޑަ ްޒިންމާދާރުކަން ްވަރަްށ ްއެއީ ްސަބަބަކީ ްއެއް ްމިދެންނެވީ ްކުރިން ްމަޤާަވޒީރުއަޅުަގނޑު މުގަިއްކަުމގެ

ްއިސްތިޢުފާ ްއަދިހުންނަވާފައި ްއިސްތިޢުފާްދެއްުވމާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްމާކަދެއްވާަފއި ްނުަވނީސް ްދުވަހެއް ގިނަ

ރުހުންްހޯއްެދވުމަށްްމިްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވުމުންްްމަޤާމަށްްޑީޑީްަޢއްަޔންކުރައްަވއިްއަނެއްކާްފިޝަީރޒްްމިނިސްަޓރުކަމުގެ

ް ްއޮތްމަޖިލީހުން ްވާއޮްރުހުންނުދީ ްހުރި ްަދއްަކވާފައި ްތާނަގއި ްވޭުތވެދިޔަ ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްއަދި ހަކަފުޅުތަާކއިްތުމާއި

ްކުރައް ްރިޢާޔަތްޢަމަލުފުޅު ްގޮތްތަކަށް ްހުރި ްެއްވާފައި ްރަނގަޅަށްކުާރއިރު ްބޭނުްމަނިކުފާނަކީ ްހިންގުމަށް ންާވްސަރުކާރެއް

ްޤައުމަށްް ްއަދި ްވެސް ްބޭނުންްބަޔަކަށް ްކުރަން ްކަމެްއ ްގޮތަކަށް ްހުރި ްޒިންމާދާރުކަމާފައިދާ ްއެކަން ްވެސް ްބަޔަކަށް ްވާ

ްކޮށްދެވިދާ ްބޭފުޅެއްއެްއކޮށް ްްނެ ްއަށް ްޑރ.ީޑޑީ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިނިސްޓަރުކަމުެގްކަމަށް ފިޝަރީޒް

ްރުހުން ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަްމަޤާމަށް ްނުދޭނެ ްރުހުން ްްދޭން، ްނިްސބަތްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްގުރޫޕުްންޕާލިމެންޓްއާއި ރީ

ްޒަތްތެރިްރަީއސް.ިޢއްްގޮތަށްްނިންމާފައިްާވތީްއެްވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްުޝކުރިއްޔާްވެސްްއެ

ް

ްްކަދެއްެކވުން:ވާހަލިބުްމްްމުއްޠަތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާ

ްއަޅުް ްބަލައި`. ްގޮތުން ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްމި ނޑު ްމިގަ ްރިޕޯޓު ްކުރީގެ ްައޅުަގނޑަށް ްޙަޤީޤަތުގައި އަށްވުެރްްލާއިރުގައި

ްޠަ ްސަބަަބކީ ްއޮތްްލްޙަތަށްްގޯސް. ްރިޕޯޓުގަިއ ްރުހުންދިނުމަށް ްއެ ްބޭފުޅުންއިުރަގއި ްކޮމިޓީ ނަކަށްްބޭފުުޅން

ްޠަ ްޤާވިސްނާަވޑައިުނގެންނެވި ްމަޤާމުގެ ްއަދި ްޒިންލްަޙތަކީ ްަރއްޔިތުްނގެްނޫނީ ްހުންނަވައިގެން ްހަވާލުނުެވ ްބަރާބަރަށް މާ
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ްބަޑި ްބުރަކަށިފުޅުގައި ްރައީސްގެ ްްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންްް،ބަހައްޓާފައިްޖައްަސވާެއއް ްތިއްެބވި ްމަޖިލީހުގައި މި

ނެރުމަށްޓަކައިްމަޖިލީހަށްްސިފައިންްެވއްދިްބޭފުޅެްއކަން.ްމިހެންްމިްދެންނެވީްއެްދުވަުހގަިއްމިްމަސްްތެރޭގައިްހިނިގް

ރުޞަތުްއިރުަގިއްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްމަޖުބޫރުވެގެންްއެްދުވަހުްފުނެރުއްވިދިސާގައިްއެްދުވަހުްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްހާ

ްހުއްދަދެ ްކަލޭ ްވިދާުޅވީ ްއޭރު ްއެއްވީ. ްކުރާނަމޭ. ްމިކަން ްވަދެފައި ްއަހަރުން ްނުދިނަސް ްއެްްދިނަސް ްއެކަން ްހިސާބުން

ް...ންދިއުމަށްޓަކައިްއެކަންްކުަރްއވަންގޮތަށްްއެްޕްރޮސެސްްުނގެ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީް ްމެންބަރު، ްނިސްބަޢިއްޒަތްތެރި ްރިޔާސަތަށް ްވާހަކަްތްކުރައްަވއި،ހުގެ ްޚިލާފު ްަޙޤީޤަތާ ްދަްއކަވަނީ އެއް.ްްތިޔަ

ްމަޖިލީހުގެ ްފަރާތަކުން ްއެްއވެސް ްހިސާެބއްަގއި، ްަބޑިޖައްަސވައިްްއެްއވެސް ްބިރުދަްއކަިއ،ްބުރަަކށީގައި ްހަދާފަްރައީސަށް

ްއަ ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުުޅދެއްކުމަށް ްއެއްގޮތަށް ްަޙޤީޤަތާ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ނޑުްއެއް ްއަުޅގަ ރުވަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްްކަދެއްެކވުން:ވާހަްންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެ

ްބުނީ ްމި ްބަޑިެޖއްސިއޭ ްރަީއސް،ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަްއަކީްޢިއްޒަތްތެރި ްިދއްކުރި ްްބަޑި ްއެކަަމކު ްނޫން. ައޅުަގނޑުްެއއް

ްރާއްޖެ ްހުންނެވީ ްމަނިކުފާނު ްދުވަހުގައި ްއެ ްބޭރުގަްމިދެންނެވީ ްރައީސް.ްއިން ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްހުންނެވީ ްމިތާނގައި .

ނައިބުްރައީސަށްްސީދާްއެްނެގވިްނައިބުްަރއީސްްހުއްދަްެދްއވިޔަސްްނުެދއްިވޔަސްްމަޖިލީހަށްްވަދެްތިމަންނަމެންްމިކަންް

ްނުދިނުމަށްޓަަކއިްމިއަދު....ްއެހެންވީމާ،ްއެްޕްޮރސެސްްވިޔަމޭކުރާނަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.މަޢުޞޫމުهللاްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއެއްްެކލާްދާއިރާގެްޢިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްކަދެްއކެވުން:ވާހަްމަޢުޞޫމުهللاްލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެ

ް ްވަަޑިއގަންނަވާ ްއެ ްދައްކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްޝުުކރިއްޔާ. ްަރއީސް، ްާދއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި ފަރެސްމާތޮޑާ

ް ްމުއްޠަލިބުޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިީޓެގްްމެންބަރު ްދައްކަަވއިފި. ްވާހަަކފުޅު ްދޭތެރޭގައި ްޤާބިލުކަމާ ްކޮމިޓީގެ ދެންމެގައި

ްކޮމިޓީް ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ްހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްއެީއ ްނުގަންަނވައޭ. ްއެނގިވަަޑއެއް ްމިކަމެއް ބޭފުޅުންނަށް
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ްޤާބިލުކަމާ ްމަޢުލޫމާތާއިްބޭފުޅުންގެ ްހުރި ްލިބިފައި ްބޭފުޅުންނަށް ްބޭފުޅުންނަށްްްކޮމިޓީގެ ްކޮމިޓީ ްމަޢުލޫމާތާ ނުލިބޭ

ްޝުކުިރއްޔާ.ްެއއްްނުދެްއޭކނެްއިނގޭތޯ.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްވާހަކަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްެއއް ްދާއިާރގެ ްފަރެސްމާޮތޑާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމެންބަރު ށްްމުއްޠަލިބަމް

ްކަންތައްަތްއްފުރުޞަތު ްވިދާުޅވާ ްތިޔަ ްއިންނަވަިއގެްނ ްރައީސް ްނަިއބު ްރިާޔސަތުަގއި ްމަޖިލީހުގައި ްމި އަރުވަން.

ްހަ ްރައީސެްއގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދިޔައީ ްހިނގާ ްމަޝްވަރާްމަޖިލީހުގައި ްއަޅުަގނޑާ ްއެހެންވީމާ،ްއިސިްއޔަތުން ކުރަްއވަިއގެން.

މަޖިލީހުގެްްނައިބުްަރއީސަށްްެވސްްބިރުދައްަކއި،ްރާތަކުންްމަޖިލީހުގެްރައީަސށްްނުވަތައެްއވެސްްހާލެްއަގއިްެއްއވެްސްފަ

އެއްްނެތިްމިްޗެމްބަރަށްްއެއްވެސްްމީހަކުްމިހާތަނަށްްވަދެފައިްނުވާނެްވާހަކަްްރައީސްްނުވަތަްނައިބުްރައީްސގެްހުއްދަ

ް ްނޫން ްެއ ްދަންނަވަން. ްމެންބަރަށް ްނޫއިޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްޙަޤީޤަާތްބާރާތަުކން، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތަކަްށ ން

ްެދއްކުުމގެްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ފުޅުއެްއގޮތަށްްވާހަކަ

ް

ްްކަދެއްެކވުން:ވާހަތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާ

ްކުރެވޭ ްބޭނުން ްރައީސް، ްމަގުސައިްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްެޗއް. ްތަފާތު ްބާރާތަކީ ްެއކަްއޗެއް. ްއެްދަކީ ްދެން އެހެންނަމަވެސް

ްމެންބަރުންގެްޤާބިލުކަމެއްްނެތްްވާހަކަ.ް ްކޮމިޓީ ްފާހަަގއެްއްނުކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްރިޕޯޓުގައި ްހުއްޓާލާނަން.ްކޮމިޓީ ވާހަކަ

ް ްމި ްދެންނެވީ 3ްްއަޅުަގނޑު ްގޯހޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވ2ްުރިޕޯޓު ްޠަރިޕޯޓަށް ްއެހެންވީމާ، ްރިޕޯޓު. ްއަނެއް ށްްލްޙަތަރެ

ް ްުުފުރުޞަތުދީފައި ްފުރުޞަތު ްއަށް ްީޑޑީ ްސަޑޮކްޓަރ ްނުވިސްނެއޭދޭންވީ ްއަޅުަގނޑަކަެށްއ ްމިްްބަބެއް ނޑު އަުޅގަ

ް ްމިކަމަކީ ްއެހެންވީމާ، ްޕާޓީދެންނެވީ. ްއެސިޔާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކޭ. ްވިސްނަވަންޖެހޭ ްލީަޑރުން ބޭފުޅުްންްަތކުެގ

ްއެ ްނޫނީ ްގޮތަށް ްްވިދާޅުވާ ްޤަުއމާއި ްގޮތަށް ްވިދާޅުވާ ްކަރާމާތާބޭފުޅުން ްމަޖިލީހުެގ މިކަންތައްތަކަްށްްއި،ރައްޔިތުންގެ

.ްބޭފުޅުންްދޫކޮށްލައިގެންނުވާނޭްއެްނާވާންްދެންްހުރިްކަންތައްތަކުގައިބަލައިގެންްވޯޓުޭދއިރުަގއިްދެންްއަޅުަގނޑުމެންްހަ

ްމުސްތަޤުބަލު ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްދަންނަިވސްނަންޖެހޭނޭްގައިއެހެން ްވާހަކަ ްމި ްައޅުަގނުޑް. ވާލަން

ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްްބޭނުންވީ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަންްޤައުމީްޕާޓީެގްްމެންބަރުްރިޔާޟުޢިއްޒަތްތެރިްވިލުފުށީްދާއިރާެގްޝުކުރިއްާޔ.ް ރަޝީދަށްްއަޅުގަ

ްފަރާތުންްވާހަކަފުޅުްދެއްެކވުމަށް.
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ް

ްކަދެްއެކވުން:ވާހަްރަޝީދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވިލުފުށީް

ް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެްއޗެްއްަވޒީރުޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްރުހުންދިނުމުގެ ންނަށް

ްމިނިސްޓަރަކަށާ ްޑިފެްނސް ްމިއަދު ްފިނޭންސް، ްވާހަކަފުޅުަގިއ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަދިްދަންނަވާލާއިރުަގއި އި

ް ްމިނިސްޓަރަކަށް ްމެންބަރުނ3ްްްފިޝަރީޒް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގުިޅގެން ްރިޕޯޓާ ްފޮނުއްވި ްދިރާސާުކރުމަށް ްނަން ބޭފުޅުންގެ

ތަެކއްްދައްަކއިފި.ްއާދެ،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްާތފާތުްވާހަކަދޭތެރޭަގއިްްބޭފުުޅންގެްޤާބިލުކަމާްއިރުްއެވާހަކަފުޅުދެްއކެވިް

ް ްމަކުރައްވަންމެންބަރުން ްަރއްޔިުތންގެ ްއަދި ްެއއީ. ްސުވާލެްއ ްއެނގެންޖެހޭނެ ްމެންބަރުންނަށް ްއެޖިލީހުގެ ްވެސްމެ ްޖެހޭ

ްބައެއްކަްނ،ްނޫންކަން.ްއާދެ،ްއެކަންްދިރާސާކުެރްއވިްކޮމިީޓންްކުރެްއވިްމަސަްއކަތްްދެން ްބޭފުޅުންނަކީްއެކަމަށްްޤާބިލު

ނޑުްއެްއެްކޮމިޓީަގއިްތިބިްބަޔަކަށްްއެް ނޑުްމާނގޭނެ.ްއަުޅގަ ބޮަޑކަށްްްކޮމިީޓަގއިްއިނިން.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްާވހަކަްއަުޅގަ

ްއެހެ ްޤަބޫލުނުދައްކާނަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްރުހުންދޭްންނަމަވެްސ ްމަޖިލީހުން ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ކުަރންޖެހޭ

މަތީންްްވާްގޮުތގެްގޮތްްއެއްްމަްސއޫލިއްޔަަތކީްޤާނޫނުއަސާީސއާްފަރާތްތަކުގެްމަސްއޫިލއްޔަެތއްްއެބައޮތްކަން.ްއެްފަރާތުގެ

ްކުރުން ްޢަމަލަކަށްކަންތައްތަްއ ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއާދެ، ްއެްިކޔަމަންވާކަް. ްޖެހިވަަޑއެްްެށއް އްނުގަންނަވާެނ.ްބޭފުޅުންނެއް

ްދެންެމގަިއް ްދިޔައީ ްފެނިެގން ްައއިސް ްފަހަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރްފަރެސްމާތޮޑާ

ްހުންނެވިްްމެންބަރު ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޑިފެންސް ްމިހާރުގެ ްވެއްދުމަށްޓަކައި ްސިފައިން ްމިތަނަށް ްގޮަތށް ްފާހަގަކުރެްއވި

ްޚުދުމުޚް ްވަރަށް ްއެކަން ްފެނިގެންދިޔަ.ްފަރާތުން ްލޮލަށް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު ްުކރެއްވި ްެއކަން ްގޮތެއްަގއި ތާރު

ްއިންޓަ ްނޫން. ްެއކަންޏަަކށް ްސާޗުރއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރުްކޮށްލީމަނެޓުން ްހިނގާދިޔަްްވެސް ްކަން ެވްސްފެންނާނެ

ްކުީރަގއި ްފެށުމުގެ ްކުރަން ްކުުރމުގެ، ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްއެްގޮތް. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބެހޭްއާދެ، ްއެްއވުމާ ނގޭ

ްއެ ްއޮތްާވ ްއެގޮތަށް ްވެސް ްަގވާއިުދ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބައޮްތކަން. ްވެސް ްއިންނަަވއިގެްންްބޭފުޅާްގަާވއިދެއް ވެސް

ްވޯޓުދެއްވާފަް ްޮއތީ ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނިންމުމެއްގެ ްނިންމި ްދޮށަްއިއެމް.ޑީ.ޕީން ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލިސް ްއެއްވާން. ށް

ްހަމަމިކަހަ ްއަދި ްހިނގައިިދޔައީ. ްިމކަން ްގޮތަކަށް ްކަންތައްަތްއްްލަ ްސެިކއުރިޓީެގ ްސަލާމަތާިއ ްމަޖިލީހުގެ ްމި އެހެންމެ

ބޭފުޅުންްއެކަްންްއިންްސަލާމަތީްބާރުތަކަށްްދީފައިްއޮތްްބާރެއް.ްއެްވަނަްމާއްދ216ްާޤާނޫނުއަސާސީެގްްބެލެހެއްޓުމަކީ

ްކުރަްއވަން ްހާލެއްގަިއ، ްކޮންމެ ްގޮތަކަށްޖެހޭނެ ްެއްްކުރިމަތިވީްކޮންމެ ްވަންޏާ ްނުކުރެޭވކަމަށް ްއެކަްނ ްިވޔަސް. ކަުމގައި

ް ްކުރެޭވވަުރގެ ްއެކަން ްނޫނީ ްޤާބިލުކަން ްމީހަކަށްްމަޤާމުގެ ްއެފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތީ. ްފަރާތެއްަގއި ްއެ ކުޅަދާނަަކން

ނޑުމެްންްރުހުންދިނުމާއިްނުދިނުމަކީްއެއީްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަތްމަތީަގއިްއޮތް ކަމެއް.ްދެންްއަުޅގަ

ްފެނިވަޑައިނުގަންނަްބަލައިލަން ްރުހުންދޭން ްއަށް ްޑީީޑ ްޑޮކްޓަރ ްއަޅުަގނޑުެމން ްބޭފުޅުްންްވާޖެހެނީ ްގިނަ ކަމަށް

ް ްމި ްޤަބޫލ3ްުވިދާޅުާވއިުރގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްވެއްޖެބޭފުޅުން ްއެގޮތަށް ްވިސްަނވަންޖެހޭނީ،ްްުކރަނީ ްވަންޏާ ކަމަްށ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްބައްލަވަން ްދުވަހު ްއެ ްއެބައޮތް. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްޤާނޫނުަގިއ ްއެއީ ްމިްނަގނޑަކުންނޭ. ްއެއް ޖެހޭނީ
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ކަންަތއްތައްްހިނގާިދޔަްްހައިޖެކްކޮށްގެންްއުޅުނުްދުވަހުގެަތނުގައިްމިދެންނެވިްދުވަހުްމިަތންްްރޭަގއިްމިްފެނިގެންދިޔަްއެ

ް ްރޭ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގެއަްްވީއިރ41ްު;9ގޮތް ްރައީސަކަށް ްަމޖިލީހުގެ ްވެސް ްވަަޑއެއްުނގެންނެވުނު. 8ްކަށް

ްބާރުތަކު ްސަލާމަތީ ްއަށްނުޖަހަނީސް ްގެ ްއެދިފި ްބޭްަގއި ނޑުދާން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުމޭ. ްއެދޭްމެނަށް ހެޔޮ

އޭނަްފަހަތުންްދުވެފަިއް، ދޮރަކުންްނެރެގެންބޭފުޅާްގެންދެީވްމިތާހުރިްކުޑަްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރަޙްމަތްތެރިންްވަަޑއިގެންްއެ

ސަލާމަީތް، އެހެންވީމާްްކަންްހިނގާްދިަޔްގޮތް.އަށްްވަަޑއިެގންނެވީ.ްމިއީް މަގަށްްގޮސްްޓޭކްީސއަަކށްްއަރަިއގެންްގެްމަޖީދީ

ްސަލާ ްދޭންޖެހޭްބާރުތަކުން ްރައްާކތެރިކަން ްޚާްއޞަް.މަތާއި ްްއަދި ްނަގޮތެްއގައި ްރައީސާއި ްމަޖިލީހުގެ އިބުްަރއްޔިތުންގެ

ލީހުގެްަނއިބުްދުވަުހްމިކަންްހިނގާދިޔައިުރގައިްަރއްޔިތުންގެްމަޖިްރައީސަށްްދެްއވަންޖެހޭނެ.ްދެންްއަޅުަގނޑުްއިނިންްއެ

ް ްއިންޒާރުސެިކއުރައީސަށް ްދެމުންދިޔަ ްައިއސް ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްބެލެހެްއޓުމަށް ްވާހަަކްް،ރިޓީ ްދައްކަމުންދިޔަ ޫނންނަމަ

ްއެ ްނަސީބަކުން ްތެރޭގަިއ ްކޮޓަިރ ްއެ ްނަސީބަކުން ްއަޅުަގނޑަށް ްައޑުއެހިން. ްއާްއަޅުަގނުޑ ްހުރެވުނު. ްޭއގެްަވގުތު ދެ،

ްމި ްސެކިއުްހެއްކެއް ްބެލެތަނުގެ ްކަންތައްތައް ްމިްިރޓީ ްމޭލޭ ްރަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްހުންނެވި ްމިތަނުންްްހެއްޓުމަށް ވަގުތު

ްއެ ްބަޑިްހަމަ ްވަދެ ްމިތަނަށް ްކޮަބއިތޯ. ްބަދަލުކުރައްވައިފި. ްދުަވހަށް ްއެ ްފިސްތޯލަްދުވަހުން ެއއްޗިހިްްއާއާއި

ްމި ްގެންގޮސްފި ްނުނެރެގެން. ްމީހުން ްނެރެންވާ ްމިތަނުން ްއެންބޭނުންކޮށްގެން ްމަނިކުފާނަށް ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްތަނުން.

މާޔަތާއިްރައްކާތެރިކަްންހިމިދެންނެވީްޤާނޫނުއަސާީސންް، އެއް.ްއެހެންީވމާްބޭފުޅާްވެސްްމިތާކުްނެތްްނޫންތޯްއެްމިހާރަކު

ްބަޔަކަށް ްމަޞްްދޭންޖެހޭ ްޕާޓީގެ ްމަޞްލަޙަތާއި ްއަމިއްލަ ްދޭންޖެހޭނެ. ްއޮންނަންޖެއެކަން ްސިޔާސަެތްއެގްލަޙަތު ްވަކި ހޭނީ

ްޕްރޮފެޝަނަލްގެް.ްއެކަންގޮތުގަ ްދައްަކއިގެން،ްއޭަނގެ ްެއކަން ްހައިސިއްޔަތުން ްމަޤާމުގެ ުނވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއޭަނގެ

ްއެ ްފަރާތުންްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުންނެވި ްޢައްޔަންކުރަްއާވފައި ްމިހާރު ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޑިފެންސް ުދަވހު

ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާެގް، އްަޠލިބުއަދިްސީދާްއިބްރާހީމްްމުއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްދިޔައީްމިކަހަލަްމަންޒަރުތަެކއް.ް

ްއެ ްމެންބަރު ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްޙަޤީޤީ ްޭއގަވިާދޅުވީ ްނުަހއްދަވާ ްމަޖިލީހުެގްްއވެްސްދޮގެއް ްވާހަކަ. ްޙަޤީޤީ ްހަމަ .

ނޑުްމިއީްަކއިރީަގއިްހުރިްމީހެއް.ްހަމަްޙަޤީޤީްވާހަކަްއެްދެ ދިންްްއްކީ.ްއިންޒާރުފަށެއްްރައީސްްދޮގުކުަރއްަވއިފި.ްއަުޅގަ

ްއަޙް ްރައީސަށް. ްއިންޒާނައިބު ްދިން ްވަރަށް ްނާޒިމަށް. ްކައިރީގަމަދު ްހުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެރު. ްދެން ވާހަކަްް.

ނޑުމެންްމިއަދުް ންނަށްްރުހުންދޭއިރުގައިްަވޒީރުއަޅުަގނޑުމެންްދައްާކއިރުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްދެންްހަމަްއެހެންމެްއަޅުގަ

ްހިންގުމަ ްެއއްބާރުލުންްސަރުކާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއްބާރުލުން ްދޭންޖެހޭ ްަމޖިލީހުން ށްޓަަކއި

ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްދޭންޖެހޭނީދޭންޖެހޭ. ްއެއްބާރުލުން ްމެންބަރުްްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ޒާނާތެރެއިްންޚަްަވކިްމީހަކަށްްައޑުގަަދްމީހާްއަްށްދައުލަތުގެްްސިީޓއަކުން.ްވަކިްަވޒީރެްއގެްނޫންްގޮތަކަެށއްްއެހެރަތާްއެ

ްލިބޭ ްބޭފުޅަުކްްމުދާ ްއަންނަ ްަވޒީރަކަށް ްއެ ްހުންނަންޖެހޭނީ. ްޢަމަލުަތއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނޫްނ ގޮތަކަށް

ްުކލައަކަށް ްަވކި ްޕާޓީއަކަްށ، ްވަކި ްހަމަހަމަކޮށް. ްމައްޗަށް ްރައްޔިުތންގެ ނެތި.ްްވިސްނުމެއްްކަންކުރަްއވަންޖެހޭނީ

ްޤާނޫނުަގއި ްާއއި ްއުއްމީދުކުްގޮުތގެްވާްްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަުޅަގނޑު ްކުރަްއވަންޖެހޭނީ. ްެއަކން ްދެމަތީން ްމި ްރަން
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ްމި ްވެސް ްލިބިއްޖެބޭފުޅުންނަށް ްރުހުން ްކަންކަމުަގއިްްއަދު ްނަޒަރަކުން ްޤަުއމީ ްމިހާރަށްވުރެ ްއޮތްތަނުަގއި ްކުރިއަށް ނަމަ

ކަމަށް.ްްމަތީންްޢަމަލުކުރައްވަމުންްގެންދަވާނެްވާްގޮތުގެްްޮގތްްއެއްްްރިްަގވާއިދާކާއިްހެދިފައިްހުބެއްލެވުމަށްފަހުްޤާނޫނުތަ

ްވި ްޕާޓީގެ ްމަޞްއަދި ްޤައުމުގެ ްބޮޑަށް ްމަސައްކަްތުކރައްވާނެސްނުމަށްވުރެ ްއިސްކަންީދގެން ްއެީއްްލަޙަތަްށ ްވެސް. ކަމަށް

ްމިް ްދިފާޢީް،އަދުއަޅުަގނޑުމެން ްޤައުމީ ްދެނީ ްުރހުން ްާއދެ،ްޑިފެބާްމި ްފަރާތަށް. ްމަތީ ްއެންމެ ްމިނިސްޓަުރ.ްރުގެ ންސް

ްޠަ ްއެއަޅުަގނޑުމެން ްދޭއިރުގައި ްދެނީ. ްރުހުން ްމި ްކުެރވޭވަރުްްލްޙަތަށް ްއެކަން ްއެބަ ްވާންޖެހޭ ްޤާބިުލްމަނިކުފާނު ގެ

ްއެ، ބޭފުޅަކަށް.ްއެހެންވީމާ ްގޮވާލަނީ ްމިއަދު ްވެްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްޑރ.ޑީޑީ ްއަދި ްވެސް ްއަުޅަގނުޑްމަނިކުފާނަށް ސް

 ްއިެގންްތިބިްޤާބިލުްބޭފުޅުން...ބޭފުޅުންނަކީްިކޔަވަްްތިްވެއްެޖއްޔާްކަމަށްްގޮވާލަންްއޮތީްމިްމަޖިލީހުންްރުހުންދެއްވައިފި

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާް ްދާއިރާގެ ްއޭަދފުށީ ްައޅުަގނޑު .ް ްމިައޙްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ްސަލީމަށް ްޕާީޓއަކަށްްްމަދު ްވަކި އަރުވަނީ

ްނިސްބަތްނުވާްމެންބަރުންގެްތެރެއިން.ް

 

 ްކަދެއްެކވުން:ވާހަްމަދުްސަލީމުއަޙްްއޭދަފުށީްދާއިރާގެ

ް ްމައްސަލަ`. ްމި ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިްއާދެ، ްދަންނަވާލަންޖެހުނީ ްއެްއެޗއް ްޮކންމެވެސް ްއެންޑްްގައި ފިޝަރީޒް

ްޑ ްއެގްިރކަލްޗަރްމިނިސްޓަރުކަަމށް ްމައްސަލައިްރ.ޑީީޑ ްވާހަކަގަޢަްއޔަންކުރުމުެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްަވޒީަރކަށް ްކުރީގެ ްއެއްްް.

ނޑުްވާހަކަދަްއކާލަންޖެހުނީްޚުދުްއެނުދައްކަން.ްމިްމައްސަލައި މަނިކުފާނުްދާދިްމިދާކަށްދުވަހުްވަރަށްްބޮޑެތިްްގަިއްއަޅުގަ

ްހުރީ.ްއެހެންވީމާދޮގުތަކެ ްބޮޑަށް، ްއްހައްދަވާަފއި ްަވރަށް ްްައޅުަގނޑުމެން ްދައުލަތުގެ ްއަންަންވަޒީރުްވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް

ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ްތެދުވެރިކަމާއި ްބައެއްްމީހުންނަކީ ްޚިދުމަތްކޮށްދޭންޖެހޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެްްއެކީަގއި ްވާން. ްކަމަށް

ްޚިޔާނާތްތެ ްވީ ްެވސް ްމެންބަރުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޚުދު ްހޯދުމަށްޓަކައި ްަރީއސްކަން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެތަްއްމަނިކުފާނު ރި.

ްދޮގު ްހައްަދވާފައި ްއެްކަމާަވޒީރުްތަކެއް ްމަޤާެމއް ްއެއްވެސް ްަވޒީފާްމިއިން ްއެވަުރގެ ްބޭނުންފުޅުކޮށްގެން އެއްްްމަނިކުފާނު

ްއެހެންވީމާްއަދާނުކުރެވޭނެ ް، ކަމަށާއި ްހަމަ ްދެއްކެވުމަށްފަހުަގއި ްވާހަކަފުޅު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަީޒރުމިކަހަލަ ކަމަށް

ްހަ ްެއއްބަްސވެގޮވާލިތަނުން ްއަްް،މަ ްކުރެްއވީތީ ނުޑްމިްމަނިކުފާނާްޅުަގނުޑްއެއެކަން ްއަުޅގަ ްވާހަކަެދއްކީ.ްއެްްދެކޮޅަށް

ްައކީް ްަމއްސަލަ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްަޝއްެކއްނެތް. ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްޤާބިލުކަމާ މަނިކުފާނުގެ

ްވަޒީރު ްޚުދު ްޤައުމަށާއި ްހުަވެއއްކޮްށގެން ްބޮޑު ްމުޅިްންނަކީ ްއަދި ްިއޚްލާޞްތެރިވުމަށް ްވެސް ްއަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެފަދަްބަޔަުކްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަް، ތެރިވާންޖެހޭްބައެއް.ްއެހެްނވީމާރަްއޔިތުންނަށްްއިޚްލާޞްްއެންމެހައިްރައްޔިތު

ްއަުޅގަް ްދޮގުހަދަމުންދާއިރުގައި ްގޮތެްއގައި ްފާޅުކަންބޮޑު ްވަަރށް ްފެންނަ ްހަމަ ްތަނުގައި ްެއއީ ްގެްކަމުްަވޒީރުނޑުމެން

ްހަދައިގެންނުވާނެ.ް ްރައީސްޝަރުތަކަށް ްއެ، ޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްއަކީ.ްްމަނިކުފާނާްމިއީ ްމައްސަލަ ްއޮތް ދޭތެރޭގައި

ްއެ ްއެމަނިކުފާްއަޅުަގނުޑގެ ްޤާބިލުކަމާއި ްމައްސަލަްމަނިކުފާނާްނުެގ ްާޒތީ ްއެްއވެސް ްނެތް.ްްދޭތެރޭގައި އެއް
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ް ްވަރަށްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްނޫން. ްކަމެްއ ްކުަޑކުަޑ ްމިއީ ްމާތްްޮދގުހެދުމަކީ ްކަމެއް. ްބޮޑު ްهللا ޤުރުއާުނގަިއްކީރިިތ

ِ ކުަރއްވަީނ،ްވަޙީ ޔަތްތަކަްށްއާބާވާެލއްވިްهللاް"ދޮގުހަދާކަންްކަށަވަރީްާމތް.ްإًََِّوا يَْفتَِزي اْلَكِذَب الَِّذيَي اَل يُْؤِهٌُوَى بِآَيَاِت هللاَّ

ނަޑއެިޅެގންްމާތް، އެހެންީވމާއީމާންނުވާްމީހުންނޭ."ް ނޑުމެންްކަ ޔަތްަތކަށްްއީމާންނުވާްމީހުންނަކީްއާްބާވާލެްއވިްهللاްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްމިއީްވަރަށްްބޮޑުްމައްސަލަް،ދޮގުހަދާްމީހުންކަންްމިއިންްދޭހަވަނީ އެްއކަން.ްމިްމައްސަލައިގެްުކަޑްްއަުޅގަ

ްމީހަކަށް ްފިކުރުކޮށްފި ްވިްސނައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެރިްްބޮޑުމިން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްުޚދު ްދަންަނވާނީ ްއަޅުަގނޑު ަހމަ

ްވޯ ްމަނިުކފާނަކަށް ްއެ ްވެސް ްޠަލްހަތާމެންބަރަކު ްދެން ްނުދެްއވާނޭ. ްެއއްެޗއްްްބެހޭްެޓއް ްއަިދ ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުްނ

ްވާހަ ްޠަލްޙަތުގެ ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ްއެއީ ްހިނަގއްެޖ. ްނިމިގެން ްހަމައެކަިންއަޅުަގނޑުކަ ްހެދީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްދޮގު މެން

ްއެ ްޤައުމަށް ްނޫން.ްމުޅި ްހެއްދެވީްމެންބަރުންނަކަށް ްއެހެްނވީމާްމަނިކުފާނު ްއެ، ދޮގު. ނޑު ްރުހުންްްއަުޅގަ މަނިކުފާނަށް

ްއެކުްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްނުދޭނެްވާހަކަްވަރަށްްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއްޔާްޝު ްައއިަޓމް ްއެޖެންާޑ ްްމ22.3ްްި. ްއޮންނާނީ ްދެންނެވުން ްވޯޓަށް ްނިމުނީ. ްމި އެޖެންާޑްްަގއ41ި;2ހިސާބުން

ް.ގެްދަށުނ23ްްްޓަމުއައި

ް

ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.ް.:

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްމިހާރު ްްއަޅުަގނޑު ްައއިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްކުް:ދަނީ ްއެއީ ްއަށް. ްައޅުަގނުޑމެން ްވެސް ްއޮތްރިން ްގޮތުގެްްނިންމާފައި

ްސް.މަތީންްއިބްތިދާޢީްބަހު

ްހުށަހަޅުއްވާފައިް-2.:ް-2.: ްވަޙީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކޮމަންޑޫ ްަފރާތުން ވާްްސަރުކާރުގެ

ަގއިްބޭއްވުނުްިމއަހަރުގެްދެްވަނ3122ްްަޖުލަިއ24ްްންްިއްއވާފައިްވަނީްޕްްބިލު.ްމިްބިލުެގްފުރަތަމަްކިޔުޕާޓްނަރޝި

ް ްޖަލްސާގ29ްަދައުރުގެ ްމެންބަުރްވަނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކޮމަންޑޫ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި .

 އަރުވަން.ްޙުސައިންްވަޙީދު.ްއަޅުަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތު

 

 ްކަދެްއކެވުްނ:ވާހަކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީދުް

ްعليكنްسالملا`.ް .ް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް.ްމިއަދު ްްމިޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލަކީ ެގްޕާޓްނަރޝިޕްުހށަހަޅާ

ް ްނަންބަރު؛ ްޤާނޫނު ްޢަމަލުކުރެވޭ ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭނުމަކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލު ްމި ްސަރުކާރުން ް:/7:ބިލު.
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ްޕާރޓްނަރިޝޕާ ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލައިބިލިޓީ ްލިމިޓެޑް ްޤާނޫނުގައި ްފުރުޞަތުްްޕާޓްނަރޝިޕްބެހޭ އުފެއްދުމުގެ

ް ްގޮުތން ްތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ްފުރުަޞތު ްއެ ްއެްކުތަޢާރުފުލިބިދީފައިނުވާތީ، ްތަޢާރުފުކުރުމާއި ްއުސޫލުތައް ރަންޖެހޭ

ްތަޢާރުފު ްގެްްކުރުމާއުސޫލުތައް ްމާއްދާތަކަށް ްއެކުެލވޭ ްމިހާުރ ްޤާނޫނުގައި ްއިޞްލާޙުގުިޅގެން ތައްްންނަންޖެހޭ

ްއައު ްއެކުަލވާލައިްްގެނައުމަށްޓަަކއި ްޕާރޓްނަރް،ބިލެއް ްބަޔާންކުރުން. ްުއސޫލުތައް ްގުޅޭ ްވިޔަފާރިކުރުމުެގްއެކަމާ ޝިޕަކީ

ްވިޔަފާރިމަގްސަ ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްނުވަތަ ްމަްގސަްދުަގއި ްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްުނވަަތްއުސޫުލން ްމީހަކު ްދެ ދުގައި

ްގިނަ ްއުފައްދާފައިްއެއަްށވުރެ ްނަމެްއގައި ްަވކި ްެއކުެވގެން ްޖަމާޢަތަްބަޔަކު ްވިޔަފާރި ްނަމެއް.ްކަވާ ްކިޔާ ށް

ްނަމުގަ ްއަމިއްލަ ްދަޢުޕާރޓްނަރޝިޕަކީ ްދަޢުވާކުރުާމއި ްލިބިގަތުމުެގްއި ްހޯދުމާއި ްނަމުގަިއްމުދާ ްލިބިގަތުމާއި،ްއަިމއްލަ ވާ

ްޤާނޫީންޝަޚްސެއްްޙައްޤު ްަވކި ްަރއީލިބިގެްނވާ ްިޢއްޒަތްތެރި .ް ްބިުލގައި ްމި ްދެްްޕާޓްނަރޝިޕްސް، ްވަނީ ބަހާލެވިފައި

ް ްޖެނެރަލް ްއެީއ ްްޕާޓްނަރޝިޕްބަޔަކަށް. ްލައިބިލިޓީސް ްލިމިޓެްޑ ްޕާޓްނަރޝިޕްއަދި ްޖެނެރަލް ގަިއްޕާޓްނަރޝިޕް.

ނަޑއެޅިަފއެއްުނވާ ްކަ ްމިންވަރު ްޒިންމާގެ ްއުފުލާ ްއެގޮތުން ްއަދި ްއުފުލަންޖެހޭނެ. ްޒިްނމާ ްއެުކގައި ނެ.ްވަިކވަކިންނާއި

ް ްޕާޕާޓްނަރޝިޕްޖެނެރަލް ްކޮްނމެ ްގެ ްއެމީހަުކ ްެވސް ްމުްއދަތުގައިޕާޓްނަރޝިޕްޓްނަރަކު ްހުރި ްހުރިާހްްކޮށްފައިްގަިއ ވާ

ް ްމިފަދަ ްއަދި ްޒިންމާވާންެޖހޭނެ. ްަބއިވެރިްޕާޓްނަރޝިޕްމުޢާމަލާތްތަކުގައި ްޝަޚްސަގައި ްޠަބީޢީ ްހަމައެކަނި ކަށް.ްެވވޭނީ

ް ްލައިބިލިޓީސް ްޕާްޓނަރޝިޕްލިމިޓެޑް ްއެ ްޕާޕާޓްނަރޝިޕްގައި ްހިމެނޭ ްޤާނޫީންްޓްނަރުންނާގަިއ ްއުފެދޭ ވަކިން

ްް.ޝަޚްސަކަށް ްޕާޕާޓްނަރޝިޕްއެ ްއެ ްޕާޓްނަރޝިޕުން ްދަރަންޏަށް ްމިންވަރުްގެ ްޒިންމާވާންޖެހޭ ޓްނަރުން

ނަޑއެިޅގެން ްޕާކަ ްއެ ްއޮންނާނީ ްޒިްނމާ ްއަދި ްގަނެފައިވޭ. ްއޭނާ ްްޓްނަރޝިޕުން ްއެްއެވސްްހިވާ ްތެރެއިން އްސާގެ

ްއޮތް ްނުދައްކާ ްޓެކްްސްްމިންވަރެއް ްޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި، ްހީލަތާއި، ްމަކަރާިއ، ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިންވަރަކަށް. ްއެ ނަމަ

ްކަމެއް ްސަބަބުން ްއިހްމާލުގެ ްނުވަތަ ްްނުދެއްކުން ްލައިބިލިޓިސް ްލިމިޓެޑް ްހާލެއްގައި ްއެފަދަ ްނަމަ ެގްޕާޓްނަރޝިޕްވެއްޖެ

ޓްނަރަކަށްްޠަބީޢީްޝަޚްސަކަްށްގެްޕާޕާޓްނަރޝިޕްްއޔަތުން.ްމިފަދަްމިއްލަްހަިއސިޒިންާމވާނީްއޭނާގެްއަޓްނަރުންްވެސްްޕާ

ްޝަޚްސަ ްޤާނޫނީ ްވެވިދާނެނުވަތަ ްބަޔާންކުރެވިފައިްކަށް ްބިލުގަިއ ްމި ްޢިްއޒަތްތެރިްކަމަށް ްވިޔަފާރިްްވާނެ. ރައީސް،

މުްއެއްްކަމަކަްށްހޭ.ްއެގޮތުންްެއންމެްމުހިއްއެބަޖެްމަށްްވަކިްކަހަލަްކަންތައްތަެކއްްހަމެޖހިފައިްހުންނަންކުރިއަރަިއްދިޔު

ްމިނިސްޓްރީގެް ްޓްރޭޑް ްއެބަޖެހޭ. ްހުންނަން ްހެދިފައި ްގަވާއިދު ްޤާނޫނާއި ްހަރުދަނާ ްބޮޑުުކރުމަށް ްޔަޤީންކަން ވިޔަފާީރގެ

ްޒަމާންތަކެއްް ެގްގޮުތަގިއްުވޒާރާެއއްްތަކުގެްއަހަރީްފީްބަލަިއގަންނަވަންދެންްއެީއްހަމައެކަނިްުކންފުނިްނަމުގައިްއެަތކެއް

ްސަ ްއެގޮތަށް ްމިއަދު ްދުށީމު. ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބެޭވކައޮތްތަން ްބަލަހައްޓައިގެން ްސަރުކާރުންްރުކާރަށް ްނެތް. ށެއް

ްއެޖެްނޑާ ްއިޞްލާޙީ ްއާިއްްއިޤްތިޞާދީ ްވިޔަފާރީ ްޒަމާނީ ްއެއީ. ްބޭނުމަކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްމަޖިީލހަށް ްއެކުަލވާލައި ެއއް

ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްސަރުކާރުފައިހަމަކުރެވޭ ްޚާއްޞަކޮށް ްއެބަޖެހޭ. ްބައްޓަްނކުރަން ްޤާނޫނުތައް ްއެކުަލވާލެވިަފއިްްންމެންގެ

ްބިލުތަކާ ްޓެކްސް ްއިޤްތިޞާދީްވާ ްއެހެން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަނެކަްއޗާްއެކުެއކީ ްއެކަތި ްބޮޑަށްްވަްމިްބިލުތަކާއި ްވަރަށް ނީ

ްގުޅިފަ ްހުށަހެޅިފައިލާމެހި ްމިހާރު ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމި ްނެް. ްެޓކްސް ްޤާނޫނަށްްވާ ްއިދާރީ ގުމުގެ
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ްށަހަޅާްބިލާްގެނައުމުެގްބިލުްމިއީްމިއަދުްއަޅުަގނޑުްމިްހުއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިާލއި،ްިބންބިމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙު

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެެހންކަމުން ްބިލެއް. ްދެ ްުގޅޭ ްއިޞްލާްވެސް ްއިޤްތިޞާދީ ްސަރުކާުރން ްސަރުކާރަށް ޙީްދަންނަވަނީ

ނުޑްައކީްކޮމްޕްލީޓްްޕެކޭްްއެޖެންޑާ ޖެކޭ.ްއެހެންކަމުންްމިހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްމިްބިލުތަްއްފާސްކޮށްދެްއވުމަށްްއަުޅގަ

ނަން،ްޕާޓްނަރޝިޕާިއްގެްޕާޓްނަރިޝޕްް،ރީކުރުންރަޖިސްޓަްޕާޓްނަރޝިޕްބިލުގައިްްގޮވާލަން.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްމި

ްޒިންމާޓްނަރުޕާ ްެއއްބާވަޕާް،ންގެ ްޓްަނރޝިޕެއް ްައދި ްބަދަލުކުރުން ްބާވަތަށް ްއަެނއް ނިމުމަކަށްްްޕާޓްނަރޝިޕްތުން

ޓްނަރޝިޕަކަްށްޕެއްްލިމިޓެޑްްލައިބިލިޓީސްްޕާޓްނަރޝިއޮންނާނެ.ްމިގޮތުންްޖެނެރަލްްޕާްއަންނާނެްގޮތްްބަޔާންކުެރވިފައިް

ް ްވާޕާޓްނަރޝިޕްބަދަލުކުރެވޭނީ ްއެއްބަްސވުމުަގއި ްްގޮުތގެްްެގ ްޕާޕާޓްނަރޝިޕްމަތީން ްއެޓްނަގެ ްިއއްތިފާޤުން ްރުންގެ

ްއަ ްރަޖިސްޓްރާ ްނިންމައި ްހުށަހެޅުމަށްފަހުގޮތަށް ްް،ށް ްލައިބިލިޓީސްްރީކޮށްދިނުރަޖިސްޓަރަޖިސްޓްރާ ްލިމިޓެޑް މުން.

ްޕާް ްޖެނެރަލް ްޕާޓްނަރޝިޕެއް ްބަދަލުކުރެވޭީނ ްވާޕާޓްނަރޝިޕްޓްނަރޝިޕަކަށް ްއެއްބަްސުވމުގައި މަތީންްްގޮތުގެްގެ

ްޕާޕާޓްނަރޝިޕް ްއެޓްނަރުންގެ ްއިއްތިފާޤުން ްއަްެގ ްރަޖިސްޓްރާ ްނިންމައި ްހުށަހެގޮތަށް ްރަޖިސްޓްރާްށް ްޅުމަށްފަހު

ްވާރަޖިސްޓަ ްބިލުގައި ްމި ްޕާްރީކޮށްދިނުމުން. ްޕާޓްނަގޮތުން ްއެ ްުއވާލެވޭނީ ްމިްޓްނަރޝިޕެރިޝޕެއް ްއެއްަބސްވުާމއި އްގެ

ްބަޔާންޮކށްފައިްޤާނޫނާ ްގަވާއިދުަގއި ްހަދާ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްގޮުތގެްމި ްްވާ ްެއްޕާޓްނަރޝިޕްމަތީން ްޕާޓްނަރަކު ގެ

ްހުށަހެޅިދާނެ.ްޕާ ްކޯޓަށް ްެއދި ްއުވާލުމަށް ްެއހެންޕާޓްނަރޝިޕްޓްނަރޝިޕެއް ްއެއްބަްސވުުމގައި ްބަޔާންކޮށްފައިްްގެ ގޮތަކަށް

ްތްއޮްޓްނަރުންނާނަރަކުްމަުރވުންްުނވަތަްބަނގުޫރޓުވުމުންްއެްޕާްޓނަރަކާްެއްޕާޓްޓްނަރޝިޕެއްެގްޕާއެްޕާް، ހިނދުްނުވާހާ

ްގެްުގޅުންްދެމިއޮންނާނެްޕާޓްނަރޝިޕްޓްނަރުންގެްމެދުގައިްއެްެކނޑުނީ.ްނަމަވެްސ،ްދެންްތިބިްޕާޓްނަރުންްއެްޕާގުޅުންް

ްލިޔެވިފައި ްްކަމަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިޔަްޕާޓްނަރޝިޕްވާނެ. ްމި ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްމާޙައުލުގައިްބިލަކީ ފާރީގެ

ްޑުްދެކެން.ްއަދިްޚާްއޞަކޮށްްރާއްޖޭަގއިްމިހާރުްއިސްލާމިކްްބޭންކެއްްހުޅުވިފައިްކަމަށްްއަޅުަގންމުްބިލެއްނުހަނުްމުހިއް

ްވިޔަފާރިްްވާތީްމިްބިލުެގްސަބަބުންްެއްބޭންކުގެްމުޢާމަލާތްތަކަށްްފަޭސހަވެގެންދާނެ.ްމިްބިލުްފަރުމާުކރެވިފައިްމި ވަނީ

ްކަމަށްޕާ ްގޮތަކަށް ްއެކަށޭނަ ްވަރަށް ްހިންގުމަށް ްހުރިް،ޓްނަރޝިޕެއް ނޑުްތިޔަ ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހާ

ްބަހު ްބޮޑުްސިޔާސީ ްއަުރވަން.ްއެހެްނީވމާ،ްމާ ްބިލުްފާސްކޮްށދެއްވާނެޔަޤީންކޮށް ްމި ްުއއްމީދުަގއިްްަސކާއިްނުލައި ކަުމގެ

ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަްކުރުކޮށްާލނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަހުޝުކުރިއްޔާ ްބިލަށް ްމި ްެމންބަރު. ްމިއޮތީ ްަކނަޑއެޅިފ4ްަސްކުރުމަށް ްވަގުތު ްަވގުުތްގަިޑއިރުެގ .

ްްވާްހަމަޖެހިފައި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ 2ްްގޮތަކީ، ްމިނެޓުް:2ގަޑި ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްމިނެޓ67ްުއިރު. ްއަށް ްޕީ.އޭ 27ްއިރު.

.ްއަދިްވަކިްޕާީޓއަކަށްްނިްސބަތްނުވާްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެިރްމިނެޓ6ްުއަށްްްމިނެޓް.ްޤައުމީްޕާޓ8ްީ.ްޖުމްހޫރީްއަށްްމިނެޓު

ް ްއަުރވަުމންމިނެޓ6ްުމެންބަރަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްުފރުޞަތު ްތަރުތީުބގެްގެ ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްފުރުޞަތަށް ްގެންދާނަން.
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ްފުރުޞަތުް ްއަޅުަގނޑު ްަމސައްްމަތީން ްދަންފަޅީގެ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިހާރު ްމިއަުރވާނަން. ްބާީކ އޮީތްްކަުތގެ

ްެފއްޓެވިދާނެ.ް ްވާހަކަފުޅު ްއެދިަވޑަިއގެންިފއްޔާ ްމެންބަރަުކްފުރުޞަތަށް ްމިނެޓެއްާހއިރު.ްޢިްއޒަތްތެރި ގާތްަގނޑަކަްށްދޮޅު

ނޑުެމންް ނޑުްފުރުޞަތ11ްު;24ފައްޓަވާފައިްދެންްއަުޅގަ ަގއިްމަަސއްކަތްްަފށާއިރުްއެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްއަުޅގަ

ްއަރުވާނަން ްދާއިރާގެ ްުއތުރު ްމަްއޗަންޮގޅި ްއަޙް. ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްފެއްެޓވުމަްށްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅު ްދީދީ މަދު

ްއަުރވަން.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތު

 

 ްހަކަދެްއކެވުން:ވާމަދުްދީދީްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމައްޗަންޮގޅިްއުތު

ޓްނަރޝިޕްްމުންްވެސްްވިާދޅުވެފައިްވަނީްޕައާދެ،ްސަރުކާރުންްމިްބިލުްހުށަހަޅުއްވަްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ްގެންް ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިްނަވަުި،ޤާނޫނަށް ްްކުިރއަށްްްމިކަން ްލިމިޓެޑް ްހިމެނޭޕާޓްަނރޝިޕްގެންދަވަނީ ގޮތަށްްްސް

ްއިޞްލާޙުކުރެްއވުމަށޭ.ްލިމިޓެޕާ ްޤާނޫނު ްޕާޓްނަރޝިޕް ްއީޖާދެއްޑް ްފަހުގެ ްތަންތަނުަގިއް.ްުދނިޔޭޓްނަރޝިޕަކީ ްއެހެން ގެ

ްޕާ ްތެރެއިންވެސް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހިނގާްޓްނަރޝިޕް ްކަންތައްތަކެއް ްއެތަްއ ްލާފައި ްޙަޤީޤަތަށްްޕާޓްނަރޝިޕްއިރު ގައި

ގެްތެެރއިންްމިކަންކަންްޕާޓްނަރޝިޕްކަމުަގިއްއޮންނައިރުްލިމިެޓޑްްްޮގތުންްޒިންމާވާންޖެހޭނެްމީހުންްޠަބީޢީްބަލާއިރުްއެް

ް ްވިޔަފާރިކުރަން ްވީފެށުނީ ްއަދި ްތަންދީ ްއެްއަށް ްކުރެިވގެން ްލިމިޓް ްަވިކޮގތަކަށް ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްވަރަަކށް ްހާވެސް

ް ްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި.ްމިހާރަކަށްޕާޓްނަރޝިޕްމީހުންގެ ްފުރުޞަތު ްބައިވެިރކުރުމުގެ ްވަރަްގައި ްދެނިޔޭގެ ްގިަންައއިސް ށް

ް ްލިމިޓެޑް ްރަޖިޕާޓްަނރޝިޕްތަންތަނުގައި ްހަމަޖެހިފައިގޮތަްރީކުރެވޭްސްޓަސް ްްށް ްލިމިޓެޑް ސްެގްޕާޓްނަރޝިޕްވަނީ.

ްގިނަްތަންތަނުގަިއްއޮން ްވަރަށް ގޮތަްށްްސްްބަިއވެރިވާނަނީްހަމައެކަނިްޤާނޫނީްޝަޚުކަންތައްތަކަށްްބަާލއިރުްދުނިޭޔގައި

ސްތައްްއޭަގއިްހިމެނެންޖެހޭ.ްޚުްގޮތަކަށްްނޫން.ްޠަބީޢީްޝަްރީކުރެވޭްސްްގިނަްތަންތާގައިްރަޖިސްޓްޕާޓްނަރޝިޕްލިމިޑެޓްް

ޚުސްަތކުގެްތެެރއިންްމެނޭޖްމަންޓުްޢީްޝަސް.ްއަިދްމީގެްއިތުރަށްްޠަބީޚްގައިްއުޅެންެޖހެނީްޠަބީޢީްޝަމަންޓުއަދިްމެނޭޖް

ްއޭގެތެޭރގަް ްިކޔައި ްގޮތް ްއެ ްމީހުންނަށް ްއުޅޭ ްއެ ްޝަޚްތެރޭގައި ްޤާނޫނީ ްބަިއވެރިވުމަކަށް ްފުރުޞަތުްއި ސްތަކަކަށް

ްހަމަވުމާްލިބިފައެއް ްވެސް ްގަިޑ ްއާދެ، ްްނުވޭ. ްއަނެއް ްފަހުން ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަްްމިނެޓ4ްުެއކީަގއި ބޭނުންކުރާނެ

ނޑުްއިީށނދެލާނަން. ްދަންނަވާލަމުންްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަރުވާނީްޝުކުރިއްޔާް ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންފަޅީގައި ްފަށާ ްމަސައްކަތް ްދެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ .

ް ްދާއިާރެގ ްއުތުުރ ްމައްޗަންޮގޅި ްއަޙްޢިއްޒަތްތެރި ްމާިރޔާ ްކުރިއަށްމެންބަރު ްވާހަކަފުުޅ ްދީދީ ްމިްމަދު ްގެންދެވުމަށް.

ނޑުމެްނގެްމަސައްކަތްްމިްދަންފަޅިްމިްނި .ްގ11ްަ;24މުނީ.ްއަލުންްމަސައްކަތްްއަޅުަގނޑުމެންްފަށާނީްހިސާބުންްއަޅުގަ

 .عليكنްسالمالو
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 ]އަށްް 11;24 އިން 11;23 ހުސްވަގުުތކޮޅު[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްުކރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިއަްށގެންދާއިރު ްފަަށއިގެން ްަމސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ްއެޖެންާޑްް`. ވަނީ

ވާްްިއންްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސަެއއީްސަުރކާުރގެްފަރާތުންްކޮމަންޑޫްދާއިް.2.:އައިޓަމްް

ް ްމެދުަކނޑާލިއިުރްޕާޓްނަރޝިޕްގެ ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީެގ ްކުރީެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްެގ ްިބލުގެ ްމި ބިލު.

މަދުްދީދީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްތުރުްދާއިާރެގްޢިގެންދެީވްމައްޗަންޮގޅިްއުްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ްެގންދެވުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުަޞތުްއަރުވަން.ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށް

ް

ްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެް

ްއާދެް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްްބރޭކަށް، ޝުކުރިއްާޔ ްުބނަމުންްައޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑު ްފަހުެގްްދިޔައިުރ ްމިީއ ދިޔައީ

ްވަސީ ްިވޔަފާރިކުރުމަށްޓަަކއި ްތަނަަވސްކޮށް ްލަތެޭކ،ްިވޔަފާރި ްެއޑްވާންޓޭޖުްއެޕާޓްނަރޝިޕްގެ ްބޭނުންކޮްށގެންްއޮންނަ ތައް

ްއަުޅަގނޑު ްކުރުމަށްޓަކަިއ ްއާދެ،އެކަން ްކަެމކޭ. ްބޭނުންކުރާ ްާޕޓްނަރޝިޕެއްްްމެން ްމިްގެ ްލިމިެޓޑްްްތެރޭގައި ގޮތަށް

ްއެ ްޕާޓްނަރުންނަށް. ްއެ ްލިބޭ ްެއޑްވާންޓޭޖެްއ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއޭގެ ްލިބުނީމަ ްހުއްދަ ްޕާޓްނަރޝިޕަކަށް މީހުންްްލައިބިލިޓީ

ް ްނަގަންްޕާޓްނަރޝިޕެއްަގއިއާދަިއގެ ްޒިންމާ ްައނެކަކު ްކަންތައްތަާކއި ްކުރާ ްެއކަކު ްއަނެކަާކއި، ްއެަކކު ޖެހޭނެ.ްވިްއޔާ

ްންަޑކްޓަށްވަންާޏްއެަކކުެގްމިސްކޮްތެރެއިްންމަސައްކަްތކުރާްކަމަށްްއެހެންވިޔަްސްލިމިޓެޑްްަލއިބިިލޓީްޕާޓްނަރޝިޕެްއގެ

ްނެގްލިޖެްނސާ ްެއކަުކގެ ްޒިްނމާވާކަށްނުވަތަ ްޕާޓްނަރު ްއަެނއް ްކުންފުނިތަާކިއްއި ްލައިބިލިޓީ ްލިމިޓެޑް ްއަދި ނުޖެހޭނެ.

ްލައިބިލި ްލިމިޓެޑް ްޚިލާފަށް ްޕާޓްނަރޝިޕެއްަގއި ްޓީ ްޝެއަރްއެ ްއެ ްކުންފުނީގެ ްމެނޭޖުކުރެވޭެންއެ ްބިޒްނަސް ކުންުފނީގެ

ްކު ްލައިބިލިޓީ ްލިމިޓެޑް ްޕާޓްނަރުންނަށް ްކުރަންވާ ްއެކަން ްަނމަ ްމެންބަރުންފުންޏެއްެގ ްބޯުޑ ްލިމިޓެޑްްޖެހޭނީ ންނަށް.

ް ްއިންްލައިބިލިޓީ ްކޯަޕރޭޓިވް ްއެހެން ްދޭ ްހުއްދަ ްއެބަ ްމީހުންްޕާޓްނަރޝިޕްސްަގިއ ްކޯޕަރޭޓު ްއެހެން ްނުަވތަ ޑިވިުޖއަލްސް

ްއެ ްއެްހަޔަރކޮށްގެން ްއަދި ްގެންދިއުމަށް. ްކުރިއަށް ްމެނޭޖުމަންޓު ްތެރެއިން ްގޮތުންްްމީހުންެގ ްޤާނޫނީ މީހުން

ް ްއެ ްޒިންމާކުރުވަން ްކުރިއަށްޕާޓްނަރޝިޕްގެ ްޕާޓުނަރުންެގްްކަންކަން ްޕާޓްނަރޝިޕްގައި ްއެ ްއެހެންވީމާ، ެގންދިއުމަށް.

ްތިބޭގޮތުގަް ްްއި ްޕާޓްނާޒްއާ ްލައިބިލިޓީ ްލިމިޓެޑް ްއެ ްއެ ްނުވަތަ ްމީހުން ްލީގަލީްމަސައްކަތްކުރާ ްމީހުން މެނޭޖުކުރާ

ްލިބޭީތް ްުހއްދަ ްއެ ްގޮތަށް ްއެކަްނކުރެޭވ ްލިބިގެން ނުޑ ްިނވާފަތްގަ ްޭއގެ ްއެކަމަުކ ްމީހުން ްިމ ްގޮތަށް ްވާ ރެސްޕޮންސިބަލް

ްގިނަ ްލައިްވަރަށް ްލިމިޓެޑް ްޒަމާނުގައި ްމި ްފަހަރަށް ްދީގެންޕާޓްނަރޝިޕްބިލިޓީ ްހުއްދަ ްއަށް ްލައިބިލިޓީްްސް ލިމިޓެޑް

ްގިނަޕާޓްނަރޝިޕް ްވަރަްށ ްިބްޒނަސްކުރުމަކީ ްތެރެއިން ްކަެމއްްްގެ ްބޭނުންތެރި ްކަމެއް. ްބޭނުންތެރިވާ ްމީހުން ަފހަރަށް



43 

 

ް ްކުީރގައި ްދުނިޔޭގައި ްދެކޭ. ްހިންގަމުންދިޕާޓްނަރޝިޕްކަމަށް ްފާސްހެން ްލޯޔަރުންގެ ްކަންކަން ްއާއިްމާޔަ ރޒް ްއޮޑިޓަ އި

ްއެ ްއާއި ްްއެަކއުންޓެންޓްސް ްލައިބިލިޓީ ްލިމިޓެޑް ްމިހާރު ްެއަކމަކު ްބިޒްނަސަސް، ްއެ އިްއަްސްޕާޓްނަރޝިޕްީމހުންގެ

ލަތްްބޭނުންކޮށްގެންްަވސީެގްއެްސްޕާޓްނަރޝިޕްލިމިޓެޑްްލައިބިލިޓީްއިންްެއކަންކޮށްގެްންްމީހުންްވެސްްގިނަްފަހުންްއެ

ްކުރަމުންްއެ ްއެްމީހުން ްލައިބިލިޓީ ްލިމިޓެޑް ްޕާޓްނަރޝިޕެއްަގއި ްލައިބިިލޓީ ްލިމިޓެޑް ްއަދި މީހުންްްގެންދަނީ.

ްލޫޒްްވަރަށްްއިންވެސްުޓކުރާ ްމީހުން ްެއ ްބޮޑަށް ްވުރެ ްލައިބިލިީޓ ްއެމީހުންގެ ްގޮތަށް ްލިމިޓެޑްްނުާވ ްހަމަ ލިމިޓުކޮށްފައި

ްއެްކޮމް ްެއްއގޮތަށް ްވަސީޕެނީއެކޭ ްޒަމާނީ ްމިއީ ްވީމާ، ްކަމެއް.ްލަަކންކުރެވޭ. ްބޭނުންތެރި ްވަރަށް ްމިހާރު ްމިއީ ތެްއ،

ނޑުމެްނގެް ްށްްފުރުޞަތުްލިބޭްޕާްޓނަރޝިޕަޤާނޫނުްއިޞްލާޙުކޮށްްލިމިޓެޑްްލައިބިލިޓީްްޕާޓްނަރޝިޕްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުްުއއްމީދުކުރަ ނޑުްތާއީދުކުރާްކަމެއް.ްއަުޅގަ ނޑުެމންްމިޒަމާނުގެްވަސީގޮތަށްްެއކަންކުރުމަކީްއަުޅގަ ލަތްަތއްްންްއަުޅގަ

ްލިބޭ ްހުއްދަ ްތަންދޭްމިގޮތަށް ްާޕޓްނަރޝިޕަށް ްލައިބިލިޓީ ްލިމިޓެޑް ްމި ްމަޖިލީހުގެްްގޮތަްށ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ގޮތަްށ

ްބޭ ްހުރިހާ ްވޯޓުެދއްަވއި،މެންބަރުން ްބިލަށް ްމި ްވެސް ްމިްްފުޅުން ްއިޞްލާޙަށް ްގެންނަާވްްމި ްއަވަހަށް ގޮތަށް

ްފުރިހަމަ ްއިޤްތިޞާދަްށ ްރައީސްްކަމެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮށްެދްއވުމަށް. ްމިކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްއަންނާނެ އް

ްޝުކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަްށ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެމް.ޑީ.ޕީޝުކު ްރިއްާޔ. ްެވސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ވަގުުތްްމިނެޓުގ6ްެން

ނަޑއަުޅއްަވއި، ްގުރޫޕާލިމެންޓަްކަ ްއަންަގވާފަރީ ްވަނީ ްފަރާތުން ްއަރުވަނީްޕުގެ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ .

ްޠަފާްއަށް.ްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއް

ް

ްޠަފާްވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްތިމަރަފުށީް

ނޑުްހީކުީރްގޮތަްށވުރެ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް ފުރުޞަތުްލިބުނީ.ްޢިއްޒަތްެތިރްމިްތަންކޮެޅއްްައވަހަށްްްއަުޅގަ

ް ްލައިބިލިޓީ ްލިމިެޓޑް ްދިޔުްޕާޓްނަރޝިޕްރައީސް، ްހެދިގެން ްމިގޮަތށް ްކުންފުނީެގްކުންފުނި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ މަކީ

ށްްބޮުޑްލުޔެކޭ.ްވަރަްށްބޮޑުްމަންފާއެކޭ.ްސަބަބަީކްބައިވެިރވާްަބއިވެރިންނަށްްނޫިނއްޔާްޕާޓްނަރުންނަށްްލިބިގެންާދނެްވަރަ

ް ްޒިންމާވުމާއި ްދަރަންޏަށް ްލިބިގަތުމާއި ްހޯދުމާއި ްމުދާ ްކުންފުންޏަކީ ްލައިބިލިޓީގެ ްހުރިހާްްމިލްކުކުރުމުގެލިމިޓެޑް މި

ްހިނދު ްވީ ްއެްއޗަކަށް ްފުރިހަމަވެގެްނވާ ްމިހާރުް،ސިފަތަކެއް ްމައްސަލަަތއް، ްދިމާވާ ްްކުންފުނީގެ ްއޮްތްވެސް ރާއްޖޭަގއި

ް%ްމައްސަލަ ްކުޑަކޮށް ްއެންމެ ްދިމާވުމުން ްދަރަނިތައް ްބޮެޑތި ްއެިކއެކި ްއ6ްާއަކީ ްމީހާ ްވާ ް%ކުންފުނީގައި 91ްއި

މިްބިލުްމިގޮތަށްްއެކަމަުކް.ްނެތްްދަރަންޏަށްްޒިންމާވުމުގަްްއްްދެމީުހންގެްދޭތެރޭަގއިްވެސްްފަރަގެްްކުންފުނީގައިްވާްމީހާއާ

ނޑަށްްެއނގޭްގޮުތގައިްއޭނަގެްއެްޝެައރގައިްއޮންނަްމިންވަރަކުްންމުންްއަޅުގަްދިޔުްނިމިގެން ނޑަްށްލަފާކުރެވެނީްއަުޅގަ
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މުޅިންްޚިލާފު.ްްއޮންނަްގޮތުންްވެއްޖެއްޔާްއެއާއުފުލަންޖެހޭނީ.ްމިހާރުްމިަރކަށްްއެްޒިންމާްވަިކވަކިންްނުވަތަްވަކިްމިންވަ

ްމިހާރު ްކުންފުނިަތކުަގއި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއޮންނަްދެން ްނަމުގަިއްްމައްސަލަްވެސް ްކުންފުނިތައް ްލައިިބލިޓީ ްލިމިެޓޑް އަކީ

ްކަމުަގއި ްޤާނޫނާްއޮތް ްއެ ްކުްނފުނީގެ ްތަންފީޛުެވެގންނެއްްވިަޔސް ްޙުކުމްތައް ްވަރަށްްްއެއްގޮަތަކށެއް ްއެއީ ނުދޭ.

ްމިހާރުދެރަ ްމިްކަމެއް. ްައދިވެސް ްމިްވެސް ްފަރާތްތަކުން ްބަެއއް ްކުންފުނީަގއި ްކުންފުންްބަލަނީ ްޤާނޫނީްބުނަނީ ޏަކީ

ްއެްއްޝަޚްސެ ްއުފުއްަލން.ްއެކަމަްނޫނޭ.ްެއއީ ްޒިންމާ ްއެ ްޖެހޭނެ ްއޮީމހާ ްހީވެފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިީއކީްކު ންނަނީ

ްކުީރް ްއެންމެ ްއުސޫލުން ްއިފްލާސްުކރެވޭ ްމީހާ ްިއފްލާސްކުރެވޭ ްބަލާއިރުަގއި ްޤާނޫނަށް ްކުންފުނީގެ ްހާލެްއަގއި އެްއވެސް

ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްއެކަންެވގެންދާްޒަމާނުގައި ްޝަޚްސެްނޫން ްޤާނޫނީ ްުކންފުންޏަކީ ްދަރަންޏަށްްނީކީ. ްކުންފުންޏަކީ އް.

ްމުދާ ްލިބިގަތުމާިއ ްމުދާ ްޝަޚްސަްޒިންމާވުމާއި ްފުރިހަމަ ްޤާނޫނީ ްހިނދުްހޯދުމުގެ ްވީ ްޒިންމާތަކެްއްް،ކަށް ކުންފުނީގެ

ްހަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބަބުނޭ ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްއިނގިނއެބަހުރި. ްއެބަހުރި ްމައްސަލަތަްއްރޭސިދާން ްބަެއއް ވިލާުތގައި

ނުޑގެްވެސްް މިްްމެންދިނީމާްއަޅުަގނޑުްންްޑޮލަރެްއގެްެކއްެސއްްތަޖުރިބާްއެބަހުރި.ްއެތަްއްމިލިޔަދިމާވެގެންްހަމަްއަުޅގަ

ްއެ ްެއއީ ްބުނަނީ ނޑެކޭ. ްލަ ްދިން ްބަަޔކު ްިމވެނި ްއެއީ ނޑެއްްސުވާލުކުރީ ްލަ ްދިން ްޕާޓްނަރުން ްކުންފުނީެގ ްއެ ްމީހުން

ނޑުްމިްސުވާލުކުރަނީްއެްކުންފުންޏަކީްއުފެދިފައިނޫނޭ ވާްަގނެޑކޭްއެީއ.ްް.ްއެއީްކުންފުނިްހެދިްމަކަރެކޭްެއއީ.ްއަުޅގަ

ނ ްއަޅުގަ ްއިނގިރޭސިދެން ްލިބެނީ ްޖަވާބު ްއެ ްނެތޭްޑަށް ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްތިއަށް ްވިދާޅުވަނީ ްވަކީލު ްޤާނޫނީ ްމި ވިލާުތގެ

ްނޫނުްތަންފީޛުކުރަމުންދާތާ.ްދެންްއަޅުަގނޑުްމިދަންނަވަންްއުޅޭްވާހަކަްވިލާތުަގއިްމިްޤާއިނގިޭރސިެވއްޖޭްްއަހަރ811ްު

ް ްއަކީ ްމިްއެހެންވީމާ ްކަމަްށްްމިހެން ނޑެއް ްގަ ްއެއީ ްކުންފުންޏަކީ ްލައިބިލިޓީ ްލިމިޓެޑް ްހުރި ކަންތައްތައް

ްއެބަްއިނދޭ.ްެއއީްޖިސްމެއް ްޒިންމާތަކެއްްވެސް ްޭއގެ ްެއކަމަކު ްިހނދުގައި ްނޫން.ްޖިސްމެއްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭ

އުފެދޭްެއއްެޗްއްމިްެއއްަޗކީ.ްއެހެންވީމާ،ްްއިނޫންްއެއީ.ްމީގެްތަބީޢީްގޮތުްންއުފެދޭްކަންަތއްތަެކއްެގްމައްަޗށްްބިނާކޮށްފަ

ްަހއިސިްއޔަތުަގއި ްމި ްނާދޭ ްތަންީފޛުކުރުމަކުންނެއް ްޤާނޫނު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްގޮުތގައި ްއެނގޭ ްމިްްއަޅުަގނޑަށް ނޫނިްއޔާ

ވާްމައްސަލަތައްްހަމަްހުރީްމިފަދަްގޮތަކަށްްހުރީ.ްބަލަނީްްންްބަލަމަކުންނެއް.ްމިހާރުވެސްްޝަރީޢަތުގައިްގައިްމިކަމާނައި

ްޒިން ްއެމީހާ ްނޫނިއެއީ ްކަމަށް ްެއއްެޗއް ްއެމާވާންޖެހޭ ްޒިންމ211ްާީމހާް%ްއްޔާ ްކަމަށް.ްއެއްވެސްްްޭއގެ އުުފލަންޖެހޭނެ

ްމިދޭ ްނުދެކޭ. ްކަމަކަށް ްކަެމްއ ްކުންފުނީގެ ްހަނދާންހާލެއްގައި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެކިއެކިްްތެރެއިން އެބަހުރި

ްދީ ްެޗކުކުންފުނިތަކުން ްއަދަދުތަްއ ްބޮޑެތި ްހުރި ްފައި ްވިދާޅުވަީނ ްޯކޓުން ްހައި ްެއއްފަހަރު ްެވސް ކުންފުީނގެްްެއއީތައް

ްއަެނއް ްޝަރުފަްޗެކެކޭ. ްގޮތުންހަރު ްސޮއިކުރިޝަރު، ޢީ ްއެ ްވިދާުޅވަނީ ްމި ްޯކޓުތަކުން ްދަށު ްކުްޢީ ށްވެިރވާނީ.ްމީހާއޭ

ްއެބަްދެ، އެހެންވީމާ ްވެސް ްޝަީރޢަތުން ްއެްއޗަކަށްއާްގޮަތކަށް ްުކންފުނީގެ ްެއއީ ްނިންމާ ްއެބަ ްހަިއްކޯޓުން ވާީތވެްްދޭ.

.ްއެކަމަކުްދަށުްގޮތަށްްނިމިފަްނުޖެހޭނެްކަމަށްްވެސް.ްމިްރާއްޖޭގައިްއެބަހުރިްމައްސަލަތައްްއެޒިންމާްއުފުލަންްޕާޓްނަރު

ންފުނީގެްޗެކަކަށްްވީްކަުމގައިްިވޔަްސްއޭގައިްޮސއިކުރިްމީހުންނަކީްއެްޒިންމާްއުފުއްލަންޖެހޭނެްކޯޓުންްއެބަްނިންމާްކު

ނުޑް ްެވސް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކޯޓުތަކުަގއި ްއެބަހުރި ްޑިސްޕިއުުޓތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަ ބައެއް
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ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްވުޖޫދުކުރުމުންްދަންނަވަން ްޤާނޫނު ްމި ްްައކީ ްމައްސަލަތައް ްމި ްީހވަނީ އްުލެވގެްންހައަޅުަގނޑަށް

ްއަންނާނެހެން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއަޅުަގނޑުްަދއްކަންްބޭނުންވިްގިނަްވާހަކަްމާރިްދަްއކަަވއިފި.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްދޫކޮށްލާނަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްާދއިާރގެ ްއުތުރު ްއަޙްމައްޗަންޮގޅި ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްވިދާުޅވީ.ްހުޅުހެްނވޭރުްއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްދެންމެ ްކަމަށް ްދީދީ މަދު

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްއަޅުގަ

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްގޮތުން ްބެހޭ ްވިޔަފާިރއާ ްޕާޓްނަރޝިޕްގެ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅުްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅުއްވީތީ ްވަރަްށްބިލެއް ަގނޑު

ްޝުކުރުްްެއކީަގއިްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމެންބަރަށް ްތެރޭގަިޢއްޒަތްތެރި ނޑުމެްނގެ ްފުާޅވެގެންްދަންނަވަން.ްއަުޅގަ ްވިޔަފާރި އި

ްމިހާރުްމިއަދާ ްާރއްޖޭަގއި ްއަިއއިރު ްކުރެްްހަމައަށް ްއުސޫލުން ްޕާޓްަނރޝިޕްގެ ްިވޔަފާރިތަކަކީ ްގިނަ ްކުެރޭވ ވޭްވެސް

ްއެހެންނަ ްރަޖިސްޓަވިޔަފާރިތައް. ްކުންފުނި ްމިއަދު ްރަޖިްސޓަރީކުމަވެސް، ްއެ ްކުންފުންޏެއްަގިއްރެޭވއިރުަގއި ރީކުރެވޭ

ްޕާޓްނަރޝިޕް ްމިހާރު ްހަމަޖެހިގެން ްތެޭރގައި ްގަާވއިދެްއގެ ްއެކުަލވާލެވޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވިޔަފާރި ްމިގެ ްކުރެވެމުން

ްއެހެންްދަނީ.ްއެއާ ްދުނިޔޭގެ ްްޚިލާފަށް ްޕާޓްަނރޝިޕްގެ ްއެަބްްވިޔަފާިރކުރެވޭޤައުމުތަކުގައި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އިުރގައި

ްިހއްސާދާރުންެގް ްުކންފުނިތަކުގައި ްގިނަ ްވިޔަފާރިކުެރވޭ ްހުުޅވާލެިވެގން ްމާކެޓަށް ްޝެއަރ ްގޮތުން ްމިސާލެއްގެ ފެނޭ

ް ްވަދެގެން ްތެރެއަށް ްވިޔަފާރީެގ ްޕާޓްނަރޝިޕް ްެވސް ްމީހުންނަކީ ްތިބޭ ްބައެއްގޮތުަގއި ްއަދިްްހިނަގިއދާނެ ކަމަށާއި

ނޑުތަެކއްްވެސްްއެބަްބެލެވޭ.ްމިއަދުްައޅުަގނުޑމެންްވިސްނާލަންޖެހޭްކަމަކީް ދަރަންޏަށްްޒިންމާވުމުގައިްގެްނގުޅޭްމިންގަ

ްކުންފުންޏާްމިހާރު ްޤާނޫނާްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްއިމްޕޯޓުްއިބެހޭ ްުނވަތަ ްަގވާއިދާ ްވިއްްްއަދި ްކުންފުނިްމުދާ ްުނވަތަ ްކުމާއި

ްބައެއްްރީކުރުމާރަޖިސްޓަ ްކަްނކަން ްއެކުލަވާެލވޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއުްބެހޭ ްކުންފުނިތައް ްއެްް،ވާެލވިފަހަރަށް ނުވަތަ

ގޮތުންްދަަރންޏެއްްއޮތްތޯްބަލައިލުމަށްފަހުގައިްކުންފުނީގެްކިތަންމެްބޮުޑްރައުސުލްމާލެއްްއޮތަސްްއަދިްްބެހޭްކުންފުނިތަކާ

ްުކންފު ްގޮުތގައި ްހިއްސާދާރުންގެ ްނީގެ ްކިހާވަރެއް ްބެހިގެންަވނީ ްމެނޭޖިންބައިތައް ްކުންފުނީގެ ްނުބަލައި، ްކަމަށް

ްބައެއް ްބަލަިއގެން ްގޮތުަގއި ްހިއްސާދާެރއްގެ ްއެއީ ްޑިެރްކޓަރަކީ ްއެ ްނުވަތަ ްޒިންމާްްޑިރެކްޓަރަށް ްކުންފުނީގެ ްމުޅި ަފހަރު

ްއަޅުް ްއެަބއާދޭ.ްމިއަދު ްއަންނަތަން ްބޮލަށްްވެސް ްމީހާ ްއުފެއްދި ްމައްސަަލްކުންފުނި ްއެހެން ްކުރިމަތިވާ ްމި ނޑުމެންނަށް ގަ

.ްއެއީްމީގެްކުީރގައިްމަްއސަލަްެއްއްމިކަހަަލްޤާނޫނެއްްގެނައުުމގަްއެއްްއެބައޮތް.ްިމއީްމުނާސަބުްވަގުެތއްްޙަޤީޤަތުަގއި
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ްނުކުރެ ްަކމެއް ްކުންފުންޏަކުން ްބޭންކުދިމާވެގެން ްކުންފުނި ްއެ ްހަމައަށްރަޕްިވގެން ްއިޢުލާންުކރާ ްމިދާއިރުްސީ ްަގއި

ްރާ ްތެރޭގައޮންނަނީ ްކުންފުނިތަުކެގ ްގިނަ ްހުރި ްއުފެދިަފއި ްޤައުމުތަކާއްޖޭަގއި ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ްބަޔަކުްްއި ޚިލާފަށް.

ދޭތެރެްްމެއްްނުބަލާްދަނީ.ްއެއީްމީހަކާމީހުންނަށްްދަރަނިްސާބިތުކުރުމަށްފަހުގައިްއެްދަރަނިްއޮތްްކަމެއްްނުވަތަްނެތްްކަ

ނޑުމެންނަށްްއިހަށްްދުވަހުްވެސްްއަުޑއިިވގެްންދަނީ.ްްފަހަރަށްްވެފައިްމިްލާތްތަކަށްްގިނަކުރެވިފައިްހުންނަްމުޢާމަ އަޅުގަ

ްކުންފުންޏަކުން ްވިޔަފާރިައކާްހިނގައްޖެ ްއޮތް ްްކުެރވިފައި ްކޯޓަކުން 21ްްދޭެތރޭގައި ްލަްއވަންެވގެން 21ްމިލިޔަްންރުފިޔާ

ނޑުްހަނދާންވަނީްނުވަތަް ށްްމިލިޔަންްޑޮލަރުްލެއްވުމަށްްކޯޓަކުންްޙުކުމްކޮށްގެންްދިަޔްވަރަކ26ްްަމިލިޔަންްޑޮލަރޭްއަޅުގަ

ްމިް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެންނެވީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުގައި ްކަމެއްގެ ްވިސްނަންވީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމިއަދު އަޑު.

ްދައުލަ ްމުޅި ްފިޔަވައި ްފަރުދަކަށް ްޢާއްމު ްގޮތެްއވިޔަްސ ްކޮންމެ ްއެއީ ްނިޒާމަށް. ްޓެކްސްގެ ްއެކުރިމަތިލަނީ މީހަކުްްތަށް

ްގޮުތަގއިް ްދަރަންޏެްއގެ ްނުދައްަކއިިފއްޔާ ްއެއްެޗއް ްދައްަކންޖެހޭ ްކުންފުންޏަކުން ްއެ ްނުވަތަ ްދަރަންޏެއް ދަރަމުންދާ

ްއެހެންވީމާ،ދާނެއޮެވގެން ްނެންގުް. ްޕާޓްނަރޝިޕްގެްެޓކްސް ްކުންފުނި ްައދި ްވެސް ްއިދާރާތަކުން ްޓެްކސްގެ މަށްޓަކައި

ް ްަގވާއިުދގަިއްވިޔަފާރި ްމި ްވަރަްށްރަނގަޅަށް ްމިންވަރަކަށްތޯ ްކިހާ ްހިއްސާވާންޖެެހނީ ްޕާޓްނަރޝިޕް އެކުަލވާލެޭވއިރުަގއި

އްޔާްމިސާަލކަށް،ްމިހާރުްށްްދަރަންޏެއްްދައްކަންްޮއެވއްޖެނުވަތަްމިްޤާނޫނުގައިްަބޔާންުކރެވިފައިްއޮންނަންޖެހޭ.ްދައުލަތަ

ްނިމިގެްނދާއިރުަގއި ްޤާނޫނުތައް ްއެަބްްޓެކްސްެގ ްމައްސަަލއިަގއި ްމަކަރުހެދުމުގެ ްއަްށ ްޓެކްްސ ްނުވަތަ ްނުދަްއކާ ޓެްކސް

ް ްފެންވަުރެގ ްެއކިެއކި ްޤާނޫއަކުރިމަތިވޭ ްއެ ްއެހެންވީމާދަބުތައް ްއެބަހުރި. ް، ނުތަުކަގިއ ްކުރިމަތިާވއިރުަގއިްއަްއެ ދަބުތައް

ްރަޖިސްޓްޕާޓްނަރޝި ްޮގތުގައި ްވިޔަފާރީގެ ްކުޕް ްނުވަތަ ްގެންގުޅޭ ްހިމެނޭްރީކުެރވިގެްނ ްތެރޭގައި ްވިޔަފާީރގެ ރާ

ްއެ ްބަލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްކިހާވަަރކަށްތޯ ްބައިބައިކުެރިވގެންދަނީ ްމީހުން ްތިބި ްގޮުތގައި ްޕާޓްނަރުންގެ ްނުވަތަ ްހިއްސާދާރުން

ނޑަެއޅިގެންްއޮންނަންްއެބަޖެހޭ.ްމިއަދުްމި ނޑުތައްްމިފަދަްޤާނޫނެއްަގއިްކަ ްވާްްމީހަކުްދަރަންޏަށްްޒިންމާވާންޖެހޭްމިންގަ

ްމައްސަލަތަ ްމަރުޙަލާގައި ްޝަރީޢަތުގެ ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްއެކަްނކަން ްޤާނޫނުގައި ްތަފްސީލުކޮށް ްސީދާ އްްގޮތަކީ

ްއެކަމާ ްއަދި ްކުރެވޭްދިގުެވގެންދަނީ. ްކަންކަން ްދާއިރާގަިއ ްޝަރުޢީ ްގޮތްްގުިޅގެން ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްފަހަރުގައި ްގޮތަކީ

ނަޑއެިޅގެންްބަޔާްކަމުގައި ްހިއްސާދާރަކުްނުވަތަްިމވެނިްިވޔަސްްޤާނޫނަކުންްކަ ންކޮށްްިމެވނިްޕާޓްނަރަކުްނުވަތަްމިވެނި

ްއެ ްވަރަކަށްްމީހަކު ްމިވެނި ްޒިންާމވާންޖެހެނީ ްުބނެފަްއަށް ްއުސޫލުްކަމަށް ްހިނގާ ްނެތް.ްކުންފުނި އިުރަގއިްބަލާްންއެއް

ްއިންވެސްޓުް ްއެގިނަފަހަރަށް ްމީހުން ްތިބޭ ްގޮތުަގއި ްހިއްސާދާރުންގެ ްނުވަތަ ްމީހުން ްކޮންމެްކުރާ ްތިބެފައި ްއކައިީރގައި

ްމި ްހިންގަމުން ްވެސް ްއެްކުންފުންޏެއް ްއަދި ްބާއްަވިއގެްނ ްބޯޑެއް ްހިންގާނެ ްކުންފުނި ްމެނޭޖިންްްގެންދަނީ އަށް

ްއެހެންް ްގިނަޑިރެކްޓަރުންނާއި ްލައިގެން. ްމުވައްޒަފުން ްބޭނުންވާ ްހިންގުމަށް ްކުންފުނި ްބަެއއްްްވެސް ްކުންފުނީގައި ްފަހަރު

ްކަންކަ ްފަހަރަށް ްދިމާވެފައި ްއެޅުްންްންނަހުން ްބޮލުަގއި ްވެސް ްިޒންމާ ްކުރާ ްމީހަކު ްމަސައްކަތްކުރާ ްކުންފުނީގައި ގޮތުން

ްމި ްައއިްއސައޮންނަނީްކުންފުްމިހާރު ްމައްޗަށް ްތަފާތުކުރެވެްން، ންވީމާ.ްއެހެނީގެްވެރިްނގެ ްަވރަށްްރަނގަޅަށް ްދެބައި މި

ގެްންށްްޓެކްސްްދެއްކުމާިއ،ްމީހަކަށްްދަރަންޏަކަށްްފައިސާްއެއްްނަގައިްއެބަޖެހޭ.ްޓެކްސްްދައްކަންޖެހޭްދުވަހަށްްސަރުކާރަ
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ްކުންފުންޏަކުން ްއެ ްނިންމުމަށް ްޚަލާސްކޮށް ްދަްއކާ ްލޯނު ްއެ ްދުވަހަށް ްދައްކަންޖެހޭ ްލޯނު ްކުންފުންެޏްއްް،ބޭންކަށް އެ

ްއޮންނަންޖެހޭ ްއެޅިފައި ްނުވަތަ ްއަުޅވަންޖެހޭ ްބޮލުގައި ްބަެއްއެގ ްތިބޭ ްގޮުތަގއިްހިންގުމަށްޓަކައި ްޒިންމާއެްއގެ ްޤާނޫނީ ނެ

ްމިް ްރަނގަޅަކަށް ްއެންމެ ްމުިޅން ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮންނަންޖެހޭ. ްފުރިހަމަވެފައި ްކަންކަން ްދެންނެވި ްމި ްޤާނޫނުތަކުން މިފަދަ

ްނުީކކަމުގައިް ްމާއްދާ ްހުރިހާ ްއިންސާފުކުރެިވގެންދާއިުރަގއިްްޤާނޫނުގެ ްޤާނޫނަކަށް ްމިފަދަ ްމަުރޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ިވޔަސް

ްިމްއަޅުގަް ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ްފަރާތްތަކަްށ ްވިޔަފާިރކުރަްއވާ ްގިަނ ްހިމެނޭ ްވެސް ްަމޖިލީހުގައި ްމި ްދަންނަވާނީ ނުޑ

ްމި ްޢާއްމުކޮށް ްމައްސަލަތަކެއްްމައްސަލަތަކަކީ ްދިމާވަމުންދާ ްލޯނެއްްްރާއްޖޭގައި ްބޭންކަކުން ްމިސާލަކަށް، ކަމަށް.

ްހިއްސާދާރުްނގެ ްރަިޖސްޓްްނަގަންވީމާ ްގޯތި ްއެެކްއގެ ްގެނެސްްރީކުރުތެރެއިން ްރަޖިސްޓްރީ ްއެ ްުނވަަތ މަށްފަހުގައި

ްޯމގޭޖު ްއެބޭންކުގައި ްދެން ްމަސަްއކަްތކުރުމަށްފަހުގައި ްވަރަކަށް ްވަކި ްނަގަިއެގން ްނަގަނީ. ްލޯނެއް ހެންްކުރުމަށްފަހުގައި

ްއަޅާނުލައި، ްއެކަމާ ްކުްޕާޓްނަރުން ްނުވަތަ ްބޯދަމައިގަނެގެން ްއެއެކަމުން ްބޭރުކޮށްލައިގެންްްންފުނިން ްހިއްސާ މީހާގެ

ްވަިކވެގެން ްރަޖިސްޓްްޕާޓްނަރުކަމުން ްގޯތީެގ ްއާޚިރުަގއި ްހުރިހާދަނީ. ްބޮލުަގއި ްމީާހގެ ްގެނައި ްއެިޅގެންދަނީ.ްްރީ ކަމެއް

ްބައްޓަްނވެ، އެހެންވީމާ ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތަަކށް ްދިމާނުވާނެ ްެއކަންކަމަށް ްުނވަތަ ްބިލުތަކަށް ްެޓކްސް ްއުސޫލުން ްއެ

ްރަނގަޅުް ްވަރަށް ްުއއްީމދުކުރާްފަރުމާވުމަކީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްސަބަބުންްްކަމެއް. ްނެތުމުގެ ްޤާޫނނުތައް ްމިފަދަ ގޮުތގައި

ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްކުރީަގއި ްމީގެ ްމައްސަލަތައް ްިގނަ ްވަރަށް ްވެސް ްނުދިޔަްޝަރީޢަތުގައި ްނިމިގެން ްމިފަދަްޔަގޮތުަގއި ސް

ްލިބިއްޖެޤާނޫ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަްނެއް ްފުރިހަމަްއޔާ ްއެްނމެ ްކަންކަްނ ްމި ްދަންނަވާނީ ްދާނޭްޅުަގނުޑ .ްގޮތުަގއި

ްބޮޑަށްް ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްމިހެން ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްޤާނޫނަށް. ްމި ްކިޔަން ްމަރުޙަބާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ނޑުްވަރަްށްބޮޑަށްްއެދޭކަމެއް.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިް ްރައީސް.ްބެއްލެވުމަކީްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަ ްދައްކަވަން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއިތުރު ްޝުކުރިއްާޔ. ްނެތުމާ ްއެިދވަަޑއިގެންަފއި އެކުްތަށް

ްމި ްމިްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު ްވިދާޅުވުމަށާއިްްހިސާބުން ްފަހުބަސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު އަރުވަނީ

ކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޙުސައިންްވަޙީދަށްްް،ދެްއވުމަށްަގއިްނުކުތްްސުވާލުތަކަށްްޖަވާބުބަހުސްގެްދާއިރާ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާޝުކުރިއްާޔ ްބިލަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްބަހުސްގަިއްްދެންމެ ްމެންބަރުން ގިނަ

ްއުފެދިފަްބައިވެިރވެފަ ްެވސް ްުސވާލުތަކެއް ްއިތުރު ްމާ ްއަދި ްނެތް. ްއެެހންވީމާްެއއް ްނެތް. ްމިކަމަްށް، ެއއް ނޑު އަުޅގަ

ްއިތުރަށްްދަންނަވާނެްވާހަކަްެއއްްނެތް.ްޝުކުރިްއޔާ.ް
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ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.21

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްނަްނބަރު ްއައިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްހުރ21ްްިދަނީ އަްށ.ްނުނިމި

ްމަސައްކަތް.ް

21.2-ްް ްމަސައްކަތުގެ ްހުރި ްމެންބަރުް،21.2ްނުނިމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށި ްފަރާތުން ސަރުކާުރގެ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިޢަބްދުލް ްމޫސާ ނޑުމެންްްޣަފޫރު ްއަުޅގަ ްބަހުސްގައި ްމި ްގެންިދއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްބިުމގެ ވާ

ް ްއަށް ްދަންނަވާލާނަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޮތް ްބާކީހުރި ްމިހާރު 52ްްވަގުތު މިނެޓުއިރު.ްޕީ.އ33ްްޭމިނެޓުއިރު.ްޑީ.އާރު.ީޕްއަށް

ްވަނީްހަމަވެފަ.ްޤައުިސުކންތަށްްބާކީވެފ42ްަނީްމިވަްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްަވގުތުް:1އަށްް .ްވަިކްމީްޕާޓީެގްވަގުތު

ް ްނިސްބަތްނުާވ 41ްޕާޓީއަކަށް ްަދއްަކވާފައި، ްވާހަކަފުޅު ްްމިހާތަނަށް ްކޮންމ12ްްެވަނީ ްމެންބަރަކު. ޢިްއަޒތްތެރި

ް ްމެންބަރަކަށް ްުދވަހ6ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްކުރީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދާނަން. ްއަރުވަމުން ްއަުޅަގނޑު ްފުރުޞަތު މިނެޓުގެ

ްމޫސާް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްގެންަދވަނީ ްދައްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ނޑާިލއިރު ްމެދުކަ މަސައްކަތް

ްމަނިކު.ްއަޅުަގނޑުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްރަީއސް.ްޝުކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިރިއްޔާ ްދުވަހު ްވަރުގަދަްބިްކުރީ ްތަންކޮޅެއް ްވާހަކަ ްފާހަގަކުރެވޭ.ްްލުގެ ްކަމަށް ްދިޔަ ވެެގން

ްހު ްރައްޔިތުންނަށްބިމަކީ ްއެއްަޗކަށްްރިހާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްބޭނުން ްއޭގެ ްހަމަ ްއެްއޗެއް.ްްމިްްވެފައިްވެސް ްއޮތް ޤައުމުގައި

ްއުފާ ްއެންމެ ްހިއްކީމަްަވނީްއަޅުަގނޑުމެން ްބިން ްއުފާވަނީް.ވެސް ްއެންމެ ނޑުމެން ްފެނުނީމަްްއަޅުގަ ްބިމެއް ްބޮޑު ް.ވެސް

ްއޮތްއަޅުަގނ ްދަތިކަން ްބިމުގެ ްއޮޑުމެންނަށް ްރައްޔިތުންެގްވަރުން ްޤާނޫނުތައް ްމިފަދަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަެމްއ. ތް

ްވާހަކަަދއްކަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅައިގެން ްމުހިއްމުމަޖިލީހަށް ްބިމުގެ ްދާއިރުަގއި ްފައިދާްމުން ްލިބެންވާ ްބިމުން ކަމާއި

ްގޮތެ ްލިބޭނެ ްދަރިންނަށް ްަދރިންގެ ްދަރިންނާއި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްފިަޔަވއި ްޤާނޫނުތަްއްއަޅުަގނޑުމެން ްމަތިން ްއގެ

ްކުރިް ްގެންދިޔުްބައްޓަންކޮށް ްރަނގަޅުްްމަކީއަށް ްއެްއެންމެ ްއެހެންވީމަ ްމިްކަމެކޭ. ްއިތުރަށް ްދެން މަހުްރަމަޟާންްވާހަަކ

ނުޑްުއއްއަޅުަގނޑުް ްއެންމެްނުަދއްކާނަން.ްައުޅގަ ްައއުމުންްބިމުގެްފައިދާ ްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްްވެގެން މީދުކުރާްގޮުތަގއި

ް ްރަްއޔިުތންނަށް ްގޮތުަގއި ްކަްހާސިލުރަނގަޅު ްއުއްމަކުރެވޭނެ ްމީދުށް ްއަޅުްހާކުރާ ްަވކިވެލާނަން.ްލުަގިއ ނޑު ގަ

ްޢަލަިއކުމް.ްބާއްޖަެވރިްދުވަހަކަށްްއެދެން.ްވައްސަލާމް

ް
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ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެް

ނުޑްދަންނަވަންްއޮތްްއެްނމެްމުހިއްމުްއެއްްވާހަކަްްބިލާްބެހޭްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމި ައީކްްގޮތުންްއަުޅގަ

ްބިލު ްައޅުަގނޑުްބިމުގެ ްނަމަވެސް ްބިލެއް ްއެހެން ްއަދި ްޢާވިަޔސް ްރަްއޔިތުމެންގެ ްޢާއްމު ްމީހާއަްށްންނަށް ްރައްޔިތު އްމު

ްކަމުގައި ްގޮތަކަްށްހެދިއްޖެ ްނޫން ްގޮތް ްރަނގަޅުްފައިދާހުރި ްއުސޫލު ްއެ ްނަމަ ްހަމައެއްަގިއްްވާ ްއެއް ނުެވ،ްެއންމެންނަށް

.ްމޮނޮޕޮލީްބޯޑެއްގަިއްހުންނަްހުރިހާްބިންްގަންނަްބީދައިންްޕާކްލޭނާއިްމޭފެއަރްްއގައިްނުލިބިްހިނގައިދާނޭއަތްފޯރާްގޮތެ

އަށްްތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރުންްބޮޑުްއަުގގައިްަބއްލަަވއިްގަންނަވާަފއިްވަަޑިއގެންްތިއްބަަވއިގެްންްރުކާުރގެްފަޅިއާއިްސަ

ވެސްްމޮނޮޕޮލީަގއިްހުރިްހުރިހާްބިމަށްްދަންދެންްނެގޭްްހައްދަވާްބިމަކުންްއަނެްއކާެވްސްދެންްބާކީްހުރިްހުރިހާްބިންތައް

ްބީދަ ްކުޭޅ ނެޑއް ްކުިޅގަ ްބޮޑު ްބިލާއިގޮތަށް ްކަމުގައިްްން ްގެންޮގްސފި ްކަންތައް ްހުަށހަޅައިގެން ެއއީކީްް،ވާނަމަްެއއްޗެހި

ނުޑގެްވާހަކަކަމަްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތް ްވާހަކަްްވެސްްކުރުކޮށްލަންްމިްށްްނުވެްހިނގައިދާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއަުޅގަ

ްއަށްްފަހު.ްޝުކުރިއްޔާްވަރަްށްބޮޑަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަދުްނާޒިމުއްބަރުްމުޙަންމެްޑަވެލީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިމަ

ްއާދެ،ްބިމާ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްދެތިންްް`.ްޝުކުިރއްާޔ ްބަހުސްަގއި ްކުރެޭވ ްިމ ްހުށަހެޅިގެން ްޤާނޫނެއް ބެހޭ

ްހޫ ްބަހުްސްވަރަށް ްމި ްރައީސްދުވަހެއްެގްމަްއޗަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްގަދަކޮށް ނުޑްދަންނަވާލަންްް.ަވނީްކުެރވިފައިްްނު އަުޅގަ

ްހަމަ ްކަަހލަ ްެއއްެވސް ްބިުމގެ ްާތރީޚުގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލަމަްބޭނުންވަނީ ްމިްއެއް ްގޮެތއްަގއޭ ްނެތް ްއިްނސާފެއް ްއެއް

ްކުރިއަރާަފއިްރާއްޖޭަގއި ްދުނިޔޭގެ ްޤައުމުތަްއ ްބޮޑެތި ްދުނިޔޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްމި ާވްްހިނގަމުން

ްއެން ްމަސައްކަަތކީްޤައުމުތަކުަގއި ްކުެރވޭ ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްއެންމެ ްިވޔަފާރީގެ ްއެންމެ ްއަދި ްވަސީލަތަކީ ްމުހިއްމު ްމެ

ްއެް ްމަސައްކަތް. ްބިމުގެ ްކަންކުާރްހެވެސް ްަޤއުމެްއގަިއ ްެއްއވެސް ްދުނިޔޭެގ ްދެނީ ްމި ްިބން ްރާއްޖޭަގއި ންނަމަވެސް

ްބިއުސޫ ްހުރި ްދެވިފައި ްމިހާތަނަށް ްރާއްޭޖގައި ްނޫން.ްއަދި ްޮގއްަސްްންތައްލަކުން ްނެއްޓިގެން ްހަމައިން ްމިދެންނެވި ވެސް

ްބިންތައް ްއެންމެހައިްހުރި ްއޮތީކީ ްގޯތިަތްއްްވެސް ްބިމުގަިއްހުންނަ ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްބަންާޑރަ ރަނަގޅަކަށް

ްއަުޅާވފައި ްބިމުަގއި ްބަންޑާރަ ްއެްްއަދި ްތަންތަން ްހުންނަ ްވާ ްަދއުލަތަށް ްހާލެްއގައި ްގޮތަށްްއްވެްސ ދައުލަތަްށްްނޭނގޭ

ްވިޔަފާރިތައް ްބޮޑެތި ްޮގތަށް ްނުލިބޭ ްެއްއޗެއް ްހަމަްއެްއވެސް ްއެބަދޭ. ްހިނގަމުން ްއޭގެތެޭރގައި ްްެވސް އަިދްއެއާެއކީަގއި

ްމޯގޭޖު ްބިންތައް ްވެސްކުރެއަމިއްލަ ްގޮތެއް ްގޮތެއްރަހުނުް،ޭވނެ ްކަހަލަ ްނެތުނީމާްްކުެރވޭނެ ްތެރެއިން ްާޤނޫނެއްގެ ވެސް

ް ްބޮޑެތި ްތަޙައްމަލްްގެއްލުމާއިްނުހަނު ްތެރޭަގއިޭއެގްއުދަނގޫަތއް ްބަިއގެ ްދެ ްމިްކުރަްންއެބަޖެހޭ.ްމިދެންނެވި އޮތީްްވެސް

ބިންްްއަށްްއެްއޭނާް،ގަތީމާމެއްްބައްަލަވއިދީފައިްބިްެލއްްނެތި.ްމިސާލަކަށްްމީހަކުްބޮޑުްައގުއެއްްއުސޫއޮންނަންޖެހޭްހަމަ

ްއެ ްއެމިލްކުވާން ްރަހުނުކުރެވެން ްއެބިން ްއޭނާއަށް ްއެއާބަޖެހޭ. ްހަމަ ްބިމާްބަްއިއެީކގަބަޖެހޭ. ްއަިމއްލަ ްގޯްއޗާއި ްްނޑާރަ

ްފަރަގެމި ްހުންނަންޖެހޭނެ ްނެތީމާްއިެމއްް،ެވސްްއްދޭތެރޭގައި ްލިޔެފައި ްޤާނޫނެްއގަިއ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ނުޑްްވެްސ އަޅުގަ
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ްބޮ ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރިމަތިެވގެންޭދ. ްމައްސަލަތައް ްމިއަދުްޑެތި ޙަޤީޤަތަކީ

ނޑުމެންްހިއްކާފައޮތީްހުްއެހެންްނިޒާމެއްގެްތެރެއަށް.ްމިހާރުްމިްްނީްއައުވެސްްކުރިމަތިްމިލަްދިވެހިރާއްޖެ ް.ޅުމާލެްއަޅުގަ

ްއެ ްހިއްކަމުން ްމިހާރު ްގުޅީްދެން ްއާބާދީފަަދނީ ްޮބޑެތި ްާރއްޖޭގެ ްއަދި ްމިޅު. ްބިން ްގެނުވޭެންްތަުކގެ ްތަނަވަސްކަން ަދނީ

ްބޮ ްއެގޮތްގޮތަށް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްބިމުގައި ްއަދި ްގޮތަާކިއ ްވިްއކޭނެ ްބިން ްއެހެންްްމެހައިންޑުކުރަމުން،ްދާިއރުގައި ޤާނޫނީ

ްޤައުމުތަުކގައިް ްއެހެން ްަބއްޓަންވެަފއިްްދުނިޔޭގެ ްއެކަން ްގޮްވެސް ްކުރަންޖެހޭނެ.ްކަތައޮންނަ ްއެކަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ށް

ްބިމު ްހިތާމަކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްކޮްންޢިއްޒަތްތެރި ްބިން ްކިހިނެއްތޯ ްބިން ްދާއިުރަގއި ްދެއްކެމުން ްާވހަކަ ެގ

ްހިތާ= ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. ްކޮށްފައި ްކަންތައް ްމިތަނުގައި ްއެތަން ްރާއްޖޭގެ ްއާއި ްމާލޭގެ ްމި ްމައާގޮތަކުންތޯ

ްބި ްނޫނޭ ްގޮަތކަށް ްއެކަށޭނަ ްަރއްޔިތުންނަްށްއެންމެ ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެީކގައި ްހުރީ.ްކޮށްފަދޫންތައް އި

ނަމަވެސްްކަންތައްަތްއް.ްއެހެންކުރަމުންްދިޔައީްމާލޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްއޭގެްލުެޔއްްލިބޭނެްކަމަށްމިްމާލޭގައިްބިންްބޮޑު

ްއެ ްދިަޔއީ ްނެތީމާްވެގެން ްފަރުމާވެފައި ްޤާނޫނެއް ްނޫން. ްއުސޫްގޮަތކަށް ްދޫކުރާނެ ްނެތުނީމާްލެއްްބިން ހަމައެއްްް،ވެސް

ްނެ ްއެލަމައެއް ްއަދިްތި ްބަޔަކަށް ްތިބި ްބޭފުޅުންނަށް ްސިޔާސީ ްމަޤާމުްއިރެއްަގިއ ްސިޔާސީ ްގަންަނވާްތައް ލިބިވަޑައި

.ްއެއަށްފަހުްަރްގޯތީެގްނަމުގަމުންްދިޔައީ.ްއާދެްބަންޑާއެރިްގޮަތކަށްްއެްބިންަތއްްޫދކުރަބަޔަކަށްްބޭނުންހާްގޮތަކަށްްހިަތށް

ްބިލްޑިްނގުްްއެ ްބޮޑެތި ްއެޅިްތަނުަގއި ްދިްއަދިް،ތައް ްބަްނޑާރަަރއްޔިތުން ްސަރުކާރުގެ ްހުންނަްރިއުޅުމަށް ްދެްއވާފައި ގޯތި

ްއިމާރާތް ްވިޔަފާރިގޯތިތަކުން ްބޮޑެތި ްނުހަނު ްއެ ްމިްދާއިރުްކުރަމުންކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދައުލަތަށް ދަންނަވަނީްްވެސް

ބިމުެގްޤާނޫނެއްްއަންނަންްއެބަޖެހޭ.ްްެވސްްނެތޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެއްްްޓަަކއިްއޭގެންްިލބޭްއެްއވެްސްމަންފާށްރައްޔިތުންނަ

ްގޮތާއިް ްދޫކުރެވޭނެ ްނިޒާމާއިް،ބިން ްއެންމެހައިް،ބިމުގެ ްބިން ްރާއްޭޖގެްނރަްއަދި ްހެޮޔގޮތުަގއި ްގޮުތގައި ގަޅު

ްއެބަޖެހޭ ްދާން ްކުރަމުން ްއެކަން ްގޮތެްއގައި ްއެކަށޭނަ ްރަް.ރައްޔިތުންނަށް ްހިތާމައާްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ އީްސ،

ްފާހަ ްފަހުންއެކީ ްއެންެމ ްްގަކޮށްލަން ްދޫކޮށްފައި ްބިން ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްޢާއިލާައކަށްްވެސް ްަވކި އޮތީ

ްދޫކޮށްްވެނިސްބަތް ްބިން ްބަެއއްެގްސަޕޯޓަރުންނަށް ްއެްއ ްކޮޅަށް ްއަނެއް ްެއއްކޮޅުން ްަމގުެގ ްެއއް ްބަަޔކަށް. ަވޑަިއގަތްނަާވ

ްކަމެއްް،ނިންމާފައި ްދެނަހުރި ްަރއްޔިތުްނ ްޫނންްމާލޭގެ ްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމެންބަރަކަށ5ްްް. ްޢިްއޒަތްތެރި

ްހަނދާނުަގއި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްފަހަކުން ްދާދި ްމިނިސްޓަރުކަންްްވެސް ްއަދި ްއެބަުހރި. ްދޫކޮށްަފއި ްގޯތި ެވސް

ްދެނީ ްޯގްއޗެއް ްއަިދ ްދެނީ. ްބިމެއް ްުކއްިލއަަކށް ްިމއުސޫލިބިވަޑަިއގެންފިްއޔާ ްއަުޅަގނޑުމެ. ްދޫކުރަލު ްއެބަޖެހޭ ން.ްން

ނޑުްދަންނަާވނީްއެްކުރަންްވެއްޖެްކަމެކޭ.ްނޫނެއްްއޮތުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުބިމާްބެހޭްޤާްއެހެންވީމާ، ކަެމއް.ްެއއީްއަުޅގަ

ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޅުަނސް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްޤާްއަދި ްތަންފީޛުއެްއްއަޅަިއގެން ްޤާނޫނު ްއަޅަިއެގން ކުރެވުނީމާްނޫނެއް

ްއޮް ްކޮންމެްސަރުކާރެއް ްމިއޭރުން ްއަދި ްބަދުބަްތަސް ްއަދި ްއޮތްްސަރުކާެރއްަގއިްެވސް ްދެން ްއަދި ްއޮަތސް ްސްސަރުކާރު

ްދާނޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ބުނުމުގެްފުރުޞަތުްގެއްިލގެން
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ްމަދުްޒުބައިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:ރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްދުވާފަ

ރިްމެންބަުރްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްކުޅުުދއްފުށީްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެޢަލަިއކުމް.ްޝުކުރިއްޔާް`.ްއައްސަލާމް

ްޢަބްދުލް ްބިލުަގއި ްބިމުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމޫސާ 27ްްޣަފޫރު ްެއކުލެވޭ ްމައްޗަށް ްހިމެނ4ްޭ:ބާބުގެ ނަމަވެސްްް.މާއްދާ

ްއެ ްކާރިސާމިއިން ްސުނާމީ ްމާއްާދއަުކން ްގެއްލިްއވެސް ްގޯތިގެދޮރު ްިބންބިމާއި ްޙައްޤުތަްއްގައި ްމީހުންގެ ްތިބި ަފއި

ްފޮޅުވަތެއް ްއެންމެ ްކަމުގެ ްފާހަގަްލިއްބައިދޭނެ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްެއކަމަްށްއެްްވެސް ްނުކުެރވޭ. އް

ބަކީްމިްބިލުްފާސްވެްެވގެންްާދނެ.ްސަބަތިބިްފަރާްތތަކަށްްުއއްމީދުްައއުމީދުްވެަފއިްފައިްއޮތްްނަމަްނާއުއްއަލިއަުޅވާެލވި

ްއެްށްޤާނޫނަކަ ްހޯދައިްވުމުން ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްބިމާޙައްޤު ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްލާޒިމުވާނެތީ. ްސަރުކާރަށް ްދިނުމަށް

ްަބޔަކަށްް ްވަކި ްޮއންނަންވާނެ. ްއަލިައޅުވާެލވިފައި ްަޙްއޤުތަކަށް ްފަރާތްތަކެއްގެ ްހުރިހާ ްބިލެއްަގއި ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ބެހޭ

ްޙައްޤު ްފަރާތްތަކެްއގެ ްއަނެއް ްޙައްޤުލިބި ްޙައްޤު ްފަރާތްތަކެްއގެ ްއަެނއް ްދާތަކަށް ްދެކޮޅުްކަމަށްްނުލިބި ްއެއީ ޖެހޭްވާނަމަ

ްއެއްބަހެއްްުނވާނަން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްހަނދުމަފުޅުްހުންނާނެްފަދައިންްދުވާފަރުގަިއް ނެޑއް ްއަުޅގަ ކަމެއްްކަމަކަށް

ް ްޮކޅަކ87ްުއަޅައިދޭންޖެހޭ ްއަިދވެސް ްކަްނތައް ްތެެރއިގޭގެ ްއޭގެ ްނުޖެހޭ. ްފައިސ56ްްާން ްބޭނުންވާ ްައޅަިއދިނުމަށް ގެ

ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުަގއި ްބެހޭްމިއަހަރުގެ ްެއކަމާ ްނަމަވެސް ްނޫންތޯ. ްއޮންނާނެ ްކަމާްެވސް ްދެްގޮތުްނ ފަރާތަކުންްްބެހޭ

ްޤަބޫލުއެަކއްޗެް ްުބއްދި ްނުވޭ. ްވިދާެޅއް ްވާހަކައް ްޒާުތގެ ްބޮުޑްްނުކުރެވޭ ްވަރަށް ްމިއީ ްދަްއކަވަނީ. ްބަހަނާތައް ާއއި

ްރައީްސ،އޮ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުބެލެވޭނެ. ްނޫނީ ްކަމުަގއި ްލިބުމަކީްމާޅޮސްްޅުވާލުެމއް ްބިމެއް ްަކނދޮޅުދޫން ްއުތުރުބުރީ މަޑުލު

ްރަށަކީ ްއެ ްރަށެއް ްއޮތް ްދަތިކަން ްިބމުގެ ްއެހާވެސް ްކަމެއް. ްކާރިސާނާދިރު ްސުނާމީ ްމުޅި. ްގުޅިގެން ކަނދޮޅުޫދްްާއ

ކަނދޮޅުދޫްރައްޔިތުންްބަދަލުކުރިްކުރުމުގައިްގެދޮރުްނުލިބިްތިބިްފަރާތްތަކެއްގެްވުމުންްއެްއަތޮޅުްދުވާފަރަށްްސުންނާފަތި

ްހޯދައިދެވޭތޯ ްއުފުލަްޙައްޤު ްއަޑު ނޑިޭނޅި ްކެ ްމީހުންނަކ87ްްީްދަވާގެންްަވމުންައޅުަގނޑު ްގިނަ ްތެރެއިން ފަރާތުެގ

ްއެނިގވަަޑއިގަން ްމިލްުކވެިރން. ްގޯތިގެދޮުރގެ ްބިންިބމާއި ްއަމިއްލަ ްމުޙައްމަކަނދޮޅުދޫގައި ްއަލްއަޚް ްފަދައިން ދުްަނވާނެ

އަްޚްޒަކަރިްއޔާްމޫސާ،ްއަލްއަޚްްމުޙައްމަދުްއިސްމާޢީލްްނުވަތަްކަނދޮޅުދޫްމަނިކު،ްއަްލއަްޚްއިބްރާހީމްްތަކުރުފާނު،ްއަލް

ޫދްނދޮޅުލިހޮއްކޮބެްނުވަތަްކައަްޅުދޫްލީްމޫސާްނުވަތަްކަނދޮމީދު،ްއަލްއަޚްްޢަޙަޚްްޒަކަރިްއޔާްޙަސަންްއިބްރާހީމް،ްއަލްއަ

މުހައްމަދުްޝުކުރީްމިހެންްގޮސްްމިފަދަްއެތަްއްަބއެްއގެްވާހަކަްދެންނެވިދާނެ.ްްމޫސާްކަލޭފާނުްއަދިްއަްލމަރްޙޫމުްލީޢަ

ްއިޒުނަް ްފަރާތްތަކުގެ ްތިބި ްދެން ްަވގުުތްނެތުމާްއާނަމަވެސް ްރައީްސ،ްްއެުކަގއި ްކުރުޮކށްލަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިސްޓު އެކު

ްޤައު ްމާލީ ްނިޔާކުްހާމުގެ ްނުވެދާނެ.ްްރާލަތު ްފަސޭހަކަމަކަށް ްާމ ްއަޅައިދިނުމަކީ ްގެތަެކއް ްހުރިހާ ްެއއްފަހަރާ ގޮތުން

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްމަޤުބޫލ41ްްުނަމަވެސް ްެއއްެވސް ްނުކުރެވެންވީ ްއެކަން ްބަހާލައިގެން ްބައިަބަޔށް ްތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

ހިނގާްނުހިނގާްގޮތްްރަނގަޅަށްްްއިްބަހާ،ވީްކަމާސަބަބެއްްއޮްތްކަމަކަށްްމިހާަރކުްޤަބޫލެއްްނުކުެރވޭ.ްމިހެންްމިދެންނެ

ް ްވާހަކަޮކޅު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަހްއެނގޭތީ. ްބޯހިޔާވަހިަކމުން ްއެތިބަްރޫމުނިންމާލާނީ ވެފައި

ް ްމިފަްިއ،ފަރާތ87ްާކަނދުކޮޅުދޫެގ ްބިލަށާިއ ްމި ްަޙއްޤުަގއި ްފަރާތްތަުކގެ ްއެހެން ްއެފަދަ ްބިލުތަކަހަމަ ްއެހެނިހެން ށްްދަ
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ްއެތާއީދު ްއަަޅއިދީ ްގޯތިގެދޮރު ްމިފަރާތްތަކަށް ްއަދި ްދަންނަވަމުން. ްވާހަކަ ްްނުކުރާނެ ްއެްހަފަރާތްތަކަށް ވާލުކުރެވެންދެން

ްދެއްވުމަށްްއެދިްގޮވާލަމުން.ްޝުކުރިއްާޔ.ވައިްޢާއިލާތައްްދިރިއުޅޭްތަެނއްގެްުކލިްސަރުކާރުންްހަމަޖައްސަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުޝުކުރިއްޔާް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގެމަނަފުށީ ްއަޙްް. ްފުރުޞަުތްއިލްހާމު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު މަދަށް

ްޝިފާޤުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ދޫކޮށްލެއްވީ.

ް ްާދއިރާގެ ްފުނަދޫގެ ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްފުރުޞަތު ްފުމުފީދަށް. ނޑު ްއަޅުގަ ްސަލީމަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ޞަތުްރުިޢްއޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްގެްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަދޫ

ްޝުކު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހައިިސއްޔަތުްންްބިމާރިއްާޔ ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ްެއއްެޗކޭ ްޤާނޫނަށް ބެހޭ

ނޑަށްދަންނަވާލަންްބަލާއިރުގަ ނެއްްބެހޭްޤާނޫްޖެހެނީްރާއްޖޭގައިްހަމަްބިމާސްްއެންމެްފުރަތަމަްދަންނަވާލަންވެްއިްއަުޅގަ

ްމުހިއްމު ްއޮތުމަކީ ްމިހެދިފައި ްފެތޭްކަެމއް. ްބިމާްޒަމާނަށް ްޤާނޫނެއްްގޮތަްށ ްމުހިއްމުްބެހޭ ްއޮތުމަކީ ކަމެްއ.ްހެދިފައި

ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޤާނޫނަށްްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވަންވަރަށް ްބަހުން ްނެތޭ.ްސާފު ްތާއީދުކުރެވޭކަށް ޖެހެނީ

ްމި ްައއިސް ްއަޮތޅުތަކުން ްައޅުަގނޑަީކ ްރަްއޔިތުްންްސަބަބަކީ ްރަށްަތކުެގ ްއަޮތޅުތަކުގެ ްމަޖިލީހުގައި ިޢއްަޒތްތެރި

ްފުރަތަމައިނުން ްމީހެއް. ްހުރި ްބަލައިްވެސްތަމްސީލުކުރަން ްޤާނޫޤާނޫނަށް ްކަްނތައްތަކެއް ްރަނގަޅު ްހުރިްލާއިުރގައި ނުަގއި

ްރައްޔިތުންްކަމުގައި ްއޮތް ްކުރަން ްެވރިކަން ްމައްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއަތޮޅުަތކުެގ ްއަތޮޅުްްވިޔަސް ްތިބި ހޮވާފައި

ްަކއުންކައުންސިލު ްރަްށރަށުގެ ްއަދި ްބާރުްސިލުތަާކއި ްއޮތް ްލިބިފައި ްޤާނޫނުން ްލާމަރުކަޒީ ްބާރު ްޮއތް ތަކަށް

ްމި ްްފުރަތަމައިނުންވެސް ްމެންބަރަކުްޤާނޫނުން ްއެްއވެސް ްތަމްސީލުކުރާ ްއަތޮޅުތައް ްެއހެންކަމުން ްއެބަ. ނިގުޅައިގަނޭ

ްމި ްހިތުން ްެއއީ.ްްއަޅުަގނޑު ްނިކަމެތިކަމެއް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްލިބިގެންދާނެ ްއަޮތޅުތަކަށް ްެއއީ ްތާއީދުކުރުމަކީ ޤާނޫނަށް

ލާއިުރގަިއްޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްޤާނޫނުްބަލައިއަްރަށްރަށަށްްލިބިގެންދާނެްވަރަްށްބޮޑުްނިކަމެތިްކަމެއްްއެއީ.ްއަނެއްޮކޅުންް

ްބާރުތަކެއްް ްހުރިހާ ްބެހޭ ްބިްނބިމާ ްމުށުތެރެއަށް ްބޭފުޅެއްެގ ްހުންނަ ްެއއިރެްއގަިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށ މިފެންނަނީ

ްމި ްމަންޒަރު ްމަސައްކަްތކުރާ ނޑުމެންް.ފެންނަނީްވެރިކުރުމަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު ްކުރެިވގެންދާ ްވެރި ްމިްނޫނިއްޔާ ްނަށް

ްމި ްއޮްކީއީފެންނަނީ. ްހެދިފައި ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްބަލާއިރުގައި ްމިހާރަށް ްވެއްޖެްއާޔ ްދެކޭގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ތްްއެއް

ްކުރުމަށްްްއަސާސީޤާނޫނު ްވެރިކަން ްމައްޗަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްރައްޔިތުންނާއި ްތެެރއިން ްޤާނޫނުގެ ްާލމަރުކަޒީ ްއަދި ާއއި

ްމައްޗަ ްމީހުންެގ ްހޮާވ ްރައްޔިތުން ްދީަފއި ްތަޢާރުޟްށް ްބާރުތަކާ ްއަނެްއކޮޅުންްްވާހުރި ްއެހެންވީމާ ކަމެްއ.

ްބަލާއިރުގަް ްއިންެވސްޓަރުންނަށް ްތިބި ްއިންވެސްުޓކުރަން ްރަށްރަުށގައި ްބިންތަކުަގއި ްއަތޮޅުތަުކެގ ިއްވިޔަފާިރވެރިންނާއި
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ްމި ްިމހާރު ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްފަހަރަްވެސް ްގިނަ ްަވރަށް ްސަރުކާރުން ްތަފާތުއޮތް ްކުލަްށް ްއެކި ކުލަިއެގްގޮތްގޮތަށް

ްމެދުގަ ްކަންކުރަމުންްމީހުންނާ ްމީހާދާްއި ްވެރިކަުމގަިއްހުންނަ ްމިގޮތަށް ނޑުމެންްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ްއަުޅގަ ްއިރުަގއި

ނޑުްހަމަްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގަވިސްނުންތަކެއްްވިްސނަންޖެހޭނެއަށްްބާރުްދޫކޮށްލާއިރުގައިްވަަރށްްގިނަް ިއްހެން.ްއަޅުގަ

ްބޭރުކޮށްލަން.ްސަބަބަކީް ްހަމަްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްގޮވާލަން ްދަންނަވަން ްމެންބަރުންނަށް ްތަމްސީލުުކރާ ްއަތޮޅުަތއް ތިއްބެވި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިކައުންސިލު ްސީދާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބާރު ްލިބިގެންވާ ްއަތޮުޅތަކަށް ްއަދި ްއޮފީހަށްްއްތަާކއި ޔާގެ

ްއޮތޯރިޓީ ްއޮތޯރިޓީެއްއްްގެންނަވާތީ.ްަވކި ްއެ ްލައްވަަވިއގެންްއަށްްރައީސުލްްހައްދަވަިއގެން ްމީހަކު ްޭބނުންވާ ޖޫމްހުރިއްޔާ

ް ްއޮތުމަީކ ްގޮތަށް ްކުރާ ްއެކަން ްރައްްއެއީ ްނިކަމެތިއަތޮޅުތެޭރގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބިޔިުތންނަށް ްކަމެއް.ްކަމެއް ގެންދާނެ

ްޢަލަިއކުމް.ލާމް.ްވައްސަނުކުތާްއަުޅަގނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވީްމިއެހެންވީމާ،ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްއަބަދ41ްު;2ޝުކުރިއްާޔ. ްމިްަގއި ްމަސަްއކަތުަގއި ްަމޖިލީހުގައި ްްެވސް ްައއިޓަމް ްއެޖެންޑާ 23ްދަނީ

ނޑުމެންްއެްމިސްރާބަށްްދަތުރުފަށަންްއެބަޖެހޭްމިއަދުގެްމަސައްކަުތގެ.ްްވާތީއ41ްާ;2އަށް.ްމިހާރުް ްެއކުްއަުޅގަ

ް

 .ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.23

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.23ްމިދަނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމްްއަޅުަގނޑުްމިހާރުް

ުިވާްކަްނކަމަށްްްދުވަހުގެްމަސައްކަތުގެްތެެރއިންްވޯޓުންްނިންމާްހިސާބަށްްގޮސްފައް-23.2އިޓަމްްއެޖެންޑާްއަް-23.2

ވާްްަގއ22.3ްިއަދ22.2ްްިއޮތީ.ްެއއީްއެޖެންޑާްއައިޓަްމްްތިންްަކމަކަށްްވޯޓަށްްދެންނެވުމަށްްމިްްވޯޓަށްްއެހުން.ްިމއަދު

ވާްދެްނަންފުޅަކަށްްވޯޓަްށްްހަށްްފޮނުއްވާަފއިމަޖިލީަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްކަމަށްްަޢއްޔަންކުަރއްަވއިަވޒީރުގޮތުެގްމަތިންް

ް ްއައިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްއޮތީ ްދެން 2ްް.:ދެންނެވުން. ްމެންބަރުްއެއީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކޮމަންޑޫ ްފަރާތުން ސަުރކާރުގެ

ްވަޙީޙުސަ ްބަލައިގައިން ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްޕާޓްނަޝިޕްގެ ްހުށަހެޅުްއިވ ްއެހެންވީމާ،ދު ްއެހުން. ްވޯޓަށް ވޯޓަށްްްތުމަށް

ްކާޑުކޮޅުަތއް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ޗެކުކޮށްަލްއވަިއްްދެންނެވުމަށްޓަކައި

ް ްހެއްދެވުމަށް. ްމި)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ނޑު ްއަުޅގަ ްދަްނނަވާނަން. ްވޯޓަށް ްމިއަޅުަގނޑު ްވޯޓަށް ދަންނަވަީންްހާރު

ް)ނ(ް:23ްގެްއަސާސީޤާނޫނު ްްގައިމާްއދާގެ ްމަތިން ްގޮުތެގ ްމަިޖލީހަށްވަޒީރުވާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރައިްްނގެ

ްްޢައްޔަންކޮށްފައި ްބޭފުޅުންގެ ްމަޤާްމިނިސްޓަރްތެރެއިންވާ ްސެކިއުރިޓީގެ ްނެޝަނަލް ްއެންޑް ްޑިފެންސް މަްށްޮއފް
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މެދުްންެގްަމޖިލީހުންްރުހުންްދިނުމާްިވލާްއަލްފާޟިލްްޠަލްޙަތުްއިބްާރހީމްްކަލޭފާނުްރައްޔިތުޢައްޔަންކުެރއްިވްމ.އަރާރޫޓުް

ް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްވުމަށް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 ވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

35ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 85ްވޯޓުަގއި ްފާްސވުމަށް .ް ްއަދަދު 49ްބޭނުންވާ ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،85ް. .

ްޤާނޫނު ް)ނ(ް:23އަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްަގއިވަަނ ްްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަޒީރުމަތިން ްމަޖިލީހަށް ްނގެ

ްމަޤާމަށްްްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި ްސެކިއުރިީޓގެ ްނެަޝނަލް ްއެންޑް ްޑިފެންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްތެރެއިން ްބޭފުުޅންގެ ވާ

ްމ.އަޢައް ްޔަންކުެރއްވި ްޠަލްހަތު ްއޮތްރާރޫްޓިވލާ/އަލްފާޟިލް ްރުހުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްކަލޭގެފާނަށް ްއިބްރާހީމް

ްޤާނޫނު ްދަންނަަވނީ ްމި ްވޯޓަށް ނޑު ްައޅުގަ ްދެން ްފާސްެވއްޖެ. ްކަމަށް ް)ނ(ް:23އަސާސީެގ ްމާއްާދގެ ާވްްގައިްވަނަ

ވާްބޭފުޅުންެގްތެރެއިންްމިނިސްޓަރްއޮފްްްރިއްޔާްޢައްޔަންކުރަްއވާފައިންގެްމަޖިލީހަށްްރައީސުލްޖުމްހޫަވޒީރުގޮތުގެމަތިންް

ްރަްއޔިތުން ްއަށް ްދީދީ ްގ.ދަުތގެ/ޑރ.އިބްރާހީމް ްޢަްއޔަންކުެރއްވި ްމަޤާމަށް ްެއގްރިކަްލޗަރގެ ްއެންްޑ ެގްފިޝަރީޒް

ްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްދެްއވުމަށް.ްމަޖިލީހުންްރުހުންްދެއްވުމާް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 ވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

46ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 86ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .49ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،86ް. .

ްޤާނޫނު ް)ނ(ް:23އަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްަގއިވަަނ ްްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަޒީރުމަތިން ްމަޖިލީހަށް ްނގެ

ްްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި ްބޭުފޅުންގެ ްމަޤާމަށްްވާ ްއެގްިރކަލްޗަރގެ ްއެންްޑ ްފިޝަރީޒް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ތެރެއިން

ްދީދީ ްގ.ދަުތގެ/ޑރ.އިބްރާހީމް ްްޢައްޔަންކުެރއްިވ ްމަޖިލީހުން ްަރއްިޔތުންގެ ްދެްންއަށް ްފާސްެވއްޖެ. ްއޮތްކަމަށް ރުހުން

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްކޮމަންޑޫ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްވަޙީދުްްއަޅުަގނޑު ްޙުސައިން މެންބަރު

ްޕާޓްނަރިޝޕްގެ ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްފެނިވަޑައިގަންަނވާްބިލު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މެދު

ްގޮތަކަށްްވޯޓުްދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 ވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްުޙސައިންްވަޙީދު.ކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ް

ް

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

71ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް:1ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްއެހެންކަމުން،ްސަރުކާރުެގް:7ް.ްޖުމްލ46ަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދުް:7ވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްވަޙީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކޮމަންޑޫ ްބިލުްްފަރާތުން ްޕާޓްނަރޝިޕްގެ ވާ

ްބަލައިގަތުމަށް ްްމަޖިލީހުން ްފާސްވުާމ ްމިގޮތަށް ްގަވާއިދުަގއިްފާސްވެއްޖެ. ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގެްއެކު ްބިލުްްވާ ްމި މަތިން

ްކަމަށްްނިންމަން.ްްމިޓީްއަށްްފޮނުިވއްޖެއިޤުތިޞާދީްކޮ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.24

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްްމިހިސާބުން ްއައިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްއެހެންް.24ދަނީ ްއެހެްންްއިތުރު ްއިތުރު މަސައްކަތް.

ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްުކުޅދުއްފުށި ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ް...މަސައްކަުތގެ

ްގަާވއިދުަގއި ްޮގތުގެްމަޖިލީހުގެ ްތެދުެވވަަޑއިގެންެނވުމަކީްްވާ ްގެންދަިނކޮށް ްވާހަކަދަްއކަމުން ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ މަތިން

ްމޫސާްހު ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށި ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްނޫން. އްދަކަމެއް

ްމިްހުށަހަޅުއްވާފައިް ްއޮތީ. ްދެން ްގެްނދިއުން ްކުިރއަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްބިމުގެ ްކުރިއަްށްްާވ ްމަސައްކަތް ިހސާބުން

ނޑުްދަންނަވަން.ްޖިލީހުގެްރިޔާސަތަށްްވަޑަިއގެންރައީސްްމަގެންގޮސްެދއްވުމަށްަޓކައިްމަޖިލީހުގެްނައިބުް ދެްއވުމަށްްއަޅުގަ

ްމިް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނޑު ްއަުޅގަ ްްއާދެ،ްމިހާރު ްނަންބަރު ްއެެޖންޑާ ްމަސައްކަތްތަކަްށ.ްްއަށް.24ްދަނީ ްއެހެން އިުތރު

ް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްއުތުރު ްުކޅުދުްއފުށި ްފަރާތުން ްހުށަހަޅުއްވާަފއިސަރުކާރުގެ ްބިުލގެްްމޫސާ ްބިމުގެ ވާ

ްޒިމަށް.ްޢާއަރުވަނީްމެދުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްްބަހުސް.ްއަޅުަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢާޒިމުމެދުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ބެހޭްޤާނޫނެއްްއެބަްއޮންނަންޖެހޭ.ްްޅުަގނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްބިމާޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޙަޤީޤަތުގައިްއަް

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްމައްސަލަތަެކްއްދިމާވޭ. ްއެބަ ްިނންމުމުގައި ްކަންތައްތައް ްފަރާތްތަކާއި ްއެކި ްހަމަހަމަކަންމަތީ ނޫންނަމަ

ްމިވާް ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިއަދު ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްެވސްްްއަޅުަގނޑު ްފަހަރެއްަގއި ބިލަކީ

ްޤާނޫުނގަ ްމި ްސަބަބަކީ ްެއއް ްޭއގެ ްބިލެޭކ. ްއުނދަގޫ ްަދތި ްވަރަށް ްބަލައިގަންނަން ްެވސް ްހަމަޔަޤީނުން އިްއަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެްނގެްަކއުންސިްކުރެވިފައިމިހާރުްމިްލިޔެވިފައިްޑްރާފްޓުް ބިމުގެްލުތަުކެގްނުވަތަްރަށްރަށުގެްބިންވާްޤާނޫނުަގއިްއަުޅގަ

ް ްވަރަްށްްބޮޑުވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއޮތްކަްނ ްމަސައްކަތްކޮށްފައި ްނަގަިއގަންނަން ްބާރުން ްކައުންިސލުގެ ބަެއއް

ްއެބަ ްއެއާސާފުކޮށް ްހަމަ ްއެނގެން. ްއެްއްއޮްތ ްނެތް ްތާއީދުކުެރވެން ްބިލަްށ ްމި ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްައޅުަގނޑު ެއކު

ްވާ ްކުރިން ްމަޑުމަޑުން ްމަޑުމަޑުން ްބާރެއް ްހުރިހާ ްވިދާޅުވެއްެޖްސަބަބަކީ ްމެންބަރެއް ްޢިްއޒަތްތެރި ހަކަދެއްކުނު
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ް ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްމިކަހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަތްޕުަޅށް ްމިާދްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދަމައިގަތުން މަޑުމަޑުން

ނޑުމެންްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްކަމެކޭ.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިފަދަްބިދިޔު ލުތައްްބަލައިގަެންމަކީްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާީންއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްވޯޓުނުދެވޭނެްެއއްްސަބަބޭ.ްބިމާްފާސްކުރަންްޤަބޫލުނުވާނެ ބެހޭްބިލެއްްއޮތުމުެގްމުހިއްމުކަްންްނުަވތަްއަުޅގަ

ްވެ ްއެހެންވީމާ،އަޅުަގނުޑ ްދެން ްޤަބޫލުކުަރން. ްމިްްސ ްއަށްްްވިާދޅުވަނީ ްކޮމިޓީ ްމީތި ްއަުޅަގނޑުމެން ހިސާބުން

ްއަުޅަގނޑުމެ ްފަހަރެއްގަިއްގެންގޮްސގެން ްބިލަކީ ްފުރުޞަތުްއެބައޮތޭ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްމި ްބިލުްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްމި ން

ްހަދަންވެއްޖެ ްކޮށާމަށަން ްއަތްލަިއގެން ްމީަގިއ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކެްއްްވެސް ްކަހަލަ ްެއހެން ްވަރަށް ނަމަ

ްބިލަކަށް ްޢިްއެކުެލވިގެްނވާ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްބިލު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭރުކުރުވާތީެވ ްމަޖިލީހުން ްއެހެންްއްޒަތްތެރި މަށްފަހު

ްޑްރާފްޓު ްމުހިއްމުކަމަކަށްކޮށްފަބިލެއް ްވެއްުދމަކީ ނޑުްއި ްައޅުގަ ްޢިްއޒަތްތެރިްްއެްވާތީ ްޝުކުރިއްޔާ ްދަންނަާވލީ. ވާހަކަ

ްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއި ްމެންބަރު.ްއިހަވަންދޫ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޙްރާގެްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢަބްދުޢިްއޒަތްތެރި )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްް.هللاމަދު

ް.ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:މުްޙީޢަބްދުއްރަهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްކުް ްސަރުކާރުން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބެހޭ،ްޝުކުރިއްާޔ ްބިމާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ޅުދުއްފުިށ

މެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްބިމުގެްބިލުްއަޅުަގނޑުމެންްތާއީުދކުރާްވާަހކަްދަންނަވަން.ްޢިްއޒަތްތެރިް

ް ްބިުލގެ ްކަނ3ްްރައީސް، ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްފަރާތްތަކުްނ ްއިިދކޮޅު ްާމއްދާަގއި ްމައްސަލަިއގަވަނަ ްގޮެތްއްބޮުޑވާ ްިމއޮތީ އި

ްނުވާހާނިންމައިދީފަ ްބަާޔންކޮށްފައި ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްޤާނޫނެއްަގއި ްއެހެން ްމިްް. ްހިންގާނީ ްމައްޗަށް ްބިމުގެ ހިނދަކު

ްމާނަ ްއޭގެ ްުއސޫލުތަކޭ. ްބަޔާންެވގެންވާ ްޤާނޫނުގައިްްޤާނޫނުގައި ްލާމަރުކަޒީ ްނޫނިއްާޔމުން ްޤާނޫނުގައި ްަކއުންސިލު އަކީ

ްކަމަށް ްއޮވެއްޖެ ްބަޔާންކޮށްފަިއ ްގޮތަކަށް ްޤާނޫނެއްްްވަންޏާްއެހެން ްމި ްޤާނޫނު. ްލާމަރުކަޒީ ްހިނގާނީ ްމައްޗަށް އޭގެ

ްއެހެންވީމާނުހިނގާ ްދެކޮޅުހަދަންޖެހޭ، ނެ. ްކޮންމެހެންނެއްިވޔަސް ްމިއީ ްސާފު. ްރަށުްްވަަރށް ްނޫން ްބިލެއް ވަރުގެ

ް ްކައުްނސިލުގެ ްއަތޮޅު ްިނގުޅައިްކައުންސިލާިއ، ްިކޔާފަބާރު ްރައީްސ،ްގަންާނތީއޭ ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއނގޭ ްއަުޅަގނޑަށް .

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްހަމަ ްެއބަހިމެނޭ ްތެޭރަގއި ްމަގުސަދުތަކުގެ ްެއ ްޮއެވގެންކަން. ްަމގުސަދުތަެކއް ްވަކި ްދެކޮޅުހަދަނީ މިކަމާއި

ްރައީްސ،ްބި ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޔަކު. ްނޭދޭ ްއަށް ްލާބަ ްއާއި ްފައިދާ ްހެާވއި ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްޤާނޫނު ްބެހޭ ވަނ4ްްަމާ

ް ްފެށިގެން ްއިން 5ްްމާއްދާ ްނުވިތާކަށް ްއަދި ްއެނިގގެންދ24ްްޭވަަންމާއްދާ ްއެބަ ްކިޔާލީމާ ް)ނ(ްެއއްކޮށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބެހިގެން ްބިންަތްއ ްގިންތިތަކަކަށް ްަދއުލަތުގެްްއެކި ްއެއީ ްަރއްޔިތުންކަން. ްވެރިންނަށްވަނީ ްބިންތަކުގެ ްއަދި ދާކަމަށާއި
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ްބިންކަ ްބިންކަމުަގއިްމުގައިބަންޑާރަ ްމިލްުކވެރިކަުމގެ ްއަމިއްލަ ްވެރިކަުމގަިއ، ްއަމިއްލަ ްއަދި ްެއްްވިަޔސް ިވޔަސް

ްވެރިންނަށް ްރައީްސ،ްްބިންތަކުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއބައާދޭ. ްއެނިގގެން ްސާފުކޮށް ްަވރަށް ްރައްޔިތުންކަން ެވގެްންއަންނަނީ

ްއިޞްލާޙުކުރަންްއިބިމާ ްޤާނޫނު ްްބެހޭ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްހަމަްހުށަހަޅަންެވގެން ްތެޭރގައި ްސަބަބުތަކުގެ ނުޑ ްމައިގަ ޖެހުނު

ްރަނަގޅަކަ ްވެްސްދިެވއްސަކަށް ްާޗޓު ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްމިއީ ްޙަީޤޤަތެއް ްވެްސ،ްހަމަ ްއިންްޙަޤީޤަތުގައި ްޫގގުލް ްނޭނޭގ ށް

ްގޮްތގޮނޫނިއްޔާ ްަބއެއް ްއަތޮޅުތައް ްބަެއއް ްެއއް.ްިދވެހިރާއްޖޭެގްޗާުޓގެ ްމައްސަލަ ްޮބޑު ްވަރަށް ްބަެއްއް.ްމިއީ ްކުރެހި ތަށް

ްހަމަ ްއަދި ްވެސްްބައި ްޖީ.ޕީ.އެްސގައި ްޗާޓާްއެހެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮްތގޮތްްރަނަގޅަށް ްއެކި ްނުލެވި ވެގެންްްެއއްޗެހި

ްގެއްިލފައި ްމަގު ްަދތުރުވެރިންނަށްތޯ ްކިަތއް ްއޮޑިފަހަރަށް ްޖޯގުރަިފކަްލްްކިތައް ްޗާޓު ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންވީާމ، ވަނީ.

ްކަމަކަށްްްއިންފޮމޭޝަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްވެްސ ްއުފެއްދުމަށްޓަަކއި ްޗާޓު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެރެއިން ސިސްޓަމެއްެގ

އަޅުަގނޑުމެންްމިްޤާނޫނުްއެަބްބަލައިގަންނަންޖެހޭ.ްމިީއްެވސްްހަމަްދަތުރުވެރިންނަށްްެވސްްފައިދާކުރާނެްކަމެއް.ްއަިދް

ްގޮުތގައިްހަމަ ްމަޢުލޫމާތެއްގެ ްނުވިތާކަށް ްދެން ްފައިދާކުރާނެ.ްްއެހެންމެ ްެވސް ްބަޔަކަށް ްބޭނުންވާ ްމަޢުލޫމާތެއް އެ

ް ްލޭންޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްސަރވޭްރަީއސް، ްްއެންްޑ ްއެއް ްކަމަށްއޮތޯރިޓީ ްހަމަްއުަފއްދައިފި ްވަންޏާ

ްނުހިއް ްބިމެްއ ްގޮތަކަށް ްިބންހިއްކާ ްއެ ްވެްސްމިހާރު ްރިސޯޔަޤީނުން ްަބއެްއ ްއޮތްކޭނެ. ްއެ ްއާދަިއެގްޖަހާލަްޓުތަކުްނ ނީ

ްފެންޕަ ްބީޗު ްވެލިނަގާލައި ްޖަހާ ްއޮތްންޕު ްްއެ ްރަށް ްބޮޑުކޮށްލަނީ. ްރަށް ްއަނެއްހިއްކާލާ ްޓޫްބޮޑުކޮށްލާފައި ރިޒަމްްދުވަހު

ްމި ްމިހާރު ްމިތަން ްުބނާނެ ްގޮސްފަިއ ްއަށް ްމިތާނަގިއްްމިނިސްޓްރީ ްައވަހަށް ނުޑ. ްވެިލގަ ްމުއްެޔއްހެން ްްޮވޑިފަޭއ އޮތީ

ޤައުމުަގއިްމީގެްކުރިްންްލަންޭދށޭ.ްމިކަހަލަްކަންތައްތަްއްވެްސްއެބަހުރިްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސްމިއިތުރުްކޮޓަިރކޮޅެްއްއަޅާ

ޓަކަށްްދޫކޮށްފަިއވާްބިންްއެއްްއުފެިދގެންްދިޔައިމާްއެްރިސޯްއެންޑްްސަރވޭްއޮތޯރިޓީްްއި.ްެއކަމަކު،ްމިހާރުްލޭންޑުކޮށްފަ

ނާޖާއިުޒްގޮުތގަިއްދިެވހިރާއްޖޭގެްތިމާވެށިްބޭނުެމްއްް،މޮނިޓަރކުރެވިްބޮޑުވަމުންދާނެްގޮާތއިްމިްހުރިހާްކަމެއްްބަރާބަރަށްް

ް ްފަރާތްތަކުން. ްބައެއް ްބޭނުންކުޭރ ްނާޖާއިުޒގޮތުަގއި ްތިމާވެިށ ްމިހާރު ްކަންތައްަތއްް، ވީމާއެެހންނުކުރެވޭނެ. އެކަހަލަ

ް ްއަށް ްމާލެ ްމިއަދު ްބަލާއިރުގައި ްފަރުދުންނަށް ްއަންނާނެ.ްޢާއްމު ްދަތިކަމަކީްްކުރިމަތިވެފައިހުއްޓުިވގެން ްބޮޑު ްއެންމެ ވާ

ްމީހަކުްވެސްް ްކޮންމެ ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ްހޯދުމަށްޓަކައި ްދަތިކަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްގޯތިގެދޮރު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ

މިްމިހާރުްްއިންްދެވޭނެްދިމާތައްްތެރޭގައިްމިްދާންޖެހެނީްބޭންކުްލޯނެއްްހޯދުމަށްޓަކައި.ްބޭންކުްލޯނެއްްއެންމެްފަސޭހަ

ބޭންކުގެްއުސޫލުަތއްްހިމެނޭ.ްކޮންމެްބޭންކަކުންްދިވެހިރާްއޖޭގައިްހަމައެކަނިްއިސްލާމިކްްއުފެދެމުންްއަންނަްއިސްލާމިުކް

ބޭންކެއްްނޫން.ްމޯލްޑިވްސްްިއސްލާމިކްްބޭންކެއްްނޫން.ްއެަކމަކު،ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްހިނގާްކޮންމެްބޭންކެއްްއިސްލާމިްކް

ް ްއުސޫލުން ްކަމަށްބޭންކުގެ ްދޫކުރާ ްްދިވެހިރާއްޖޭގައިްވަންޏާްލޯނު ްޝަހާދެއް ްހަމަ ްދިވެހި ްރައީސްްއެބަތިބި ޢިއްޒަތްތެރި

ގޮތަށްްދޫކުރާްލޯނަްށްބުރަވެގެންްނޫންްގޮަތކަށްްެގްްމިްދަންނަވަނީްމާލޭގައިްއެބަިތބިްހަމައެކަނިްއެްބޭންުކގެްލޯނަށްްއެ

ްޢިްއޒަތް ްރައްޔިތުންނެއް. ްއެތައް ްބޭނުންނުވާ ްއެހަދަން ްމާލޭަގއި ްަރއީސް، ްއެްްތެރި ްކީްއވެތޯ. ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްގޮތަށް

ްބޭނުމެއް ްބަެއްއްްބޭފުޅުން ްތެރޭަގއި ްލޯނުތަކުގެ ްތެޭރގައި ްބޭންކުތަކުގެ ްތިބި ްަނގާފައި ްިވޔަފާރިވެރިން ްބަެއއް ނުވޭ
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ްއޭ ްދާކަށް. ްތެރެއަށް ްލޯނުތަކުގެ ްހަނދާންވެފައި ްމަތިން ްކަންަތއްތަުކގެ ްވީ ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ްބަދަލުަގއި ިއސްލާމީްގެ

ބޭފުޅުންްޭބނުންވަނީ.ްެއއީްބިންްވެްސްްއެްއގޮތަށްްމުޢާމަލާތްކުރެވޭނެްދަރަނީެގްވަސީލަެތްއްހޯދުމަށްޓަކައިްއެްޝަރީޢަތާ

ްގޯތި ްއަދި ްޮގތްްނުގެއްލި ްދިރިއުެޅވޭނެ ްގޯތީަގއި ްއެ ްހެދި ްވުން.ްއެހެންވީމާްވެސް ްތެރޭަގއިްމިް، ވެސް ނޑުމެންގެ ައޅުގަ

ްމެދު ްާޚއްޞަކޮށްްބިލާ ްތެރެއިން ްރަްއިޔތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމިހަދަނީ ްެވސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްހަމަ ްމިއީ ްބަަޔކު ްދެޮކޅުހަދާ ގައި

ް ްމިްރަްއޔިތުންނާމާލޭގެ ްމިކަން ްދެކޮޅަށް ްބޮޑަށް ްއެްވަރަށް ްހަމަެއކަިންްުކރަނީ. ްމަންފާއަށްޓަކައި ްއަިމއްލަ ބޭފުޅުންެގ

ްމި ްދެކޮޅުހަދާލައިގެން ްމިކޮށްލަނީ. ްއެްމިކަން ްރައްޔިތުން ްމާލޭގެ ްއެކަމަކު، ްމާްތިބެނީ. ްނުކުރާނެ.ްބޭފުޅުންނަކަށް ފެއް

ްނޫނ3124ްް ްް،އެއް 3129ްްދެން ްނޫން ްމާލޭގ3134ްްެެއއްެވސް ްދެން ްޒަމާނެއްަގއި ްއެްއވެްސ ްނޫން އެްއވެސް

މިްް.ޅޭނެްކަމެއްްނެތްތިބަްއިދިޮކޅުްފަރާތްތަުކންްއުްރައްޔިތުންެގްޯވޓުްހޯދަިއގެންްވެރިކަމަށްްއަންނަންްމިއަދުްިމތާްމި

.ްމިްބޭފުޅުންގެްގޯިތގެދޮރުަގއިްތިބެވޭނެްގޮތްްހެދުމަށްޓަކައިްއޮތްްހަމައެކަނިްބިލުްމިއީް.ްއެއީްއެބިލާްމެދުްދެކޮޅުހަދާފަ

ްނޫނިއްޔާް ްފާސްެވގެން ްއެްބިލު ްުނވިތާކަްށްއެްްެނތް ްގޯތިތަްއްހެދޭކަށް.ްއަދި ްގޯތިތަުކގަިއްްބޭފުޅުްނގެ ްލޯނެއްޭބފުޅުންގެ

ްނުވަަތްއިސްލާްއްޔާނޫނި ްފައިާސްނަގަިއގެން ްޝަރީޢަތާދަރަންޏަށް ްިމްްމީ ްނެތް ްހެދޭކަށް ްމުޢާމަލާތްކޮށްގެން އެްއގޮތަށް

ނޑުމެންްމިދަބިލުްފާސްވެގެންްނޫިނއްޔާ ލުވާނެކަމުގެްވާހަކަ.ްޮގތުންްބަދަްއްކަނީްހަމަެއކަނިްމިލްކުވެިރކަންްަވގުތީ.ްައޅުގަ

ްކޮ ްބޭއެއީ ްއިްސލާމިކު ްހަަމްންކިންްނކަމަކަށްތޯ؟ ްގޮސް ްބަދަލުވެގެން ްމިލްވެރިކަްނ ްއެްއގޮތަށް ްއުސޫލުަތކާ ގެ

ހެދިގެންްއަންަންއްކާްގޮތަށްްއަނެއްްއެގްރީމެންޓުްއަނެއްކާްއަނެއްްުދވަހުްލާރިްފައިސާްދަްއިއެގްރީމެންޓްތަެކއްްކޮށްލާފަ

ްއެ ްމުޙައްމަުދްނަޝީދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމިވާހަްވާހަކަ.ްނޮިޅވަރަމް ްވަރަްށްފާޅުކޮށް ްމީގެްކަ ްދެއްެކވި ތާ

ނުޑްހަމަްސުވާލު  އުފެދޭ...ްކުރީދުވަހެްއގަ.ްދެންްއަުޅގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

، ފުރުޞަތެއްްއަުރވަން.ްއެހެްނވީމާްމިނެޓ6ްުންމެްމެންބަރަކަށްްވެސްްވަނީްކޮްއާދެ،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްައންގަވާަފއި

ް ްއެ ްްމިނެޓ6ްުއެގޮތުން ްއެ ްްމައިކުހަމަީވމާ ްމިަކނަޑއިގެން ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްމީދޫްްދިޔައީ. އަރުވަނީ

ްމަދުްސިޔާމްްމުޙައްމަދަށް.ްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްރާގެްޢިދާއި

ް

ްމަދުްސިޔާމްްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުްއަޙްމީދޫްދާއިރާގެް

ްައއްސަލާމްޢަލަ ްވަރަޙްމަތު`. ްއިުކމް ްމިވަބަރަކާތުހޫهللا ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއާދެ، ާވްް.

ްނާރުލާފަްބިމުގެ ްކަރަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްވާހަކަ ްވާހަކަަދއްާކއިރުަގއިްްވަުރަގދަްއިބިލުގެ އަށް



60 

 

ްހިތާމައާ ްމިްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަން ްމިރާއްްެއއްކޮށް ްޖެހެނީ ްޙައްޤުަތއް ްއިންސާނީ ްމީހުންްހިމާޔަތްޖޭގެ ްބޭރު ނުކުރެވި

ްއެ ްއިތުރަށް ްއޭގެ ްއަދި ްމަރުވެގެންދާއިުރަގއި ްދިވެހިންްހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ްބޭރުގަިއްްއަދި ްއިޚްތިޔާރުން ްައމިއްލަ މީހެއްގެ

ގައިްުދްއވަންްެއކްސިޑެންޓުްްއިްއަދިްއިތުރަށްްއެމީހުންނަށ3ްާދުއްވަމުންްދަނިކޮށްްެއކްސިެޑންޓެއްަގއިްމަރުެވގެންްދިޔަް

ްމީހާްމި ްވަނީްްއިން ްެއޑްމިޓުްވަގުތު ްއެއޭ.ޑީ.ކޭްހޮސްޕިޓަލުގައި ްއޭނަ ްމަރަށްްތައްޔާުރވެފަްކޮށް ލެއްގަިއްހާ.ްމިފަދަްއޮތީ

ްސަުރކާރުން ްދިވެހި ްބޭސްފަރުވާްވަނިކޮށް ްއިްނސާނާ ްއެ ްރާއްޖެމިވަނީ ްދިޔުްކުރުމަށްޓަަކއި ހުއްދަނުދީ.ްްމަށްއިްންބޭރަށް

ްކޮންއަޅު ްމިަގނޑުމެން ްވާހަކަެއއްތޯ ްޙައްޤުތައްްްބިމެްއގެ ްއިންސާނީ ްޖެހެނީ ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ދައްކަނީ.

ްދިވެހިާރއްޖެހި ްިދވެހިރާއްޖެްމާޔަތްކުރުވަން. ްޙައްޤުަތްއްްއާއި ްއިންސާނީ ްމީހުންގެ ްޤައުމުތަުކގެ ްބޭރުގެ ްައންނަ އަށް

ްއެ ްހިމާޔަތްކުރަން. ްއެބަޖެހޭ ްގެންދާްނޫންްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިމުގެްގޮތަކަށް މިވެނިްްޙައްޤޭްނަމަ

ްމި ްކިަޔއިގެން ްމަސަްޙައްޤެކޭ ްއޮުޅވާލާަކށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެިހްއްކަތްކުާރކަށްތާނގައި ްޮގވާލަން ްއަޅުަގނޑު ނުޖެހޭ.

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްއާދެ، ްޕާޓީެގ ްސަރުކާުރގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަދި ްޕާލިމެންޓަރީސަރުކާރަށް ްމިފަދަްްގެ ްވެސް މެންބަރުންނަށް

ްޙައްޤު ްއަނިާޔވެރިއިންސާނީ ްއަަރިއނުގަނެ ްމިއީްތަކަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރަްނޖެހޭނެ ްވެސް ްެއއްގޮަތކަށް ްިމއީ ނުވުމަށް.

ްގޮްސފައި ްހިސާބަށް ނުޑްްޖަނަވާރުންގެ ްއަުޅގަ ްނުކުެރވޭނެ. ްާތީއދެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަްނތަކަކަށް ްމިފަދަ ްކަެމއް. ާވ

ްމަ ްމި ްގޮވާލަން ްމީހާގެ ްއޮތް ްބަލިވެ ްއޮތް ްހޮސްޕިޓަލުަގއި ްއޭ.ޑީ.ކޭ ްގޮސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ލަތުްހާޖިލީހުގެ

ްމަްއސަލަ ްބިމުގެ ްމައްސަަލއެއްތޯ؟ްމި ްބޮޑު ްކިހާ ްބިމުްއަށްްްބަލައިލުމަށްޓަކައި.ްމިއީ ްިމްައޅުަގނުޑްބަލައިލާއިުރްމި ގެ

ްމިތާނގަ ްކޮންމެހެން ްމިއޮތީ ްހުށަހަޅާފައި ްމިތަނަށް ްނޫން.ްޤާނޫނު ްކޮށްދޭކަެށއް ްކަންތަްއތަކެއް ްރަްއޔިތުންނަށް އި

ްރޯދަ ްމި ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްޙަާރމްކޯރުވުމަށްޓަަކއި ްަރއްޔިތުންނަށް ްއޮުޅވާލުމަށްަޓކައި، މަހުްރައްޔިތުންނަށް

ްރޯދަކޮށްގެން ްއަދި ްކޮށްގެންްނުވާނެ. ްވެސް ްނޫނަސް ްމިްމަހު ްޤާނޫނު ްބިމުގެ ްމިއީ ްއަތްްނުވާނެ. ްތިމާގެ މައްަޗްށްއުޅެނީ

ްމި ްޢަމަލުތައް ްމި ްމިގޮތަށް ްފޭރިގަންނަން. ްަޙއްުޤތައް ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮސް ްލަިއެގން ްއާެރއް ްބާރަކާއި ކުރަނީ.ްްހުރިހާ

ްމި ްމިކަން ްތިމަންނަމެން ްބަޔަުކ ްތިބި ްމިތާ ްމިއަދުްްއެްއގޮތަކަށް ްރައްޔިތުންނެއް ްކިަޔިއގެން ްރައްޔިތުންނަށޭ ކުރަނީ

އެއްްނޫން.ްމިތަނުގެްބަެއއްްމެންބަރުންްރިޝްވަތުގެްްތިބީ،ްރައްޔިތުންނެއްްމޮޔަްއިހޭލާފަްބޫލެއްްނުކުރާނެ.ްރައްޔިތުންޤަ

ްކަުރގަ ްރައްޔިތުންެގ ްހޯދައިގެން ްފައިސާ ްގޮހޮރުްއިހުތުރު ްރައްޔިތުންެގ ްއެްއގޮތަކަށްްްހިފާ ްއުޅުމަކީ ވެްސްދަމާލަން

ްޤަރައްޔި ްމިއަދު ްޕާޓީގަތުން ްމި ްމިއަދު ްނޫން. ްކަންތަކެއް ްވޯޓުްބޫލުކުާރނެ ްރަްއޔިތުން ްޕާޓީގައި ްެއ ްުދވަހު ްއަނެއް އި

މަނިކުްިވޔަސްްައދިްކޮންމެްމީހަކަށްްވިޔަސްްްއޮތީ.ްމޫސާްދިނީމަްގޮސްފަްބޭނުންހާްގޮތަަކށްްއުޅޭކަެށއްްނޫންްމިކަންްމި

ްގައިމު ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަރަިއގަތުމަކީ ްަޙއްޤުަތކަށް ްއިންސާނީ ްފުރުޞަުތދޭނެްމިތަނުގައި ނޫން.ްްކަންތައްތަކެއްްވެސް

ނުޑްމިކަމާްބެހޭ، އެހެންވީމާ ްއި،އާްގޮތުންްަސރުކާރުްކުށްވެިރކުރަން.ްއަދިްިޑފެންސްްމިނިސްޓްރީްވަރަށްްޮބޑަށްްއަުޅގަ

ްޕޮލިހާ ްމިްއި،އަދި ްނަޝީދު ްރައީސް ްްއަދި ްވިސްނަަވއި ްސީދާ ްމީހާކަމުގައި ްަބލި ްމި ްއަޅައިްފިކުރުކޮށް ްއެމީހާއަށް ްލާ

ްކަމުަގއިްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްްމަކީްކޮންމެހެންްބޭނުންްކަމެއްދިޔުްށްްބޭސްފަރުވާކުެރވެންްބޭރަށްްއަ
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ް

ްޠަފާްވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްތިމަރަފުށިް

ްބޭފުޅުންްރޯދަްީވއްލީމަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިކަންްކުރެވޭނީްއެ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިމަރަފުށީ ްއިށީްދާއިރާގެްއާދެ، ްމެންބަރު ްމިހާރުްނޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްއެދެން. ދެވަަޑއިގެންެނވުން

ްއޮތީްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިްލޔާސްްލަބީބަށް.ްްއަރުވަން

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ްވެރިކަާމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްސަރުކާރު، ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްޢަމަލުތަކާހަ ްލާއިންސާނީ ްހިނގާ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްޢަދުލުއިންސާފުްްއި،ވާލުވީ ްރަްއޔިތުންނަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްއިޤްް ްރަނގަުޅ ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްރަނގަޅުގާއިމުކޮށްދިނުމަށާއި ްބައްަޓންކޮށް ްސިޔާސަތެްއ ދިިރއުޅުމެްއްްތިޞާދީ

އެްއްނުގަންނާނެ.ްެއކަންކުާރްްއްްހޯދަދިނުމަށްޓަކައި.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރންްއިންސާނީްޙައްަޤކަށްްއަރަްތާހިރުްދިރިއުޅުމެ

ްހުްއޓުަވއިްބަޔަކާ ްއެކަންތައް ްފިޔަވަުޅއަަޅއި ްއެްދޭތެރޭ ްައޅަިއ ްފިޔަަވޅުތައް ްރަނގަޅު ްެއކަމަށް ްމިްހަކަމަށް އްލުކުރުމަށް

ނޑުްމީދޫްދާއިރާ ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްސަރުކާރުންްމަސައްކަްތކުރަމުންދާނެްކަމުގެްފުރިހަމަްޔަޤީންކަންްވެސްްއަުޅގަ

ްއަޙް ްސިޔާމް ްކުޅުދުއްފުިށްމުޙައްމަމަދު ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދު ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ދަށް

ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިއުތުރު ްމޫސާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްބިލެއްްދާއިރާގެ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްބިމުގެ ްވާ

ްވާ ްބިލުގައި ްމި ްބިންތައް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްފާހަަގކުަރން. ްއަުޅަގނޑު ްަކނޑައެޅިަފއިްކަމުގަިއ ްްގޮތުން ބަޔަކަށް.3ްްވަނީ

ް ްބަންޑާރަ ްމިލްކުއެއީ ްއަމިއްަލ ްބިންތައްވެބިމާއި ްމާލޭގެ ްއެބަދޭ ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބިންތައް. ްއޮތީްރިކަމުގެ

ނޑުމެންނަށްްއަބަދު އެއްްއޮފީހެއްްްވެސްްއަުޑއިވޭްވާހަކަްކިހިނެއްތޯ؟ްރާއްޖޭގެްބިންަތްއްބެހިގެންދަނީްކިހިނެއްތޯ.ްއަުޅގަ

ް ްއިންނަ ްހިންގަން ްއަތޮޅެއް ްނޫނީ ްވެރިަޔކު ްއިންނަ ްއހިންގަން ްނޫނީ ްމީހުންނަށްްްއަތޮޅުވެިރޔަކު ްގާތްތިމާގެ ުެަކމުގައި

ްވާހަކަ ްދެމުންދާ ްާޢއިބިންތައް ްވާހަކަް. ްއަޑުިއިވގެންދާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްބަހަމުންދާ ްބިންތައް ްމީހުންނަށް ްލީ

ްބިންތަ ްހުންނަ ްނަމުގައި ްމީހުންގެ ްނިކަެމތި ްފައިސާވެރިން ްވިޔަާފރިވެރިން ްބިންތައް ްމާލޭގެ ްފައިސާެގްްއްއެްއ، ގޮސް

އޮުޅވާލާފައިްބިންތައްްދަމައިގަންނަްވާހަކަ.ްމިހެންްމިކަންތައްތައްްވަނީްބިމާްބެހޭްހަރުދަނާްއުސޫލެްއްނުފޫޒުްދައްކާފައިް

ްހެދިފަ ްމިހާތަނަށް ްގަވާއިެދއް ްއެހެންވީމާޤާނޫނުނެއް ްނެތީމަ. ް، އި ްރައްޔިތުން ްއެބަޖެހޭ މާޔަތްކުރަން.ްހިައޅުަގނޑުމެން

ލަުތެގްމިލްކިއްޔާުތގަިއްހިމެނޭްއެްނމެްމުހިއްމުްއެއްްވަސީލަަތކީްމެްމުއްަސނދި،ްދިވެހިރާއްޭޖގެްދައުގެްއެންދިވެހިރާއްޖޭ

ްއޮތުމަ ްދަށުން ްއުސޫލެއްގެ ްހަމަހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްބިންތައް ްމި ްކޮންމެހެންްބިން. ކީ
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ްފައިސާްްކަމެއްމުހިއްމު ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްހުންނަްކަމުަގއި ްމަޤާމެއްގައި ްނޫނީ ްވެރިަޔކަށް ްގަދަ ްނުފޫޒު ވެރިަޔަކށް

ނުޑމެންނަށްްއިހަށްނުންހާއިރަކަށްްބިެމއްްނެިގގެންވެރިޔަުކްބޭ ޔަްކުީރގެްރައީްސްގެންދިދުވަހުްވެސްްފެނިްނުވާނެ.ްއަުޅގަ

ްގެްަސރުކާރުން،ްކުީރގެްސަުރކާރުްންނަގާފައިބްރާހީމްްނާޞި ކަމަށްްވިދާޅުެވްްޚިލާފަށްްަގާވއިދާްއިްވަނީްޤާނޫނާއިްރުގެ

ތަނުަގއިްްވީްމިކަހަލަްެއތައްްކަމެއްްމި ،ތަން.ްއެހެންވީމާްްޕރީމްްކޯޓަށްްމައްސަލަްެވއްދިމަނިކުފާނުގެްބޭފުޅަކުްސުްއެ

ްހިނގާފަ ްދޭތެރޭ ްބިްނބިމާ ްރާއްޖޭގެ ްޒަމާނުަގއި ްބިންްއިކުރީ ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުމެއްުނވޭ ްވަކިްއެބަހުރި.ްއަޅުަގނޑުމެން ބިމަކީ

ްޢާއިބަޔަ ްވަިކ ްސަރުކާުރްކު ްއޮންނަ ްއޭުރގަ ްއެްއޗަކަށް. ްހެދޭނެ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ްބަޔަުކ ްބާރުގަަދ ްނޫީންވަިކ ލާައކަށް

ނޑައެޅިަފިއވާްުއޫސލުންްއެންމެންނަށްްއެްބިމުންް ބޭނުންހާްގޮތަކަށްްހެދޭނެްެއްއޗަކަށް.ްބިންބިންްވާންޖެހޭނީްޤާނޫނެއްްކަ

ްްއިއާްމަންފާ ްގޮތަކަށް. ްލިބޭނެ ްބިހަލާބަ ްެއ ްއެާއއެކީ ްމުޢާމަލާތުކުރެވޭނެްމަ ްފަރާތަކަށް ްލިބިފައިވާ ްއެ ންބިމަކީ

ްބިން ނާޑއި ްކަ ްަބޔަކީ ްބޮުޑ ްރާއްޭޖގެ ްއެބަޖެހޭ. ްހެދެން ްެވސް ްަކނަޑއެޅުމުަގިއްްކަުމގައިްމުދަލެއްކަމުގަިއ ްބިންތައް ާވތީ

ްއޮތޯިރޓީްލޭންޑު ްއުފެއްދުްއެންޑްްސަރވޭ ްބިލުން ްމި ްފަރާތުންްކަްކަމެއްމުހިއްމުްމަކީއެއް ްދެކެން.ްއެ ނޑު ްައުޅގަ މުގައި

ނަޑއެިޅގެންދާނެ.ްއޭރުްންރާއްޖޭގެްހުރިހާްބިންތައްްބަލައިްްމުޅި ނަޑއަޅަންޖެހޭްއުސޫލުތައްްކަ ސަރޭވކޮށްްއެްބިންތަްއްކަ

ްފެނޭ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދާެނކަން ްބޭނުންކުރެިވގެން ްގޮތްތަުކގަިއ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްބޭނުންކުރެވޭެނ ްބިންތަްއ އެ

ްކުީރގައަޅުގަް ްބިންްއިނޑުމެންނަށް ްާމލޭގައި ްޒަމާނުގައި ްކުރީ ްވިޔަފާރިއެބަފެނޭ، ްތިބި ްވެިރކޮށްގެން ްނުޫފުޒްތަްއ ވެރިން

ްއެހެންް ްފަރާތްތަކުން ްތިބޭ ްުގޅިފަ ްސަރުކާރަކާ ްއޭރުގެ ްނޫނީ ްފަރާތްތަކުން ްއަމިއްލަ ްނޫނީ ްވިޔަފާިރވެރިން ގަދަ

ް..ފަރާތްތަކަށް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިނާްއާދަމް.އެއްްުތލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒަްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްއިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒަ

ްއެދިފަ ްފުރުަޞތަކަށް ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޮއްއވާޝުކުރިއްޔާ ްްއި ބޭފުޅުންނަށ3ްްްެއމް.ޑީ.ޕީގެ

ްކޮމިޓީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަުތދެއްިވއިރު ްީމނީްޖައްސަޖައްަސއިގެން ްމަޑުކޮްށގެން ްނުގޮސް ްފުރުޞަތުްްއަށް އަޅުަގނުޑގެ

ް ްއަނެއްކާ 3ްްޖެހޭތީ. ްހަމަ ްޖަހާއިުރ ްކޮން ްއެހެންވީމާ، ްނިމޭނެ. ްވެސް ްމަޖިލިސް ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ 3ްުއސޫލަކުންތޯއޭ

ްޖައްސަިއެގންްއަޅުަގނޑަށްްފުރުޞަތުްނުދީްތިްފުރުޞަތުްދެއްވީ.ބޭފުޅުންނަށްްޖައްސަ

ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްޖައްސަޖަްއސައިގެންް ްފުރުޞަތެއްްނާުރވަން.ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަރުވަނ3ްްްއާދެ،ްއަުޅގަ

ް ްއެހެންވީމ3ްާއޮތީ ްފުރުޞަތު. ްނާރުވަިއ،، ވަނަ ްފުރުޞަތު ްދާއިރާގެްްއެ ްހުޅުމީދޫ ްލަބީބަށް، ްއިލްޔާސް ނޑު އަުޅގަ

ްއެހެންވީމާޢި ްފުރުޞަތުއެރުވީ. ްމެންބަރަށް ް، އްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ3ްްޖެހިޖެހިގެން ްހުޅުމީދޫ ްނާރުވަން. ފުރުޞަތެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމަށް.

ް

ްވުްނ:ވާހަކަދެްއކެލަބީބުްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްް

ްވެރިެއއް،ްް.ޝުކުރިއްޔާް ްބިމުގެ ްކުރީަގއި ްދިޔައޭ ްފެންނަމުން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްދިޔައީ ްދަްނނަވަމުން ައޅުަގނޑު

ެޑްއގެްތެރޭގައިްނޫނީްވަންނަންްނގަގޯޅިްްވެރިއެއްްގުޅުްންއޮންނަނުފޫޒުގަދަްވެިރއެއްްނޫނީްއޭެރއްެގ،ްއޭުރގެްސަރުކާރާް

ްޮއތިއްޔާްތަނެްއގައިްްދަތިވާ ްސަރުކާރާްބިމެއް ްކުީރެގ ްގުިޅގެން، ްސަރުކާރާ ްބޭނުންކޮށްގެްނ ްމާލޭެގްްނުފޫުޒ ގުިޅގެން

ްއަުޅގަ ްެއއީ ްމަންޒަރު. ްދިޔަ ްބަދަލުކުރަމުން ްބިންތައް ްލޮކޭޝަންތަކުން ްބިމާޕްރައިމް ްރާއްޖޭގައި ްމި ބެހޭްްނޑުމެންނަށް

ްމަން ްފެންނަމުންދިޔަ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްނެތީމަ ްމިޤާނޫނެއް ްއެހެންވީމާ، ްހުއްުޓވައިޒަރު. ްަކންތައްތައް ބިަމކީްްކަހަލަ

ްލިބިފައި ްއުސޫލުން ްހަމަ ްހަމަ ްވެސް ްއެްއެންމެންނަށް ްފަާރތުން ްފައިދާކުެރވޭނެްްވާ ްބިމުން ްއެ ްވިޔަފާިރކުރެިވ ބިމުން

ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްމުހިއްްގޮތްތައް ްކޮންމެހެން ްދިނުމަކީ ްދިްކަމެއްމުހޯދަ ްބިލަކީ ްމި ްެއހެންކަމުން ްދެކެން. ވެހިްކަމުަގއި

ވެސްްައވަހަށްްކޮމިޓީންްބިލުްބަލައިގަނެްވީހާްކަމުަގއިްައޅުަގނޑަްށްފެންނާތީްމިްުމްބިލެއްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްމުހިއް

ނޑުްތާީއދު ްމީހުންނަށްްލިބޭްބިމަކީްކޮބައިތޯ.ްއެްކުރާްކަމެއް.ްދިވެހިްރައްޔިުތންްއެބަްބޭނުންވޭްއެނިމިްދިޔުމަކީްއަޅުގަ

ނގެން.ްެއްމީހުންނަށްްއެްމީހުންނަށްްލިބެނީްކިހާްބާރެއްކަންްއެްބިމުންްއެްނޫނީްގޮތުންްއެޤާް.ބިމުގެްޙައްޤަކީްކޮަބއިތޯ

ްައއިސްްއެް ްއޮންނަްވެރިައކު ްރަށެްއަގއި ްވަޒީރެއްްނޫނީ ްޫނނީ ްއޮންނަްސަރުކާރަކުން ްއެއިެރްއގައި ްލިބިފައިްއޮއްވާ ްބިން

ވާނެ.ްއިދިކޮޅުްފަރާތްތަކުްންޤާނޫނުްއެކަންްމަނާކުރެެވންްނެ.ބިންްޖަހައިގަނެިވގެންްނުވާްްބިންްޖަހައިގަނެވޭނެްގޮަތކަށްްއެ

ްމިް ްކަންބޮުޑވުންތައް ްހުރި ްޤާނޫނުގައި ްއެހެން ްކަންބޮޑުާވކަށްްބުނަމުންދަނީ ްަވކިްބިލުގައި ްޤާނޫނަކުން ްއެހެން ނުޖެހެއޭ.

ނޑަެއޅިފައިް ްކަ ްބިމަށް ްއެްގޮތަކަށް ްހިނގާނީ ްކަންަތއްތައް ްއެނޫންްްވާ ްދަށުން. ާވްްަކނަޑއެޅިފައިްގޮތަކަށްްޤާނޫނުގެ

ްޤާނޫ ްމި ްއެހެންވީމާކަންތައްތައް ްހިނގާނީ. ްދަށުން ްފަ، ނުގެ ްމިއާއިދިކޮޅު ްކަމަށްްްރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ

ްއަޅުަގނޑުްނުދެކެން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:
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ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާް ސަރުކާރަކުންްމިހާރުްކުރީްސަރުކާރުންނަށްްްއަުޅގަ

މީހުންނަށްްބިންްދިނީއޭްކިޔަިއގެންްއަނގަހުޅުވުުމގެްފުރުޞަތެއްްނެތޭ.ްއެމް.ވީ.ކޭްއަށްްޫދގަސްްދީފައިްމިހާރުްއިންިޑާޔް

ްބިމެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްދެން ްރާއްޖޭގެ ްްއަށް ްހުރިހާްދީފައި ްހުރި ްރާއްޖޭގެ ްކިޔައިގެން ްނިޒާމޭ ްދަތުރުފަތުރުގެ ފާޑުފާޑުގެ

ްމި ްނިންމާފައި ްބަހާ ްމީހުންނަށް ްވާހަކަްރަށްތައް ްދައްކާްހުރިހާ ްހިޔެްްއެްއްދެން ނޑަކަށް ްދެްންއަުޅގަ ުނވޭްްއްނިމިގެން

ްއިތުރަ ްކަމެއްކަދެން ްމިހުރިހާ ްވާހަްށް ްއޮންނާނެކޮށްނިންމާފައި ްފުރުޞަތެއް ްޢަބްދުއަޅުް.ަކދައްކާނެ ނޑަށް هللاްގަ

ްއެބަ ްވާހަކަދަްއކަވަން ްހެދި ްގޮްްޢަބްދުއްރަޙީމާ ްއައިއްަސ ްމިތަނަށް ްނަަގއިގެން ްރިްޝވަތު ްއިނގޭތޯ. ިޑްނއުނަދގޫވޭ

ްމި ްއިނަަކސް ްއުނދަގޫކުރާކަށްތަނުްވިްއކާލާފައި ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްނިޒާމާގައި ްކޮން ްނުކުތާްނުޖެހޭނެ. އެއްްްބެހޭ

ް...އީނަގާކަށް.ްާކކުތަްމީނަްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްގަާވއިދަށް ްނަސޭހަތްތެރިވަން.ްހުގެ ްހިތުމަށް ރުމަތްތެރިކޮށް

ް ްގަާވއިުދގެ ްވ55ްާމަޖިލީހުގެ ްޖަދުވަުލގަިއ ްމާއްދާަގއި ްވާހަކަަދއްަކވަމުްަވނަ ްމަތިން ްމެންބަގޮތުެގ ްގެންަދވާ ރަށްްން

ށްްންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަކުރެއްވުމަކީްމަނާކަމެއް.ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެތަށްްއެްއވެސްްމެންބަރަކުްޢަމަލުގޮްވާއުނދަގޫް

ްގެންދެވުމަށް.

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިްއާދެ، ްހަމަްޙަޤީޤަތުގައި ްއޮތުމަކީ ްބިލެއް މުގެ

ްކަމެކޭ.ްއެހެންނަމަވެްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް..މުމުހިއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްއެއް.ްާމފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުގުްދާއިރާގެްމާފަންނުްހުޅަނ
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ްވާ ްދެއްކި ްބަހުސްަގއި ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ނޑާްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްމަްއޗަށް ްވާހަަކްްހަކަެއއްގެ ްގޮތުަގއި ޒުވާބެްއގެ

ްމައްސަލަ ނޑުެގްެއްއވެސް ްއިޢުތިާރޟެްދެއްކިޔަްސްއަުޅގަ ްނެތްެއއް ްގޮތްގޮއް ްއެހެން ްއެް.ްެއކަމަކު ްގޮތަށް ްޒާތީ ްަތކުން

ނޑު...ެއއް.ްްަވންޏާްއެއީްމައްސަލަްގޮތަށްްވާހަކަްަދއްކާްކަމަށް ްއެަކމަކުްއަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެވަޑަިއގެންނެވުންްއެދެން.ްްނއެއްްޫނން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާް

ްއެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެްޝުކުރިއްޔާ ްވާހަކަ ްގޮުތގެ ްުއޅޭ ްއެކަްމީހަކު ްދެން ްދެއްކީމަ ްދިމާލަށް މާްމީހަކާ

ްނެތްދެރަވާނެ ްކަމެއް ްނޫޅޭނަމަކާ ްއެހެން ްހީވަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއާދެ،ްްވާހަކަްމީހަކުހެން ްނުދައްކާނެ. ްވެސް އެްއ

ްރައީްސ،ް ްާވހަކަޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްހުށަހެޅުމަްއަުޅަގނޑު ްމިތަނަށް ްބިެލއް ްބިމުގެ ނޑުްއަކީ ްއަޅުގަ ކީ

ނޑުްހަމަްްކުރާްކަމެކޭ.ްއަދިްެއކަންްއެްހަމަްވަރަށްްސަޕޯޓު ގޮތަށްްކުރެްއވީތީެވްއެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރަށްްވެސްްއަުޅގަ

ްއެ ްއަދާކޮށްލަމޭ. ްމަޝުކުރު ްބިލުގެ ްމި ްހަމަ ްދެނެގަންނަްންގުހެންނަމަވެސް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮަބއިކަން ސަދަކީ

ްއުްއމީދު ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމިޖެހެއޭ. ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްއެްއޗެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްމަގުސަެދއްަގއި ްރަނގަޅު ްކުރަނީ

ްމިހާތަނަށްް ްކަންތައްަތއް ްދަތި.ްއަޅުވެސްްސަރުކާރުގެ ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރަން ްއެގޮތަށް ނޑުމެންހުރިްގޮތުންްއެކަން ނަށްްގަ

ްކައުންސިލު ްއެބަދޭ ްކަުއންސިލުތަފެނިގެން ްފައިސާ ްދޭންޖެހޭ ްބަޖެޓުގަިއްކަށް ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްހަވާލުނުކުެރވި ތަކާއި

ވެސްްަވގުތުްންްދަނީ.ްހަމައެކަިންމުސާރަކޮޅު.ްއެްނުުކރެވިްގޮސްްއެތަްއްދުވަހެްއްެވގެންްމިހިމެނުނުްފައިސާތައްްހަވާލު

ންނަށްްއެބަްދާިއރުްއަޅުަގނޑުމެްނުކުެރވިންްަކއުންސިްލތަކަށްްމަސައްކަތްނޫން.ްއެްހާލަތުގައިްތިބެގެވަގުަތކަށްްލިބެނީކީް

ްމަގުްއެ ްސަރުކާުރގެ ްކައުންނގޭ ްމި ްއިންތިޚާބުސަދަކީ ްަރއްިޔތުން ްސަުރކާރުެގްްކުރެވިފައިސިލްތައް ްކައުންސިލްތައް ާވ

ރަށްރަށުގަިއްަގއިްއާދޭސްކޮްށގެންްނޫނިއްޔާްްސކޮްށގެންްސަރުކާރުފައިގެްދަށަށްްވައްޓާލުންކަން.ްއެމީހުންްކައިރީގައިްއާދޭ

ްހިނއެއްް ްމަޝްރޫޢެއް ްތަރައްީޤގެ ްއެކަންގިޔަވެސް ްއެެހން ްަކއުންސިލުްނުދޭންކަން. ްބައެއް ްމިހާރު ްއެްއޮްއވާ ްތަކުން

ްބިންތަކާ ްހުރި ްކުށްޔަށްްރަށްރަށުގައި ްތަްނތަން ްބޭނުންކޮށްގެން ްހިންގުްއެްއޗެހި ްރަށްަރށް ްަފއިާސްދީގެން މަށްޓަކައި

ްހުރަސްހޯދަމުންދާ ްމިހާރު ްމިކަމަށް ްއިރުގައި ްމި ްގޮތުން ްބިންތައްްއެޅުމުގެ ްހަދައި، ްގޮތް ްނުދެވޭނެ ްވެސް ބިންތައް

ނޑަށްްމިްބިލަށްްްކުރުމުގެްގޮތުންްލަިއގެންްއުޅޭްބިލެްއްކަމަށްްައޅުަގނަޑށްތާށި ބޮޑަށްްލަފާކުރެވެނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ދަނީްްނގޭްދައުލަުތެގްހުރިހާްބިންތަކެއްްމިއެްބިުލްބައްޓަންކޮށްފަިއްއޮްތގޮތަށްްަބލާއިރުްއެބަމިްނެތް.ްކުރެޭވކަށްްތާއީދު

ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްއޮްނނައިރުަގއި ްއަތްމައްޗަށް.ްއެހެްނގޮސް ްސީދާ ްބާރެއްޯތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކިހާވަރެއްގެ
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ނޫނެއްގައިްއެހެންްގޮަތކަށްްބޭފުޅުންްއެބަްވިދާުޅވޭްއެހެންްޤާްބަޖެހޭ.ްމިއުފައްދަންްއެތަކަށްްއޮންނާނީްސުވާލުކައުންސިލު

ްދާއިނެތް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްބުާނއިުރ ްހިނދެއްގައޭ. ްާޚއްޞަްހާ ްބެހޭ ްބިންތަކާ ްޤާނޫނަކީ ްހިންގުމުެގ ްރާތަްއ

، ެއއްްނެތް.ްއެހެންވީމާްފަވިކެއްްިލޔެްބެހޭްގޮތުންެނއްްަތފްސީލުކޮށްްކަންތައްތަްްނޫނެއްްނޫން.ްއެްޤާނޫުނގަިއްބިންތަކާޤާ

ްބޭ ްމި ްއަބަދުވެސް ްއޮންނާނެ ްފުރުޞަތު ްޤާނޫނުެގްފުޅުންނަށް ްހިންގުުމގެ ްާދއިރާތައް ްއިދާރީ ްުއސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

އެްއްނޫނޭްކިޔާފައިްމިްބިލުގެްދަށަށްްފައްތައިގެންްބިންތަކުގެްމައްޗަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްތަފްސީލުކޮށްްއޮތްްވާހަކަ

ްށްްބާރުްފޯރުވުމުގެ.ްއަ

 

ްނިންމުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑެއޅިފައި ްކަ ްމިއަދަށް ްޖަލްސާގެ ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްއެހެންވީމާްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަެވއްޖެ. ްވަގުތު ްމިހާް، ވާ ނޑު އަުޅގަ

ް ްއޮންނަ ްބަހުސްކުރަން ްބިލަށް ްމި ްނިންމާލަނީމި.ްދެން ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްމެންބަރަށްްހިސާބުން ްޢިްއޒަތްތެރި ދުވަހެްއގައި

ްއޮަގސްޓ27ްުޖަލްސާްއެއްްއޮންނާނީްއަރުވާަނން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްފުރިހަމަކުރެްއވުމަށްްފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑުްވާހަކަފުޅު

ް.ގ41ްަ;21ގާރަްުދވަހުގެްހެނދުނުްވާްއަނ3122ްް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوييްربްهلل والحود
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