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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން.20ްްވަޑައިގެންްތިއްބެވީްހާޒިރުވެޖަލްސާްއަށްްމަޖިލީހުގެްމިްވަގުތުް

 

 ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.2012/2/12ްމިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަކީްއޖ/ް-3.1

ްކަތެއްްނެތް.ްއްމަސަން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުް.2.3އެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްކެވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްރި

ްއައިޓަމު ްހަް-4ްއެޖެންޑާ ްބޭއްވުމަށް ްމިއަދު ްއެންގުން. ްއަންގާ ްދަންނަވައިރިޔާސަތުން ްކޮމިޓީތައް ލާނަން.ްމަޖެހިފައިވާ

0329ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްއިޤްތިޞާދީ 1ްގައި ްކޮމިްގައ0329ްިގަ. ްޢާއްމު ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ 2ްޓީ، ގައ0329ްިގަ.

ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 3ްމާލިއްޔަތު ްޕެނަލ0329ްްގަ. ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްމިނިވަން ގައި

ް ްކޮޓިަރ ްކޮމިޓީ 4ްބައްދަލުވުން، ްދައުލ11311ަގަ. ްވިގައި ްޕްރައިވެޓައިޒްތުގެ ްތަންތަން ްބިލުްޔަފާރި ްކުރުމުގެ

ްކޮރާސާކުރައްްދި ްވާ ްކޮޓަރި 1ްމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްމ11311ިގަ. ްކަންގައި ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްނިވަން ްބެހޭ ތަކާ

ގަިއްސުނާމީގައިްހާލުގައިްޖެހުނ1399ްުގަ.2ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިްގައިްޤައުމީްތަރައްޤީގެްސަބ11311ްްގަ.3ްކޮޓަރިް



  

ްހޯ ްހައްލެއް ްމައްސަލަތަކަށް ްގެދޮރުގެ ްޝަކުވާތަކާއި ްމީހުންގެ ްހޮއްވެވި ްދައިދިނުމަށް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ގަ.3ްކޮމިޓީ،

ްއިމްތިޔާޒ3399ު ްޤާނޫނުލްޢ3329ުގަ.3ްކޮޓަރިްްކޮމިޓީ،ްކޮމަޓީްގައި ޓީްދިރާސާކުރައްވާްކޮމިޓީ،ްކޮމިްބިލުޤޫބާތުގެްގައި

ނޑަށ3399ްްދިރާސާކުރައްވާްކޮމިޓީްްޤޫބާތުގެްބިލުގަ.ްޤާނޫނުލްޢ1ުރިްކޮޓަ ނީްލިޔުމުގައިްއޭްދެންނެވުގ3329ަގައި.ްއަޅުގަ

ނޑަށްްމަޢުލޫމާތުްއޭރުގައިްއެގޮތަށްްއޮވެގެން.ްއަމީންޢާއްމު ރުްށްްމިހާއ3399ްަކޮމިޓީގެްވަގުތުްއެްދެއްވީްދެންމެްއަޅުގަ

ްގަ.2ޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިްބެހޭްކޮމިްކުގެްކަންތައްތަކާސަސާތައިްމިނިވަންްމުއައްގ2399ަބަދަލުވެފައިވާްކަމަށް.ް

ް

ްސުވާލު..1ް

ް

ްްހަކަދެއްކެވުން:ޔާސަތުންްވާރި

ްސުވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް.1ްއެޖެންޑާްއައިޓަމު

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.6

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ް.6ްއެޖެންޑާްއައިޓަމު

ްތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށްްްދަށުންްގެ(ހ)ްމާއްދާގެްވަނ01ްަްޤާނޫނުއަސާސީގެްފާސްކުރައްވައިްމަޖިލީހުނ6.1ްްް-6.1

ްމަޖިލީހަށްްްވިސްނުމަށްްއަލުންްބިލުްވިޔަފާރީގެްފަރުދުންގެްއަމިއްލަްފޮނުވުނުްއަރިހަށްްމްހޫރިއްޔާގެރައީސުލްޖު

ްއިްގ3913ައޭޕްރީލ31ްްްްފާސްކޮށްފައިްވަނީއަމިއްލަްފަރުދުންގެްވިޔަފާރީގެްބިލުްމަޖިލީހަށްް މައްސަލަ.ްފޮނުއްވާފައިވާް

.ްބަރުންނަށްްއަޅުގަނޑުްފޮނުވާފަްމެންްއިގ3913ަްއިމ29ްެވަނީްް.ްމިްމައްސަލަވަނަްޖަލްސާގ12ްަތަމަްދައުރުގެްފުރަ

ނޑުްއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުއްވާފައިވާްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްް އްވައިދިނުމަށްްމަޖިލީހުގެްއަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްއަޅުގަ

 ރަޝީދު.މަދުްކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމުޙައްޅިްދެއެއްްމައްޗަންގޮްއެދެން.ްނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މައްޗަންގޮޅިްދެކުނުްދާއިރާގެްމުޙައް

ްއޮ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހެނދުނު ްމިއަދު ްމއ.ްކަމުގައިންނާނެ ްމައުމޫނުްކިނބިގަސްހުންނެވި ދޮށުގޭ

ްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްޤަްޝަރުޢީ ްނުލައި ްޙުކުމަކާ ްރުއްއިދީން ްބަނދެރުކުގައި ްހަކުރުއަޅައި،، ްހިނއަރުވައި،ގަޔަްގަޔަށް ްށް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Amilla%20Farudhunge%20Viyafaari%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Amilla%20Farudhunge%20Viyafaari%20Bill.pdf


  

ްބިްރުއް ްފުރަގަހަށް ނޑިރުކުގައި ްއަނދަގޮ ްޤަޑިއަޅުވައި، ްލާއިންސާނީޖަހައިގެން ްމައްސަލަްްއިދީންނަށް ްކުރުވި އަނިއްޔާތައް

ނޑުްހުށަހަޅާފަްްއެއްްްންނާނެްކުއްލިްމައްސަލައޮ ް...ގޮތުގައިްއަޅުގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންވާހަކަދެއްކެވުން:
ްތިޒަތްޢިއް ްމެންބަރު ްމައްސަްތެރި ްލިބިފަްލަވިދާޅުވި ްމަޖިލީހަށް ްްއެއް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްނެތް. ްދަށުނ6.1ްްއެއް ގެ

(ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްްއިއްވަވާލަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުވާފައިވާޢިއްޒަތްތެރިް

ްދާއިމައްޗަންގޮ ްދެކުނު ްޢިޅި ްމުޙައްރާގެ ްމެންބަރު ްމަޖިލީހަށްްއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު މަދު

ގެްކުރިން.54:9ްވަނީްްއެއްްމަޖިލީހަށްްލިބިފައިްދެންމެްތިޔަްވިދާޅުވިްސުރުޚީގެްދަށުގައިްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްމައްސަލަ

މަޖިލީހުގެްް.އެއްްނޫންްއަކީްޝަރުތުްފުރިހަމަވާްމައްސަލަްލައެްމައްސަްް،މަތިންްއެކަންްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގައިވާްގޮތުގެ

ް ްގޮތުގ5:9ްެގަވާއިދުގެ ްމާއްދާގައިވާ ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާްްވަނަ ްމައްސަލަމަތިން. ްނިޒާމީ ްމައްޗަންގޮްް. ްދެކުނުްއެއް ޅި

ްމަދުްރަޝީދު.ްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްްދެްޅިމައްޗަންގޮ
ނޑުް ވިދާޅުވީމާ،ްއެއީްްއ54:9ްޭއެއްްމިްނެގީްދެންމެގައިްރިޔާސަތުންްވިދާޅުވިްވިދާޅުވުމުގައިްްނިޒާމީްމައްސަލައަޅުގަ

ނޑުްލާފައިްއޮންނާނީ.ްއެހެންވީމ54:9ަ ް.ގެްކުރިންްއަޅުގަ

ް

ް
ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމައްސަލަްމާނިޒާ ްއޮޅުމަކުންްްބެހޭ ްމީހާ ްއިން ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްބަލައިގަންނަން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް އެއް

ބުނެވުނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަރިހުންނާއިްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްހުރިހާްމެންބަރުންގެްއަރިހުންްްއ54:9ްޭ

ްދީލަތިކަމާ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ްމާްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަންފައެކު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދެން. ްށް .ްއ54:9ްޭޖެހޭނީ

ް.ދެއްވުމަށްގެްސިޓީފުޅުްއިއްވަވާލައަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްއަޅުގަނޑުްއެދެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ް

ް
ް:މޭޒުންްއިއްވެވުންްއިދާރީ



  

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަމެވެ.ސަްވެދުންްް،ޝާހިދަށްهللاްރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެްްލާމަށްފަހު

ް 30ްްމަޖިލީހުން ްދުވަހ3913ްުއޭޕްރީލް ްސީޓީއާްވަނަ ްފޮނުއްވި ްރައްްހަްއަޅުގަނޑަށް ްދަންނަވަމެވެ. ޔިތުންގެްވާލާދީ

ްފާސްކުރައްވާ ްތަޞްދީޤުކުރުމަށްްމަޖިލީހުން ްފޮނުއްވުމުން،ްބިލުތައް ނޑަށް ްއަޅުގަ ނޑުްޓަކައި ބިލުްްއަޅުގަ

ްތަޞްދީޤުކޮށްްއެްގެންދަނީްތަޞްދީޤުކުރަމުން ްކުރިމަތިް،ބިލު ްފެށުމުން ްއަްޢަމަލުކުރަން ްއިޖްތިމާޢީ ްޤާނޫނީ، ދިްވެދާނެ

ގޮތުންްްމިއެވެ.ްްޤާނޫނުްތަންފީޛުކުރުމުގައިްދިމާވެދާނެްދަތިތަކަށްްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުްއެްއިޤްތިޞާދީްމައްސަލަތަކަށާއި

ވަނ12ްްަވަނަްއަހަރުގެްފުރަތަމަްދައުރުގ3913ްްެގެްމަޖިލީހުގެްދުވަހުްއޮތްްރައްޔިތުންްވީްބުދ3913ްްައޭޕްރީލ31ްްް

ްްޖަލްސާ ްފާސްކުރައްވައި، ްސިޓީއާހައިން ްތަޞްދީޤުކުރުމަށްްވާލާދީފައިވާ ްއަމިއްލަްްއެކު، ްފޮނުވި ނޑަށް ްއަޅުގަ ޓަކައި

ްއެ ްފޮނުވުމުން، ްހޯފުމަށް ްލަފާ ްޤާނޫނީ ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްބިލު ްވިޔަފާރިގެ ްގުްފަރުދުންގެ ްތިރީގައިްްޅޭްބިލާ ްގޮތުން

ްމައް ްފާހަގަކުރައްވާފައިމިދަންނަވާ ްވާތީްސަލަތައް ްއެ، ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްމައްސަލަތަކަށް ްއިޞްލާޙުްއެ ގެނައުމަށްްބިލަށް

ްފެނެ ނޑަށް ްްއަޅުގަ ްބިލުގެ ްވިޔަފާރ34ްްިއެވެ. ްއަމިއްލަ ްމާއްދާގައި ްޙާލަތުތައްްްވަނަ ްއަންނަ ްނިމުމަކަށް އެއް

ްއޭްބަޔާންކޮށްފައި ްއެއްގެްވާއިރު، ް)ނ(ްތެރެއިން ްމާއްދާގެ ްއެ ްކަމަށް ްވިޔަފާރީގެްޙާލަތު ްއެ ްބަޔާންކުރަނީ، ގައި

ްއެއަކު ްއެހެންނަމަވެސް، ްމަރުވުމެވެ. ްޖުމްލައިގައިމަސްއޫލުވެރިޔާ ްދެވަނަ ްމަސްއޫލުވެރިޔާްްރުގެ ްވިޔަފާރިއެއްގެ އެ

ްވިޔަފާރި ްއެ ްދެން ްގެންދެްމަރުވުމުން ްކުރިއަށް ްވިޔަފާރިވެރިޔާއެއް ްއެ ްވާރިޘުވޭނީ، ްގެ ްނަން ްވިޔަފާރިްންގެ ްއެ މަތީގައި

ްބަޔާންކޮށްފައިވެރަޖިސްޓްރީ ްކަމުގައި ްްކޮށްގެން ްބިލުގެ ްއަމިއްލ4ްްައެވެ. ްފަދައިން ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްރަޖިސްޓްރީކުްވިޔަފާރި ްނަތީޖާްއެއް ްވިޔަފާރިްރުމުގެ ްްއަކީ،ްއެ ްމަސްއޫލިވެރިޔާއާއާއި ްވިޔަފާރީގެ މެވެ.ްވަކިނުކުރެވުްއެ

ދުގައިްކަށްްއަންނާނެްކަމެވެ.ްވީމާ،ްވުޖޫނަމަ،ްއެްވިޔަފާރިްނިމުމަްްއަކީ،ްއެްވިޔަފާރީގެްމަސްއޫލުވެރިޔާްމަރުވެއްޖެްމާނަ

ގައިްބަޔާންކޮށްފައިްއޮތުމަކީ،ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(34ްގޮތެއްްބިލުގެްއެއްްއިތުރަށްްކުރިއަށްްގެންދެވޭނެްްނެތްްވިޔަފާރި

އެްް،ލަްއުނިކޮށްގެްދެވަނަްޖުމްްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(34ްވެ.ްވީމާ.ްއެްއުސޫލެއްްކަމަކަށްްނުފެނެޤާނޫނީްގޮތުންްހަމަޖެހޭް

ްއިޞްލާޙު ްފެނެމާއްދާ ްކަމަށް ްމިްްކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫނަކަށްްްއެވެ. ްނަންބަރުްް،ވެބިލު ްޤާނޫނު ްފެށުމުން ޢަމަލުކުރަން

ްގަވާއިދުތަކ3992/96ްާ ްްޢާއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ ްރ1ަބެހޭ ްހިމެނޭ ްބެހޭގައި ްޢަމަލުކުރެވޭްްޖިސްޓްރީތަކާ ގޮތުން

ް ްއަންނާނ3992ްެގަވާއިދު ްނިމުމަކަށް ްޢަމަލުކުރުން ްބުނެވިދިްްއަށް ްއެވެ. ްޤާނޫނުގެ ް)ނ(1ްޔަ ްމާއްދާގެ ގައިްވަނަ

ްޖަދުވަލުބަޔާންކު ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްގޮތުން ްގުޅޭރާ ްގަވާއިދަކާ ްތެރެއިން ްގަވާއިދުތަކުގެ ްހިމެނޭ ްރައްޔިތުންގެްްތަކުގައި ގޮތުން

ނަމަ،ްއެްޤާނޫނަކަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާްތާރީޚުންްްއެްޤާނޫނަކަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށައިފިް،ޖިލީހުންްޤާނޫނެއްްފާސްކޮށްމަ

ްއަންނާނެް ްނިމުމަކަށް ްޢަމަލުކުރުން ްގަވާއިދަކަށް ްއެ ްބެހޭްފެށިގެން ްރަޖިސްޓްރީތަކާ ްވީމާ، ްޢަމަލުކުރެވޭްގޮްއެވެ. ތުން

ް 3992ްގަވާއިދު ްމިހާތަނަށް ްދަށުން ްމިގެ ްވިޔަފާރިތައް، ްޤާނޫނަކަށްވެްރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ޢަމަލުކުރަންްް،ބިލު

ްރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްް ްއަލުން ްދަށުން ްމިޤާނޫނުގެ ްކަމާްްފެށުމުން ްމާއްދާްްޓަކައި ްްބެހޭ ްބިލުގައި ްމުހިއްްއެއް މުްހިމެނުން

ްފެނެ ްވިޔަފާރިތައްްކަމަށް ްއެފަދަ ްމާއްދާގައި ްއިތުރުކުރާ ްއެފަދައިން ްއަދި ްމުއްދަތެއްްްއެވެ. ްނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް



  

ނޑައެޅުން ްމުހިއްްކަ ްމިވެސް ްކަންކަމަކީ ްފާހަގަކޮށްފައިވާ ްމަތީގައި ްދެކެމެވެ. ްކަމުގައި ްޤާނޫނަކަށްްމު ްވުމުންްްބިލު

ްޒ ްއިޞްލާޙެއްގެ ްގެނެވޭ ްްރީޢާޤާނޫނަށް ްއްހައިން ްކަމުގައިވީ ްކަންކަން ްފަރުދުންގެްލުކުރެވިދާނެ ްއަމިއްލަ ނަމަވެސް

ްވިޔަފާރިތަކާްވިޔަ ްއެންމެހައިްކަންކަމާއިްއެފަދަ ްހިންގައިްފާރިްރަޖިސްޓްރީކުރުމާްގުޅޭ ްކަންކަން އަދިްް،ގުޅޭްއެނޫންވެސް

ްރަޖިސްޓްރާްްވެފައި،ްއޮފްްބިޒްނަސަސްއާްކަމަށްްވާނީ،ްރަޖިސްޓްރާްބެލެހެއްޓުމުގެްމަސްއޫލިއްޔަތުްބިލުންްހަވާލުކޮށްފައި

ވާއިރު،ްއަމިއްލަްފަރުދުންގެްވިޔަފާރިއާްްކުރުމުގެްބިލުންްއުފެދޭްމަޤާމަކަށްރީސްޓްއަކީްވިޔަފާރިްރަޖިްއޮފްްބިޒްނަސަސް

ްރަޖިސްޓްރާއާްގުޅޭް ްބިލުން ްމަްގޮތުން ްރަޖިސްޓްރާްހަވާލުކުރާ ްމަޤާމުގެްްސްއޫލިއްޔަތުތައް ްއޭނާގެ ްފެށޭނީ، އަދާކުރަން

ްފެށުމުން ްޤާނޫނަކަށްވެ،ްޢަމަލުކުރަން ްބިލު ނޑައަޅާފައިވާ ްކަ ްވިޔަފާރީގެްްކަމަށްްއުފެއްދުމަށް ްފަރުދުންގެ ވާތީ،ްއަމިއްލަ

ްރަޖިސްޓްރީކުރު ްވިޔަފާރި ްޤާނޫނަކަށްވެބިލަކީ، ްބިލު ްމެނުވީޢަމަލުް،މުގެ ްފަހުގައި ްފަށުމަށް ްފެށޭނެްްކުރަން ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމުންްޤާނޫނުްޢަމަލުކުރަންްް،ބިލުްޤާނޫނަކަށްވެްއެވެ.ްމަތީގައިވާްކަންކަމުގެްއިތުރުންްމިްޤާނޫނެއްްނޫންްކަމަށްްފެނެ

ްދަތިތަް ްދިމާވެދާނެ ްއިކޮނޮހިންގުމުގައި ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްކަމަށް ްކަންކަންްްމިކުއް ްފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް

ްމި ްމިނިސްޓްރީން ްއެ ްްބަޔާންކުރައްވައި، ްފައިވާހިއްސާްއޮފީހާ ްމަޢުލޫމާތަށްްކުރައްވައި ްމަނިކުފާނުގެ ްމިްްލިޔުމެއް ްޓަކައި

ްފޮނުއެްސިޓީއާ ްހުރުމާްކު ްއެހެން ްކަންކަން ްދެންނެވުނު ްމަޖިލީހުް،ްއެކުްވީމެވެ.ްއިސްވެ ްފާސްކުރައްވައިްރައްޔިތުންގެ ން

ްބިލާްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްވިޔަފާރީގެ ްފަރުދުންގެ ްއަމިއްލަ ްފޮނުއްވި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުންްްޓަކައި ްރައްޔިތުންގެ މެދު

ްވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް ްްއަލުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެޓަކައި،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ހ(01ްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްދާގެ ވާްްގައިވަނަ

ްއެްްގޮތުގެ ްމަޖިްްމަތީން ްއިހުތިރާމުބިލު ްފޮނުވީމެވެ. ްއަނބުރާ ްޤަބޫްލީހަށް ްއެދެމެވެ. ލްއާޚިރާްޖުމާދ10ްަލުކުރެއްވުން

ްދު.މުޙައްމަދުްވަޙީްދިމްކުރުމް.ޚާ.3913ްްްމެއ1422ް.19ްި

ް

ް
 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޝުކު ްބަހުސްކުރުމަށް ްމައްސަލައިގައި ްމި ްއެދިވަޑައިގަންނަވ1ްްާރިއްޔާ. ްފުރުޞަތަށް ްވަނީ. ނޑައެޅިފައި ްކަ ގަޑިއިރު

ްމިް ްގޮތް ްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ްވަގުތު ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްއަޅުގަނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަނީ.ްއެމްް ްއަށް ްއެމަޕީ.ޕީ.ްމިނެޓުއިރު،23ް.ޑީ.ޕީ 14ްްށް ްއަށް ްޕާޓ11ްްީމިނެޓު،ްޑީ.އާރު.ޕީ މިނެޓު،ްޖުމްހޫރީ

ް 3ްްއަށް ްއަށް ްޕީ.އޭ ްޕާޓީްމިނެޓު،3ްމިނެޓު، ްްޤައުމީ ްކޮންމެްްމިނެޓ3ްްުއަށް ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި އަދި

ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްއިމިނެޓުގެްފުރުޞަތެއްްއަރުވަމުންްއަޅުގަނޑުްގެންދާނަން.ްކުޑަހުވަދޫްދ3ްްާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްް

 މިރު.ޢާމަދުްރުްއަޙްމެންބަް

ް

 އްކެވުން:މިރުްވާހަކަދެޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްްކު



  

ނޑުމެންްއިތުރުްދިގުް ނޑުމެންްމަސައްކަތްްއަވަސްކުރުމުގެްގޮތުންްއަޅުގަ ްއާދެ،ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްނުލައި ްފެްބަހުސްކުރުމަކާ ނޑަށް ްމިއަޅުގަ ްފޮނުވަން.ްމިްންނަނީ ްކޮމިޓީއަކަށް ްކޮމިޓީްބިލު ްގުޅޭ ްފޮނުވުމަށްްްކަމާ އަށް

ނޑުްހުށަހަޅާލަން.ް ް.ކުރުމަށްހުށަހެޅުމަށްްކޮންމެވެސްްބޭފުޅަކުްތާއީދުމިްއަޅުގަ

ް

ްއްކެވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ޔާްއަނބުރާްމިްފޮނުއްވިްބިލާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަނޑުމެންްމިތާނގައިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއަދުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ްމާް ްނިކުންނާނެ ްމީގެން ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްނަތީޖާްމަޝްވަރާކުރި ްްބޮޑު ްނުފެނޭ.އެއް ްކަމަކަށް މައްސަލަްްއޮންނާނެ

ނޑުްްއަވަސްކުރުމަށް ްއަޅުގަ ްްޓަކައި ްވެސް ްހުހަމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ހުށަހެޅުމަށްްށަހެޅި

ްކުރަންްފޮނުވުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ..ްމިްބިލުްކޮމިޓީއަކަށްްއިޞްލާޙުްކުރަންްއީދުތާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެދިވަޑައިގެންފަ ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރަކު ްއެއްވެސް ްއިތުރު ްއެދިވަޑައިގަންނަވާްްޝުކުރިއްޔާ. ްފުރުޞަތަށް ްނެތް. އެއް

ްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ްްމިްމައްސަލައިގެްބަހުސްްމިްއެކުްމެންބަރަކުްނެތުމާ

ްމިހާރުްމިް-6.2 ނޑު ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްްއަޅުގަ ްއަށް.ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރައްވާްޤާނ6.2ްޫދަނީ ވަނ91ްްަނުއަސާސީގެ

ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްތަޞްދީޤުކުރެއްވުްގެ ްފައިދާދަށުން ްވިޔަފާރި ްފޮނުވުނު ްއަރިއަހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ންްއިްމަށް

ްފައިދާ ްވިޔަފާރި ްމައްސަލަ. ްފޮނުއްވާފައިވާ ްވިސްނުމަށް ްއަލުން ްބިލު ްނެގުމުގެ ްބިލުްްޓެކްސް ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް އިން

ްފާސްކޮށްފައި ްްމަޖިލީހުން ްއެޕްރ24ްީވަނީ ްފުރ2012ްަލް ްދައުރުގެ 12ްްތަމަ ްވާނީ ްމައްސަލަ ްމި ްޖަލްސާގަ. 30ްވަނަ

ްފޮނުްގައ2012ިްއިމެ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހަފަވާއަޅުގަނޑު ްސިޓީފުޅު ްފޮނުއްވާފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށްް.

ނޑުްއެދެން.އިއްވާލަދެއްވުމަށްްއަމީންޢާއް ްމުްއަރިހުންްއަޅުގަ

ް

ް

ްމޭޒުންްއިއްވެވުން:ްއިދާރީ

ްރައީް ްމަޖިލީހުގެ ްޢަބްދުރައްޔިތުންގެ ްއަލްފާޟިލް ްވެޝާހިهللاްސް ްރައްޔިތުންގެްދަށް، ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ދުން

ނޑަށްްފޮނުއްވިްސިޓީްވ2012ްްީމެއ2ްްިޖިލީހުންްމަ އަށްްހަވާލާދީްދަންނަވަމެވެ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްްދުވަހުްއަޅުގަ

ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްބިލުތައް ްތަޞްދީޤުކުރަމުންްްފާސްކުރައްވާ ްބިލު ނޑު ްއަޅުގަ ްފޮނުއްވުމުން، ްއަޅުގަނޑަށް ޓަކައި

ްއެ ްޢަމަލުކުރަންްގެންދަނީ، ްތަޞްދީޤުކޮށް ްއިޤުތިޞާދީްްބިލު ްއަދި ްއިޖުތިމާޢީ ްޤާނޫނީ، ްކުރިމަތިވެދާނެ ފެށުމުން

ްއެ ްދަްމައްސަލަތަކަށާއި ްދިމާވެދާނެ ްތަންފީޛުކުރުމުގައި ްޤާނޫނު ްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ްމިތިތަކަށް ްްއެވެ. 24ްގޮތުން



  

ް 2012ްްއޭޕްރީލް ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްދުވަހު ްއަންގާރަ ްއަހަރުގެްފުރަތ2012ްަވީ ްވަނަ ްދައުރުގެ ވަނ12ްްަމަ

ްސިޓީއާްްޖަލްސާ ްހަވާލާދީފައިވާ ްފާސްކުރައްވައި ް''ވިޔަފާރިްްއެކު،ްތަޞްދީޤުކުރުމަށްްއިން ްފޮނުއްވި ނޑަށް ްއަޅުގަ ޓަކައި

ްބިލު''ްފައިދާ ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ްލަފާްްއިން ްޤާނޫނީ ްޖެނަރަލްގެ ްއެއެޓަރނީ ްފޮނުވުމުން، ްގުޅޭްހޯދުމަށް ގޮތުންްްބިލާ

ްމިދަންނަވާ ްފާހަގަކުރައްވާފައިްްތިރީގައި ްއެްމައްސަލަތައް ްރިޢާޔަތްކޮށްްވާތީ ބިލަށްްްއެް،މައްސަލަތަކަށް

ނޑަށްްފެނެއިޞްލާޙުް ޢަމަލުކުރަންްފެށުމުންްް،ވަނަްމާއްދާގައިްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްވ14ްެއެވެ.ްބިލުގެްްގެނައުމަށްްއަޅުގަ

ް ްބާވަތެއްގެ ްދެ ނޑު ްމައިގަ ްނަގާނީ، ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްކަމައެ ްސީ.ޕީ.ޓީްޓެކުހެއް ްއެއީ ްވިތްހޯްްށާއި ޓެކްސްްްލްޑިންއާއި

ވަނަްމާއްދާގައިވާްގޮތުން،ްމިްޤާނޫނުްއެްމައްޗަށްްހިނގާްފަރާތްތަކުގ16ްްެއެވެ.ްއަދިްބިލުގެްްމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވެކަ

ް ްޚިދުމަތަކަށް ްލިބިގަންނަ ްކިބައިން ްފަރާތެއްގެ ްވަޒަންވެރިވެގެންނުވާ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްތަނަކުން ްހޯދާްތެރެއިން ނުވަތަ

ްގޮތުގެް ްޤާނޫނުގައިވާ ްއަދާކުރާްހިނދު،ްމި ްވިތްހޯލްޑިންްޙައްޤަކަށްްއަގު ފަރާތުގެްމައްޗަށްްްޓެކްސްްދެއްކުންްއެްމަތިން

ްވިތްހޯލްޑިންއެވެްްލާޒިމުވެގެންވެ ްއޭގެއިތުރުން ްދަކްޓެްް. ްވިތްހޯލްޑިންސް ްގޮތާއި ްދައްކަންޖެހޭްްއްކަންޖެހޭ ޓެކްސް

ްލާޒިމު ްކަްފަރާތްތަކަށް ްމާއްދާކުރާ ްބަޔާންކުރާ ް)ބިލުގެްންކަން ްބާބެއް ްވަކި ްހިމެނޭ ްމާއްދ88ްާތަކެއް އިންްފެށިގެންްްވަނަ

ް 93ްްބިލުގެ ްނިޔަލަށް ްމާއްދާގެ ްމާއްދާތައް(ްވިތްހޯލްޑިންވަނަ ްގުޅޭްހިމެނޭ ްހިމަނާފައިވެްޓެކުހާ ްބިލުގައި އެވެ.ްްގޮތުން

ް ްބިލުގެ ްވިތްހޯލްޑިނ42ްްއެހެންނަމަވެސް ްމާއްދާގައި ްޓެްްވަނަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްދައްކަންޖެހޭނީ ްމާއްދާގައ88ްްިކްސް ވަނަ

ްރޭޓުންްކަމުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވ0ްްެދަދުގެް%އެއްގެްޖުމްލަްއަްްބަޔާންކޮށްފައިވާްބާވަތްތަކުގެްފައިސާގެްތެރެއިންްފައިސާ

ްނަތީޖާ ްއޮތުމުގެ ްބަޔާންކޮށްފައި ްމިފަދައިން ްމާއްދާގައި ްމި ްވިތްހޯލްޑިންްއެވެ. ްގޮްއަކީ ްދައްކަންޖެހޭްޓެކްސްގެ ތުގައި

ގޮތުންްްޓެކުހާްގުޅޭްްވިތްހޯލްޑިން،ްވާނަމަްވަނަްމާއްދާްއެފަދައިންްބިލުގައިްއޮންނަްކަމަށ42ްްްޓެކުހެއްްނެތުމުވެ.ްބިލުގެް

ްބިބިލުގަ ްމާއްދާތައް ްއެހެން ްހިމެނޭ ްއި ްނެތެވެ.ްވީމާ،ްބިލުގައި ްބޭނުމެއް ްއޮތުމުގެ ްމާއްދ42ްާލުގައި ްއޮތްްްވަނަ ްމިހާރު

ްޓެކުހާްގުޅޭްްވިތްހޯލްޑިން،ްވާނަމަްޓެކްސްްނުނެގުންްކަމަށްްތުމުގެްބޭނުމުގައިްވިތްހޯލްޑިންމަނާފައިްއޮގައިްހިގޮތަށްްބިލު

25ްވެ.ްބިލުގެްއެްބިލުްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭްކަމަށްްފެނެް،ގޮތުންްބިލުގައިްހިމެނޭްއެންމެހައިްމާއްދާތައްްބިލުންްއުނިކޮށް

ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްއިންޝުއަވަނަ ްލައިފް ްޚިދުމަތްދޭްގައި ްއިންޝުއަރެންސްގެ ްއެހެން ްފިޔަވައި، ްކުންފުންޏެއް ރެންސް

ކުރާނީްއަންނަނިވިްއުސޫލުތަކަށްްއުނިކަމެއްްއިްސީ.ޕީ.ޓީްނެގޭްފައިދާްހިސާބުކުންފުންޏެއްގެްސީ.ޕީ.ޓީްނެގޭްމުއްދަތެއްގަ

ްގޮތުގެ ްއެއްްނާންނާނެ ްގަވާއިދުތަކާ ްނެރޭ ްއޮތޯރިޓީން ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިވްސް ްހަދާްމަތީން، ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ގޮތަށް،

ންް(ްވަނަްނަންބަރުންްފެށިގ1ްެއެވެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްއަކުރުގެް)ްމަތީންްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވެްްގަވާއިދުގައިވާްގޮތުގެް

ްބަޔާންކޮށްފައ5ި) ްނަންބަރުތަކުގައި ްއެ ްކިޔާލުމުން، ްނަންބަރުތައް ްހުރި ްނިޔަލަށް ްނަންބަރުގެ ްވަނަ ްއެފަދަްް( ވަނީ

ްފައިދާްންކު ްނެގޭ ްސީ.ޕީ.ޓީ ްފޯމިއުލާްފުނިތަކުގެ ްނުވަތަ ްގޮތެއް ްދޭހަވެްހިސާބުކުރާނެ ްކަމަށް ްްއެއް ވަނ25ްްައެވެ.ްއަދި

ް)ށ( ްހިސާބުކުރާމާއްދާގެ ްފައިދާ ްނެގޭ ްސީ.ޕީ.ޓީ ްކުންފުނިތަކުގެ ްއެފަދަ ްމަގުސަދަކީ ްގޮގެ ްނޫންްނެ ނޑައެޅުން ްކަ ތެއް

ްކަމަށްވެފައި ްމަގުސަދަކީ، ްމާއްދާގެ ްކަމާމޯލްޑިްއެ ްއޮތޯރިޓީން ްމަނިޓަރީ ްދާއިރާްްގުޅޭްވްސް ްހެދޭނެ ްގަވާއިދު ގޮތުން



  

ްކަމުގައި ްބަޔާންކުރުން ްއުސޫލެއް ނޑައަޅައިދޭ ް)ްކަ ްއަކުރުގެ ްއެ ް)1ވާނަމަ، ްފެށިގެން ްނަންބަރުން ްވަނަ ްވަނ5ްަ( )

ްއިްނަންބަރުް ްނިޔަލަށްްހުރިްނަންބަރުތަކުގެ ްފެނެގެ ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭްކަމަށް ްފަރާތެއްގެްއެވެ.ްސީްބާރާތް ްދައްކާ .ޕީ.ޓީ

ްމުއްދަތުތަކެއްގެްސީ.ޕީ.ޓީްސީ.ޕީ.ޓީްނެގޭްމުއްދަތެއްގެްނުް ްގޮތުންްމީރާްއާވަތަ ްމުޢާމަލާތްތައްްހޯދައިްބެލުމުގެ އަށްްްބެހޭ

ްބަޔާންކޮށް ްއުސޫލުތައް ްހިމަނާފައިވެްް،ތަޙުޤީޤުކުރެވޭނެ ްބިލުގައި ްމާއްދާތަކެއް ްގޮތުގައި ްބާބުގެ ްދިހަވަނަ އެވެ.ްްބިލުގެ

ްޓެކުހާއެހެ ްްންނަމަވެސް، ްޤާނޫނުތަކުގެ ްޤާނޫނެއްބެހޭ ްޢާއްމު ްހިނގާ ްްމައްޗަށް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2010/3ްކަމަށްވާ

އެވެ.ްއެގޮތުން،ްމިްްގުޅޭްއެފަދަްމާއްދާތަކެއްްހިމަނާފައިވެްވެސްްތަޙުޤީޤުކުރުމާްބެހޭްއިދާރީްޤާނޫނުގައިްޓެކްސްްނެގުމާ

ް ްމާއްދާތަކ10ްުބިލުގެ ްހިމެނޭ ްބާބުގައި ްނެގުމާްގަްވަނަ ްޓެކްސް ްކަމާްއާއި ްޤާނޫނުގެ ްއިދާރީ ްހިމެނޭްްބެހޭ ްބާބުގައި ބެހޭ

ްފާހަގަކުރެވެ ްހިމެނޭކަން ްކަންކަން ްފުށުއަރާްބައެއް ްފުށުއަރާްްމާއްދާތަކުގައި ްއެފަދައިން ްބިލުގައި އެވެ.ްއެހެންކަމުން،ްމި

ްފެނެ ްކަމަށް ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ްއެފަްމާއްދާތައް ްމާއްދާތައް ްއެ ްއަދި ްއިޞްލާޙުކުރިއެވެ. ްދެްްދައިން ނަމަވެސް

ްތަކުރާރުކޮށްފި ްވާހަކަތަކެއް ްއެއް ްތަންް،ނަމަްޤާނޫނެއްގައި ްއަރައިޤާނޫނު ްއޮޅުންތަކެއް ކަމަށްްްފާނެްފީޛުކުރުމުގައި

ް ްފެންނާތީ ްއުނ10ްްިބިލުގެ ްބާބު ްރަނގަޅުވާނެްކޮށް،ވަނަ ްއިޞްލާޙުކުރުން ްފެނެްބިލު ްއިތުރުން،ްމީރާްއެވެ.ްއޭގެްކަމަށް

ްކަް ްއަދަދާއިން ްއިޢުތިރާޟުކުރާްނޑައަޅާ ްފަރާތުން ްދައްކާ ްސީ.ޕީ.ޓީ ްބަޔާންކޮށް،ްް،ނަމަްމެދު ްއުސޫލު ޢަމަލުކުރަންވީ

ް ްހިމަނާފައ11ްިބިލުގެ ްމާއްދާތަކެއް ްބާބުގައި ްްވަނަ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްނެގުމ2010/3ްާވާއިރު ްއިދާރީްްޓެކްސް ބެހޭ

ްމީރާްގައިޤާނޫނު ްއަދަދާްވެސް ނޑައަޅާ ްކަ ްޓެކްްއިން ްއިޢުތުރާޟުކުރުމާމެދު ްފަރާތްތަކުން ްދައްކާ ްއެފަދަްްސް ބެހޭ

ގުޅޭްމާއްދާތަކެއްްްމިްބިލުގައިްއެއްްކަމަކާްބެހޭްއިދާރީްޤާނޫނާއިްކްސްްނެގުމާއެވެ.ްވީމާ،ްޓެްމާއްދާތަކެއްްހިމަނާފައިވެ

ްބާބެއް ްްއެކުލެވޭ ްތަކުރާރުކޮށްފ2ްިހިމެނޭއިރު ްވާހަކަތަކެއް ްއެއް ްތަްޤާނޫނެއްގައި ްޤާނޫނު ފީޛުކުރުމުގައިްންނަމަ،

ްކުރަންޖެހޭްކަމަށްްފެނެްނަްބާބުްއުނިކޮށް،ްބިލުްއިޞްލާޙުްވ11ްަފާނެްކަމަށްްފެންނާތީ،ްމިްބިލުގައިްއޮޅުންތަކެއްްއަރައިް

ްކަމުގަް ްދަތިތައް ްދިމާވާނެ ްފެށުމުން ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަކަށްވެ ްބިލު ްމި ްއިތުރުން، ްކަންތައްތަކުގެ ްމަތީގައިވާ އިްއެވެ.

ްއިން ްރެވެނިއުމޯލްޑިވްސް ްއޮތޯރިޓީންްްލެންޑް ްއެ ްބަޔާންކުރައްވައި، ްކަންކަން ްފެނިވަޑައިގަންނަވާ ްއަށް އޮތޯރިޓީ

ްމަޢުލޫމާތަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްލިޔުމެއް ްްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ްމިސިޓީއާ ްލިޔުމުޓަކައި ްއެ ްފޮނުވީމެވެ. ްމިްއެކު ްގޮތުން ގައިވާ

ްތަޞްދީޤު ްދައުލަތުްކުރައްވައިފިބިލު ްސަބަބުން ްއޭގެ ްނަމަ ްއަހަރަކު ްއަށް ްއާމްދަނީ ްރުފިޔާގ670ްްެގެ މިލިއަން

ްއަންދާޒާގެ ްކަމަށް ްދެންްއްލުންވާނެ ްއިސްވެ ްއެވެ. ްފާހަގަކުރައްވާފައިވެ ްކަމަށް ްހުރުމާްކުރެއްވޭ ްއެހެން ްކަންކަން ނެވުނު

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްތަޞްދީޤުްއެކު ްފާސްކުރައްވައި ްވިޔަފާްކުރުމަށްލީހުން ްފޮނުއްވި ްއަޅުގަނޑަށް ްއިންްޓަކައި ްފައިދާ ރި

ޓަކައިްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްްމެދުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއަލުންްވިސްނާވަޑައިގަތުމަށްްޓެކްސްްނެގުމުގެްބިލާ

ްޤާނޫ ް)ހ(91ްނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހަށްްވާްގޮތުގެްގައިްވަނަ ްބިލު ްއަނބުރާްފޮނުވީމެވެ.ްއިހުތިރާމުްްމަތީން،ްއެ

ް.ްޚާދިމުކުމް.ްމުޙައްމަދުްވަޙީދު.2012މެއ1433ް.10ްްިލްއާޚިރާްޖުމާދ19ްަދެން.ްބޫލުކުރެއްވުންްއެޤަ

ް



  

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްމ1ްިޝުކުރިއްޔާ. ްހަމަޖެހިފައި ްްގަޑިއިރު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ މިނެޓުއިރު،23ްްއޮތީ.

ްޕީ.ޕީ.އެމަ ްއަށ14ްްްށް ްއަށ11ްްްމިނިޓު،ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޕާޓީ މިނެޓު،ްޤައުމ3ްްީްޓު،ްޕީ.އޭްއަށްމިނ3ްެމިނެޓު،ްޖުމްހޫރީ

ް ްއަށް ްޢިއްޒަތްމިނ3ްެޕާޓީ ްކޮންމެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަށް ްވަކި ްއަދި ްޓު ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ޓުއިރުގެްމިނ3ްެތެރި

ްގޮތެއްގެ ްއެދިވަޑައިގަންނަވާ ްފުރުޞަތަށް ްއަރުވާނަން. ްއަޅުގަނޑު ްއަޅުގަްފުރުޞަތު ްފުރުޞަތުްމަތިން އަރުވަމުންްނޑު

 އަރުވަނީްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްގެންދާނަން.ްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމި

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައްޔިތުންގެ ްމަސަޝުކުރިއްޔާ ްބުރަ ްއަޅުގަނޑުމެންްނިންމާފައިވާްްއްކަތްތަކާމަޖިލީހުން އެކީގައި

ްހުންނެވިް ްގޮތުގައި ްނައިބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފޮނުވުމުން ްތަޞްދީޤުކުރަން ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބިލުތައް

ްވެރިކަމާް ްބަޣާވާތަކުން ްއެް،ހަވާލުވުމަށްފަހުްބޭފުޅާ ްމިްއަނެއްކާ ްބިލުތަކެއް ްްހުރިހާ ްއަނބުރާ ނޑުމެންނާްގެންދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންްވަރަށްްބުރަކޮށް ނިންމަމުންދާްް،ކޮށްްހަމައަށްްފޮނުވާލައްވަމުން.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްތަކަކީްއަޅުގަ

ވެފައިވާްމިްްބޮޑުްއަމާޒަކަށްްގިނަްރައްޔިތުންނާއިްއަދިްސިޔާސީްފަރާތްތަކުގެްވަރަށްްްމަސައްކަތްތަކެއް.ްރާއްޖޭގެްވަރަށް

ްްމަޖިލީހުގެް ްބޮލާލައިްމެންބަރުން ްމަސައްކަތްތައް ްބުރަ ްނޫން.ްކުރާ ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްއެއީ ްގެންދިޔުމަކީ ޖަހަމުން

ދައުލަތުގެްއާމްދަނީްއިތުރުްކުރުމަށާއިްއަދިްސަރުކާރާއިްރައްޔިތުންނަށްްކޮށްދޭންޖެހޭްކަންތައްތައްްސަރުކާރުްހިންގުމާއިް

ްދައުލަތަ ްބޭނުންތަކަށް ްޟަރޫރީ ްހޯދުމަށްރައްޔިތުންގެ ްފައިސާ ްޓަކަްށް ްވިސްނުންތަކާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކުރީގެްއި އެކީގައި

ްފޮނުވާފައި ްނިންމާފައި ްބިލުތައް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމިތަނަށް ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއާދެ، ްމަޖިލީހުންްްސަރުކާރުން ވާނީ

ްއެއަޣް ްބިލު ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްކޮށްގެން. ްއޮވެގެން ްދާއިރުްލަބިއްޔަތު ްވެރިްްހިސާބަށް ްގެނެސްގެންްބަޣާވާތަކުން ކަން

ް ްއަރައި ްބުނަމުންދާއިރުްދައުލަތުގައިްތިބެގެންވެރިކަމަށް ްނެތޭ ްއެއް ްނެގޭނެްް،ލާރި ްޓެކްސް ްއިން ްފައިދާ ވިޔަފާރީގެ

ްފޮނުވީމަ ްހަމަޖައްސާފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްގެންދިއުމަކީްް،ގޮތްތަކެއް ްބަދަލުކުރަމުން ްގޮތަކަށް ދުވާލަކު

ްލާޤަބޫ ްދައުލަތުގައި ްއަޑުއިވެނީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްނޫން. ްކަމެއް ްލުކުރެވޭނެ ްބޭންކު ްނެތިގެން ްއާއިްރި ްމޯލްޑިވްސް އޮފް

ްއެ ްލޯނުއަދިވެސް ްވަގަށް ްގޮސް ްދާހެންތަންތަނަށް ްބޭނުންކުރަމުން ްކަންކަމަށް ްއަމިއްލަ ްފައިސާތައް ްއެ ތަން.ްްނަގައި،

ްވައްޓާލައޭގެ ްވެރިކަން ްބަޣާވާތަކުން ްފަރާތްތަކަށްތެރޭގައި ްއެހީވި ްދީ،ްްދިނުމަށް ްއެހީތައް ްލޯނުތަކާއި ވެރިކަމުގައިްބޮޑެތި

ްބޭނުންްދެމިހުރުމަށް ްސަރުކާރާްޓަކައި ްތަޅައިގޮތަކަށް ްފައިސާތައް ްރައްޔިތުންގެ ްމީްްއި ްގެންދާއިރުގައި ވިއްސަމުން

ނޑުމެންްފާސްކޮށްފައިވާްޓަކައިްމިްމަޖިލީހުގެްވިސްނުމާއިްފިކުރާްްރައްޔިތުންނަށްްކަންކަންްކޮށްދިނުމަށް އެކީގައިްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ނޑައެޅީ ްކަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއުސޫލުތަކެއް ްނެގޭނެ ްޓެކްސް ްއިން ްފައިދާ ްވިޔަފާރީގެ ްއާދެ، ބިލުތައް.



  

ްސޫލުންްއުް.ްއެޅާްދާއިރާއެއްގައިްބަހުސްކޮށްފަްގޮތުންްފުްްބެހޭްއަދިްމިްތަނުގައިްއެކަމާް،ްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅަށްްވިސްނިް

ްކަމަށް ްނުކުރެވޭ ްއެްްވަނީްްއެކަން ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްޚިޔާލާއިްްވިއްޔާ ްބަދަލުކުރުމުގެ ްކަންކަން ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ މީހަކު

ނޑުްމިްދޭހަކޮށްދެނީްމިއަދުގެްސަރުކާރުްހިންގަންްްވިއްޔާްއެްްވަނީްްފިކުރުްގެންގުޅެވޭްކަމަށް ކަމެއްްނުވާނެ.ްމީގެްމައިގަ

އެްނެގެނީްއާމްދަނީްް،ނުވާކަން.ްވިޔަފާރީގެްފައިދާްއިންްޓެކްސްްނެގުމޭްބުނީމަބޭނުންްްރާތްތަކުންްޓެކްސްްނަގަންތިބިްފަ

ްރަނގަޅަށްް ްއެންމެންނަށް ްއެއްޗެއްކަން ްނެގޭ ްއަތުން ްމީހުން ްހަރަކާތްތެރިވާ ްވިޔަފާރީގައި ްއާދެ، ްމީހުން ްލިބޭ އިތުރަށް

ްފޮނުވާލަް،އެނގި ްމި ްއަނބުރާ ްބިލެއް ްކޮންމެ ްވިޔަފާރީގެްސާބިތުވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްބާއްވައިގެން ްމުއްދަތުގައި ްދިގު ނީ

ްދައުލަތަށްްނުވަތަްް،ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށްްބަޣާވާތައްްޚަރަދުކުރިްމީހުންގެްއަތުންްޓެކްސްގެްގޮތުގައިްލޯްލާރިްއެއްވެސް

ްރައްޔިތުންނަ ްނުވަތަ ްއެސަރުކާރަށް ްބޭނުމުގައިކަން ްނުދިނުމުގެ ްށް 30ްްނގޭ.ްދިގު ްއޭގެ ްއަދި ްއަށްްއަހަރުވަންދެން މާޒީ

ްކަމުގައި ްމިްދިޔަ ްމިލްކުވެގެންްްވިޔަސް ްޤައުމު ްމުޅި ްމީހުންނަށް ްބައެއް ްތިބި ްތެރޭގައި ްވިޔަފާރިވެރިންގެ ރާއްޖޭގައި

ްޤައުމަކީ.ް ްމި ްޤައުމެއް ްތިބި ްބަޔަކު ްތިބި ްޤަބޫލުނުވެފައި ްދޭން ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްޢާއްމު ްވެސް ދިޔައިރު

ްއެް ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއިއްޔެގައަޅުގަ ްބަހުސްްނގިގެންދިޔަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސްްްކުރަމުންއި ްމައްސަލައިގައި ދިޔަ

ގެްފައިދާްއެއްްލިބިދާނެތީްއެކަންްއިްދިރިއުޅޭްމީހުންނަށްްޓޫރިޒަމުދިވެހިރާއްޖޭގެްޓޫރިޒަމްްޢާއްމުްފަރާތްތަކަށްްރަށްތަކުގަ

ްއެް ްކަންކުްވެސް ްއުސޫލުން ްމި ްހިފާފަ. ްމަނާކުރަން ްސަރުކާރުން ްވަނީ ްބަޔަކަށް ްގެންދާ އަޅުގަނޑުމެންްރަމުން

ްއެކުލަވައިް ްއެކީގައި ްދައުލަތަށްވިސްނުންތެރިކަމާ ްސަބަބުން ްބިލުތަކުގެ ްޓެކްސް ްްލާފައިވާ ްއާމްދަނީ ލިބޭއިރުގައިްލިބޭނެ

ްކަމަށް ްއަތުން ްމީހުންގެ ްވިޔަފާރިކުރާ ްމިްނެގެނީ ްބޭރުކޮށްްވާއިރުގައި ްބިލުތައް ްކަންކޮށް ްކޮންގޮތަކަށްްް،އުސޫލުން

ދަނީ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްްކަންކުރަންތޯްއަޅުގަނޑުމެންގެްހިތުގައިްސުވާލުްއެބަްއުފެދޭްމިހާރުްމިްތައްޔާރުވަމުންް

ްމިްްއެބަ ްބައެއް ްއެްްތިބި ްމީހުން.ްއެކަމަކު ްތާއީދުކުރާ ްފަރާތްތަކަށް ްނޭނގެްްދެންނެވި ްޙަޤީޤަތުގައި ްވެސް ބޭފުޅުންނަކަށް

ްވަމުން ްފުްމިްމިކަން ްގޮތެއް. ްއައުމަށްދާ ްވެރިކަމަށް ްގެނައުމަށްްްރަތަމަ ްބަޣާވާތެއް ްތަފާތުްްޓަކައި ޓަކައި

ްދެއްކުމަށްފަހުޕްރޮގްރާމު ްއެއް ްވާހަކަ ްހިތުހުރިހާ ްއަރައިގެން ްރަނގަޅުްް،ތަކުގައި ްހިތުން ްފަރާތްތަކުން ްސިޔާސީ ބައެއް

ްމި ްހަވާލުކޮށްފައި ްވެރިކަން ްމިްމީހަކާ ްވަދެ ްނުބުނާނަްތަނަށް ނޑެއް ްއަޅުގަ ްމިތިބީ. ްވެސް ްއެކަކު ްމިއިން ކަމުންްްން

ްގެންދާއިރުގައިްސަލާމަތްވާނެ ްކުރަމުން ްމިވަރު ްބިލުތަކަށް ްފޮނުވާ ްނިންމާފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްވިދާޅުވާްް،އެކޭ.ްއެއީ ތިޔަ

ނައިްބަޣާވާތަކުންްވެރިކަންްގެނގޭ.ްހަމައެކަނިްވިޔަފާރިވެރިންގެްކޮޅަކާއިްރަނގަޅަށްްވަރުްއެބަްއެްއިއްތިހާދަށްްދެންވާނެ

ްއްޔާްހަމަްއެއްވެސްްމީހެއްގެްވާހަކަްއެއްްއަޑެއްްނާހާނެ.ްއެއީްހަމަްޔަޤީންްކަމެއް.ްއަދިްމިްގުޅިއްޖެްރަނގަޅަށްްްވަޙީދާ

ްކުޑަގޮޅި ްގެންގޮސް ްރީއްޗަށް ްވަރަށް ްފެނޭ ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމީހުން ްބައިތިއްބަންްްއަށްްހުރިހާ ްދުވަސްްލައި، ްއެ .

ނޑުމެންްއެކަނިްދާނީްްއަންނާނެ.ްއޭގެންްބަޗައިގެން ،ްލަްކަމެއްްނުކުރާތީވެ.ްއެހެންވީމާހުރީމަ.ްއެކަހަ.ްއެއީްހިތްވަރުއަޅުގަ

ްލިބެން ްއާމްދަނީ ްފާސްކޮށްފައިވާްްދައުލަތަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްފައިްސަރުކާރަށްްދައުލަތަށް ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ އޮތް

ްނު ްކަމެއް ްރައްޔިތަކަށް ްނަގައިގެން، ްލާރިކޮޅު ްހުރި ްއަށްް،ކޮށްދީބަޖެޓުގައި ްދުބާއީއާްްއަމިއްލަ ްދަތުރުކޮށް ްތަންތަނަށް



  

ްމި ްމިއަދު ްނުހިންގޭނެ. ްޤައުމެއް ްއަދި ްވަޑައިގެންނެވިޔަކަސް ްހަދާފައި ްޗުއްޓީ ްގޮސް ްމިްތަންތަނުގައި ވަނީްްޤައުމު

ްއެ ްއިނދަޖެހިފައިއިނދަޖެހިފަ.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްލާރިނުދީ،ްރަ،ްވާކަން.ްއެހެންވީމާްނގޭ އްޔިތުންނަށްްރައްޔިތުންނަށް

ްނުކޮށްދީ ްމީހުންނާއިްހަމައެްް،ކަންކަން ްގެނައި ްބަޣާވާތް ްލާރިކޮޅަށްްްކަނި ްމަހުޖަނުންގެ ްބައެއް ްޚަރަދުކުރި ބަޣާވާތަށް

ހެންްލައިގެންްތިބޭްްނގުގަނޑެއްްހުގަްއަށްްނތިބެނީްކޮންމެްމީހަކުްހަމަްއަްގޮތަށްްކަންކަންްކުރަނީ.ްމިހާރުްއެްފައިދާވާް

ްނޭނ ްބުނަން ްއިން ްމިގިފަްއަނގަ ްސަހަރޯއޭ ްހިތަށްއަރާ ްމިހާރު ްކުރެވިފަްް. ްކަމެކޭ ްކަމެއްްއޮތީ ްނެތް ްވެސް ްއެކަކަށް .

ނޑުމެންނަށްްއަޑުއިވުނު ވަރުގަދަްއިއްތިހާދެއްްހެދިްވާހަކަ.ްހަމަްްމާް،ކުރެވޭނެްއުސޫލެއް.ްނެތްްލިބޭނެްއެއްޗެއް.ްއަޅުގަ

ްކުރެވޭް ްނެތް ްވެސް ްއެއެއްކަމެއް ްއެންމެ ްހާލުގައި ްއެހާ ްއެހެންވީމާްކަށެއް. ްތިބީ. ްކައިހުސްކޮށްލަންް، ްދައުލަތް މުޅި

ނޑުމެންްދޫނުކުރާށޭްއަޅުގަނޑުމެންގެްވާހަކަްއަކީ.ް ތަނުގައިްދައުލަތުންްްވެސްްމިޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްހަމަގައިމުއަޅުގަ

ނޑުްމިްްނިއްޔާްލަވަނީ.ްއެހެންނޫްމިްހަޅޭއްްމިްް،މިހާރުްކަމުންދާްމީހުންްތިބީމަްރީގައިްޖެހިފައިްތިބިްމީހުންނާއިލާ ްއަޅުގަ

ތަނަށްްވާހަކަދައްކަންްތެދުވީމާްްއެއްޗެއްްނުބުނާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަނޑުްމިްނަށްްވާހަކަދައްކަންްތެދުވީމާްތަ

ްއަނގައިގަ ްއެއްޗެއް ްވެސް ްއެހާްއިހަމަޔަޤީނުން ްތިބީމަ ްކެވިފައި ްފުދޭވަރަކަށް ްނުބުނާނެ. ްމީހަކު ހަޅޭއްލަވަނީ.ްްނެތް

ްއެްޔާއެހެންނޫނިއް ްނުބުނާނެ. ްއެްއެއްޗެއް ްމިމީހުންނަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާްނގޭނެ ްދައްކާނެކަން. ްވާހަކަ ްމިް،

ްމި ްނޭނގެ. ްކުރާކަށެއް ްވިޔަފާރި ްނަގައިގެން ްޓެކްސް ްއެްރާއްޖޭގައި ްވިޔަފާރިކުރަން ްގޮތެއް.ްރާއްޖޭގައި ްއެންމެ ނގެނީ

ްފޮނުް ްފުލުހުން ްއެއީްސިފައިންނާއި ްފަށައިފި. ްއެކަން ްއޮފީހާމިހާރު ްއާއި ްގޭގެ ްގެދޮރާ،ވައިގެން ްމީހުންގެ ްތިޖޫރީްްއި އަދި

ްއެ ްފަޅާލައިގެން ްމާްވެސް ްނޫޅެވޭނެ ްއެހެން ްއުޅެނީ. ްއުޅެން ްގަދަބާރުން ްކަނީ. ްއެއްކޮށްގެން ްދުވަހަކު.ްްވެސް ގިނަ

ްއެހެންވީމާ ްރައީސައަް، ްއެކީގައި ްއަދަބުވެރިކަމާ ްވަރަށް ނޑު ްދަންނަވަންޅުގަ ްމިް،ށް ނޑުމެން ްކޯރަމްްތަްްއަޅުގަ ނުގައި

ްތަޞްދީޤުހިފަހައްްް،ހަމަކޮށްގެން ްބިލު ްތިބެގެން ްނިންމުމަށްްކުރުމަށްޓައިގެން، ްބިލު ްނުވަތަ ޓަކައިްްޓަކައި

ްކޮންްމަސައްކަތްކޮށް ްއޮތީ ްވަކި ްފޮނުވުމުގެ ްހަމަގައިމުބޭނުމެފައި ްބިލުތަކަކީ ްމި ްލިބޭނެްއްތޯ. ްފައިސާ ްދައުލަތަށް ވެސް

ްދަންނަވަ ްއެހެންނަމަވެސް ްޚަރަދުކުްއެއްޗެއް. ްބަޣާވާތަށް ްލޯންތޯ ްއަތުން ްމީހުންގެ ްއެރި ްދެން ްވެސް ްއެއް މީހުންްްލާރި

ްކަންް ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްއޮތްްޚަރަދުކުރާކަށް ްއެްހިނގާފައި ްބަލާއިރުގައި ްއިންވެސްޓްމެންޓުްްގޮތަށް ްކުރި އަނބުރާްްމީހުން

ްރިސޯޓުލިބޭކަށެ ްދިނީ ްހަމައެކަނި ްނެތް. ްދެއް ްމުއްދަތެއް. ްކުޑަ ްދިން ްޓީ.ވީްތަކަށް ްޗެނަލްތަކާއި ްރޭޑިޔޯ ްދިނީ ްން

ްއި ްކުޑަ ްދީފައިހުރި ްއެޗެނަލްތަކަށް ްމިހާރު ްދެން ްގޭގެްނާޔަތެއް. ްހިސާބަށްްްމީހުންގެ ްވައްކަންކުރާ ްވެސް އިން

ތިބިްއޭގެްމީހުން.ްބައެއްްމީހުން.ްްއެްހަޅޭއްލަވަނީ.ްމިތާްއެބަ،ްއަޅުގަނޑަށްްހީވަނީ.ްއެހެންވީމާްދަނީހެންްކަންތައްތައް

އަޅުވައިގެންްއެހެންްްކުރާނީްރައީސް.ްއެކަމަކުްޙަޤީޤަތަކީްއެހެންްމީހުންގެްބޮލުގައިްކަންކަންްހިތްދަތިވާނެ.ްކީއްތޯްވަރަށް

ް ްވާހަކަދައްކައި، ްދިމާލަށް ްކިޔައ21ްްިމީހުންނާ ްކާލީއޭ ްޑޮލަރު ްއެްމިލިއަން ްމިއަދު ްވާހަކަދައްކާފައި ތީްއޮްތަންތަނުގައި

ް.ްމިްމެްމީހަކުްއެބަހުރިްބައިއަޅާފަްތެރޭގައިްމިްބަޣާވާތްްގެނައިްކޮންބަހާހެންްމީގެސިންގާްރަސްގެފާނުްވަގުްލޮލަށްްމަސްް

ްމިް ްލައިގަނެގެން ނޑު ްފަޚުރުވެރިކަމާްއުޅެނީ.ްއަްްކަންތައްގަ ްތެދުވެޅުގަނޑުްވަރަށް ްހެވިފައި ްވަރަށް ްވެސް ްމިއަދު ް،އެކު



  

ްްމި ްއެއްކަލަ ްމިހާރު ްކޮބައިތޯއޭ 21ްްބުނަނީ ްވާހަކަ ްޑޮލަރުގެ ްއެއްކަލަްމިލިއަން ްކޮބައިތޯއޭ ްކީއްވެގެންތޯއޭ. ނުދައްކަނީ

ްކީއްވެގެންތޯއޭ.ްއެހެންނޫންތޯ ްނުދައްކަނީ ްމިއަދު ްވާހަކަ ްބުނާް،ވާނީްލާދީނީ ްޙަޤީޤަތަށް ްްކަމަށްްރަނގަޅަށް ވިއްޔާްވަނީ

ނ ްޤިބުލަްގާނގަ ްވެސް ްއަޅައިގެން ްފަރާޑެއްގައި ްމީގެވީ ްވެސް ްއެކަކު ްވެއްޓުނު ްނޫޅޭތަށް ްރަނގަޅަށް ްބޮޑުްތެރޭގައި ނެ.

ްއަްއެއްްތުބުޅި ްއެރުވައިލާފައި ްނިމުނީ ްއެ ްނިކުތީމަ ްތިމަންނަމެންނަށްްޖަހާފައި ްބަޔަކުްްވާހަކަދައްކަން. ްދީނީ ވުރެ

ްމި ްމިއަދު ްއެކަމަކު ްކައިްނެތިގެން. ްލާރި ްހުރިހާ ްލިބެންހުރި ް،ްދައުލަތަށް ްހުސްކޮށްލައި ވަންދެކަށްްްއަހަރ30ްުމިދިޔަ

ްމަދުވެގެންްްކައިފައި ްލާރި ްއެއް.ްްހުރި ްވާހަކަ ްދަންނަވަންތޯ ްރައީސް ްކަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްބަހައިގެން ްދައުލަތް މިހާރު

ް.والحمد هلل رب العالمينމަތުންްއިންނަވާތި.ްވަރަށްްމުއްދަތުްކުޑަވެއްޖެ.ްވަރަށްްމުއްދަތުްކުޑަވެއްޖެ.ްރައީސްްސަލާ

ްް

 މިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްްކު

އިންްްބެހޭްބިލު،ްއާދެ،ްވިޔަފާރިްފައިދާްއިންްޓެކްސްްނެގުމާްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްވިޔަފާރިްފައިދާ

ނޑުްވާްްޔަތްކޮށްްއަނބުރާްފޮނުވާލާފައިްގިނަްނުކުތާތަކަށްްރިޢާްްމަޖިލީހަށްްވަރަށްްބެހޭްބިލުްމިްޓެކްސްްނެގުމާ ކަމީްއަޅުގަ

ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމިްދަންނަވާނީ ްނިންމުމަށްްތަނުގައި ްގޮތެއްގައި ްޒިންމާދާރު ްމަސައްކަތް ްބަންޑާރަްްކުރާ ްޓަކައި

ނޑުމެންނަށްްއާްނައިބުގެްލަފަ އެކުްމިއަދުގެްރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާްކޮށްދެއްވާފައިވާްވަރަށްްރަނގަޅުްމަސައްކަތެކޭ.ްއަޅުގަ

ް ްމި 17ްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައި ްްވެރިކަނ2ްްވަނަ ްމ2ްްިދުށިން.ްއެ ްވެސް ްތެރޭގައި ްވެރިކަމުގެ

ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްފާސްކޮށްްްމަޖިލީހަށް ްފޮނުވާލާފައިމަޖިލީހުން ްބިލުތައް ނޑުމެންްވާްްފައިވާ ްއަޅުގަ ކަމީ

ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއަދު ްބޭބޭފުޅުން ްއެފަދަ ްހަމަ ްކަމެއް. ްޒިންމާދާރުްްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ްއެއްވެސް ްމަސައްކަތަކީ ކުރާ

ނޑުްގޮތަށްްވާހަކަްސައްކަތެއްްކަމަށްްމިއަދުގެްސަރުކާރުންްނުދެކޭމަ ދެއްކުމަކީްއެހާްޒިންމާދާރުްކަމެއްގެްގޮތުގައިްއަޅުގަ

ްއެގޮތުގެ ްމިްްނުދެކެން. ްވަރަށްްމަތިން ްވެސް ްއެްްބިލަކީ ްނުކުތާތަކެއް ްބިލަކަށްްްގިނަ ްފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ްބިލެއްގައި

ބެހޭްޓެކްސްނެގުމާްްތަށްްއެބަްނެގެމުންދޭ.ްއެހެންވީމާ،އަޅުގަނޑުމެންނަށްްއެގޮތްްމިގޮގިނަްޓެކްސްތަކެއްްްވަރަށްް،ވާތީވެ

ްތަޞް ްފޮނުއްވުމުންްކުރުމަށްދީޤުްބިލުތައް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވިސްނަވަންޖެހޭްް،ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމި ްވިސްނަވާފައި ްމައްޗަށް ްމިްނުކުތާތަކެއްގެ ްފޮނުވާފައި ްއަނބުރާ ްމިް،ް.ްއެހެންވީމާއޮތީްްބިލު ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ

ް ްރިޢާޔަތްބިލު ްއިތުރަށް ްއެްކުރުމަށްއަޅުގަނޑުމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެގޮތުގެްމަސައްކަތްްްޓަކައި ްކަމަށް. ްކުރަންޖެހޭނެ

ްމިް ްކޮމިޓީ،ްމަތިން ްދިރާސާކުރި ްވެސް ްކުރިން ްފޮނުވައިއިޤްްބިލު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމިްތިޞާދީ މަސައްކަތްްްއަލުން

ްހަމަފުރި ްްކުރުމަށްކޮށް ްހުށަހަޅާލަންޓަކައި ްހަމަ ނޑު ްމިއިޤްތިޞާް،އަޅުގަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ބިލުްްމިް،މައްސަލަްދީ

ްފޮނުވުމަށް.ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(



  

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމި ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކޮމިޓީްކުޑަހުވަދޫ ްދިރާސާކުރެއްވި ްފޮނުވަންްްމައްސަލަ އަށް

ްއިޤްތިޞާހުށަހެޅުއްވިް ްހުށަހެޅުއްވިއިރު ްއެކަމަކު ްވިދާޅުވެވިފައި. ްކޮމިޓީއޭ ްއަށްްްދީ ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ވަނީ.

މުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީންްއެކުލަވާލިްް،ދާނީ.ްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްއަށްްގޮސްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްއޮންނަްގޮތުންްމި

ްމިރު.ޢާމަދުްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްްބިލުްދިރާސާކުރެވުނީ.ްކުޑަހުވަދޫްދާއިްއަކުންްމިކޮމިޓީްކުޑަ

ް

 މިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްްކު

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްޤަބޫއާދެ، ްވެސް ނޑު ްމަޖިލީހުްއަޅުގަ ްމުޅި ްބިލަކީ ްމި ްކޮމިޓީއަކަށްްލުކުރަން ގެ

ްހުށަހެްފޮނުވަ ްކުރީގައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބިލެއް. ްހުށަހެޅުންޖެހޭ ްއިޞްލާޙުްޅި ްމުޅިން ްއެގޮތަށް މަޖިލީހުގެްްކޮށްލާފައި

ނޑުްހުށަހަޅާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްބިލުްއަލުންްދިރާސާކުރެއްވުމަށްްކޮމިޓީއަކަށްްމި ްޓަކައިްފޮނުއްވުމަށްްއަޅުގަ

ް

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާهللاްޢަބްދުްްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުނަދޫްފޮ

ް ްކުޑަހުވަދޫް .السالم عليكن`. ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަޙްދާއި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރާގެ ްޢާމަދު ްތާއީދުްމިރު ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްދަންނަވާލަން.ްްކުރާއެ ވާހަކަ

ްދަންނަވާލަންހަމައެއާް ްއަޅުގަނޑު ނޑުމެންްއެކީގައި ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެނގިއްޖޭްބޭނުންވަނީ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމިްްނަށް

ް ްމާލީ ްހުރި،ްދައުލަތުގެ ްގޮޙާދައުލަތުގެ ްއޮންނާނެ ްލަތު ްވޭތުވެދިޔަ ްއެއީ 3ްްތް. ްއަހަރު ްބޭފުޅުންކައި ދެންމެްް،ހުސްކުރި

ތިބީްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުްއެއްކޮށްްްމިވެވަޑައިގަންނަވައިފިްތިމަންނަމެންްންްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއިޢުތިރާފުވަޑައިގެތެދުވެ

ްއެހެންވީމާްކައި ްހުސްކޮށްލައިގެންނޭ. ްތި، ްމާްދެން ްކިޔައިގެންްްބޭފުޅުންނަކަށް ްނުކުރެވޭނޭ ްކަންތައްތަކެއް ގިނަ

ް ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހިތަށްް،ވާހަކަދެއްކެވީމަހުޅުހެންވޭރު ނޑު ްއަށްްއަޅުގަ ްއަމިއްލަ އަރަނީ

ްއެރަ ްކުރިމަތީގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއިޢުތިރާފުވެްއްޔިތުންގެ ްއެ ްހަމަްމަނިކުފާނު ްރައީސް،ްއަޅުގަނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ވަޑައިގަތީ.

ްމި ްދަންނަވަމުން ްހަމަ ްދުވަހަކު ްއެތައް ްމިތާްތަކުރާރުކޮށް ްކިޔައިގެންްްމިްގައި،ނގެންދަނީ ްބަޣާވާތޭ މަޖިލީހުގައި

ް ްރިޔާސަތުން ްފުރުޞަތު ްއެވާހަކަދެއްކުމުގެ ްމިްނުދެއްވާށޭ. ްއެހެން ްނުކުރެއްވޭނެ. ްމަނިކުފާނުގެްްކަމެއް ދެންނެވީ

ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ްދިވެްކުރިފުޅުމަތީގައި ްމަތިން ނޑިޔާރު ްފަ ްއުއްތަމަ ،ްހުވާލައިދިނީމަހިރާއްޖޭގެ

ްރައީސެ ްހުންނަވަނިކޮށްހުވާކުރައްވައިގެން ްޤައުމުގައި ްމި ްއިް،އް ްއެއްވެސް ްބަޣާވާތެއްކަން ްކުރިްއެއީ ދާރާއަކުން

ްމިތާ ްސާބިތުނުވަނީސް ްމިްްތަޙުޤީޤަކުން ްތެދުވެވަޑައިގެން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރަކީްްތެރޭގައި

ްގެނައި ްބާޣީް،ސަރުކާރެކޭްބަޣާވާތަކުން ްއެއީ ްކިޔައިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފުރުޞަތުއެކޭ ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ދިނުމަކީްގެން



  

ްޤަބޫލުކު ނޑު ްކުރައްވައިގެއަޅުގަ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގައި ްއެއްގޮތަކަށްވެސް.ްއެހެންވީމާރާ ްނޫން ްކަމެއް ،ްންވާނެ

ނޑުމެންނަށްްއެޓަކައިްދަންނަވާލީ.ްޢިއްޒަތްތެްއެކަންްހަމަްމަނިކުފާނުގެްސަމާލުކަމަށް ނގޭްވޭތުވެދިޔަްރިްރައީސް،ްއަޅުގަ

އެއްްއޮތްްބޭފުޅަކީްްއްސާހިއެއްްކައިްހުސްކުރުމުގައިްއެންމެްބޮޑުްްދަނީމްއަހަރުްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްލިބުނުްހުރިހާްއ3ްާ

މަނިކުފާނަކީްރާއްޖޭގެްއެކިްކަންކޮޅުތަކުގައިްސަރުކާރުންްްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްއެ

ްނަންގަވައިގެންްއިމާރާތްކޮށްފައި ްކުއްޔަށް ްއިމާރާތްތައް ްނުދައްކަވައިް،ހުރި ްނާޖާއިޒުްްއެްކުލި ްވެސް ްފައިދާ ތަންތަނުގެ

ްނަންގަ ްއޭގެގޮތުގައި ްބޭފުޅެއް. ްގެންދެވި ްހިތްޕުޅުްްތެރޭގައިވަމުން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވައިގެންްމިހާރު

ްއެއް ްއިމާރާތްކޮށްފައިްއުޅުއްވާ ްކައްދޫގައި ްހައްދުންމަތީ ްްއެް،ހުރިްތަނަކީ ްސަރުކާރުނ30ްްްވިދާޅުވާ އަހަރުގެ

ްއެތާްމާރާތްކޮށްފައިއި ްނަންގަވައިގެން ްކުއްޔަށް ްއިމާރާތްތަކެއް ްނހުރި ްނުދައްކަވާ ްކުލި ްދުވަސްވަންދެނ2ްްްގެ އަހަރު

ްގެންދަވަނިކޮށް ްއެްް،ބޭނުންކުރަމުން ްމަނިކާްމިއަދުގެްސަރުކާރުން ްދާއިރާގެްް،އެކީގައިްމަނިކުފާނަށް،ްމޫސާ ހުޅުހެންވޭރު

ތަންްވަކިކުރީމަްްއެްް،މަނިކުފާނުްޚިލާފުވީމަްއިްއެްގައިްކޮށްފައިވާްއެގްރިމެންޓާކީއެްްމަނިކާްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާ

ްބޮޑެތިްނާޖާއިޒުްފައިދާްނަންގަވަމުންްގެންދެވީ.ްއެތާްްއޮތް.ްވަރަށްްހަމަނުޖެހުންްވެސްްވަރަށްްބޮޑަށްްއެބައެކަމުގެްހިތް

ްކޯއްޗެއްް ްގެންގުޅެނީ ްއެތާްތެރޭގައި ްވިްކަމެއް، ްކޮން ްކުރަނީ ްވަންނަނީްްއެއްްޔަފާރިތެރޭގައި ްތެރެއަށް ްއެތާ ކަމެއް،

ްއެްކޮންބަޔެއް ްގޮތަށް ްނޭނގޭ ްބަންދުކޮށްގެންްކަމެއް ްހަމަްް،ތަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދިޔައީ ްހިންގަމުން ްތެރޭގައި އެތާ

ނޑައެޅިގެންްދަންނަވާނީްއެއީްސައްތަ ކެއްްނުވާނެްއެތައްްކަންތައްތަްލިމުްޤައުމެއްގައިްހިންގައިގެންްއިންްސައްތަްމުސްްކަ

ްއެތާ ްގެންދެވީ ްމަނިކު ްދެންމެގަްނމޫސާ ްބޭފުޅަކު ްގެންދެވި ްކުރައްވަމުން ްކަންތައްތަކެއް ްއެފަދަ ްހިންގަވަމުންނޭ. ްއިްގައި

ްތެރޭގައ3ްްިވިދާޅުވަނީްތިމަންނަމެންްއޮންނާނީްްތެދުވެވަޑައިގެންްއެ ްދުވަހުގެ ްއެއްޗަކާއ30ްްިއަހަރު ްޖަމާކުރި ްއަހަރުން

ްއެއްޗ3ްަ ްލިބުނު ްދުވަހު ްކަލޭމެންްްކާއަހަރު ްހިންގަބަލާށޭ. ްސަރުކާރު ްނިކަން ްކަލޭމެން ްދެން ްހުސްކޮށްލާފައޭ. ކައި

ްލާރި ްހިންގާނެ ްއެއެްްއަތުގައި ްނޯންނާނޭ. ްއެްއް ްްވާހަކަ ްހިތަށް،ްއެހެންވީމާވިދާޅުވީ. ނޑު ްމިްއަޅުގަ ްހަމަްްއެރީ ވާހަކަ

ްހާމަކޮށްލަދިނުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްފުރުޞަްޢާއްމު ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްޢިއްޒަތްތެރިްޓަކައި ްބޭނުންކުރަންޖެހޭނޭ. ތުގެ

ްއެކަންޏެއްް ްމިއަދު ްފޮނުވާލަނީ ްއަނބުރާ ްބިލުތައް ްފޮނުވާ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހުން ރައީސް،ްރައްޔިތުންގެ

ްފޮނުވާލީ.ްމިއަދުްރައީސުލްޖުްއަހަރުގެްސަރުކާރުންްކިތައްްބިލުތޯްއަނބުރާްމ3ްިވިދާޅުވާްްނޫން.ްއެ ްޔާްމްހޫރިއްްތަނަށް

ްވެސްްހައިރާނެއްްނުވޭ.ްބޭނުންވެގެންްމިއަޅުގަނޑުމެންްއެއްގޮތަކަށް،ްށްްފާޑުކިޔަންްދިމާކުރީމައެއަް،ލީމަބިލެއްްފޮނުވައި

ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްވެސް ްކުރިޔަނުދޭން.ްމިއަދު ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްވެއްދި.ްއެކަމަކުްްއުޅެނީ އެއް

ގެްކޯރަމްްނަގާލައިގެންްނދެންްފުރަތަމަްދިމާކުރީްމިތާް،ނުވެގެންްބަލައިނުގަތީމަރިހަމަތުްފުކަންދިމާވިްގޮތުންްއޭގެްޝަރުް

ްނުކުރެވުނީމަ ްނުކުރެވުނު. ްވެސް ްއެކަމެއް ްހުއްޓުވާލަން. ްވަދެް،މަޖިލިސް ްް،ދެން ްމަޖިލިސްްްމިއަނެއްކާ ދިމާކުރީ

ނޑު،ްޕްރެޝަރަށްްގެންނަން.ްއެހެންނެއްްވެސްްނެހެދޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް ތިބީްމިއަދުގެްސަރުކާރާްްމެންްމިއަޅުގަ

ކުރުމުގައިްއެއްވެސްްފަސްޖެހުމެއްްނެތިްޓަކައިްޚިދުމަތްްްދިވެހިްޤައުމާއިްރައްޔިތުންނަށްް،އެކީގައިްހަމަްވަރަށްްސާބިތުވެް



  

ްއެމް.ޑީ.ޕީްށްްއަކުރި ްތައްޔާރަށް. ްދާން ްއެބަން، ްމިއަދު ްވެސް ްއެމް.ޑީ.ޕީގައި ްދަންނަވާލީ ޙަޤީޤަތްްްތިއްބޭްއަޅުގަނޑު

ޤާނޫނީްް.ވެސްްއެބަްވިދާޅުވޭްބަޣާވާތެއްްނޫނޭްމިއީްޑުމަޑުންްބައެއްްބޭފުޅުންްމިހާރުޤަބޫލުކުރައްވާްބައެއްްމެންބަރުން.ްމަް

ސަރުކާރެކޭ.ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުމެންްފަދަްބޭފުޅުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއެހެންވީމާ،ް

ްއަްއެ ްވެސް ނޑުްދަންވާހަކަ ްޤައުމު،ްމިްނަވައިޅުގަ ްމި ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނޑު ލާފައި،ްއަޅުގަ

ްބޮޑުްޚިޔާނާތްތެރިްއަކީ...ްޤައުމުްމިހާތަނަށްްދުށްްއެންމެް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްޒާމީްމައްސަލަ()ނި

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްވިދާޅުވީމަ،ް ްއެއްޗެއް ްނުބުނާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްނިސްބަތްކޮށް ްއަޅުގަނޑަށް ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހިތާމަކުރަން. ްއެކަމާ ނޑު ްކުރައްވާްއަޅުގަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ންބަރު

ނޑުްފަށްފަށުންްޝުކުރުތާއީދަ ްއަދާކުރަން.ްށްްއަޅުގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްއަޅުގަނޑު ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ކުރިއަށްްްއާދެ،

ްއަރުވަން.ގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްޢަބްދުްްރަޙީމުއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްފޮނަދޫްދާ

ްހިތަށްް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުމެއްއާދެ، ްދެއްކުމުގެ ްއެއް ްވާހަކަ ްދިގު ްމާ ްދެން ްދަންނަވާލަންްްއަރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ނެތޭ.

އަކީްހުޅުހެންވޭރުްްބޮޑުްޚިޔާނާތްތެރިްްބޮޑުްޚާއިނަކީްނުވަތަްއެންމެްބޭނުންވަނީްމިްޤައުމުްދުށް،ްމިހާތަނަށްްދުށްްއެންމެ

ް ްހެކިވާނެ.ްކޮންމެހެން ްޤައުމު ްދިވެހި ްމި ްމުޅި ްމަނިކުކަން ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާ ްޑޮލަރުގ21ްްެދާއިރާގެ މިލިއަން

ް ްއެއް ްދައްކާނ52ްްެވާހަކަ ްއެއް ްވާހަކަ ްރުފިޔާގެ ްްމިލިއަން ްވޭތުވެދިޔަ ްނެތޭ. ްދިވެހ3ްްިކަމެއް ްދިވެހިރާއްޖޭ، އަހަރު



  

ްއާ ްލިބުނު ްޤައުމަށް ްހުޅުހެންވޭރުްކ99ްޮ%މްދަނީގެ ްބޭފުޅަކީ ްހުންނެވި ްބޭނުންކުރައްވައިގެން ްގޮތުގައި ރަޕްޝަނުގެ

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްކުޅުދުް

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްޝުކުރިއްް ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްްޔާ ްފޮނުވާލެއްވުމުގައި ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްހުރިްްދަންނަވާނީ ވިދާޅުވެފައި

ްއެއްވެވާހަކަތަް ްހަމަ ްނެތޭ ްތެރޭގައި ްފުށުއެރުމެއް.ކުގެ ްސިޔާސަތުގެ ްތައްޔާރުކުރިްްސް ްބިލު ްބިލުްމި ްމި އިރާއި

ކަމަކީްްއުޅޭްއެކަހަލަްއެއްވެސްްވާހަކަްއެއް.ްމިް،ދޭތެރޭގައިްސިޔާސަތަށްްއައިްބަދަލެއްގެްވާހަކަްއެއްްތަޞްދީޤުކުރުމާ

ްދަންނަވާނަމަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްކަމެއް. ްއެންމެ ްހުށަްް،ހަމަ ްމިތަނަށް ނޑުމެން ްކޮށައިްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގައި ްބިލުތައް ްހެޅޭ

ބިލުް،ްކުޅެލާފައިްވަގުތަކުްފެންނަްތަންކޮޅަކާްްއެއަކަށްްއައިސްލާފައި،ްްއޮންނަްގަޑިްށާއިރުްކޮންމެްދުވަހަކުްވެސްްއެމަ

ްނިންމައި ްފޮނުވާލީމައަވަހަށް ްއަބަދުވެްް،ލާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބެނީ. ްމި ްމިހާރު ްލަނޑު ްއެއްްލިބޭ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ސް

ްގޮތަށް ްލާމެހިދާ ްސިޔާސަތުތަކެއް ްވަކި ްއޮންް،ބިލަކީ ްވިޔެފައި ްޮރއްޖަކުން ްތަންތަންކޮޅާްއެއް ްއޭގެ ްއެއްޗެކޭ. ނަ

ްމުޅިްބިލަށް.ްމިސާލަކަށްްބަލާްކުޅޭއިރުގައި ްހުންނަްމީހަކުްްވިތްހޯލްޑިންްޓެކްސް.ްރާއްޖެްއިން،ްއަސަރުކުރާނޭ ބޭރުގައި

ްކުރާ ްހޯދާފައިްރާއްޖޭގައި ްއާމްދަނީ ްމިްްއޭނަް،ވިޔަފާރިއަކަށް ްމީހާ ްހުންނަ ްބޭރަށް،ްޔޫރަޕުގައި ްއަނބުރާ ްލާރި ްއެ ްއަށް

ބުނަނީްްރާއްޖޭގެްމީހަކުްލައްވާްޔޫރަޕަށްްލާރިްފޮނުވާއިރުްމިް،އަށްްލާރިްނަގާފައިްކުރަނީ.ްކޮށްފައިްއެްރަށުގައިްކަމެއް

%ް ްއޮތް ްއިންވޮއިސްގައި ްމުްޓެކްސްގެްްވިތްހޯލްޑިނ10ްްްއެ ްދައްކަންޖެހޭނޭ. ްއަށް ްމީރާ ްފަރުމާކޮށްފައިްގޮތުގައި ްބިލު ޅި

%ް ްވިތްހޯލްޑިނ10ްއޮތީ ްގޮްގެ ްދައްކަންޖެހޭ ްބަޔާންކޮށްފަ.ޓެކްސް ްއުސޫލުތަކެއް ންތަށް. ްކަ ޑައަޅާފައިްޝަރުތުތަކެއް

ްލިޔެދީފަް ްދެންހަމަތަކެއް .ް%ް ްނަގާނީ ްމާއްދާ ްނަގަންވާ ް%10އެ ްތަންކޮޅު ްބުނާ ްހަދާލީމ0ްައޭ ދުވަހުްްއެއްް،އަށް

މުޅިްބިލުގައިްހުރިް،ްތަންކޮޅުްސުމަކަށްްހަދާލައިފި.ްދެންްސުމަކަށްްހަދާލީމަްމިް،ނއުހޫް،އިއައިއްސަްމޮޅުްޚިޔާލެއްގަް

ްއެހޯލްވިތް ްބައެއް ްހުރިހާ ްބެހޭ ްއެއޮތްްޑިންގއާ ްދިމާވެގެން ްބިލަށް ްމިއީ ްދިޔައީ. ްފެންވެގެން ްމައްސަލަ.ްްގެން އުޅޭ

ްބިލުތައް ނޑުމެންގެ ްހަދާއިރުްއަޅުގަ ްކިޔަް،ކޮމިޓީގައި ްރަނގަޅަށް ްއެ ްވެސް ްއާދެވެނީކީދުވަހަކު ްމި ްނޫން ްމިްއިގެނެއް .

ްއައިއްސަ ްހަމަ ްއެް،ބިލުގައި ްއިްހަމަ ްކުޅެދެފަށީނދުވަހަކު ްތަންކޮޅަކާ ްގޮތަކަށް ްމޫޑުހުރި ނިންމާލަނީ.ްްއިލާފައި

ްމިް ްބަރިއަކަށް ްފޮނުވައިްނިންމާލާފައި ްބިލުތައް ނޑުް،ލީމާތަނަށް ްމިއަޅުގަ ްވެސް ްދެން ްއައިމަްމެން ްއެްް،ތަނަށް



  

ޖެހުނީމަްމިްއަންނަނީ.ްމިއީްހަމަްއެގޮތަށްްއައިްމައްސަލަް،ޞްދީޤުކުރަންްފޮނުވީމަވެސްްނުބަލާ.ްދެންްއެްތައެއްގޮތަކަށް

ްމި ނޑު ްބިލެއް.ްއަޅުގަ ްތިްްލާމަސީލު ްމެންބަރުންނަށް ްނިންމަވާފައި ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަށް

އޭްއޮބްވިއަސްްލީގަލްްނޫންތޯނޫނީްޓީމަކުންްނަމަވެސްްބައްލަވައިލައްވަންވީވެސްްމަޖިލީހުގެްޤާްއިރުޑިސްޓްރިބިއުޓުކުރައްވާް

ް ްމިސްޓޭކުކަންހަފްލޯޒް. ްމިއީ ނޑައެޅިގެން ްކަ ްމަ ްތަާޢރަޟު، ްތަމި ްހުންނަ ްގޮތަށް ްއެނގޭ ްބައްލަވާފައިްކަން ންތަން

ްއައުމުގ3ްެްމަޖިލީހަށް ްކިޔުމަށް ްބައްލަވައިްވަނަ ްއެ ްނަމަވެސް ްއެްކުރިން ްފާހަްލައްވާފައި ގަކޮށްފައިްކަންކަން

ްއަންގައި ްއިޞްލާޙެއްްް،ނަމަްލާމެންބަރުންނަށް ްމެންބަރެއްގެ ްރަނގަޅުްްގެކޮންމެވެސް ްއަލުން ްއެކަން ްނަމަވެސް ގޮތުން

ްފާސްވެ ްބިލު ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްކޮށްލެވޭނެ. ްދިޔު، ްތަޞްދީޤަށް ްއަްމުގެނިމިގެން ްވެސް ްއެއްކުރިން ފަހަރުްްދި

ްބައްލަވައި ްހުންނަ ްފުށުއެރުންތައް ްއެކަހަލަ ްކަމެކޭްްކަމަށްްލައްވާފައި ްކުރެވޭނެ ްގެނައުމަކީ ްހަމަ ްމަޖިލީހަށް ްއަލުން ވާނަމަ

ްކުރައްވާ ްގަތުމަށްްގެްކަމެއްްރިޔާސަތުން ްބިލުތައްްފޮނުވައިގެންްމިްސަކަރާތް ްދަށް ްފެންވަރު ްވުރެްގޮތުގައިްވެސް.ްމިހާ

ނޑުމެންްޕްރިވެންޓިވްްމެކޭނިޒަމެއްްގެންގުޅުނިއްޔާ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްމާްރަނގަޅުވާނެ ްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްތިް ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަވާއިދުގައިްްޔަޝުކުރިއްޔާ. ްމަޖިލީހުގެ ްމެކޭނިޒަމް ްޕްރިވެންޓިވް ގެންނެވި

ްއެގޮތުގެހިމަނުއްވައިދެއްވުމަށް ްކަމެއްްްފަހު ްމަޖިލީހުން ްގެންދާނަން. ްޢަމަލުކުރަމުން ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ މަތީން

ްމިް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްގެނައުން ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމެއް ްއަލުން ްފާސްކުރެއްވުމުން

ްއިށީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްފުރުޞަތެއް ްދޭނެ ްމެންބަރުްވަގުތު ްޢިއްޒަތްތެރި ނދެވަޑައިގަންނަވާ.

ްޢަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ލީްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.

ނޑުްފުރުޞަތުް ްއަރުވަން.ްވަޙީދަށްްއަޅުގަ

 

ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްގަޑިްޝުކުރިއްޔާ ްއޮތް ްހޫނުވެފައި ްތަންކޮޅެއް ްރައީސް. ްފިނިވޭތޯްްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބުނީމާ އެއްގައި

ްމަޑުކޮށްލާނަން.ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވުމަށްްދަންނަވަން.ްރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެހުމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ް



  

ްްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

.ްތްްދެއްވަންވާނެްގޮތަށްްނަސޭހަްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްވެސްްހަމަހަމަްއުސޫލުންްތި

ްކިތަންމެ، ްބޭފުޅަކީ، ްކޮންމެ ްބޭފުޅެއްްއަދި ްއުސް ްފުންނާބު ްގޮތަކަށް ްމިްްކޮންމެ ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ، ްވިޔަސް. ްކަމުގައި

ވާނަމަްމަޖިލީހަށްްްރިހަމަކުރަންްޖެހިއްޖެްކަމުގައިއިތުރަށްްފުްނީްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްބިލެއްލާދަންނަވައިހަމަްކަމުގައިް

ނޑުގެްސުވާލުލުމަކީްއެއީކީްއެއްވެސްްމައްސަލަްއެއްްނޫނޭ.ްދެންްއެހެއަނބުރާްފޮނުވައި އްދާލަންްއުފަްންނަމަވެސް،ްއަޅުގަ

ްއެބަ ްސިޓީގައި ްފޮނުވާލި ްއަނބުރާ ްމި ްއާމްދަނީްއޮތްްްބޭނުންވަނީ ްްދައުލަތުގެ ްރުފިޔާގ670ްްެއަހަރަކު މިލިއަން

ްއަންދާޒާކުރައްވައި،ގެއް ްކަމަށް ްވަރަށްްލުންވާނެ ްމާލިއްޔަތަށް ްްދައުލަތުގެ ްގޮންޖެހުންތަކެއް ްވާހަކަްބޮޑެތި ހުރި

ްމިއާ ްއަޅުގައިޝާރާތްކުރައްވާފަ. ްކުދިއެއްކޮށް ްރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްސުވާލަކީ ްއުފެދޭ ްހިތުގައި ްއެންމެހައިްްނޑުގެ ްބޮޑު

ނޫންތޯްހަކަްދެއްކޭްކަހަލަްގޮތަކަށްްމާޙައުލުްއޮތީމަވާްއެނގޭ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިތާްމިްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއެބަ

ްއޯކޭް ްއާދެ، ްދެއްކޭނީ. ްއެއް ްވާހަކަ ނޑަށް ްމިް.އަޅުގަ ްއަޅުގަނޑު ްގެންްދެން ްއެއްްގޮތަށް ްމައްސަލަ ްދެން ގޮސްދާނަން.

ްޢިއްޒަ ްސުވާލުްނެތް. ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްމާލިއްޔަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންވަނީ ްކޮމިޓީންްއުފައްދާލަން ތު

ް ްބޭންކު ްނުނިންމަނީސް ްއިން ްމޯލްޑިވްސް ްނެގ300ްިއޮފް ްލޯނެއް ްރުފިޔާގެ ްމިނިސްޓަރުްްމިލިއަން ްފިނޭންސް ކަމަށް

ްމީޑިޔާ ްދަށުންްކުރައްވާފައިްއޮތްްްއޮތީ.ްއެއީްކޮންްޤާނޫނަކާއިްތަކުގައިްއިޢުތިރާފުވެވަޑައިގެންފައިްއެމިހާރު ގަވާއިދެއްގެ

ްލޯނުކުރިްކަމެއްތޯ؟ްމީގެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްބޭރުންނާްނަގަންްން ްހުއްދަތައް، ްދީފައިވާްްދީފައިވާ ްނަގަން އެއްކޮށް

ްބޭނުން ްނަގަން ްވިދާްހުއްދަތައް ްކަމަށް ްއާޅުވެފަްނުވާ ްއަލުން ްނަގާކަމުގައިްއާ،ްދިމާލަކުންްއި، ްއޭގެްްވަނީްލޯނެއް ނަމަ

ްމި ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްހޯދަންޖެހޭ. ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއެކަމާްްހުއްދަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރެއްވީމާ ގޮތަށް

ްދެކޭގޮ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްގަވާއިދާްހިތާމަކުރަން. ްޤާނޫނާއި ްއެއީ ްްތުގައި ްއޮތްޚިލާފަށް ކަމެއް.ްމިފަދަްްކުރައްވާފައި

ްމަނިކުފާނު ްދަނޑިވަޅަކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާްކޮންމެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްްރާއްޖޭގެ ްވަގުތުތައް. ހަވާލުވާންޖެހޭ

ްމި ްފަސްޖެހިވަޑައިގަންނަވާތީްމަނިކުފާނު ްރައީސް،ްްކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމަކުރަން. ްނުހަނު ްއެކަމާ އަޅުގަނޑު

ނޑުމެ ްދުވަހަކުްހެނދުނުްމިއަޅުގަ ނޑުމެންގެްސިކުްތަނުންްމިްންްކޮންމެ ނޑިްއިވެނީްހަމަްއެއްްއަޑެއް.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ނޑުްހިތަށްއަރާްޖުލައިްްވާހަކަތައްްއެބަްޖެހޭްވަރަށްްމިއަށްްމަޢުލޫމާތުގެްކެންސަރު ްތަންކޮޅެއްްއަވަހަށ31ްްްއިވޭ.ްއަޅުގަ

ްކޮންމެގޮތެއް ްނަމައޭ. ްދެއަންނާނެ ްދެްމިްްފަރާތުންްވިޔަސް ްދެްދައްކަނީ ްފިކުރު. ްސިޔާސީ ފަރާތުގެްްފަރާތުގެ

ްމިޚިޔާލު ްމިނިވަންކަން. ްއެބަްފާޅުކުރުމުގެ ްއަންނަން ްނިމުމެއް ްމިްކަމަށް ްރާއްޖޭގެްްޖެހޭ. ްނައިސް ްނިމުމެއް ކަމަށް

ް ްފާއިތުވެގެންދިޔަ ްނެތް. ްލިބޭކަށެއް ްއެއް ްތަރައްޤީ 3ްރައްޔިތުންނަށް ްމ4ްި، ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ އްޖޭގައިްރާްމަސް

ދައްކަނީްކުރީގެްސަރުކާރުގެްްސަރުކާރަކުންްމިްދުވެސްްކޮންމެްއާްކަމެއްްވެސްްނެތް.ްއަބަްތަރައްޤީގެްގޮތުގައިްވީްއެއްް

އަޅައިގެންްތިބިްކޮންމެްސިޔާސީްޕާޓީްޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްސިޔާސީްޔުނީފޯމުްނުބައިްވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޤަބޫލުކުރަންނެތި

ްލީް،ވެސްްއެއްް ްސިޔާީސ ްރާއްްޑަރޝިޕެއްއަދި ްމަސައްކަތްކުރާނީ ްއަށްވެސް ްތަރައްޤީ ްރައްޔިތުންގެ ކަން.ްޖޭގެ



  

ްސިޔާސަތުތަކުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަނީ ްތަފާތުވެގެން ނޑުމެން ް،ްއަޅުގަ ްއެއްްއަޅުގަނޑުމެން ްހަމަ ްވެސް ްއެންމެންނަކީ

ްމި ްތަފާތެއް ްފިކުރުގެ ްހަމައެކަނި ްތަފާްބައެއް. ްސިޔާސަތުގެ ްތަރައްޤީގެ ްމިްއުޅެނީ. ްއެހެންނަމަވެސް،ްްތެއް އުޅެނީ.

ްބޭރުންް ްޢަދުލުން ްމިފަދަ ްޖިނާޢީ ްކުށްތަކާއި ްޖިނާޢީ ްކުށްތަކާއި ްކަމަކީ ްއެއްބަސްވާންޖެހޭ ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްގޯސް ްކަމަކީ ްހުރިހާ ނޑުމެންގެްކަންތައްކުރާ ްއަޅުގަ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްނިސްބަތްވާ ްމަނިކުފާނު ްހިތާމަކުރަން ްއަޅުގަނޑު ކަން.

މަގުމަތިންްތަންތަންްވައްޓާލުމާ،ްމިްހުރިހާްފިކުރަކާްކަމާއިްބަޣާވާތާއިްވެސްްހަރުކަށިްގެްމައިވަންތަކަމުގެްޕާޓީްއަބަދުކުރީ

ްއެއްް ްޕާޓީ ްްމިއަދުް.އިދިކޮޅު ްޚިޔާލުތައް ްއިދިކީލި ްޕާޓީތަކުން ްކޯލިޝަން ްބައެއް ްސަރުކާރުގެ ްވެސްްވެސް ގެންގުޅޭއިރު

ްދުރަށް ްތިްއެކަމާ ްތި ްވަޑައިގެން ްއެއީްނުގޮސް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކީއްވެގެންތޯއޭ. ބެނީ

ްމި ްރާއްޖޭގައި ްނިކަްކީއްވެގެންކަން.ްއެއީ ްބޮޑު ްފިކުރާއި ްކީހުގެ ްބޮޑު ްފިކުރު.ްއެއީ ްދެ ްފިކުރު.ްއެހެންވީމާ،ްއޮތީ ގަހުގެ

ް ްލިބެންޏާ ްވޯޓެއް ްމަނިކުފާނުމެންނަށް ްބޮްލިބެން ްނިކައޮތީ ްކަމަޑު ްހިޔަލުން ްއެްށްގަހުގެ ްތެރޭގައިްްވާތީވެ ފިކުރުގެ

ްއެހެންނަމަވެް ްމަޑުކުރައްވަނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިްއަށްފެބްރުއަރ7ްީސް، ްވެސް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ވާހަކަްްފަހު

ްގޮތަކަށްްނުނިމެނީސްްއަޅުގަނޑުމެންްއެންމެންްވެސްްއެއްްދަންނަވަނީްމިކަންްވަކިްްދައްކަންޖެހެނީްއެއީްއަޅުގަނޑުްމި

ނާޢީްކުށްތައްްލޮލަށްްފެންނަްޖިމަތޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްލޮލަށްްފެންނަްޙަޤީޤަތްތައް،ްކަށްްކުރަނީްތުހުޔަކުްއަނެއްްބަޔަބަް

ްނުވާ ްހަދައިގެންްްއެއީ ްގޮތުގައި ްތިބެްކަމެއްގެ ްދުވަހަކުތޯ ްކިހާ ނޑުމެންނަށް ނޑުމެންްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްއެއީ ވޭނީ

ފުލުސްްް،ތެރިްމެންބަރުްމިްރާއްޖޭގެްވެރިކަމުގައިްހުއްޓަސްމުލަކުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްްް،އުފައްދަންވީްކަމެއް.ްމާދަމާސުވާލު

ްސީ.ސީ.ޓީއޮ ްތަޅާފީހުގެ ްކެމެރާ ްއެރީމާވީގެ ްމީހަކު ްކުށަކަށް.ްސިޔާސީްްއެްް،ލަން ްކިތަންމެްްވާނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ގޮތުން

ނޑުމެންްއެންމެންްސިޔާސީްްއެކަންްކުށްވެރިްނުކުރެވެންޏާްޚިޔާލުްތަފާތުވިޔަސްް ވީ.ްބަޣާވާތަކީްއޭގެްގޮތުންްފެއިލްްއަޅުގަ

ނޑަށްްހީވަނީްް،ޙަޤީޤީްއަސްލު އޭގެްއެންމެްފުނަށްްފީނައިގެންްނޫނީްނުހޯދޭނެްއެއްޗެއް.ްއެްހޯދުމުގެްމަސައްކަތްްއަޅުގަ

މިހާރުްކޯނީގެްފަރާތުންްކުރަމުންްއެބަްދޭހެން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްރޯމާދުވާލުްފެންނަންްހުރިްޖިނާޢީްކުށްތަކަކީްއިތުރަކަށްް

ނޑު ްބަލަންޖެހޭއަޅުގަ ްހިފައިްނެްއެއްޗެއްްނޫން.ްއެމެން ްމިހާރުްހައްޔަރުކުރެވެންްމީހުން ނޑުްހިތާމަކުރަން ޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

ްކޮމިޓީގަ ްބެހޭ ްމުއައްސަސާއާ ްމިނިވަން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހެްވެސް ްވެސް ްމަސައްކަތްްްއްކާްއި ްބިލުގެ ބެހޭ

ްއެބަް ްކުރަމުން ނޑުމެން ްހެއްކާްއަޅުގަ ްބިލެއްްދޭ. ްހިމަނާނެްްއްކާހެް،ހަދާއިރުްބެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލުގައި ބެހޭ

ްތެރޭގައިް ްއޮފީސް ްފުލުސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭފުޅުން. ްއޮފީހުގެ ްފުލުސް ްގެންނަންޖެހެނީ ްމި ްހޯދަން ކަންތައްތައް

ް ނޑު ްފުލުހުންނެކޭ.ްބައެްނުއަޅުގަ ްހުރިހާ ްރޯމާްްއްދަންނަވާނަން ްހަމަ ްތިބި ްއެބަ ްހަބޭސް،ްހަްފުލުހުން މިހެންްްބޭސްދުވާލު

ްކުރިް ްއިސްނަގައިގެން ްބަޔަކު ްމަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެދާނެ ްއެ ްއަރައިގެންފަ. ްކުށްތަކަކަށް ްޖިނާޢީ ްބޮޑެތި ގޮސް

ްބައިވެރިވެވިފަްްކަމުގައި ްބަޔަކަށް ްއެހެން ްޖަޒުބާތުގައި ްވަގުތުގެ ްއޭގެ ްވެސް.ްްއިވިޔަސް، ްކަމަށް ްކަމެއް އޮތް

ްކުށްތަކަ ްއަބަދުވެސް ްމާތްއިންސާނުންނަކީ ްއެންމެ ްއިންސާނުންގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބައެއް. ްއަރައިގަންނަ އެންމެްް،ށް

ްސިފަ ްވާންޖެހޭ ްއެދުންްް،ކުށްކުރެވުނީމަްއަކީްްމަތިވެރި ްމާފަށް ްކުށަށް ްއެ ްރުޖޫޢަވުން. ްކުށުން ްކުށްްް.އެ ްއެ އަދި



  

ްޤާނޫނު،ްއެހެންވީމާް.އިޞްލާޙުރުންް ްޤާނޫްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްޒިންމާދާރު ްމަޖިލީހުގެ ްްނުހަދާ ްވެރިންގެ އިސިއްޔަތުންްހަްހަދާ

ނޑުމެންްކޮންމެްސިޔާސީްފިކުރުްތަފާތުވުމެއްްހުރިްކަމުގައި ނޑުމެންްމިްރާއްޖެްމިހާރުްމިްއޮްްއަޅުގަ ތްްވިޔަސް،ްއަޅުގަ

ްރަނގަޅުކުރަންް ްމަތިން ްތިބެގޯހުގެ ްމަތީގައި ްގޯހެއްގެ ްރަނގަޅެއްް،ޖެހޭ. ްދެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ނޯންނާނެ.ްްއަޅުގަ

ނޑުމެން ްހާސިއަޅުގަ ްތަރައްޤީނަށް ްކެއްޗާްްލުކުރެވޭނެ ްބިންގާ ްއެޅިއްޖެ ްކައްޗަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ އެއް

ް ްކައްޗަށް. ްއޮންނާނީ ްނެގިޔަސް ްތިބިްްއަށްްފެބްރުއަރ7ްީހަމައަށް ްހަވާލުވެ ްބާރުތަކާ ްވެރިކަމުގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ފަހު

ސީްވެރިއަކީްވެސްްސިޔާސީްފިކުރެއްގެްކުރީގައިްސިޔާސީްމީހުންނަކީްވެސްްރާއްޖޭގެްސިޔާސީްވެރިން.ްއެްކޮންމެްސިޔާް

އަށްްތާއީދުކުރަން.ްްގޮތުންްއެްބަޔަކަށްްތާއީދުކުރާްރައްޔިތުންތަކަކާްއެއްކޮށްްތިބިްބައެއް.ްއެކަމަށްްއަޅުގަނޑުްފުރިހަމަ

ްގޮތަކަށްްއެކަންްކޮށްފިްްސިލުކުރަންްއޮންނަންވާްގޮތްްނޫންްއެހެންހާއެހެންނަމަވެސް،ްކަމަކަށްްވެރިވެގަންނަން،ްކަމެއްް

ްނަމަ ްޕްރަބާކަރަންްވަސަންތީް،އެކޭްްމަހޭޝްވަރަންއުމާ، ްމީގަްްއެކޭ ްއެކޭ ްނުކުރެވޭނެ.އި ްތަފާތެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ

ނޑުްމިްދަން،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއެހެންވީމާ ނޑުމެންްއަޅުގަ ނޑުމެންްްއަށްްޖުލައ31ްިނަވަނީްއަޅުގަ ފަހުގައިްއަޅުގަ

ް ްރާއްޖެ ްކުރިއަތެދުމި ްގޮތުގައި ްހެޔޮ ްއެހެންމަގުގައި ްދާންޖެހޭ. ްމުސްތަޤުްްނޫނިއްޔާށް ްރާއްޖޭގެ ްބަނައޭ.ްމި ްވަރަށް ބަލު

ނޑު ކުރާްސަރުކާރުގެްބާރުތަކަށްްވެރިވެގަނެްމެންްމިއަދުްއުފާކުރަނީްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިއްޔަތުްކޮންޓްރޯލްއަޅުގަ

ްރަހުްތިބި ްގާތް ްޓެކުހަކީ ްގާތްްްމަތްތެރިފަރާތްތަކުން ްލޯބިލޯބި ްއެކުވެރި ްއަކީ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއުޅޭތީ. ްހަދައިގެން އެއްޗަކަށް

ނޑުމެންްއުފާކުރަނީްއާސަންދަްއެއީްރައީސްްނަޝީދުްއިޖާދުކުރިްއެއްޗެއްްކަމުގައިް ްކުއްޖަކަށްްހަދައިގެންްއުޅޭތީ.ްއަޅުގަ

ްކަމުގައި ްމަސައްކަތްކުރި ްބައިވެރިން ްސިޔާސީ ްބައެއް ްނައްތާލަން ްއޭތި ްބާވިްވިޔަސް ްނައްތާލުމުގެ ްއެ ްއެްޔަސް ރު

ްނެތީމަ. ްއަތުގައި ްއައްސަރިބަހާްބޭފުޅުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރާތީ. ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްއިްއެ

ްރަ ްއެސާބަސް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިްއްދުކުރަން. ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ނގޭ

ްޔޫ ްނަގައިްރާއްޖެ ްއެމް.ޑީ.ޕީްް،ޓާނެއް ްބޭރުން ްމަޖިލިސް ްތެރެއިންނާއި ްމަޖިލިސް ްމި ްބަދަލުކުރިއިރު ްބަދަލަކަށް ބޮޑު

ްފިއްތުންތަކާް ްހުރި ްއަޅުގަްއިސަރުކާރަށް ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްގޮންޖެހުންތައް. ްރާއްޖޭގެްހުރި ްމި ްކުރީ ނޑުމެން

ްހުޓަކައި،ްމިްރާއްޖޭގައިްއަންނާންްްމުސްތަޤްބަލަށް ްފައިދާތިބި ްރާްޓަކައި.ްމިއަދުްއަށްްރިހާްވެރިންގެ ްމި އްޖޭގެްވެސް

އެއްގެްމަތީގައިްމިްއޮތީްއެްޓެކްސްްއަޅުގަނޑުމެންްނެގީމަ.ްއެްޖީ.އެސް.ޓީްްމަތީގައިްމައިބަދައިޤްތިޞާދުްހަރުދަނާކަންް

ްއުސޫ ްޢާއްމު ްވެސް ްއެންމެންގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުރިން ްމީގެ ްނެގީމަ. ނޑުމެން ްވަކިއަޅުގަ ްޖޫސްޕެޓީްްލަކީ ލާރިކޮޅަކީ

ްއާްއާއިް ްލާރިކޮޅަކީްޖޫސްޕެޓީ ްވަކި ްއެ ްއޮންނަްއެއްޗެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދު ްބޯލަން ްނުބޮއިްތިމާމީހާްްއިްލޮލީ ލޮލީ

ްއެއްްބޭސްފަރުވާް ްރުްއަށް ްބޭސްލައްކަ ްއެއްޗެއް. ްޚަރަދުކުރާ ްސަލާންޖަހަންްސިޓީފިޔާ ްހިނުޖެްއަށް ރަށްރަށުގެް،

ނޑުް ްބޮއްްގޮ ްބަނދަރާްފައިބަންްްއިކުރާގަދޮށުގައި ްނަރުދަމާނުޖެހި، ްފައިސާއި ްއޮންނަ ްކަމުގައިްއަޅަން ހަމަޖެހިގެންްްއެއް

ްއެހެންވީމާ ްދިއުން. ްވާހަކަް، ްކަމެއްގެ ްރަނގަޅު ްކުރެއްވިޔަސް ްމައުމޫން ްރައީސް ްއަދި ްކުރެއްވިޔަސް ްނަޝީދު ރައީސް

ްބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްކޮންމެހެން ްދެއްކުމަކީ ނޑުމެން ްމައުމޫނުގެްއަޅުގަ ްރައީސް ްނޫން. ްކަމެއް ލިކަށިވާނެ



  

ްރާއްޖެ ްމި ްވެސް ްއެތައްްސަރުކާރުގައި ްތަރައްޤީގެ ްްއަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންނަވާފަ. ްއެބަހުރި ވަނ2008ްްަކަމެއް

ްރާއްޖޭގެް ްސްޕީޑ97ްްުްއަހަރު ްބޭނުންވީ ްމީހުން ްފަހަރުްްހާސް ްދެ ްބޭނުންވީ ްރައްޔިތުން ްފުވައްމުލަކު ބަދަލުކުރަން.

ްދުވެވަޢު ްއެއަ، ްރނުހެދުނު ްއައްޑ3ްްޫޕޯޓު ްބޭނުންވީ ްރައްޔިތުން ްސިޓީގެ ްއައްޑޫ ްހަދަން. ްތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްދިޔަ. ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެކަން ްޖަހަން. ްމެކުހަށް ްތަރައްޤީ ްއައި އަންނަމުން

ްއަޅުގަނ ްޙަޤީޤަތެއް.ްމިްފުރުޞަތުގައިްވެސް ްފާހަގަކޮށްލަންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްދުވަހުް،ޑު ްގޮތުންްމިްްއެ ވެސްްސިޔާސީ

އައްޑޫްް،އިޤްތިޞާދީްޕެކޭޖާްއެއްކޮށްްޔަސްްމިސާލަކަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެވިްްމަޖިލިސްްތެރޭގައިްތަފާތުވުންތަކެއްްހުރިްކަމުގައިް

ޕީންްމަސައްކަތްކުރިއިރުްއެމް.ޑީ.ް،އަށްްދުއިސައްތަްއެތަކެއްްމިލިއަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓެއްްހާސިލުކުރަންްސިޓީގެްތަރައްޤީ

ްޑީ.އާރު.ޕީ ްކެރުނީ ްލާން ްވޯޓެއް ްކެރިގެން ްހަމައެކަނި ްތެރެއިން ްޕާޓީތަކުގެ ްހުރި ްޚިޔާލުތަފާތުވުން ްގޮތުން އަށްްްސިޔާސީ

ްސިޔާ ްއަކީ. ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްމި ްމިއީ ްމީސްއެކަނި. ްތަފާތަސް، ްފިކުރު ްގޮތުން ްޑީލްްސީ ްކިްމީހުން ޔަސް،ްއަޅުވައޭ

ްތަރައްޤީ ްހަމަްްއަށްްރައްޔިތުންގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނިންމަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމުމެއް ްނަގަންޖެހޭ ޓަކައި

ްވެސްްއޮންނަްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްރިޔާސީްއިންތިޚާބުްމިްއަހަރުްފަހުކޮޅުްނުވަތަްމިްއަންނަްއަހަރުްހަމަްޔަޤީނުންް

ްހިސާބެއްގަް ްކިހާ ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެންނައިރު ްކަމަށް ްތޯއޭއި ްއިްނެއްކާްއަ؟ ްރާއްޖޭގެ ްމައްޗަށްްވެސް ންފްލޭޝަން

ްއަނެއްކާ ްހިނގައިގެންދާނެ.ްއަރައިގެންދާނެ. ްކެންޕޭނުތަކެއް ްބޮޑެތި ްއެތަކެއް ްފައިސާގެ ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ވެސް

ނޑުމެންްއިޤްތިޞާދަށްްބޮޑެތިްލޮޅުންތަކެއްްއަންނާނެ.ްއެހެންްކަމަްްމިފަދަްކަމެއްްކުރަމުން ނަމަްްވަނީްށްްދާއިރު،ްއަޅުގަ

ްމިއަދުްއަޅުގަނޑުމެންްއެބަް،ްނިކަމެތިްގޮތްތަކެއް.ްއެހެންވީމާްއޭގެްމޯހިރުގައިްއޮންނާނީްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށް

މިްމަޖިލީހުގައިްއިޤްތިޞާދީްގޮތުންްވަރުގަދަްނިންމުންތަކެއްްްފާތުވުންްހުއްޓަސް،ްއަޅުގަނޑުމެންޖެހޭްސިޔާސީްޚިޔާލުތަ

ްއިޤްތިޞާ ްނިންމަން. ްނިންމުންތައް ްވަރުގަދަ ްގޮތުން ްދީ ްކަމުގައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަމަްްވަނީްނުނިންމިއްޖެ

ނޑުމެންގެްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްއޭގެ ރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްބޭނުންވަނީްރާއްޖޭގެް،ްހިތިބޭސްްބޯންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮތުގައިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްއަށްްކަންތައްތައްްކުރާނެްވެރިކަމެއް.ްްރައްޔިތުންގެްތަރައްޤީ އެއީްއަޅުގަ

ނޑުމެންވެރިކަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަޅުގަ ްވެރިކަމެއްގައި ްއުއްވާނީްނިކަްގެ ްގެނެސްދީފަ.ްއެ ްއުއްމީދު މީދާްމެތިްރައްޔިތުންނަށް

ްއެް ްހުވަފެންތަކުގައިްއެއްކޮށް ްްމީހުންގެ ްއެހެންއަޅުގަނޑުމެން ްފަށާފަ. ްކުލަޖައްސަން ްހިތާމަވާނީ އަކީްްނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްމިްރާއްޖޭގެްތަރައްޤީްހުއްޓިފައިްއޮ ވެސްްްކޮޓަރިްތެރެއިންންނަްމަންޒަރުްފެންނާތީ.ްމިްސައިްއަޅުގަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްއިވޭ ްޕާޓީއ13ްާމެންނަށް ްް،އެއްކޮށްްސިޔާސީ ްތާއީދާލ1ްްަރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުން ޑޮކްޓަރްް،އެއްކޮށްްއްކަ

ްވަޙީދެް ްމުޙައްމަދު ްބޯލަންްއް ްސައިތައްޓެއް ްތިމަންނާމެންނަށް ްއެރުވީމާ ްގޮވައިްވެރިކަމަށް ްއޭގެްވެސް ްވާހަކަ. ނުލާ

ްމި ްހެނދުނު ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފެންނަމުްމަންޒަރުތައް ްއެބަްތަނުން ްރައީސް،ްން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭ.

ް ްހަމަ ނޑު ްދަންނަވާލަފާނަންްރިކޯޑަށްްއަޅުގަ ްމިްޓަކައި ްހެނދުނު ްކުއްލިްްއިއްޔެ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ މަޖިލީހުގައި

ްއުޅުނުއިްމައްސަލަ ްލައިގެން ްއެއް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްތިބީްޖެހީއްސުރ9ްެރު ްގްރޫޕުންްް،ހާޒިރުވެ ްޕާލިމެންޓްރީ ޑީ.އާރު.ޕީގެ



  

ްމަޢުޞޫމާނައި ްޑޮކްޓަރ ްލީޑަރު ްދާއިް.އެމުޕީ.ޕީްްއިބު ްވިލިމާފަންނު ްނިގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހާނުްރާގެ

ްމަނިކާްޙުސަ ްރަފީޤާ.ްއިއިން ްމެންބަރު ްބޭފުޅުނ9ްްްްއީމިްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްމަންޒަރު. ްފެނުނު ްއަޅުގަނޑަށް ޖެހިއިރު

ޖަހަންދެންްމ11ްްިންްފެށިގެންްއ9ްިްއިނގޭނެްއިއްޔެގަނޫން.ްމިކަންްއެްއެއްްވަޑައިގެންްކޮމިޓީތަކަށްްނުވަންނަްވާހަކަ

ްކޮންޓްރޯލުް ްއެފްލޯ ްދިޔައީ ްއިންކުރަމުން ްމިތާނގަް.މް.ޑީ.ޕީ ްމިއަދު ްއަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ފަންސަވީހަކަށްްްއިއެހެންނަމަވެސް

ޓަކައިްއެމް.އެމް.އޭްކައިރީގައިްްއަކީްވެރިކަމުގެްއާރާއިްބާރުތަކަށްްވެރިވެގަތުމަށްްއުޅޭްވާހަކަްންްމިމެންބަރުން.ްދަންނަވަ

22ްް ްހިތްވ22ްަރޭ ްމަސައްކަތްކުރިއިރު ްވައްޓާލަން ްވަންދެން ްމިއަދުދުވާ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުއްޓޭ. ްޖޯރު ްތަރައްޤީްްރާއި

ކަމަކީ.ްްރައްޔިތުންްވިސްނާނެްއީއުޅެނީްކީއްވެގެންތޯ.ްމިްހިތްވަރާއިްޖޯރުްނެތިގެންްމިްޓަކައިްމަސައްކަތްކުރަންވީމާްއަށް

ްނޫން.ްރައްޔިތުންް ްއެއްޗެއް ްދެވަނަ ްއެހެން ްބޭނުންވަނީ ްތަރައްޤީ.ްރައްޔިތުން ްބޭނުންވަނީ ްތަރައްޤީްްރައްޔިތުން ްބޭނުންވާ

ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްއަބަދުވެސް ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނުލިބޭނެ ްއަޅުގަނޑުމެންކަށް ްއެއް ްއޮތްކުރާ، ކަމަށްްްކެއްކުން

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަމަ. ްމަް،ވަނީ ްކުރާްމި ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްނޫންްޖިލީހުގައި ްްކެއްކުން ްމި ގެްފެބްރުއަރ7ްީކަމެއް

ނޑުމެންްމިއަދުްބަލަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްތާމައީްހިްނެތް.ްމިްފަހަކުންް މިްމަޖިލީހުގެްހުރިްކަމެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްއިޞްލާޙު ްހުށަްް،ނުވެގަވާއިދު ްސަރުކާރުން ްމިއަދު ްހަމައަށް ްހުސްވުމަކާ ްބިލުތައް ްމިހަޅަންޖެހޭ ްދަނީ. ނީްދަްގާތްވަމުން

ްއޮފްްޒީރޯްތޯ.ްމިކޮންްހިސާބަކަށް ްޕޮއިންޓުްްނަމަްތަރައްޤީގެްދުވެލިްވަނީއެހެންކަމަށްްއަށް.ްދަނީްޕޮއިންޓު ވެސްްދާނީ

ްޒީރޯ ްރައީސް،ްއޮފް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިންްްއަށް. ްމީހެއްގެ، ްދެ ްމިއަކީ ްހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން އަޅުގަ

ޓަކައިްްހާސިލުކުރުމަށްމީދުްލީޑަރުންްއެްމީހުންގެްސިޔާސީްއުއްްމީހެއްގެ،ްހަތަރުްމީހެއްގެްޤައުމެއްްނޫންކަން.ްސިޔާސީ

ޑީ.އާރު.ޕީްބައިބައިވެގެންްް،އަބަދުވެސްްއެްމީހުންގެްސިޔާސީްކުޅިތައްްކުޅެމުންްދާނެ.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްދިޔަ

ްއުއް،ްވެސްްސިޔާސީްލީޑަރެއްްގޮތް.ްއެްދިޔަ ްބޭފުޅާގެ ްކުޅުނުްމޮޅުްކުޅިއެ ޓަކައިްްއެއް.ްއެކަމަށްްމީދުްހާސިލުކުރަން

ނޑުްމު ްވެސްްއައްސަރިބަހާއިްސާބަސްްރައްދުކުރަން.ްއެއީްސިޔާސީްލަކުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްމިއަދުއަޅުގަ

ްކުޅެފިއްޔާް ްމޮޅަށް ްދައްކަންްއެްކުޅިއެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާވާހަކަ ްޖެހޭނެ. ްދަންނަވާލަންް، ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްރާއްޖޭ ްމި ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ްދެންތިބި ްބާކީ ްއަޅުބޭނުންވަނީ ްރޫޙާގައި ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްވާހަކަްގަނޑުމެން ނީ

ްމިް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްދެްދެއްކިޔަސް ްނަޝީދުްއޮތީ ްމުޙައްމަދު ްއެއީ ްފިް،ފިކުރެއް. ްޕީ.ޕީ.އެމްްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަދި ކުރު.

ްފިކުރު.މައުް،ރައީސް ްރައީސްްމޫނުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތް ްވަންދެންްމި ްދުވަހެއް ްމަނިކުފާނުކިހާ ސްްވެްތޯ

ްއިްއްވައިޤަބޫލުނުކުރަ ްއެންމެ ްޕާޓީގައި ްދެ ްމި ްއަޅުގަނޑަކީ ްފެނޭ. ްމިކަން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްސަފުގައިްއިންނަވާނީ. ސް

ްވޯޓާ ްއެއްކޮށް،ްސީދާ ްވޯޓާ ްމަސައްކަތްކޮށްފަްރައްޔިތުންގެ ްމީހެއް.ްއެކަމަށްްއިްއެއްކޮށް ްމިއަދުްހުރި ްްޓަކައި هللاްވެސް

ނޑަށްްވޯއަށްްޝުކުރުް އަދާކުރަން.ްމިްރާއްޖޭގެްރިޔާސީްއިންތިޚާބުްންނަށްްްޝުކުރުްދިންްރައްޔިތުޓުވެރިވަން.ްއަދިްއަޅުގަ

ްމިއަދުްފެންނަ ްޕާޓީތަކެއް ްސިޔާސީ ްގިނަ ްކިތަންމެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްސާފު. ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސްްްގޮތް

މޫނުގެްބޮޑުްބިޔަްށްްރައީސްްމައުއޮތީްއެމް.ޑީ.ޕީްއާއިްއެމް.ޑީ.ޕީއާްއިދިކޮޅަމިްރާއްޖޭގައިްމިްް،ސްޔަކުރަމުންްދިޔަްއުފަން



  

ްޕާޓީނިކަ ްޤައުމީ ްގޮފިތައް. ްޢަްއަކީްގަހުގެ ްއަދި ްގޮތްޕެއް. ްއޭގެ ްޕާޓީވެސް ްގޮތްޕެއް.ްއަކީްްދާލަތު ްއޭގެ ްމިއަދު ްވެސް

ރިްރައީސް.ްއެއީްހަމަްރައީސްްއުޅުނަސްްހަމަްއޭގެްގޮތްޕެކޭްއިނގޭތޯްޢިއްޒަތްތެވެސްްކިތަންމެްދުރުވާންްއަކީްޑީ.އާރު.ޕީ

ްއޭްކިޔަސްްތިްތިބެނީްބޭފުޅުންނަކީްއެމް.ޑީ.ޕީްްތި،ްނެތޭްބޭފުޅުންްބޭނުމެއްްްމޫނުގެްގޮތްޕެއް.ްއެހެންވެގެންްނޫންތޯްތިމައު

ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަހުގަ. ްއުނދަގޫްްއެހެންވީމާްްއެ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްބައެއް ްއޮތީ ްރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ

ްއަނެއް ްރައްޔިތުންނަށްްްނިންމުމެއް. ްރަްްބައި ްއަންނާނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްނިންމުމެއް. ްސާފު އީސްްވަރަށް

ޔަޤީންކަނ100ްްްނަމަް%ްވަނީްްނުގަންނަވާްކަމަށްނުކުމެވަޑައިމޫނުް.ްރައީސްްމައުްމޫނުތޯނަޝީދުތޯްނުވަތަްރައީސްްމައުް

ްނުކުމެ ްޓިކެޓުގައި ްމެއެ ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްޢަބްދުވަޑައިގަންނަވާނީ ްންބަރު ްޢަބްދުޔާމީްهللا ްމިްލްން ްއީްޤައްޔޫމު.

ނޑުމެ ގޮތް.ްމިްވާހަކަތައްްޔައުމިއްޔާވެގެންްދާނެ.ްމިްވާހަކަތައްްކުރިއަށްްްއޮތްްންނަށްްރާއްޖޭގެްކުރިމަގުްފެންނަންއަޅުގަ

ނިންމަންވީްްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުން،ްޤަތަކަށްްވެގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާމަސްްދުވަހުގެްތެރޭގައިްރައްޔިތުންނަށްްޙަޤ12ްީއޮތްް

ނޑު ްދާނީްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްްކޮންްްމެން ްއުއްދިމާލަކަށްތޯ. ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީްސ ްމަނިކުފާނުްމީދުްތެރި 5ްް،ޓުމިނ3ްެްކުރަނީ

ްބެލްް ްމިްޖަހާނެްްމިނިޓުގެ ްކުރިއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުޖަހާތީ ްބެލް ްއެހެންނަމަވެސް ްއެހެންނަމަވެސްްްކަމަށް. ދަނީ.

ނޑުގެްޕާޓީގެްއެހެންްމެް ނޑުްނިންމާލަމުންް،ްއެހެންވީމާއަރުވަންްބޭނުން.ްންބަރުންނަށްްއަޅުގަނޑުްފުރުޞަތުއަޅުގަ ްއަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްްދެވޭނެްްއިްއާއިްފަހުންްކެއިްވާހަކައިގަްއަކީްކުރިންްކެއިްވާހަކަްްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްވާހަކަ

ްތަރައްޤީ ްމެންބަރުން،ްއެއްްްއެއްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްްނެތޭ. ނޑުގެ ްމެންބަްއަޚް،އަޅުގަ ްދައުލަތުގެްޢިއްޒަތްތެރި ރުން،

ް،ނަމަްވަނީްއިތިބިކަމުގަްދައުލަތުގެްމުދަލުގައިްޖެހިފައިް،ްނަމަްވަނީްއިކޯރުވެފައިްތިބިްބަޔަކުްތިބިކަމުގަްމުދަލަށްްހަރާން

ްއަހަރުގެްސަރުކާރ30ްްު.ްއެއީްނަށްްޙައްޤުްއަދަބުްލިބެންޖެހޭނޭްއެްމީހުންް،އެްމީހުންްކޯޓަށްްގެންގޮސްްޝަރީޢަތްކުރެވި

ް ްސަރުކާރުއަހ3ްަވިޔަސް ްސަރުކާރުްރުގެ ްމިއަދުގެ ްއަދި ްްވިޔަސް.ްވިޔަސް ްނޫން ްމިޙުްއެ ނެތް.ްްއިތަނުގަްްކުމެއް

ްއެއްްމެންބަރުންނާ ްމެންބަރަކުްދިމާލަށް ްއަނެއް ްފައިދާްމެންބަރަކު ްއެއްވެސް ްއެއީކީ ްކަމެއްްްއަރައިގަތުމަކީ ްލިބޭނެ ްއެއް

ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން.ްނޫން ްޢިއްޒަތްތެރި ްރޫޙެއްގައިްްއަދި ްއެކުވެރި ްލިބޭނީ ްތަރައްޤީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ްވާދަކުް،ވާދަވެރި ްމަސައްކަތްސިޔާސީ ްތެރޭގައި ްއަރައިފިްރުމުގެއްގެ ްފިކުރަކަށް ްއެއް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮށްގެން.

ނޑުމެންްހަމަްނުހަނުްލޯބިވޭްޑީ.އާރު.ޕީްް،ނަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްްް.ވެސްްްދެކެމިްރާއްޖެްގެއްލޭނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްްދެކެ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަރައިފިއްޔާވެސް. ްފިކުރަކަށް ްއަނެކެއްގެްްއެއް ްއެކަކު ނޑުމެން އަޅުގަ

ްޖަވާބުދާރީ ްދައްކާއި، ްގޮތުގައި ްޒިންމާދާރު ްއަނެއްކާގޯސް ްރާއްޖެ ްމި ްނުކުރެވި ްތެރެއަށްްޚުދުމުޚްވެސް ތާރުކަމުގެ

ްޢިއްް ްރައީސްވެއްޓިގެންދާނެ. ްއެްރުމިހާް،ޒަތްތެރި ނޑަށް ްމިނިޓުްއަޅުގަ ްއެއް ްނގޭ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއޮތީ. ްބާކީ ލަތުގެްޙާްކަން

ވަރަށްްބިރުވެރިކަމެއްްްއީވެފަ.ްމިތީްއެއްްފިކުރަކަށްްގޮސްްހައިޖެކުއޮްގެްމީޑިޔާްމިއަދުްމިރާއްޖޭްްބިރުވެރިކަމަކީްމުޅިްމި

ްކިތަން ްތެރެއަށް ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސް. ްވެރިޢިއްޒަތްތެރި ްރަނގަޅު ްކެމްކިތަންް،އެއްްމެ ްރަނގަޅު ްއައިްމެ ޕޭނަކުން

ްއެރުނީމާްއިކަމުގަް ްބާރަށް ްވެރިކަމުގެ ްފެނުނީމާް،ވިޔަސް ްޖާހަތު ްވަރަށްްްއޭނާް،ވެރިކަމުގެ ްފެންނަލެއް ްކުށް އަށް



  

،ްޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާްނޑުމެންްހޯދަންކުރުވޭނެްނިޒާމެއްްއަޅުގަދާރީއެކުްޖަވާބުްޒިންމާދާރުކަމާ،ްއޭނާްއެހެންވީމާމަދުވާނެ.ް

ްކުރިް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްމުހިއްއަޅުގަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއޮތީ ްނިންމައިގެން.ްއެރުން ްނިންމުންތަކެއް މު

ްރައީސަްރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދުރައްޔިތުންގެ ްއަޅުގަނޑު ްވަޙީދާއިްވެސްްށް ްޑޮކްޓަރ ްގޮވާލަނީ ްއެްްމި ްއަދި

މަސްްދުވަހަކަށ2ްްްއެއަށްފަހުްމަނިކުފާނުްް.ޖެހޭނޭްދެއްވަންފަހުްއިސްތިއުފާްްއަށްްޖުލައ31ްިްމަނިކުފާނުގެްނައިބުްރައީސް

ްޤައު ްއެއްބަސްވެވޭހަވާލުވެްމާްމި ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ްނަމަްވަނީްކަމަށްްްވަޑައިގަންނަވާށޭ. ޤާނޫނުއަސާސީް،

ގެްފެބްރުއަރ7ްީމަސްްދީފައިްވިޔަސ12ްްްނޫންނަމަްއޭ.ްއެހެންއަހަރުްދޭނ5ްްީގެނެސްްދެންްއަންނަްވެރިއަކަށްްއިޞްލާޙުް

ްރަނގަޅުކުރަންގޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމުގައިް.ޖެހޭނޭްސް ްރަނގަޅުނުކޮށްފި ްގޯސް ްމިްްމާންތަކެއްޒަް،ނަމަްވަނީްއެ ފަހުން

ްގައިްއަންނާނެ.ްމާްފާޅުކަންްބޮޑުްގޮތެއްްްއެއަށްވުރެްރާއްޖޭގައިްލޭްއޮހޮރެވުމާއިްބަޣާވަތް

ް

 ން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުް

ްކަނޑައެޅިފައިވާްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަވީ.ްއަށް ްއެ ްހިސާބުން ްއެ ްވަގުތެއްްވަގުތު ްވަކި ްބަހުސްގައި ްމިއަދުގެ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްސެކްރެ ްދިނުމަށް ްއެދިވަޑައިގެންފަްޓޭރިއެމެންބަރުންނަށް ްއެހެންވީމާްޓުގައި ްނެތް. ްމިް،ްއެއް ްއަރުވަމުން ްއެގޮތަށް ްވަގުތު

ްރަޝީދު.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުގެންދިޔައީ.ްވިލުފުށީްދާއިރާ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްޢިއްޒަތް ްތަޞްދީޤުޝުކުރިއްޔާ ްއަރިހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްފޮނުވިތެރި ްފައިދާްް،ކުރަން ްވިޔަފާރި

ްނެގުމުގެް ްޓެކްސް ްފޮއިން ްމަޖިލީހަށް ްއަނބުރާ ްވާހަކަފުޅުްްނުވައިލުމާބިލު ްމެންބަރުންތަކެއް ްގިނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ގުޅިގެން

ްް...އާދެ،ްއެހެންކަމުންްއަޅުގަނޑުމެންްމިއަދުް.ދައްކަމުންްގެންދިޔައީް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއަރުވަން.ބަރަށްްފުރުޞަތުންކޯރަމްްގެއްލިއްޖެ.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްވާހަކަދެއްކެވިއާދެ،ް ްބިލަށް ްމި ްޢިމިއަދު ްގިނަ ްބިލާއިރު ްމި ްމެންބަރުން ްވާހަކަްބެހޭްއްޒަތްތެރި ްއެއްވެސް އެއްްްގޮތުން

ްކޮ ްވާހަކަނުދައްކާ. ްއަދިްރަޕްޝަނުގެ ްވާހަްއާއި ްމިްމުސްތަޤުބަލުގެ ްއެހެންކަމުން ްގެންދިޔައީ. ްއީްކަދައްކަމުން

ނޑުމެންްމިއަދުްބިލެއްްއަނބުއަ މިއަދުްް،އަޅުގަނޑުމެންގެްބަހުސްްދާްދިމާްރާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުވައިލުމުން،ޅުގަ

ްވަރަްމި ްދެންމެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްއާދެ، ްދައްކަްފެންނަނީ. ްވާހަކަފުޅުތަކެއް ްދިގު ްބޮޑުްވަށް އިފި.



  

މާލެތެރޭްް،މަނިކުފާނުްމާރާމާރީްއެްއިރާޅެއްްއެބަްނަގާ.ްއެްރާޅަކީްބޮޑުްރާޅެއް.ްއަޅުގަނޑުމެންްޓޫްފޯރްވަންްކޮމިޓީގަ

ްހުއްޓުވުމަށްް ްހޯދަންްމުލިއާގެްމާރާމާރީ ްހައްލެއް ްއެކަމުގެ ްއަށް.ްްއަށްްޓަކައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދުވަހުްސޮއިކުރީ ވަނީ،ްއަނެއް

ްވާް ްދެއްކި ްމި ްނަތީމިއަދު ްފިކުރެއްްޖާހަކައިގެ ްދެ ްބުނާ ްއެ ްޖުމްހޫްއަކީ ްޕާޓީނޫން. ްދިއުމަށްްްރީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއަށް

ްތައްޔާރީތަކެއް ްހުރިހާ ްއަޅައި،ްތަންމަތިްބަނދެ،ްހުރިހާްކަމެއްްނިންމައިފި.ްފޮށި،ްވެޓަކައިްކުރަންޖެހޭ ްއެއްޗެހި ފޮއްޓަށް

ް..ގެްވާހަކަްދެއްކުމަކީ.ފިކުރު،ްއެހެންވީމާް.ތަނެއްގައިްއޮއްވާްދެްފިކުރުްއޮތް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެއް.ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރައީސް ްވާހަކައިގަް،ޢިއްޒަތްތެރި ނޑުގެ ްއަދިްއެއްވެސްްއިއަޅުގަ ްޒާތަކަށް ްމެންބަރުގެ ްބޭފުޅެއްގެްްޢިއްޒަތްތެރި އެ

ްފިކުރަކަށް ްވާހަކަްްސިޔާސީ ނޑު ްމިްއަޅުގަ ްއަޅުގަނޑަކީ ްއަދި ްނުދައްކަން. ްބޮޑުްްވަގުތުްއެއް ްއެންމެ ްރާއްޖޭގެ ވެސް

ްޕާލިމެންޓްރީްގް ްޕާޓީގެ ނޑަށް،ްރޫޕުގެްނައިބުްރައީސް.ްއެހެންވީމާސިޔާސީ ވާހަކަްްލާފުްޚިްްނިސްބަތްކޮށްްޙަޤީޤަތާްްއަޅުގަ

ް...ނުދެއްކުންްއެދެން.ްދެންް

ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއިށީނ ްމެންބަރު ްޢިޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފުރުޞަތުދެވަޑައިގަންނަވާ. ްމެންބަރަށް އަރުވަން.ްއްޒަތްތެރި

ް..ވާހަކަފުޅުގައި.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްކޮރަޕްޝަނުއާ ްވާހަކަްދެ، ްވާްއާއިްގެ ްދައްކާްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިްއިއިރުގަހަކަތައް ްމިއަދު ްއިތަނުގަްފުރަތަމަ

ްވިދާޅުވެއްޖެވާހަކަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްބަް،ދައްކަމުން ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްމީހުންނަށްްމި އެއް

އެންމެްްއަހަރުްދުވަހުގެްތެރޭގައ3ްިވޭތުވެދިޔަްޑުމެންްބަލައިލަމާްހިނގާ،ްނރަޕްޝަނުގެްވާހަކަ.ްއަޅުގަނިސްބަތްކޮށްްކޮ

ްބަލައި ްކަންތައްތައް ްމަދު ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްއޮތް ްކޮށްފައި ްޢިއްޒަތްތެރިްމީހަކު ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްއެއީ ްހިނގާ. ލަމާ



  

ނޑުމެންްޓެކްސްއާކޮްްގެމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުް ްދަނީްއެްޓެކްސްްއިންްލިބޭްއާމްް،ދިއްްހެބެހޭްބިލުތަކެްްރަޕްޝަން.ްއަޅުގަ

މަނިކުމެންްނެގިްމަންޒަރުްްމޫސާފައިސާތަކެއްްދަނީްނޫނީްލިބުނުްއާމްްގޮތަށްްދައުލަތަށްްފަހިވާްއިންްކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުް

ް ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއާދެ،ްމިހާރުއަޅުގަ ްވެރިކަމުގަ. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދިޔައީ ްސަޕްލައި ްފިއުލް ްވެސް ްއެބަްއަށް ްދައްކަން

ްއޮ ްޗެކުމިލިއ6ްަތް ްރުފިޔާގެ ްރިޓާްން ްކޯޓަށްްރހުރީ ްއެބަހުރި ްވެސް ްމައްސަލަ ްމީހުންގެ ްކަހަލަ ންވެފަ.ްއަޅުގަނޑުމެން

ްރައީސް،ްފޮނުވާފަްފޮނުވާފަ.ްއެކަމަކު، ްފޮޓޯކޮޕީ.ްފޮޓޯޢިއްޒަތްތެރި ްހުރީ ްފޮނުވާފައި ްްއިކޮޕީ 52ްހުރީ.ްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެް ްބުނަނީ ްމާއްދާގައި ްމައްްވަނަ ްކަމެއްމީހެއްގެ ްޗަށް ްއެއްޗިހިތުހުގެ ްފޮނުވާ ްހަމަތަކުގެްްމަތުގައި ްޤާނޫނީ ވާންޖެހޭނީ

އެއްްމިްްއެއްގެްވާހަކަްމިހަކަލަްވާހަކަްްދިދ3ްްައެއްގެްވާހަކަްްދިދ6ްަ،ްކިކަމަށޭްވާންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމާމަތިންްހޯދާްހެް

ްއި ްބެހޭދައްކަނީ ްމީހުންނާ ްދަންނަވަްދިކޮޅު ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއެކަމަކު، ްގޮތުން. ްމޫސ21ްާނީ ްޑޮލަރު މަނިކަށްްްމިލިއަން

ްފަޅު ްބުނެފަތިލަފުށީ ްއޭ.ސީ.ސީން ްދިންއިރުގައި ްޕްރޮޖެކްޓުހިއްކަން ްއެއް ްހަމަ ްކޮށްގެންނުވާނޭ. ްއެކަން ްއޮތީ ްއި 53ްގެ

ްއަށްްދިން.ްއެންމެްމީހެއްގެްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.ްހަމަްއެހެންމެްްގޮތުގައިްއޭނަްގެޑޮލަރުްޑިފަރެންސްް،މިލިއަންްރުފިޔާ

ނޑަށްްފެނިގެންދިޔަްކުމުންދޫްބަނދަރުް އޮތީްްކަމަށްްއެްވާްއިއަށްްނަގާފަްމިލިއަންްރުފިޔާްއިތުރަށްްއޭނ11.9ްައަޅުގަ

އެންމެްމީހެއްގެްވާހަކަްމިްއޮތީ.ްްޖެނެރަލްގެްރިޕޯޓުންްފެންނަންްއެްއޮތީ.ްއޮޑިޓަރްއޭ.ސީ.ސީގެްރިޕޯޓުންްފެންނަންްއެ

ްއަޅުގަް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެން ްފެނިގެންދިޔަދައްކަނީ. ްގެސްޓުްނޑުމެންނަށް ްއެހެރީ ްނަގައިގެން.ްކައްދޫގައި ްއޭނަ ހައުސް

ްހަމައަށްް ްމިއަދާ ްގޮތުގައިްއޭނަްދައްކަންޖެހޭ.ްއެރުފިޔާްހަމައެކަނިްއިންޓަރެސްޓުްމިލިއަނ9ްްމިހާތަނަށް ތަންްއޭނަްްގެ

އްްނެތް.ްލިބޭްހުރިހާްއެްްގެްގޮތުގައިްދައްކާފަްއެއްްވެސްްކުލީްހަވާލުކުރިްދުވަހުންްފެށިގެންްމިއަދާްހަމައަށްްއެންމެްލާރި

ްއެްއެއްްްމްދަނީއާ ނޑުމެންްްރަޕްޝަނުގެްވާހަކަދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްކޮްނަގަމުން އާއިްމިްވާހަކަތައްްދައްކާއިރުގައިްއަޅުގަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދެން ްްވިސްނަންޖެހޭ. ްރާއްޖޭގެ ްބަލައިލާއިރުގައި ްރަށްްވުރެްްއަށ400ްްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީްްގިނަ ގެްވަނީ

 ..ކޮބައިތޯ.،ްޓިވިސްޓުންނަށްްދީފަ.ްއެހެންވީމާްއެމް.ޑީ.ޕީގެްއެކްްއިވެރިކަމުގަ

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާްދާ

ްފާސްކޮށްފަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުވީްްއިޝުކުރިއްޔާ ްބިލެއް ނޑުމެން މަްއަޅުގަ

ްތަޞް ްބެހޭްނުކުރައްވައި،ދީޤުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެކަމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފޮނުވާލީމަ ްބިލެއް ގޮތުންްްއެ

ްއިންްޓެކްސްްނެގުމުގެްބިލުްއަނބުރާްފޮނުވާލުމުންްމިްބިލާްމެދުްގޮތެއްްނިންމުމަށްްްވިޔަފާރިްފައިދާވިސްނާލަންޖެހޭނެ.ް

ްޢާމިރުްހުށަހެޅުއްވިްމަދުްތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްރާގެްޢިއްޒައަށްްފޮނުވުމަށްްކުޑަހުވަދޫްދާއިްޓަކައިްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީް

ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްދެން ްތާއީދުކުރަން. ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބަްްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްޕޮއިންޓެއް ްދެތިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ގޮތުން

ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއަސްލު ްބިލު ްމި ްކަމަކީ ްއެއް ްއައުމުް،ވިސްނާލަންޖެހޭ. ްއެނބުރި ްބިލު ްއެބަްމި ްސަބަބުން ގެ

ްވަ ްކަމަގުތުތަކެއް ްބޭކާރުވާ ްޔަޤީށް ްއެބަްނުންހަމަ ްކަންްވެސް ްމި ްވިސްނައިްއެނގޭ. ްއަޅުގަނޑުމެން ްތައްތަކަކީ



  

ް ްމަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ ްރަނގަޅަށް ްއެއްހަްފިކުރުކޮށްގެން ްކަންތައްތައް. ްބަލާއިރުްްއްލުކުރެވިދާނެ ގޮތަކުން

ްގޮތެއް ްކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ނޑުމެްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްބިލު ްމި ްމިވިޔަސް ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްސަރުކާރުްފޮނުވައިްން ލީ

ްއެހެންވީމާބަދަލުވެގެ ްދުވަސްކޮޅުގަ. ްއައި ްން ްބަދަލުތަކެއް، ްކޮންކަހަލަ ްސިޔާސަތަށް ްޓެކްސްގެ ކަމެއްްްސަރުކާރުގެ

ްއޮތް ްނޭނގި ްބޭނުންވާނީ ްއަނބުރާްގެންނަން ްމިހާރު ްދެން ްނިންމީ. ްބިލު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވެ އިރެއްގަ.

ްސިޔާސަތުގަފޮނުވާ ްޓެކްސް ްސަރުކާރުގެ ްދޭހަވަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްބަދަލުކުރަންޖެހޭްްއިްލުމުން ކޮންމެހެން

ްއެބަހުރި ްވެސް ްމީގަްކަންތަކެއް ްވެސް ްގޮތުން ްއިދާރީ ްދެން ްފާހަގަކުރައްވާފަްއިކަމަށް. ހުރިްްއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްންޖެހޭ.ްއެއީްއެއްްކަމަކަށްްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްްބަދަލުވާްގޮތަށްްމިްތައްްއަޅުގަނޑުމެންްހަމަްބަލައިގަންނަބައެއްްޕޮއިންޓު

ނޑުމެންްމިްބިލުްނިންމާއިންްފެށިގެނ2012ްްްޖެނުއަރ1ްްީއޮތީް ދެންްޚާއްޞަކޮށްްފުރަތަމަްް،ފޮނުވުނުއިރުްްއިްފަ.ްއަޅުގަ

ް ްކަމަށް ްއަހަރު ްފުށުްްހިމެނިފައ2012ްްިޓެކްސް ްއެބަްވާއިރުްތާރީޚީ ްއިންތިޤާލީްްއާދޭ.ްދެންްއެރުންތަކެއް ްކަމަކަށް އަނެއް

އުމާްއެއްކޮށްްއިންްޓެކްސްްނެގުމުގެްޤާނޫނުްއަްްވިޔަފާރިްފައިދ85/9ްާޤާނޫނު.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްްތުންްއެއީްބޭންކިންްގޮ

ް ނޑުްބަދަލުވެގެންދާތީ، ްއަޅުގަ ްއެއީ ްބުނެވޭ. ްއެބަ ްނެތްކަމަށް ްސީދާ ްގޮތް ްކުރާނެ ްކަންތައް ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ އެ

ނޑުމެންްްނގަޅުްނުކުތާްހިތުންްރަ ޤާނޫނުްްއީއެްމިްޓެކްސްްނަގަމުންދާްނިޒާމުްްއެއް.ްދެންްހަމައެއާއެއްކޮށްްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްނިޒާމ2011/5ުނަންބަރު ްނެގެމުންދާ ްޓެކްސް ްދަށުން ްއިންތިޤާލީްް،ގެ ްއެ ްބަދަލުވެގެންދާއިރު ްސަބަބުން ްބިލުގެ މި

ްނެތުމު ްސީދާ ްވެސް ްގޮތެއް ްކުރާނެ ްކަންތައް ްސަބަބުންމަރުޙަލާގެ ްއެް،ގެ ްމީރާްއަދި ްދަށުންްްބާރު ްގަވާއިދެއްގެ އަށް

ްނެތީމަ ްކުރުމަށް ްޕޮއިންޓު، ްމިްްއޮތް ްފާހަގަކޮށްލެވޭ. ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވެސްްްވެސް ްހުރިއިރު ްމިހެން ްކަމެއް ހުރިހާ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށި ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ްދޭތެރޭގައި ްބިލާ ްމި ްމުޙައްމަދުްމިއަދު ންބަރު

ނޑުްހިތުންްމަޢުލޫމާތުްފުރިހަމަޅުކުރެއްވިްޕޮއިންޓުނަޝީދުްއެްފާ ހާމަކުރެއްވިް،ްގެންްނެތިއަށްްލިބިވަޑައިްތަކަކީްއަޅުގަ

ހެދުމަށްްއެއީްއަށ0ްްްޓެކްސްް%ްވަނަްމާއްދާގައިްއޮތްްވިތްހޯލްޑިނ42ްްގެްތަކެއް.ްމިްބިލުގެްމިހާރު،ްމިްބިލުޕޮއިންޓު

ް ްބަޔަކުްްކޮމިޓީކުއްލިއަކަށް ްނިންމުމެއްްއިވަދެފަްްއަށް ްވިތްހޯލްޑިންވަނަްމާއްދާގައ42ްިނޫން.ްްނިންމި 0ްޓެކްސްް%ްވާ

ޓަކައިްމިްބިލުގައިްކޮންމެހެންްހިމެނޭްކަމެއް.ްްބޭއްވިްބޭއްވުމަކީްމީރާގެްލަފައާްއެއްކޮށްްޓެކްސްްނިޒާމުްފުރިހަމަކުރުމަށްް

ްޓެކްސް ްއަޅުގަނޑުމެން ްްއަދި ްވަގުތަކީ ްނެގޭ ްހުސްވަންދެންްމުޅިްއެ ްދިޔަ ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްބެހޭ ދިޔަްް،ޓެކްސްއާ

ްފަތުރުވެރިކަމުގެްދާއިރާގެްމަޓީްޓެކްސްްނެގުމުންްއެންމެްބޮޑަށްްއަސަރުކުރާްޖެހޭްކަމަކަށްްނުވާތީްވިތްހޯލްޑިންފެލައިލަން

ްތަން ްވިތްހޯލްޑިންފަދަ ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ްމިްތަނާ ްރާއްޖޭްޓެކްސް ްނެގުމަކީ ްވިޔަފާރީގެވަގުތު މާޙައުލަށްްްގެ

އެކަމަކުްނަގައިގެންްޓެކްސްްނިޒާމުްް،ޓެކްސްްއެްނިޒާމުްވިތްހޯލްޑިން،ްވާނެތީްށްްފަދަްބޮޑުްބުރައަކަްބަރުދާސްތުނުކުރެވޭް

%ް ްއެ ްވެފ0ްަހަމަޖެހޭތީ ްއޮޅުމަކުން ްއެއީ ްނިންމީ. ްކަމެއްްއިބާއްވަން ްދުވަހަކުްްއޮތް ްއެތައް ްސީދާ ނޫން.

ްްމީރާްް،މަޝްވަރާކުރެވި ްޑިސެމްބަރު ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފޮނުވާފ2011ްައިން އެއް.ްއެްްސިޓީްއޮންނާނެްއިގައި

ްރައީސުލްޖުމްހީރިއްޔާ ްބަޔާންކުރެވިފަްްސިޓީ ްއޮންނާނެ ްސިޓީގައި ްއެ ްފޮނުއްވެވި. ްވެސް ްވިތްހޯލްޑިންއަށް ޓެކްސްގެްްއި



  

ްހިމެނެންޖެހޭް ްތެރޭގައި ްޓެކްސް ްމި ްއެހެންވީމާްނިޒާމު ްކަމަށް. ،ް ްކޮންމެހެންމި ްނިޒާމު ްޓެކްސްގެ ވެސްްވިތްހޯލްޑިން

ްފަް ްކަންތައްކުރާ ްކަންތަކުގައި ްމިފަދަ ްވެސް ްޤައުމުތަކުގައި ްއެހެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެހެންްހިމެނެންޖެހޭތީ. ދައިން

ްވިތްް ްނެގުމަށްްވަގުތެއްގައި ްޓެކްސް ް%ްހޯލްޑިންގ ްއިތުރުކުރަނ0ްްޓަކައި ްފަސޭހައެއަށްވުރެ ްޙާލަތެއްގައި އިންްޖެހިއްޖެ

ްވިތްހޯލްޑިން ްގޮތަށް ް%ްޓެކްސްްއިތުރުކުރެވޭ ްބިލ0ުއަކީ ްމި ްހިމަނާފައި ްގޮތުގައި ްއެހެންވީމާނިންމާފަްގެ ްއޮތީ. ،ްއި

ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްހިތުން ނޑު ްމުޙަްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްދެއްކެވި،ްވިތްހޯލްޑިންްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްނަޝީދު ްއްމަދު

ހަމަްގޮތާއިްމަސައްކަތްކުރިްގޮތުގެްފުރިްްވާހަކަފުޅުގައިްމިްކޮމިޓީގެްމަސައްކަތްްދިޔަްްގޮތުންްއެްދެއްކެވިްޓެކްސްއާްބެހޭް

ްލިބިވަޑައިގެން ްވާހަކަފުްމަޢުލޫމާތު ްދެއްކެވި ްޤަްްޅެއްނެތި ްބޮޑަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެންނެވިްކަމަށް ްމި ްއާދެ، ބޫލުކުރެވެނީ.

ްދެންނެވިހެން ްފަށަމުން ްވާހަކަ ްކުރިން ްއަޅުގަނޑު ްބިލަް،ގޮތަށް، ްއަނބުރާްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނީ

ނޑުމެންްމިްޤާނޫނުްއަށްްގެންގޮސްގެންްްފޮނުއްވެވީމަްމިްކޮމިޓީ ކުރަންހުރިްއިޞްލާޙުތައްްކޮށްލުމަށްފަހުްއަނބުރާްއަޅުގަ

ްއަޅުގަ ްބިލެއް. ްގެންދަންޖެހޭނެ ްކުރިއަށް ްރައްޔިތުންނަށްއިޞްލާޙުކޮށްގެން ްމިހާރު ްްނޑުމެން ސީްއަސާދޭންޖެހޭ

ް ްއެއްޗިހި، ްމިްޚިދުމަތްތަކާ ްއެހެންވީމާ، ްނެގިގެން. ްވެސް ްޓެކްސް ްދެވޭނީ ްޚިދުމަތެއް ްހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ ްރައްޔިތުން

ނ ްއަޅުގަ ްއެބަ ްއިޤްކަންތައް ްރާއްޖޭގެ ްކުރަންޖެހޭ. ްއޮންނަންޑުމެން ްބިނާވެފައި ްދެން ްނިޒާމުގެްޖެހޭތިޞާދު ްޓެކްސް ނީ

ތަކަށްްހާރުްސިޓީފުޅުގައިްހުރިްޕޮއިންޓުމިްްއަށްްފޮނުވައި،ްބިލުްކޮމިޓީްްކުރަނީްމިއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުމައްޗަށް.ް

ްމި ްއަނބުރާ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްލިބޭނެްްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ްފުރުޞަތު ްބަދަލުކުރުމުގެ ްޤާނޫނަކަށް ކަމަށް.ްްބިލު

ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

 

ްްވުން:ވާހަކަދެއްކެމާލުްއަބޫބަކުރުްޒީޒުްޖަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާވަ

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،ްالسالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`. .24ްް ްރައްޔިތުންގ2012ްެއެޕްރީލް ގައި

އިންްްޓަކައިްފޮނުއްވެވިްވިޔަފާރިްފައިދާްހަށްްތަޞްދީޤުކުރުމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއަރިްްވައި،މަޖިލީހުންްފާސްކުރައްް

ްއެއްގޮތަކަށްްޓެކްސް ްއައުމަކީ ްމަޖިލީހަށް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްބިލު ްހައިރާންވާްްވެސްްނެގުމުގެ ނޑު ްނޫން.ްްއަޅުގަ ކަމެއް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެއީ ްބާރެއްްްސަބަބަކީ ްލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ްކުރައްވަންްް.އަށް އަދި

ތުންގެްމަޖިލީހުންްނިންމާްނިންމުމުގައިްއިތުރަށްްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭްވެސްްކަމެއް.ްސަބަބަކީްރައްޔިްޖެހިވަޑައިގަންނަވާނޭ

މަނިކުފާނުގެްޤާނޫނީްް.ްއެއީްއެފޮނުއްވަންޖެހޭނެްް،ނަމަްއަށްްފެނިވަޑައިގެންފިްކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމެއްްހުރި

ްމަސްއޫްމާޒިން ްއަދި ްބޭނުންްވެސްްލިއްތެއްއެއް ްދަންނަވާލަން ްޓެކްސްމެ.ްއާދެ،ްއަޅުގަނޑު ްވިޔަފާރި ްއަދިްްވަނީ އާއި

ް،ވެފައިްބިލެއްގައިްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްތަކަކަށްްތަކެއްްއެތަކަކީްވަރަށްްފަންނީްމަސައްކަތްްއިޤުތިޞާދީްއެހެނިހެންްބިލު

ްކުރެވިފައި ްކޮމިޓީގައި ްމަސައްކަތްތައް ްޢަބްދުްްވަނީްމި ްޑޮކްޓަރ ްދެންމެ ްހަމަްްވިދާޅުވިްމުމަޢުޞޫهللاްވެސް ފަދައިން

ްއެމީހަ ްކޮމިޓީގައި ްވަދެފައި ްްކު ްލަފުޒެއް ްފެނިވަޑައިގަންނަވާ ތަނުގައިްްމިްއެއީް،އުސޫލުްބަދަލުކޮށްލާބޭފުޅަކަށް



  

ްކޮމިޓީ ްހިމެނޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްދުވަހަކުްްހަމަގައިމުވެސް ނޑުމެންްްއެއްގައި ްއަޅުގަ ްނޫން. ްގޮތެއް ްހިނގި ްމަސައްކަތް ވެސް

މުންްއެްމައުޟޫޢަކާްމިފަދަްބިލެއްްކޮމިޓީއަކަށްްދިޔުްކުރާްގޮތަކީއްކަތްްމަސަްމިފަދަްފަންނީްނުވަތަްޓެކްނިކަލްްބިލުތަކުގެް

ބެހޭްގޮތުންްމަޢުލޫމާތުދެއްވަންްްއަދިްރާއްޖޭގައިްތިބިްފަންނީްބޭފުޅުންނަށްްއެްބިލާްއިދައުލަތުގެްމުއައްސަސާތަކާް،ގުޅޭ

ްއެކަމާްްސިޓީްފޮނުވައިްްގެްއިދާރާތަކަށްއަދިްސަރުކާރުް،އަށްްގެނެސްްބޭފުޅުންްކޮމިޓީްއެްބޭފުޅުންނަށްްދަންނަވައި،ްއެ

ްސާފުކުރައްވައި،ްބެހޭ ްމަޢުލޫމާތު ްފާޅުކުރައްްްއެްގޮތުން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގައި ްއަދި ްލަފާފުޅާ ްދެއްވާ ވާްބޭފުޅުން

ްރިޢާޔަތްކުރައްވައިް ްފަރުވާތެރިކަމާްޚިޔާލުފުޅަށް ްޖުމްލަްްވަރަށް ްހަމަ ްޖުމްލަްއެކު ްބަދަލުކުރަމުްއިން ްކިޔައިގެން ންްއިން

ގޮތަކީ.ްމީހަކުްވަދެލާފައިްތަންކޮޅެއްްބަދަލުކޮށްލާްއުސޫލަކުންްްގޮތަށް.ްއެއީްކޮމިޓީތަކުގެްމަސައްކަތްްކުރެވެމުންދާްގެންދާ

ްމި ްހިތުން ނޑު ްހިނގަމުންދާްްއަޅުގަ ްމަސައްކަތެއް ްއެއްވެސް ްް،ނަމަްތަނުގައި ްބިލުތައް ްލަސްވާނެްމި ފާސްކުރުން

ްއެއްވެސްްސަް ްޢިލްބަބެއްްނެތް.ްބިލުތައް ްފަންނީ،ްވަރަށް މީްފާސްވުންްލަސްވާްސަބަބަކީްވެސްްގިނަްބިލުތަކަކީްވަރަށް

ްބޭފުޅުންނަށްްް،ވާތީވެްބިލުތަކަކަށްް ްއަހުލުވެރި ްދާއިރާއަކަށް ްހުރިހާ ްމެންބަރުންނަކީ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

އްދަވައިގެންްމަޝްވަރާްހޯްހޯއްދަވައިގެންްޤާނޫނީޖުރިބާކާރުްބޭފުޅުންގެްލަފާފުޅުްއެކިްދާއިރާގައިްޢިލްމީްއަދިްތަްް،ނުވާތީވެ

ްގެންދަން ްލަސްވަނީކުރިއަށް ްއެގޮތުގެްޖެހޭތީވެ ްމަސައްކަތްްވެސް. ްމި ްއެހެންނަމަވެސްްްކުރެވެމުންމަތީން ްވެސް. ދަނީ

ްވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން ްގޮތުން ްއިޤުތިޞާދީ ްއަދި ްސަބަބުންނާ ްބަދަލުގެ ްކުދިކުދި ްއަންނަ ްސިޔާސަތަށް ޖެހޭްދައުލަތުގެ

ްހުރުމާ ްކަންތައް ްހަމަްބައެއް ްމައްސަލަތައްްްއެކު ްބައެއް ްޤާނޫނީ ްފެނިވަޑައިގަންނަވާ ްޖެނަރަލަށް ްއެޓަރނީ އެފަދައިން

ްބިލުތަކުގައިް ްކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްކަމަށްްހުރިްފާސްކުރާ ްލަފާއަރުއްވައިފި ްއެކަމާްއަށް ްއަލުންްްވާނަމަ މެދު

ްމަޖިްރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިޓަކައި ްފޮނުވުމަކީ ްމަސްއޫލީހަށް ްއަދާކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމަށްްްލިއްޔަތެއްއްޔާ

ްޤަބޫލުްއަޅުގަ ްވެސް ްތަޞްދީޤުކުރައްވަންްނޑު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ، ކުރަން.

އެންމެްފަހުންްްރިނޫން.ްއަޅުގަނޑުްހަނދާންްއެބަހުްފޮނުއްވާްބިލެއްްއަނބުރާްމަޖިލީހަށްްފޮނުވިްމިއީްފުރަތަމަްފަހަރެއް

ްއޮވެގެން ްލަފުޒު ްއިނގިރޭސި ްދެ ްއެންމެ ްބިލެއްގައި ްވެސް ްސަރުކާރުން ްމާްް،އޮތް ްލަފުޒުތައް ްއިނގިރޭސި ްބިލުގައި ްއެ

ްްގިނަ ްބިލެއް ްއަނބުރާ ްމަޖިލީހަށް ްވެސް ްވިދާޅުވެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފޮނުއްކަމަށް ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ށްްއަްވި.

ްއެގޮތުގެ ްއިޚްތިޔާރެއް. ްޙައްޤެއް، ްއޮތް ްމައްްލިބިވަޑައިގެންފައި ްޤާނޫނީ ްގިނަ ްވަރަށް ްފާހަގަކުރައްވައިްމަތީން ްސަލަތައް

ްއިޤް ްއަދި ްބައެއް ްފާހަގަކުރައްވައިތިޞާދީ ްލަފާފުޅާްްމައްސަލަތައް ްޖެނަރަލްގެ ްއަނބުރާްްއެޓަރނީ ްމައްސަލަ ްމި އެކީ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޅުގަފޮނުއްވީމާ ްއިޚްްހިތުން ްވަރަށް ްބަލައިގަނެްލާޞްތެރިކަމާނޑުމެން ްމިކަން ްސަބަބުންްކަްމިް،އެކު މުގެ

ްމުސްތަޤްް ްއަޤައުމުގެ ްފޯރައިދާނެ ްރިޢާޔަތްކޮށްބަލަށް ްމައްސަް،ސަރަކަށް ްއަލުންްމި ްފޮނުވައިގެން ްކޮމިޓީއަކަށް ލަ

ްރަނގަޅަށްް ްވެސް ްްފަރުވާތެރިކަމާް،އިހުނަށްވުރެ ްނިންމެވުމަށްްބަލައިްއެކު ްއަލުންްް،ފަހުކޮމިޓީން ްބިލު ްމި އަލުން

ްމަސައްކަތްކު ްހެދުމުގެ ްއިޚްްޤާނޫނަކަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިްްލާޞްތެރިކަމާރުމަކީ ްއެހެންކަމުން ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ އެކު

ްކޮމިޓީް ްފޮނުއްވަންޖެހޭ ްގޮތުން ްއިދާރީ ްފޮނުއްވަންޖެހޭ، ްބިލު ްމި ްކޮމިޓީގައިްްމައްސަލަ، ްފޮނުއްވައިގެން އަށް



  

ްބިދިރާސާކުރެއްވު ްމި ްގެންނަވާ ްމަޖިލީހަށް ްއަލުން ްދިޔުމަށްފަހު ްފާސްވެގެން ނޑުލު ްއަޅުގަ ްއެދޭްމަކީ ްކަމަށްްްގޮތްްވެސް

ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ ްއެގޮތަށް ްއަދި ްނިންމާލަން.ްްއެް،ވާތީވެ ްވާހަކަކޮޅު ނޑު ްއަޅުގަ ްތާއީދުކުރަމުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމިް ްމެންބަރުންނަށްްްޝުކުރިއްޔާ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެދިވަޑައިގެންނެވި ްވާހަކަދައްކަން ްމިހާތަނަށް ބިލަށް

ްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ްްމ6.2ްިރުވާްމިްނިމުނީ.ްއެެޖންޑާްއައިޓަމުްފުރުޞަތުއަ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުްކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.7

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއައިޓަމު ްއަޅ7ްުއެޖެންޑާ ްމިއަށް ނޑު ްތަޢާރުފުްގަ ްމަޖިލީހަށް ްދަށުންްދަނީ. ްއައިޓަމުގެ ްމި ްޤަރާރު. ްބިލާއި ކުރަންޖެހޭ

ްދަކުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްމިއަ

ް

ްއިޞްލާޙުކުރުން.ްގެް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއ8ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްސައްކަތެއްްނެތް.ްބިލެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަފުކުރެވިފައިވާްރިންްތަޢާރު.ްކ8ުއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.9

ް

ްންްވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތު

ްސައްކަތެއްްނެތް.ްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަ.ްއިބްތިދާޢ9ްީއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.10

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:



  

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.10އެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްމެންބަރުް-10.1ް-10.1 ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުްްކާށިދޫ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްهللا ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖާބިރު

އާއިްްއޭނާގެްރިޔާސީްވެރިކަމުގައިްޤާނޫނުއަސާސީް،ރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދުކެނެޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފައިވާްގ.ރައީސުލް

ބާރުގެްހަށްްލިބިދޭްވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލ99ްީޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކޮށްފައިވާްކަންކަންްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްބަލައި ްްދަށުން ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެދި ްމާއްދ142ްާތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް ްރިޢާޔަތްކޮށްްވަނަ އެްް،އަށް

ް ްބާކ144ްްީގަވާއިދުގެ ްޕާޓީތަކަށް ްވަގުތު ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްޤަރާރުގެ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދަންްއޮތް ްއެމް.ޑީ.ލާނަވައިގޮތް ްނަން. ްއަށް ްޕީ.ޕީ.އެމ16ްަޕީ ްމިނެޓު، 14ްްށް ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްމިނެޓު،4ްމިނެޓު،

އަށްްްވަކިްޕާޓީްއޮތް،ްމިނެޓުްއެބ2ްަޕާޓީގެްބާކީްްޤައުމީްްމިނެޓު،5ްޕީ.އޭްއަށްްްހަމަވެފަ.ްޕާޓީގެްވަގުތުްވަނީްްޖުމްހޫރީ

ްމެންބަރުން ްމެްނިސްބަތްނުވާ ްކޮންމެ ްކުރެ ްފުރުޞަތ5ްުންބަރަކަށް ްމިނެޓުގެ ްމިހާތ4ްައަރުވާނަން. ނަށްްމެންބަރަކު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެް.ްއަޅުގަނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްމިދައްކަވާފައިވޭްވާހަކަފުޅު

 .އަށް

ް

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ސް.ްއާދެ،ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްޤަރާރާްބެހޭްގޮތުންްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީް

ނޑުްދަންނަ ނޑަށްްޤަބޫލުއަޅުގަ ބޮޑުްމަންފާތަކެއްްްއްޔާްމިްޤަރާރަކީްއޭގައިްމާކުރެވޭްގޮތުގައިްވެއްޖެވާލަންްއޮތީްއަޅުގަ

އްްތްްޤަރާރެއްްވެސްްނޫނޭ.ްމިްޤަރާރުގައިްހަމައެކަނިްބޭނުމެބޮޑުްކަންތައްތަކެއްްއެކުލެވިގެންްހުށަހަޅާފައިްއޮްނުވަތަްމާ

ްޤަބޫލުް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެކަމުގައި ްއިންތިޚާބުގައި ްމި ްދާއިރާްްކުރެވެނީ ްވަޑައިގެންްމަނިކުފާނުގެ ރައްޔިތުންގެްް،އަށް

ްހުށަހަޅައިް ްބޭނުމުގައި ްފުއްދާލުމުގެ ްވަޢުދެއް ްކުރި ްހަމައެކުރިމަތީގައި ްދެން ްޤަރާރެކޭ. ްއުޅޭ އާއެކީގައިްގެން

ްބަހުސްގައި ްއިއްޔެގައި ނޑުމެންނަށް ްދަްްއަޅުގަ ްހެނދުނުގެ ްދިޔައީ ްފެނިގެން ްރަށްތަކުގައިްވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ންފަޅީގައި

ކަމަށްްމިހާރުގެްސަރުކާރުންްްކުރުމަށްްއޮތްްފުރުޞަތުްހަނިކުރުމަށާއިްއެކަންކަންްނުކުރެވޭނެްްތައްގެްމަސައްކަތްރިޒަމުޓޫ

ްފަރާތްތަކުންް ްްބައެއް ްްދާްްންނެރެމުޢަމުރުމަޢުރޫފުއެގޮތަށް ްްބޭނުމެއްތަން.ްއޭގެ ްފަހަރެއްގައި ްވެދާނެ އިންތިޚާބުގެްކަމަށް

ްސިޓީ ްއެޅި ްމައްތެރޭގައި ްބިންގާތަކުގެ ްއެ ްވެސް ްބިންގާތައް ްއިްހޮޓާތަކުގެ ްގޮތަކަށްްކުރަންމާރަތްޗަށް ނުޖެހޭނެ

ްދިޔުން. ްބިނާވެގެން ނޑަށްްމުސްތަޤުބަލުގައި ްވެއްޖެޤަބޫލުްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްވަޢުދެއްްކުރެވޭ ްއިންތިޚާބުގެ އްޔާ

ްވަޢުދުްްފުއްދާލުމަށްް ްއެ ްގެނެސްގެން ްމަޖިލީހަށް ްޤަރާރެއް ްމިފަދަ ްހާސިލުކުރުމަށްްްޓަކައި ްއުފާ ޓަކައިްްފުއްދިއްޖެކަމުގެ

ނޑުްދެކެމުންްްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްޤަރާރެއް ްއްޔާ.ވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިްމިްކަމުގައިްއަޅުގަ

ް

ްވުން:ވާހަކަދެއްކެهللاްޢަބްދުްްރަޙީމުގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްފޮނަދޫްދާއިރާް



  

ްރައީސުލް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްކޮށްފައިވާްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖުމްހޫރިއްޔާކަން

އިްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކޮށްފައިވާްކަންކަންްއާްއޭނާގެްރިޔާސީްވެރިކަމުގައިްޤާނޫނުއަސާސީް،ރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްކެނެގ.

ް ްލިބިދ99ްްޭޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްބަލައިވަނަ ްދަށުން ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށްްްބާރުގެ

އްދާގެްވަނަްމ144ްާއެްގަވާއިދުގެްްއަށްްރިޢާޔަތްކުރައްވައި،ްވަނަްމާއްދ142ްާއެދިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްދަށުން ްއެްهللا ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވީތީ ްޤަރާރެއް ްމިފަދަ ްޖާބިރު

ް ްވަރަށް ްޝުކުްލާޞްތެރިކަމާއިޚްްމަނިކުފާނަށް ްޤަބޫލުއެކީގައި ްއަޅުގަނޑު ްމިްރުދަންނަވަން. ްޤަރާރު ްމި ްގޮތުގައި ކުރާ

ްމާް ްއަންނަން ްމިވެއްްވެސްްލަސްްމަޖިލީހަށް ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްގ.ޖެހުްޖެ. ްނަޝީދަކީްކެނެނީ ްމުޙައްމަދު ރީގޭ

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުންނަވައިގެން ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްއިްއާްްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގިނަްްދެއްކެވިްވަރަށްސްގައިްވާހަކަފުޅުޤަރާރުގެްބަހުްޤާނޫނުތަކާްޚިލާފަށްްކުރައްވާފައިވާްބޭފުޅެއް.ްއަޅުގަނޑުްހިތުންްމި

ްމެންބަރުންް ްކުރައްވާފައިވާްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްފާހަގަކުރައްވާފަ. ްއެކަންކަން ވަނީ

ްއެްބޭފުޅެއްް ްއަދި ްވިޔަސް ްބޭފުޅެއްްްކަމަށް ްކުރިމަތީގައިްްނޫން ްޤާނޫނުގެ ްރައްޔިތަކު ްކޮންމެ ްދިވެހި ްވިޔަސް އެބަްްކަމަށް

ް ްއެގޮތުން ްޤައުމަށްްކެނެގ.ހަމަހަމަވާންޖެހޭ. ްދިވެހި ްރައްޔިތުންނަށާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ރީގޭ

ްއެ ްޚިޔާނާތްތަކާއި ްޤާނޫނާއަސާސީއާްމަނިކުފާނުްވެވަޑައިގެންފައިވާ ްބަލައިްކުރައްވާފައިވާ ްކަންތައްތައް ،ްޚިލާފު

ްޢިއްޒަތްތަޙުޤީޤުް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނޫނީްކުރުމަކީ ްކަމުގައި ްމަސްއޫލިއްޔަތެއް ްއެޅިފައިވާ ނޑުފުޅުގައި ްކޮ ްމެންބަރުންގެ ތެރި

ްއެ ްއާދެ، ްނުދެކެން. ނޑު ްމިްއަޅުގަ ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި ްކުރައްވާފައި ްލިސްޓުކޮށްްްމަނިކުފާނު ތާނގައި

ފާހަގަކުރަންޖެހޭްބައެއްްކަންތައްތައްްްވެސްްޚާއްޞަްގޮތެއްގައިްްއްޔާްވަރަށްްގިނަްވަގުތުްނަގާނެ.ްއެކަމަކުވެއްޖެްކިޔަން

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްކަމަކީ ްފާހަގަކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުގައި ްކަމެއްގެ ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްއޭގެތެރޭގައި ްއާދެ، އެބަހުރި.

ްފުޑާލުމަށްޝަ ްނިޒާމު ްގ.ްރުޢީ ްސަރުކާރުންކެނެޓަކައި ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްވެރިކަމުގައިްްއެް،ރީގޭ މަނިކުފާނު

ްސުހުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެނަވައިގެން ްއެޅުވުން. ްތަޅުއެޅުވި ްކޯޓުގައި ްދިވެހިްްޕްރީމް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ދުވަހަކީ

ތާރީޚުގައިްކަޅުްއަކުރުންްލިޔަންޖެހޭްދުވަހެކޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްތިންްބާރުްވަކިވެފައިްއޮތްްނިޒާމެއްގެްތެރެއިންްވެރިކަންް

ގޮތްްްޔާގެްޤާނޫނުއަސާސީގައިްވަރަށްްސާފުކޮށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްބާރުތައްްބެހިފައިވާދިވެހިްޖުމްހޫރިއްްް،މުންދަނިކޮށްހިނގަ

ްއޮއްވާ، ްއޮއްވާްބަޔާންކޮށްދީފައި ްޖުޑިޝަރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތުގައި ްބާރެއްގެ ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްބާރުްް،އަދި އެ

ްފުލުހުންްނައްތާލުމަށް ްސިފައިންނާއި ްދިވެހިރާއްޖޭްޓަކައި ްތަޅުްފޮނުވައިގެން ްކޯޓުގައި ްސުޕްރީމް ްދުވަހަކީްއެގެ ޅުވި

ްކެނެ ްވެރިކަމުގަމުޙައްްރީގޭޙަޤީޤަތުގައި ްނަޝީދުގެ ްމަދު ްމައްސަލަްއި ްއެ ްދުވަސް. ްގެއްލިގެންދިޔަ ްހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ

ްއެބަް ނޑުމެން ްހަމަްއަޅުގަ ްބަލަން. ްްޖެހޭ ްމާލިއްޔަތުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހުންްއެހެންމެ، ްމި ޤާނޫނަށް

ްތަޞްދީޤުނުކުރައްވައިްއިޞްލާޙުް ްއެ ްއޮއްވާ ްއާދެްގެނެސްފައި ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެއަރޕޯޓު، ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމާލޭ

ްކުންފުންޏާްހަވާލުކުރިްކުރުމަކީްވެސްްއެއީްއަޅުގަނޑުމެންްނުބަލާްދޫކޮށްލެވެންްއޮތްްމައްސަލަްްއިންޑިޔާގެްޖީ.އެމް.އާރު



  

ްހަމަ ްނޫން. ްދިވެްއެއް ްއެހެންމެ، ްޖުޑީޝަލް ްހިސޯހިރާއްޖޭގެ ްހިންރުސަރވިސް ްއެ ްވެސްްކޮށްގެން ނޑަކީ ްކަންތައްގަ ގި

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްބަލަންޖެހޭ... ްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްްގެލިއްޖެ.ްމްކޯރަ ްޢިްކޯރަމް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްއަޅުގަނޑު ްމެންބަރަށްްހަމަވެއްޖެ. ްއްޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްވުން:ވާހަކަދެއްކެهللاްޢަބްދުްްރަޙީމުގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްފޮނަދޫްދާއިރާް

ްހަމަް ްްއާދެ، ްޢިއްްއެހެންމެ، ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންްރައްޔިތުންގެ ްމާމިްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެނކޮޅެއް ްދާއިރާގެ ރިްގިލީ

ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްއިްދިއްގަރުްދާއިޔާމީނާهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްްމުލަކުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިއިްއިބްރާހީމާްމެންބަރުްޤާސިމު

ްނާޒިމު ްއަޙްމަދު ްޤާނޫނުއަސާސީއާްމެންބަރު ްބޭބޭފުޅުން ްހިފައިޤާް،ޚިލާފަށްްފަދަ ްބޭރުން ްއިމުގެ ކުރިްހައްޔަރުްނޫނީ

ނޑުމެންްމިއަދުްްކުރުމަކީް ފަދަްއެތައްްކަންތައްތަކެއްްތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭްކަންތައްތަކެއް.ްއާދެ،ްމިްބަލައިވެސްްއެއީްއަޅުގަ

ޙަޤީޤަތާްޚިލާފުްއެތައްް.ްއްވާފަްލަްތިްއޮޅުވައިލުންތަކެއްްވަނީްއޮޅުވައިްތުންނަށްްވަރަށްްބޮޑެޔިކުރެއްވިއިރުްއަދިްދިވެހިްރައްް

ްރައްޔިތުންވާހަކަފުޅު ްދައްކަވާފަްކުރިފުޅުމަތީގައިްގެްތަކެއް ްވޭތުވެދިޔަްވަނީ ްއާދެ،ްއެމް.3ް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޑީ.ޕީގެްއަހަރު

ްޚިލާފަށްްްހުރިްޤާނޫނުތަކާއިްގަވާއިދުތަކާްހަމައެއްްނެތިްހެދިް،ރަށްތައްްއެއްވެސްްއުސޫލެއްސަރުކާރުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްފަޅުް

ވެސްްްހުސްކޮށްލިްގޮތްްރައްޓެހިންނަށްްބަހައިްގާތްްމީހުންނަށާއިްތިމާގެްމީހުންނަށާއިްމީހުންގެްރަށެއްްއެއެތައ400ްްް

ް ނޑުމެން ްއަޅުގުގަ ްއެއީ ްމި ްމިއަދު ްވެސްްް،ތަޙުޤީޤުކޮށްމަޖިލީހުން ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްތަކެއް. ބަލަންޖެހޭ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްބޭނުންވަނީ ްހަމަްهللاްދަންނަވާލަން ްޤަރާރަކީ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމި ޖާބިރު

ނޑުމެންްމިްޤަރާރުްްމި ނޑުްގޮތަްއޮތްްމިހާރުންްމިހާރަށްްއަޅުގަ ހުށަހަޅާލަންްހަމަްށްްފާސްކުރަންްމިްމަޖިލީހުންްއަޅުގަ

ްކޮމިޓ11ްީ ްޚާއްޞަ ްއެކުލެވޭ ްމައްޗަށް ްތަޙުޤީޤުކޮށްްމެންބަރުންގެ ްނަގައިގެން ްބަލަންޖެހިފައިވާްް،އެއް ްމައްސަލަ މި

އެްސަރުކާރުްއޮތްއިރުް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުންްޖެހެނީްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްއަޑުއިވިއްޖެްއެމްްދަންނަވާލަންްކަމެކޭ.ްއެހެންްމި

ް ްފަހަރެތަފާތު ްމަތިއެތައް ްއްގެ ްވ30ްެން ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއަހަރު ްއަލްއުސްތާޛު ްރައީސް ްކުރެއްވި މޫނުްމައުރިކަން

ްއެ ްއިސްތަށިފުޅުގައި ްއިލްޒާމުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްއެތައް ްއަޅުވައި، ްބަދުނާމުތަކެއް ްދޮގު ްއެތައްްތައް ްއަޅުވައިގެން ތަކެއް

ްއެމަސައްކަތްތަކެ ްވެސް ްގެންދެވިއިރު ްކުރައްވަމުން ްއެކަންްއް ްނުކޮށްދެވުނު.ްއެްބޭފުޅުންނަކަށް ންނަށްްބޭފުޅުްސާބިތެއް

ްމި ްހަމަ ްނުދެއްކުނު. ްހެއްކެއް ްޢަބްދުްްއޭގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްهللاްގޮތަށް މިލިޔަނ800ްްްޔާމީން

ް ްކަމަޑޮލަރެއްގެ ްކުރި ްވިޔަފާރި ްދައްކައިްވަގު ްވާހަކަ ްށް ްމިތާނގައި ްގެނެސްގެންގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ތޮއްޑޫްް،މާލިއްޔަތު

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަވަޙީްދާއިރާގެ ްޗާޓެއް ްފާޑެއްގެ ްއިންނަވައިގެން ްމުޤައްރިރަކަށް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްހައިްދު



  

ް ްބޯޑުތަކުގައި ްޙަޤީޤައަތްއަތަށް ްއެއްވެސް ްވެސް ްވާހަކަތަކުގައި ްދެއްކި ްހަދައިގެން ްދިވެހިްްތެއްކުރަހާ ނެތްކަން

ވާހަކަްްމިް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދެއްވާފަްކުރިމަތީގައިްހާމަކޮށްްގެްމީޑިޔާްޔާމީންްއެްކޮމިޓީގައިهللاްވަނީްޢަބްދުރައްޔިތުންް

ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ްްދައްކަމުންދާއިރު ްކަމެއް ްއަދި ްބޭނުންްއަޅުގަނޑު ްއިމުގެްްސާސީޤާނޫނުއަް.ދަންނަވާލަން ްޤާނޫނު އާއި

ްކަ ްކުރެއްވި ްބޭރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީމެއް ްއައުމުގެ ްނިމުމަކަށް ްސަރުކާރު ްގެ ްކަމަށް ްއަސްލު ްއާދެ،ްޢަބްދުއެ ްކަމަކީ هللاްހިމެނޭ

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްއަޅުގަނޑު ްގޮތެއްގައި ްޚާއްޞަ ްހަމަ ްކުރުން.ްއެއީ ްހައްޔަރުކުރި ްފަހަރެއްގެްް.ޤާޟީ ްއެތައް ތަކުރާރުކޮށް

ނޑަށްްއެނގިފަްމަތިންް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްބައެއްްބޭފުޅުންްވެސްްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްއެމް.ޑީ.ޕީގެްގޮތުންްއޮތްްއިްއަޅުގަ

ްވަޙީދުްޢަ ްޢަބްދުްލީ ްވަނީ ްކަމަށް ްލަފާއެރުވި ްރައީސަށް ްވެސް ްބޭފުޅުން ްފަދަ ްދޫކޮށްލާށޭްهللا އެހެންނޫނީ،ްް.ޤާޟީ

ް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވެރިކަން ްއެކަމަކު، ްއަތުވެދާނޭ. ްނިމުމަކަށް ްގެންދިޔައީ ްނިމުނަވިދާޅުވަމުން ްވެރިކަން هللاްޢަބްދުްސް

ް..އް.ކަންތަްްދުލެއްްނުކުރާނަމޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަތިމަންނަމެންްްއެއްްޤާޟީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރިޟާގުރައި ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމައްސަލަދޫ ްނިޒާމީ ްދާއިރާގެްް. ްތޮއްޑޫ ްޢަލީްްއެއް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދު...ްވަޙީް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުްޢަލީްވަޙީްްއްޑޫްދާއިރާގެތޮ

ނޑަ ްކަ ްހަމަ ްދެން ްރައީސް، ްއޮޅޭޢިއްޒަތްތެރި ްމަޢުލޫމާތު ްހަމަ ްދެން ްވާހަކަްްއެޅިގެން ްދެއްކީމަގޮތަށް ރައީްސް،

ްމިރަނގަޅު ްއިރެއްގައި ްއެއްވެސް ްއަޅުގަނޑަކީ ްއެއީ ްހިތާމަކުރަން. ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ްްނުކުރައްވަންޏާ ރުްއަހ3ްަވީ

ނޑަކީްޤައުމީްސަލާމަތާްއްޔަތުްކޮމިޓީގައިްއުޅުނުްމީހެއްމާލި ބެހޭްކޮމިޓީގެްކުރީގެްމުޤައްރިރު.ްދެންްްވެސްްނޫން.ްއަޅުގަ

ްއޮޅުނީމަ ްއެއްޗެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްކިޔާއިރު ްކުށް ްމަޢުލޫމާތުގެ ްއެކަހަލަ ްދެންްް،އެހެންވީމާ، ްދެރަ. ވަރަށް

ްމި ްްފުރުޞަތުގައިްއެހެންނަމަވެސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްވެސް ނޑަށްމެންބަރު ްތާއީދުްްއަޅުގަ ްކުރައްވާ އެ

ނޑުގެ ނޑާއިްއަޅުގަ ްއަދާކުރަން.ްގެްރައްޔިތުންގެްނަމުގައިްޝުކުރުދާއިރާްއަޅުގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:



  

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްްބެހޭ ްދާއިރާގެ ްގުރައިދޫ ްނޫން. ްއިބްއެއް ްމެންބަރު ްރިޟާޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތުްް،ރާހީމު

ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްްދޫކޮށްލައްވައިފި. ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްއަރުވަނީ ްއީވާްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ް.ްއަށްްްهللاޢަބްދުް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްهللاްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދުް

ްބޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއެތެރޭގައި ްއޭރުގައި ްތިއްބާ ްރައްޔިތުންގ16ްްެރުގައި ވަނަ

ްހިނގައިް ްމަޖިލީސް ްއިވިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވުޟޫކޮށްގެނ241ްްދިޔައިރު ްބަޣާވާތެއްްް،ކޮމިޓީގައި ހުވާކޮށްގެން

ްއޭރުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...ގެންނަންްއުޅުނުްވާހަކަ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްޢަމަލުކުރަންްްގެލިއްޖެ.ކޯރަމް ްގެއްލި،ްގެއްލުމުން ްކޯރަމް ްދަނިކޮށް ްހިނގަމުން ްޖަލްސާ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމަޖިލީހުގެ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމ36ްާމަޖިލީހުގެ ްވަނަ ްއޮންނަނީ، ްމި ްމާއްދާގައ37ްިއްދާގައި ްޖެހުމަށް.ްްއޮންނަނީްވަނަ ރަނގަބީލު

ްޖަހާފަްރަނގަބީލު 5ްްއި ްބަލަން. ްހަމައިމިނެޓުވ5ްީމިނެޓު ްކޯރަމް ްވެސް ްއެހެންވީމާްރު ްނުވި. ްއެއް ްމިް، ގަވާއިދުގައި

ްއިޚްތިޔާރުް ްލަސްކޮށްލުމުގެ ްވަގުތަކަށް ްއެހެން ްޖަލްސާ ްލިބިގެންވެއޭ.ްްބުނަނީ ްރައީސަށް ްއޮންނަނ10:30ްީމަޖިލީހުގެ ގައި

ނޑުްދެންްޖަ،ްގުތުކޮޅެއްްދިނުމަށް.ްއެހެންވީމާްޓުގެްހުސްވަްމިނ30ްިލްސާގެްހުސްވަގުތުކޮޅެއް.ްމަޖިލީހުގެްޖަ ލްސާްއަޅުގަ

ނޑާލަން.ްވައްސަލާމްންްއަޅުގަނޑުްޖަގައި.ްމިްހިސާބ11:00ުފަށަންްގަސްތުކުރަނީް  ޢަލައިކުމް.ލްސާްމެދުކަ

ް

 ]އަށ11:00ްްްއިނ10:20ްްްހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހު ްކުރިއަ`. ްޖަލްސާ ްބެލިއިރުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ްގެންދަން ްމަްްށް ްހަމަނުވާތީ ްކޯރަމް ޖިލީހުގެްޖަލްސާގެ

ޖަލްސާގެްކޯރަމްްހަމަވެފައިްނުވާތީ،ްއަޅުގަނޑުްމިހާރުްމިްޖަލްސާްމަތިންްޢަމަލުކުރުމުންްވެސްްްގަވާއިދުގައިވާްގޮތުގެް

ްގައި.11:30ްފަސްކޮށްލަނީ.ްދެންްޖަލްސާްފަށާނީް

ް

 ]އަށ11:33ްްްއިނ11:06ްްްޖަލްސާްމެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން:ް[

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާ



  

ްލަސްކުރު ްފެށުން ްޖަލްސާ ްނެތިގެން ްކޯރަމް ްޖަލްސާ ްގެއްލިގެން ްކޯރަމް ްހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ްއާދެ، މަށްފަހުް`.

ްކުރިއަް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރި ްނުނިމި ްފަށަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން .ްއެޖެންޑާްމަސައްކަތުންްށް

ް ްކާށިދ10.1ްޫނަންބަރު ްޢަބްދުް. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްهللا ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖާބިރު

ްކޮށްފައިވާްގ.ކެނެރީގޭްމުޙައްޖުމްހޫރިއްޔާްރައީސުލް ްޤާނޫނުއަސާސީކަން ްވެރިކަމުގައި ްއޭނާގެްރިޔާސީ ްއިްއާްމަދުްނަޝީދު

ގެްދަށުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްލިބިދޭްބާރުގެްވަނަްމާއްދ99ްާޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކޮށްފައިވާްކަންކަންްޤާނޫނުއަސާސީގެް

އެްް،އަށްްރިޢާޔަތްކޮށްްވަނަްމާއްދ142ްާދަށުންްބަލައިްތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށްްއެދި،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ް ްދ144ްަގަވާއިދުގެ ްމާއްދާގެ ްޤަްވަނަ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްށުން ްބަހުސް ްގެންދިއުން.ްއަކުރިއަރާރުގެ ްފުރަތަމަްށް ނޑު ޅުގަ

ްއަށް.هللاްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ް

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާهللاްޢަބްދުްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއީވާް

ނޑުމެންްނިންމާ ނޑުްކުރިންޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ ވަނ16ްްަނެވިހެންްވެސްްދެންލުމުގެްކުރިންްއަޅުގަ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްވުޟޫކޮށްގެނ241ްްރައްޔިތުންގެ ްއޭރުްް،ކޮމިޓީގައި ްބެލީ. ްބޭއްވޭތޯ ްބަޣާވާތް ްފުރަތަމަ ހުވާކޮށްގެން

މަދުްނަޝީދުްއެމް.ޑީ.ޕީގެްރައީސްގެްވެރިކަމަށްްހައެއްކަްގަލޮޅުްކެނެރީގޭްމުޙައްއިންތިޚާބުވެފައިވާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްބެލީ.ް،ނުވެްމަސްދުވަސް ްގެނެވޭތޯ ްބަޣާވާތެއް ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަތްްްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންގެްކުދެން ރީ

ވެފައިވާްޤާނޫނުތަކަށްްރާރެއްްލައިގެންްއޭރުގައިްފާސްފަހަރަކުްޤަ،ްރާރެއްލަބިއްޔަތުްހޯދައިގެންްފަހަރަކުްޤަމަޖިލީހުގެްއަޣްް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާބަދަލުް ްނަމަވެސް ްގެންދެވޭތޯ،ްގެނެސްގެން ްކުޑަކުރަމުން ްކުޑަކުރަމުން ްމަދުމަދުން ްބާރުތައް ގެ

ނޑައިރައީސު ްކަ ްބާރުތައް ްލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްލެވޭތޯ.ްމި ްމަސައްކަތެއް ްގެންދިޔައިރުްްއަހަރ3ްުހުރިހާ ްކުރެވެމުން ވަންދެން

ްވެރިް ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްވެރިކަމުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް 65ްްކަމުން ްމީހުންނަށް ްޔަނާއިއަހަރުގެ ްދޭން ފަށައިފި.ްތްތައް

ްބައްޕައިން ްއެކަނިވެރި ްމައިންނަށް، ްއެކަނިވެރި ްމައިންނަށާއި ްއެކަނިވެރި ްނަށް ްދޭން ްއިނާޔަތްތައް ވުރެްދެހާހަށްފަށައިފި.

ްޕްރޮގްރާމު ްތަޢާރުފުކޮށްފި،ްހުނަރު ްއަޅައިފި،ްއާސަންދަ ްފްލެޓު ްކުދިްއަދިްމެދ40ްުހިންގައިފި،ްްގިނަ ްގާތަށް ްމިލިއަނާ

ްގޮސް،ްފަންތީ ްމިހެން ްގޮއްސި.ްމިހެންްގޮސް ްދެމުން ްލޯނު ްވިޔަފާރިވެރިންނަށް ްބަޖެޓަށ2012ްްްގެ ްއަހަރުގެ 300ްވަނަ

ްހަރުދަނާ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްްކުރަންްމިލިއަން 300ްްވެގެން ްބަޖެޓަށް ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ އެކުލަވާލައިްމިލިއަން

ްޕްރޮގްރާމު ްހިންގައިގަތީމާްއާސަންދަ ްކުްރަނގަޅަށް ްމިރަްމިކަން ްރައްޔިތުންގެްްން ްއަދި ްމިހެން ްރޭކާލީ ްމީހުންނަށް އުޅޭ

ްތެ ްތިބެގެންްމަޖިލީހުގެ ްކުރަން ްމިކަން ްމިްރޭގައި ްނުވާނެތިމަންނާމެނަށް ްވިސްނިގެންކަން ްއެކަން ޢިއްޒަތްތެރިްް،ކަން.

ްނިކުމެ ްމަގުމައްޗަށް ްކަންްް،ރައީސް ްބެހީ. ްއެްފައިސާ ްވެސް ްއެހެންޏާ ްބަހަްކުރާން ްފައިސާ ްގޮތަށް ގެންްއިނގޭ

ްސިފައިންނަށްް ްބަހައިގެންްފުލުހުންނަށާއި ްއަނިޔާކޮށްގެންްް،ފައިސާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނެރެގެން މަގުމައްޗަށް

ްއި ްފުރާނަފުޅަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްްއެް،ންޒާރުދީގެންއިންތިޚާބުވެފައިވާ ްއެއިޢާްމަނިކުފާނުގެ މަނިކުފާނުގެްްލާއަށާއި



  

ްފުރާނަރަހު ްވައްޓާލީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްއަްމަތްތެރިންގެ ްވެރިކަމެއް ްއިންތިޚާބުވެފައިވާ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއިންޒާރުދީގެން ށް

ްކާމިް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހަޖަމުްް،ޔާބަށްރައީސް، ްކާމިޔާބުތައް ްބަޣާވާތްކުރަންްހަމަ ްރައްޔިތުންނަށްްނުކުރެވިގެން ްދިވެހި ޖެހުނީ.

ްހުށަހެޅި ްތަޢާރުފުްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްނިޒާމުްކަންކަން ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ްފައިދާއިން ްވިޔަފާރީގެ ްކަންކަން، ކުރި

ްގާއިމުގެނެސްގެން،ްއިޖުތިމާޢީްއިންޞާފެ ްޢަދާލަތެއް ްއިޖުތިމާޢީ ްވިޔަފާރިވެރިންނަށްްއް ްމެދުްފަންތީގެ ްއަދި ކުރުން.ްކުދި

ްދީގެންްމިނިވަންކަމެއްްގެނައުންްކޮންމެވެސްްކަހަލަްފައިސާ ްދުންތެރިކަމާއިްއިންޞާފާފުއްްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްް.އެއް

ްއެ ްފެށީމާ، ްހިންދެމިލާން ްތިމަންނާމެންްލިބިގެން ްފަށައިފިއްޔާ ްދާން ްވެރިކަން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބާރުމިނުގައި ްމި ނގުނީ

70ްް،ހަކަށްދެންްކުރިއަށްްއޮތްްފަންސާދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަމަކަށްްްތަކުންްހުއްޓާލިއްޔާްނޫނިއްޔާކޮންމެވެސްްކަހަލަްގޮް

ނުވެވިއްޖެއްޔާްތިމަންނާމެންގެްތިމަންނާމެންނަށްްވެރިކަމާްކައިރިްް،ކަންހަރަކަށްްއެހެންްބަޔަކަށްްކައިރިނުވެވޭނެށްްއަވަރަކަ

ް ްފެންމަތިވާނެކަނ30ްްޖަރީމާތައް ްޖަރީމާތައް ްއަނިޔާތަކާއި ްދުވަހުގެ ްހަރުދަނާވެއްޖެއްޔާްް،އަހަރު ްނިޒާމު ޝަރުޢީ

ް ްމައްސަލަތައް ްތިމަންނާމެންގެ ްގެނަްބަލާކޯޓުތަކުން ްބަޣާވާތެއް ްއެނގުނީމާ ްޢިއްޒަްނެކަން ްފެބްރުއަރީްއީ. ްރައީސް، ތްތެރި

ްހުއްޓުވާލަންްްއ7ާ ްމަސައްކަތް ްކުރަމުންދިޔަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްގެނެސްގެންްހަމައަށް ްބަޣާވާތެއް ް،ްވެގެން ގައ7ްިފެބްރުއަރީ

އެއްްނުލެވޭނޭ.ްްސްްތިޔަހެނެއްްހުއްޓުވަގައިްނިކުމެްއަޅުގަނޑުމެންްބުނީްއަދިވ8ެންްވައްޓާލީމާްވެސްްފެބްރުއަރީްވެރިކަ

ްއިންޞާފުް ްގާއިމުކުރާނަމޭ. ްއިންޞާފު ްހަމަ ްބުނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްވައްޓާލީމާ ްވެރިކަމެއް އަނިޔާކޮށްގެން

ްމި ްނިކުމެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިކުމެ ްމިހެންްްގާއިމުކުރަންދެން ްތިޔަްް.ތިބީ ްލައިގެން ްޤާރާރު ްއަދި

ްނުް ްމިކަމެއް ްނިކުމެ ްހަމަ ްވެސް ްވައްޓާލީމާ ްވެރިކަމުން ްމަނިކުފާނު. ްދިވެހިރާއްޖޭގައިްްވާނެ ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތިބީ

ްގާއިމުނުކޮށް ްވެް،އިންޞާފު ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްނެތިން. ްހުއްޓާލާކަށް ނޑުމެން ްރައްޔިތުންނަށްއަޅުގަ ްދިވެހި ްރިކަން

ހަމައަށްްްވަނަްދުވަހ7ް،2012ްާފެބްރުއަރީްރައްޔިތުންގެްވެރިކަމަކީްްއަނބުރާްހަވާލުނުކޮށްްހުއްޓާލާކަށްްނެތިން.ްދިވެހި

ްނޫނިއްޔާް ްގާއިމުކޮށްފައި ްވެރިކަން ްއެ ްވެރިކަމެއް. ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްވެރިކަމެއް. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެއީ ްވެރިކަން. އޮތް

ްޤަރާރުތަކަކަށް ްމިކަހަލަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތިން ްހުއްޓާލާކަށް ނޑުމެން ްނޫންްްއަޅުގަ ްބައެއް ސިހޭނެ

ނޑުމެންނަކީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރިފުކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާވައި

ޖާބިރުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްهللاް`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްފާއިް ްދައުލަތުގައި ްދިވެހި ްޤަރާރަކީ ްއޭރުގެްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްހިނގަމުންދިޔަ ްތެރޭގައި ްއަހަރެއްގެ ްދެތިން ތުވި

ނުއަސާސީްގ.ކެނެރީގެްމުޙައްމަދުްނަޝީދު،ްއޭނާގެްރިޔާސީްވެރިކަމުގައިްޤާނޫްލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމުގައިްހުންނެވި،ރައީސު

ްޤާނޫނާ ްކަންކަންްޤާނޫނުއަސާސީގެްްއާއި ްމަޖިވަނަްމާއ99ްްޚިލާފަށްްކޮށްފައިވާ ްލިބިދޭްދާގެްދަށުންްރައްޔިތުންގެ ލީހަށް

ްބަލައިް ްދަށުން ްވެސްްްބާރުގެ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަރާރެއް. ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއެދި ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް



  

ް ްދުވަހު ްއަހަރެއްހާ ްތިން ްފާއިތުވި ްބޭނުންވަނީ ްޕާޓީތަކާްދަންނަވާލަން ްއެހެނިހެން ްވެރިކަމަށްްއިއްތިހާދުވެގެްއެމް.ޑީ.ޕީ ން

ްއެް،ވަޑައިގެން ްވެރިކަމުގައި ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފަހަރުްއޭރުގެ ްތަފާތު ް،މަނިކުފާނު

އެކު.ްއެގޮތުންްއަޅުގަނޑުްވަރަށްްފަރިތަކަމާ،ްއޭވަނީްޚިލާފުވެވަޑައިގެންފަްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަސާސީްއާއިްޤާނޫނުތަކާ

ްއެް ްބޭނުންވަނީ ްްދަންނަވާލަން 2008ްްމަނިކުފާނު ްމަހުގެ ްނޮވެމްބަރު ްއަހަރުގެ ްއަންގާރ11ްްަވަނަ ްއެއީ ްދުވަސް ވަނަ

ްއެ ްއެްދުވަހެއް. ްމިްދުވަހު ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހުންނަވައިގެްްމަނިކުފާނު ްހުވާކުރައްވައިގެން ްދިވެހިްބުނާ ން

މަނިކުފާނުގެްހުވާގައިްއޮންނައިރުގައިްްނުކުރާނެްކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީގައިްއޮންނައިރުގައިްވެސްްއެްރައްޔިތުންނަށްްތަފާތު

ްއެް ްޚިލާފުވެވަޑައިގެންްްވެސް ްމާއްދާތަކަށް ްއެކިއެކި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތަފާތުކުރެއްވުންތަކާއި ދިވެހިްް،ކަމީްމަނިކުފާނު

ްއެނގޭ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްފުރަތަމަްރައްޔިތުން ްއަޅުގަނޑު ްކަންކަން.ްއެގޮތުން

ް ްބޭނުންވޭ ްތެރ2009ްްޭފާހަގަކޮށްލަން ްކަންތަކުގެ ްއިންތިޚާބުވުމުގެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަހަރުގެ ،ްގައިވަނަ

ްވާހަކަފުޅުްދުވަސްވަރުގައިް ްރ.އަލިފުށީގައި ްއެވެސް ްވެސް ްވިދާޅުވިްދައްކަވަމުން ްޕާޓީގެްް،މަނިކުފާނު ތިމަންނާގެ

ްއިސްކަންދީ ްބޭފުޅުް،މީހުންނަށް ްޕާޓީގެ ްކޮށްދޭނެްނަށްންއެ ްއަންނަްްކަމަށާްކަންތައްތައް ްޕާޓީތަކުން ްއެހެން އަދި

މަނިކުފާނުްކުރައްވާފައިްނުކުރައްވާނެްކަމެއްްްމަނިކުފާނުގެްނުބައިްނުލަފާކަންްދައްކަވާނެްވާހަކަްއާއިްއެްމީހުންނަށްްއެ

ްޤާ ްވެސް ްމިހިރީ ްކަމަށާއި ްނޭނގޭނެ ްވެސް ްއަންދާޒާކޮށްލަން ްމީސްމީހުންނަށް ްއެހެން ްއެނޫނުއަސާސީގަވެސް ބުނާްްއި

ްޚިދުމަތްްކަމާހަމަހަމަް ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭފުޅަްް،ކޮށްދީއެކު ްހުންނަވާ ްމަޤާމުގައި ްކުރައްވަންޖެހޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކު

ްއެްކަންތައްތަކާ ްއޮތީ ްދެން ްވާހަކަފުޅެއް. ްޚިލާފު ްޢަމަލެއް. ްދެްޚިލާފު ްތަފާތު ްވިދާޅުވިފަްްމަނިކުފާނު ްމަތީން ް،ހަރެއްގެ

ކަމެއް.ްްޚިލާފުްވެސްްހަމަްއިސްލާމީްއުސޫލުތަކާްވާތަކެއްޗަށްްހިތްވަރުލިބޭްކަހަލަްވާހަކަފުޅުްވެސްްދެއްކެވި.ްއެއީމަސްތު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިސ10ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދައުލަތަކީ ްދިވެހި ްބުނަނީ ްމާއްދާގައި ްއެހެންވީމާ،ްވަނަ ްދައުލަތެކޭ. ލާމީ

ޚިލާފުްވާހަކަފުޅެއްްދެއްކެވުމަކީްއަޅުގަނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާނެްްމީްއުސޫލަކާސްލާއަމްރަކަށްްހުންނަވާްބޭފުޅަކުްއިއްޔުލްވަލި

ް ްދައުލަތަކީ ްމި ްއައިއްސަ ްނޫން.ްދެން ްވަކިވެފައ3ްިކަމެއް ްދައުލަތަކަށްްބާރު ްވެސްއޮންނަ ްހިނދު މަނިކުފާނުްްއެް،ވީ

ްޖުް ްމަތީން ްފަހަރު ްއެކި ްބޭފުޅުންނާތަފާތު ްތިއްބަވާ ްކަްޑިޝަރީގައި ްމިތާނގެ ްއެްްތައްތަކާންއަދި ކުފާނުްމަނިްްވެސް

ްހެއްދެވި ްމިްކަްބެހިވަޑައިގެން ްދެން ްކަންތައްތައް. ްއެނގޭނެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްވެސް މީ

މަނިކުފާނުްްމީގައިްއެްް،ގިނަްވާހަކަތަކެއްްދައްކާކަށްްނެތިން.ްމިްޤަރާރުްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަނެްޤަރާރަށްްއަޅުގަނޑުްމާ

ނޑުް،ްދެއްވުމަށްްއެދިއެްގޯސްކަމަކީްކޮބައިތޯްބައްލަވައިްވިްގޯސްކަމެއްްއޮތިއްޔާކުރެއް ހުށަހަޅާފައިްއޮތްްޤަރާރަށްްއަޅުގަ

މެންބަރުންގެްކޮމިޓީއަކަށްްފޮނުވުމަށްްވެސްްވަގުތ7ްްީް،އަދިްމިްބަލައިގަނެްތާއީދުކުރަން.ްނަންތާއީދުކުރަން.ްބަލައިގަން

ނޑުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްމެންބަރުންގެްވ7ްަކޮމިޓީއަކަށް،ް ްގުތީްކޮމިޓީއަކަށްްފޮނުވުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްގައްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމްްވާހަކަދެއްކެވުން:



  

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމިފަދަްهللاް`. ޖާބިރު

ްމަޖި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެއް ްއެމައްސަލަ ްހުށަހެޅުއްވީތީ ްއިޚްލާޞްްލީހަށް ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ނޑުްތެރިކަމާ ްއަޅުގަ އެކު

އަދިްް،ވާނަމަްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްކުރައްވާފައިްޚިލާފުްކަންތައްތަކެއްްކެނެރީގެްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއެއީްމިފަދަްޤާނޫނާ

ނޑުްދޭތެރޭްްއެކަންކަންްބެލެންޖެހޭނެްކަމާްްކޮންމެްމީހަކުްކޮށްފައިްވިޔަސްް ތަތީވެްހިތުގައިްއެއްވެސްްޝައްކެއްނެްގެއަޅުގަ

ްއެ ނޑު ްއިޚްލާސްތެރިކަމާްއަޅުގަ ްފަރާތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްއާދެ،ްްމަނިކުފާނަށް، ްޝުކުރުދަންނަވަން. އެކު

ްހިތުގަް ނޑުގެ ްމެންބަރުްއިްއެކަމަކު،ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްމި ްތިން،ްއުފެދޭްސުވާލަކީ ްކުމީގެ ްމަސް ރިންްހަތަރު

ްދައްކާފަް ްޕޯޑިއަމްތަކުގައި ްއެކިއެކި ްއެކީގައި ްނަޝީދާ ްމުޙައްމަދު ްމި ްމިްއި ްކޮބައިބާވައޭ. ްއަސްލަކީ ްވާހަކަތަކުގެ ހުރި

ބޫލުކުރަންްޤަް،އެނގޭްމަނިކުފާނުގެ،ްމިްހުށަހެޅުއްވިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްދޫފުޅުގެްއަގަކީްކޮބައިބާވައޭ.ްއަޅުގަނޑަށް

ްމައްސަލަްމި ްކޮންމެ ްމިްގޮތަށް ްމަޖިލީހުގައިޢިްއެއް ްކޮންމެްްއްޒަތްތެރި ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްބައިވެރިވި ބަޣާވާތުގައި

ްމައްސަލަ ްއެ ްހުށަހެޅުއްވިޔަސް ްކަމާްމެންބަރަކު ްފާސްވެގެންދާނެ ްއެކަމަކު،ްްއެއް ްޝައްކެއްނުކުރަން. ދޭތެރޭގައި

ނޑުގެްވާހަކަ .ްކުރެވޭނެްވާށޭ.ްވެވޭނެްކަމެއްްނޯންނާނޭފާސްކުރައްތިބީްްއެއްްނޫނޭ.ްކެރިގެންނޭްމިްއަކީްމައްސަލަްއަޅުގަ

ްނޯންނާނޭްްކަމެއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެސް ްފަހަރަކު ްއަންނަ ްވެސް ްދެން ްނަޝީދޭ ްމުޙައްމަދު ްތިއީ.ްކެނެރީގޭ ްގޮތޭ .ްހީކުރާ

ްމިްްރައީސް ްއަންނާނީ.ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެްްކަމަށް ްހަމަ ްއެއްގޮތަކަށްްތިބީ ްކެރިގެންނޭ. ްތިޔަހެނެއްްކަމަށް .ްނޭްނުހެދޭްވެސް

ބާވަތުގެްމައްސަލަތައްްްހޭްމިކޮބައިްހުރިްކަންތައްތައް.ްްހޭްމީގެްކުރިންްދިވެހިރާއްޖޭގައިްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކޮށްފައިކޮބައި

ްމިހެ ްކޮބައިްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްސަބަބަކީ ްއަންނަންޖެހުނު ްއަންނަންޖެހުނީްން ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމި ހޭ.

ްއިްއެއްްޚަރަދުކޮށްފަްްފެއްްނެތިގެންްގޮސް.ްއިހަށްދުވަހުްއަޅުގަނޑުްއެތައްްމިލިއަންްރުފިޔާޢަދުލުއިންޞާްްގައިދިވެހިރާއްޖޭް

ްއަޅާފަ ްގެއި ްހައިް،ހުރި ްއެކީގައި ްޙުކުމްކޮށްފަްގޯއްޗާ ްދިނީްްއިނަގާފަްްއިކޯޓުން ްނެތްްއަް.ބަޔަކަށް ްޙައްޤެއް ޅުގަނޑުގެ

ްމައްސަލަގޮތުގަް ްމިހިްއެއްްް. ްއަޅުގަނޑު ްކެނޫން. ްއަޅުގަނރީ ްބަދަލުރިގެން. ްއޭގެ ްދާނަން.ްޑު ްނުވެސް ްދެން ހޯދާކަށް

ް ްމާތް ްބަދަލު ްއޭގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްهللا ްއޭގެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެއްވާނ10ްެއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްދޭތެރޭގައިްްގުނަ ކަމާ

ް ްއަތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެން ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު. ްނަގާފައ76000ްިޝައްކެއްނުކުރަން ްދާއިް،ޑޮލަރު ރާގެްނައިފަރު

ކޯޓުގެްޙުކުމެއްގެްދަށުންްގައްދޫްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްްމަދުްމުޙައްމަދުގެްޙުކުމެއްގެްދަށުން،ްހައިރުްއަޙްްއްޒަތްތެރިްމެންބަޢި

ްވީ.ްއަޅުގަނޑުްމިހިްދިން.ްއިްނަގާފަ ްފޯރާފަ.ްކޮންކަމެއްތޯ ްކެރިގެން.ްވަރަށް ްވަރަށް ްއިންޞާ،ްއެހެންވީމާރީ ފެއްްމިފަދަ

ްޢަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަދެް،ފުންޞާދުލުއިނެތް ްމޯހިރަށް ްމީހުންގެ ްއެކިއެކި ްގޮސް ްސިސްޓަމަށް ްމީހުންގެްް،ޕާޓީ އެކިއެކި

ްވަދެްޖީބުތެރެ ްއަށް ްމިރިްޝވަތު، ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްކަންތައްތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިހެން ްއޮތީމަ ދަނީ.ްްކައިގެން

ބޭފުޅުންްްވާްމީހަކުްނުކުންނަންވީ.ްތިނދަގޫއު،ްނުކުންނަްމީހަކުްށްްއުނދަގޫވަންޏާްއުނދަގޫވާންވީ.ކަންފަތަ،ްއެހެންވީމާ

ްހަޅޭް ްކަންފަތަްށްއްމިތާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެނގިއްޖެ. ްއަޑުއަހަން. ްމިތާ ްތިބިން ްވެސް ްއަޅުގަނޑުމެން ލަވާއިރު

ްދުރަށްދާންވީނޫންތޯ.ް ްއުނދަގޫވަންޏާ ްކަންފަތަށް ްކީއްވެތޯ ްނުބުނަން. ްއެއްޗެކޭ ްވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އުނދަގޫވެގެން



  

ް ްމައްސަލައެހެންވީމާ، ްމިއަދުގެ ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާ ްގޮތުން ްއުސޫލެއްގެ ްމި ްމަޖޫސީްްވަނީްކަމަށްއަކީ ވިއްޔާ

ްނުކުމެތުނބުޅި ްކިޔައިގެން ްދީނޭ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޔަކު ްތިބި ްނޭނގިް،ލައިގެން ްކޯއްޗެއްކަން މީހުންގެްް،ދީނަކީ

ްއުފައްދައިގެން ްބިރުވެރިކަން ްް،ހިތްތަކުގައި ްއުޅޭ ްޖެހިގެން ްްމައްސަލަމި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިްއެއް ްއުޅެނީ. ޖެހިގެން

ވައްތަރަށްްހިތުދަސްްމީހެއް.3ްްސީރުްޤުރުއާންްތަފްްނޫނޭ.ްއަޅުގަނޑަކީްމީހުންނަކީްދީންްއެނގިގެންްވާހަކަދައްކާްބައެއް

ްނުކި ްއާޔަތެއް ްމިތާ ްދުވަހަކު ްމަޖިލީހުގައިއެކަމަކު، ްޚާއްޞަ ނޑު. ްއަޅުގަ ްހަދަމުންްޔަން ދިޔައިރުގައިްްޤާނޫނުއަސާސީ

ްދު ްއަޅުގަނޑުްއާޔަތާއިްޙަދީޘްއެންމެ ްމިތިބަްވަހަކު ްމިތާނގައި ްހީވަނީ ްބޭކަލުންނަށްްކީ. ްމީހުންްްހެދިގެންްދަންނަ އުޅޭ

ްއާޔަތްްޙަދީޘާް ްރައްްކީމާްއި ްއޭގެ ްއެނގޭ.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްދޭން ްއެހެނެއްނޫން. ްއެކަމަކު، ްނޭނގޭނެހެން. ދުދޭން

ްދިވެްގެނިއްޔަކީްނނޭ ްމި ްދިވެނޫން. ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހިރާއްޖޭގެްހިރާއްޖޭގައި

ްނިޒާމުޢަދުލުއިންޞާ ްޢަދުލުއިންޞާްފުގެ ްގާގާއިމުކުރަންވީ. ްނިޒާމު ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްނިޒާމަކީްއިމުކުރުމަށްފަހުގައި ފުގެ

ގެްއަތުންްބާ،ްވަކިްމީހެއްްނުފައިްްހެއްގެްޖީބަށްއެއްގެްފަހަތުންްނުދުވާ،ްވަކިްމީްްވަކިްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްވާ،ްވަކިްޕާޓީ

ްރިޝްވަތު ްނާތުލާ، ނޑުމެލާރި ްއަޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ްހަދައިގެން ްބަޔަކަށް ްލާހިކެއްންނުކާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫންްްނަކަށް

ްލާހިކެއްްޢަދުލުއިންޞާ ްގާއިމުކުރާކަށް. ްވެވޭނެްފު ްހިންގާކަށެއް. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްްކަމެއްްނޫން ްއެްނޫން

ްއެހެން ްވީމާއަކީ. ްމިްމި، ްޤަރާރެއް ްކިތަންމެ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްމިްބާވަތުގެ ްހުށަހެޅިޔަސް، ްކިތަންމެްބާވަްްތަނަށް ތުގެ

ްހުށަހެޅިޔަސްްމައްސަލަ ްހުށަހެޅިްް،އެއް ްމައްސަލަ ްއެއްގޮތަކަށްކުއްލި ްއަޅުގަނޑުމެން ްޖެހިލުމެއްޔަސް ނުވޭ.ްހަމަްްވެސް

ްލަސްތަކެއްްކުރިއަށް ްމާ ްމާދަމާ ްއަޚްްދާންވީ. ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްނުވެ ްގާތްް، ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްޖަލަށްްވަޑައިގަންނަވާރަހު ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންްވެސް ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމަތްތެރި

ނޑުމެންްތިބޭނަން.ްވައްސަލާމްޢަލަ  .ްރަކާތުހޫްވަބަްهللاްއިކުމްްވަރަޙްމަތުތަންްބަލަންްއަޅުގަ

ް

 ޢަލީްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާރުް

ް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޝުކުރިއްޔާ. ްދާއިރާގ2ްްެއާދެ، ްވައިކަރަދޫ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވާހަކައަކަށް ްފުރަތަމަ ްފުރުޞަތުގެ ވަނަ

ް ްއަލްފާޟިލް ްމެންބަރު ްޢާޢިއްޒަތްތެރި ްއަްރިފުޢަލީ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްވާހުށަހެޅުއްވި ްތާއީދުކުރާ ނޑު ހަކަްޅުގަ

ނޑުްކުރިންްވާހަކަދައްކާފަްނަވައިލުދަން ް،ވީމަްއޮތްްވާހަކައާްގުޅިގެންްއަންނަްވާހަކައެއްްއިން.ްއާދެ،ްމިްޤަރާރަށްްއަޅުގަ

ްއްޔާްއަޅުގަނޑަށްްހީވަނީްރަނގަޅުވާނެހެންްގަވާއިދުްތަށްްގުޅާލައިގެންްހަމަޖެއްސިއްޖެވެސްްއެްވާހަކަްއެގޮްްއިޔައުމިއްޔާގަ

ްތަންދެންޏާ. ްވާހަކަްއެހެން ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްމިއަދު ްޤާނޫނީްްއަޅުގަނޑު ްޤައުމުގެ ްނުވަތަ ްސިޔާދަތު ްޤައުމުގެ އަކީ

ްއެއްބަސްވަ ްމި ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްކުރީގައި ްހަމަހަމަވާންޖެހޭނޭްބާރުވެރިކަމުގެ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްޤާނޫނީްނީ .

މައްސަލަތައްްބެލުމަށްްމިްކަންކަންްް،ދިނުމަށްއިނާޔަތްޖެހޭއިރުގައިްމަހަމަވާންމެންްހަބާރުވެރިކަމުގެްތެރޭގައިްހުރިހާްއެން

ްބޭނުންވާްނުކުތާހަމަހަމަްޖެހޭްވެސްްއެބަ ނޑުްވަރަށްްސާފުކޮށްްފާހަގަކުރަންްމި ކީްރައީސްްއަްވާން.ްމިތާނގައިްއަޅުގަ



  

ް ްރައީސުލްޖުމްއިނާޔަތްނަޝީދަށް ްތެރޭގައި ްއަދާހޫރިއްޔާްދިނުމުގެ ްމަޤާމު ްދޭންޖެހޭްކަމުގެ ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިވާ

ތަފާތުވުންްހުރޭ.ްޤާނޫނީްބޭފުޅުންގެްތެރޭގައިްވެސްްޢިލްމުވެރިންގެްތެރޭގައިްޚިޔާލުްދިނުމުގައިްރާއްޖޭގެްސިޔާސީއިނާޔަތް

ްވި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި. ްތަފާތުވުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޚިޔާލު ްއިންތިޚާބުވީްސްނުމަކީ ްދުވަހަށް ްއެއް ްމަޤާމަށް ްކަމުގެ

ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވީނަމަވެސް ްލިޔުްކަމުގައި މުގެްއިނާޔަތް

ްއެމަގްސަ ްްދު ްފުރިހަމަވަނިއްޔޭ. ްއިމީްއެްތަނުން ްއެ ްޙައްޤުވާނެްހަކަށް ްްނާޔަތް ްޤަކަމުގައި ނޑަށް ބޫލުކުރެވޭ.ްއަޅުގަ

ްޙަޤީްޤާނޫނުތަކުގައި ްލިޔުމުގެ ްވާހަކަ ްމަފުހޫމުްމި ްމަގްސަްއޭގެްްޤީ ްއޭނަްއަސްލު ްދީްދަކީ ްއެއްޗެއް ނުވަތަްް،އަށް

ްމީހެއްގެ ްކޮށްފައިވާ ްއޭނަްމަޤާްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްްމު ްމަޤާއަށް، ްއިންތިޚާްްއޭނަްއިްމުގަްއެކަމުގެ ބުވީތީްނުވަތަ

ްވަޒަންކޮށް ްއަގު ްއަހައްމިއްޔަތުކަމާްދައުް،އެކަމުގެ ްއޮންނަންޖެހޭ ްސިޔާދަތުގައި ްތެރޭގައިްލަތުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއިތުބާރު އި

ްހުންނަ ްސިޔާސަތު ްމީހެއްގެ ްވަކި ްމިއީ ްސަބަބުންްްގާއިމުކޮށްދިނުން. ްޚިދުމަތްތަކެއްގެ ްކޮށްދީފައިވާ ްމީހަކު ްވަކި ގޮތުން

މިްްވަންޏާްއަށްްސަލާމަތްވެވިއްޖެްކަމަށްްއޭނަް،ގޮތުންްކުށްވެރިނުވެްމީހަކުްޤާނޫނީްނޫން.ްއެްއެއްްވާންޖެހޭްމައްސަލަ

ްއެބައިނާޔަތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަހަމަކަމާްދިނުމުގައި ްވިސްނަވަބައްލަވާްްއެކީްޖެހޭ ްނިކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ގެންދަން.

ްބެހޭ ްނަޝީދާ ްރައީސް ްހުށަހެޅިފަްމިސާލަކަށް ްމައްސަލަތަކުގަްްއިްގޮތުން ްވަނީްްކަމުގައިްްކުށްވެރިވެއްޖެްއޭނަްއިްމިހިރަ

ްމިްއޭނަް،ނަމަ ްދެމުން ްްއަށް ްބުރުްނާއިގެންދާ ްއެހެންވެއްޖެްޔަތްތަކަށް ްމިއަރާނެ. ްއަވަހަށްްްއްޔާ ްވަރަށް ްމިއީ ކަމަކީ

ްދާއިރާް ްފުޅާ ްވަރަށް ްއެއީ ްރައްކާތެރިވުން ްޙައްޤުތަކަށް ްމީސްތަކުންގެ ްޢަދުލުވެރިވުމާއި ްކަމެއް. އެއްގައިްްކުރަންޖެހޭ

ް ްވަރަށް ްބެލުން ްކުށްތައް ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްއެއްޗެއް.ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިމާނަކުރެވޭނެ ނޑުމެން ްއަވަސްކުރަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ހުރިްްއިގޮތުންްކުށްވެރިވެފަްްހުންނަްކުށްތައްްބަލައިްޤާނޫނީްްއިދޭންޖެހޭނެ.ްއެކަމަކު،ްކުރެވިފައިނާޔަތްއަށްްްބުނަނީްއޭނަ

ްނޫންތޯ.ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ނޑުމެްމީހެއްތޯ ްއަޅުގަ ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްމިއީ ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްކުށްވެރިވޭތޯ ްކުރަންގޮތުން ޖެހޭްން

ްއޮވެގެންްއެއީ...ްއިޤާނޫނީްގޮތުންްކުށެއްކުރެވިފަ،ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއިށީ ްގެއްލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްހަމަވެއްޖެ.ްޑައިގަންނަވާްނދެވައާދެ، ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްއާދެ، ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( .

ްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށް.ްްއުނގޫފާރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްކެވުން:ްންބަރުްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާރުްދާއިރާގެްމެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއިނާޔަތްދިްްއާދެ، ްދޭ ްމީހަކަށް ްހުކޮށްފައިވާ ްއެއްވެސް ްިމްނުމުގައި ްއެކަމަކު، ްނެތް. ރަހެއް

ްގެއްލުންވާްގޮްއިނާޔަތް ްރައްޔިތުންނަށް ްދޭންްނާްއިމިްްގޮތަށްްްރައްޔިތުންގެްޙައްޤުތަކަށްްބީވެގެންްދާް،ތަށްދިނުމުގައި ޔަތް

ްއެހެންވީމާ ްފުރުޞަތުދީގެންނުވާނެ. ްއިލްތިމާ، ްމިއަދުގެ ނޑުގެ ްބަލާފަސައަޅުގަ ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްމައްސަލަ ްމި ްއިްކީ



  

ްމިްއިްތަޙްޤީޤުކޮށްފަްްއިްދިރާސާކޮށްފަ ްސިޔާސީްޝަރީޢަތުން ނޑައަޅަންޖެހޭ. ްކަ ްގޮތެއް ްގޮތުންްް،ގޮތުންްކަމަށް ޤާނޫނީ

ްމި ްްކޯޓުތަކުން ްދެން ނޑައެޅީމަ ްކަ ްގޮތެއް ްކިޔާފަްއިކަމަށް ްނުލިބިގެންނޭ ްމަގުނާޔަތް ްމީހުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ށްްމައްޗަްއި

އެންމެްބޮޑަށްްް،ޢީްގޮތުންްމިކަންްނިންމީމަްދެންްޖެހޭނީްއެއަށްްބޯލަނބަން.ްމަޞްލަޙަތުނުވާނެ.ްއެއީްޝަރުްނުކުމެގެން

އަކީްރައްޔިތުންގެްްގޮތުންްއެންމެްބޮޑުްޕާޓީްޖެހޭނީ.ްއަނެއްކާްސިޔާސީވެސްްތާއީދުކުރަންްތަށްްއަބަދުްގޮްމަޞްލަޙަތުްހުރި

ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޕާޓީތައް. ްއޮންނަ ްތާއީދު ްބަލައިޙަޤީޤީ ްކިހާވަރަކަށްތޯްވެސް ްއޮތީ. ްތާއީދު ްކިހާވަރަކަށްތޯ ލަމާތޯ.

ްކުރާ ްކޯޓުތަކުން ްއިހުތިރާްރައްޔިތުން ްއެންމުްޙުކުމްތަކަށް ްކޮންބައެއްތޯ. ްފައިދާކުރަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްބޮޑަށް ރިްހުްމެ

ްބަލައިލެވުނީކަންތައްތަކަ ްމިހެން ްކޮންބައެއްތޯ. ްއުޅެނީ ްއެއިގެން ްޙައްޤުްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްމަސައްކަތްކުރާްތަކަނގޭނީ އިގެން

ްް..މީހުންނަށްްދަޅަދެއްކިޔަކަސް.ްއިފަޖަރީކޮށްް،ްއިގިރިޓީކޮށްފަްއެއްްވާހަކަްވެސްްދަންނަވައިލާމީހުން.ްއަޅުގަނޑުްއަބަދުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްދެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްއާދެ، ްރަނގަބީލަކީ ްޖެހުނު ްއޮތްކަންްްމިނިޓ1ްުންމެ ބާކީ

ްލެއްވީްރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްނިންމައިތެނުވޭ.ްޢިއްޒަތްްއަދިްވަގުތުްހަމައެއްް.އަންގައިދިނުމުގެްގޮތުންްޖެހުނުްރަނގަބީލުް

ްމި ްކުރިއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލައިގެން ްއެހެންވީމާ،ގެންދަނީ.ްްކަމަށް ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްްއާދެ ްގެންދަވާ. ކުރިއަށް

ްއުނގޫފާރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ.ް

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރާޝީމުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަފްއުނގޫފާ

ްމީހުންނަށް ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްދަޅަދައްކަންްްއާދެ،ްއަޅުގަ ްވަރަކަށް ވިޔަސްްްކަމުގައިްކުރިމަސައްކަތްްްކިތަންމެ

ްއިޚް ްއެއްޙަޤީޤަތުގައި ްނެތިއްޔަކާ ްލޯގޮތަކަށްވެލާޞްތެރިކަން ްހިތަކު ްރައްޔިތުންގެ ްނުއުފެދޭނޭްސް ދަޅަދައްކަންްް.ތްބެއް

ްކަންތައްތައްްއްކަތްްމަސަ ްދައްކަން ްމީހުންނަށް ްކަންދައްކަންކުރިޔަްްކުރިޔަކަސް ްކަންތައްތައްްްމުނާފިޤުް،ކަސް ގޮތަށް

ްކުރިޔަް ްނުވަންނާނެ. ްގޮތުގައި ްތާއީދުގެ ްއެއްޗެހި ްއެ ްހިތަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްތާއީދުއިޚްކަސް ްކުރީމަ ލިބޭނީ.ްލާޞްތެރިކޮށް

ްމި ނޑު ްވަކިްއަޅުގަ ްމައުމޫނަނޫންްޖެހިގެނެއްްފަރާތަކަށްްދަންނަވަނީ ްރައީސް ްތާއީދުް. ްއޮންނަ ްމި ްރާއްޖޭގައި ށް

ްް...ދަނީްއެއީްްވެސްްހިފެހެއްޓިގެންްމިްޙަޤީޤަތުގައި

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްދެވަޑައިގަންނަވާ..ްއިށީނމަދުްޢީސާްމެންބަރުްއަޙްްޅުދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިއެއްްކެނދިކުްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ްޒާމީްމައްސަލަ()ނި



  

ް

ްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްކެވުން:ނދިކުޅުދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްކެ

ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީސް. ްލިބޭްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްފުރުޞަތުްްވެސް ގޮތާއި

ނޫން.ްްކީްއަލަކުންްބުނެދޭންޖެހޭްއެއްޗެއްއެއީް.އެްހުރިހާްއެއްޗެއްްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެނގިލައްވާނެްގޮތާްބޭނުންކުރެވޭް

ްއޭނަޕާޓީ ްއޮންނާނެ ްއެނގިފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްލިބޭވަރު.ްއޭނަްން ްފުރުޞަތު ްއެްއަށް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ނެްނގޭްއަށް

ްމިނިޓުް ްއެއް ްހަމަވުމުގެ ްޖެހޭްއިތަނުގަްމިްއިކުރީގަްވަގުތު ްހުރިހާްރަނގަބީލެއް ްއަމިއްލަްކަމެއް.ްކަމާއި އަށްްްއޭނަ

ްއިްލާފަންމައިްވަޑައިގަތީ.ްއެްބޭފުޅާއަކަށްްއެްބޭފުޅާްފުރުޞަތުްއެްހިސާބުންްނިދެބޭފުޅާްއަމިއްލަްއަށްްއިށީންށީނީ.ްއެއި

ްފުރުޞަތެއްގައިް،ތެދުވެ ްއެްްނޫންްްދެވަނަ ްނުކުރެއްވޭނެ. ްބޭނުމެއް ްފުރުޞަތު ްބޭފުޅާއަކަށް ްއެ އަށްްްބޭފުޅާްގޮތަކަށް

ްޑައިގެންްދެންްދެވަނަްފުރުޞަތެއްގަްއެއްްނޫން...ނދެވައިށީލިބުނުްފުރުޞަތުގެްއެްބޭފުޅާް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއިށީނ ްމެންބަރު ްތިޢިއްޒަތްތެރި ްްދެވަޑައިގަންނަވާ. ްސާފުވެއްޖެ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެއްޗެއް ދެވަޑައިގަންނަވާ.ްއިށީނވިދާޅުވާ

ްްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ.ްއެއްްނޫން.ްއުނގޫފާރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްްއާދެ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ްވާހަކަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްހެނދުނުްއާނ ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހުޅުހެންވޭރުްްނިންމާލަމުން ވެސް

އިންްއެނގުނީްއަދިްވަގުތުްްބަޔަކުްމީހުންގެްވާހަކަްް،މަނެވީ.ްއިށީންްދިމާވިްްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްހަމަްމިހެން

ކަންތައްތަކަށްްވެސްްމިހެންްއޮޅިގެންދާްްޓަކައިްއަށްްދެއްވި.ްއެހެންވީމާ،ްޔައުމިއްޔާމަނުވާކަން،ްރިޔާސަތުންްފުރުޞަތުހަ

ްމުޑި ްބޮޑަށް ްގޮތުންއެހާ ްސިޔާސީ ްނޫނޭ. ްކަންތައްތަކެއް ްސިޔާސީ ްއެއީ ްްނެގުމަކީ ްވާހަކަތަކެއްްރައްދުމީހުން ްކަހަލަ ްދޭ

ް..ހުރިހާްބޭފުޅުންނަށް.،ްވެސްްނޫން.ްއެހެންވީމާ

ް

ްމަދުްދީދީްވާހަކަދެއްކެވުން:ރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމައްޗަންގޮޅިްއުތު

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްރައީސް، ްދިޔައިޤާނޫނުޢިއްޒަތްތެރި ްލިޔަމުން ްއަޅުގަނޑުމެން ރުްއަސާސީ

ްވާހަކަ ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތް. ްކަންތައްތަކެއް ްއޮތް ްވިސްނާފައި ނޑުމެން އެްް،ދައްކާއިރުްއެއްްްއަޅުގަ

ްރަނގަޅުކުރަންް ްއެ ްޖަވާބުދާރީްވާހަކައިގައި ްފުރުޞަތާއި ްވިސްނައިްކުރުވާނެޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ލިޔުނީމު.ްްގޮތްތަކެއް

ދެންްްއި،ބުނެވޭއިރު،ްޣައިރުްޤާނޫނީްއަމުރެއްްނުކުރާށޭްބުނެފަްނުވާށޭްއެހެންްންއެގޮތަށްްޣައިރުްޤާނޫނީްއަމުރަކަށްްކިޔަމަ



  

ްކިޔަމަންބު ްއަމުރަކަށް ްއެކަހަލަ ްފުރުޞަތުްނުވާންނީ ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީްްދޭވެސް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެންމެ ްކަމަށް.ްހަމަ

ްކަންތައްްްއާއިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެއްގޮތަށް ްހިނގަމުް،ރުބުނާއިްކުރައްވަންވާނޭްްޤާނޫނާ ްއެކަން ްމިްންހަމަ ދާއިރު

ް،ރިއްޔާްހާޒިރުކޮށްވަންޏާްރައީސުލްޖުމްހޫްކަމަށްްފަށްްކަމެއްްހިނގަމުންްދާޚިލާްޤާނޫނާްއާއިްްމަޖިލީހަށްްޤާނޫނުއަސާސީ

ްގޮތްގޮތަށްް ްނޫން ްއެ ްފުރުޞަތުްނުވަތަ ްކުރަން ްއެކަން ްއެގޮވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ތަށްްދީފައިވޭ.

ްޚިލާފުޝައްކު ްޤާނޫނާ ްނުވަތަ ްކުރާްވެގެން ްސަރުކާރުން ްކަމަށްްކަންތައްތަކެއް ްހީވި ްއޭްކަމަށް ްއެކަންްވަންޏާ ރު

ްމެންބަރުންް.ކުރަންޖެހޭނެް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންްް،އެގޮތަށް ްފަރާތްތަކުގެ ްސަރުކާރުްްއިދިކޮޅު ވެސް

ްކިޔައިވާބުދާރީޖަ ްމަޖިލީްްކުރުވާށޭ ްމި ްއައީއިންތިޚާބުވެގެން ްވަދެގެން ްނުކޮށްފައިހަށް ްއެކަން ްއޭރު ްއެކަމަކު މިހާރުްް.

ނޑުމެންްކުޑައިރު ހުންނާނެްގަނޑުމެންްއެންމެންވެސްްހަނދާންއަޅުްއިވާހަކައިގަްޖުހާް،ބުނާހެންްއިޖުހާްވާހަކައިގަްއަޅުގަ

ްގެ ްވަދެްކުޑައިރު ްދާންފެށީމާ،،ްއަށް ްކޮށްލާނަމޭބުންޏޯްނިކަންްްއިްއޮވެފަްވަގަކުްފޮއްޓެއްްހިފައިގެން ހުންނާށޭްް،ވަރެއް

ްކިޔާފަް ްއަޑުނީބަލަން. ްއައިސް ްފަހުން ްއެންމެ ްހިސާބައި ްގޮސްވޭ ްދިޔައިމާ ްފާރުމައްޗަށްްް،ށް ްއިނދެގެންްްނުކުމެ އަރައި

ްބައްޕަގެ ްތިްފޮށިްމަންމަ ްޤާނޫނުއަސާސީްްހެއްޔޭ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްނޫން ްގޮތަކަށް ްކަންކުރާ ްއެގޮތަށް ހިފައިގެންދަނީ.

ނޑިޔާރުންގެްމާއްދާގައިް،އް.ްބައްލަވާއެްލިޔުނީކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައިްއެްއޮންނަނީްް.ގަްވަނަްމާއްދ142ްާވެސްްއޮވޭްްފަ

ނޑިޔާރުން މަތިންނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްދަށުްްގޮތްވާްގޮތުގެއްްއެްއާއިްޤާނޫނުތަކާްމަލުކުރަންވާނީްޤާނޫނޫއަސާސީޢަްވެސްްްފަ

ްހައިް ްގެންގޮްްކޯޓުތަކުންްނިންމާްނިންމުންތައް ްޤާނޫނާް،ސްގެންްބަދަލުކޮށްކޯޓަށް ްއެހެރީ،ްއެއްގޮތަށްކަންްކަނޑަނޭްްއެ ޅި

އިްތިބޭްމީހުންްދަށުްކޯޓުގަްއިްއެހެންވީމައޭްކިޔާފަްް.ދީފައިްއެްއޮންނަނީއިްއެހެރީްއެްފުރުޞަތާއިްޖާގަްނުވަތަްނިންމިފަް

ްއިްއޮތީްލިޔެފަްއެްވެސްްްސީގައިއަސާނޫން.ްއަޅުގަނޑުމެންްޤާނޫނުްކުރުމަކީްއެއީްއެކަންްއޮންނަްގޮތެއްްއެްމަޤާމުންްވަކިް

ްކަމަށްްޤާނޫނާްްއާއިްޤާނޫނުއަސާސީ ްކޮށްފި ްކަމެއް ްވަްޚިލާފަށް ްއޭގެންޏާ ތެރޭގައިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް

އޭނާގެްް،ތަނުގައިްއެްމަޖިލީހުގައިްއެކަންްކުރާނެްގޮތްްވެސްްލިޔެފައިްއޮތް.ްއެކަންްނިމިްމަލުކުރަންޖެހޭނެްގޮތް.ްމިޢަ

ދައްކާްވާހަކަްވަނަްމާއްދާއޭްކިޔައިގެންްއ99ްްެ،ްބަލާށޭްކިޔައިގެންތަނުންްގެނެސް،ްްމާްދެންްމިމިދިޔައިނިސަރުކާރެއްް

ްއެއްގޮތަކަށް ްވިސްނައި،ްވެސްއަކީ ްދޭތެރޭގައި ްަސރުކާރަކާ ްމިްްއެ ްކަމަށް ްގޮތެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްއެކަން ްމަޖިލީހުން މި

ްނޫންޤާނޫނުއަ ްގޮތް ްއޮތް ްވިސްނާފައި ްއަޅުގަްސާސީ ްހިނގަމުންދާއިރުްކަމަށް ްސަރުކާރެއް ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްހަމަ ނޑު

ްއެ ްވެސް ްހިނގަމުންދާއިރު ްސަރުކާރު ްބަޣާވާތުގެ ްއޮތް ްމި ްގޯސްްމިހާރު ްކުރާލެއް ްކަމެއް ވަންޏާްްކަމަށްްމީހުން

ްއެ ނޑުމެން ްމިްްއަޅުގަ ްްމީހުން ްއެހާްތަނަށް ްއެްޒިރުކުރަންޖެހޭނެ. ްސުވާލުކުރެވެންޖެހޭނެ. މީހުންްްމީހުންނާ

ްއެކަންވާބުދާރީޖަ ްއެއީ ްއެހެންވީމާްކުރުވަންޖެހޭނެ. ްގޮތަކީ. ްކުރަންޖެހޭނެ ްދުވަހަކުް، ްކޮންމެ ނޑިނޭޅި ްކެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްްބުނަމުން ްސަރުކާރެކޭ. ްޤަބޫލުނުކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްސަރުކާރެކޭ. ްބާޣާތުގެ ްމިއީ ދަނީ

ނޑިނޭޅިްދަންނަވަމުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެއްްނޫންްްންނަްމީހާްއަކީއެްހުް،މަޤާމޭްކިޔައިގެންްހުވާކޮށްގެންް ކަމަށްްކެ

ނޑުމެންްދެންްްމި ،ްތަނަށްްގެނެސްގެންްމާްމިވަންމުންދާނަން.ްއެއީްނިމިދިޔައިްގޮތަށްްދަންނަްްވެސްްހަމަްމިދަނީ.ްއަޅުގަ



  

ްހާ ްއޮންނަނީ. ްވިސްނާފައި ްމީތި ްގޮތަށް ްނޫން ްގޮތަށް ްކުރާ ްއެކަން ްޒިރުކޮށްގެން ްހަމަ ނޑު ދަންނަވާނީްއަޅުގަ

ނޑުމެންްމިހާރު ރައްޔިތުންގެްފަރާތުންްްވަންޏާ،ްތިބޭްކަމަށްްނީްސަރުކާރެކޭްކިޔައިގެންްބަޔަކުވެސްްމަސައްކަތްކުރާއަޅުގަ

ްބަޔަކަށްް ްތިބޭ ްކުރަން ްއެްްކަމެއް ްޖަވާބުދާރީކުރުވާމީހުްވާތީ ްވަގުތަށް ްވަގުތުން ްކުރުމަކީްން ްމިކަން ްގޮތަށް ްމި ށޭ.

ްޤާްޤާނޫނުއަސާ ްއާއި ްނޫންްސީ ްކަމެއް ްތަންދޭ ްރައީސްްނޫނާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްދަންނަވާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްދާއި ްވިލިމާފަންނު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙުސަޝުކުރިއްޔާ ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަނިކު.ްރާގެ އިން

 ޓު.ްށްްބާކީްމިހާރުްއޮތީްދޮޅުްމިނެޕީ.ޕީ.އެމަ

ް

ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލި

ނޑުގެްވާ ނޑުްހަކަްނުނިމިްއުޅެނިކޮށްްނިންމަންއާދެ،ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިއްޔެގައިްއަޅުގަ ޖެހުނީ.ްއަޅުގަ

ްހިތްއޮތީ ްޢަބްދުްްދަންނަވާލާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިްهللا ޖާބިރު

ްބޭކާރުް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްރިޢާޔަތްކުރާއިރު ްމައްޗަށް ްކަމެއްގެ ްފަސް ނޑު ްމައިގަ ްމި ްއަލީގައި ްނުކުތާގެ ހުށަހެޅުއްވި

ްރަ ްކުރީގެ ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނަމަވެސް ްވެރިކަމުގައިްވާހަކަދެއްކި ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު އީސް

ްމީހުންް ްހައްޔަރުކުރިކަން. ްގަދަކަމުން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތްކަން. ްމަސައްކަތްކޮށްފައި ްނަގާލުމަށް ޢަދުލުއިންޞާފު

ްސިޔާސަ ްއިޤްތިޞާދަށާއި ްބޭނުންކުރިކަން. ްނަހަމަގޮތުގައި ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްފޭރިގަތްކަން. ތަށްްވެށިން

ބާވަތުގެްކަންތައްތަކުގެްް.ްމިކަމާއިްއެއްބައިވަންތަކަންްނަގާލިްގެއްލުންދިންކަން.ްއަދިްރައްޔިތުންގެްމެދުގައިްއޮތްްހަމަހަމަް

ނޑުމެންގެްމިްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހުންްލިބިދޭްބާރެއްގެްދަށުންްކުރަންވާްތަޙުޤީޤެއްކޮށް ް،މައްޗަށްްއޭނާގެްމައްޗަށްްއަޅުގަ

ްދި ްބަލައި ްވެސްމިކަން ްކަމެއް ްޖެހޭ ްވެސް ްކުރަން ްއަދި ްޙައްޤެއް ްލިބިގެންވާ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މެ.ްްރާސާކުރުމަކީ

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދަ، ްމެންބަރަކު ނޑުްދެންމެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާއިރު ްކީއްތޯ ްނުކުރެވުނީ ްކުރީގައި އްކަވަމުން

ްބޭނުން ްހޮއްވަވައިްް،ދަންނަވާލަން ްރައްޔިތުން ްބޮޑުޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްްއަގުްްދެއްވި ްގަތީމަ، ްރައްޔިތުންނަށްްދީފައި

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްވޯޓު ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރުގެ ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްގ.ކެނެރީގެ ްނުކުރެވުނީ.ްއެހެންނޫނަމަ ްއެކަން ޓަކައި

ްއަޅުގަނޑުމެންްނެގީމު ްދިންްއިތުބާރުސްތަޅުމުގައި ްއެ ްގަނެލީްއެމްްް،.ްރައްޔިތުން ްއަގަކަށް ްއެްކުޑަ ްވެސް .ޑީ.ޕީން.ްއެ

ްމިް ްޢަބްދުްޙައްޤު ްއެއް. ްނުކުތާ ްބޭނުން ްލާން ްތެރެއަށް ްކަމުގެ ްނުކުތާްهللا ްއެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ޖާބިރު

ްކުނޯޓު ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތީމަ ްއިޙްތިރާމާރައްވާފައި ްވަރަށް ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްްއިތުރުކޮށްލާހިތްވޭ ވަނ70ްްައެކު

އެްމައްސަލަްް،ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްބޮޑުްއަގުްދީފައިްގަނެގެންްގެންދިޔަތީވެްގެްދަށުންްހޮވިމާއްދާގެް)ހ(



  

ްމަ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްގ.ކެނެރީގެ ްމީގެވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެބަ ްބަލަންޖެހޭްއްޗަށް ްލައިގެން ްކޮންބަޔަކަށްްތެރެއަށް .ް

ޖެހޭ.ްްބައިބައިްއަޅުގަނޑުމެންްބަލަންްއެބަްފައިްހުރީ.ްއެކޮންކަހަލަްއެކައުންޓަކުންތޯްފައިސާްދެވިްް.ކާކަށްތޯްލާރިްދިނީް

ްގިނަ ްމާ ްރައީސް، ްމިް،ޢިއްޒަތްތެރި ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްދައްކާކަށް ްއަށް ްމި ްވާހަކަތަކެއް ްދިގު ްގ.ކެނެރީގޭްްމާ ކަމުގައި

ްޔަޤީންކަމާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމިންވަރު ްކުށްވެރިވާ ްނަޝީދު ްސާބިތުވާްމުޙައްމަދު ނޑުމެންްމިންވަރަްއެކު ްއަޅުގަ ށް

ްޖަލުގައިް ްއޭނަ ްމުއްތަކަށް ްދިގު ްއަދި ްދެން ްދެން. ްރައްޔިތުންނަށް ްޔަޤީންކަން ްނިންމައިދޭނެކަމުގެ މަސައްކަތްކޮށް

ްކަމުގެްޔަޤީންކަންްވެސްްދެން.ްޝުކުރިއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށް.ްްބަހައްޓާނެ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.ރަޝީދު.ްބާކީްއޮތީްދެްމިނިޓުްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުޝުކުރިއްޔާްއިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރިޔާޟުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްޖާބިރުްމިްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިްهللاްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޤަރާ ްމިއީވާ ްބަހުްރަކީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްނަޝީދުްސްކޮށް، ްކުރި ްވެރިކަން ްދުވަހު ްއަހަރު ްތިން ކުރީގެ

ްހިންގާ ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްއޭނަްޢަމަލުތައްްފައިވާ ްއަދަބުދިްބެލުމަށްފަހުގައި ްޙައްޤު ްއޭގެ ްވެސްްްނުމަށްްއަށް ޓަކައި

ްބަލައިގަނެ ްމިކަން ނޑުމެން ްމައްސަލަް،އަޅުގަ ްފޮނުވައި،ކޮމިޓީއަކަްްމި ްތަޙުްށް ްހިންގާއެކަން ްބެހޭްް،ޤީޤު ްއެކަމާ އަދި

ްފުރިހަމަ ްކަމަށް ްބަލަންޖެހޭނެ ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްބަލަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުްްގޮތުން ްމިއަދުްްއަށް ްއާދެ، ޤަބޫލުކުރަން.

ްތެދުވެ ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ްއަށް ްކޯޓޭް،އެމް.ޑީ.ޕީ ްކޯޓޭް،ދަށު ްކޯސުް،މަތީ ްކިޔާތީވެްޕްރީމް ްމިހެން ޓޭ

ްމި ްމިހާރު ްބަލަ ްހައިރާންވޭ. ް ްއެބަ ނޑުމެން ްއެނގޭްްއަޅުގަ ްއެބަ ްއާރާނއާްް.ވެރިންނަށް ްތިމަންނަމެންގެ !ް ބާރުްއި

ނޑިއްޖެކަން ވެރިންްވެރިކަމުގައިްތިބިއިރުގައިްނޫން،ްްތިމަންނަމެންްމިއަދުްދާންޖެހޭކަންްއެބަްޝަރުޢީްކޯޓުތަކަށް.ްމިް.ކެ

ްއަމުރުތަކަ ްކިޔަމަނެކޯޓުތަކުގެ ްތިމަންނަމެން ްތިމަންނަްއްށް ްތިމަންނަމެންނަކީްްނުވާނަމޭ. ނޑިޔާރެކޭ، ްފަ ްކޯޓެއްގެ އަކީ

ްބުނެ ނޑިޔާރުންނޭ ްފަ ްމިްމިް،ކޯޓުގެ ްއައިސް ްމިތަނަށް ްމިއަދު ްމީހުން ްކުރި ްތިބެްކަންކަން ންނަމެންގެްތިމަް،ތަނުގައި

ްކިޔައި ްނުލިބުނޭ ްްޙައްޤު ްފަނޑިޔާރުންނާ ްކޯޓުތަކުގެ ްއަޑުއަހާލީމަްްބެހޭކޯޓުތަކާއި ްހަމަ ްވާހަކަތައް ްދައްކާ ްމި ގޮތުން

ނޑުމެންނަށްްއިތުރަށްްމާޒީްހަނދާންވެގެންްމި ދަނީ.ްމިްމީހުންނަކީްމިއީްއިސްލާމްދީންްޤަބޫލުކުރާްބައެއްްނޫން.ްްއަޅުގަ

ްމާތްވެގެންވާ ްއޮތް ްތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމީހުންނަކީ ްނޫން.ސަގާްމި ްބައެއް ްބޭނުންކުރާ ްވެސް އަދިްްފަތް

ްމި ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްނޫން.ްްއަޅުގަ ްބައެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ްއުސޫލެއް ްރީތި ްއިޖުތިމާޢީ ްއެއްވެސް އޮތް

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްދިޔައީްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްވާްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާްއަދިްއޭރުްސަރުކާރު އިްތެރޭގަްްއަޅުގަ

ވާްމައްސަލަތަކުގެްއިތުރުންްވެސްްއެތައްްބައިވަރުްގުފަހިވާްމިްޤަރާރުގައިްނަށްްމަރަޕްޝަތިބިްބޭބޭފުޅުންގެްފަރާތުންްކޮް



  

ްމަންޒަރުް ްކުރި ނޑުމެންް،ކަންތައްތަކެއް ްއެހެންވީމާއަޅުގަ ްދިޔައީ. ްފެނިގެން ްނަށް ްބެލެވޭނެްްމިް، ކަންތައްތަކަކީ

ްދާއި ްވިލިމާފަންނު ްޙުކަންތައްތައް.ްއަދި ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަދައިންްސަްރާގެ ްވިދާޅުވި ްމަނިކު އިން

ް.ނަޝީދުްހުންނަންޖެހޭނީްޖަލުގަ.ްމިއީްޝައްކެއް..ްއުމުރަށްްރައީސްް،ދިގުްމުއްދަތަކަށްްނޫން

ް

ްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުް

ނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްްއާދެ،ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ްދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއިްއަޅުގަ

ްއެ ްނުވެދާނެ. ްކަންބޮޑުވުމަކަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްޤަރާރު ްމި ްފަހަރުގައި ްކަންކަން ްބޭފުޅުންނަށްްްކަންބޮޑުވާ

ްއެކަންބޮޑުް ްދިޔަ.ްއެއީ ްފެނިގެން ްދުވަހު ްއަނެއް ްނޫން ްދުވަސް ްބަޣާވާތްކުރި ްކަންތައްތައް ލިބިގެންދިޔަްްބޭފުޅުންނަށްްްވި

އެއްްނެތްްގޮތުގައިްމުއްދަތުްއިތުރުކޮށްގެންްދިޔައީ.ްްހިއްސާއަހަރަށްްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްއެއްވެސ50ްްްތައްްރިސޯޓު

ްއެ ްއެހެންްްމިއީ ްމުޅިން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަންކަން. ްކަންބޮޑުވާނެ ބޭފުޅުން

ްކަން ްކަންބޮޑުވާ ްރައްްތައްތަކުގެކަންކަން ްބަޣާވާތްކުރުމާއި ްއެއީ ްފާހަގަކުރެވެނީ. ްމި ްއަނިޔާވެރިްގޮތުގައި ޔިތުންނަށް

ްއުސޫލުންްވެރިކަންް ްހަމަހަމަ ްހިނގަންޖެހޭނީ ްކަންކަން ްބަޔާންކޮށްފައިވޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާދެ، ކުރުން.

ްމަފްހޫމުްކަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއެއީ ްބަޔާންްމަށް. ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްބައްލަވާމި ްް!ކުރާ. ްކުރީގައި އަހަރ30ްްުމީގެ

ްނުބެލި ްމައްސަލަ ްބޭފުޅެއްގެ ްކުރި ްވެރިކަން ްގޮތެއްގައި ްހަރާމްކޯރު ްރައްޔިތުންނަށް ްއަހަރުްް،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތިން ްއެންމެ

ބުއްދިްްގެނާދައްކަނީ.ްދެންްއިންސާްްގެްވާހަކަްމިއްްކުރިްބޭފުޅެއްގެްމައްސަލައިވެރިކަމެްރާއްޖޭގައިްހެޔޮްވަންދެންްދިވެހި

ްޤަބޫލުް ްމީހުންނަށް ްވަރަށް ްމިއީ ްއުޅުމަކީ ްޖަސްޓިފައިކޮށްދޭން ްކަންތައްތައް ްއެހެންވީމާްމިކަހަލަ ްކަންކަން. ،ްނުކުރެވޭނެ

ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ނޑު ްއޮންނަންޖެހޭނޭްއަްއަޅުގަ ްހަމަހަމަކަން ްދިވެހިްކީ ްރައްޔިތެއްތޯ ްކޮން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ .

ބޭފުޅާްްވެސްްއެްޅެއްގެްގޮތުގައިްރައީސްްނަޝީދުްފާހަގަކުރާނީ.ްނުކުރާނެ.ްމުޅިްދުނިޔެރައްޔިތުންނަށްްއަނިޔާކުރިްބޭފުް

ްމި ްހަމަހަމަކަމާއި ްގެންދަނީ ްމި ްގޮތުގަްފާހަގަކުރަމުން ްރަމްޒެއްގެ ްމިްނިވަންކަމުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާދެ، ދަންނަވަނީްް.

ްކޯޓުގައިްްޕްރީމްސު ްސުޕްރީމް ްދައްކާއިރުގައި ްވާހަކަ ްމިްތަޅުއެޅުވިްްކޯޓުގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްބައެއްްްވާހަކަ ތަނުގައި

ްފާހަގަކުރާ ްސުމެންބަރުން ްއައިރުގައި ްއަމިއްލަ ްކޯޓު ްދާއިމީޕްރީމް ްތިމަންނަމެން ްބުނެްށް ްކަމަށް ް،ވެއްޖެ

ްބުނެްއިނގޭތޯ.ްހަމަްއެހެންމެ...ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްސިޓީްފޮނުވި.ްދާއިމީްވެއްޖެްކަމަށް

ް

ްްން:ވާހަކަދެއްކެވުްްންރިޔާސަތު

ްމެޢި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ްއްޒަތްތެރި ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވިލިމާހުންބަރުން ްހިތްތަވާ. ފަންނުްރުމަތްތެރިކޮށް

ްރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތަވާ.ހުމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ް



  

ްދެއްކެވުން:މީްވާހަކަދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްް،އަށްްދާއިމީްވެއްޖެްކަމަށްްބުނެްްޕރީމްްކޯޓުްތިމަންނަމެންްއަމިއްލަސު،ްޕްރީމްްކޯޓަކީއާދެ،ްސު

ްސުްއަށް ްބޭފުޅުންތަކެއް. ްފޮނުވި ްކޯސިޓީ ްހިއުްޕްރީމް ްއދ.ގެ ްމީހުންނާއި ްތަޅުއަޅުވާ ްކައުންސިލްްޓުގައި ްރައިޓްސް މަން

ނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރަށްްް،ފާްބެހޭްބޮޑެތިްމަޖިލިސްތަކުންްޖާގަްލިބޭތޯއިްއިންޞާފަދަްއިންސާނީްޙައްޤުތަކާް އަޅުގަ

ްއި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސް. ްލިބިގެންދިޔައީ ްދަންނަވަނީްއެކަން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިންވަރު. ތުބާރުކުރާ

ްތަޅުް ްކޯޓުގައި ްކުރަންޖެހިފައިްްއެޅުވުމަކީްސުޕްރީމް ްއެގޮތަށް ްޤާއިމުކުރުމަށްްއެކަން ްއިންސާފު ްއެއީ ްކަމެކޭ. ޓަކައިްްވާ

ނޑުމެންގެްސަރުކާރަށްްކޮންމެހެން އެއީްްއޮތްްބެންޗުްޕްރީމްްކޯޓުގައިްމިހާރުްމިލާޒިމުވެގެންވާްކަމެކޭ.ްއާދެ،ްސުްއަޅުގަ

ްބެންޗުްްކުރީގެ ްގިނަްވެސް ްބޭފުޅުން ްހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ްބެންޗުގައި ްމިހާރުގެ ްތިއްބެވީ. ްއެ ްއެްވާްބައްލަްއިން .

ްނުއުފުދޭ.ްއެހެންވީމާްތިއްބެވީ.ްމައްސަލަްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައިގެން ްމި،ްއެއް ނޑު ްކޯޓުގައިްދަންނަވަނީްސުްއަޅުގަ ޕްރީމް

އެކޭްމިްދައްކަނީ.ްހަމަްއެހެންމެްޖިނާޢީްކޯޓުގެްއިސްްޤާޟީްްބޭކާރުްވާހަކަްް،ތަޅުއެޅުމުގެްމައްސަލަްމިއީްމުޅިންްބާޠިލު

ްވާހަކަ ްކޯޓުގެްއިސްްޤާޟީްއެއްފަރާތްކުރެއްވި ްއެްއެބަްދައްކަވާ.ްޖިނާޢީ ްގެްބަލަދުވެރިޔާްބޭފުޅާްއަކީްސުލޫކީްމައްސަލަ

ްސިއްކަޖެހިފައިވާްބޭފުޅެއްްއެއީ.ް،ކަމުގައިވާްޖުޑިޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުންްސުލޫކީްމައްސަލަްސާބިތުވެ

ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ް،ޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަނޑުމެންްމިއަދުްއެއްބަޔަކުްއަނެއްްބަޔަކަށްްޒުވާބުކޮށްޝުކުރިއްޔާްޢިއްް

ްރައްޔިތުންނަށް ްނުހިފާ ްއަސްލުގަްކަރުގައި ްވެރިކަންްްއިޓަކައި ްމައްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްމި ްމައްސަލަތައް ްވެރިންގެ ްއަނިޔާވެރި ްތިބި ްރައީްކޮށްފައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލަންވީ. ްމަޖިލީހުން ސް،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއްގޮތަކަށް ނޑުމެން ްމިއަޅުގަ ްކަންބޮޑުވެގެން ްރައްޔިތުން ްކަންކަމެއްްްވެސް ްކަމަކުނުވާ ްކަމަކުން ްޙަޤީޤަތުގައި އުޅެނީކީ

ްޢަބްދު ްނޫން. ްގެންނަންްމިްްޖާބިރުهللا ްމައްސަލަ ްމި ްއެތައްތަނަށް ްކަންބޮޑުވާ ްރައްޔިތުން ކަންތައްތަކެއްްްޖެހުނީ

ްއަހަ ްތިން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރީމަ. ްވެރިކަމުގައި ްތެރޭގައިްނިމިގެންދިޔަ ރު

ް،މުދާްކާލުމުގެްސަބަބުންްވަރަށްްބޮޑަށްްފަޤީރުވެމުގެްސަބަބުން،ްރައްޔިތުންގެްހަރުކާލުްށްްދައުލަތުގެްބަޖެޓުއިންތިހާްއަ

ްނިކަ ްޤާނޫނަމެތިވެގެން ްނެތިހިނގައްޖެ. ްބެލުމެއް ްގަވާއިދަކަށް ްކަށް ްމީހާރައީސް، ްހިތަށްއެރައީސް، ްގޮތަކަށްްމީހާ ރި

ްގޮތަކަށޭްކަންކުރާނީްކިޔަމުންް،ށްމުށުގެްބާރުްދައްކާނަމޭރައްޔިތުންނާްދިމާލަށްްގޮ ްރައްޔިތުންގެްފައިސާްް،ތިމާްހިތުހުރި

ގެންދިޔަްމައްސަލަްބަލަންޖެހޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަނެއްްކަމަކީްްމީހުންގެްޖީބުްފުރަމުންްގެޕާޓީް،އަށްްޚިޔާނާތްތެރިވެ

ންްފޮނުވައިގެންްސިފައިްއަޅުގަނޑުްފާހަގަކުރަންްބޭނުން.ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްފޮނުވައިގެން،ްސިފައިން،ްޚާއްޞަކޮށް

ްހިފައި ްއަނިޔާކޮށްފަްްރައްޔިތުން ްހިފައިހައްޔަރުކޮށް ްމީހުން ްއެބަހުރި.ްސިޔާސީ ްއަނިޔާްހައްްއި ްއެބަހުރި.ްޔަރުކޮށް ކޮށްފައި

ްއާްރަ ްނިކުތީމަްއްޔިތުން ްޚިޔާފާލުކުރަން ްތެރެއިން ްބާރުގެ ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްދަތްްް،ޑިމޮކްރަސީގައި މީހުންގެ



  

.ްނަގޭސްްޖަހާފައިްއެބަހުރިްރުއުފުރާފައިްއެބަހުރި.ްމީހުންގެްބޯްފަޅާލާފައިްއެބަހުރި.ްމީހުންްއޮރިޔާންކޮށްފައިްއެބަހުރި.ްކަް

ްއޮތްްއެްސަރުކާރުން.ްބަލަންޖެހޭ.ްއަންހެންވެރިންނާއިްކުޑަކުދިންނަށްްއަނިޔާކޮށްފައިްއެބަްރޯމާދުވާލުްރަށްރަށަށްްއަރައިް

ްއެބަ ްޖަރީމާ ްއެ ްދާއިރާގައި ނޑުގެ ްފުނަދޫގަްްއޮތްްއަޅުގަ ްށ.އަތޮޅު ްކަމަކީްހިންގާފައި ްއަނެއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްބޭނުން ްފާހަގަކުރަން ނޑު ްއެބަްް،އަޅުގަ ްތަޅުއަޅުވާފައި ްމަޖިލީހުގައި ްކަންތައްތައް.ްްރައްޔިތުންގެ ްބަލަންޖެހޭ އޮތް.ްމިހިރީ

ްސަފު ްމިޤައުމެއްގެ ްކަމަށްްން ްނުބެލިއްޖެ ްކަމެއްްްކަންކަން ްލަދުގަންނަންޖެހޭ ްޤައުމެއް ްއެ ްމިއީ ްރައްޔިތުންގެްވަންޏާ .

ޕްރީމްްކޯޓުގައިްއެބަހުރިްތަޅުއަޅުވާފައިްންޖެހޭްކަމެއް.ްސުށްްޖަވާބުދާރީވާރައްޔިތުންނަްް.ދުގަންނަންޖެހޭްކަމެއްމަޖިލިސްްލަ

އޮތީްއިނގޭތޯްމިހާރުވެސްްލިޔެފައިްކޯޓުތައްްްރައީސްްމީހާްނުލަފާކަންްދައްކާނަމޭްބުނެ.ްޤާޟީންނަށްްބާރުްފޯރުވަންްއެ

ްއެްވާލައިއު ްހިފަހައްޓަން ްމުސާރަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމީހުންނަށް ްްއޮތީ. ްއެ ްނޯންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރިްް،ބާރެއްއަކަށް

ްރައީސް.ްއަނެއްްކަމަކީްދިވެހިންްއެންމެްކަންބޮޑުވާްކަމަކީްމީނަގެްމައްޗަށްްއަޅުގަނޑުމެންްމިްމައްސަލަތައްްބަލަންޖެހޭް

ްޕާޓީްގެތިމާް،އަށްް.ްތިމާލަންްއެބަހުރިްމަސައްކަތްކޮށްފަބޭރުގެްފަރާތްތަކަށްްވިއްކާްދީންްވިއްކާލައި،ސަބަބަކީްއިސްލާމް

އެޅުމުގެްމަސައްކަތްކޮށްފައި،ްޅިްފައްޓެހިންނަށްްލާރިްލިބޭްގޮތަށްްއެބަހުރިްރާއްޖޭގައިްތިމާގެްރައްް،ރިްލިބޭްގޮތަށްއަށްްލާ

ްޕްރޮޖެކްޓު ްފެްއެ ްއެބަހުރި ްތަޅާލައިތައް ްމަރުކަޒު ްއިސްލާމީ ްއޭގެްންނަން. ްފައްޅިތައްްއަދި ްއިތުރު ްހުޅުމާލޭގައި އިތުރަށް

ްލި ްއެހެރީ ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެހެންވީމާޔެްއެޅުމުގެ ްފެންނަން. ްހުރެގެންް،ްކިޔުމުން ްވެރިޔަކަށް ްޤައުމެއްގެ ްޖަރީމާތައް މިފަދަ

ްޚިޔާނާތްތެރިވެ ްޤައުމަށް ްމައްޗަށް ްވެރިންނާްްް،ރައްޔިތުންގެ ްޤައުމުތަކުގެ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްއޮތްއިރުގައި ހިންގާފައި

މިްވަންޏާްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީްްކުރެވޭްކަމަށްނުްދައިންްމިްޤައުމުގައިްވެްސްކަންދޭތެރޭގައިްރައްޔިތުންްކަންކުރިްފަ

ް...ްކުރަމުންނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްދެންނެވިްހުރިހާްކަމެއްްްމީހާްވެސްްދާނީްމިޤައުމުގައިްދެންްއަންނަްވެރި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްކޮށްްހިތްތަވާ.ރުމަތްތެރިހުމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްދިކުޅުދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްނކެ

ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްލީްސަލީމުފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަ

ްދަންނަވަން ނޑު ްކަމަކަށްްްއަޅުގަ ްހުރިހާ ްއެހެން ްކަމެކޭްވުރެްބޭނުންވަނީ ްކަންބޮޑުވާ ްދިވެހިން ްވެސް ތްވެގެންވާްމާ،

ްފުރައްސާރަކޮށް ްއިސްލާމްދީނަށް ްގޮތަްބުދުބަހައްޓައި، ްހިތަށްއެރި ްހިތަށްއެރީމަ ްފަރާތަކަށްްް،ކަށްތިމާ ހިތަށްއެރި

ްއުޅެް ްވެންޖެހޭނޭްއަޅުކަންކޮށް ްޙުކުމްއިއްވެންޖެހޭނޭ. ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރި ްްތިމާ ްއެކަންްވިދާޅުވާ ްއައިސް ރައީސަކު

ްނުބަލާފަތުރަން ްމަޖިލީހުން ްމި ްމައްސަލަ ްއެބަްކަމަށްްއުޅުނު ްކޮބައިތޯ. ްބޭނުމަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބަލަން.ްްވަންޏާ ޖެހޭ

ްހުރިޢިއްޒަތްތެ ްމިހާރު ްއެހެންނޫނަމަހީ ްރައީސް، ްވެސްްް،ރި ްމީހުން ްތިބި ްވާދަކުރަން ްމިހާރު ްވެސް ްވެރިން ޕާޓީތަކުގެ

ްކޮންމެ ްދާނީ. ްހަމަ ްޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްއައިސް ްމިްމާދަމާ ްމާރިޔާމެންްްފަހަރަކު ްނެތޭ. ްބެލޭކަށް ކަމެއް



  

ނެތަ.ްރައްޔިތުންނަށްްންްއެްބާރެއްްނުލިބެއޭ.ްއަޖައިބެއްްފަހެްނުވާކަހަލަްޤާނޫނީްބޭފުޅުންްއެްވިދާޅުވަނީްޤާނޫނުއަސާސީ

ލާްމިންވަރު.ްޤާނޫނުއަސާސީންްރައްޔިތުންނަށްްއުފާވެރިކަންްގެނެސްދެނީްކޮންމެްވެރިޔަކުްވެސްްރައްޔިތުންނަށްްއޮޅުވައި

ްއެ ްވެއްޖެއްޔާ ްްއަނިޔާވެރި ްވެސްހާމީހަކު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްވެސްްް،ޒިރުކުރެވޭނެކަން ްކުރިމައްޗަށް ޤާޫނނުތަކުގެ

ްއުފާވެރިކަމުގަް، ްއެ ްވެސް. ްކުރިމައްޗަށް ްމަޖިލީހުގައިކޯޓުތަކުގެ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްތިއްބާ ްބޭފުޅަކުްްއި ްއިންނެވި އޭރު

އެއްްކަމަށްްްތިމާްކިތަންމެްގާތްްވެރިް،އެއްްކަމަށްްވިޔަސްްރައްޔިތުންނަށްްމިއަދުްދޮގުހަދަނީ.ްތިމާްކިތަންމެްރުހޭްވެރިް

އެްމޭރުމުންްވާހަކަދެއްކުމަކީްއެއީްޤައުމަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއްްްވެސްްކަމަށްްވިޔަސްްމީހަކަށްކިތަންމެްލޯބިވާްް،ސްވިޔަ

ްދޫކޮް ްތަޅާފޮޅުން ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްހާމަކޮށްދޭ ށްލާފައިްނެތްވަރު

ްހަޖޫް ްޣީބަްްއެއްް،ފައިކިޔުންްދޫކޮށްލާއެކަކުްއަނެކަކަށް ްދޫނިސޫފާސޫފިްހިފައިްބުނުންްދޫކޮށްލާފަބަޔަކުްއަނެއްްބަޔަކަށް ްއި

ނޑުމެންްމިްޤައުމަށްްމުހިއްމުވެފައިްހުރިްކަންކަމާްްގެްދަށުގައިްފާޑުފާޑަށްްކާތްކާތްނުލައްވައި،ހައްޔަރުކޮށްގެންްއޭ އަޅުގަ

ްޚިޔާނާތްތެރިވެފައިް،ސްކޮށްބަހުްމެދުގައި ްޤައުމަށް ްމީހުްމި ްބަލައިތިބި ްމައްސަލަތައް ކުރިމަގުްްގެޤައުމުް،ންގެ

ްއުޖާލާކުރެވޭތޯްބަލަންވީ.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމިހާރުްމިްްތައްސްގައިްޕާޓީތަކަށްްކަނޑައެޅުނުްވަގުތުހިސާބުންްމިްބަހުްބަރު.ްއާދެ،ްމިހާޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންް

ްހަމަވެފަ.ްއެހެންވީމާ ްވާހަކަފުޅު،ްވަނީ ްމެންބަރަކުމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަޑައިގެންފައިވާ ްއެއްކޮށްްދައްކަވަން ް،ނެތުމާ

އަރުވަންްޖެހޭ.ްފަހުބަސްްބުނުމުގެްފުރުޞަތުްބަސްްބުނުމުގެްފުރުޞަތުްއަޅުގަނޑުްއަރުވަންްއެބަފަހުްްމިްމައްސަލައިގައި

ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްޤަރާރު ްމި ްވަޑައިްްބަލާއިރު ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްފަހުްގެވަގުތު ްމަޖިލީހަކު ބަސްްން

ް ްއެހެންވީމާއެރުވުމުގެ ްނޯންނާނެ. ްފުރުޞަތެއް ްބަހުްމި، ްއިބްތިދާޢީ ްމައްސަލައިގެ ްމިްއަދު ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ސް

ްްއޮންނާނެ.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއަށްްވޯޓަށްްއެހުންްނިންމާލަނީ.ްމިއަދުގެްވޯޓަށްްއެހުމުގެްވަގުތުގައިްމިްމައްސަލަް

ްމިްް-..10 ްއަޅުގަނޑު ްމިހާރު ްްއާދެ، ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްތެރެއިންްއ10.2ްްަދަނީ ްމަސައްކަތްތަކުގެ ްހުރި ްނުނިމި ށް.

މުގެްމަދުްނަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއެއްވެއުޅުމުގެްމިނިވަންކަރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއި

ްބަހު ްގެންދިއުމަށް.ބިލުގެ ްކުރިއަށް ްއެއްވެއުޅުމުގެްވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()ްސް ްބަހުްއާދެ، ްބިލުގެ ސްގައިްމިނިވަންކަމުގެ

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްކެް ްސާްއަށް.މަދުްޢީރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްްދިކުޅުދޫްދާއިނއަޅުގަ

ް

 ްކަދެއްކެވުން:ވާހަމަދުްޢީސާްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްްކެނދިކުޅުދޫްދާއި

ްދަންނަވާލަންޖެ ްވެސް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިހުތިރާމުްޝުކުރިއްޔާ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ކުރާްހެނީ

ްނަޝީދަކީް ްމުޙައްމަދު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްނަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށި މެންބަރެއް



  

ް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުގަ ްބޭފުޅެއް. ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްމި ބިލުތަކެއް

ނޑުްމިއަދަކުްނޫން އެއްްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްމިްްފެށުނީއްސުރެްއަޅުގަނޑުްދައްކަމުންްއަންނަްވާހަކަް،އަޅުގަ

ްސީންްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށް...ޤާނޫނުއަސާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޖަލްސާ ްގަވާއިދުގައިވާްއާދެ، ްމަޖިލީހުގެ ްގެއްލިގެން ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ، ްގެއްލިއްޖެ. ްކޯރަމް ގެ

ނުވާތީ،ްއަޅުގަނޑުްމިހާްހިސާބުންްޖަލްސާްމިްމެދުކަނޑާލަނީ.ްްމުންްވެސްްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަވެފައިޢަމަލުކުރުގޮތަށްް

ްޖަހާއިރު.1:00ްްފަށާނީްްދެން،ްޖަލްސާ

ް

ް]އަށ13:00ްްްއިނ12:20ްްްމެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން:ްްޖަލްސާ[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހުސްވަގުތު ްޖަލްސާގެް`. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަވާްްކޮޅަށްފަހު، ްކޯރަމް ްބެލިއިރުގައި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ކަންތައް

ްވަޑައިގެންނެތުމާް ްމާލަމުގައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަް،އެކުްއަދަދަށް ްބުނާްއަޅުގަ ްގަވާއިދުގައި ްޖެހެނީްމަޖިލީހުގެ ށް

އެއްްކަމަށްްްގޮތުންްމިްޖަލްސާްއެހެންްގަޑިއަކަށްްފަސްކުރަން.ްއެހެންކަމުން،ްޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްދެންްފަށާނެްގަޑި

ްނިންމަ ްމި ނޑުމެން ްމެންއަޅުގަ ްމިއަދު ްނީ 1:30ްދުރުފަހު ް ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރުންްްއަށ1:30ް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްއެކު.ްްކޯރަމްްނެތުމާް،ވަގުތުްނިންމާލީްގައިްފަށާްގޮތަށްްމ1:30ިޑައިގެންދެއްވުމަށްްދަންވަމުންްމިހާރުްވަ

ް

ް]އަށ13:30ްްްއިނ13:06ްްްޖަލްސާްމެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން:ް[

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.12

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެ`.ް ްމިއިށީނންބަރުން ްމިހާރު ނޑު ްްދެވަޑައިގަންނަވާ.ްއަޅުގަ ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ އަށް.12ްްދަނީ

ްކަންް ްހުރި ްއެހުމަށް ްއެހުމަށްްވޯޓަށް ްއައިޓަމަށް.ްވޯޓު ްއެހުމުގެ ްވޯޓު ްރަނގަްްކަމަށް ްޖަހަންޖެހޭ ްޖެއްސެވުމަށްްޓަކައި ބީލު

ކޮށްލެއްވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްމިއަދުްރިްމެންބަރުންްކާޑުކޮޅުްޗެކުތްތެމަށްްދަންނަވަން.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްޢިއްޒައަމީންޢާއް

ްމި ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ނޑު ްްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ހ(91ްދަންނަވަނީ ްމާއްދާގެ ްގޮތުގެްގައިވަނަ މަތިންްްވާ



  

ްވިޔަފާރީގެ ްފަރުދުންގެ ްއަމިއްލަ ްފޮނުއްވާފައިވާ ްއަނބުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްއަލުންްްރައްޔިތުންގެ ބިލު

ްދެއްވުމަށް.ްނިވަޑައިގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދިރާސާކުރެއްވުމަށްްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުއްވުމަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެ

ް

ް]ވޯޓުދެއްވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

66ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުންގެްއަދަދު:

65ްްވޯޓުްދެއްވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:

ް-ްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެއްވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބައިވެރިވި 65ްވޯޓުގައި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 33ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްބިލ65ްު. ްމި ްއެހެންކަމުން، .

އަކީްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީ.ްްޓީކޮމިްްފާސްވީ.ްމިްބިލުްފޮނުވޭްބިލުްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވަންްްންްވިސްނުމަށްްފޮނުއްވާފައިވާއަލު

ްމިް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްްއާދެ، ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ހ(91ްދަންނަވަނީ ްމާއްދާގެ ްގޮތުގެްގައިވަނަ މަތިންްްވާ

ްފައިދާ ްވިޔަފާރި ްފޮނުއްވާފައިވާ ްއަނބުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްބިލުްްރައްޔިތުންގެ ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް އިން

ްދިރާސާކުރެ ްފެއަލުން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުވުމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ނިވަޑައިގަންނަވާްއްވުމަށް

ްދެއްވުމަށް.ްގޮތަކަށްްވޯޓުް

ް

ް]ވޯޓުދެއްވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

67ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުންގެްއަދަދު:

65ްްވޯޓުްދެއްވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:



  

ް-ްްްްްވޯޓުނުދެއްވާ:ްގޮތަކަށްްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބައިވެރިވި 65ްވޯޓުގައި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 33ް.ްފާސްވުމަށް ްވިޔަފާރ65ްި.ްޖުމްލަ .ްއެހެންކަމުން،

ްޓެކްސް ްއިން ްްފައިދާ ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްދިރާސާކުރައްވަން ްއަލުން ްބިލު ްފޮނުވުމަނެގުމުގެ ްފާސްވެއްޖެ.ްއަށް ށް

ްރައީސުލްޖު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްމިއަދު ްގ.ކެނެރީގޭއާދެ،ްދެން ްކޮށްފައިވާ މުޙައްމަދުްްމްހޫރިއްޔާކަން

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވެރިކަމުގައި ްރިޔާސީ ްްނަޝީދު،ްއޭނާގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަންކަން ްޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ ްޤާނޫނާ 99ްއާއި

ްދަށުް ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްލިބިްން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެްރައްޔިތުންގެ ްއެދި، ްތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް ްބަލައި ްދަށުން ްބާރުގެ ދޭ

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްކާށިދޫްދާއިރާގ144ްްެއަށްްރިޢާޔަތްކޮށް،ްއެްގަވާއިދުގެްްވަނަްމާއްދ142ްާމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ްޢަބްދު ްމެންނަބަރު ްހުށަހަޅުއްވާފަްްهللاޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްޖާބިރު ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްޤަރާރު އިވާ

ްދެއްވުން.ްނިވަޑައިގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެންބަރުންނަށްްފެ

ް

ް]ވޯޓުދެއްވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޖާބިރު.ްްهللاޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްކާށީދޫްދާއިރާގެްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

67ްްބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެން

39ްްވޯޓުްދެއްވީ:

27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:

ް-ްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެއްވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

.ްއެހެންކަމުން،ްމިްޤަރާރ66ްު.ްޖުމްލ34ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ66ްުވޯޓުގައިްބައިވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ބަހުސްގެްވަގުތުގައިްމިްކުރެވުނުް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްމިްޤަރާރަށްްްހުންްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ޖިލީބަލައިގަތުމަށްްމަ

ްފޮނުވުމަށް ްފޮނުވުމަށްްމައްސަލަ ްކޮމިޓީއަކަށް ްވިލުފުށީްވަގުތީ ްރިޔާޟުްވަނީ ްމެންނަބަރު ރަޝީދުްްދާއިރާގެ



  

ްމައްސަލަތައްްް،ކޮމިޓީތަކަށްްންކުރޭވަނަްމާއްދާގައިްބަޔ116ްާްހުށަހަޅުއްވާފަ.ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެ ްކޮމިޓީތަކަށް ވަގުތީ

ް ްޢަފޮނުވުމުގައި ްއުސޫލު. ްފުރަތަމަ،މަލުކުރެވޭ ްއެންމެ ްގަވާއިދުގައިްްއެހެންކަމުން، ްއާދެ، )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ްމެންބަރުން ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީގައި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއުސޫލަކީ ްއެހެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ްފާސްކުރުން. ްއަދަދު ،ްންވީމާގެ

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ ްފުރުޞަތުކޮމިޓީގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްދާއިރާހުށަހެޅުމަށް ްފޮނަދޫ ްޢިއްޒަތްތެރިްއަރުވަން. ގެ

 هللا.ޢަބްދުްްރަޙީމުމެންބަރުްޢަބްދުއް

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްޢަބްދުްްރަޙީމުޢަބްދުއްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްލަން.އްްއެކުލަވައިއެްްމެންބަރުންގެްކޮމިޓ7ްީޑުްހުށަހަޅަންްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަނ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.މަނިކުްްއިންމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރި

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްނިކުމަްްއިންއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްމިހާރު ްހުށަހެޅ7ްިއާދެ، ްފޮނުއްވުމަށް ްމައްސަލަ ްކޮމިޓީއަކަށް ްމެންބަރުންގެ ްއެހެްލިބިފައިތާއީދު، ްއިތުރު ންްވަނީ.

ް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްކަމަށްބޭފުޅަކު ްނެތް ނޑުްހުށަހެޅުމެއް ްއަޅުގަ ްދާއިރާގެްް،ވަންޏާ ްތޮއްޑޫ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްހުށަހަޅަން ްލަން.އެއްްއެކުލަވައިްމެންބަރުންގެްކޮމިޓ77ްީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްކަމުގެްބާވަތުންްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.އްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިް

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްމޫސާްމަނިކުހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުް



  

ނޑުްތާއީރުގެްހުްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަ ްދުކުރަން.ްށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްމިހާރުްވަނީްހުށަހެޅިފަްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާރުްދެްހުށަހެޅުމެއްްމި

ްހުށަހެޅި ްހުށަހެޅުމެއް ްދެ ްމިތާއީދު، ްދާއިވަްްލިބިފައި ްކުޑަހުވަދޫ ްޢިނީ. ްޢާރާގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު މިރު.ްއްޒަތްތެރި

ނޑުްގަސްތުކުރަނީްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލެއްވީ.ް ވޯޓަށްްް،އެއްކޮށްްތާއީދުލިބިފައިްވުމާް،ދެްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހެޅިއާދެ،ްއަޅުގަ

ްމި ްހިނގަމުން ްމިހާރު ްކަމަށްްދަންނަވަން. ްވަގުތު ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްރަނގަބީލުްދަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްގަސްތެޖަހަވާތީ އްްން

ްއެހެންވީމާ ްނުކުރަން. ްމެންބަ، ްޗެކުކޮށްލަޢިއްޒަތްތެރި ްކާޑުކޮޅު ްއެދެން.ރުން ްއާދެ،ްްދެއްވުން )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ްހުށަހެޅި ްދަންނަވާނީ ްވޯޓަށް ނޑު ްމިތާއީދު،ްއަޅުގަ ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްތަރުތީބުން. ްފޮނަދޫްްލިބުނު ދަންނަވަނީ

ްޢިއް ްޢަބްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްދާއިްهللاްޢަބްދުްދުއްރަޙީމުޒަތްތެރި ްވިލިމާފަންނު ްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވައި، ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްޙުސަ ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމަނިކު ްފެނިވަޑައިގަންނަވ7ްްާއިން ކަމުގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުްދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެއްވުންް[

ް

ްނަތީޖާ:ވޯޓުގެް

ްهللا.ޢަބްދުްްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިންްމަނިކު.މާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލިްތާއީދުކުރެއްވިްމެންބަރު:

ް

64ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެއްވީ:

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:

00ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެއްވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބައިވެރިވި 63ްވޯޓުގައި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .32ް ްޖުމްލަ ްމ63ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްމި ްފާސްވެއްޖެ. ްހުށަހެޅުނުްހުށަހެޅުން ްދެން ްފާސްވުމުން ްވޯޓަކަށްްގޮތަށް ްނާހާނަންްްހުށަހެޅުމަށް )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ް.



  

7ްްގޮތަށްްްއާދެ،ްމި ްމި ްހިމެނުމަށްްފާސްވުމާމެންބަރުން ްހުށަހެޅުމުގެްްކޮމިޓީގައި ްމެންބަރުން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމި ގުޅިގެން

ް ްގެންނަން ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްހުޅުވާލަން. ްއަޅުގަނޑު ްމާއްދ116ްްާފުރުޞަތު ވަނަ

ްއެމަޖިލީހު ްގަވާއިދުގެ، ް)ނ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްއެ ް)ނ(. ްމިމާއްދާގެ ްބަޔާންކުރަނީ ްކޮމިޓީތަކުގައިްްގައި ްނެގޭ ގޮތުން

އެގޮތަްށް،ްށްްއިސްކަންދޭންވާނޭ.ްއެހެންވީމާމަޖިލީހުގައިްހިމެނޭްހުރިހާްސިޔާސީްޕާޓީތަކާއިްއަމިއްލަްމެންބަރުންްހިމެނުމަ

ނޑުްމިބައްލަވައިގެންްމެންބަރުންގެްނަންތައްްހުށަހެޅު ނޑުްދަންނަވަން.ްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްއަޅުގަ އަރުވަނީްްމަށްްއަޅުގަ

ްމަދުްޝަރީފަށް.ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްތިމަރަފުށީްދާއި

ް

 ްއްކެވުން:ވާހަކަދެމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްތި

މިޓީްނިމިގެންދިޔަްކޮ،ްދެންމެއަކުްއެްހުށަހެޅުނުކުރިއްޔާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްޝު.ްالرحينްالرحونްهللاްبسن

ްގަް ްހުށަހަޅަން ްއަޅުގަނޑު ްނަންތަކަކީސްތުއަށް ްތިްް،ކުރާ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެއަކު ްކުރިން ްދަންނަވާލުމުގެ އަދި

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރިޢާޔަތްކޮށ116ްްވިދާޅުވި ްމާއްދާގެ ްކޮމިޓީގަް،ވަނަ ްމި ްޕާޓީތަކަކުން ްސިޔާސީ އިްހުރިހާ

ްހިމެ ްކަމުގައި ްމަސައްކަތްކުރި ްޕާޓީނުމަށް ްސިޔާސީ ްތަނާޒުލުވެފައިވިޔަސް ްއެކަމަށް ްމިްް،ވާތީވެއަކުން އަޅުގަނޑު

ްޕާޓީ ްއެއް ްއާދެްހުށަހަޅަނީ ްނުލައި. ްނަން ްއެއްގެ ްނަންތަކަކީ،، ްހުށަހަޅާ ނޑު ްޢިއްޒަތްްއަޅުގަ ްދާއިރާގެ ތެރިްދިއްދޫ

ްއަޙް ްސަމީރާމެންބަރު ްދާްއިމަދު ްފަރެސްމާތޮޑާ ްމުއްޠަލިބާއިއިރާގެ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެްްޢިއްޒަތްތެރި ގުރައިދޫ

ްއާއިް ްރިޟާ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްްްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުކާށިދޫ ްމެންބަރު ވިލިމާފަންނުްްއިޖާބިރާهللاްޒަތްތެރި

ްއަޙްދާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިްމައިރާގެ ްޙުސަދު ްވިލުފުްމަނިކާްއިންހާނު ްދާއިއަދި ްމެންބަރުްށީ ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްކިނބިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒުގެްނަންފުޅު.ްްރިޔާޟުްރަޝީދާއިްއަދި

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ހުށަހެޅުއްވިްްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާއި ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެއް،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްބެހޭްމައްސަލަްއާދެ،ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްދެއްކެވުން:ވާހަކަހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުް



  

ްނިޒާމާޝުކުރިއްޔާ.ްއަޅު ނޑު ްމައްސަލަްގަ ްސިޔާްބެހޭ ްނެގީ ްމި ްލިސްޓުއެއް ްކަންކަމަށް ްޕާޓީތަކުން ްމީގެްސީ ދިނުމުގައި

ްސިޔާ ްވެސް ްކުރީގައި ްފަރާތްތަކާ ްއިސް ްޕާޓީތަކުގެ ްކޮމިޓީްސީ ްއެހެންވީމާވާހަކަދައްކާފައި ްނަގަނީ. ްމީހުން ްތަކަށް ހަމަް،

ްމެންބަރުް ްދެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނަމުގައި، ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމިލިސްޓެއް ްލައިގެން ްގެންދެވޭނެްްން ްކުރިއަށް ްހުށަހެޅިގެން ތަނުން

ްލިސްޓުކަ ްއެ ްއަދި ްނުދެކެން. ްފަރާތުްމަކަށް ްޕީ.ޕީ.އެމުހުށަހެޅި ްއެއީ ްހުށަހެޅުއްވީ ްއެން، ްމެންބަރެއް. ްއެްްގެ ްބޭފުޅާ

ްއަޅުވާހަކަ ްވަނީ ްނުނިންމާ،ދައްކަވާފައިތޯ ްއެކަން ްއެކީގަ. ްލީޑަރާ ްޕާޓީގެ ްއަޅުތައެގޮްގަނޑުމެން ނޑުމެންްށް ގަ

ްބަލައިނުގަންނަްވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްނިޒާމާ ްމައްސަލަްްއާދެ، ްމައްސަލަްބެހޭ ްއެއް ްމައްސަލަފަްއަށްްްއެއް، ްއަނެއް ްފުރުޞަތުްހު ްކުރިންްއަށް އެރުވޭނީ.

ްމައްސަލަ ްމިްހުށަހެޅި ްޖަވާބު ްއަޅުގަނޑު ްްއަށް ްމަނިކުްއަރުވަނީ. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްބަލައިްހުށަހެޅުއްވި ްކަމަކަށް ްމައެއް ްސަބަބަކީ، ްހަމަޖެހިފައިނުގަންނަން. ްގަވާއިދު ްއެްްޖިލީހުގެ ވަނީ

ހުށަހެޅުމަށް.ްމައްޗަންގޮޅިްްކޮމިޓީްއަށްްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްމެންބަރަކަށްްފެނިވަޑައިގަންނަވާްމެންބަރުންގެްލިސްޓެއްް

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމައްޗަންގޮޅިްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއަޅުގަނޑު ްގަދަކަމުން ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްނެގީްވަރަށް ްމި ްހާޒިރުއެއް ްބަލި.ްމިތަނަށް މީހެއްގެްނުވާ

ކަމެއްްވެސް.ްއެއީްކޮމިޓީްއަށްްހާޒިރުވެވޭނެްފެންވަރެއްްްދުނިޔޭގައިްހުރިްްމަނާފައިްއޮތީމަ.ްއޭނަްނޭނގެްނަންްއޭގައިްހި

ރަށްްބޭފުޅުންްނަންްހުށަހެޅުއްވިއިރުްވަްލައްވާށޭ.ްއެޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްއަޑުއައްސަވައިހުރިްމީހެއްްކަމެއްްވެސް.ްޢިއްް

ްރާއްޖެ ްބަލިވެގެން ްހުށަހަޅާފައިްބޮޑަށް ްނަން ްމީހެއްގެ ްބޭރުގައިވާ ްހުރިްް،ވާތީވެްއިން ްމިހާރު ްދުނިޔޭގައި ްނޭނގެ ްއޭނަ

ްއެހެންވީމާްކަމެއްް ްވެސް. ްނިޒާމާ، ްހަމަ ްމައްސަލައަކަށްްްއެއީ ްއެްްބެހޭ ްއަޅުގަނޑު ްފާހަގަކޮށްލީ.ްްވާތީ ކަންތައްތައް

ްޝުކުރިއްޔާ.

ް



  

ް

 ްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއް

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް.ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.ްތޮއްޑޫއެއްްނޫންްމައްސަލަްއާދެ،ްނިޒާމާްބެހޭ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ނޑަށްްފެންނަނީްމިކަންްކު ްއެންމެްޤާބިލުްް،ރަންްއެންމެްއެދޭނެއާދެ،ްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވިްކަމުގެްބާވަތުންްއަޅުގަ

ްހިމަނަން ްކޮމިޓީގައި ްއެ ްމާމިބޭފުޅުން ްހުށަހަޅާލަން؛ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތުން ްމެންބަރުްނ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ގިލީ

ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ްއަލްފާޟިލް ްކެނޑިޑޭޓު، ްރިޔާސީ ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްއަދިް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މުލަކު

ްޢަބްދުް.އެްޕީ.ޕީް ނޑިޑޭޓު ްކެ ްރިޔާސީ ްފަހަރެއްގައި ްމުގެ ްކެނޑިޑޭޓު،هللا ްރިޔާސީ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، ްޔާމީން

ްދާއި ްއަޙްކެންދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕާޓީރާގެ ްސިޔާސީ ްހަދަމުންދާ ްމިހާރު ްއަދި ްޢަލީ ްތަސްމީން މޯލްޑިވިއަންް،ްމަދު

ްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝިޔާމުްދާއިްނޑިޑޭޓު،ްމީދޫްކެްްސަންްޕާޓީގެްރިޔާސީް،ސްގެންއެލަޔަްޑިވެލޮޕްމަންޓު

ް ްބާކީ ްދެން ްއ3ްެމުޙައްމަދު. ްއޮތް. ްއެބަ ްމައުމޫނުްނަމެއް ްރައީސް ްކުރީގެ ްއަދިްްތަނަށް ްވަޙީދު ްރައީސް ްކުރީގެ އަދި

ްރައީސް ްްކުރީގެ ްމި ްލާފައި ްމ7ްިނަޝީދު ްދެންްމީހުން ްއުޅެނީ. ްމި ްކުރަން ްކަމެއް ްމި އަޅުގަނޑުމެންްްޤައުމުގައި

ްކޮންކަމެއްތޯ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްގައިްވަގުތުތައްްނަގާލައިގެންްމިނމިތާ

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްބޭނުންވޭްއިތުރުްހުށަހެޅުމެއްްއޮތްތޯްބަލައިލަން.ްއިށީނދެވަޑައިގެން،ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގައިވާްގޮތުގެް ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްއެދިވަޑައިގަންނަވާ. ްމައްސަލައަކަށް ްނިޒާމީ ްދެކުނުްްމަތީން ްހެންވޭރު އެއް،

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ް:ވާހަކަދެއްކެވުންްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

ނޑުމެންްމި އްސަލަްކުރީގެްރައީސްކަންްކޮށްފައިްހުރިްބޭފުޅެއްގެްމަް،އެއްްވަގުތުްނަގަންްމިްއުޅެނީްކޮމިޓީްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްމިް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެން ްމިްބަލަން. ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމިްނިޒާމީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްްވަގުތު ްކޮމަންވެލްތ54ްްުއޮތީ ޤައުމުގެ



  

ކަންްކުރަމުންދާްގޮތަށްްްކަމަކަށްްއެއްބަސްވެގެންްއ3ްެރިޒޮލިޔުޝަނެއްގެްދަށުނ3ްްްގެްމިނިސްޓީރިއަލްްއެކްޝަންްގުރޫޕުް

ްމައްް،ވީމަްވަގުތެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއެހެންވީމާއަޅުގަ ްނަގަނީ. ްމި ްސަލައަކަށް ްއެ، ްފެންނަނީ ކަމުގައިްްއަޅުގަނޑަށް

ްޝުކުރިއްޔާ.ްއެއްްހައްދަވަން.ްްއުޅުއްވަންްއިނގޭތޯްބަޣާވާތުގައިްބައިވެރިވިްބޭފުޅުންގެްކޮމިޓީް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްނިޒާމާ ްމައްސަލަްްއާދެ، ްބަލައިްއެއްްބެހޭ ްމައްސަލައިނުގަކަމަށް ްމި ްމިހާރު ްއާދެ، ްކިތަންމެްންނަން. ްއިނގޭތޯ ގައި

ްނިޒާމާ ްމައްސަލަްވަރަކަށް ްފުރުޞަތުްބެހޭ ްްދިންއަޅުގަނޑު ްމިކަމަށް ްގޮތެއްްްވިޔަސް ްފެންނާނެ ްހައްލެއް ކަމުގައި

ްނެތްްމި ްހުށަހެްއަދަކު ްނަން ްސަބަބަކީ ްޅި. ްކޮމިޓީްމިހާރު، ްއެހެންވީމާްވަނީ ްތާއީދުލިބިފަ. ްހުށަހަޅައި ްއެއް ނޑުް، އަޅުގަ

ްނާރުވާނަން.ް ްފުރުޞަތެއް ްމައްސަލައަކަށް ްނިޒާމީ ްއެކަނި. ްހުށަހެޅުމަށް ްނަން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަރުވާނީ ފުރުޞަތު

ްޢި ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްގަވާއިދަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްމެންބަރު އްޒަތްތިެރ

ނޑުްފުރުޞަތުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްހު ހުށަހެޅުމަށްްއެކަނި.ްްއަރުވާނީްކޮމިޓީްއަށްްމެންބަރުންގެްނަންތައްތަވާ.ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްއެހެންވީމާ ްގޮތުގެް، ްގަވާއިދުގައިވާ ްފުރުޞަްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅުމުގެ ްނަން ްދާއިރާގެްތުްމަތީން ްހުޅުހެންވޭރު އަރުވަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު

ނޑުްމިްހުށަހަޅާްލިސްޓަކީްމިކަމަށްްއެންމެްފަރުވާތެރިކަމާް އެކީގައިްކުރެވޭނެްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްކަމަ ްް-1ްވާތީވެ،ްށްމީހުން ްވަޙީދު، ްް-2ބާޣީ ްޙުް-3މުގާބޭ، ްސައްދާމު ްް-4ސައިން، މައުމޫނުްް-5ގައްޒާފީ،

ް...ޕޮލްޕޮޓުް-6ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަ ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ްހުށަހަޅުއްވަންޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ހޭނީްޖެްތްތެރި

މެންބަރުންގެްނަންފުޅު.ްއެކަންްއެނގިވަޑައިނުގަންނަވަންޏާްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރ7ްްުމަޖިލީހުގެް

ބެހޭްމައްސަލައަކަށްްއަޅުގަނޑުްފުރުޞަތެއްްނާރުވާނަން.ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.ްނިޒާމާ

ް ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލިމާފަންނު

މައްޗަންގޮޅިްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް

ްވަޙީދު.ް



  

ް

 ްހަކަދެއްކެވުން:ވާްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްމިއީް ްނިންމާލަންވީ. ްމިކަން ްހުށަހަޅައިގެން ްލިސްޓެއް ްހަމަ ްމީގައި ްދެކޭގޮތުގައި ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެބަސްވާންް ނޑުމެން ނޑުމެންްވާއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްދެން ްހުށަހަޅާލަންވީ. ްނަގައިގެން ްލިސްޓެއް ްހަމަ ްނޫން. ްކަމެއް ވަރު

ނޑުމެންގެްލީޑަރޝިޕަށްްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނެތްްޙާލަތެއްގައިްއަޅުގަްް،އެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްއެދެން

ްއެހެންވީމާލުތަނާޒު ްވެވެންޖެހޭނެ. ްއެް، ނޑު ްއަޅުގަ ްބަދަލުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއެދެން ނޑު ްލާން.ްްއަޅުގަ ތަނަށް

ނޑުްވަރަށްްމަ ްނަވާލީ.ް.ްއެހެންވެގެންްދަންސައްކަތްކުރާހިތްވޭްއެްކޮމިޓީގައަޅުގަ

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ތަވާ.ްމައްޗަންގޮޅިްރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްްހުްގަވާއިދަށްްްއާދެ،ްމައްޗަންގޮޅިްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެ

ް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުްހިތްްށްރުމަތްތެރިކޮްހުދެކުނު ްއާދެ، ތަވާ.

ްފުރުޞަތުްފުރުޞަތު ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްހުށަހެޅުމަށް، ްނަންތައް ްއަށް ްކޮމިޓީ އަރުވާނީ

ްއަރުވަން.ްްވަންޏާްއަޅުގަނޑުްއެްފުރުޞަތުްްކަމަށްވާްބޭނުންފުޅުް

ް

 ް:ވާހަކަދެއްކެވުންްްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު

ްލިސްޓު ްއެ ްކުރީގައި ްހުށަހެޅުމުގެ ްލިސްޓު ްފުރަތަމަ ނޑު ްވައްތަރުގެްއަޅުގަ ްމި ްމީހުންނަކީ ްނަގާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ތަކުގައި

ްބުނާއިރަށް ްކަމަށް ްދީފައިްް،މީހުން ްތަޢާރަފެއް ްމީސްމީހުންނަށް ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއިށީންނާށޭ. ްވިދާޅުވަނީ ްތި މަނިކުފާނު

ްވާހަކަދައް ނޑުގެ ްވާނީ.ްއަޅުގަ ްމިނޫންތޯ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްވެސް ބުނީްްކާއިރު

ްފަރާތުން ްގައްޒާފީގެ ްފަރާތުން، ްޙުސައިންގެ ްސައްދާމު ްހުރި. ްބުނަން ްއަޅުގަނޑު ްފަރާތުން ްމުގާބޭގެ މައުމޫނުގެް،

އަންނާނީ.ްްރާތުން.ްދެންްއަދިްލިސްޓުފަގެްފަރާތުން،ްބާޣީްވަޙީދުގެްފަރާތުން،ްބައްޝާރުލްްއަސަދުގެްފަރާތުން،ްޕޮލްޕޮޓު

ްއެކަމަް ްފުރުޞަތުދެން ްވިސްނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްްދެއްވަންޖެހޭނެ. ްތިބި، ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްދެންނެވީ

ްއެކި ްތާއީދުކުރާ ްމިްމީސްމީހުންނަށް ްތިބީމަ.ްމީހަކު ްމީހުންތައް ްގެނެސްްްވައްތަރުގެ ްވައްދާއިރުގައިްްމިް،ވަރަށް ތަނަށް

ހަދާނަމޭްްއޮތް،ްކިހިނެއްްތަނަށްްވައްދާފައިްމިްއުޅެނީްމިްގޮތުންްކަންތައްތަކެއްްނިންމަން.ްމިްކަމާްބެހޭްންތޯްމިޖެހޭނޫ

ްއުޅެނީ...ްއުޅެނީ.ްޙަޤީޤަތުގައިްކީއްކުރަންތޯްމިްހިތާތޯްމި

ް



  

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްހުށަހެރި ްނަންތައް ްހުށަނާޅުއްވަންޏާްދިނީ ްނަންތައް ޅުމަށް.

ްމި ްމިހާރު ްއާދެ، ްމިްްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްމިހާރު ްހުށަހެޅިފަްވަްއޮތީ، ްލިސްޓެއް ްހުށަހަޅަންްނީ ްލިސްޓެއް ްއިތުރު .

ްފުރުޞަތުްކަމަށްްބޭނުންވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްތޮއްޑޫްވަންޏާ ްބަންދުކުރާނީ. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ އަރުވާނަން.ްއެހެންނޫންނަމަ

ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ދާއިރާ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްހިނ ްމި ްމިހާރު ްމަޖިލިސް ްރައީސް،ްރައްޔިތުންގެ ްނިޒާމަކުން.ްއެހެންވީމާޢިއްޒަތްތެރި ްޕާޓީ ްހީވަނީް،ްގަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ްއަށްް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް ްއަށްްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި އޮންނަންވާނެ،

ްހައިސިްއޮން ްޕާޓީއެއްގެ ްސިޔާސީ ްތަނަންވާނެ ްއެހެންވީމާއްޔަތުން ްޙައްޤު. ްނާޒުލުވުމުގެ ްމެންބަރެއްގެްނމިތާ، ްނެތް ގައި

ްހުށަހަޅައިގެން ްއެް،ނަން ްރަނގަޅުްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދެކޭގޮތުގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެއީ ްހިމެނުން ްނޫންގޮްކަމުގައި .ްދެންްތެއް

ްކަމުގައި ްނުހަދާ ްް،ނަމަްވަނީްްއެގޮތަށް ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަރު ްލިސްޓެއް. ްހުށަހަޅާލަން ނޑު ްމެންބަރުްއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިްްތޯްނޫންތޯ.ްމިއީްވަކިްބައެއްގެްމަޖިލީހެއްްނެ.ްދެންްއަޅުގަނޑަށްްވެސްްހުށަހެޅޭއިބްރާހީމުްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުް

ްނޑުމެންގެްވެސްްޙައްޤުްއޮންނާނެްނޫންތޯ.ްއަޅުގަްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ.ް

ް

ްދުްވާހަކަދެއްކެވުން:އްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީްތޮ

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަރު ްހުށަހަޅާލަން ނޑު ްއިބްރާހީމުއަޅުގަ ްްރު ްޞާލިޙު، ހުޅުހެންވޭރުްމުޙައްމަދު

ްޢިް ްމައްޗަންގޮްދާއިރާގެ ްމަނިކު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްއަޙްްޅި ްމާރިޔާ ްމެންބަރު މަދުްއްޒަތްތެރި

ްމާމި ްދާއިރާނދީދީ، ްޤާސިމުގިލި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްް،އިބްރާހީމުްގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމަނާްހަމަ ްޕާޓީ ނަންްހުރިހާ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްއިނގޭތޯ. ްދާއިް،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްޔާމީންهللا ްޢިއްޒަތްތެރިްކެންދޫ ރާގެ

ނޑުްހަމަސްްހަމަވެއްޖެތޯ.ްރައީސް،ްދެންްމަދުްތަސްމީނުްޢަލީ.ްރައީމެންބަރުްއަޙް އެމް.ޑީ.ޕީގެްްކުރީްލިސްޓުގައިް،އަޅުގަ

ވަންޏާްބޭފުޅުންްވޯޓަކަށްްއައްސަްތިްވާންްބޭނުންވާްލިސްޓަކަށް.ޕީންްތަނާޒުލުއެމް.ޑީްްއެދެނީްމިްލީޑަރޝިޕްގެްފަރާތުން

ް ްވަރަށް ްއެގޮތައެއީ ްއިނގޭތޯ. ްކަމެއް ްކައުންސެލްްށްދެރަވަރު ްނުކުރައްވާ ްޖެނެރަލްްކަންތައް ްތިހެންް، އަމީންޢާއްމު.

ް.ނަހައްދަވާް



  

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.ދެންމެްތިްހުށަހެޅުއްވި..ްވަޑައިގަންނަވާ.ރުްއިށީނދެންބައާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ްދުްވާހަކަދެއްކެވުން:އްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީްތޮ

ްއޭގެް ްއަދި ްނުނިމޭ. ނޑު ްއިތުއަޅުގަ ްމޯލްޑިވިއަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދާއިއެލަޔަްޑިވަލޮޕްމަންޓުރުން ްމީދޫ ްލީޑަރު ރާގެްންސްގެ

ް...އެއްވެސްްހާލެއްގަްް.މިއީްްތޯރިޔާސީްކެމްޕޭނުގެްކަމެއްްނޫން.ްޙައްމަދުްމުްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމު

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހިތްތަވައިްބަރުން ްޢިއްޒަތްތެއިްހުރުމަތްތެރިކޮށް ރިްށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.

ްއިށީނދެވަް ްމެންބަރު ްފުރަތަމަ ްޢިއްޒަތްތެޑައިގަންނަވާ. ްފުރަތަމަްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްމެންބަރު ރި

ްއި ްށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްމެްމައްޗަންގޮރީއްޗަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމުޙައްޅި ްރަޝީދުްންބަރު މަދު

ް ްލިސްޓުް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުްއާދެ، ްހުޅުވައިލާފަްށަތައް ްފުރުޞަތު ް.ހެޅުމަށް

އެއީްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމިހާރުްދެްލިސްޓެއްްހުށަހެޅިފައިވޭ.ްްވީމާ.ްއެހެންތާއީދުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްލިސްޓުްހުށަހަޅައި

ްޝަރީފުޢިއްޒަތްތެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްލިސްޓާްރި ްދާއިްއިހުށަހަޅުއްވާ ްވަޙީްތޮއްޑޫ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުްރާގެ

ްލިސްޓުް ްދާއިރާގެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްތޮއްޑޫ ްވަޙީް. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްނުލިބޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދެއް ްއަދި ްލިސްޓަކަށް ދުގެ

ނޑުްތާއީދުކުރައްވާްޢިއްޒަތްތެއަޅުް ން.ްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްއެްފުރުޞަތުްއަރުވަވަންޏާްްރިްމެންބަރަކުްހުރިްކަމަށްގަ

ްهللا.ބްދުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދުް

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީގެް.ޝުކުރިއްޔާ ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްމަޖިލީހުގައިްްއަޅުގަ ްމި ްވެސް ކުރިން

ނޑުމެންނަށްްއެގޮތަށްްފުރުޞަތުްދެއްވާފައިްއެބަ ކަ.ްމެންބަރުންްހިމަނާްވާހަްޕާޓީތަކުންްބުނަނީއޮތޭ.ްގަވާއިދުގައިްްއަޅުގަ

ްކޮމިޓީްއްްވެސްްއެތަްކުރިންް.ްމީގެްޖެހޭނޭްދެއްވަންްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްނަމެއްްޕާޓީގެްފަރާތުންްއެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔާ

ްހުށަހެޅިއިރު ްް،އެއް ނޑު ްގްރޫޕުއަޅުގަ ްޕާލިމަންޓްރީ ްވިޕްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްގެ ްހުންނާނެ ްހަމަ ްހައިސިއްޔަތުން ނަންްގެ



  

ްސެކްބަދަލުކޮ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްކޮންމެވެސްްރެޓަށްފަ. ްމަނިކުފާނު ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްކަނޑައެޅިގެން ްޖެނަރަލަށް ރީ

ްޝުކުރިއްޔާ.އަށްްއެއްޗެއްްވިދާޅުވެދެއްވުންްއެދެން.ްްދެއްވާފައިްމިްލަވަރަކަށްްބައްލަވާ

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެންް ްގަޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރިްހުވާއިދަށް ްހިތްތަވާ. ރުމަތްތެރިކޮށް

ްރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތަވާ.ްހުންބަރުންްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

ްނިންމުން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްގަވާއިދަށްްއާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ދެ،

ްހު ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތްތަވާ. ްޢިއްޒަތްތެރިްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްހިތްތަވާ. ރުމަތްތެރިކޮށް

ސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެްް،ހިސާބުންްމިއަދުގެްޖަލްސާްމިްނިންމާލަނީްނޑުްމިހާމެންބަރުންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާ،ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ލީޑަރުންްމަޝްވަރާކޮށްގެންްމިްމައްސަލަްއަށްްހައްލެއްްހޯދުމަށްްދަންނަވަމުން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންނާނީް

ްގައި.9:00ްހެނދުނުްްވާްހޯމަްދުވަހުގ2012ްެޖުލައ2ްްި

ް

ް.ނިމުނީް ލިސްމަޖި. العالوينްربްهلل والحود
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