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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ28ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2102/3/4/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.،3.2ްންޑާްއައިޓަމުްއެޖެް-3.2

ް

ްތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިޔާސަް.4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްްއެޖެންޑާ ްރިާޔސަތ4ުއައިޓަމު ްަމޖި. ްއެންގުން. ްއަންގާ ްބަދަލުން ްއައި ްކޮމިޓީތަކަށް ްލީހުގެ ލާނަން.ްއިދަންނަވަތަކެއް

ްޢިއްް ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްެބހޭ ްމުއައްސަސާތަކާ ްމެންމިނިވަން ްމުޙައްމަދުްޒަތްތެރި ބަރު

ްކޮިމޓީޠާ ްއެ ްބަދަލުގައި ްދާއިްރިޤުގެ ްދިއްދޫ ްއަޙްއަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަރާގެ ްސަމީރު މަޖެއްސެވުމަށްްމަދު

ްޕާ ްފޮނުއްވާަފއިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްސިޓީ ްލީޑަރު ްގްޫރޕުގެ ްްލަމެންޓްރީ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ގ2ްެ-29ވާތީ،

ްްވާް)ނ(ގައި ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއިޢުލާނުުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސްއެކަން ްބަލާްއޫސަރުކާރުގެ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ލިްއޔަތު

އަށްްްކޮމިޓީގަިއްހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވްބާރަށުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުގެްބަދަލުަގއިްއެްކޮމިޓީ

ލަމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްލީޑަރުްމަޖެއްސެވުމަށްްއެމް.ޑީ.ީޕގެްޕާމަދުްޢީސާްހަާރގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްކެނދިކުޅުދޫްދާއި
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ްފޮނުއްވާަފއި ްގަާވއިުދެގްްސިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ް)ނ(ގައ2ްި-29ވާތީ،ްަރްއޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުްްވާްގެ ްއެކަން ގޮުތެގްމަތިން

ްއު ްމައްޗަްނގޮޅީ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްދާއިރާގެްޢިްއިޢުލާނުކުރަން.ްސަލާމަތީ އްޒަތްތެިރްތުރު

ްއަޙް ްމާރިޔާ ްކޮމިޓީމެންބަރު ްއެ ްބަދަލުގައި ްދީދީގެ ްދާއިްމަދު ްއަޙްއަްށްދިއްދޫ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްސަމީރުްރާގެ މަދު

ްޕާހަ ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްފޮނުްއވާފައިމަޖެއްސެވުމަށް ްސިޓީ ްީލަޑރު ްގްރޫޕުގެ ްމަްލަމެންޓްރީ ްރަްއޔިތުންގެ ޖިލީހުގެްވާީތ،

ް)ނ(2-29ްގަާވއިދުގެ ްކޮމިޓީަގއިްްވާްަގއިގެ ްސުލޫކު ްއިޢުލާނުުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަން ްމަތިން ގޮުތގެ

ްޢި ްާދއިރާގެ ްއުތުރު ްމަްއޗަްނގޮޅީ ްއަޙްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްއެްްއަޒތްތެރި ްބަދަލުގައި ްދީދީގެ މަދު

ލަމެންޓްރީްގްރޫުޕެގްމަޖެއްސެވުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްޕާޤުްހަރިމުޙައްމަދުްޠާކޮމިޓީއަށްްމަނަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްފޮުނއްވާަފއި ްސިޓީ ްމަްލީޑަރު ްރަްއޔިތުންެގ ްާވތީ، ްގަާވއިދުެގ ް)ނ(2-29ޖިލީހުގެ ްއެކަންްްވާްގައިްގެ ްމަތިން ގޮުތގެ

ްހަމަޖެހިފައިާވްކޮމިޓީތައް.ް ްބޭްއވުމަށް ްއިޢުލާނުކުރަން.ްިމއަދު ްކޮމ9:39ިއަޅުަގނޑު ްއިޤްިތޞާދީ ްކޮޓަރިް،ްޓީަގއި ކޮމިޓީ

1ް ްޮކމިޓ9:39ީގަ. ްމާިލއްޔަތު ްގައި ،ް ްކޮމިޓީ ްގ2ަކޮޓަިރ ްޢ9:39ާ. ްކޮމިޓީްއްަގއި ްމު ،ް ްކޮޓަރި ްގ3ަކޮމިީޓ ަގިއ11:99ް.

ގެްބިލުްދިރާސާކުރަްއާވްަގއިްެއއްެވއުޅުމުގެްމިިނވަންކަމ11:99ު.ްގ1ަކޮމިޓީްކޮޓަރިް،ްބެހޭްކޮމިޓީކާްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަ

ްކޮމިޓީ ްކޮޓަ، ްކޮމިޓީ ްގ3ަރި ްކޮމިޓ11:15ީ. ްއިޖްތިމާޢީ ްގައި ްކޮ، ްކޮޓަރި ްގ2ަމިޓީ .12:39ް ްހާލުަގިއްގައި ސުނާީމގައި

ްހޮްއވެިވްކޮމިޓީ ްހޯދައިދިނުމަށް ްހަްއލެއް ްޝަކުވާތަާކިއްގެދޮރުެގްމައްސަލަަތކަށް ްމީހުންގެ ް،ްޖެހުނު .ްގ2ަކޮމިީޓްކޮޓަރި

ްމަސ13:45ްް ްސަރުކާުރގެ ްބަލާްލިއްޔަތުއޫގައި ްމިންވަރު ްކޮމިޓީްއަދާކުރާ ،ް ްކޮޓަރި ްގ1ަކޮމިޓީ ްމިނިވަްނ14:99ް. ގައި

ކޮމިޓީްކޮޓަރިް،ްަގއިްަގއުމީްސަާލމަތުގެްކޮމިޓ14:39ީ.ްގ3ަކޮމިޓީްޮކޓަރިް،ްބެހޭްކޮމިޓީްމުއައްސަސާަތކުެގްކަންތައްަތކާް

ް.ގ2ަ

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްސަްއކަތެއްްނެތް.ވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސުް،5ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް..ްމަޖިލ6ީައއިޓަމުްއެޖެންޑާް

ް



3 

 

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްްށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.މަޖިލީހ7ްަައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްކުރެވިފައިްއޮތްްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ކުރިންްތަޢާރަފުް.8ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންްތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާުޙކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްކުރިް.8ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާރެގްށްްދިުޔމުގެްކުރިންްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުންނަށްްދަންނަވައިލާނަން.ްމިއަދުްހުޅުހެންވޭރުްދާއ9ްައައިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްަމނިކުްކުއްިލްމައްސަލަްއެްއްހުށަހަޅުއްވާަފއިވޭ.ްއެހެންނަމަެވސްްއެްކުއްލިްަމއްސަލަިއަގއިް

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްސިފަތަކަށ149ްްްރައްޔިތުންގެ ްހުންނަންވާނެ ްމައްސަލަިއގައި ްކުއްލި ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ތައްްފުރިހަމަްއެއްްނޫން.ްެއގޮތުންްއެްމާއްާދގެް)ބ(ގައިްަބޔާންކުރާްއެްަމއްސަލަްައީކްބަޔާންކޮށްފަިއވާްއެންމެހައިްިސފަ

ްއެްއެގް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމައްސަލަ ްމި ްއެހެންކަމުން ްެވގެންނުާވނޭ. ްކަމަކަށް ްގުޅޭ ްމައްސަަލއަކާ ްއޮތް ޝަރީޢަތުގައި

ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.ްް.9މުްއަިއޓަްގޮތުަގއިްމަޖިލީހުންްބަލައިނުގެންްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއެޖެްނޑާ

9.1-ްް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއާދަމް ްޮރޒައިާނ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ،3/2996ްތުލުސްދޫ

ް ްވަނީ ްއިްއވާފައި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫަނށް ްމާލިއްޔަތު ޖޫނ26ްްްދައުލަތުގެ

2912ް ްބޭްއވުނު 2912ްްަގއި ްބޭްއވުނު ްދައުުރގައި ްދެވަނަ ްއަހަރުގެ ްމަޖިލީހަށ11ްްްވަނަ ްބިލު ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދަމް.ްއަުޅަގނޑު ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ،ްތުލުްސދޫ

ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމާްބެޭހްމައްސަލަްއެއްްހުޅުހެންވޭރުްދާއި

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްއެަބް ްއޮޅުންފިލުވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގުިޅގެންތޯ ްކޮންކަމަކާ ްބަލައިގަތީ ްމި ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަަލ ްއޮތް ޝަރީޢަތުގައި

ްމައްް ްޝަރީޢަތުަގއި ްމައްސަލަްބޭނުންވޭ. ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނުހިނގާތީ ްޝަރީޢަތް ްާވނީ ްކަމަށް ްއޮތް ްއެއް ސަލަ

ހުށަހަޅާފައިްމިްއޮތީ.ްޤާނޫނުައސާސީއާްއަދިްޤާނޫނުތަކާްޚިލާފަށްްކޯޓެއްްއުަފއްދަިއގެންްުއޭޅތީވެ،ްއެކަމާްުގޅިގެންްހަމަ.ް

ްމަ ްއޮތް ްޝަރީޢަތުގައި ްކޮންގޮަތކަށްތޯއޭ ްބޭނުންވޭ ނޑު ްވަނީ.ްޝަރީޢަތުގައިްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްމި ްކަަމށް ްެއއް އްސަލަ

ްކޯޓުަތކުންް ްހުރި ްއުފެދިފައި ްދަށުްނ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްާޚއްަޞކޮށް ްދެކެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްއެްއ ްމައްސަލަ އޮތް

ްވާީތވެ،ްކު ްކަމަށް ްަކމެއް ްއޮތް ްޚިލާފަށް ްގޮތުން.ްއެހެންވީމާ،ްޤާޫނނުއަސާސީއާ ްބެހޭ ްކަންތައްަތކާ ްގެންދާ އްިލްކުރަމުން

ްމައްސަލަްއެްއގެްގޮތަށްްމަޖިލީހުގެްސަމާލުކަމަށްްމިކަންްގެނައުމަށްްޓަކައިްހުށަހަޅާފައިްވާީނ.
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްާވް ްމަްއސަލައަކަްށ ްުގޅޭ ްކަަމކާ ްއޮތް ްޝަރީޢަތުަގއި ްއެީއ ްލަފާދެްއވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޖެނެަރލް ްކައުންސިލް މަޖިލީހުގެ

ސަލަްައީކ،ްހުށަހަޅުއްވާަފއިްއޮތްްަމްއސަލަްއަކީްޝަރީޢަުތގައިްއޮްތްކަމަކާްުގޅޭްމައްސަލަްއެއް.ްކަމަށް.ްއަދިްއެްަމއް

ވަނަްމާއްާދގެް)ބ(ގެްދަށުން.ްއެހެންވީމާ،ްއެްހިސާބުންްެއ149ްްއެއީްމަޖިލީހުެގްަގާވއިދުގެްިމދެންނެވިްމާއްދާ،ްެއއީް

ްެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްމައްސަލަްނިމުނީ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްޮތއްޑޫްާދއިރާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޝަރީޢަތަށްް ްވިދާޅުވި، ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްނެގީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްުސވާލަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިހާރުްްއިޝާރާތްކޮށްލަިއ، ްކޯޓުތަކެްއ ްނުބުނާ ްޤާނޫނުތަކުގައި ްހަދާ ްަމޖިލީހުން ަރއްޔިތުްނގެ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްއެނގިފަިއާވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްބަލައިގަންނަނީތޯއޭ. ްމަޖިލީހުން ްއެއްޗެހި ްއެ ހެދީމާ

ެއސް.ސީަގއިްއިންނަްބޭފުެޅއްެގްޗެއަރޕާސަންްވެސްްަމގުމަތީަގއިްހެއްެދވިްކޯަޓކީްެއއީްރަމްީޒްކޯޓެއް.ްހަމަްއެގޮތަށްްޖޭ.

ްޤާނޫނުތައްް ްއެހެްނވީމާ، ްޯކެޓއް. ްރަމްޒީ ްއިންނަ ްހުޅުާމލޭގައި ްކޯޓަކީ ްމެޖިސްޓްރޭޓް ްހެދި އަނބިކަނބަލުންނަށް

ްމުގުރިގެންދާއިރުްޝަރުޢީްމަޖިލީހުގެްކުރިމަތީްނުވަތަ...

 



5 

 

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސަލަްއެއްްނޫން....ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުަގއިްެއއްބަިއްއޮްއވާްތިްހުއްުޓވާލަނީ... ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަދިްުނނިމެއޭްމި.ްބަ

 

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަަލއިް ްމި ްކުރައްވަނީ ްފުރުޞަތެްއްތި ްއެ ްސުވާލުކުރުން. ްމެދު ްއެކަމާ ްނިންމީމަ ްރިާޔސަތުން ްގޮތެއް ްވަކި ގައި

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްތުލުސްދޫ ނޑު ްައުޅގަ ްގަލޮޅު، ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޭރުވޭނެ.

ްޢިް ްދާއިާރގެ ްއެްއ،ްވިލުފުށީ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުމަށް. ްބިލު ްރިޔާުޟްފުރުޞަތުއަރުވަން ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސަލާމަީތް ްކުރިން ްުކަޑއިރުކޮެޅއް ްމީގެ ްެނގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްބަދަލެއް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްއެހެންނަމަވެްސްޚިދުމަތްތަކާ ްއިޢުލާނުުކރައްަވއިފި. ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ އި

ް ްތަމްސީލުކުރަމުނ241ްްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލިސް ްމި ްމިހާރު ްެއއީ. ްއެއް ްކޮމިޓީ ްއުފެދިފައިވާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއޮީތ ްބަދަލު ްއެ ްއަިދވެސް ްއެުކަގއި ްބަދަލުތަކާ ްައއި ްއެ ްެއްއ. ްޕާޓީ ްއިތުރު ްގެންދޭ ްައޅުަގނޑުްއެބަ ްކަމަށް ނައިސް

ްމިް ްވާަހކަ ްމި ްގެަނީއ.ްއަޅުަގނޑު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްސަާމލުކަމަށް ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއަކން

ްގެންދާނީް ްކުރިއަށް ްއިތުރަށް ްކަންތައް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްދެއްކުމަށްފަހުަގ.ްއަދި ްމިްވާހަކަްކޮމިޓީގެްވެސް ްދުވަހަކު ްދެ ދެއްކީ

ްމުަގއިްހައްލެއްްހޯާދފައިްކަމަށްްމަޖިލީހުގެްރައީްސްކުރިންްވަނީްވިދާުޅވެފަ.ްވެސްްެއކަ
ް

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރައީްސެގް ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްނެތް. ްބަލަިއގަެނވޭކަށް ްގޮުތގައި ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްތުލުސްދޫްދާއިާރެގްސަމާލުކަމަށްްކަންތައްތައްްގެްނނެވުމަށްްނި ޒާމާްބެހޭްނުކުތާްއެއްްބޭނުމެއްްުނކުރެްއވޭނެ.ްައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިާންއާދަމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަ

ްހުއްުޓވައިެލްއވީމަ.ް ްރައީސް ްނުނިމެނީްސ ްބައި ްފަހު ްުނކުތާގެ ްނިޒާމީ ްެނގި ްއޭރު ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްިމް ްޤާނޫނާ، ނޑިޔާރުންެގ ްފަ ްޤާނޫނާިއ ްބެހޭ ްކޯޓުތަކާ ްއޮްތ ްހަދާފައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްސުވާަލކީ އަޅުަގނުޑ

ްެއއްޗެް ްވާ ްބާރުްޤާނޫނުތަކުގައި ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ އް؛

ލިބިގެންވާްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްހަދާފައިްއޮތްްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްޖޭ.އެސް.ސީްއިންްވިޔަްސ،ްއަދިްސުޕްރީމްް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްދެން ްނަމަ ްޢަމަލުކުރާ ްކޯޓުތަުކން ްއަދި ްިވޔަސް ްވާހަަކްދައްކަްނވީ.ްއެީއްކޯޓުން ްގޮްސްއެ ްކޮންާތކުތޯއޭ ން

ްހުޅުމާލޭގަިއް ްޤާނޫނުގައި ްފާސްުކރި ްގޮސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ްއެނގިަފއިވާ ްއަުޅަގނޑަށް ްެއއީ ްނެިގ، އަޅުަގނޑު

ްމެންބަ ްފާހަގަވީމަ،ްއެ ްެއއް ްމައްސަލަ ްއަކީ،ްއެ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނޯންނާނެ.ްދެން ްހަދާކަށް ްކޯޓެއް ރަކުްމެޖިސްޓްރޭޓް

ފާހަގަކުރީމަްއެއަށްްއެޓެްނޑުުކރަންޖެހޭްއެއްޗެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްކޯޓާްގުޅޭްގޮތުންްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްއުފުލީމަްމީގެް

ްގޮތެްއް ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއެކަމާ ްސައްޙަާވކަށްނުޖެހޭ. ްއަދި ްކަންކަން ްހިނގި ކުރިން

ްއެްއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ނަޑއަުޅއްވަންޖެހޭ. ްތިްްކަ ްވަރަށް ްތި ްދެން ްނޫޅެމޭ. ްރައީސް ްހުރަސްއަޅާކަށް ްމަޖިލީހަށް ގޮަތކަށް

ްހަޅޭއްލަވާ...ް

 

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެް ްދަށުން ްއެްއގެ ްނުކުތާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަ ްސުވާލުުނކުރެްއވޭެނ ްމިހިރަްރިޔާސަތާ ްތެޭރގައި ްނިޒާމުގެ ްމަޖިލީހުެގ ްއެބަޮއވޭ. ްގަާވިއދުގައި ްމަޖިލީހުގެ މަށް

ްއެހެންް ްފޮނުއްވަިއގެންނާއި ްމައްސަަލ ްކޮމިޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހުންނާނެ. ްގޮތްގޮތް ްއެެހން ްބެއްެލވޭނެ މައްސަލަތައް

އިްހިނގަމުންާދްކަމަކާްގުޅޭްމައްސަލަްެއއްްގޮތްގޮތުން.ްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގައިްވަރަށްްސާުފކޮށްްއޮންަނނީްޝަރީޢަތުގަ
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ކަމުގައިްުނވުން.ްައޅުަގނޑުްުތލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމާބެހޭް

ްهللا.ްމައްސަލަެއއް،ްއިަހވަންދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުއިހަވަ

ވަނަްމާއްދާްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގެްަހާވލާދެއްަވއިްވިދާޅުީވްޝަރުުޠ149ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމަނިކުފާނުް

ްހަމަނުވާްކަމަށްްއިނގޭތޯ.ްމާލެްހިމެނޭްމިްދާއިރާްއަކީްޖުޑިޝަލްްދާއިރާްއެއްްއިނގޭތޯ...ް

 

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާސަތަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮންނަނީ ްމި ްނިންމަން ްަކންކަން ްތެރޭަގއި ްނިޒާމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްމަޖިލީހަށް ްދަށުން. ްގަާވއިދެްއގެ ްއޮންނަ ްަކނަޑއަުޅއްވާަފިއ ްފާސްކުރަްއވައި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްއެކަންްމައްސަލަ ްވާތީ ްކަމަކަށް ްއޮްތ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމަްއސަލައަކާ ްހިނގަމުންދާ ްަޝރީޢަތުގައި ްމިހާރު ކީ

ްފުރުޞަތެްއް ްައޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްއިތުރަކަށް ްެދން ްނިންމާފަ. ްވަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ

ްރޮޒައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާއިރާ ްތުލުސްދޫ ްބިލުްނާރުވާނަން. ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްއާދަމަށް ނާ

ްގަލޮުޅް ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްއިހަވަންދޫ ްއިށީނެދވަޑަިއގަންނަވާ! ހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ްهللا.ްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްޢަބްދުްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާ

ްރައީްސް ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ވިދާޅުވެެލްއވިންތޯ؟ްއެއީްއަުޅަގނޑުމެންްމިއޮތީްމިހާރުްޝަރީޢަތުގައިްހިނގަމުންދާްމައްސަލައަކާްބެހޭްގޮތުންނެއްްނޫންް

ނޑުމެންްމިްއޮތީްހުޅުމާލޭްކޯޓުގެްަސއްޙަކަމާްބެހޭްގޮތުްންމައްސަލަްެއއްްހުށަހަޅާފަ.ްމައްސަލަްެއއްްހު ށަހަޅާފަ.ްއަުޅގަ

ްސަްއަޙް ްމިއީ ްފެނިވަޑައިގެންނެީވއްސުރެ ްހަމަ ްނަޝީދޭ ްމުޙަްއމަދު ްކެނެރީގޭ ްވިދާުޅވެލެްއވީމަ،ްގަލޮޅު ްސުރުޚީ ނޫނިއްޔާ

ްގެންނެވީޯތ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...ްނޫންްމައްސަލަްއެއްްކަމަށްްަމނިކުފާނަށްްފެނިވަޑައިް
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ!ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްމަޖިލީހަށްްލިބޭްލިޔުންތައްް

ކޯޓުެގްމަްއސަލަްއަީކްމިހާރުްސުޕްރީމްްްއަޅުަގނަޑކީްސުރުޚީްއެކަނިްކިޔާފައިްމިްތަނަށްްއަންނަްމީެހއްްނޫން.ްހުޅުމާލޭ

ނޑުްތުލުސްދޫް ކޯޓުަގއިްހިނގަމުންދާްމައްސަަލްއެއް.ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއެކަންްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ.ްއަުޅގަ

ްމައް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް. ްބިލު ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްއާދަމަށް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ސަލަްދާއިރާގެ

ްއެްއ،ްދިއްދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްެނގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ވަނ155ްްަޝުކުރިއްޔާ

ްދަ ްމާއްދާގެ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޤާނޫނުތަކާިއ155ްްށުން. ނަޑއެޅުުމގެ ްކަ ްއިޚްތިޞާޞްަތްއ ްކޯޓުތަުކގެ ްއަީކ ްމާއްދާ ވަނަ

ްރައްޔިތުންެގް ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުތައް ްއިޖުރާޢަތްތަކުގެ ްބެހޭ ްޝަރީޢަތްކުރުމާ ްޤާނޫނުތަކާއި ްހިންގުުމގެ ް ކޯޓުތައް

ކޯޓުަތކާްބެޭހް،22/2919ްބިގެންވާްބާރުގެްދަށުންްޤާނޫނުްނަންބަރުްމަޖިލީހަށްްލިބިގެންވެއޭ.ްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްލި

ްޯކޓެްއް ްއެ ްމާލޭަގއި ްޯކޓަކީ. ްހުޅުމާލޭ ްނޫން ްކޯޓެްއ ްހެދިފައިާވ ްތެޭރގަިއ ްއިޚްިތޞާޞްގެ ްހެދިފަިއވާ ޤާނޫނުގައި

ްހެދުމަށްފަހުގައި...

 

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ްވާހަކަްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅި ްަމްއސަލައިަގއި ްކުއްލި ްއާއި ްވާހަކަ ްހުށަހަޅުއްވާ ްތި ބަރު،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްކިަޔއިިފން. ްމައްސަަލ ްއެ ްއަުޅަގނޑު ްސާފުވޭ. ްމީހަކަށް ްިއން ްރިޔާސަތުަގއި މަޖިލީހުގެ

ްހިނގަމުންދާ ްޝަރީޢަތުގަިއ ްބުނަީނ ްމި ްގަާވއިދުަގއި ްއޮތް ްފާސްކުރައްވާަފއި ްއެްއްްމެންބަރުން ްަމއްސަލަ ްގުޅޭ ކަމަކާ

ހުށަހެއްްނޭޅުއްވޭނޭ.ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްމައްސަލަްމިްއޮތީްމިހާރުްސުޕްރީމްްކޯޓުގައިްއޮތްްމައްސަލަްއެއް.ްއެހެންވީމާ،ް

މަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުަގއިްއިނދެގެންްމިްކަންތަްއްއަުޅަގނޑަްށްނިންމޭނީްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގަިއވާްގޮތަށް.ްޢިްއޒަތްތެިރް

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެނގޭ. ްއެބަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްމާއްދާގައި ްހަވާލާދެއްވާ ްތި ންބަރުން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމާނަކުރުމުގައި ްެއ ްއެނޭގ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްގަާވއިދުަގއި ްފާސްކުރައްވާފަިއާވ މެންބަރުން
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ނޑަައޅުއްވާަފއިްވަނީ.ްެއއީްކައުްނސެލްްޖެނެރަލްްޤާނޫނީްލަފާގެްގެންގުޅެްނވީްއުސޫލުްވެސްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަ ރުންްކަ

ްފެންނަނީ.ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކުިރއަށްގެންަދން ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްނިންމީ. ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް މައްޗަށް.

ނޑުްފުރުޞަ ތުައރުވަންްބިލުްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ްތުލުސްދޫްދާއިރާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމަށްްއަޅުގަ

ްދެންްމިްމައްސަލައިގައިްމިހާުރްނިމުނީްމައްސަލަ.ް

ް

 ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 3/2996ްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅިފައިާވް، ްޤާނޫނަށް ްމާލިްއޔަތުގެ ދައުލަުތގެ

ްއިޞްލާޙަ ްޤާނޫނުގެ ްއެ 32ްްކީ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ް)ހ(.32ްްވަނަ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްެއް ްއެކުލަަވއިލެވޭ ްއަހަރަކަށް ްމާލީ ްކޮންމެ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްބަޖެޓު. ްއަހަރީ ދައުލަތުގެ

ޖެޓުްއެކުަލވައިެލވޭްމާލީްއަހަރުްފެުށމުގެްއެންމެްލަްސވެގެްންދެްއަހަރުގެްަދއުލަތުގެްބަޖެޓުްިމނިސްޓަރުްތައްޔާުރކޮށްްބަ

ްހުށަހަޅާް ްބަޖެޓު ްިޑސެމްބަރުމަހު ްގޮތުން ްއޮންނަ ްމިހާރު ްހުށަހަޅަންވާނޭ. ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްކުރިން މަސްދުވަސް

ްޑިސެ ްސަބަަބކީ ްވާ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާުޙ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަވނީ. ްމި ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްބަޖެޓުްގޮތަށް ްމަހު މްބަރު

ްޑިސެމްބަރް ްވެސް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްހުށަހެޅުމުން ްސަރުކާރުން ްއުޅުމުގައ31ްިފާސްކުރަން ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު ްކުރިން ގެ

ނަޑއަޅާްބަޖެޓުްފާސްކުރުން.ް ގިނަްދަތިތަކެއްްކުރިމަިތވާތީްއާއިްއަހަރުްފެށުމުގެްކުރިންްވަގުތުްއޮެވގެންްއެްއަހަރަށްްކަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާ ްފާއިތުވި ްމި ްބަޖެޓުެގ2ްްތަޞްދީުޤވުމަށްފަހު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްތެޭރގައި ްދުވަހުގެ އަހަރު

ް ްކަމަކީ ްފާހަގަވެގެންދިަޔ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމަހުގ31ްްެމަސައްކަތްކުިރއިރުަގއި ްޖެނުއަރީ ްކުރިން ޑިސެމްބަރުެގ

ްވަރަ ްހަމަ ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެށެންވާއިރަްށ ްތާށިކަމެއްގައިަކންްޚަރަދުތައް ްބޮޑު ށް

ްދިރާސާކުރާެން ްރަނަގޅަށް ްެއއްެޗއް ްހުިރ ްބަޖެޓުގައި ްހަމަ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްފަހަރަށް ްގިަނ މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ.

ނޑުމެންް ޑިސެމްބަރުގ31ްްެވަގުތުްވެސްްނުލިބި،ްއަދިްަބޖެޓުގެްމަސައްކަތްްއެންމެްެއަކށީގެންވާްގޮތަށްްނުކުެރވޭްައުޅގަ

ްބަ ްނިންމަންޖެހޭތީވެ،ްކުރިން ްގޮތުން ްޖާގަދިނުމުގެ ްޚަރަދުތަކަށް ްކުރަންޖެހޭ ްޖެނުއަރީމަހު ްނިންމަންޖެހޭތީ. ޖެޓު

ްގޮތަށްް ްމި ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްމި. ްފާސްކުރަނީ ްބަޖެޓު ްތެޅިގަނެގެްނ ްހަމަ ްވެސް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްކަމަށް ްބަޖެޓު ްދުވަހުގެ ްއަހަރު ްއެއް ްދައުލަތުގެ ނޑުމެންނަށްްކުރުމަކީ ްއަުޅގަ ްކުރުމަކީ ްގޮތަށް ްމި ްމިކަން ާވއިރުަގއި

ްއަހަރުތަުކގަިއް ްއޮތް ްުކރިއަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭީތވެ، ްއަޅުަގނޑަށް ްނޫންކަމަށް ްކަމެއް ްކުރެޭވ ްޒިންމާދާރުކޮށް އެންމެ

ްގެންދިް ްުކރިއަށް ްމަސަްއކަތް ްފާސްކުރުމުގެ ްބަޖެޓު ްލިިބގެން ްަވގުތު ްފާސްުކރާއިރު ްބަޖެޓު ްޓަކަިއ.ްއަޅުަގނޑުމެން އުމަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއޮތީ ްބަހުސްކުރުމަށް ްބިލަށް ްމި 3ްްޝުކުރިއްާޔ. ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ 1ްްގަިޑއިރު. 8ްްގަޑި ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 49ްމިނިޓު.

މިނިޓު.ްަޤއުމީްޕާޓީްައްށ5ްް.އޭްއަށްްމިނިޓު.ްޕ14ްީމިނިޓުއިރު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ33ްްްމިނިޓުއިރު.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްް

މިނިޓުއިރުގެްފުރުޞަެތއްްއެުރވޭނެ.5ްްމިނިޓު.ްއަދިްވަކިްޕާީޓއަަކށްްނިސްބަތްނުވާްކޮންމެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރަކަށ5ްްް

ްއެ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްގެންދާނަން.ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދިވަަޑއިގަންަނާވްތަރުތީބަކުން އްްފުރުޞަތަށް

ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއަކީް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމިހާރު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބަދަލުވެއްޖެ. ްމިހާރު ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑުގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްައޅުަގނޑުްޢިއްޒަތްތެ ްމައްސަލަ. ްނުދެއްވާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްނޫނީ ްގޮވާލީަމ ްމީހަކު ްވަކި ްޮގތަކަށް ްަވކި ްރައީސް ރި

ގަާވއިދުެގްދަށުންްަގވާއިދުްޮފތުގައިްއޮތްްގޮތަށްްނިޒާމީްުނކުތާއަކަށްްއެދުނީމާްނިޒާމީްނުކުތާްނުދެއްވާަފއި،ްހަމަެއކަނިް

ްނު ްނިޒާމީ ްގޮވާލީމަ ްކިޔާފަިއ ްއެކޭ ްނުކުތާ ްގޮތުަގިއްނިޒާމީ ްއެްއގެ ްމައްސަލަ ްނިޒާީމ ްެއއީ ްަމއްސަލަ ްެދއްވާ ކުތާ

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީ،ްަރއީސްްވިދާުޅެވއްޖެްމިއަދުްއެް އަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްފާހަގަުކރަނީ.ްއޭެގއިތުރަށްްއަުޅގަ

ްހު ްއަދި ްވެްސ، ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްުގޅިގެން ްމައްސަަލއާ ްުކއްލި ްއޮްތްހުށަހެޅުއްވި ށަހަޅުއްވާަފއި

ްމައްސަަލް ްނިޒާމީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްކަމަށް. ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްވެސް ްެއއްެޗްއ ްއޮތް މައްސަލަިއގައި

ނަޑއަޅާަފއިްއޮްތްބައިގެްތެޭރަގއިްހުޅުމާލެްހިމެނޭތޯއޭ،ްނުހިމެނޭތޯއޭ.ްާރއްޖޭެގް ްކަމަށްްކަ އަކީްޤާނޫނުައސާސީަގއިްމާލެ

ްަގއިްނޫނީްއަޮތޅެއްގެްަބއެްއގެްގޮތުަގއިތޯއޭްުހޅުމާލެްހިމެނޭނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.އަތޮޅެްއގެްގޮތު
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްުސވާލުކުަރއްވަނީ. ްތިޔަ ްރިޔާސަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްދަށުން ްއެްއގެ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްުހށަހެޅިފައިވާ ްދަށުންްކުރިމަތީގަިއްއޮްތްސުވާަލކީ ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތގަިއ ްއެްއގެ ަމއްސަލަ،ްކުއްިލްމައްސަލަ

ްކުރަންޖެހޭް ްމިއަދު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން ްނިންމުމެއް ްގޮެތއް ްއެްއޗަކަށް ްއޮތް ްމައްސަލަިއގައި ްއެ ބަލައިގަެނވޭތޯ.

ްފާސްކުރައްް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްރަީއްސ ްމަޖިލީހުގެ ްހިންގަްންކަމަކީ. ނޑާ ްއަުޅގަ ވަިއ

ްއެކަްން ްބަލައިގަނެވޭތޯ. ްމައްަސލަ ްއެ ްގޮުތަގއި ްއެްއގެ ްމައްސަަލ ްކުއްލި ްދަށުން ްަގާވިއދުގެ ްއޮތް ހަވާލުކުރަްއވާފައި
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ްއަރުވަނީް ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްނިންމެވުން. ްއޮތް ްނިންމަވާފައި ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެއީ ްނެތް. ކުރެވޭކަށް

ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްމިްބިލާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަްށ.ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެް

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްހުށަހެޅިްބިލާްބެހޭްގޮތުންް

ްއކާލަންްފުރުޞަތެއްްދެއްވިްކަމަށްްޓަަކއިްއަޅުަގނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްމަނިކުފާނަށާިއްއަދިްބިލުްހުށަހެޅިްފަރާތަށްްވާހަކަދަ

ްއިޞްލާޙެއްް ްމިފަދަ ްޤާނޫނަށް ްމާލިްއޔަތު ްދައުލަތުގެ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުުރއަދާކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ވެސް

ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަްްހުށަހެޅޭއިރު ްމި ްޤާނޫނުތަކުގައި ްފާސްކުރާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބޭނުންވަނީ،

ނޑަިއ،ް ްކަ ްބަޔަކު ްއެހެން ްެއއްެޗއް ްއޮންނަ ްއެ ްފާހަގަކުރިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްބަހުސްގައި ްދުވަހުގެ ްކުރީ އެްއޗެްއ،

ްމި ްވެސް ްިމއަދު ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްކަމެްއ ްޤަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްކޮށާލުން ްައކީްްތިރިއަރުަވއި، ްވާހަަކ ބުނާ

ް ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއިންތިޚާބުކުާރ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްހަދާނީ ްޤާނޫނު ްމެންބަރުންނޭ.77ްްރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަންަތރީސްވޭ! ްހައިރާންވެ ްހަމަ ްިމައދު ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

އެންްއުކާހެންްުއކާލާތީ.ްެއީއްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްވާހަކަ،ްަހއިކޯުޓގެްވާަހކަްާއއިްމީހެއްެގްްއިހުސާސްތައްްމަނިކުފާނުްހަމަ

ްެވސްް ްަދއްާކކަށް ްވާހަކަެއއް ްކަހަލަ ްނުތަވަްސވާ ްތަޅުން ްމަޖިލީހުެގ ްމި ްއަދި ްނެތިން. ްއަުޅަގނުޑ ްަދއްކާކަްށ ވާހަކަ

ނޑުމެ ްައުޅގަ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތިން. ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑު ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްމިއަދު ްހަމަ ން

ނޑިޔާރުންެގް ްފަ ްޤާނޫނެއް، ްކޯޓުތަކުގެ ްފާސްކުރީމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ މެންބަރު

ޭއގެްްޤާނޫނެއް،ްމިފަދަްއެތަެކއްްއެަތކެއްްޤާނޫނެްއ.ްާއްޤާނޫނުއަާސސީއާްއެކު،ްއެްޤާނޫުނއަސާީސްފުރިހަމަވެގެންްދަނީ،

ްނިޒާީމް ްއިން. ްޒަރީޢާ ްޤާނޫުނތަކުގެ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރިހަމަވެގެންދަނީ ސިފަތައް

ްމައްސަލައަކަށްްނޫންްައޅުަގނޑުްމިްވާހަކަދަްއކަނީ.ްބިލުގަިއްމިްވާހަކަދައްކަނީ.ްއެހެންވީމާ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލަްއެއް،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްހަކަދެއްެކވުްނ:ވާހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުް
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ގެްންއެއީްކިހިނެއްތޯްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްތިްދެއްވަނީ.ްމިހާރުްމިތަނަށްްވަނީއްސުރެްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައަކަށްްއެދި

އިންދަްޠާރިޤަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްެވސް.ްވަރަށްްބޮޑުްނިޒާމަކަށްްވެއްޖެްނޫންތޯ.ްހެނދުނާްމިތަނަށްްއައިސްް

ްކަމަށް.6:39ް ްެއއްްނޫން ްމައްސަލަ ްެއއީ ްތިްނިންމަވަނީ ްލީމަ،ްއަމިްއލަފުޅަށް ްެއއް ްުކއްިލްމައްސަލަ ްހޭލާހުރެގެން ަގއި

ްމަޖިލީ ްނުހެދޭނެނޫންތޯ. ްއޮްތްއެހެނެއް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބަދަލުކޮށްލާފަ. ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްވެސް ްަގވާއިދު ހުގެ

ްރައްޔިތުްން ްދިޔައިމަ ްމިކަން ްހިސާބަށް ްއެތެރެއިންނޭ.ްމި ްމިތާ ްެވސް ނަޑއަޅާނީ ްކަ ްވެރިކަންކުާރްޕާޓީ ފޮނުވާފަ.ްމިހާރު

ްވަ ްމި ްމައްސަލައަކަްށ ްނިޒާމީ ްދާތީ ްއޮޅިގެްނ ްކަެމއް ްހުރިހާ ްމި ްވޯޓާ ްކޮންގޮތަކަްށްދިން ްމަޖިލީސް ްމި ނީ.

ްހަދައިގެްން ްކޯެޓއް ްދާއިރާަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަށް،ްމިހާރު ްއަމިއްލަ ްރާއްަވވަނީ.ްމިހާރު ްތި ްވެގެންޯތއޭ ބޭނުންކުރައްވަން

ްގެންގޮސްްޝަރީޢަތަށްް ްދަމާ ްެއއްފަހަރު ނޑަީކްއެްމައްސަލަިއގައި ްއަޅުގަ ްއުޅެނީ.ްމިހާރު ްމި ްބޮޑުެވގެންނޭ އެްމައްސަލަ

ޮގއްސަްހުރިްމީހެކޭ.ްއަެނއްކާްނޭނގެްދެތިންްހަތަރުްޤާޟީންްއަރަިއްއެތާނގައިްކޯެޓއްްހެދީމަްއަނެްއކާްއަޅުަގނުޑްގެން

ނޑުްުނގެންާދނެކަމުގެ...ް ްގެންދާނެ.ްޔަޤީންކަންްދެްއވަންވީނޫންތޯްއަުޅގަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

ްށްްެގންދެވުން()ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަ

ް

 ްހަކަދެއްެކވުްނ:ވާހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުް

ްޢިއްޒަތްތެރިްެއއްްނުވާނެނޫންޯތްމިހެން...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްމައްސަަލއަަކްށްހުށަހަ ްއެ ްެއހެންވީމާ، ްެއއް. ްމަްއސަލަ ްއޮތް ްކޯޓުަގއި ްސުޕްރީމް ްމިހާރު ްއަކީ ްމައްސަލަ ޅުއްވާފަިއވާ

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދެވޭނެ. ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތެއް ްވާހަކަެދއްކުުމގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަަލާއ ްކުއްލި މަޖިލީހުގެ

ްލީްވަޙީދުްބަހުސްްކުރިއަށްގެްނގޮސްދެްއުވމަށް.އަރުވަނީްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަ

ް



13 

 

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ނޑުްދައްކަންްއުޅޭްވާހަކަްމާނަޮކށްދެއްވުންްއަުޅަގނޑުމެންގެްެޗއަރޕާސަންްއެްގެންަދވަނީ.ް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްމަޑުމައިތި ްރަީއސް ްނޫންތޯްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޑއިވެންޏާ ްރައީސަށް ްވެސް ްބުނީމަ ްވެސް،ްބާރަށް ްބުނީމަ ރިކޮށް

ްދެންް ްއެއް ްމާނަ ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްައކީ ްވާހަކަ ްމިދައްކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެއްކޭނީ. މިތާ

ްފެނިވަަޑއިގަން ްކޯޓަށް ްސުްޕރީމް ްޤާނޫނެއްގައި ްހުރިހާ ްހަދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެަބްކޮބައިތޯއޭ. ްވެއްޖެްއޔާ ްބަެއއް ަނވާ

ްދެްން ްޙަރާމް. ްކަމެއް ްވީ ްވަކީލުންނަށް ްޤާނޫނު ްފުންނާބުއުސް ްހިމެނޭ ްމިތާ ްވެސް ްކުރީމަ ްެއކަން ބާޠިލުކުރޭ.

ްމުއައްަސާސް ްމިނިވަން ްއޮތް ްމިތާަގިއ ްވެސް ްހެދީމަ ްކޯޓެއް ްނުހިމެނޭ ްޤާނޫނުގައި ނޑިާޔރުންގެ ްފަ ްހެދި އަޅުަގނޑުމެން

ްީވކަމެ ްވެސް ްއަށް ްބާރާއިްކޮމިޓީ ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްުބނާ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްޙަރާމް. އް

އަޅުަގނޑުމެންްހަދާްޤާނޫނުތަްއްމިްރާއްޖޭަގއިްތަންފީޛުނުވަްނޏާްކޮބައިތޯްމިްމަޖިލީހުގެްބޭނުމެއްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ނ ނޑުްކުރަީންކޮންތާކުތޯ.ްމިދަންވާހެންްއަޅުގަ ޑުމެންްއިންތިޚާބުކުރީމަްމިތަނަށްްއައިސްްމިތިބީ.ްމިއީްއެްސުވާލުްއަުޅގަ

ްދާށޭ.ްގޮސްް ްމިްތަނަށް ްބުނީ ްތަނެއްްނޫން.ްރައްޔިތުން ްތިބި ްއަިއސް ްގަދަކަމަކުން ްައޅުަގނޑުމެން ްހާލެްއގައި އެްއވެސް

ްހަދަނީް ްޤާނޫނު ްސަބަބުންނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްހަދާށޭ. ްޤާނޫނުތައް ްއަދި ްިއްއވާޭށ. ްބަސް ްރައްޔިތުންގެ

ްަރއީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކޮްށފަ. ްައޅުަގނޑުމެން ްހަދާކަށް ްކޯޓެްއ ްހުޅުމާލޭގައި ްނޯްނނާނެ ްއެތާކު އަޅުަގނޑުމެންނޭ.

ްމިް ްހާލެްއގައި ްއެްއވެސް ްޫނން ްދަންނަވާކަށް ްގޯހެކޭ ްމަނިުކފާނު ްއިންނަާވ. ްވެސް ްމަނިުކފާނު ްޖޭ.އެސް.ސީަގއި ދެން

ްގޯހެ ްބޭފުޅުން ްިތ ްވެސް ްމިއަދު ްއަދި ްބާރުްއުޅެނީ. ްއަނެއް ްއެއްބާރު. ްމީ ްބާރު. ްއަނެއް ްބަޔަކު، ްޯގސްކޮށް ްއެކަމަކު ކޭ.

ް ްެއއް. ްފައިދާ ްލިބޭ ްކޮަބއިތޯ ްތިއްބެވުމަކީ ްހިމޭނުން ްބޭފުޅުްނ ްތި ްާދއިރު ްހޮވެނީތ2913ްޯގޯސްކޮށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ަގއި

ް ްއެއްކޮްށ ްއަސަރާ ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްއިންނެވީމަ. ްމަޑުން ްތިހެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަނީ މި

ްޖުޑީޝަްލް ްއިޚްިތޔާރެއް ްބޭނުމުގެ ްއަތް ްބާނައި، ނޑި ްދަ ްތެރެއަށް ްބާރުގެ ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ރައީސް.

ްނޯންނާނެ.ް ްެވސް ްޖުީޑޝަރީއަކަށް ްއަދި ްވެސް ްއަކަށް ްސަރވިްސ ްޖުޑީޝަލް ްެވސް، އެޑްމިނިސޓްރޭޝަނަކަށް

ްގަ ްޤާނޫނާއި ްޖުޑީޝަރީން ްޖުޑީޝަރީަގއި ްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީމާ، ްކޯޓެއް ްހުޅުމާލޭ ްއޮތް ްހަދާފައި ްޚިލާފަށް ާވއިދާ

ްޢަބްދު ްރައީްސ ްނަޝީދަކަސް، ްަރީއސް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަޞއްޙަްهللا ްމީހަކަސް ްއެހެން ްއަިދ ޝާހިދަކަސް،

ްދާންޖެހޭނެ.ް ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންެމ ްކޯޓުތަކަށް ްޞައްޙަ ްއެ ްއަދި ްކުރަންޖެހޭނެ. ްކަމެްއ ްކުރާ ްއެ ކޯޓުތަކުން

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭ.ްހުޅުމާލެްއަކީްމާލެ.ްމާލޭަގއިްއެހެންނަ މަވެސް،ްމާލެސިީޓ،ްމިްމާލެ،ްމިްމަފްހޫމުްމިްމާނަްއަުޅގަ

ްމީހުންް ްބަޔަކު ްބޭރުން ްއެްއޗެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއޭގެ ްެއނގޭނެ ްވެސް ްކުޑަކުއްަޖކަށް ްކޯޓުތަކެއް.ްމިއީ ްސްޕީރިއާ ހުންނާނީ

ރުކާރަށްްާތއީދުކުރާްމެންބަރުންްވެސްްިދފާޢުކުރާކަށްނުޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޖޭ.އެސް.ީސގައިްހަދާފައިްއޮްތްކޯޓެއް.ްމިތާްސަ

ްޤާނޫނަްށް ނޑުްުސވާލަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމާލިއްޔަތު ްއަުޅގަ ްދާްނވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކާުކްކައިރިއަށްތޯ ްދެން ްގޮތުން ްގުޅޭ މިކަމާ

ްއިޞްލާ ްހުށަހަޅުއްވި ްއާދަްމ ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްމިްތުލުސްދޫ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ޙުަގއި
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ްވުެރް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހުށަހަޅުއްވާށޭ.ްއާދެ،ްަގިއމު ްޖޭ.އެސް.ީސްައށް ްހުށަހަޅުްއވާޭށ.ްއެހެންނޫނީ ްކޯޓަށް ސުޕްރީމް

ްއެްއް ްވާހަކަ ްޯގސް ނޑިޔާރުން ްފަ ްހުރިހާ ްހާލެްއގައި ްއެްއވެސް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްބާރުގަދަތާ ްމީހުން އެ

ްޖުޑީޝަްލްްނޫން ްބަޔަުކ، ްވަިކ ްތެޭރގައި ްޖުޑީޝަރީ ްއެެހންނަމަވެސް، ް ްއުޅޭ. ނޑިޔާރުން ްފަ ްރަނގަޅު ްދަންނަވަނީ. މި

ްނަޝީދަްށް ްރައީސް ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޭދ ްމަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ްމިހާރު ޑިކްޓޭޓަރޝިެޕއްަގއި

ްޕްރޮސީޖަރްތެ ްއޮންނަ ްކުރަން ްއެ ްހިފަންޏާ ނޑުމެންނަށްްޙުކުމްކުރަން ްއަުޅގަ ްުކރައްވާ. ްގޮސް ްމަގުން ްޞައްޙަ ރެއިން

ްވެސްް ްނިދަން ްމިހާރު ްކޯލިަޝނަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްމަނިކުފާނާއި ްދުްއވާލުމަކީ ނިޑޑޭޓު ްކެ ްިރޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ އެނގޭ

ްއެްއްނޫން.ްެއކަންްކުރަްއވަްނވީ.ްހަމަްެއަކންްކުރީމަްއަ ްކަމެްއކަން.ްއެއީްަމއްސަލަ ެނއްކާްއަނެކަުކްނޯވެޭވވަުރގެްބޮޑު

ނުކުންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއުސޫލުގެްތެރެއިްނ،ްޕްރޮސީޖަރގެްތެރެއިންްނުދާތީްމިްމައްސަލަްމިްޖައްސަނީ.ްޤާނޫނުް

ްބުނާް ްޤާނޫނުގައި ްހަދާ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނާއި ްހަދާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ހަދާ

ނޑުމެންްމިތާަގއިްއެްނިޒާމީްނުކުތާްނަގާނެ.ްއޭގެްމާނަްްކަންކަމާްޚިލާފަށްްއެއްބާރު އެއްކޮށްްމަސައްކަްތކުރަންޏާްއަުޅގަ

ްނިންމަންޏާް ްނިންމުން ްިޚލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ނޑިޔާރުން ްފަ ްހުރިހާ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ނޑިޔާރަށް ްފަ ްއުއްތަމަ އަކީ

ް ްތި ްރަީއސް ްތިބެންވީތޯ.ްިމއަދު ްޖެނެރަލްގެްއަޅުަގނޑުމެންްއަނގަމަޑުންަލއިގެން ްަކއުންސެލް ނިންމަވާްނިންމެވުންތަކާއި

ްެއއްް ްޖާގަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއަކަށް ްޕްރެސީޑެންޓު. ްއެ ްއުޅެނީ ްތި ްއުފައްަދވަން ްާރއްޖޭަގއި ްއެއްކޮށް ލަފާފުޅުތަކާ

ްހުރިހާް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަނިކުފާނު ްަރނގަޅު، ްމާ ްައޅުަގނޑަށް ްޖާގަދިނުަމށްވުރެ ްއެއަށް ްނުދޭނަން.

މެންބަރުންްމެންބަރުކަމުންްވަކިކޮށްފައިްގެްއަށްްފޮނުވައިިލއްާޔ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްެއްއވެްސް

ްއިތުރުް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮުތން ްއޮތް ްހިނގާފައި ްކަންތައްތައް ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްނޫން ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ހާލެއްގައި

ްހުއް ްމަޖިލިސް ްހިނގަިއ، ްވެްސ.ްޒުވާބުތަެކއް ްދިޔުމަކީ ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްނުހިންގޭ ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ޓި،

ނޑުް އެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުެމންްމިްވަކާލާތުކުރާ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިްރެޖިސްޓަރކުރާްމިްއުސޫލީްމައްސަލަްއަުޅގަ

ްމު ްއެކަމަށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްެއއްާބރުކަމުގަިއވާ ްރާއްޖޭގެ ްއެއީްދެކޭގޮުތގައި ްއަދި ޠާލިޔާކުރެވެންޖެހޭނެ.

ނޑުމެންްފާހަގަކުރާްމިްކަންކަމަްށް ޤަބޫލުކުރެވޭްެއއްަޗކަށްްވަނީްަކމުގައިްވަނީްނަމަްކޯޓުތަކަށްްގޮްސގެންްވިަޔސްްއަުޅގަ

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން ްައޅުަގނުޑމެން ްއެހެންވީމާ، ްިއޞްލާޙުގެެނވެންޖެހޭނެ. ރަނގަޅު

ނޑުމެންްފާހަގަ ްމައްސަލަ،ްއަުޅގަ ްއުސޫީލ ްނަގާ ްމި ްބާއްވާލަަބލަ!ްއެކަމަކު ްދެން ްވާހަކަ ްމައްަސލައިގެ ްކުއްލި ކުރި،ްތި

ްޕާޓީތަުކެގް ްއެއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނުހެދޭނެ، ްކޯޓުތަކެއް ްނުބުނާ ްޤާނޫނުތަކުގައި ްތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ހަދާފައި

ްމީހު ްތިބޭ ްޖޭ.ެއސް.ސީަގއި ްއެީއ ްވެސް، ްވެްސްމީހުންނަށް ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްތިބޭ ްކޯޓުތަުކގަިއ ްެއއީ ްވެސް، ންނަށް

ްތޮއްޑޫް ްހަދަންވީނޫންތޯ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނަމަ ްަވނީ ްއެހެންކަމަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެއްޗެްއ ނުހެދޭނެ

ޅުންްކޯޓުްއަމުރެއްްސޯސަންްކޯޓާއިްޮތއްޑޫްބްަރިއޓްްކޯޓާ.ްދެންްހަމަްއެތަނުންްއެްއޗެއްްނެޭރއިރަށްްބުނަންވީޯތްތިްބޭފު

ްއޮންނާކަށްް ްހަމަޖެހިފައި ްިދވެހިރާއްެޖ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮތޭ އެބަ
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ްރައީސުްނގެް ްކުރީގެ ްއޮންނާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްސުލްޙަމަސަލަސްކަމެއް ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް މަނިކުފާނުމެން

ްއިމްތިާޔޒު ްގޮތް.ްބައެއްްއިނާޔަތްތަާކއި ްކުރީގެްރައީސުންނަްށްޢަމަލުކުރަންވާ ްއޮންނާނެ ްބިލުަގއި ތަުކެގްބިލެއްްވެސް.ްއެ

ްަރއީސް.ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްިހއްޕަހިއްޕާ، ްޗިޓު ްރަތް ްރަތްވޭ ްެއބަ ްދޮރާށި ްހުންނަ ްކުލަިއގަިއ ްޫނ ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ިމލިޔަންްރުފިޔާްޚަރަދުކޮށްގެްނ1.7ްްެމންްކެމްޕޭނުްދަތުރެއްްއެކަމަކުްކޯޓަކަށްްހޯދޭްކަމަކަްށްނުވޭ.ްދެންްހަމަްއަުޅގަ

ް ްޖެހިޖެހިގެން ްހަމަ ްއޮއްވާ، ްނިންމާފައި ްކުރީެގ3ްްދެކުނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވެސް ްނެރުނުއިރު ްއަމުރު ްކޯޓު ދުވަހު

ކޮންތާކަށްޯތްްކޮމިޓީްއެްއްެވސްްެނތް.ްއެހެންވީމާ،241ްރައީސުންނަށްްެވސްްއޮްތްޤާނޫނުްވެސްްބަަލއިލިްބަެއއްްނެްތ.ް

ްތަޅާފޮޅުމަކަށްް ްދެބަސްެވގެން ްމި ްނުޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާްނޖެހެނީ ްައޑުއުފުލަން އަޅުަގނުޑ

ދާކަށް.ްމިްނަާގްއުސޫީލްވާހަަކތައް،ްެދްފަރާތުންްވެްސްދަްއކާްވާަހކަތަްއ،ްެއއްބަަޔކުްއަެނއްބަޔަުކްއެަބްައޑުއަހަންޖެހޭް

ްރައީސް. ްނެތްްްޢިއްޒަތްތެރި ްސަލާމަތެއް ްދެކޮުޅހަދައިގެން ްނަފްރަތުެވ، ްބަޔަކާ ްއަެނއް ްބަަޔކާއި ްއެްއވެސް ްަޤުއމަކު މި

ްމަޖިލިްސް ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަންަކމުގައި ްއުސޫލީ ްހުރި ްމި ްެއއްޮކށް ްެއކުވެިރކަމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހު ްރައްޔިތުންގެ ްއަންނަން. ްގްރައުންޑަްށ ްކޮމަން ްހުރިހާްއެބަޖެހޭ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ނޑުވާަލއި، ްބާރުކަ ގެ

ްއެްއޗިހިް ްއެ ްބައިބައިެވގެން ްޕާޓީތަކަްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބާރުަކނުޑވައިާލއިުރ ްވޯޓުގެ ްލާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްއެކަމާްފަހުންްދެރަވާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްރާއްޖޭގެްވެ ރިކަންްވެސްްިމްދިފާޢުކުރަންްނުކުތީމަްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުް ްގޮތުން ްސަުރކާރަްށްޖެއްސުމުގެ ްނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްީމގައި ްގޮތަށް ްެވއްޓޭ ްއިުރއޮއްޭސއިރު ްއިރުއަރާ އޮންނަނީ

ްެއްއް ްަފއިދާ ްވާނެ ްމީގަިއ ްބަހުސްކުރިަޔސް ްމިތާަގއި ްގޮތުން ްޖެއްސުުމގެ ްއަްށ ްޕާޓީ ްައނެއް ްއަދި ްވިޔަްސ، ހަދައިގެން

ްއަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތްްނޯންނާނެ. ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްގޮވާލަނީ ްމި ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ޅުަގނޑު

ްސީދާް ްބުނަންޖެހޭނެ. ްބަސް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްސީާދ ްމައްސަަލއިަގއި ްކޯޓުގެ ްހަދާފައިވާ ްޚިލާފަށް ޤާނޫނާ

ހެންނޫންކަމަށްްވަނީްނަމަްއެްކޯޓުގެްތެރެއިންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއެކަާމްދޭތެރޭގައިްގޮެތއްްަކނަޑއަަޅންޖެހޭނެ.ްއެ

ްިނޒާމީް ްއެއް.ްއެއީ ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއީ ްއުފެދެންޏާ ްހަމަނުޖެހުން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލާފައި

ްއަޅުް ްުއއްމީދުކުރަނީްރައީސް ނޑު ްއެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްުއސޫލީްވެސްްމައްސަލަ ްެއއް.ްއެއީ ނުޑްވެސްްމައްސަލަ ގަ

ްގޮތަށްް ްވަދެަވޑަިއގަންނަވާ ްކަންފަތްޕުޅަށް ްވިސްނިަވޑަިއގެން، ްއިސްތަށިފުޅަށް ްރައީސްގެ ްއެުކ ްމަޑުމައިތިރިކަމާ މިހެން

ް ްބޭފުޅުން ްކަމަށް.ްދެން،ްތި ްދޭތެރޭްވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމިކަމާ ްމަނިކުފާނު ްިތްވާހަކަދެްއކީމަ ްެއއީ އަޅައިނުލެްއވުން

ނުޑމެންްއަދިްމަޑުންްތިބޭކަެށއްްބޭފުޅުންގެްޒިންމާްއެއް.ް އެހެްނނަމަވެސް،ްތިްބޭފުޅުްންއަަޅިއނުލެއްިވއޭްިކޔާފައިްއަުޅގަ

ްކަމެްއް ްއެ ްުއސޫލުން ްއޮންނަ ްެއ ްޙުކުމްކުރަްއވަންޏާ ްަނޝީދަށް ްަރއީސް ްވާހަަކއަކީ ްައޅުަގނޑުގެ ްއެހެންވީމާ، ނުޖެހޭ.

ްވަަރށް ްމިއީ ްކުރަންޏާ ްގޮތްގޮތަށް ްއެހެން ްއިނގޭތޯ. ނުޑްްކުރަްއވާށޭ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ކަމެކޭ.

ްތިް ްވިދާޅުނުެވ ްެއއްެޗކޭ ްރަީއސް ްކީްއވެބާޭއ ްވެސް ްވާހަކަަދއްަކާވއިރު ްމިހާވަރަށް ްބޭުރން ްމައުޟޫޢިން ހިތަށްއަރާ

ތެޭރަގިއްދައުަލތުގެްމާލީްޤާނޫނަށްްމިްހުށަހަޅާފައިާވްއިޞްލާޙާްދޭ،3/2002ްއިންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް
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ްއެތާަގއިް ްއަްށްކޮޕީކުރަްއވާށޭ.ްއަދި ްޖޭ.އެްސސީ ްހުށަހަޅުްއވާށޭ.ްއަދި ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްމި ްއޮތީ އަޅުަގނުޑްދަންނަވަން

އިންނަްބޭފުޅާގެްއަނބިކަނބަލުންނަށްްހެދިްކޯޓަށްްވެސްްމިްކޮޕީކުރަްއވާށޭ.ްެއއީްމިއީްޤާނޫނުްހަދާްތަނެއްްނޫން.ްމިއީް

ނޑުމެންްވޯޓުލަިއގެންްމިތާްހެދިްޤާނޫނުގައިްނޯންނާނޭްޤާނޫނުްހަދާްތަނަކަށްްވާް ގޮތްްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވެދެއްވާ!ްައޅުގަ

ްކޯޓުަތކުެގް ްސްޕީރިއާ ްހުރި ްމާލޭަގއި ްއޮންނާނެ ްޤާނޫނުގައި ްހެދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއް. ްވާަހކަ ްހަދާ ްކޯެޓއް ހުޅުމާލޭގައި

ްރައީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެސް. ްކޮށްފައި ްއިނގިޭރސި ްވެސް ްެވްސްނަންތައް ްވާވަރު ްކޯޓަށް ްކްރިމިނަލް ްކޯޓު، ްޖިނާޢީ ސް.

ްތިް ްމަނިކުފާނު ްމިއަދު ްއެކަމަކު، ްހެދީ. ްއެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތަފްސީލުކޮށްފައި ްޤާނޫނުގައި ްކޮށްފައި ްވެސް ތަރުޖަމާ

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުނިންމަވާ، ްގޮތެއް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަާމ ްޖައްަސަވއިގެން ްކޯފުޅުގައި ްގަލަން ްހަމަ .ްއިންނަވަނީ

ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިްނިންމަންވީތޯ،ްރާއްޖޭގެްޤާޫނނުއަސާސީަގއިްމިްއޮތްްތިންްބާރު...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުްން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައުޟޫޢަށް ްމިާވ ްކުރިމަތީަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހު ްއަދި ްމެންބަރަށްްއެދެން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންކަން ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމަީނ ްކަންތައްތައް ެގ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަދި ްވޯުޓލާނަން. ްލާންޖެހޭ ްއެކަމަށް ްއަޅުަގނޑު ްފަހަރު ްހަމަހަމަވާ ްަފރާތް ްދެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ނޑާްހަވާލުކުަރއްވާަފއިްޮއތްްގަާވއިދުަގއި ނޑުްމެންބަރުންްފާސްކުރައްވަިއ،ްައޅުގަ ވާްގޮތަށްްމިކަްންކުރެވޭތޯްވެސްްއަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރާނަން.ްތޮްއޑޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުަމށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމާް

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްކެނދިުކުޅދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއީސާްވާހަކަެދއްެކުވން:ނދިކެ

އެންމެްފަހުންްމަޖިލިސްްއޮތްްދުވަހުްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްުހށަހެޅިފައިްއޮތްްބިލުގެްަމއުޫޟޢިންްމުޅިންްބޭރުންްބިލަށްް

ްއެްއވެސްްެއްއޗެއްްނުބުނެްމިްތަނުގައިްމެންބަރުންްވާހަކަދަްއކަމުންްގެންދިޔައިރު...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްއިށީނދެ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދަވަްން ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތޮްއޑޫ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ. މެންބަރު

ް.ްފުރުޞަތުއަރުވަން

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށްވުެރް ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނަކީ ްއަުޑއަހަން. ްއަބަުދވެސް ްައޅުަގނޑު ްނަސޭހަތްތައް ްމަނިުކފާނުގެ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްވާހަަކއިގެ ްދައްކާ ްމި ްހަގަސް ްއުމުުރން ްކިތަންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްބޭފުޅެއް. ްމަނިކުފާނުްދޮށީ މަޠުލަބަށް

ްއޮތީް ްމި ްކުރިމަތީގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ.

ްތިންް ްއެއްބާރު، ްއޮތް ްުކރިން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްއާ ްއެއީ ްސުވާލެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްއޮތް އުފެދިފައި

ްތިން ްއެ ްހަދައި، ނޑުމެންްްބާރަށް ްއަުޅގަ ްބާރުަކނޑުަވއިލާއިރު ްބާުރގެ ްއަނެއް ްބާުރން ްއެއް ްތެރޭަގއި ބާރުގެ

ްކުރެޭވް ްނޫންތޯ ްޝަރީޢަތަކާ ްޝަރީޢަތަާކއި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިީއ ްސުވާލު. ްކުެރވޭ ނިޑގެންދާނީތޯ ބާރުކެ

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން.ްމިއަދު ްޖ77ްުސުވާލެއް ްރާއްޖޭގެ ްކުރިމަތީގައި ްހަދާްމެންބަރުން ްކަލޭމެން ްބުނަނީ ްއެ ޑިޝަީރން

ޤާނޫނުްކަލޭމެންނަށްްހެދޭނީްވަކިވަރަކަށޭ.ްއަހަރުމެންނޭްޤާނޫނުްހަދާފައިްފުރިހަމަކުރާނީ.ްއަހަރުމެންނޭްޤާނޫނުގައިްނެތްް

މިްްކޯޓުްލާނީ.ްމިއީްައޅުަގނޑުްުއފައްދަންްބޭނުންވާްސުވާަލކީ.ްއަޅުަގނޑުްވަކިްޝަރީޢަތުގެްވަކިްމީހެްއގެްވާހަކަްނޫން

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއުފެއްދީމާ ްޖުޑީޝަރީން ްެއކަން ްއެހެންވީމާ، ދައްކަނީ.

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޒަމާންތަކަކަށް ްނަމަ ްވަނީ ްކަމުގައި ްޖެހެފި ްފަހަތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމ77ްްިއަމާންދީ، މެންބަރުން

ނޑުވާ ްކަ ްމި ްބާުރ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަްރައްޔިތުންެގ ްަދއްާކ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީާމ، ްވޯެޓއް. ްއެންމެ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ލަނީ.

ް ްމިތާގައި ްނިމޭނީ ްކަްނ ްެދއްކޭނެ. ްރަނގަޅަްށ33ްްއަޅުަގނޑަށް ްވާަހކަ ްދައްކާ ްިމ ްއެހެންނަމަވެސް، ޯވޓުން.

ްވާ ްތެދު ްދައްަކނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްވެސް ްމަނިކުފާނަށް ްނަމަ، ްއެްއކަން.ްފައިސަލާކޮށްފި ހަކަ

ްެއް ްމުޠާލިޢާކޮށް، ްޤާނޫނު ްއެ ްހަދަމުންދިޔައިރު ްޤާނޫނު ްެއ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްހިތަްށއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްދާއިރާތަކުެގް ްއިދާރީ ްޮއންނާނެ ްރަީއސް.ްޭއގައި ްމީހުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަސްކުރި ްހިތު ްބަލައި ްއަކުެރއް ްކޮންމެ ޤާނޫނުގެ

ްއެ ްހުރިހާ ްގޮތާ ްހެދޭ ްހަމަްކޯޓު ްޖޭ.އެސް.ީސގައި ްމިއަދު ްއެހެންވީާމ، ްތަފްސީރުކުރެވިފަ. ްތަފްސީލުކޮށް، ްވަރަށް އްެޗއް

ތިބޭނީްވެސްްއިންސާނުން.ްެއްމީހުންްވެސްްކުށްކުރާނެ.ްެއހެންވީމާ،ްއެާތްއިންނަްމީހަުކްއެތާްއިންްމީހެްއގެްޢާއިާލގެް

ްއެކަމުގެްދަުށވާކަށްްއަޅުަގނުޑމެންނެއްްނުޖެހޭ.ބޭފުޅަކަށްްކޯޓުްހަދައިދިނުމަކީްއެއީްވެދާނެްކަމެއް.ްއެކަމަުކ،ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާބެހޭްމައްސަލަްއެއްްވިުލފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްމެންބަރުްރިޔާޟުްވިލުފުށީްދާއިރާގެ

ްމައް ްބެހޭ ްއާދެ،ްނިޒާމާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްެނގީ ްމި ްއެއް ްވިަޔްސ141ްްސަލަ ްފަރުދަކު ް)ނ(.ްއަމިއްލަ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްނުފޫޒުފޯރުވައިް ްބެހި، ްމަސަްއކަތާ ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްވެސް ްވިޔަސް ްމީހަކު ްހަވާލުވެހުރި ްހިންގުމާ ްކަމެއް ދައުލަތުގެ

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި 141ްްހަދައިގެންނުވާނޭ. ްމާއްދާގައި ްޤާއިމުކުރުމުގެްވަނަ ްޢަދުލުއިންޞާފު ބުނަނީ

ްކޯޓުތަކަށެވެ.ް ްދަށު ނޑައަޅާފަިއވާ ްކަ ްޤާނޫނަކުން ްއަދި ްކޯޓަށާ ްހައި ްކޯޓަށާއި ްލިބިގެންަވނީްސުޕްރީމް ްބާރުތައް އެންމެހައި

ްޮއއް ްވާހަކަަދއްކަން ްމަުއޟޫޢެއް ްވަކި ްތަނުގައި ްމި ްހަމަ ްތަނުގައި ްމި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއޮްއވާ ްމިގޮތަށް ާވ،ްއެހެންވީމާ،

ްތަފާތުް ްމުޅިން ްކިުޔމަށްފަހުގައި ްސުރުޚީ ްއިޞްލާޙުގެ ްއޮތް ްއެ ްފެށުނީއްސުރެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ްމީތިް ްމުޅިން ްލައިގެން ްމީގެތެރެއަށް ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްފަހުން ްއެންމެ ްބައްޓަންކޮށް، ްވާހަކަ ްމުޅި ދިމާލަކަށް

ްވާނުާވްނޭނ ްނިޒާމާްއޮޅުންބޮޅުންއަުރވަިއްމީހުންނަށް ްިމއީ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްގެންދިޔައިމަ ްަކންތައްތައް ްހިސާބަށް ގޭ

ްބެހޭްމައްސަލައެއްހެން.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާބެހޭްމައްސަލަްެއއްްކަަމށްްބަލައެްއްނުގަންނަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމައުޟޫޢަްށްވާަހކަދެއްެކވުމަށްްއަޅުަގނުޑްމިް

ްޢި ްތަކުރާރުކޮށް ްމެންބަރުންްދަނީ ްހުރިހާ ްމަތިން ްއެގޮުތެގ ްއެހެންވީމާ، ްނަސޭހަތްތެރިވަމުން. ްމެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެރި

ނޑުްއެދެން.ްނިޒަމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްކުަޑހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރް ވެސްްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުންްއަުޅގަ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްކުޑަހު

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްމިއަދުްމަޖިލީހުގައިްހަލަބޮލިވެގެންްުކޑަކޮށްްނަމަވެސްްމިްދިޔައީްހުށަހެޅުނުްކުއްލިް

ްގަާވއި ްމި ްސިފަތައް ްަމްއސަލަތަކުގެ ްކުއްލި ްދަންނަވާނީ ްމައްސަލައަާކްުގޅިގެން.ްއަުޅަގނޑު ްމާއްާދގަިއ143ްްދުގެ ވަނަ

ްދިމާިވް ްުކއްލިައކަށް ްއަކީ ްމައްަސލަ ްއެ ްބަޔާންވެގެްނވޭ ނަޑއެިޅެގން ްކަ ް)ހ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްވީހިނދު،ްއެ ބަޔާންކޮށްފައި
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ްފުރުޞަތެއް،ް ްކުޑަކުޑަ ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހިތް، ްދަންނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްވާްނޖެހޭނެ ްކަމުަގއި ްއެއް މައްސަލަ

ްއީްމިއަދުްއުފެއްދިްކޯޓެއްތޯ.ްއެކަމަށްްއެބަްރޫލިންްއެއްްދެްއވަންޖެހޭ.ހުޅުމާލޭްކޯޓުްއެ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫން.ް ްމީހެއް ްއިންނަ ްދޭން ްރޫލިން ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްިހނގާ ްދައުލަތުަގއި ްރިޔާސަަތކީ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްގެންދިއުމަށް.ްތޮއްޑޫ ްކުރިއަށް ްވާހަަކފުޅު ްފުރުޞަތުއަުރވަން ނޑު ްއަޅުގަ ޙީދަށް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްނެ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ނޑުމެންްދެންމެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްއެކަން ްބަލަހައްޓަނީ، ްރިޔާސަތު ްމިހާރު ްމެންބަރުތޯ ންގެވި

ްމިް ްއެނިގގެން ްއެްއޗެހި ްަގވަިއދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްހީވަނީ. ްއަުޅަގނޑަށް އޮޅުންފިލުވާލަންޖެހޭހެން

ްފަ ްދޭން ްރޫލިން ްޮކޅުން ްެއ ްއަމިއްލައަްށ ްދެން ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ްމައްސަލަ ނޑުމެންްތަނަށް ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ށައިފިްއޔާ

ްމިކަންްކުރަނީ.ްރޫލިންްދެންޏާްދެްފަރާތުންްބަހާލައިގެންްރޫލިންްދޭންްނުކުންނަންވީްނޫންތޯ.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރގެް ްޮތއްޫޑ ްއިށީނެދަވޑަިއގަންނަވާ! ްނޫން ްއެްއ ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުައރުވަން.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްވާހަަކކޮޅު، ނޑުެގ ްައޅުގަ ްގަސްތުކުރަނީ ްދެން ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑު...ރައީސް،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްހުޅުެހންވޭރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްތޮްއޫޑްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ!

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްތޮއްޑޫް

ނުޑެގް ނޑުްދަްއކަންްހުރިްވާހަކަްއަުޅަގނޑުްވަރަށްްގިނަްފަހަރުްދަްއކައިފިން.ްދެންްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްއަ ްމަަސއްަކތްކުރާތީ ްދުުލގަިއްކަސްތޮުޅއަޅަން ްޤަޫބލުފުޅުނުކުރައްަވއި،ްއަދި ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްގަސްެތްއްްވާހަކަ ނޑު ުޅގަ

ނުކުރަންްމިްމަޖިލީސްްހުއްޓޭްގޮތަކަށްްއަުޅަގނޑުްެއއްެވސްްޢަމަލެއްްބަހައްޓާކަށް.ްއެއީްަމޖިލީސްްހުއްޓުމަކީްރާއްޖޭގެް

ްމައްސަލަް ްކުއްލި ްދެއްކީ ްމިާތްމި ނޑު ްދެކެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްގެއްލުމެއް ްލިބޭނެ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުްމިތާްދެއްކީްޤާނޫނީްގޮތުންްޤާނޫނުގައިްނުބުނާްކޯޓެއްގެްވާހަކަ.ްދެންްއެްވާހަަކްއެްއގެްވާހަކަް ެއއްްނޫން.ްއަޅުގަ

ްއެކަމާް ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތާމައިަގއި ްއެހެންވީމާ، ްހިތާމަކުރަން. ްވަރަށް ްއެކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރީަމ، ްކަންަތއް ްފާޑުކިޔާ އަށް

ްނުހު ްމަޖިލީސް ނޑު ްައުޅގަ ްގޮތުން ްވަިކވެލީ.ްއިހްތިޖާޖުކުރުމުގެ ްައޅުަގނޑު ްހިތާމައިަގއި ްފުން ްއައި ްއެކަމުގެ އްުޓވަިއ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ްތްަދއުލަތުެގްމާލިއްޔަުތގެްާޤނޫނަށްްހުށަހެޅިފައިްމިްއޮ،3/2996ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއިޞްލާޙަށްް ްމި ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް، ްނަމަެވސް ްއިޞްލާޙެއް ްރަނގަޅު ްޒާުތގައި ްޭއގެ އިޞްލާޙަކީ

ްކަމަށްް ްބޭނުމެއް ްގެނައުުމގެ ްމަޖިލީހަށް ްވަގުތު ްފަހު ްއެންމެ ްބަޖެޓު ްޤާނޫނަށް ްސަބަބަކީ، ްނެތް. ތާއީދުކުރެޭވކަށް

ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޮއންނަނީ ްލަފާކުެރވިފައި ްފޯކާސްޓުކުެރޭވްްއަޅުަގނޑަށް ްއަހަރަށް ްއަންނަ ްޖެހިގެން ްއޮންނަނީ އެނގިަފއި

ްބަޖެޓަށްްފޯކާސްޓުކުރެވޭްއިންަކމް،ްރެވެނިއުްރަނގަޅަށްްދެނެގަނެ،ްއެންމެްފަހުްަވގުތު...

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވަހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގެއްލުނީ. ްކޯރަން ްދަނިކޮށް ްހިނގަމުން ްޖަލްސާ ްއެއްްމިނ5ްެމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްކޯރަމް ްވެސް ްބެލުމަށްފަހު ްބެލްޖަހައި ޓު

ް ްޖަލްާސްފެށޭތޯ ްއަލުން ްގަސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގިއާވ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސ19:99ްާނުވި. ގައި

ނޑާލުމަށް.ްަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްފެށޭތޯްބެލުމަށްްމަޖިލީސްްމެދުކަ

ް
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ނޑުްއވައިެލްއުވން: ް(އަށ19:94ްްްއިނ99:38ްްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވަހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރުްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްކެލާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޢުޞޫމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.

ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ!ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ް ްނަންބަރު 3/2996ްޤާނޫނު ްިޢއްޒަތްތެިރް، ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ްޤާނޫނަށް ްމާލިްއޔަތުެގ ދައުލަތުގެ

ްރު...މެންބަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ!

ްް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް ްރޮޒައިނާްއާދަމްްމިްހުށަހަޅުއްާވފައިވާްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ތޮއްޑޫްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނާވ!ްކެލާްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްް

ްގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތުއަުރވަން.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ
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ްަގނޑުމެންނަށްްވަރަށްްމުހިއްމުްއިޞްލާޙެއް.އާދެ،ްމިްއިޞްލާޙަކީްވަރަށް،ްމިްވަގުތުްައޅު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ!

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްބަޖެޓު ްއޮތީ ްފެނިފައި ްމާޒީަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަންނައިުރްފުރިހަމަްއެއީ ްހުށަހަޅައިގެން ްމަޖިލީހަށް ން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްގޮތުން ްއިްޞލާޙުގަިއވާ ްހުށަހަޅިފައިވާ ްމި ްާއދެ، ްތަން. ްނުލިބޭ ްަވގުތު 3/2996ްއަށް ވަަނ31ްްގެ

ް ްހުށަހެޅުން ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްލާފައ1ްިމާއްދާގައި ްކުރިއަށް ްދެމަސް ްފެށުމުގެ ްއަހަރު ްއޮތުން ްއޮންނަ މިްްމަހަށް

ްވަގުތުންް ްމަޖިލީހަށް ްބަޖެޓު ްދައުލަުތެގ ްއެއީ ްކަމެއް. ްބޭނުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްކޮންމެހެން ްމިއީ އޮންނަނީ.

ނޑުމެންނަކަށްްފުރުޞަތެްއްނުލިބޭނެްބަހުސްކޮށްގެން،ް ްވިޔަްސްވެްސްައޅުގަ ްކަމަށްްެވއްޖެްއޔާްޮކންމެްގޮތެއް ނައިއްސި

ނެްބަހުސްކޮށްގެން،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނަޑށްްވާހަކަދެއްކޭނެްމާޙައުލެްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފުރުޞަތެއްްނުލިބޭ

ްތަނަވަސްކޮށްދެްއވުންްއެދެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްއިށީނދެވަަޑއިަގންނަވާ! ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާގެ މެންބަުރްތޮއްޑޫ

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް ްއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮުޅ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްދާއިާރެގް ްއުތުރު ްގަލޮޅު ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްދެކުނު ގަލޮޅު

އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްެކާލްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރަވންްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްއަހަރުްހުށަހެޅި ްމިދިޔަ ްކަމަކީ ްޭދންޖެހޭ ްއަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރު ްއިޞްލާޙަށް ފައިވަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަްތކުރިއިރު ްފާސްކުރަންެވގެން ްބަޖެޓު ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްއަހަރު ްކުރީ ްޭއގެ ވެސް،

ް...މަޢުލޫމާތުްނެތުމުގެްސަބަބުންްއުނދަގޫތަެކއްްވެަފއި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ!

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެ

ްވެސް ްދިޔައިރު ްފާސްވެގެން ްބަޖެޓު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފާހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ނޭނޭގްްޢިއްޒަތްތެރި

ްޤައުމުަގއިްދަރަނީގެްމިންވަރު.ްކިތައްްބިލުްކަމެއްްސަުރކާރުްންނުދައްކާްއޮތީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ގަލޮޅު

ްހިް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްއިއްވަްނ.ްގަާވއިދަށް ްނަން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭނީ ްދެން ްދަންނަވަން. ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެސް ތްތެވުމަށް

ގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިާރގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްގަާވއިދަށްްހުުރމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްއަިދެވސްްެއއްްފަހަރުްައޅުަގނޑުް

ނޑަށްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު ގެްނަންްއިްއވަން.ްައޅުަގނުޑްމިހާރުްމިްއިއްވަނީްގަލޮުޅްދަންނަވަން.ްދެންްޖެހޭނީްއަޅުގަ

ްޢަބްދު ްއީވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދޫކުރައްވާފަިއްهللاއުތުރު ްމަޖިލީސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަން. ގެ

ްނިކުެމވަ ްދޫކުރައްވާަފއި ްމަޖިލިސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ަޑއިގަތުމަްށްނިކުމެވަަޑއިގަތުމަށް

ްދަންނަވަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްނިކުެމވަަޑއިގަތުަމށް ްދޫކުރަްއވާފައި ްމަޖިލިސް ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ްހިތްތެވުމަށްް ްުހރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ްހުް ްދަންނަވަން. ްގަާވއިދަްށްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ޅުހެންވޭރު

ްހުރުމަތްތެރިކޮްށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ްިޢއްަޒތްތެރި ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްހިތްތެވުމަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ްއިއް ްނަން ްޖެހޭނީ ްދެން ްދަންނަވަން. ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެސް ްހުޅުހެންވޭުރްހިތްތެވުމަށް ްއިއްވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ވަން.

ްދޫކުރަްއވާފަިއް ްމަޖިލިސް ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަން. ްމަނިކުެގ ްމޫސާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްދަންނަވަން. ްއަުޅަގނުޑ ނިކުމެވަަޑއިގަތުމަށް

ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްދަންަނވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ށް

ްހިތްތެވުމަށްް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ގަާވއިދަށް

ްގަ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން. ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ާވއިދަށް

ްނަމަ،ް ްނުހިތްތަވާ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން. ްވަަޑއިގަތުމަށް ްައށް ނޑި ްގޮ ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ްޢިއްޒަތް ްއިްއވަން. ްނަން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްޖެހޭނީ ްގަވާއިދަށްްއަޅުަގނޑަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ތެރި

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްނަސޭހަތްތެރިވަން، ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިވެސް ްހިތުމަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ްދޫކުރައްވާފައިް ްމަޖިލިސް ްނަން. ްރަޝީދުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްއިްއވަނީ ްމި އަޅުަގނޑު
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ްގަާވއިދަށްްނިކު ްމަޖިލީހުގެ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮްއޑޫ ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު މެވަަޑއިގަތުމަށް

ްނިކުމެވަޑަިއގަތީމަް ްެމންބަރުން ްިއއްވާަފއިވާ ްނަން ނުޑ ްައުޅގަ ްދަންަނވަން. ްއަޅުަގނޑު ްހިތްތެވުމަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ްވަން.ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ްއަޅުަގނޑުްމަޖިލިސްްއަލުންްަފށާނެްވާހަކަްދަންނަ

ް

ް]އަށ11:93ްްްއިްނ19:99ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަށަީނ. ްމި ްގެންދަން ްުކރިއަށް ްޖަލްސާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު .`

ް ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަަވން. ްޢަބްދުްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެާލ ްއަުރވަނީ هللاްމި

ްމަޢުޞޫމަށް.

ް

ްްދެްއކެވުން:ވާހަކަްމަޢުޞޫމުهللاްލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެ

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްހަމަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްހިސާބުން ްފެށި ްވާހަކަަދއްަކން ްކުރިން ްިދޔަްްއަޅުަގނޑު ްކަންތައް ްތެރޭަގއި ްމަޖިީލހުގެ ްއޭރު ްގަސްތުކުރަނީ.ްެއއީ ފަށަން

އަށްްތުލުސްޫދ3/2996ްްގޮތުންްބޮޑަށްްކަންތައްްސާފުުނވާތީ.ްއާެދ،ްދައުލަުތގެްމާލިްއޔަތުގެްޤާނޫނު،ްޤާނޫނުްނަންަބރުް

ްއަް ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަން.ްދާއިރާގެ ްފުރިހަމައަށް ޅުަގނުޑ

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްިއޞްލާޙުަގއިާވްގޮުތން ްބަޖެޓ32ްްުއާދެ،ްމި ްބަދަލުކުރުމަކީ ްބަދަލުކޮށްލަީނ.ްމި ް)ހ(ްމި ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްފެށުމުގެ ްއަހަރެއް ްކޮންމެ ްވެސ1ްްްހުށަހެޅުމަށް ްލަސްވެގެން ްއެންމެ ްބަދަލުކުރަނީ ްމި ްކަންތައް ްޮއންނަ ްކުރިން މަސް

ްމަޖިލީހުގެްްއަހަރު ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމެދު ްމުހިއްމުކަމާ ްމިކަމުގެ ްހުށަހަޅަންޖެހޭނޭ. ްބަޖެޓު ްކުިރން ްދެމަސް ފެށުމުގެ

ްދިަޔއީް ްފެނިގެން ްތަނުގައި ްމިދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްނެތް. ްއެއް ްޖާގަ ްުސވާުލކުރުމުގެ ްމެންބަރަކު އެްއވެސް

ްއަޅުަގނ ްހުށަހެޅީމަ، ްބަޖެުޓ ްގާްތކޮށްފައި ްވަރެްއގެްދުވަސް ްކޮންމެވެސް ްމަޢުލޫމާތުނުލިބި، ްބޭނުންވާ ޑުމެްނނަށް

ްބަޖެޓުް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ްމަޖުބޫރުވުން. ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު ްތިެބ، ްތެރޭގައި އަނދިރިކަމެްއގެ

ްއެހެންވީ ްކަެމއް. ްކުޑަ ްޒިންމާދާރުކަން ްވަރަށް ްެއއީ ްދަތިކަމެއް. ްވަރަށް ްތިބުމަކީ ްފާސްކުަރްންފާސްނުކޮށް ްބަޖެޓު މާ،

ނޑުމެންްމިދިޔަްއަހަުރެގް އެބަޖެހޭްއަހަރުްފެށޭއިރު.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިްަކންތައްްކުރަންޖެހެނީ.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްމަޢުލޫމާތު ްވެްސ ްބަލައިލިޔަްސ ްމ2912ްްިކަންތަކަށް ްއަހަރު ވަނަ

ްބޮޑެ ްއޭރަުކްދިމާވެފައިާވ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްގޮތުން. ްމާލީ ްވަނީ ްމި ްދިާމވެފައި ްސަރުކާރަށް ްގޮންޖެހުންތަކާ ތި

ް ްއޮތް ްނުދައްކާ ނޑުމެންނަކަށ2ްްްނޭނގެ ްއަުޅގަ ްއޭރު ްކަެމްއ. ްއޮތް ްއަތްދަށުަގއި ްސަރުާކރުގެ ްބިލު ްރުފިޔާގެ ިބލިއަން
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ްއިންޓްރެްސޓުތަ ްލޯނުތަކުގެ ްހުރި ްނަގާފަިއ ްސަރުކާރުން ނޑުމެންނަކަށްްނޭނގޭ ްއަުޅގަ ްއޭރު ްއަދަދެްއ. ްހުރި ްއެްއޗެހި ކާ

ްމައިް ްފައިސާ ްރައްޔިތުންގެ ްކައުންސިލުން، ްއަތޮޅު ްކައުންސިލުން، ްރަށު ްކަމެއް ްއެއް ްފައިާސ ްކިހާވަރެްއގެ ނޭނގުނު

ްޢައްޔަންކުރެްއިވް ްނަޝީދު ްރައީްސ ްކުީރގެ ްކުރިން، ްކައުންސިލަށް ްރަށު ްއެެހންނޫނީ ްގެންގޮްއސަިއ، ބަޖެޓަށް

ްމިްކަ ްފާސްކުރަން ްނުލިބި،ްބަޖެޓު ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެހެްނީވމާ،ްމިފަދަ ްއޮތީ. ްހުސްކޮށްލާފައި ްމެދުވެރިކޮށް އުންސިލަރުން

ްާވް ްމި ްހުށަހަޅުއްވަފާއި ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއެހެންވީމާ،ްތުލުްސދޫ ްހުށަހަޅާތީ. ްބަޖެޓު ްކުޑަތަންވީމަ ޖެހެނީ

ްއަ ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު ްސަރުކާރުންްއިޞްލާޙު ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ ްޤާނޫނު ްމި ްނަމަ، ްގެނެިވއްޖެ ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ްބަލަިއގަނެފައިާވް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަނދާންކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްޮއވެ. ްވަގުތު ްހުށަހަޅާނެ ްބަޖެޓު ްއޭރުން ދައުލަތުން

ހެންްތަންތަންްއެބަހުރި.ްއޮޑިޓަރްޖެނަރަލްެގްނިޒާމުގެްތެރެއިންްވަކިންްބަެޖޓުްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިގެންްފާސްކުރާްއެ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްދަނީ. ްފާސްވެގެން ްގުޅިގެން ްމަޖިލީހާ ްމި ްވެްސ ްބަޖެޓު ްކޯޕަރޭޝަނުގެ ްބްރޯޑްކާސްޓިްނ ްއަދި ބަޖެޓު،

ްގޮތަކީ ްހުށަހެޅީމަ ްސަރުކާރުން ްނެތި، ްމުއްދަތެއް ްއެކަށީގެންވާ ްވެސް ްބަޖެޓުތައް ްހުށަހަޅާ ްމުއައްސަސާތަކުން ްއެހެން

އަޅުަގނޑުމެންްއެްމުއައްަސާސތަކާްވާހަކަދައްަކިއގެންްއެޖެްސޓުކުރަންްލިބޭްވަގުތުްކުޑަވެަފިއްމިްއޮންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްމިް ްފުރުޞަތު ްނިންމުމުގެ ްގޮތްަތްއ ްއަލީަގއި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްފުރިހަމަ ްދިރާސާކޮށް، ްބަެޖޓު ްއަށް ްފުރިހަމަ ދުރާލައި

ްިއޞްލާޙު ްމި ްލިބިގެންދާނެ ްމިްްމަޖިލީހަށް ްފުރުޞަުތގަިއްހަނދާންކުރަންޖެހޭ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ފާސްެވއްޖެއްޔާ.

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްއިޞްލާޙެއްްގެނެއްސީމު.ްއާދެ،ްއެއީް ޑިސެމްބަުރ13ްްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނަށްްކުރިންްވެސްްއަޅުގަ

ްއިޞްލާޙ2919ު ްވަނީ،ްއެ ްތަޞްީދޤުވެފައި ްޤާނޫނު ްއެ ްަގއި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށްް،25/2919ް.ްއެއީ މާލިްއޔަތު

ނޑުްފަސްހަތަރުްޕޮއިންޓަކަށްްބަދަލު.ްއެއީްަދއުލަތުންްދަރަންޏަށްްފައިސާނެގުމާއިްގެރެންޓީދިނުމުގެްަބއިް ގެނައިްމަިއގަ

ްފާސްކޮށް،ް ްއޭރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްއެއް ްމާއްދާ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްގޮތަށް.ްދެން ްގެންދާ ްބުނެގެން ްބަހެއް މަޖިލީހުގެ

އްޔަތުްޤާނޫނަށްްބަދަލުގެނައީްދައުލަތުގެްމުދާްވިްއކުންްނުވަތަްކުްއޔަށްދިނުމަށްްމަޖިލީހުގެްބަހެއްްހޯދުމުގެްބައި.ްމިްމާލި

ްހުންނަް ްވެރިކަްނކުރަން ްޤައުމުގެ ްއެއް ްވެރި ްނޫން ްއިޚްލާްސތެރި ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ކަންތަކަކީ

ްބޭނުންކަ ްކޮންމެހެންވެސް ްބަދަލުެގްވަގުެތްއގައި ްބައެއް ްގެންނަ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، މެއްކަން.

ްރަްއޔިތުންެގް ްއާދެ، ްނަގަނީއޭ. ްމަޖިލީހަށް ްބާރުަތއް ްބައެއް ްސަރުކާުރގެ ްބަހުސްކުރެޭވ ްވެްސ ްމަޖިލީހުގެ ްމި އަލީަގއި

ްއެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްއަތްމަތީގައި ްރައްޔިތުންގެ ްބާރެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްުކަޑްވެރިކަމެްއަގއި ްއިޚްލާސްތެރިކަން ހެންވީމާ،

ްއެބަހުރޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިދެންނެވިް ްކަންތައް ްބައެއް ްކުަރންޖެހޭ ްވެރިކަންކޮށްފާނެތީ ްއިހާނެތިކޮށް ްރައްޔިތުންނަށް ވެރިައކު

ްވެރިކަްނކުރު ްކުަޑވެިރއަުކްރަނގަޅަށް ްއިޚްލާސްތެރިކަން ްއިޞްލާޙަކީ ްގެނެވުނު ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު މަށްްގޮތަށް

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްްގެނެވުނުްއިޞްލާޙެއް.ްމިއަދުްރޮަޒއިނާްހުށަހަޅުއްވާފަިއްމިްާވްއިޞްާލޙަކީްއިދާރީްގޮތުންްރަނގަުޅް

ްނިންމުމެއްްމިްމަޖިލީހުންްނިންމުމަށްްކޮންމެހެންްވެސްްބޭނުންވާްއިޞްލާެޙއް.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުޢަލީްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްއޮތްް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްވާނެ ްދަންނަވާފަިއ ްވާަހކަދައްަކވަމުން ްކުރިްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާެޙކޭ.2996/3ްްޤާނޫނު ްރަނގަޅު ްޒާުތގައި ްއޭގެ ްއިޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނަށް ާމލިއްޔަތު

ްރައީްސ.ްްއެހެންނަމަވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބަކީ، ްދެންނެވި ްނެތޭ ްތާއީދުުކރެވެން ްނެތޭ. ްތާއީދުކުރެވެން ނޑަށް އަުޅގަ

ްފަހުަވގުތާް ްއެންމެ ްއަހަރުގެ ްެރވެނިުއ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްއަންަނ ްރެވެިނއު، ްލަފާކުރާ ްބަޖެަޓށް ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނުޑ

ްފި ްބޭނުންވާތީވެ. ްދޭން ްފުރުޞަތު ްއެ ްވެސް ްއެހެްންޖެހެންދެން ްައޅުަގނޑު ްބޭނުންވާތީވެ ްދޭން ްމިނިސްޓަރަށް ނޭންސް

ްެއކިް ްެވސް ްތަންތާގައި ްެއހެން ްވެސް ްބޭުރގައި ްއިން ްާރއްޖެ ްއަދި ްވެސް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ދެންނެވީ.

ްޮއކްޓޫބަރ،ްއަނެއްބަޔަ ްބަޔަކު ްސެޕްޓެމްބަރ،ްއަނެއް ްމީހުން ްހުށަހަޅާ.ްބައެއް ްބަޖެޓު ްނޮވެމްބަރގަިއްމަރުޙަލާތަކުގައި ކު

ްއެހެނިހެންް ްބެހޭ ްކަމާ ްއަދިެވސް ްމިނިސްޓަރާ ްފިނޭންސް ްބަލައިގަނެ، ްމަޖިލީހަށް ްއިޞްާލޙަކީ ްމި ްހުށަހަޅާ. ވެސް

ްނޫންް ްެއއް ްވާހަކަ ްތާއީދުނުކުރާ ްއެޔަށް ްފެންނަންޏާ ްަކމަށް ްކަމެއް ްކުރެވިދާނެ ްމިކަން ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ފަރާތްތަކާ

ްދެ ްއެދެންނެވީީކ. ްހުއްުޓަވއި،ްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތައް ްއެހެނިެހން ްކަންތައްަތއް، ްމަޖިލީހުގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ން

ް ްފާއިުތވި ްއެެހންވީމާ، ްމަސައްކަތް. ްބަޖެޓުގެ ްކުރަންޖެހެނީ ްހުށަހެޅުމުން ްބަޖެޓުގ3ްްެބަޖެޓު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަހަރު

ްކަްނތައް ްގޮތަށް ްދިމާވި ްަކންތައްތައް ްަވގުތު ްވަރަށްްމަސައްކަތްކުެރވުނު ްމީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްވެއްެޖއްާޔ ްކަމަށް ްދާ ތައް

ްމެންބަުރް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްދެންމެއަކު ްގޮތުަގއި ްބެލެޭވ ްައޅުަގނޑަށް ްއެހެްނނޫނިއްޔާ ްއިޞްލާހެއް. މުހިއްމު

ނޑަްށްދަންނަވާނެްގޮެތއްްެވސްްނޭނގެ،ްތާކުންތާކުުނޖެހޭްބަޔަކުް ވެިރކަންކުރަްންވެސްްވިދާޅުިވްފަދައިންްވަރަްށްއަުޅގަ

ްމިފަދަް ނޑިވަޅެްއގައި ްދަ ްއެފަދަ ްދިމާވާނެ. ްނޮހޮރުއްޕާން ްއުނދަޫގ، ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ތިބޭ

ނޑަށްްލަާފކުރެވެނީ.ްދެންްބަޖެޓަކީ،ްބަޖެޓުްހުށަހެޅުމުންް އިޞްލާހެްއގެްބޭނުންްފުރިހަމަްގޮތުަގއިްހިފިދާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްގޮތު ްބެހޭ ނުޑްބަޖެޓާ ްދޭންޖެހޭނެ.ްއަުޅގަ ްަބޔަކު ްތިބޭ ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްމަޢުލޫމާތު ްތަފާތު ްމެންބަރުންނަށް ްތަފާތު ން

ްިމް ްއަދި ްހައިސިއްޔަތުްނ، ްމެންބަރެއްެގ ްހިމެނުނު ްކޮިމޓީގައި ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްފާހަަގކޮށްލަން ްވެސް މިއަދު

ް ްވާީތ،77ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކަށް ްތެރެއިން ްޭއގެްްމެންބަރުންެގ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްަމޢުލޫމާތު ްބޭނުންވި ނޑަށް އަުޅގަ

ްއެގޮތަްށް ްމިހާރުގެްސަރުކާރުން ްދަންަނވާލަން.ްއަދި ްއެކު ްހިތާމައާ ްދަންނަވާލަން.ްހަމަ ްހަމަ ްވާހަކަ ްނުލިބުނު ވަގުުތަގއި

ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްދަންނަވާލަން. ްވެސް ްވާހަަކ ްުއއްމީދުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްނުކުރާނެ ނޑުމެްންއެކަން

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްއިޞްލާޙެްއ ްއޮތް ްެއއް ްމައްސަލަ ްވެއްޖެްއޔާ ްަކމަށް ްއެއްބަްސވެޭވ އެންމެންނަށް

ްގާަތްއް ްއެންމެ ްއަހަރުނިމުމާ ްއާމުދަނީ ްލަފާކުރާ ްބަޖެޓު، ްއަންާދޒާ ްދައުލަުތގެ ްަފދައިން ްދެންނެވި ްވެސް ފަށަމުން

ނޑުްއޭރުަގއިްދާއިރުަގއިްއެްއޮންނަްއެްއެޗްއްއަންދާޒާ ކުރަންްފަސޭހަވާނެްޖެހިގެންްއަންނަްއަހަރަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްވެއްެޖއްާޔް ްގޮތުން ްވިދާޅުވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަުގސަދަކީ ްހުށަހެޅުއްވި ްއިޞްލާޙު ްމި ްދެންނެވީ. ްއެހެން ވެސް

ްކަ ްސަބަބު ްހުށަހަޅާ ްބިލު ްފަށާތާ، ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ްގޮުތަގއި ްއޮންނަީންސަބަބުގެ ްމި ްވިދާޅުވެަފއި މަށް
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ްކުރިންްބަޖެޓ31ްުޑިސެމްބަރްމަހުްބަޖެޓުްފާސްކުރަންްސަރުކާރުންްހުށަހެޅުމުން،ްކޮންމެްއަހަރުްވެސްްިޑސެމްބަރް ގެ

ްއަހަރަށްް ްއެ ްޮއެވގެން ްަވގުތު ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްއަހަރު ްާއ ްކުރިމަިތވާތީ، ްދަތިތަކެއް ްގިަނ ްއުޅުުމގައި ފާސްކުރަން

ްބަޖެ ނަޑއަޅާ ނޑުމެންްކަ ްއަޅުގަ ްނަހަދަން. ްދެކޮެޅއް ްއެަޔކާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވަނީ. ްކަމަނާ ްއެ ްކަމަށް ްފާސްކުރުން ޓު

ްލަފާކުރާް ްއަހަރަށް ްއޮންނަ ްކުރިޔަްށ ްވިސްނަިއގެން، ްޭދތެރޭ ްމިކަމާ ްލިިބގެން، ްވަގުތު ްތަނަވަްސ ްވެސް އެންމެންނަށް

ެއހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްމިްމަިޖލީހުންްނިންމާްނިންމުމަކަށްްްބަޖެޓުްފާސްކުރުމަކީްހަމަްކޮްނމެހެންްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.

ްތާއީދުކުރާނެްކަމަށްްދަންނަވަމުންްއިށީދެލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ނޑުްވަރަށްްހިތާމަކުރާްދުަވހެއް.ް ނޑުމެންް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދަކީްައުޅގަ މިއަދަކީްއަުޅގަ

ްަވގުތެްއގަިއް ޤައުމުަގއިްވެިރކަންްކުަރްއވާފައިްހުރިްބޭފުޅަކުްފުލުހުންްިހފައިްހައްޔަުރކުރަންޖެހި،ްހަްއޔަރުކުރަްއވާފަިއވާ

ްވެިރކަންކުާރް ްހަޔާުތގައި ްޤައުމެއްގެ ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހުނީ. ްމި ްވާހަކަދައްކަން އަޅުަގނޑު

ްދުވަސްތަކެްއްމީހަ ްހިތާމަވެރި ްވަަރށް ްޤައުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުޅެންޖެހޭނެ. ްތެރޭަގއި ްއިުމގެ ްޤާނޫނުގެ ްވެސް ކު

ފާއިތުވިާތގަާޔއިްއަދިްމިއަދުްެވސްްމިްއައީ.ްެއކަމަށްްޓަަކއިްއަޅުަގނޑުްހިތާމަކުރަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެިރް

އެދިްދުޢާކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދުނިޔޭގެްޮކންމެްޤައުމެއްގައިްެވސްްެއްްމެންބަރުންނަށްްކެތްތެރިކަންްދެއްވުމަށް

ޤައުމެްއގައިްލިބޭްއެްއޗަާކއިްހޭދަޔާްމިްކަންކަމަކީްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހުންްއެްހުއްދަްއެއްްދިނުމުންްރައީސްކަންްކުރާް

ްއޮންނަނީ. ްމި ްމަްއޗަށް ްގޮތެއްގެ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްކުުރްްފަރާތާއި ްވަރަށް ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްއެްއވެްސް ްދިޔައިުރގައި ްއަދާހަމައަށް ްރާއްޖޭަގއި ްމަޝްަވރާކުރަން. ްވާހަކަދައްކައި ްމެދު ްބަޖެޓާ ްލިބެނީ ްމި ވަގުުތކޮެޅއް

ްތި ްސަރުކާރުގައި ްއޮންނަނީ ްމި ްބަޖެޓު ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްނެތް. ްޤައުމަކު ްޕްލޭނެއް ްނެތް،ްޑިވޮލޮޕްމެންޓް އްަބާވްޕްލޭނެއް

ބޭފުޅުންްއަންދާޒާކުރާްގޮެތއްެގްމައްޗަށް.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްއެްކަންކަންްރަނަގޅަށްްބެލެވިފައިްނޯވޭ.ްވަުގުތް

ްހުށަހެޅުއްިވް ްއެ ްމިއަދު ްއާދަމް ްރޮޒޭނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްއެހެންީވމާ، ްސަބަބުން. ނެތުމުގެ

ްައޅުަގނޑުް ްްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްވެއްެޖއްާޔ ްގޮުތން ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަިދ ްތާއީދުކުރަން. ުދވަހުެގ99ްްފުރިހަމައަށް

ްނޭޝަނަލްް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްރަނގަޅު. ްވެސް ްއޮުތން ްކަމުގައި ްމި މުހުލަތު

ްނެތުމުގެ ްތަސައްވުެރއް ްއިޤުތިޞާީދ ްސަބަބުން، ްނެުތމުގެ ްޕްލޭނެއް ްޚަރަދުކުރަންީވްްޑިވެލޮޕްމެންޓް ްފައިސާ ަސބަބުން

ްޚަރަދުް ްޭބކާރު ްވުރެ ްއަށް ްލާރި ްލިބޭ ްއޮންނަނީ. ްމި ްނޭނިގފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތެއް ްހޯދަންވީ ްަފއިސާ ގޮތާއި

ްވެގެން.ް ްރައްޔިތުންނަށް ްއަހުދުތައް ްވަޢުދުތަކާއި ްގިނަ ްވަަރށް ްޤާއިމުކުެރވޭނީ ްސަރުކާރެއް ްއޮންނަނީ. ްމި ބޮޑުވެފައި

ްފާއިތުެވގެ ްެއކުލެވުުނ2998ްްންދިޔަ ްމަްއޗަށް ްއޭެގ ްެއގޮތަށް. ްދިޔަީއ ްވެްސ ްހަމަަގއިމު ްއިންތިޚާބު ްއަހަރުގެ ވަަނ

ބަޖެޓުގައިްގިަނގުނަްކަންތައްްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްއެްކަންކަްންކުރުމުގައިްަވގުތުްނެތުމުގެް
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ްތެެރއި ްބަޖެޓު ްފިަޔވަުޅތައް ްއަޅަންޖެހޭ ްޤައުުމގަިއްސަބަބުން ްމިހާރު ްގޮތުން ްއެްއގެ ްނަތީޖާ ްސަބަބުން ްުހރުމުގެ ްނޭޅި ން

މުސާރަދޭނެްފައިސާްވެސްްެނތި،ްއަދިްބޭންކުަތކުންްޕްރަިއެވޓްްސެކްޓަރްއަށްްލެންޑުކުާރނެްފައިސާްެއއްްވެސްްނެތް،ް

ްހުއް ްސެކްޓަރ ްޕްރައިވެޓް ްޮގތުން. ްއެއްގެ ްނަތީޖާ ްނެގުމުގެ ްފައިާސ ްބަހައްޓައިގެން ްަވޒީފާްޓީބިލު ްުޒވާނުންގެ ޓި،

%ް ްދިމާވ49ްްާނެތި، ްހަޔާތުގައި ްަޤއުމެްއގެ ްއެއީ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. ްހޯދަން ްަވޒީފާ ްބާޒާރުގައި ްވަޒީފާެގ މީހުން

ްމިް ްހިއްކަމުން ްތަންތަން ްއަުޅަގނޑުެމން ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންތައްތައް. ްއުނދަގޫ ްދަތި އެންމެ

ނޑުމެންްދަނީ.ްއެގޮތުންްއަ ނޑުމެްންހުޅުމާލެްހިއްކިން.ްހިއްކާފައިްއަޅުގަ ލައްކަްރުފިޔާްއަްށ8ްްލައްކަްުރފިޔާ،7ްްުޅގަ

899ް ްލާރ1999ްްި، ްނެތް ްލާރިއަކާއި ްހުރި ްއަތުަގއި ްމީހާގެ ްއެ ްގަންނަިއރުގައި ްބިން ްވިއްކަނީ. ްމި ްބިން އަކަފޫުޓގެ

ް ްބިންގަތުމަށްފަހުގައި ްއިން ްހުޅުމާލެ ްނަގައިގެން ްއެްއްދަރަންޏަށް ްފައިސާ ްއިމާރާތްކުރާނެ ްބިމުގައި ްއޮންނަނީ. ްބިން އެ

ްދިިރއުެޅވޭނެް ްތަުނގައި ްއެ ްވަދެ، ްފްލެޓަށް ްއެ ްއެހެްނނަމަވެސް ްރަށްރަށުގަ. ްގިނަ ްއެިޅގެްނދަނީ ްފްލެޓު ްއަދި ނުހުރޭ.

ްމިހެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްއެއް ްވަޒީފާ ްނެތް. ްއެއް ްފައިސާ ްދައްކާނެ ްފްލެޓަށް ްނެތް. ްވަނީްްގޮތެއް މި

ް ްޤައުމުަގއި ނޑުމެންގެ ްސަބަބުން.ްއަޅުގަ ްނެތުމުގެ ްޕްލޭނެއް ްޙަޤީޤަތުގަ.4ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޮންނަންޖެހެނީ ްއެއް ސިޓީ

ްމާތ4ްް ްގޮތަށް ްއުޅެވޭނެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްއެއް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްهللاްސިޓީ ްރަށްރަށް ްޮއތް ްބިން ްއެފަދަ އިރާދަފުޅުން

ްަބލަ ްއަތޮޅަްށ ްައއްުޑ ްއެަބއޮތް.ްއެބަހުރި. ްބިްނ ްުއޅެވޭނެ ްނުހިްއކާ ްދިރިއުޅެވޭެނ، ްމީުހންނަށް ްަލއްަކއެއްހާ އިލިޔަސް

ްރަށްރަށްް ްހުރި ްކައިރީަގއި ްއާިއ ްހުޅުމާލެ ްއާއި ްމާލެ ްހަމައެާއއެކު ްއެބައޮތް. ްބިން ްވެސް ްއަތޮޅުަގއި ްލ. ހަމައެއާެއކު

ބެލިްނަމަވެސްްހަނިމާދޫްއަކީްވެސްްބިންްބޮޑުްއެްއކޮށްލީމަްއެއީްއަެނއްްސިީޓ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްހަމަްހދ.ްއަށްް

ް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބޮޑު. ްބިން ްއެތާަގއި ްއެބ4ްްައަދި ްޕްލޭނެއް ްބަދަލުކުރެވޭނެ ްރައްޔިތުން ްތިބި ްރާއްޖޭގައި ްއަށް ދާއިރާ

ލުަގިއްއޮންނަންޖެހޭ.ްކޮންމެްރަށެއްަގއި،ްކޮންމެްސިޓީްއެްއގަިއްެއއްްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޯޕޓްްއަޅަްނވީ.ްއޭެގްބަދަ

ް ްއަތޮެޅްއގައި ްކޮންމެ ްެވސ2ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލާއިރުަގއި ްޚަރަދައް ްހިންގުމުގެ ްއެއަރޕޯޓުަތއް ްއަަޅިއގެްނ، ެއއަރޕޯޓް

ްދެވުްނ،ް ްފުރައިގެން ްެއތަނުން ްތަނުން ްއެ ްވާނީ ްނަީތޖާއަކަށް ްއެޅުުމގެ ްއެއަރޕޯޓް ްއިންޓަރނޭޝަަނލް ްބޮޑު. ވަރަށް

ްވެސް ްސެކްޓަރތަކަށް ްިވޔަފާިރްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްބޮުޑ ްއެންމެ ްިވޔަފާރީގެ ްާރއްޖޭެގ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ .

ްއެބަހުރި.ް ްރިސޯެޓއް ްބައިވަރު ްއެތައް ްނެހެދި ްވިޔަފާރިކުރާއިުރގައި ްޓޫރިޒަމުން ްޓޫރިޒަމުން. ްކުރަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްވަުގތީ ްއަތަށް ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްއެއީ ްއެހެރީ. ްހުއްޓިފައި ްރަށްރަށް ްއެ ްނުލިބިފައި ްދީފައިްްފައިސާ ްކުއްޔަށް ގޮތުން

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްގޮތެއް ްހެދޭނެ ްރިސޯޓުތައް ްއޮތީ.ްއެ ްމި ްމިލްކުވެރިަކން ްޭއގެ ްމުދާ.ްދައުލަތުގައި ްދައުލަތުގެ އޮންނައިރު

ނޑުމެންްމިްދިރާސާތައްްއެބަކުރަންޖެހޭ.ްކިހާަވރެއްތޯްލާރިްބޭނުންވަނީ.ްެއާއް އެބަޖެހޭްހޯދަން.ްބަޖެޓުްހަދާއިރުގައިްއަުޅގަ

ްބޮޑުކުރުމަްށްޚިލާ ްާތއީދު ްއޭނާގެ ްމީހަުކ ްހުންނެވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ްގޮތަށް ްކެމްޕޭނެއްގެ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ފަށް

ްަޤއުމަްށް ްިޑވެލޮޕްކޮށް، ްއިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ްބޭކާުރ ްހަދައި، ްއިންވެްސޓްމެންޓުތައް ްބޭކާުރ ްއަަޅއި ްފްލެޓް ޓަކައި

ްއަަރއިް ްމައްޗަށް ްދަރަނި ްވަރަށް ް%ނުކުޅަދާނަ ްއިންފްލޭޝަން ްޤަުއމުގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްވަގުތު ްމި ްދިޔުމަކީ 29ްގެން
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ްޤައުމަށްް ނޑުމެން ްއޭރިޔާތައް.ްއަުޅގަ ްދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިހިރީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހިރީ ްމަތީގައި ްވުރެ އަށް

ްޚަރަ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްވަންަނއިރުަގއި ްއަްށ ްސަރުކާުރްރެވެނިުއ ްޑޮލަރު ްިމްބިލިޔަނެއްހާ ްމިއަދު ްކޮސްްޓ ްރިކަރެންޓު ދު

ް ް%799ްދަނީ ްއޭގެ ްނުވަތަ ްރައީސް،99ްްމިލިއަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވެއްޖެކަމަްށަވންޏާ ްކޮސްޓު. ްރިކަރެންޓު ައކީ

ް ްއެދެނީ ްައޅުަގނޑުެމން ްބޭްނކުން ްކޮސްޓ1ްްުވޯލްޑު ްރިކަރެންޓު ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްލޯނަކަށް. ްޮޑލަރުގެ ބިލިޔަން

ްއެއްފަ ްކުޑަެވގެންދޭ ްދަށުން. ްޕްރޮގްރާމުގެ ްތައްޔާުރކުރުމުެގ2ްްްސކުރުމުެގ ްއެއް ްސިޓީ ްއުޅެވޭވަުރގެ ްމީހުންނަށް ލައްކަ

ްއައިލެްނޑަކަްށް ްުކޑަވޭ.ްގްރީން ްކޮސްޓު ްާބޒާރުތަްއްހިނގާ.ްކަރަންޓު ްހިނގާ.ްަވޒީފާގެ ްވިޔަފާރިތަކެއް ސަބަބުން.ްހުރިހާ

ްެވގެންް ްެވސް ްއައިލެންަޑކަށް ްސޭްފ ްއަދި ްހެދިގެންދޭ. ްޤައުުމގެްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީމ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ދޭ.

އިޤުތިޞާދުްއޮންނަންޖެހޭްގޮތް.ްމިއާްމުޅިންްޚިލާފުްގޮތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްއިޤުތިޞާދީްަކންތައްތައްްރާވަްނވީ.ްއަންނަް

ކޮށްލަނީ.ްމުޅިްޤައުމުގެްކޮންމެްވެރިައކުްއޭނާްއަށްްެފންނަްގޮތަކަށްްއިޤުތިޞާދީްެއޖެންޑާްބަދަލުކޮށްލަނީ.ްބަޖެޓުްބަދަލު

ްއަންނައިރުގަިއް ްބަޖެޓު ްއޮންނަްނޖެހޭ. ްއެބަ ްޤާނޫނެއް ްއެހެންވީމާ، ްބަދަލުކޮށްލަނީ. ްޕްލޭން ްޑިވެލޮޕްމެންޓް ނޭޝަނަލް

ްވެްސް ްޤާނޫނުތަްއ ްއެ ްފުރަތަމަ ްހުންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޤާނޫނުތަްއ ްބައެއް ްފާސްކުރަްނޖެހޭ ްއެްއކޮށް ބަޖެޓާ

ޓާްއެކު.ްޤާނޫނުްހަދާްކޮމިޓީތައްްމިްމަޖިލީހުގައިްއެބަހުރި.ްަގާވއިދުްކޮމިޓީްެއއްްއޮންނާނެ.ްޑްރާފްޓުކުރެވެންޖެހޭނެްބަޖެ

ްއެބައޮްތ.ް ްއެއް ްކޮމިޓީ ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިުތންގެ ްއޮންނާނެ. ްއެއް ްކޮމިޓީ ްއިޞްލާޙުކުރާ ޤާނޫނުތައް

ް ްރައްޔިތުންގެ ްސީދާ ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްގާތުްންރައްޔިތުންގެ ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރުން. ްހޮވޭ ވޯޓުން

ްރަްއޔިތުންގެް ްގޮަތކަށް ްއެްއވެސް ްމެންބަރުންނަކީ ްަމޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއެނގޭނެ. ްކަންަތްއތައް ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުން

ްތާއީދުހޯދަންޖެހެނީް ްމީހުން ްެއ ްއިހުސާސެއް. ްނުހުންނާނެ ްމީހުންގެ ްއެ ްމީހުން. ްއަންނަ ްނުލައި ވޯޓަކާ

ްމީހުންނަށްްރައީ ްއެ ްގޮެތއް. ްބޭނުްނވާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނޭނގޭނެ ްމީހުންނަކަށް ްއެ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ.

ްވަޢުދު.ް ްކުރަންޖެހެނީ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނގެ ްނޫންތޯ.ްއެކަމަކު އެނގޭކަްށްވެްސްނުޖެހޭނެ

ްޒަމާނު ްކުރީ ްމިއަދު ްހިނގަންޖެހޭ. ްދޮރަށް ްހޮވެނީކީ.ްދޮރުން ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން ްގޮތަކަށެއް ގެ

ްކޮށްގެން.ް ްވަޢުދުތައް ްގިނަ ްވަރަްށ ްވާހަކަދަްއކަިއގެން. ްގިަނ ްވަރަށް ްހޮވެނީ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްއިށީނީމާ،ްއޭާނގެްެއއްް ްއަިއސްްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްމިތާގައި ވެސްްބާރެްއ،ްއާެރއްްނޯޭވ.ްވަޢުދުކޮށްގެން

ްރިާޔސީް ްތެރޭަގއި ްވެއްެޓްއގެ ްބަރުލަމާނީ ްނޫން. ްނިޒާމެއް ްބަރުލަމާނީ ްނިޒާމެއް. ްިރޔާސީ ްއޮންނަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނަތީޖާް ްއޮތުމުގެ ްކަންތައް ްމި ްމިހެން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްމި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްައޅުަގނޑުމެން ނިޒާމުގައި

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއަުހލުވެރިންނަށްްނުވެ،ްދުނިޭޔެގްއަކީ ްތަނަަވސްކަމުގެ ްަރއްޔިތުން ްފަގީރުެވ،ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޤައުމު ްނގެ

ްއަުޅަގނޑުމެންް ްދަނީ، ްމި ްނަިއސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްފެްނވަރަްށ ްއުޅޭ ްމީހުން ްފެންަވރުގެ ްދަށުދަރަޖައިގެ އެންމެ

ް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބޮުޑވެ، ްދ299ްިޚަރަދުތައް ްމީހުން ްރަުށގަިއ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަތީޖާ. ރަށަށ4ްްްރިއުޅުމުގެ

1ްއަހަރުންްއޭނ5ްްާއަހަރެްއގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއަކަްށްޤާނޫނުންްބުނެދޭންވާނެ،ްމ5ްްިމީހުންްބަދަލުވާން.ްކޮންމެް
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ް ްއެހެންވީމާ، ްޑިވެލޮޕުކުރަންޖެހޭނޭ. ްއަޅުަގނޑުމެނ29ްްސިޓީ ްޤައުމުަގއި ްމުޅި ްދުަވސްތެރޭގައި ްއަހަރު ސިޓ4ްްީނަށް

ް ްަރއްޔިތުންނަްށ4ްްޑިވެލޮޕުކޮްށ ްދިވެހި ްފެންވަުރގަިއ ްދިރިއުޭޅ ްމީހުން ްފެންވަެރއްަގއި ްވެްސ ްކޮންމެ ްދުނިޭޔގެ ސިޓީ

ނުޑމެންްހޯދައިދޭންްއެބަޖެހޭ.ްހުޅުމާލެްމިއަދުްޑިވެލޮޕުނުކުެރވިެގންްއެްއުޅެނީްބިންްނެތީމަތޯ.ް ދިރިއުޅެވޭނެްގޮތެއްްއަުޅގަ

ްހިއްކާަފއި ްއޮތީ.ްގއ.ްްދިއްދޫަގއި ްޯކއްެޗއްތޯ ްިބމުގައި ްއޮތް ްހިއްކާަފއި ްއޮތީ.ްކުޅުުދއްފުށީަގއި ްޯކްއޗެއްތޯ ްިބމުގައި އޮތް

ްއަްށް ްލާިރ ްހިއްކި ްބިން ްެނތް. ްއެްއވެްސްެއއްެޗއް ްއޮތީ. ްކޯްއޗެއްޯތ ްބިމުަގއި ްހިްއކި ްދައުުރަގއި ްމައުމޫނު ވިލިގިީލގަިއ

ް ްއެއްކޮށްލައ1ްިއަޅުަގނޑުމެން ްލާރި ްހުރިހާ 1ްްގެްންސިީޓ،ްެއ ްއެްއ2ްްހާސް،59ްްލައްކަ ްސިޓީ ްމީހުންނަށް ަލއްކަ

ް ްބަާރބަރަށްްހިނގީސް.ްރާއްޖެ ްސިޓީ ނޑުމެންނަށްްއެ ްއަުޅގަ ްބަހާލައި،ްެއ4ްްޤާއިމުކުރެވުނުްނަމަްއޭރު ސަރަހައްދަކަށް

ްލި ްއަށް ްއޭރިޔާ ްެއ ްވެސް ްރޯދިބަރަކާތް ްުހރިހާ ްލިބެންވާ ްފަޅުރަށްރަށާއި ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ްގޮތަށްްސަރަހައްދުަގއި ބޭ

ްކޮބައިޯތް ްދަނީ. ްމި ްުނުކރެވިގެން ްވެސް ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބައްޓަންކުރެވެްނވާނެ. ްޤާނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހަދާއިރު.ް ްބަޖެޓު ްއެބަޖެހޭ ްކުަރން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސުވާލު ްމި ްޕްލޭން. ްޑިވެލޮޕްމެންޓް ްނޭޝަނަލް ްކޮބައިތޯ ޕްލޭން.

ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ނޑުްްއެހެންވީމާ، ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހަޅާ ްމި ްއާދަމް ްރޮޒޭނާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންް ްދުނިޔޭގެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްމިއަދު. ްބޭނުންވޭ ްރިސާރޗާއ ްކަންކަމާއި ްޙާލަތާއި ްަވގުާތިއ ްެއއީ ތާއީދުކުރެވެނީ.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަޔެްއ. ްވިޔަފާރިކުރާ ްިޚލާފަށް ްގޮތާ ްވިޔަފާރިކުރާ ްވެްސްްމީހުން ްރިސޯޓު ްގޮސް ހިތަށްެއރީމާ

ްމިހެްން ްއައިްސގެންނުވާނޭ. ްެވސް ްޓޫރިސްޓަކު ްއަށް ްރާއްޖެ ްޮގވަންީވ ްބަންދުކުރަންވީ. ްެވސް ްސްޕާތައް ބަންދުކުރަންވީ.

ްޓެކްސްް ްބިލުދައްކަންޖެހޭ. ްބަރާބަރަށް ްމީހާ ްވިޔަފާރިކުރާ ްައކީ ްނަތީޖާ ްގެއްލުމުގެ ްވިޔަފާރިތަކަްށާވ ގޮާވއިުރގައި

ްމީހާ،ްޕޭކުރަންޖެ ްއަރާ ްކަމަށް ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްރާއްޭޖގެ ްމުސާރަދޭންޖެހޭ.ްއެކަމަކު ްމީހުންނަށް ްތިބި ހޭ.ްވަޒީފާަގއި

ވެރިކަމުަގއިްތިބިްމީހުންްމިފަދަްބޮޑެތިްގެއްލުންތައްްވިޔަާފރިތަކަށްްދިނީމާްއޭގެްޒިންމާްއުފުލަންޖެހޭްމީހަކުްވެސްްނެތްް

ްއެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމަކު. ްައޅުަގނޑުމެްންމި ްތަންތާގައި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްއޮންނަނީކީ. ްއެކަން ހެނެއްނޫން

ްސަކްސަސްފުލްކުރަންް ްެވސް ްވިޔަފާރިތައް ްހަމަޖައްސައި، ްއެްއޗެހި ްޕްރޮގްރާމުތަކާ ްއައުުޓ ްބޭލް ްއެބަ އަުޑއަހަން

ްވިޔަ ްޮއތީ ްމި ްމިތާގައި ްއޮތީކީ. ްމި ްމިތާގައި ްއެހެނެއްނޫން ްމިއަުދ ްތަން. ްވެްސްމަސައްކަތްކުރާ ފާރިވެިރޔާ

ްގޮތްތޯް ްއެ ްކަތިލަންވީ. ްމީހާ ްލޯޔަރު ްމަރާލަންވީ. ްމީހާ ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ އިނދަޖައްސާލަންވީ.

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޫނންތޯ ްއެހެންނޫނެއް ްއޮންނަންވީ ްޤައުމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮްނނަންވީ. ްޤައުުމގައި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްކުޑަުކޑަ، ްމާ ްމީްއެއަްށވުރެން ްއެންމެން ްދުނިޔޭގެ ްމީ. ްޤައުމެްއ ްއޮތް ްފައްކާކޮށް ްނުލާހިކު ްގޮތުން ްޤުދުރަތީ ްރީތި، ާމ

ްމަރާލިް ނޑުމެންެގްއަޚް،ްއަފްރާޝީމު ްއަޅުގަ ްފަހުން ްއެންމެ ްމިހާރު ްޤައުމު ްމީ.ްމި ްަޤއުމު ްޤަބޫލުކުރާ ްކަމަށް ސުވަުރގެ

ް ްވެސް ްސަބަބުން ްއެކަުމގެ ްެވސް ްބަލައިލާިއރުގައި ްގޮތަށް ްދުނިޔޭގެްއަނިާޔވެރި ްދޭތެރޭގެ ްޤައުމާ އަޅުަގނޑުމެންެގ

ްލަފުގަިއް ްމީހާ ްކުރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޖެހޭނެތޯ. ްއެއް ްމަްއސަަލ ްކިހާބޮޑު ލެވެލްަގއި

ްއަުޅގަ ްއެޅެން. ްހަމަމަގަށް ްއެބަޖެހޭނޫންތޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބުނާނީ. ްދެންކީކޭތޯ ްޖެހުނީ. ްމި ްހައްޔަރުކުރަން ނޑުމެންްހިފާ



31 

 

ްލާރިންތޯ.ް ްލިބޭ ްކޮންތާކުން ްލިބެނީ ްމި ްބިލު ްކަރަންޓު ްލާރިންތޯ. ްލިބޭ ްކޮންތާކުން ްލިބެނީ ްމި ްމުސާރަ ްމަޖިލީހުގައި މި

ތެޔޮވަެޅއްްއެބަހުރިތޯްމިްޤައުުމގަ.ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމާްމޮޅުްލާރިތަކެއްްބްރީފުކޭހަށްްައޅައިގެްންގެންނަނީތޯްކޮންމެް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފަހަރަކު.ްނޫނެއްނޫންތޯ ްގޮތުން،ްމިހާރުގެ ްއިޤުތިޞާދީ ްއެަބޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން .ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ

ް ްމިއޮތް ްއެބަޖެހޭ ްވެސް ްމަނިކު ްަޙސަން ްވަޙީދު ްިމ3ްްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދު ްޕެކޭެޖއް ްއިޤުތިޞާދީ ްެވސް މަސްުދވަހަށް

ްމިވެނި ްޚިޔާުލަގިއ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްިއއްވަން. ްއައިސް ްމިވެނިްްމަޖިލީހަށް ްެއވެނި ްހިންގާނީ. ްޕްރޮޖެކްޭޓ ެއވެނި

ްއެންމެންް ްަވގުެތއްތޯ. ްފައްކާ ްކިހާ ްމީ ްއޮންނާނީ. ްދެން ްަޤއުުމ ްގޮތަކަށޭ ްެއވެނި ްމިވެނި ްނުހިންގާނަމޭ. ޕްރޮޖެކްޓެއް

ްއެ ްއަށް ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުގެ ްސަޕޯޓު ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްތިބީ.ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްމި ަބއޮތް.ްގުޅިފައި

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަިއއްސަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ނޑިވަޅު ްދަ ްމުހިއްމު ްޕްލޭްނުކރަންޖެހޭ ްއޮތީ އެހެންވީމާ،ްމި

ކަންކަންްނިންމުމުގެްބާރުްއޮްތްވާހަކަްއަުޅަގނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްކަމެއްްނިންމުމަށްްބޭނުންވާް

ްއަޅުް ްވާހަކަ ްހަމަވާ ްއެހެންވީމާ،ްވޯޓު ްނޫންހެއްޔޭ. ްއެަބއޮެތްއ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްއެހެންީވމާ، ްދަންނަވަނީ. ްމި ނޑު ގަ

ނޑުމެންްވިސްނަމާް އަޣްލަބިއްޔަތުްބޭނުންކޮްށގެންްސިޔާސީްުކޅިވަރުންްިނކުމެ،ްޤައުމުްތަރައްޤީކޮށްްއިޤުތިޞާަދށްްއަުޅގަ

ްޚަރަ ްއޭރުންނޭ ްަވޒީފާތަްއްލިބޭނީ. ްއޭރުންނޭ ްލާހިނގާށޭ. ްރުފިޔާްދުކުރާނެ ްމަދު ްގަންނަން ްޑޮލަރު ްއޭރުން ްހުންނާނީ. ރި

ްދޭން.ް ްވެސް ްމުސާރަ ްބަރާބަރަށް ްއެބަޖެހޭ ްވިޔަފާިރވެރިޔާ ްއެކަމަކު ްނުލިބޭ. ްއެއް ްލާރި ްބޭންކުތަކުން ބޭނުންވާނެ.

ް ްކުރެވޭނީ؟ްެއހެންވީމާ،ްބަޖެޓު ްއެކަން ްކުރާނީ؟ްކޮްނޮގތަކުންތޯ ްއެކަން ްހިންގަން.ްކިިހނެއްތޯ ހަދާއިރުަގއިްޕްރޮޖެކްޓުތައް

ްސެކްޝަންތަކެްއ.ް ްޤާއިމުކުރަން ްޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުަގއި ްގޮތަކަށް ްހިނގާނެ ްބަރާބަރަްށ ްވެސް ވިޔަފާރިތައް

ްއެތަްއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރީެގ ްމީގެ ްޓޫރިޒަމް. ްޓޫރިޒަމް، ްހަމައެކަނި ްުކރަންޖެހޭނީކީ. ްނޫން ްޚަރަދެއް ހަމައެކަނި

ށާިއްފެނަށާއިްކަރަންޓަށާއިްއެކިްކަންކަމަށްްއަޅުވާަފއިްދެއްވި.ްމިހާރުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްބައިވަރުްރަށެއްްނަރުދަމާއަ

ްކުރަން.ް ްކަންކަން ްއެ ްނެރެނީ،ްހަމަ ްމި ްރަށް ްއާ ްއަނެއްކާވެސް ްބާޠިލުކޮށްފައި ްރަށްރަށް ްހުރިހާ ްއެ ވަަޑއިގަންަނވާފައި

ްޢިއްޒަތް ްނޫންތޯ ްކަމެއް ްދެކޮޅުުނޖެހޭ ްވަރަށް ްކަންކަންްއެހެންވީމާ، ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްމިއީ ްރައީސް، ތެރި

ްއެބަޖެހޭ.ް ްހަދަން ްމިނަިއ،ްޕްލޭނެއް ނޑުތަކުން ްމިނަން.ްމިންގަ ނޑުތަަކކުން ްމިންގަ ްކޮންެމވެސް ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްގޮތެްއްނުހޯދޭ.ްއ69ްެރާއްޖޭގެ ްއެްއވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެައކަށް ްއޮތްއިރުަގއި ްނެހެދި ްރިޯސޓު ރަށްރަްށްްއެަތއް

ްއެް ްނަަގއި، ްދަނީ. ްއެޔޮއް ްފަނާވެެގން ްހުރެގެން ްމުދާތައް ްވިްއޔާ. ްމުދާ ްދައުލަތުގެ ްައތުން. ްމީހުން ްއެ ނަގަންވީނޫންތޯ

ްމިތާނގަިއް ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްމިއިން ްއެބަޖެހޭނޫންތޯ. ްރާވަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމެކޭނިޒަމެއް ްކޮންމެވެސް ޑިވެލޮޕުކުެރވޭނެ

ްހަނގުރާމަކޮ ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެަވއްަތރަކަށް ްޖަހަންުއޅެ، ްގަިއގާ ްއަނެކަުކ ްއެަކކު ްޒުވާުބކޮށް، ްށ،

ްަޤއުމުަގިއް ްހުއްޓާލަްނވެއްެޖ.ްހުއްޓައިލާފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްގޮތް ްއުޅެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްމި ްވެސް މަޖިލީހުގައި

ްހަމަޖެހިލާ ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިސާބަކުން ްއެއް ްމިްކޮންމެވެސް ްލިބެން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ން.ްއެހެންވީމާ،ްބަޖެޓު

ްވަކީލުްނ،ް ްވިޔަފާރިވެރިްނ، ްއެބަުއޅޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްިޚޔާލު، ްއެންމެންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބިގެން ްކުރީބައިގަ. ޖެހެނީ
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ވިދާޅުވަނީްތިމަންނާްްޒުވާނުން،ްމުސްކުޅިްނ،ްހުރިހާްވައްތަރެްއގެްބޭފުޅުން.ްޅ.ްައތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ްވާހަަކް ްތަޖުރިބާގެ ްުޒާވންކަމުގެ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުރަމޭ. ްއަޅުަގނޑު ްނޫނޭ. ްއެއް މުސްކުޅި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމިދެންނެވީ ްއެހެންވީމާ، ްހުންނާނެތާ. ްަގއިމު ްތަޖުރިބާ ްުއޅުމުގެ ްުދނިޔޭަގއި ްދަންަނވަނީ. ްމި އަޅުަގނޑު

ްޙަ ްހިމަނަން.ްވިސްނަންެވއްޖެ ްޗާޓެްއ ްިއޤްތިޞާދީ ްަޤއުމުެގ ްވިސްނަންެވއްޖެ، ްހަމަ ްސީރިއަްސކޮށް ްވެސް. ޤީޤަތުަގއި

ްކުޑަުކޑަކޮްށް ްވަރަށް ްއެބަޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަން ްކަންކަން ްމި ްއޮންނަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްޗާެޓއް ޑިވެލޮޕްމަންޓު

ްއައިިއރުގައި ްހިސާބަށް ްމި ްވިޔަާފރީގައި ްފަށައިގެްނ، ްދުވަސްތެރޭގަިއްްވިޔަފާރި ްއަހަރު ްދެތިން ްފާއިތުވެދިޔަ މި

ްހުރިހާް ްިފއްތާލަިއގެން ްަޖއްސާަލއިގެން ްތަނަކުންނާއި ްައނެއް ްމީޑިޔާތަކުންނާިއ ްދެން ްކުރިމަިތވެއްޭޖ. ހާދައުނދަގުލަކާ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއުޅެންީވކީ. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެހެނެްއނޫނެއްނޫންތޯ ްވެސް. ްކަންކަމާ ްސިާޔީސ ްެވސް، ންްވިޔަފާރިައކާ

ްޖެހެނީ.ް ްމި ްކުރަން ްވެސް ްިވޔަފާރި ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްއުނަދގުލުަގިއ ްއެބަޖެހޭ. ްވާން ްބަޔަކަށް ްހަމަޖެހޭ ތަންކޮޅެއް

އެހެންވީމާ،ްއަދިްއުނދަގުުލަގިއްވަޒީފާްއެއްްހޯދަންްމިްޖެހެނީ.ްއަދިްވަޒީފާަގއިްމީހަކުްމެއިންޓެއިންކުރަންޖެހެނީްވެސް.ް

ްބަ ްނޯންނަ ްެވއްޖެްއޔާ ްމިްކުރީަގއި ްއެހެންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ްދޭން ްވެސް ްފަރާތައް ްހުންނަ ްަވޒީފާަގިއ ްޕެކޭޖުަތއް އިވަރު

ނޑުމެންް ހުރިހާްކަންކަމެއްްމިހެންްއޮީތމާ،ްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްެއްމަނިކުފާނުގެްެއްއވެސްްއިޚްިތޔާރެއްްޯނވޭ.ްއަުޅގަ

ކިްސަރުކާރެއްްގޮަތށްްޕްރެޒެންޓުްމިްވަނީ.ްބަޖެޓުްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީަގއިްއުޭޅއިުރގައިްކޮންމެްމުައއްސަސާްެއްއްވެސްްވަް

ްފިނޭންްސް ްއެހެންވީމާ، ްހުންނަންޖެހެނީ. ްމި ްކީްއކުރަންތޯ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްއަށް. ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްއެ ވެސް

ްކަންކަ ްމި ްޕްރޮޖެކުޓުތަކާ ްާރާވ ްަޤއުމުަގއި ްއާއި ްލާރި ްލިބޭ ްޤައުމަށް ްމެނޭޖުކުރާނީ. ްފަިއާސ ްޤައުމުގެ ންްމިނިސްޓަރު

ްޑިޕާރޓްމަންޓަީކް ްރެވެިނއު ްއިންލެްނޑު ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްހުންނަންޖެހޭނީ. ްދަށުަގއި ްިވސްނުމުގެ ްމިނިސްޓަރުގެ ފިނޭންސް

ްލިބެންޖެހޭްފައިސާް ްއެނގޭ.ްދައުލަތަށް ްނުވެސް ްމިނިސްޓަރަކަށް ްއެއް.ްފިނޭންސް ްމުައްއސަސާ ްވަކި ްބޮޑު ްމިއަދު ވެސް

ްހަދާނެ ްފައިސާ ްލިބޭންޖެހޭ ްދައުލަތަށް ްއެންމެްްއާއި ްމިކަންކަމުގެ ްގޮތާ، ްރާވާނެ ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްޑިވެލޮްޕމަންޓު ގޮތާއި

ްމިނިސްޓަރު.ް ްފައިނޭންސް ްެވސް ްޤައުމެްއގައި ްކޮންމެ ްދުނިޔޭގެ ްފައިނޭންޝަލްްސެކްޓަރަގއި ްވާންޖެހޭނީ ްމީހަކަށް އިސް

ްއަުޅގަް ްއެހެްނވީމާ، ްވެސް. ްއެކަްނ ްއޮންނަނީ ްމި ްއެހެނެއްނޫން ްއަދި ްކުޑަކޮްށްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން

ްތަޖުރިބާކޮށްފައިް ްމިހެން ްލެވަްލގައި ްދުނިޔޭގެ ްވެސް ްމީހުންނަށް ްތިބި ްމުއައްސަސާަތކުަގއި ްތިބި ްހޮވާފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްެއއީް ްވިސްނުވައިދޭން. ްދަސްކޮށްދޭން. ްެއއްެޗއް ްކިޔަވައިދޭން. ްފޮތުން ްއެ ްމީހުންނަށް ްމި ްގެނެސް ްތަޖުރިބާތައް ހުރި

ކީްވަކިްސަރުކާރެްއްނޫންކަން.ްލޯކަލްްގަވަރމަންޓުްއޮތޯރިޓީްއަކީްވެސްްަވކިްސަރުކާރެއް.ްަކއުންސިލުތަކަީކްކޮންމެްމީހަ

ްޓަަކއިް ްޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް ްއެބަެޖހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެެހންވީމާ، ްޤައުުމގަ. ްމި ްއެެހނެއްނުވާނެ ްސަުރކާރެއް. ްވަކި ވެސް

ްމީ ްކޮންމެ ްމެނޭޖުުކރަން. ްަފއިސާ ްބަޖެުޓްއެއްތަނަކުން ްއެބަޖެހޭ ްއޭނަ ްދިނީމަ، ްރުފިާޔ ްމިލިއަން ްސަތޭކަ ްއެތަްއ ހަކަށް

 ހުސްކޮށްލަން.ް

ް
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ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމުްގައްދޫ

ްހުށަހެޅިގެންދާއިުރް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްަމލިއްޔަތާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ށްްވެސްްފެންނަްއެއްެޗއްްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތަކަށްްއެދުނީ.ްމިްހުށަހެޅުމަކީްއަޅުަގނޑުްވެްސްއަޅުަގނޑަ

ތާއީދުކުރާްހުށަހެޅުމެއްްކަމަށްްދަންނަވަން.ްދެންމެގައިްއަުޅަގނޑަށްްވުރެްކުރިންްއެްވާހަަކފުޅުދެއްެކވިްކާށިދޫްދާއިރާގެް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދެهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްވާހަކަތަެކްއްޖާބިރު ްތާއީދުކުރާ ްއަށް ްފުރިހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަުފޅުތަކަކީ އްކެވި

ްެވއްޓެންޖެހުނީް ްމިފަދަްއަނދަވަޅަކަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްއިޤްތިޞާދީ ްއަދި ކަމަށްްވެސް

ްޤަބޫލުކުރަ ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްުނވިސްނުންތެރިކަމުން ްވެރިްނގެ ްބޭފުޅުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްަބއެްއ ްއަކީ ްދިވެިހރާއްޖެ ން.

ވިދާޅުވަީންޤުދުރަތީްެއއްވެްސްވަސީލަތެްއ،ްއާމްދަނީްހޯދާނެްއެްއވެސްްވަސީލަެތއްްނެތްްަޤއުމެއްްކަމަށް.ްެއކަމަކުްެއއީް

ްވަސީލަތްތަ ްއެ ްޤައުމެއް. ްުމއްސަނިދ ްވަރަށް ްގޮތުން ްވަސީލަތްތަުކގެ ްޤުދުރަތީ ްއަކީ ްދިވެހިރާއްެޖ ްނޫން. ްއްޙަޤީޤަތެއް

ްލިބޭނީ.ް ްއާމްދަނީ ްހޯދީމާ ްއާމްދަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިން ްޒަރީޢާ ްވަސީލަުތގެ ްއެ ްބޭނުންކޮްށގެން، އަޅުަގނޑުމެން

ްވަސީލަތްތަުކގެް ްއެ ްޢަމަލުުކރުމަކުން ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރި ްތިއްބަްސ، ްގޭަގއި ްކިޔާފައި ްނެތޭ ްަވސީލަތް އަޅުަގނޑުމެން

ްދާ ްނުހިފޭނެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއުތުުރގަިއްބޭނުމެއް ްރާއްޖޭގެ ްދެުކނިން، ްނޫހަކުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފަހުން ދި

ް ްއަޅަންްިމ159ްްފްލެޓުއަޅަންްެވގެން މިިލއަންްޑޮލަެރއްގެްލޯެނއްެގްވާަހކަ.ްައޅުަގނޑުމެންްރާއްޖެްެތރޭގައިްފްލެޓުްމި

ްއޭ ްކޮންަބއެްއގެ ްނެިތގެންތޯ، ްގެދޮރު ްކޮންބަެއއްގެ ްބޭނުމަކީ؟ ްޭއގެ ްކޮބައިތޯ ްެއްޖެހެނީ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަގންނާތީތޯ ތި

ނޑުް ނޑުމެންްބޮޑެތިްޚަރަދުކޮްށގެންްރާއްޖެްތެޭރގައިްފްލެުޓައޅަންޖެހެނީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ގަންނަންްފަހަތުންްދުވާތީތޯްައޅުގަ

ްއާބާީދް ްއޮްތ ްޮތއްޖެހިފައި ްރަނަގޅު، ްއެންމެ ްފްލެޓުއެޅުން ްވިލިނގިީލގަިއ ްހުޅުމާލޭގަިއ، ްމާލޭގަިއ، ްޤަބޫލުކުރަްނ ވެސް

އެްއގެްތެރޭގަ.ްއެކަމަކުްއަުޅަގނޑުމެންްރާއްޖެތެރެއަށްްިވްސނައިލާއިުރގައިްއެްމީހެއްގެްެފންވަރުންްގެދޮރުްނެތްްމީހަކީް

ްދިނީމާ،ް ްފާސްކޮށްފައި ްބަޖެޓު ްގޮތަށް ްނުކުރެވޭ ްސަރުކާރުން ްޚަރަދު ްބޭކާރު ްމިކަހަލަ ްއެހެންީވމާ، ްމީހެއް. ްމަދު ވަރަށް

ްބޭ ްވެރިޔަަކށް ްހުންނަ ްޢަބްދުއެއިެރއްަގއި ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު ްގޮތަށް ްތަޅާއަޅައިނުލެވޭ ްބަޖެޓު ްއެ ްގޮތަކަށް هللاްނުންހާ

ްބަޖެޓުް ްނޫނިްއޔާ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްބެހޭ. ްބަޖެޓާ ްހަދަން ްޤާނޫނެްއ ްޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަށް. ްވިދާުޅވި ްއެ ޖާބިރު

ްއެ ްދޫކޮށްލުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރުފިޔާތަކެއް ްބިިލައން ްބަިއވަރު ްބުއްިދވެރި.ްފާސްކޮށްގެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އީ

ް ްމިތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެންްއައިްއސަ ްނޫނޭ. ްއަމިއްަލއަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި މިތިބީ

ް ްމިތަނަށް ްއެްއައިއްސަ ްފޮނުވީމަ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބަޔަކު ްހާސް ްއެަތއް ްފަހަތުަގއި، ްބައެއްގެ ްހާސް ްއެތައް މިތިބީ

ނޑުމެންްބޭފުޅުން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްރަްއޔިތުްނނަށް ްއެ ްދެއްކީމާ ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްރަްއޔިތުންގެ ްލޮުބވެތި ްއެ ގެ،

ކުރާްކަމެއްްކޮށްނިންމީމާ،ްއޭެގްފަހަތުންްނިކުންނަްބަޔަކުްނިކުމެްއޭތިްއަނެއްްފުށަށްްޖެހީމަ،ްއެއީްހަމަޖެހޭްކަމަކަށެއްް

ްރަނ ްމާ ްުވރެ ްފްލެޓުެއޅުމަށް ްތި ްޢަބްދުްނުވާނެ. ްދެންމެަގއި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި، ްގަުޅވާނެ ްގޮތަްށްهللا ްެއވިދާޅުިވ ޖާބިރު

ްކުޑަް ްބޭރުން ްއިން ްރާއްޖެ ްހަދަންދީފަ. ްރިސޯޓު ްެއބަހުރި ްރަށްތަެކއް ްއެތަކެއް ްރިސޯޓުތަކެއް، ްއެތަެކއް ރާއްޖޭަގއި
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ްލޯނު ްކޮމާޝަލް ްރަށްތަކަށް ްހުރި ްނެހެދި ްއެ ްފައިާސްހޯއްދަަވއިގެން ްގޮތަްށްްއިންޓްރަސްޓެްއަގއި ްލޯުންލިބޭނެ ޮގތުގައި

ނޑުެމންނަށްްމިްއެނގެނީްހުސްއެަކނިްމިތާްތިބެގެންްތަޅާފޮޅާފައިް ްލިބުނީ.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ ހައްދަވަންވީނޫންތޯ.ްއާމްދަނީ

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް.ް ްނޭނގެއޭ ްކަމެއް ްނޫން ްމި ްހިފާށޭ. ްކަުރގަިއ ްއަނެކަުކގެ ްއެކަކު ްަވޅިހަރާފަިއ، ްއަނެކަކަށް އެކަކު

ްރައްޔިތުންްއަ ްތަނަށް ްމި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްކުރާކަށެއް ްމިކަން ްމިތިބީ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްތަނަށް ްމި ޅުަގނޑުމެން

ްއަދިވެްސް ްހަމައަށް، ްމިއަދާ ްވެްސ ްއަޅުަގނޑަކީ ްކުރަން. ްޚިދުމަތްތަކެްއ ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްމި ްމިތިބީ އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ް ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްއުސޫލުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެްވިޔަފާީރގެ ްމިއަދު ްމީހެއް. ްއަންނަ ްކުރަމުން ްމަސައްކަްތތަކެއް ޓަކައި

ްވެސްް ްގޮތް ްއޮތް ްޙާލަތު ްވިޔަފާީރގެ ްާބޒާރުގެ ްއެނގޭ. ްރަނަގަޅށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮތް ްއޮތް ްޙާލަތު ވިޔަފާީރގެ

އެހެްންމީހުންގެްޙާލަތުްއޮތްްގޮތްްއެނގޭ.ްޓޫރިޒަމުްހިންާގްމީހުންގެްވިޔަފާރިވެީރގެްޙާލަުތްއޮްތޮގތްްވެސްްއެނޭގ.ްއަިދް

ްނުއަުގަގިއް ްމުދާ ްގެންނަ ްއަަރިއގެންދަނީ. ްމައްޗަށް ްުދވަހަކަށްވުެރ ްދުވަހެއް ްކުލި ްތަންތަނުގެ ްއެނގޭ. ވެސް

ްމީހުންް ްބައެއް ްދެޮކޅުނުޖެހިގެން ްއަަރއިގެންދަނީ. ްމައްޗަށް ްވުރެ ްދުވަހަކަށް ްދުވަހެއް ްައގު ްޑޮލަރުގެ ވިްއކާލަންޖެހެނީ.

ްބޭންކުރަޕް ްވިޔަފާރިކުާރްކުރުމުަގއި ްމީހުން ްޖެހެނީ.ްގިނަ ްމި ްބަންދުކުރަން ްފިހާރަތައް ްލޯނުބޭންކުޓުެވގެން ެއްްަނގަިއ،ން

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްޙާލަތުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްއިފްލާސްކުރަންޖެހިފައި ްމުދާ ްމީހުންގެ ްއެ ްނުދެއްކި، ލޯނުތައް

ނޑުމެންްރަ އްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްފައިްތިބިްމެންބަރުންްވެއްޖޭްވިސްނަިއގެންްކަެމްއްރާއްޖެްދިފާޢުކުރުމަށްްޓަކައިްައޅުގަ

ްބަލަން.ް ްރުފިާޔ،12ްްބިލިޔަްންރުފިޔާ،19ްްކުރެވޭތޯ ްރުިފޔާ،13ްްބިލިޔަން ްބަޖެެޓއ15ްްްބިލިޔަން ްރުފިޔާގެ ބިލިޔަން

ްތަޅާްހުސްކޮށްލި ްއެްއޗެްއްކެމްޭޕނަށް ްދިނީމާ،ްލިބޭހާ ްފާްސކޮށްފައި ްކަމަކުނުދާނެ.ްރައްޔިތުންނަްށްއަޅުަގނޑުމެން ަޔކަސް

އޭގެްފައިާދކުރެވޭނެްގޮެތއްްހޯދަންޖެހެއޭ.ްފްލެޓުއެޅުމަށްްވުރެްމާްރަނަގަޅުވާނެްނޫންތޯްމިހާރުްނަޖިހުންްފެންވަރާްއެތަްއް

ގައިްތިިބްރަށެއްްދިވެހިރާއްޭޖގައިްއެބަޮއތް.ްފެންްގޯސްެވގެން.ްފެންްނުލިބިގެން.ްނަރުދަމާގެްނިޒާމެއްްނެތިގެން.ްމިްހާލު

ްފްލެޓުް ްމި ްނޫންތޯ ްރަނގަުޅވާނެ ްމާ ްނަރުދަމާއެޅިޔަސް ްރަށެއްެގ ްމިއިން ްއެބައޮތް. ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ްރަށެއް އެތައް

ްއޭނާް ްފްލެޓުދޮންބެ. ްަނޝީދަކީ ްމުޙައްމަދު ްކެނެީރގޭ ްރަީއސް، ްއިންތިޚާބީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެކަަމކު، އެޅުމަށްވުރެ.

ބޫލުްމަޝްރޫޢެއްްނޫންްއެީއކީ.ްައޅުަގނޑުްާތއީދެއްްުނކުރަންްެއއަކަށް.ްމުޙައްމަދުްފެއްޓެވިްމަޝްރޫޢެްއ.ްައޅުަގނޑުްޤަ

ްފެއްެޓވިަޔްސް ްރައީސަުކ ްއަްނނަ ްދެން ްފެއްެޓވިޔަްސ ްމަނިކު ްަޙސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްފެއްޓެިވޔަސް، ނަޝީދު

ނޑުްޤަބޫ ލުނުވިަޔސްްއެްބޭފުޅުންްކުރާްކަމެއްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުނޫންްކަމެއްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލެއްްނޫން.ްެއަކމަކު،ްއަުޅގަ

ްަރއްޔިތުންނަްށް ްވެސް ްކަްނތަކަކީ ްކުރާ ްޓަަކއި ްހޯއްދެވުމަށް ްވެްސްއެނޭގ.ްއެހެްނވީމާ،ްާތއީދު ްައޅުަގނޑަށް ކުރާނެކަން

ްއިންތިޚާބުެގް ްރިޔާސީ ްނަމުގައި ްތިމާގެ ްހުސްއެކަނި ްވާންޖެހޭނެ. ްކަންތައްތަކަކަށް ްކުރާ ްފައިދާތަކެއް ްސަބަބުން އޭގެ

ްކަމަކަށްްވޯޓު ްފަނާެވގެންދާ ްކަމަީކްޤައުމު ްކުރާ ްޓަކައި ްފާހަަގްެއްއްޖެހުމަށް ްދިމާލުގައި ްނަމާއި ްތިާމގެ ކަރުދާްސކޮުޅގައި

ވެގެންުނވާނެ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންގެްޙާލަތުްއޮތީްކިހިނެްއތޯ.ްވިސްނަަވއިަލއްވާ!ްއަުޅަގނޑުމެންގެްކައިީރގައިްމިްއޮތްް

ްޙާ ްތަނުގެ ްއެ ްގޮްސްސްރީލަންކާ.ްމިއަދު ްއަރައިގެން ްތިއްބާ ްމިހެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިސާބު. ްއޮތް ްގޮއްސަ ްމިހާރު ލަތު
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ް ްއޮީތްކުްއޔަށްދީފައި ްއެ ްބިެމއް ްޕާިސކުަޑިއގަިއްއެތަެކއް ްއޮތް. ްއެ ްކުްއޔަކަށް.99ްްއޮބާލަނީ ްކުޑަުކޑަ ްވަރަށް އަހަރަށް.

ނޑުމެންގެްމިްވަސީލަތް.ްއަނެއްކާްކޮމާޝަލްްބޭންކުތަުކންްލޯނުްދެނީްހެސްކިޔާފައިްއެްތަންތަންް ހަދަން.ްކޮބައިތޯްއަޅުގަ

ްހަދާނެ،ްފައިނޭންސްކުރާެން ްރަށްަރށް ްމި ްރަށްަތއް. ްއެ ްިމތިބީ ްަނގަިއގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުލިަތކުަގއި ްބޮޑެތި ނުލާހިކު

ްމިލިޔަނެއް ްދެ ްޑޮލަރު، ްމިލިޔަނެއްހާ ްމީހަކަށް ްހިތަށްއެރި ްފުރަތަމަ. ްނެތް ްއަުކ ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ްއެްބޭންކެއް ްޑޮލަރު ހާ

ް ްރަށަކީ ްކޮންމެ ްމިއިން ްޕްރޮޖެކްޓަކީ، ްކޮންމެ ްމިއިން ްދެނީ. ްމި ްމީހަކަށް ްބޭނުން 39ްމީހުން ްޑޮލަުރ49ްް، މިލިޔަން

ްބަޖެުޓް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްވިސްަނއި ްކަންތައްތަކަށް ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހަދަން. ްމިއީ ްތަންތަން ބޭނުންވާ

ްހައް ްކަންތައް ްމި ްގޮތަކަށް،ްފާސްކުރާއިުރގައި ްބިނާކުރެވޭނެ ްމުސްތަޤުބަލު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮތަށް ލުކުރެވޭނެ

ްއެކުަގިއް ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްފާސްކުރަންޖެހޭނީ. ްބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނެއްް ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްައޅުަގނޑުމެން ްައވަހަށް ްކުރިްނ ްފާސްކުރުުމގެ ްބަޖެޓު ްޤާނޫނުގެްްދަންނަވަން ްއެ ފާސްކުރަން.

ްގޮތަީކް ްވާ ްމި ްެއހެންނޫނިއްޔާ ް ްގޮތަށް. ްޚަރަދުނުކުރެވޭ ްބަޖެޓުން ްނޫނިއްާޔ ްގޮތަށް ްބުނާ ްޤާނޫނު ްއެ ދަށުން،

ް ްދާންވީ ްމާދަމާ ްދިނީމާ، ްފާސްކޮށްފައި ްބަޖެޓު ްރުފިޔާގެ ްބިލިަޔން ްއެަތކެއް ްފްލީޓަަކއިގެްނ79ްްއަޅުަގނޑުމެން މީހުންގެ

ްމަޖާ ްގޮސް ްމިްލަންޑަނަށް. ްގޮތަށް ްމި ްބަޖެޓުން. ްޚަރަދުކޮށްލާފައި ްޑޮލަރު ްމިލިޔަނެއްހާ ްދޮޅު ްއަންނަންވީ، ކޮށްލާފައި

ްވަިކވަރެްއެގް ްދަތުރުކުރެވޭނީ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްވިޔަްސ، ްަވޒީރަކަށް ްވިޔަްސ، ްރަީއސަކަށް ްެވގެންނުވާނެ. ކަންތައް

ްގޮތަ ްބޭނުންހާ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ނޑަެއިޅފައި ްކަ ްކަމަށް ްޤައުމުްބަޖެޓަކުން ްޚަރަދުކޮްށގެން ްަފއިސާ ްަރއްޔިތުްނގެ ކަށް

ްއެއީ.ް ްނޫން ްގޮެތއް ްވާންީވ ްކަެމއް، ްވާންޖެހޭ ްއެީއ ްިތބުމަކީ ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްބަާލކަށް ްދާތަން ހަލާކުވެގެން

ްރަނަގޅަށްް ްވެސް ްބޭފުުޅންނަށް ްތި ްވެއްޓިަފއިކަން ްއަނދަަވޅަަކށް ްހިސާބެއްެގ ްކިހާ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްމިޤައުމު

ްވެްސް ްމެންބަރުންނަށް ްިތއްބެިވ ްދެން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްވެްސ ްަރީއސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ހާސްްރުފިޔާްމުސާރަްލިބޭތީްބޮޑުްޓައީްއަޅާފައި،ްހުދުްގަމީސްްލާފައ79ްްިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް

ްޙާލަ ްމީހުންގެ ްޤައުމުގެ ްމި ްތިއްބަކަސް ްއައިސް ްތިންއިުރްމިތަނަށް ްއަނެއް ްއެްއއިުރްކެއިްއޔާ ްދަށުގައޭ. ްހާދަހާ ްއޮތީ ތު

އަހަރުްދުވަުހެގ3ްްނުކައޭްމިްތިބެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަންތައްަތކާްދޭތެރޭްއަޅުަގނޑުމެންްެވއްޖެްވިސްނަން.ްޭވތުވެދިޔަް

ްހުއްޓިފައި،ްކޮންމެްސަބަބަކާ ްެއތައްްމަޝްރޫޢުތަކެްއްމިްއޮތީ ހެދިްނަމަވެސް.ްލަފާފުރޭނެްްސަރުކާރުަގއިްފެށިފައިްހުރި

ްމިސްކިތުންް ްރަށްރަށުގައި ްބަެއއް ްގޭގޭަގއި ްބައެއް ްނެތް. ްފެންފޮދެއް ްބޯލާނެ ްނެތް. ްނިޒާމެއް ްނަރުދަމާގެ ްނެތް. ގޮތެއް

ްމިީއް ްނުދެއްިކގެން. ްބިލު ނޑާަލނީ ްކަ ްކަރަންޓު ްއޮފީހުގެ ްރަށްރަުށެގ ްބަެއއް ްުނދެއްކިގެން. ްބިލު ނޑާލަނީ ްކަ ކަރަންޓު

ނޑުމެންގެްއިޤުތިޞާދީްއަޅުަގނޑުމެ ްނގެްޙާލަތު.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްޙާލަތާްދޭތެރެްައޅުަގނޑުމެންްވިސްނަންޖެހިއްޖެ.ްައޅުގަ

ްވިސްނަންޖެހިއްޖެ.ް ްދޭތެރެ ްމިކަމާ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްވިސްނަންޖެހިއްޖެ. ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ކޮމިޓީން

ްވިދާ ްކޮމިޓީަގއި ްމާލިއްޔަތު ްމިނިސްޓަރު ްނޫހުްންފިނޭންސް ްދެކުނިން ްއަޅުަގނޑު ްބަލައިލަން ްލިޔުމެއް ްއޮތް ުޅވެފަިއ

ްއިންްބޭރުަގއިްހުއްޓާ.ް ްކަމަށްްވަންޏާްމިދިޔަމަހުެގ،25ްްއަޅުަގނޑުްާރއްޖެ މިލިޔަންްޑޮަލރުްއިންޑިާޔްއިންްނުލިބިއްޖެ
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ް ްދޭންވީކީ ްމުސާރަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނެތޭ. ްގޮތެއް ްދެވޭެނ ްމުސާރަ ްމަހުގެ ްޑ25ްޮހުސްވި ްއިންްމިިލޔަން ްއިންިޑޔާ ލަރު

ްޓެކްސްތައްް ްތަފާތު ްއުފަްއދައިގެން ްއެއް ްމިހާރު.ްމީރާ ްވަދޭ ްއަށް ްރާއްޖެ ްލާރި ްގިނަ ްނޫނޭ.ްއެއަްށވުެރްމާ ނަގަިއގެނެއް

ް ްކީްއވެގެންހޭ ްވަންނަނީ. ްއެޭކ ްލާރި ްަބއިވަރު ްހާދަ ްދަނީ. ްމި ްމުސާރ25ްްަނެގިގެން ްނަަގއިގެން ްޑޮލަރު މިލިޔަްނ

ްލާ ްއެ ްކޮބާހޭ ނޑުމެންްދޭންޖެހެނީ. ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭ ްކަންތައްތަކާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވަންނަނީ. ްކޮންތާކަށްހޭ ރި.

ްަވކިް ްކުަލއަކަށް ްހަަދއިގެްނ،ްަވކި ްގޮތެއް ްަވކި ްމީހަކަށް ްަވކި ްހުްސއެކަނި ްިވސްނަންވެއްޖެ. ވިސްނަންެވއްޖެ،ްފުންކޮށް

ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްހުރިާހވެސް ްމިއީ ްެވގެން، ނޑުމެްގޮތެއް ްއަުޅގަ ްކުލަ ްޤައުމަށްތަާފތު ކުރަންޖެހޭްްޓަކައިްންގެ

ްކުލަ ްކަންަތއްތައްްއަކީ.ްދިވެހިރާއްޔިތުންނާްތަފާތުެވގެްންދާތީްމައްސަލަމަސައްކަުތގައި ްމިްްދޭތެރޭގައި ކުރަން،ްމިހާރުގެ

ްކިހިެނއްސަރުކާރު ްބަލައިނުލައޭ ްމިނިސްްޓރީތަކުން ްަބއެއް ްމިގެ ްެވގެން ްދޭތެރޭގައިްްތޯ ްމީހުންނާ ްއެ ްުނލައި އުޅެނީ.

ްވަނީްްއިކަމުގަްްެއއްްއެއްަގއިްހުންނަްބޭފުޅެއްގެްުނުގޅޭްކުލަްދަނީ.ްެއީއްއެްމީހުންްއެްމިނިސްޓްރީްއަޅަމުންްއެޔަވަޅުްފި

ނަޑއިްްބަންޑާަރވެރިންްބުނާް،ވިްއޔާްއާނ ްނުދާނެ.ްކޮންމެްކުލަް.ްއެހެނެއްްކަމަކުަވއްޓާލަންވީގޮތަށްްރާސްރާސްޓަސްްކަ

ްުހއްޓަސް ްް،އެްއގައި ްޮގތަކަށް ްސިފަކޮންމެ ްހުއްޓަސްްކޮންމެ ްިވއްޔާްދިވެހިަރއްޔިެތއްް،އެްއގަިއ ްވަނީ ިދވެހިްްކަމަށް

ްމީހެްގެްޤާނޫނުއަސާސީ ްހަމަހަމަ ްއެީއ ްއެހެންވީމާކުރިމަތީަގިއ ްއެީއ. ްއް ްމީހަކާއ، ްގޮތަކަްށްްއިްދޭތެރޭގަްަވކި ަވކި

ްިވޔަސް،ްަވޒީރަަކށް ްއެހެްވެގެންުނވާނެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ްމީހަކަށްވިޔަްސ،ްއަދި ްްން ައކަްށްވިަޔސް،ްޤާޟީ

ްވިަޔސް ނިޑޔާރަކަށް ްފަ ްޤާނޫނުް،ވިޔަްސ، ްވިަޔސް ްމީހަކަށް ްމީހާްްއަސާސީއާްކޮންމެ ްެއ ްތެރޭަގއި ްޙުކުމެއްެގ ެއއް

ް ްެތރޭގައި ްހުދޫދުގެ ްއެހެންވީމާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއުޅެންޖެހޭނީ. ްމީހަކު ްއެ ްޖާބިރު، ްހަމަ ްވާހަކަައކީ ވެސްްްައޅުަގނުޑގެ

ްް،ންވިދާޅުިވްފަދައި ނޑު ްއަުޅގަ ްުއއްމީދުކުރަނީ،އަނެްއކާެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންްމިްދަންނަވަންޖެހެނީ ވެްސްްހުރިހާ

ްތާއީދުކުރަްއވާނެ ްްމިކަމަށް ްބަޖެޓާކަަމށް. ްުކރިން ްފާސްކުރުމުގެ ްްބަޖެޓު ްފާސްކުރަން. ްޤާނޫނެއް ނޫނިއްާޔްއެހެންބެހޭ

ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްއަެނއްާކވެސް ްައޅުްއަޅުަގނޑުމެން ްމިވެސް ްމިއަހަރު ްއުޅެންޖެހޭނީ ްހާލުގައުޅެްަގނޑުމެން .ްއެްންޖެހޭ

ް ްހުންނަ ނޑައެިޅފައި ްކަ ްބަޖެޓުގައި ްއެ ްފައިސާ ްހުންނަ ްބަޖެޓުގައި ްފާްސކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޫންްްކަންކަމަށްބަޖެޓުން

ްޚަރަދު ްއަޅުަގނޑުކަންކަމަށް ްގޮަތކަށް ްބައްޓަންނުކުރެވޭ ްެއކަން ްއެބަ ްކުރަންޖެހޭމެން ްމި ްމިހާރު ްބަޖެޓުގައިް. އޮންނަނީ

ނަޑއަޅާފައިްއޮ ްއެްޚަރަދުކޮށްފައި،ްތަނަށްްްއެއްެޗއްްނަގާްއެްްހުންނަްތަނުގައިްއެރީމަްމިމީހާްހިތަށްންނަްފައިާސްވެރިކަ

ް.ްކަލޭމެންްވާހަކަދަްއކާނެަގނެޑްއގެްތެރޭގަބޮޅުންނަގާްއަނެއްތަނަށްްޚަރަދުކޮށްފައި،ްޮބޑުްއޮޅުންްތަނަށްްހުންނަްއެއްޗެއް

ްގޮތަ ްއެސް.ޓީކަލޭްށް.ތި ްބޭނުންވަރަކަށް ްމީހުންމެންނަކީ ްތިބި ްލިބިފައި ްލާރި ްތަންތަނުން ްިއންނާއި ވިއްޔާ.ްް.އޯ

ވެސްްއަޅުަގނުޑްހަމަްްކުރުކޮށްަލމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަ،ްގޮތަށް.ްއެހެންވީމާްްކަލޭމެންްވާހަކަަދްއކާނީްތި،ްއެހެންވީމާ

ްއިލްތިމާސްކޮ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީހުރިހާ ްދަންނަވާލަން ްފާސްކޮށްް،ށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު ބަޖެޓުް،ްމި

ްކިަޔިއގެންބައްޓަން ްއެކަްއެޗއް ްއެންމެން ްައޅުަގނޑުެމން ްޙާްކުރުމުަގއި ްމުސްތަުގބަލު،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ލަުތްދިވެހިރާއްޭޖގެ
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ްބަދަލުކުެރވޭނެޙާރަނގަޅުް ްކުރުމަށްްލަތަކަށް ްމިކަން ނޑުްގޮތަށް ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުްވެސްްޓަކައި ްއިޞްލާޙަށް ްވާހަމި ަކްރާ

 .ވަބަރަކާތުހޫهللاްވައްސަލާމްްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުްލާނަން.ދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްނިްނމައި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެްމިހާްހިސާބުންްމިްބިލުގެްބަހުސަްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު. ް.ަގޑިއިުރގެްަވގުތުްނިމުނ1ްީްޅުނުށްްކަ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތްތައ19ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމި ރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްނިމިްހުރިްމަސައްކަތްތަކަށް.ްިވލުފުށީްދާއިއަށް.ްނ19ްްުޑާްނަންބަރުްދަނީްެއޖެންްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއިދާރީްދާއިރާތައްްލާމަރުކަޒީްދިވެހިާރއްޖޭް،2919/7ރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްޤާނޫނުްނަންބަރުްްމެންބަރުްރިޔާޟު ގެ

ްއިޞްލާޙުއުސޫލު ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުެގ ްފުރަތަަމްން ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދިއުމަށް. ްކުިރއަށް ްބަހުސް ްބިުލގެ ގެަނއުމުގެ

ްމުފީދު.ްކުްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްފުވަްއމުލަ

ް

ްދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މުފީްފާޤުމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފުވައް

ްަރއީސް ްއެދިފަް.ޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަކަްށ ްއަުޅަގނޑު ްކުީރގަިއ ްބަހުސްވާނީ ްއޮތްްިއ ްަވގުތު ްބިލަށް ްދިޔަ ކުެރވެމުން

ްވަނީ ްވާހަކަްކަމަށް ްބިަލށް ްއެ ްކުރީގަްިވއްޔާ ްިނމުމުގެ ްބަހުސް ްބިުލގެ ްއެ ްދެންމެއަކު ްދާދި ައޅުަގނޑުްްއިދަްއކަން.

ނޑުްފުރުޞަތަށްްްކަމަށްްްމިްބިލަށްްވާހަކަދަްއކަންްބޭނުން،ްނީ.ްއެހެންވީމާއިްވާފުރުޞަތަށްްއެދިފަ ވަންޏާްފަހުންްއަޅުގަ

ްއެދޭނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާރގެްމެންބަރުްކެލާްދާްދެވަނަްފުރުޞަތު.ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްމިލަ

ްދެވަނަްފުރުޞަތު.ްމަޢުޞޫމުهللاްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްއިޞްލާޙެއް.ް ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްއާދެ،ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަކައަޅުަގނ ްއަބަދުެވްސްމި ްބަދެޑުމެންނަށް ްކޮންމެެވސް ްނަގާފަިއ،ކެވެނީ ްބާރުތަެކއް ްއަތުން ްބައެްއެްއގެ ްއެގްއަެނއް
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ްދޭވާހަކަް ްބާރުތަކެއް ްމިއަތަށް ް ްހުއްޓައިް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޒިންމާދާރުކަމާލާފަވާހަކަތައް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެެވސް ެއުކްްއި

ކަމަށްްބައެއްްމެންބަރުންްްނާޤާބިލުކަމުންްކުރިއަށްްދާންެވއްޖެ.ްަކއުންިސލަށްްމިސްކިތްތައްްނުބެލެހެއްެޓނީްކައުންސިލްގެް

ްސަރުް ްއަދާުނކުރެވުނީ ްޒިންމާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްަކއުންސިލަށް ްބާރުވެރިވިދާޅުެވއްޖެ. ްަކއުންސިލްތައް ވީމަ.ްުނކުރުކާރުން

އި،ްގާފަްކައުންސިލްަތކުންްމިސްކިތްތައްްބެލުންްނަ،ްސިލްތަކަށްްނުދިނީމަ.ްެއހެންވީމާކައުންްސަރުކާރުންްދޭންޖެހޭްބަޖެޓު

ް ްއެއިސްލާމިކު ްދަަށށް ްރައްްްތައްކަންތައްްމިނިސްޓްރީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްެގނައުމަކީ ޔިތުންގެްބެލުން

ްމިްއިޞްލާުޙގަިއްމިްއޮތްް،ްކަެމއް.ްއެހެންވީމާްއަރާގެންނައުމަށްްކުރާްމަަސއްކަާތްފުށުހަމައަްށްްވެރިކަންްަރއްޔިތުންނާ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުދެވޭކަްގޮތަށް ްކުރިއަކަށް ްކުރީމަ ްމިްް.ންތައް ްއިސްލާމިކުްފަހަތަށް އިްންްމިނިސްޓްރީްދެވެނީ.

ްްއިްކުރަންވެފަ ްކަންތައްަތއް ްބެލުމާހުރި ްމިސްކިތްަތްއ ްމިހާރުްްމަދުެވގެން ްއެހެންނަމަވެސް ްހަވާުލވީ. އަނެްއކާ

ްބަލާފައި ްރަށަކުްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްގޮތުންްއޮްތ ްއިދާރީ ްކަންތަްއްްއިސްާލމިކުްނުހުރޭ މިނިސްޓްރީގެ

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްބަލަހައްަޓން ްކަންތައްތައް ްގޮތުން ްބޭފުޅަކު.ްއިދާރީ ނޑުމެްންްކައުންސިލު.ްއެހެންވީމާ،ބަލަހައްޓާނެ އަުޅގަ

ްމިްކުރަންވީ ްއިސްލާމިކުްްކަމަކީ ްބެލުން ްަކއުންސިލަށްްްމިސްިކތްތައް ްބަދަލުަގއި ްގެަނުއމުގެ ްދަށަށް މިނިސްޓްރީގެ

ްފައިބޭނު ްބާުރވެރިންވާ ްކައުންސިލް ްދޭްނވީ. ްސާރވިސްްސާ ްސިވިލް ްމިްސކިތްތައްްްކުރަްނވީ. ްވަކިން މުަވްއޒަފެއް

މިހާރުްމިްިއޞްލާޙަކީ،ްމިދެންނެވިް،ްއިްެވސްްބަަހއްޓަންވީ.ްއެހެންވީމާމަށްްކައުންސިްލގެްަދށަށްްވަޒީފާްދީފަްބެލެހެއްޓު

ްމި ްެއއްގޮަތކަށްވެްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްާލޙަކީ ްއިޞްލާެޙއްއޮތް ްތާއީުދކުރެވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްއަނެއްްސް ްދެން ކަމަކީްްނޫން.

ްދީރަށުގަ ްފާހަަގކުރާ ްއި ްތާރީޚީ ްުދވަސްތަާކއި ްކުރަންޖެހޭްްމިްކަންަތއްަތކާނީ ްކައުންސިލުން ްހަމަ ކަންތައްތަަކކީ

ްމާލެ ްއިތުރަށް ްދިޔުްކަންތައްތައް. ްފަހަތަށް ްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ްގެންނަން ްބާރުތައް ނޑުމެންްްން.އަށް އަޅުގަ

ކުރުަވއިގެންްކުިރއަށްްދާންވީ.ްމިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑަށްް.ްކައުންސިލްަތއްްބާރުވެރިްކުުރަވންވީކައުންސިލުތައްްބާުރވެރި

ނޑުްދަންނަވަން.ްްތާއީދުކުރެވެންްނެތް ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްވާހަކަްައޅުގަ

ް

ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސަްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްވިލިމާފަންނު

ްމިް ްކުރިމަީތގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްްއާދެ، ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިދާީރްް،7/2919ވަނީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްވަރަށްްފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުސޫުލންްހިންގުމުގެްޤާނޫނަށްްވިލުދާއިރާތައްްލާމަރުކަޒީްއު

ްމުހިއް ްަވރަށް ްއިޞްލާޙެއް. ްދެ ްނުކުތާމުހިއްމު ްދެ ްަމއްޗަށްްްމު ްެއއްގެ ްވަރަްށް، ްވަގުތުތަެކްއގަިއ، ްމުހިްއމު ވަރަށް

ްމުހިއް ްމުހިއްލަތެއްގަޙާމު ްހުށަހަޅުއްވާިއ،ްވަރަށް ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްެބއްެލވުމަށްފަހު ްކަންތައްތަކެއް ްވާމު ްއެީއްފައި ކަން

ޖެހޭ.ްކަމަށްްދަންނަވަންްނޫންްކަމެއްްްނެނައިފިްެއއްވެސްްމެންބަރަަކށްްއޮޅިަވޑަިއގަންނަވާއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރެއިންްިވސް

ްދާއިރާް ްޤާނޫނުއިދާރީ ްްގެ ްޤާނޫނަށް ްލާމަރުކަޒީ ްސިޓީްނުވަތަ ްއުފެދެންޖެހޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ޢަމަލުކުރެވި،

އަހަރެއްހާްުދވަހަށްްްެލވިްޭއގެްމަަސްއކަތްތައްލްަތއްްެއކުލަަވއިތަކާއިްރަށުްކައުންސިކައުންސިލްތަާކއިްއަތޮޅުްކައުްނސިލް



39 

 

ްދިޔަްވުރެ ްގާތްްްއިތުުރެވގެން ްއެންމެ ްއެކަމަކާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފެއްޓީ ްފެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިދްް،ފަުހން

ްކާނާކަމުގަް ްފުރާނައިގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްއެންމެހައި ްއިސްލާމްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގުއިވާ ްދީނާ ްހުދީނާިއ ްބައެއްްޅުން ރި

ަކުއންސިލްތަކުންްއިހުމާލުވެގެންްްކުރަްނޖެހޭްބައެއްްކަންތައްތަކަށްކަންތަްއތަކުގެްތެރޭަގއިްތަްއޔާރުްއަދިްއެްކަންތައްތަކާ

ްޚާއްޞަ ްހިސާބު. ްމާލޭގަްދިޔަ ްމި ްފާހަަގކޮށްލާނަން. ްަރއްޔިތުްނގެްްއި،ގޮެތއްަގއި ްއެއީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ މާލޭގެ

ްމެންބަރުންގެ ްއިންތިޚާްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކުއިދާރީ، ްދާއިރާއަކަްށ ްކޮންމެ ްހަމަ ްދާއިރާަތކަށް ްބީ ްސިީޓް، މާލޭ

ްއިބްތިޚާ ްމާް،ބުކުެރވިކައުންސިލަށް ްަކއުންސިލްެގްމަސައްކަތްަތއް ްިސޓީ ްބެލެހެއްޓުމާއެ ްިމްްލޭެގްމިސްކިްތތައް ހަމައަށް

ްްވޭތުވެިދޔަ ްޮގއްސަ ްކަން ްހިސާބަށް ްެއންމެ ްހަމަ ްހިސާބުން ްތެދުރައްޔިތުންއޮތް ްއެކަުމގެ ްފަސޭހައިންްމެ، ްވަރަށް ދޮގު

ް ްމާލެއާއޮޅުންފިލަިއވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްއަދި ްމިްސކިތްތަކާހުޅުމާލޭގަްްއިއެުކގަްމާލެވިލިގިލި ްވެސް ްނޫންވެްސްްއި ްއެ އަދި

ްމިންވަރުްކަމާމި ްއަހަމިއްޔަތުަކމުގެ ްދީފައިވާ ްކައުންިސލުން ްސިޓީ ްމާލޭގެ ްކަންތައްތަކާއި ްކޮްންްގުޅުންހުރި އޮތީ

ްމާރާމާތުް،ހިސާބަކުތޯ ްކަންތައްތައް ްފެށިގެްންްޚާްއޞަްކޮށް،އެފަދަ ްޒަމާނުންސުރެ ްދިވެހިންަނކީ ގޮތެްއަގއި

ްގޯިތތެރެް،މަހަށްްމިސްކިތްތައްްރީތިކޮށްރަމަޟާން ްއެްނޫންވެސްްމިއާްއަށްމިސްކިތްތަުކގެ ގުޅުންްހުންނަްްވެލިލަިއްއަދި

ްރަްއިކަންތައްތަުކގަ ްބޮަޑށް ްއެނުލާހިކު ްުގޅިގެން ްތެޭރގައި ްަބއިވެިރވަމުްއްޔިތުންގެ ްބަެއއް.ްމަަސއްކަުތގައި ްައއި ން

ްއެ ްއަބަދުވެސް ްފެންނަް.ކޮްށދެއްވާސިލިޓޭޓުފެްކަންތައްތަކަށްްސަރުކާރުން ްހުރިހާްްންައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ ހުރި

ްޕްރައިމްްސަރުކާރުތަކުން ްއެންމެ ްއެޖެންޑާް،ވެސް ްޕްރެއަރ ްއަކީްްއެންމެ ްއެޖެންޑާކުްްއެންމެ، ްއޮންަނ ްއަކީްްރިއަށް

ްމިސްކިތްތަާކއި ްވާހަކަތައްްްއެްްއަބަދުވެސް ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްރީތިކޮށް ނޑުެމންނަށްް،ތަންތަން ްފަތްފުށްްއަުޅގަ ްތަކުންްތާރީޚީ

ް ްފުރަމާލޭގައި ްމި ްޤައުުމގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި. ްފެންނަށް ްހުކުރުވެސް ްފަހުންމީދަ ްފަހަށްް،މިސްކިތުގެ މިްްއޭގެ

ްއެޅިޤައުމު ްަގއި ްމި ްަސރުކާރުތަކާއި ްޤައުުމގެ ްމި ްމިސްކިތަކީ ްކޮންމެ ްޭއގެިދޔަ ްވެރިން ްތިއްބެވި ތެޭރގަިއްަޤއުމުަގއި

ްކުރަްއވާަފއި ްއުއްމީދާްޝާމިލުވެަވޑަިއގެން ްަވރަށް ްމަސައްކަތްތައް. ްރައްޔިތުންްްހުރި ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ އެކު

ްތެރެއިންބާރުވެ ްމަފްހޫމުެގ ްހިނދުްކާްކައުންސިލުތަްރިކުރުމުގެ ްދިޔަ ްހަވާލުވެގެން ްމައްސަަލ ް،މިސްކިތްތަކުގެ

ނޑާލަމުންްދިޔަްމަންޒަރު.ް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްދިޔައީްމިދެންނެވިްޒާތަށްްއެެކއްގެްބޮލުންްއަނެކެްއގެްބޮލުންްކަ

ްރީތިްްއަދި ްމިސްކިތްަތއް ްމާލޭގެ ްރަމަޟާންމަހު ްކައުންސިލްްފާއިުތވި ްިސޓީ ްމާލޭ ްމަސަްއކަތް ްމެންބަރަުކްުކރުމުގެ ގެ

ްައރައިްއްލަފުޅަށްއަމި ްއުޅުްއވަނިކޮށްްފާރުމަްއޗަށް ްގެއްލުެމއްް،ަވޑަިއގެން ްލިުބނު ްފަޔަށް ްއަދިވެްސްވެްއޓިަވޑަިއގެން ަގއި

ްރަނގަޅު ްމިއެކަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޚަބަރު ްކަމުގެ ްއެހެންވީމާްުނވެދާ ްލިބެމުން. ްދަނީ ްކަންތައްތަަކީކްއެް، ކަހަލަ

ްރަނބިޑު ްކޮށްގެން ްގަޅަށް ްކަންތައްަތއް. ްކުަރއްވަންްކުރަްނވީ ްގޮތަކަށް ްއެހެްނ ްނޫން ްގޮތް ްކުރަންވީ ްއެކަްނ ޚުދުްް،ޚުދު

ްދަވާދުކައު ްއަރާ ްފާރުމައްޗަށް ްވަޑަިއެގން ްމެންބަރު ްގެއްލުުމެގްންސިލް ްލިބުނު ްެވއްޓިަވޑަިއގެން ްުއޅެނިކޮށް ލައްވަން

ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްމިައދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްް،ވާހަކަތަކީ ްވިސްނާލަންމި ްމަީތގައި ްޢިްއޒަތްތެިރްިފޔަވަޅު ްކަންތައްތައް. ޖެހޭ

ްވިްވަނަްމާއްދާްއަންނަނ43ްިޤާނޫުނގެްމުްުނކުތާަގއިްބުނެވިދިޔަްއިްއޮތްްދެވަނަްމައިަގނޑުްމުހިއްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފަ
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ް ްގޮތަށް ްނުކުތާް.ހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙުކުރަން ްމިދެންނެވި ްްދެންމެ ްމާއްދާގ42ްެއަކީ ް)ލ(ްވަނަ ްް)ތ(، ް(ޏ)އަދި

ްއުނިކުރުން .ް ްވިދާުޅވާ ްބެލެހެއްޓުމާިއްއަްްނުކުތ3ްާެއ ްގަބުރުސްތާނު ް)ލ( ްބެލެހެއްޓުން. ްިމސްކިތް ް)ތ(ަގއި ކީ

ްގޮތުންކަށުކަމާ ްދިނީ ްހަމަޖެއްސުން. ްކަންތަްއ ްމުނާސަބާތުކެމީެގ ްދުވަސްތަާކއި ްގޮތުްންފާހަގަކުރަންޖެހޭ ްަޤއުމީ ތަްއްނާއި

ޢިއްޒަތްތެރިްްވެްސްައޅުަގނޑުްޖެހިލާނަން.ްއުމީްއިހުތިފާލުތައްްބޭްއވުން.ްމިްުނކުތާގެްަމއްޗަށްނީްއަދިްޤަްދީ،ްފާހަގަކޮށް

ްހުށަހަޅައި ްތެރެއިްންމެންބަރު ނޑުްނުކުާތގެ ްއަޅުަގނޑުްއަކީްވާްނުކުތާްމިްއިގަމިް)ޏ(ދެއްވާަފއިާވްމައިގަ މެންެގްވެސް

ްއިހުނަށްވުރެ ްެއއްްސަމާލުކަށް ްގެނެސްދިން ްޤަބޫެލއްކަންތައްްްޮބަޑށް ްސަރުކާރު ްދިވެހި ްކައުންސިލުްނ ްސިޓީ ްމާލޭގެ .ް

ްކައު ްބައެއް ްރާއްޖެތެރޭގެ ްނުކުރޭ.ނުކުރޭ. ްގަބޫލެއް ްަސރުކާރު ްދިވެހި ްއެތާްކިިހނެއްްންސިލްތަކުން ްދުވަހެއް ްޤައުމީ ތޯ

ްދިދަްް.ފާހަގަކުރާނީ ްޤައުމީ ްގޮތަކުންތޯ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްކޮން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްލިބޭނީ. ްކޮންެމްްއެއް މަގާުމގައި

ްދިދަ ްޤައުމީ ްނަމަވެސް ްހުންނެވި ްް،ބޭފުޅަކު ްދަށުގައި ްބެލުމުގެ ްކައުންސިލްަތކުެގ ްދިދަ، ްޕާޓީހުންނަ އެްއގެ،ްްކޮންމެ

ް ްދިޔަކޮންމެ ްރަށްތަުކގަްބަޔަކު ްދިރިއުޅޭ ްމީހުްނ ްރާއްޖޭގެ ްމައްސަލަތޯ ްކިތަކެއް ްލިބެންޖެހޭނެ. ްއޮތީްނަމަެވސް އި

ް ްހޯދަން ްދިދަ ްއިދާރާކައުންސިލުްމިދެންނެވި ްވެްސްްއަށްްގެ ްލިޔުމުން ްބުނެފަ. ްނުދޭނަމޭ ނޑައެިޅގެން ްކަ ދިޔައިމަ،

އެބަހުރިްދީފަ.ްލިޔުމުން.ްދިވެހިްސަރުކާރުގެްރަސްމީްލިޔުެމއްްކަމަށްްބެލެވެންޖެހޭނެްސިޓީްކައުންސިލުތަުކގެްލިޔުމުްން

ްހަމަ ްބުނެފަ. ްނެތޭ ްލިބޭކަށް ްދިދަ ްދިވެހި ްކަލޭމެންނަށް ްއެބަހުރި ްމިހާްްވެސް ްނިންމައިލާފައި ްޖަހައި ފުލުސްޓޮޕެއް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްކަމެއްެގްވާހަކަ ްސާމާލުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ކުރުކޮށް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެން

ނޑަށްްވަަރށްްކަންބޮޑުވުންްއޮ ތްްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑުމެންނާްހަމައަށްްގެނެސްދެއްވާަފއިްއެްއޮތީ.ްހަމަަގއިމުްވެސްްއަުޅގަ

ްއިންތިޚާީބ43ްް ްކައުންސިުލގެ ްިސޓީ ްއެކުލެިވގެްނވަނީ ްކަުއންސިލް ްިސޓީ ްވަނީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމާއްާދގައި ވަނަ

ް މެންބަރުްހިމަނައިގެންްއެކުަލަވއިލެވޭްގޮުތގެްމަްއޗަށް.ްމިީއްާއ1ްްދާއިރާަގއިްހިމެނޭްކޮންމެްއަަވށަކުންްއިންތިޚާބުކުރާ

ހަޅުއްވާަފއިްމިްއޮތީ.ްމިްޤާނޫނަށްްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވަިއެގންްނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްމަފްހޫމެއް.ްއާްގޮތެއްްހުށަ

ްދިމަދިމާލުގަިއް ްއެނޫންވެސް ްއަިދ ްއަތޮޅު ްައއްޑު ްއަދި ްއާއި ްމާލެ ްޚާއްަޞކޮށް ްތެރެއިން، ްއާބާދީތަުކގެ ްބޮޑެތި އެބަޖެހޭ

ްޚާއް ްހައްލުގެންނަން. ްމި ްކައުންސިލުތަކަށް ްމިހިރަ ްކައުންސިލަްށްއުފެދިފައި ްސިޓީ ްއޮތީ ްމި ްމިކަން ްގޮެތއްަގއި ޞަ

އަމާޒުކުެރވިފަ.ްމާލޭްސިޓީްކަުއންސިލެއްގެްގޮތުަގއިްއޮންނަިއރުގައިްމުޅިްމާލެްޮގނުޑވެ،ްާމލޭގެްމަގުމަތީގެްޙާލަތުްއެްއް

ހިސާބަށްްގޮސް،ްްބިނޯންނައޮްދުވަހުންްއަނެއްްުދވަހަށްްގޯްސވެ،ްމާލޭގެްކުނިްނައްތާލުމުގެްމައްސަލަތައްްއިންތިހާްއަށްް

ް ްދިޔައިރު ްހިސާބަށް ްއުކާލަންޖެހޭ ްަމގުމައްޗަްށ ްކުނި ްކައުންސިުލގަިއ11ްްރައްޔިތުން ްސިޓީ ްާމލޭ މެންބަރުން

ތިއްބަަވއިގެންްކުރެްއވީްކޮންަކމެއްތޯްެއއީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްަމޖިލީހުގެްކޮންމެްމަންބަރަކުްުކރައްވަންޖެހޭްުސވާލެއް.ްއަދިް

ްއަ ްމާލެ ްގޮތެްއަގއި ްޚާއްޞަ ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނިސްބަތްވާ ްއެޅެންޖެހ11ްްޭށް ްއިސްތަށިފުޅުަގއި މެންބަރުންގެ

ްމީެގް ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްގަޫބލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަމަަގއިމު ްކަމަށް ްވެގެންދާ ްެއަކން ްކަމުަގއި ްއެއް ޒިންމާ

ްމާލެ ްމެންބަރު. ްއެއް ްލިބެމުންދާ ްބޮޑަށް ްެއންމެ ްތަކްލީފުތަްއ ްވިލިމާލޭަގިއްއުނދަގޫތަާކއި ްައވަށް، ްއޮތް ްޖެހިގެން އާ
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ްމާެލވިލިގިީލް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްހަމަ ްއަާރފައިބާ ްދަތުރުަގއި ްއަދި ްދަުތރުކުރުމާ ްވެފައި ްމީހަކަށް ދިރިއުޅޭ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްމީހުން ްއުނަދޫގާވ ްއޭގެން ްއަސަރު، ްކުނީގެ ްއޮންނަ ްޖަމާކޮށްފައި ްކައިރިއަށް ްޓާމިނަލް ފެރީ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްޝަ ްދިރާާސކުރާއިރު ްބަލައި ްމަްއޗަށް ްކަންތައްތަކުގެ ްމިހެންހުރި ްއެެހންވީމާ، ްގެންދޭ. ކުާވކުރަމުން

ްކަމަކަްށް ްމި ްއަދި ްގޮަތކުންނެއް ްެއކުލަަވއިލެވުުނ ްކޮމްޮޕޒިޝަން ްަކއުންސިލުެގ ްސިޓީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެނގޭ އެބަ

ްހުށަހަ ްަނމަވެސް ްނެތްކަން. ްވެފައި ްއަވަށަކުންްހައްލެއް ްއެންމެ ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްއަލުން ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ޅުއްވާަފއި

ްއުުފއްލަވާެލްއް ްއޭނަ ްޒިންމާ ްފުރިހަމަ ްމަސައްކަުތގެ ްބެލެހެއްުޓމުގެ ްައވަށް ްއެްއކަލަ ްވާނަަމ ްކަމުަގއި ހޮއްަވވައިފި

ް ްނުވަތަ ްބޮުޑވެގެންދާނެ. 2ްްއިހުނަށްވުރެ ްނުވަތަ 3ްްގުނަ ްނުވަތަ ްބ4ްޮގުނަ ްގުނަ ްއެްއވެްސްވަނަ ޑުެވގެންދާނެކަމީ

ްހިްނގެިވް ްއޮފީސް ްއަވަުށ ްހެްނވޭުރ ްޒަމާނުަގއި، ްިހންގެވި ްއޮފީސް ްައވަށު ްގަލޮޅު ްނޫން. ްކަމެްއ ްއޮްތ ޝައްެކއް

ްޒަމާނުގަިއ،ްމައްޗަްނގޮޅީްއަވަީށްއޮފީސްްހިންގެވިްޒަމާނުަގއި...

ް

ްން:މިރުްވާހަކަދެއްެކވުްޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްއިދާރީްާދއިރާތައްްާލމަރުކަޒީްއުސޫލުންްހިންގުުމެގްޤާނޫނަށްްވިލުފުށީްދާއިާރެގް،2919/7ްކުރިއްާޔ.ްޝު ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްތާއީދުކުރާ ްެވސް ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރު ްދަންަނވަން.2ްްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމުގައި ިއޞްލާޙު

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްޤާނޫނުްއެހެން ްމިއީ. ްވެސް ްމަޖިލީހަކީ ްލިބިގެންވާ ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ގެ

ްމަޖިލީހަކީް ްލިބިގެންވާ ްބާރު ްއުވާލުމުެގ ްޤާނޫނުތައް ްމިއީ. ްވެސް ްމަޖިލީހަކީ ްލިބިގެންވާ ްލިބިގެންާވ ްބާރު ބަދަލުކުރުމުގެ

ކަދައްާކއިރު،ްމިްކަންކަމަށްްއެދެޭވްވެސްްމިއީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެކިްބޭފުުޅންްއެކިްގޮތްގޮތަށްްވާހަ

ްައީކް ްމައްސަލަ ްފާހަގަކުރަްއވައިފި ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްފާހަގަކުެރވޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނެތްކަން ްހޯދިފައި ހައްލު

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަދންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތުމުންނޭ. ްބަެޖޓު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްނޫނޭ. ްކަމެްއ ްނާޤާބިލު ކައުންސިުލގެ

ސްކޮށްފައި،ްމިްޤާނޫނުްތަންފީޛުކުރުމަށްްމިްހަވާލުކުރީްމިްކަމަށްްތައްޔާރުފަްެއއްްނޫނޭ.ްއެހެންްމިދެންނެވިްޤާނޫނުްފާ

ް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެްއ5ްްކަމަކީ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ، ްއޮފީހުަގއި ްކަތީބަކު ްއެންމެ ްއިންތިޚާބުކުރިއިުރަގިއ ކަތީބުން

ް ްއޮފީސްތައް ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްކަތީބު ްހުއްޓާ ްގޮތަށް ްއ5ްްެއެހުރި ްލީ. ްމި ްތަނަށް ްއެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ކަތީބުން

ްބައިވަުރް ްވަރަށް ްޤާނޫނަކީ ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއެއް ްާގއިމުކޮށްދީފަ ްނިޒާމުތަކެއް ްމަަސއްކަތްކުެރޭވނެ ްއެ ތަނުގައި

ނޑުމެންްހުށަހަޅަންޖެހޭްއިޞްލާޙުތަކެއް.ްއަދިްގެންނަންޖެހޭްއި ޞްލާުޙތަކެއްްވާްޤާނޫނެއްްކަުމގަިއްއިޞްލާޙުތަކެއްްއަުޅގަ

ްހިސޯރުކޮށްގެންް ްމަޖިލިސް ްއަަރިއގެން،ްމި ްނީސްތާއްޓަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްިމދެންނެވި ްެދކެން.ްއެހެން އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނަކީ.ްވަރަށްް ްމި ްޤާނޫނެއް ްފާސްކުރި ްގޮސް ްތެޅެމުންފޮޅެމުން ްައޅުަގނޑުމެން ްބާއްަވއިގެން ްވަންދެން ްަވގުެތއް ވަކި

ްވެސްްބޮޑެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމަތިްނ ްެއގޮތުގެ ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްޤާނޫނެއް ްހުރި ްމައްސަލަތައް ތި

ްކަމަށްް ްވާންޖެހޭނެ ްކަމަކަށް ްކުރެވޭވަރުގެ ްމިއީ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްފާސްކުރިއިުރގައި ްޤާނޫނު ްމި އަޅުަގނޑުމެން
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ްއެހެން ްގަބޫލުކުެރވޭ. ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްެއްއަޅުަގނޑުމެން ްދިަޔއިރުަގއި ްފާސްވެގެން ްޤާނޫނު ްހިތާމައަކީ ަނމަވެސް،

ް ްރަށަކަށް ްކޮންމެ ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްއެހެން ްއެކުެލވިފައިނުާވކަން. ްމަފުހޫމުތައް ްއެ ްތެރޭގައި ކައުންސިލ5ްްްޤާނޫނުގެ

ްައނެއްކާ ްރަށަކަށް ްުކރީްވެސް.ްކޮންމެ ްެއކަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑައެިޅއިުރގައި ްކައުންސިުލެގްްމެންބަރުންްކަ ސިޓީ

ްއަލުން،ްްމާއްދާްއަށްް ްކަމެްއ ްމިދެންނެވީ ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްކުީރ ްއެކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިއިުރަގިއ އިޞްލާޙެއް

ްގެންނަންވާް ްއެއަށް ްދެން ްތަޖުރިބާކުރުމަށްފަހު ްއަުޅަގނޑުމެން ްފަށައިގަންނައިރުަގއި ްއަލަްށ ްވެސް ްކަމެއް ކޮންމެ

ޖެހޭނެްކަމަށްްވިސްނަިއގެންްައޅުަގނޑުމެންްއެްބޮޑުކުރަމުންްގެންދިޔަްކަމަށްްވަންޏާްތަންކޮެޅއްްއިޞްލާޙުތައްްގެންނަން

ްައޅުަގނުޑް ްކަމުގައި ްޤާނޫނެއް ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫނަކީ ްކުރެވޭނެ.ްއެހެންވީާމ،ްމުޅި ްެއކަން ްގޮތެއްަގއި ޒިންމާދާރު

ް ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްމީގެތެރެއިން ްމިހާރު 42ްްދެކެން. ްއަށްްވަނަ ް)ޏ( ްއަދި ް)ލ( ް)ތ(، ްއުނިކުރުމަށް ްއިން މާއްދާ

ްކައުންސިާލް ްބެލެހެއްޓުން ްމިސްކިތްތަްއ ްއެނގޭ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިސްކިތްތަކަކީ، ްއިޞްލާޙުަތކަކީ، ހުށަހެޅިފައިވާ

ްަކއުންސި ްކުރާނީ ްއެކަން ްކިހިނެއްތޯ ްުކރެވޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްކަުއންސިލަށް ްެއކަްންހަވާލުކޮށްގެްންކައުްނސިލަށް ލަށް

ްނުކުެރވޭނެ.ް ްކަމެއް ްއެ ްފޯރުކޮށްނުދެވެްނޏާ ްއެހީތެރިކަން ްމާލީ ްކުެރވޭނެ ްއެކަން ްހަމަތަކާއި ްއުސޫލުތަާކއި ކުރެވޭނެ

ްއެީއް ްގެނައުން ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްހަމަ ްމިސްކިތްތައް ްދަށަށް ްމިނިސްޓްރީގެ ްއިސްލާމިކު ްވަންޏާ ްކަމަށް އެހެންވެއްޖެ

ވަނަްިއޞްލާޙެއްގެްގޮތުަގއިްހަމަްގަުބރުސްތާނުގެްވާހަކަްވެސްްއޮތ2ްްީ.ްހަމަްއެގޮތުންްއަޅުަގނޑުްވެސްްބޭނުންވާްޮގތް

ްއެކަންް ްދަށުން ްބެއްލެވުމުގެ ްކައުންސިލުތަުކގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެނގޭ. ްއަުޅަގނޑުމެނަށް ްވެސް ްެއކަން )ލ(ގަ.

ނޑަް ްކަ ްީމެގތެރޭގައި ްއުސޫލުތަކެއް ްހަރުދަނާ ްކުެރވޭެނ ްެއކަމަކު ްހަފުލާތައްްކުރެވިދާނެ. ްދީނީ ްއެގޮތުން ްހަމަ އަޅަންޖެހޭ.

ްެވްސް ްެއއަށް ނޑު ްޓަަކއި.ްއަުޅގަ ްއިޞްާލޙުކުރުމަށް،ްއުނިކުރުމަށް ްއެަބއޮތް ްމީގެތެރޭަގއި ްެވސް ްެއއް ްމާއްދާ ބޭއްވުުމގެ

ް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޮގތުގައި ްއެއްގެ ްނުކުތާ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްހަމަ ްހުށަހ49ްަތާއީދުކުރަން.ްދެން ްއަށް ްމާއްދާ ޅާފަިއްވަނަ

ނުޑް އއެަބއޮތްްކޮންމެްައވަށަކުންްެއއްްމެންބަރަކުްސިޓީްަކއުންިސލުގެްމެންބަރެއްގެްގޮުތގައިްހަމަޖެއްސުން.ްެއއީްއަުޅގަ

ްއަތޮޅުެގް ްފާސްކުރަންވިްއޔޭ ްޤާނޫނު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަިދެވސް ްވާނަމަ ނޑުމެނަށް ްައޅުގަ ްކަމެއް. ްތާއީދުކުާރ ވަރަށް

ްއަ ްމުޅި ްަކއުންސިލަކީ ްބޭފުޅަކަްށްއަތޮޅު ްނެގޭ ްވޯަޓކުން ްއަތޮުޅގެ ްމުޅި ްރައީަސކީ ްކައުްނސިލުގެ ްއަތޮޅު ޮތޅުގެ،ްއަތޮުޅގެ

ްގޮުތގަިއް ްަރއީސެްއގެ ްަކއުްނސިލުގެ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްަރއްޔިތުން ްރަުށގެ ްމުޅި ްވެސް ްރަީއސަކީ ްަކއުންސިލުެގ ހަދާފައި،

ްގޮތެ ްޒިންމާދާރު ްތަންޮކޅެއް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްައޅުަގނުޑްހަދައިފި ްކަމަށް ްކުެރވިދާނެ ްމިކަން ްއގަިއ

ްއިށީެދގެންް ްދޮުށގަިއ ްޭމޒެްއގެ ްެއއް ްވެްސ ްބޭފުޅުން ްޕާޓީތަުކގެ ްހުރިހާ ްއަދިެވސް ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ގަބޫލުކުރަން.

ްގޮ ްޒިންމާދާރު ްއަޅުަގނޑުމެްންމިކަން ްއަދި ްވެސް ްޓަަކއި ްލުިއކުރުމަށް ްމާލިއްޔަތަށް ްދައުލަުތގެ ތުަގިއްވާހަކަދަްއކަިއގެން

ކުރުމަށްްޓަކައިްވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިކަންްކުރެވޭނެްބައިވަރުްގޮތްތައްްއެބަހުރި.ްހަމަްމޮޅެތިްޚިޔާލުހުރިްބޭފުޅުންް

ްއެބަހުރި.ްމިކަންް ްބަިއވަުރްގޮތްތައް ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްަގާވއިދުގެ ްއެބަތިބި.ްޤާނޫނާއި ވެސް

ނ ްއަުޅގަ ްވެސް ްބޮޑުކޮްށްފުރަތަމަ ްމާ ްއޮތީ ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއެކަމަުކ، ްކުޑަކޮްށ. ްމިއަށްވުރެ ްފަށަންވީ ޑުމެން
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ްވެްސް ްކިރިޔާ ްޤައުމަށް ްވާހަކަަދްއކަނީ. ްމި ްއެންމެން ްއަޅުަގނުޑމެން ްހާލުަގއި ްނެތް ްެވސް ްުކޑަކުެރވޭކަށް ްއެ ފެށިފަ.

އިްމިްއޮތީްމަޖިލިސްްވެސްްމިއީްވިހާްމަޖިލީހެއްގެްގޮތުގަްލޯތްބެއްްހުރިްބޭފުޅަކުްނަމަްއެކަންްކުޑަކުރާނެ.ްރައްޔިތުްނގެް

ދެންްއަންނަްދައުުރަގއިްއަޅުަގނޑަްށްހީވަނީްއަމީންޢާއްމުްކޮންމެވެްސްގޮަތކުންްިމތާްއެތެރޭްއެޖެސްޓުކޮްށގެންްމިހާރު.ް

ްމަޖި ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރާއިރު ްއެއީ ްއިތުރުކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލީހަކުންްމޭޒުތައް

ް 77ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަތޮޅެއްަގއި ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަވކި ްިކޔާފައި ްއިތުރުވެއެކޭ މެންބަރުނ2ްްްމެންބަރުން

ްައޅުަގނޑުމެންް ްވެސް ްއެކަން ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްތަނެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްއިތުރުކަެމްއްވެގެންދާ ްވަކި ތިބުމަށްވުރެ

ްއެބަޖެހެއޭ. ްކޮންމެްްއިޞްލާޙުކުރަން ްވެސް ްަކުއންސިލުތަކަކީ ްއަދި ްގޮތަކަށް ްިއތުރުނުވާނެ ްވެސް ްމަޖިލިސް ަރއްޔިތުންގެ

ްެއް ްބާްއވާފައި ްެއއް ްހަދާފަިއ،ްކޮމިޓީ ްގޮތުަގއި ްބައެްއގެ ްހޮވާ ްވޯޓުން ްހަމަެއކަނި ްރައީސަކީ ްނައިބު ްރައީާސއި ރަށެއްަގއި

ް ްކައުންިސލު ްއަތޮޅު ްނިންމުމުގައި ްކަންކަން ްބޮޑެތި ްއަކީ ްކޮންމެްކޮމިޓީ ްގޮތަށް ްހޮވާ ްއަތޮުޅްކޮމިޓީ ްވެސް ްކުރީގައި ހަމަ

ރަށެއްގެްރައީަސކުްއޮޓަމެޓިުކންްއަތޮޅުްކައުންސިލުގެްމެންބަރުންގެްގޮތުަގއިްހިމެނޭނެްގޮތަކަށްްމިކަންްއިޞްލާޙުވެގެްން

ްރައްޔި ްހަމަ ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮްނމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގެްދިޔުމަކީ ތުންގެ

ްކޮންމެހެންް ްއެއީ ްނިންމުމަކީ ްގޮތަކަށް ްއިތުރުނުވާނެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއިޞްލާުޙގެެނސްގެން ްޤާނޫނަށް ވެސް

 މުހިއްމުކަމެއްްކަމުަގއިްދެކެން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމި ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްބަދަލެއް ްއައި ްއަކަށް ޓީ

ްމެންބަުރް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްހިމެނިވަޑަގަންނަާވ ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ދަންނަވައިލާނަން.

ްހަ ްޢަލީ ްވިސާމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްމަޑުްއވަރީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްެއ ްބަދަލުގައި ްސަލީމުގެ މަޖެއްސެވުމަށްްޢަލީ

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިީލހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްވާތީ ްފޮނުްއާވފައި ްސިޓީ ްފަރާތުން ްގްޫރޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ވަނ29ްްަޑީ.އާރު.ީޕގެ

ް ްމ2ްިމާއްދާގެ ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއިޢުލާނުކުރަން. ްެއގޮތަްށ ްއެކަން ްމަތީން ްޮގތުގެ ް)ނ(ގަިއވާ ގެ

ްެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްއަށް.އަރުވަނީްކެނދިުކޅުދޫްދާއިރާް

 

ްްހަކަދެއްެކުވން:ވާކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާް

ްއިޞްލާޙަށްް ްއޮތް ްމިހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނަށް ްލާމަރުކަޒީ ްއޮތް، ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑު...

 

ްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން
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އާދެ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްެގއްލިއްޖެ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްމިހާރުްޖަލްސާގެްކޯރަމްްލިބިއްޖެ.ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިރާެގް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް.

ް

ްްހަކަދެއްެކުވން:ވާކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާް

ްޢިްއޒަތް ްއޮްތްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްރަީއސް. ތެރި

ްއިޞްލާޙަށްް ްމި ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްދަންނަވަންޖެހެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްޤާނޫނަށް ލާމަރުކަޒީ

ްދަ ްިމ ްއެކު ްއިހުތިރާމާ ްހަމަ ްަވރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިންކާުރކުރަނީކީްއިންކާރުކުރަމޭ. ްއިޞްލާޙަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ންނަވަނީ

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްޮއެވގެނެއް ްއިްނކާރުކުރުުމގަިއ ްމި ްަމގުސަދެްއ ްސިޔާސީ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްފިކުރުގައި ްސިޔާސީ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްވެސް ްހެދުނުއިރުގައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤާނޫނެއް ތިއްެބިވްްލާމަރުކަޒީ

ް ްޕާޓީތަކަށް ްމަސައްކަތްނިސްބަްތވެަވޑައިްސިޔާސީ ްބޭބޭފުޅުން ްކުގަންނަވާ ްގޮތުންްކުެރއްވި ްއެްއގެ ްނަތީޖާ ރެްއވުުމގެ

ޙަޤީޤަތުގައިްމިއަދުްލާމަރުކަީޒްޤަނޫނަށްްއެންމެްފުރިހަމަްއަށްްމިްއުސޫލުްދިވެހިރާއްޖޭގަިއްހިނގަމުންދިއުމާްދޭތެރޭގަިއް

ްއުފެދި ްސުވާލުަތކެއް ްޢިްއޒަތްތެރިްބޮޑު ްވެސް ްއޭރުަގއި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްގޮުތން ްމިސާލެްއގެ ްއޮތީ. ްމި ފަިއ

ްގިނަވާތީ.ް ްގިނަކަމަށް. ްައދަދު ްކައުންސިލަރުްނގެ ްގެްނދިޔައިން ްއިންކާރުކުރަމުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް.

ްގެންދިޔައިން.ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަކާާލތުކުރަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްރާއްޖޭގެްްމަދުކުރުމަށް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ރައީސް،ްއަުޅަގނޑު

ް ްއަދަދެއް. ްމަދު ްވަަރށް ްއަކީ ްއާބާދީ ްރަށްރަށުގެ ްކުދި ްައކީ، ްއާބާދީ ްދޭތެރޭގ599ްްެއެވްރެޖު ްހާހަކާ ްފެށިގެން ިއން

ްކުރީން ްއޮފީހުގައި ްރަށު ްޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭން ްރަްއޔިުތންނަށް ްރަށެްއގެ ްއެވަުރގެ ްުއޅެނީ. ްމި ްއާބާދީ ސުރެްއެވްރެޖު

ް 19ްްފެށިގެން ްތަޢުލީމ29ްީއާއި ްތިއްބަވާ. ްއެބަ ްެއިކވަރަށް ްރަށްރަށުަގއި، ްއެކި ްމުަވއްޒަފުްނ ްއަދަދެްއގެ ްޭދތެރޭގެ އާ

ްދަތިކަމެްއ،ް ްއެްއވެްސ ްމަަސއްކަްތކުުރމުގައި ްއިދާރީ ްިތއްބަވާ. ްއެބަ ްމުަވއްޒަފުން ްސަރވިްސގެ ްިސވިލް ްޤާބިލު ގޮތުން

ްއަޅުަގނޑަް ްކަމަށް ްއޮންނާނެ ްއިންތިޚާބުކުާރްހުރަހެއް ްރައްޔިތުން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުުކރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ކަށް

ް ްޤާނޫނ3ްްުގިނަެވގެން ްލާމަރުކަޒީ ްޤަބޫލުކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ،ްއޭރުވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ކައުންސިލަރުްންތިބުމުން

ްތަންފީް ްޤާނޫނު ްއެ ްނަމަ، ްހެދުނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުަގިއ ްޤާނޫނެއްގެ ްފެންވަުރގަިއްފުރިހަމަ ްރަށު ޛުކޮށް،

ްރާަވއިް ްއެކަްނކަން ްމިންވަރުން ްހުރި ްކެރިފޯރުންތެރިކަން ްދައުލަުތެގ ްޚިދުމަތްތައް ްައސާސީ ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްކަމަށް،ް ްލިބިގެންދާނެ ްުގޅުނީމާ ްކައުންސިލާ ްުމވަްއޒަފުންނާއި ްކައުންސިާލ،ްއިދާރީ ްރަުށްޮއފީހާއި ްޤާބިލުކަން ހިންގުމުގެ

ނޑުްވަކާލާތުކުރީ.ްމިހާރުްދިމާވެގެންްމިްއުޅޭްއެންމެްބޮޑުްއެއްްމައްސަލަްއަކީްލާމަރުކަީޒްޢިއްޒަތް ތެރިްރައީސްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރިއިރު،ްމަޖިލީހަށްްޤާނޫނުްހުށަހެޅުނުއިރު،ްބިލުްހުށަހެޅުނުއިރުްއަޅުަގނޑުް ޤާނޫނުްއަޅުގަ

އާމްދަނީއާްބެހޭްޮގތުންްޢަމަލުކުރާްއުސޫލުތަެކއްްއެްބިލުަގއިްިލޔެވިަފއިްއޮތް.ްހަނދާންވާްގޮތުންްަކއުންސިުލތަކަށްްލިބޭް

ްވާނަމަް ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްމިސާލަަކށް ްއޮތް. ްލިޔެވިފައި ްބިުލެގ ްވެސް ްގޮތްތަކެއް ްހޯދޭނެ ްއާމްދަނީ ކައުންސިލުތަކަށް



45 

 

ްއެްއޗެހި ްުދއްވާ ްެއއްގަުމގައި ްނޫންނަމަ،ްރަށްރަށުގައި ްބަލި ްހަނދާން ްއެްއޗެހިންްްއަޅުަގނޑު ްލިބޭ،ްދުްއވާ ދުއްަވިއގެން

ނަގާްފީްކައުންސިލަށްްނެގުމަްށފަހު،ްއޭގެންްވަކިްޕަސެންޓެްއްމައިްސަރުކާރަށްްދޭްގޮތަށްްބިލުްޑްރާފްޓުކުރެވިފައިްއޮީތް

ނަމަވެސްްލިބޭްއާމްދަނީންްވަކިްޕަސެންޓެއްްކައުންސިުލގެްހިންގުމުގެްަޚރަދުތަކަށްްކައުންސިލަށްްބެހެއްޓޭްގޮތަށް.ްއެހެން

ްއެންމެް ްމީހުން ްއިންތިޚާބުވާ ްނިޒާމެކޭ.ްެއއީ ްފަށާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަލަށް ްބަދަލުކުރީ ްއެަކން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުވަހު އެ

ްކަަމްށް ްރީޒަެނއް ްއެއީ ްބުނެ ްމިހެން ްކުރާނޭ. ްއެވެނިކަެމއް ްމިވެިނކަމެއް، ްކާަލއި، ްފައިާސކޮޅު ްކައުންސިލުގެ ފަހުން

ްކައުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެދުެވ،ްހަދައި، ްފައިމަްއޗަށް ްއަމިއްލަ ްޒާުތގަިއ ްޭއގެ ްކަުއންސިލުތައް ްހިންގުމަށް ންސިލުތައް

ްކައުންސިލުތަކަށްް ްއާމްދަނީ ްކަންތައް. ްއެއް ްމުހިއްމު ްގޮތް،ްއެންމެ ްހޯދޭނެ ްރާަވއި،ްއާމްދަނީ ްމަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ

ްކަމަށް ްަސބަބެއް ްެއއީ ްއުނިކުރީ ްޤާނޫނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތް ްދަްއކަވާފަ.ްްހޯދޭނެ ްތަނުގައި ްމި ްބޭބޭފުުޅން ގިނަ

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްދައުލަުތގެްެއކިްމަޤާމުތަކުަގއިްތިއްަބާވްބޭފުޅުންްޒިންމާދާރުކުރަންް

ްއިންތިޚާބުކު ްަރއްިޔތުން ްއޮްތއިރު، ްއުފެދިފައި ްވަރުވަރުްނ ްމުއައްސަސާަތއް ްމިނިވަްނ ްއެިކއެކި ްވެރިންާންދައުލަތުގެ ރާ

ދައުލަތުގެްމުދަލާއިްފައިސާްާއއިްބާރާއިްއިޚްިތޔާރުްހަވާލުުކރުމަކީްއެއީްައޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮތުަގއިްގޯހެއްްކަމަކަްށް

ްއެކިް ްމިތިބީ ްިއްސްމަޤާމުތަކުގައި ްހިންގުުމގެ ްދައުލަތް ްދައުލަުތަގއި ްމި ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްނުދެކެން. އަޅުަގނެޑއް

ްވެރިކަންކުރާްރަުށގަިއްްގޮތްގޮތުން،ްއެކި ސިފަސިަފިއގައިްަރއްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮްށފައިްތިބިްވެރިން.ްވެރިރަށްްމާލޭގައި

ްިތިބް ްމުއައްސަސާތަުކގައި ްމިނިވަން ްދައުލަތުގެ ްމީހުންނާއި ްތިބި ްހަދަން ްޤާނޫނު ްމީހުންނާއި ްތިބި ްހިންގަން ސަރުކާރު

ް ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްދައުަލތުގެ ްއަތްމައްޗަށް ްވޯަޓކުްންމީހުންގެ ްރައްޔިތުން ްރަށްރަށުގެ ްރާއްޭޖގެ ދޫކޮށްލެވޭއިުރގައި

ްދޫނުކުރާްނީވް ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްރައްޔިތުްނގެ ްމުދަލާއި ްެއ ްއަތްަމއްޗަްށ، ްވެރިްނގެ ްރަްއޔިތުންގެ އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ

ްގޮތު ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނުވިސްނޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްސަބަބެއް ްމިސާލަކަްށްއެްއވެސް ަގއި

ްވަރަކަްށް ްދުއިސައްތަ ްމޭލެއް، ްއެަތއް ްމާލޭގައި، ްބެލެހެއްޓުން ްމިސްކިތް ްހުރި ްހެނބަދޫގައި ްއަތޮޅު ްނ. އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް ްއެކަން ްބާއްަވިއގެންތޯ ްހަވާލުކޮށްފައި ްމިނިސްޓްރީއާ ްއިސްލާމިކު ްހުރި ްމާލޭގައި ްއޮތް ްދުރުގައި މޭލު

ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއިންތިޚާުބކުރިްްއެންމެ ްޯވޓުލައިގެން ްހެނބަދޫގެ ްރަށުގައި، ްބެލެހެއްޓޭނީ. ްސަމާލުކަންދީގެން ދޭންވީ

ްކައުންސިލާް ްހެނބަދޫގެ ްބަޖެޓުން ްފައިސާ، ްލިބިދޭންޖެހޭ ްބަލަހައްޓަންޖެހޭ ްމިސްކިތް ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ކައުންސިލަށް

ްމުވަްއޒަފުން ްތިބޭ ްބަަލހައްޓަންލާފައި ްމިސްކިތް ްއެ ްކައުންސިލަށްްްހަވާލުކޮށް ްހެނބަދޫ ްޒިންމާ ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްމިސްކިތް ްދޫކޮށްލުމުންތޯ ްއަތްމަްއޗަށް ްެވރިންގެ ްއިންތިޚާބުކުރާ ރައްޔިތުން

ްޤަބޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސުވާެލއް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމިއީ ްގޮތުަގއިްބެލެހެއްޓޭނީ. ލުކުރާ

ކިތަންމެްތަނަކުންްއެްކަންކަންްރަނގަޅަށްްރައްޔިތުންްބޭނުންވާްގޮތަށްްފަހިކޮށް،ްއަުޅަގނުޑމެންނަށްްއެްކައުންސިލުެގް

އަތްމައްޗަށްްޫދކޮށްލީމާްއެކަްންކުރެވޭނެ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްައޅުަގނޑުމެންްހަނދާންނައްތާލައިގެންުނވާނެްލާމަރުކަީޒް

ްވަ ްައޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުގައި ްޒިންމާ ްއިޚްިތާޔރާއި ްބާރާއި ްޒިްނމާދާރުކުރުމުގެ ްކައުންސިލުަތއް ްއޮންނާނެ ްސާފުކޮށް ރަށް
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ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު ްެވސް ްވަގުުތ ްމި ްވެްސ، ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްހަވާުލކޮށްފަ. ްއޮތޯރިީޓއާ ލޯކަލް

ް ްއިންތިޚާބުވެަފއި ްއަށް ްއޮތޯރިޓީ ްގަވަރމަންޓު ްތަޢުލީމާިއްލޯކަލް ްއެކަމުގެ ްޤާބިލު، ްއެކަމަށް ްބޭބޭފުޅުންނަކީ ްތިްއބެވި އެ

ތަޖުރިބާްވެސްްމިްރާއްޭޖގެްިނސްބަތުންްލިބިވަަޑއިގެންްިތއްެބވިްބޭބޭފުޅުންްކަމަށް.ްއެްބޭުފޅުންނަށްްއެކަންްކުެރްއވޭނެް

ް ްއޮތޯރިީޓ ްގަވަރމަންޓު ްލޯކަލް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް. ްކުރަްއވާނެ ްރަށްރަށުގެްކަމަށް. ްވެްސ، އަށް

ްއެް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްެއންމެ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްވެސް ްަކއުންސިލުތަަކށް ްއަތޮޅު ްވެްސ،ްއަޮތޅުތަކުގެ ކައުންސިލުތަކަށް

ްމާލީް ްދޭންޖެހޭ ްކައުންސިލުތަކަށް ްއުފުލުމަށް ްޒިންމާތައް ްއޮތް ްބަޔާންކޮށްފައި ްޤާނޫނު ްއުފުލަންޖެހޭ ކައުންސިލުތަކުން

ނުޑްޤަބޫލުކުރަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްއެހީތެރިކަންްއެ ންމެްފުރިހަމަްއަށްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފޯރުޮކށްނުދެވިގެންްކަމަށްްއަުޅގަ

ްއޮތްް ްވެސް ްފުރުޞަތު ްލިބޭނެ ްއަދި ްލިބޭނެ، ްއާމްދަނީ ްވަރަށް ްހިތަށްއަރާހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައުލަތަކީ ްމި ރައީސް،

ް ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤައުމެއްކަން ްހަނި ްނޫންކަން، ްހަނދާންކުރަންްޤައުމެއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ހަނދާންނައްތާލައިގެންނުވާނެ.

ްމީހަުކް ްައވަށަކަށް ްކޮންމެ ްަކއުންސިުލގެ ްސިޓީ ްއަނެއްކާ ްއޮީތ ްމި ްޤާނޫނުަގއި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު އެބަޖެހޭ

ް ްބަޖެޓުގެ ްމިހާރުވެްސްދައުލަތުގެ ްވާހަކަ. ްއަޅުަގނ1.2ްއިތުރުކުރާ ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްރުފިޔާ ްޢިްއޒަތްތެރިްިބލިއަން ޑުމެން

ރައީސް،ްޚަރަުދކުރަނީްަކއުންސިލުތަކަށްްއިންތިޚާބުކޮށްަފއިްތިބިްކައުންސިލަރުންެގްމުސާަރްއަށް.ްއޭެގްބަދަލުގަިއްީކއްތޯް

ނޑުމެންްމިްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެންނަންްމަސައްކަތްކުރާްކަމަށްްވާނަމަްމިްވަގުތުްވެސްްކައުންސިލަރުންގެް ވާނީްއަުޅގަ

ްމަދުކޮ ްއަދަދު ްޚަރަދުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގާތްަގނޑަކަށްް%1.2ްށް ްޭއގެ ްުރފިޔާ ްކަމަްށ39ްްބިިލއަން ސަލާމަތްކުެރވުނު

ވާނަމަވެސްްމިއަދުްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްފައިްތިބިްކައުްނސިލުތައް،ްމިްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނުްމިއަށްވުރެްމާްރަނގަޅަށްް

ްޤާބިލުކަން ްުކރެއްވޭނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމިްްތަންފީޛު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައްަލވާ ްހުންނާނެ. ްވެސް ްބޭފުުޅންގެ އެ

ްއެް ްކިަޔވަިއގެން، ްއިން ްާދިއރާ ްޤާނޫނީ ްއުފަންީވއްސުރެ ްއަްށ ްދުނިޔެ ްތިީބކީ ްއިންިތޚާބުވެފައި ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްމަސައްކަްތކު ްދާއިރާތަކުަގއި ްއެކި ްނޫން. ްމީހުންނެއް ްތިބި ްތަޖުރިބާލިބިފައި ްއިން ްއެކިްދާއިރާ ްގޮތުން ްތަޢުލީމީ ރި،

ްބޭްއިވްއިންތިޚާބެްއގަިއްރައްޔިތުްން ްއިހަށްދުވަހު ްމީުހން،ްހަމަ ްފެންވަުރގެ ްެއކި ްމީހުން،ްތަޖުރިބާެގްގޮތުން ފެންވަރުގެ

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތިބެގެން ްޮގނީޑގަިއ ްއިންތިޚާބުކުރި ްވެރިްނގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވަދެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްއައިސް ވޯޓުލީމަ

ްމިްމަސައްކަ ްކައުންސިލަރުންނަށް ްތިބި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްކައުންސިލްތަކަށް ްރަށްރަށު ްީކއްެވގެްނތޯ ތްކުރަނީ.

ްހަތަރެސްފައިް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްއަށް ނޑި ްގޮ ްސަބަބަކީ ްއުޭޅ ްނުކުރެިވގެން ްއެހެްނނަމަވެސް، މަސައްކަތްނުކުެރވެންވީ.

ްކޮެށއްް ްކަމެއް ްެއއްވެސް ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށްރަށުެގްްބަނީމާ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުދެވޭނެ

ްނަފްރަތުް ްރައްޔިތުންގެ ްދުަވހަކު ްކޮންމެ ްއިރުއޮްއސޭ ްއިރުައރާ ްނަފްރަތު، ްަރއްޔިތުންގެ ްތިބީ ްއެ ކައުންސިލަރުން

ްަހވާލު ްމަްސއޫލިްއަޔތުތަކެއް ްއަަޅިއގެން، ްބޮުލގަިއ ްޒިންމާތަކެއް ްގޮތުަގއި ްަބއެްއގެ ްލިބިގަންނަ ްެއްތަކުރާރުކޮށް ެވގެން،

ްރަށެްއގެް ްަވކި ްނިސްބަތްވާ ްޕާީޓއަަކށް ްިސޔާސީ ްވަކި ްނެތިފަ.ްމީގައި ްގޮތެއް ްއެްއވެސް ްއަދާކުެރޭވނެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ްއެއީ.ް ްހާލަކީ ްކައުންސިލުގެ ްވެްސ ްރަށެއްގައި ްހުރިހާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްއެއް ްއިންތިސްނާ ކައުންސިލެއް
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ްަދުއލަ ްމާލޭގެ ްރަށް ްސަރުކާރުްވެރިކަންކުރާ ްބޭފުޅުންނާއި ްިތްއބެވި ްއިސްވެރިންނަށް ްާޕޓީތަކުގެ ްޚަރަދު،ްިސޔާސީ ތުގައި

ްބޭފުޅުން،ް ްތިއްބެވި ްއިްސެވރިންނަށް ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިަވން ްބޭފުޅުންާނއި ްތިއްބެވި ްއިްސވެރިންނަށް ހިންގެވުމުަގއި

ްބޭފު ްއެ ްއިޚްިތޔާރުެގްދަށުން ްއޮްތްބާރާއި ްލިބިފައި ްބޭފުޅުންނަށް ްަފއިާސްއެ ްމުދަލާއި ްދައުލަތުގެ ްގޮަތކަށް ްބޭނުން ޅުން

ްރަށްރަށުެގް ްކުދިކުދި ްރާއްެޖތެރޭގެ ްބަޔަކަށްތޯ. ްކޮން ްލިބެނީ ްމި ްއަނިޔާ ްއޭގެ ްގެންދިޔައިަމ ޚަރަދުކުރަމުން

%ް ްނުރުހުމުގައި ްބެފުޅުންގެ ްއެ ްބަޖެޓުން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބޭފުޅުންނަށް. ްތިއްބެވި ނޑަިއގެނ15ްްްކައުންސިލަރުންނަށް ކަ

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެ ްިކރިޔަކިރިޔާ ްއޮތް، ްދީފައި ްޚަރަދުކުރަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްގެނެސް ްއިނޭގތޯ. ްގެަނއީ އަޅުަގނޑުމެން

%ް ްބަޖެަޓކުން ްކުރީމ15ްްާހަމަޖައްސައިލެޭވވަރުެގ ްމިކަން ްމިހެން ްމިތިބީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެނެސް ނޑާލަިއގެްނ ކަ

ްމެ ްކައުންސިލަށް ްއަަދދަކަށް ްގިނަ ްކިތަންމެ ްރަްއޔިތުންނަށްްރައްޔިތުން ްަކއުންސިލަކަށް ްއެ ްއިންތިޚާބުކުރިޔަސް ންބަރުން

ްމިް ްހުށަހެޅިފައި ްިމއަދު ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ. ްކަެމއް ްެއްއވެސް ކޮށްދެވޭނެ

ްމަޖިލީހުގައި ްމިހާރުވެްސްމި ްޓަކައި ްމަޤްޞަދަކަްށ ްސިޔާސީ ްސީދާ ްހަމަ ްމިއީ ްއިޞްލާަޙކީ ްއޮްތްްއޮތް ހަލާކުކޮށްލާަފއި

ްފޭލްެވގެންދާނެްް ްަކނޑަެއޅިގެން ްހަމަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްނިާޒމު ްމި ްހަލާކުކޮށްލައި، ްއިތުރަށް ްއަދި ްޤާނޫނު ލާމަރުކަޒީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުށަހެޅި ްިއޞްލާޙު ްއެއް ްމައްސަލަ ްޒާތީ ްއެްއެވސް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެކެނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް އިޞްލާޙެއް

ްދޭތެރެ ްވާހަކައިަގިއްްމެންބަރާ ްދައްކާ ްމި ްވަުގތު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނެތް. އަކު

ްއެްއަގއިް ްޗުއްޓީ ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްވެސް ްފިކުރެއް ްސިޔާީސ ްެއްއވެސް އަޅުަގނޑު

ރަށްރަށުެގްކައުްނސިލަރުންނާްއެކިްފަހަރުްމަިތންްްއަޅުަގނުޑގެްާދއިރާްއަށްްޮގސް،ްތަކުރާުރކޮށްްައޅުަގނުޑެގްދާއިރާގެް

ްކުރަްއވާް ްބޭފުޅުން ްެއނގޭ.ްއެ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިހުސާސްތައް ްބޭފުޅުންގެ ްވާތީ،ްއެ ްމީހަކަށް ބައްދަލުވާ

ްރަށްރަުށގެް ްދާއިރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއެނގޭ. ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ މަސައްކަތް

ްނަމަ،ްކަ ްލިބިދީފި ްމިންވަރަށް ްބޭނުންވާ ްއެހީތެރިކަން ްމާލީ ްއެބަތިބި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރަްއޔިތުން އުންސިލުތަކަށް

ްދެމެހެއްޓެިނިވް ްރަނގަޅަށް ްާމ ްއަށް ްތަަރއްޤީ ްރަށުގެ ްޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭނެ، ްރަނގަޅަށް ްމާ ްމިއަްށވުރެ ރައްޔިތުންނަށް

ްޤާބިލުކަން ްިވސްނުމާއި ްކުެރވޭނެ ްކައުންސިލުތަކަްށްްކަންކަން ްބޭބޭފުޅުން ްިތއްބެިވ ްކިަޔަވއިގެން ްުޒވާްނ، ހުރި

ްމަޤާމުެގް ްހަވާލުކުރި ްޤާނޫނުން ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްމިއިން ްބޭފުޅުންނަަކށް ްއެެހންނަމަވެސް،ްއެ ްއެބަތިބި. އިންތިޚާބުވެފައި

ްކަމަކީ ްކުރަމުންދާ ްމިހާރުވެސް ްނެތް. ްގޮެތއް ްައދާކުރެވޭނެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވެސް ްސިވިްލްްޒިންމާ ްއެއްުދވަހު ްދުވަހުން ެދ

ސަރވިސްްއިންްއިދާރީްމުަވްއޒަފުންްއިތުރުކުރާނެ.ްނޫނިއްާޔްކޮންމެވެސްްއެހެންްކަމަކަށްްބޭކާރުްޚަރަދުތަކެއްްކުރާނެ.ް

ްގިނ3ްްަބައްލަވާ!ް ްވުރެ ްތިރީސްހާހަށް ްގާތްަގނަޑަކށް ްއެބަތިބި ްޤައުމުަގއި ްމި ްމިއަދު ްޤައުމެއްަގއި ްތިބި ްމީހުން ލަްއކަ

ްގޮތަްށްސިވި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްޯތ ްއެބަތިބި. ްމުވަްއޒަފުން ްދައުލަތުެގ ްމިދެންނެވީ ްުމވަްއޒަުފން. ްސަރވިސް ލް

ދައުލަތްްހިންގާނީ.ްއެއީކީްެއޮގތަކަށްްދައުލަތެއްްނުހިންގޭނެ.ްދައުލަތައްްލިބޭްއެއްަޗކަށްްުވރެްބޮޑުްއެއްެޗއްްދައުލަތުގެް

ގޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްބައްލަވާ!ްދައުލަުތގެްއެކިްމުއައްަސސާތަުކގެްމުސާރައިެގްޚަރަދަށްްޚަރަދުކޮށްގެންނެއްްނުހިން
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ްމަސްއޫލިްއޔަތުް ްމަޤާމުގެ ްމީހާ،ްއޭނަގެ ްހުންނަ ްޕިޔޯނަކަށް ްރަެށއްގެ ްއާަދއިގެ ްރާއްޖެތެރޭގެ ްމިންވަރަކީ ްހުރި ތަފާތުކަން

އް.ްއޭނަްއަށްްލިބެނީްހަތަރުްހާސްްރުފިޔާ.ްސަރުކާރުގެްއެަކއްެޗއް.ްކުރަންޖެހޭްމަސަްއކަތްްއެަކއްެޗއް،ްޝަރުތުްެއަކއްޗެް

ްމީހާް ްއުޅޭ ްިޕޔޯނަކަށް ްމުައއްސަާސްއެްއގެ ްރުފިޔާ.ްމިނިވަން ްހާސް ްހަ ްއަށް ްމީހާ ްހުންނަ ްޕިޔޯަނކަށް އޮފީހެއްެގްމާލޭގެ

ނޑުމެންގެްމިްަދއުލަުތގެ،ްކީއްޯތްވާީންައޅުަގނޑުެމންްމިްމަޖި ލީހުންްޒިންމާދާރުްއަށްްދިހަްހާސްްރުފިޔާ.ްމިހިރީްއަުޅގަ

ްއެހީތެރިކަންް ްބާރުއަޅައި ްހިންގަން ްދައުލަތް ްއެްއޗަކުން ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްމި ްގޮުތން ްކުރުުމގެ މަސައްކަތެއް

ްޒިންމާ.ްއެްޒިންމާް ްއޮތްްއެންމެްބޮޑުްއެއް ްއޮތް،ްިމއަދުްއެޅިފައި ްއެޅިފައި ނުޑގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީްއަޅުަގނޑުމެްންކޮ

ްަދއުލަ ްގޮތުން ްމިތަނުންްއަދާކުރުމުގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫެނއް ްގެްނގުޅޭނެ ްއުސޫލެއް ްެއއް ްމުސާރަދިނުމުގަިއ ތުގެ

ފާސްކުރިއްާޔްީކއްތޯްވާނީ.ްުދވާލަކުްެދްފަހަރުްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނަށްްސިޔާސީްއިޞްލާޙުަލއިގެންްިމްޤައުމަށްްގެންނަންް

ނުޑޮކށްލުމަށްް ނޑުފު ސިޔާސީްމަޤްޞަދަކަށްްޓަކައިްމަސައްކަްތކުރުމުގެްމަސައްކަތްކޮށްަފއިްމިްއޮތްްލާމަރުކަޒީްނިޒާމުްފު

ްެއްއް ްޒިންމާ ްއެއް ްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ، ްޝަރުތު ްއެއް ްއަދާުކރާ، ްމަޤާމެއް ްެއއް ްދަުއލަތުގައި ްސަރުކާރުަގއި، ބަދަލުގަ.

ރިްރައީސް،ްއުފުލަންޖެހޭްމުވައްޒަފުންގެްމުސާރަްވާންޖެހޭނީްހަމަހަމަ.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީންްވަރަށްްސާފުކޮށްްޢިއްޒަތްތެ

ނޑުމެްން އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަންްއޮތްްއުސޫލެްއގެްވާހަކަްމިްދަންނަވަނީ.ްއެްއުސޫލަށްްވެްސްޢަމަލުކުރަންްއަޅުގަ

މިތިބީްއެްއވެސްްކަމެއްްުނކޮްށްމިއަދުްމިްތަުނގަ.ްއެހެންވީާމ،ްނިންމާލަމުންްވެސްްއަުޅަގނޑުްދަންނަވަްންއޮތްްވާހަކަް

ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްލާމަރުކަޒީްއަކީ ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްހަމަ ްިއންކާރުކުރަމޭ. ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ތަކަށް

ްބޭފުޅުންނަށްް ްެއ ްޒިންމާތައް ްއުފުލަންޖެހޭ ްކައުންސިލުތަްއ ްއޮތް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްމިހާރު ްހަލާކުވާނީ. ްވެްސ ނިޒާމު

ްމާލިއްޔަތަ ްހުރަސްއެޅޭނޭ.ްދައުލަތުގެ ްކަމުގެްސަބަބުން ްމި ްމިްއުފުލަން ްދާނޭ.ްމިއީ ްބުރަބޮޑުެވގެން ްއެއް ްގުނަ ްއެތައް އް

ްބޮޑުް ްމިވަރުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިބެ، ްގޮތުގައި ްމަންދޫބުންގެ ްއިްނތިޚާބުކުރި ްރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި

ްތަނު ްއޮތް ްމިްދަނީ.ްކުރިއަށް ްވެގެްނދާނެ.ްވަމުން ްމިކަން ްއަނިާޔއަކަށް ްހެޔޮނުވާވަުރގެ ްދޭން ްއެއް ްމިްއަނިޔާ ގައިްވެސް

އިޞްލާޙުްމިްގޮތަށްްހަދައިފިއްޔާްއަދިްއެްއަނިޔާްއިތުރަށްްބޮޑުެވގެންދާނެ.ްއަޅުަގނޑުްިއއްޔެްހަވީރުނޫހުންްދެކުނިން،ް

ް ްވެްސ ްމިއަހަރު ްރުފިޔ2912ްްާމިހާރުވެސް، ްވަަރކަށް ްބިލިޔަން ްފަސް ްހަތަރު ްގާތްަގނަޑކަށް ްެވްސ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްދަނީ ްއެ ްބަޖެޓް ްެވގެން ްއިތުރުކޮްށްޑެފިސިޓު ްމަޤާމުތަކެއް ްއިންިތޚާބީ ްދައުލަުތގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަނެްއކާ އިނގޭތޯ.

ްކުެރވެނީ.ް ްއެ ްތަނުގައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްަކތެއްތޯ ްޒިންމާދާރު ްކޮން ްބޮުޑކުރީމާ ްޚަރަދު ދައުލަތުގެ

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޚިޔާނާެތްއތޯ ްކޮންފަދަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަަކއި ްމަޤްޞަދަށްްްރައްޔިތުންނަށް ްސިޔާީސ ްތަނުގައި މި

ްއެޓަކަ ްކުރީމަ ްއެކަން ްޤަބޫލުކުްއި ްމެންބަރުންްވެސްްވަރަށްްވެޭވނީ.ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްޮގތުގައި ރާ

ްރަްއޔިތުންެގް ްދާއިރާގެ ްއަުޅަގނޑު ްވިސްނާވަަޑއިގަތުމަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްވިސްނާވަަޑއިގަންަނާވނެ. ފުންކޮށް

ނޑުްއެްވާހަކަްތިްބޭފުޅުންގެްސަމާލުކަމަށްްނަމު ގައިްތިޔަްބޭފުޅުންގެްއަިރހުންްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްއެދުމެއްްވީމާްއަުޅގަ

ްގެންނަމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާހަަކކޮޅުްނިންމައިލާނަން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް

ް

ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަންްް.11

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނަ ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްިމ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްެއއ11ްީމްބަރު ްްއަށް. ްކަންކަމަށް. ްހުށަހަޅާ 11.1ްކޮމިޓީަތކުން

ް ްއަސާސީ ްއައި.އެލް.ޯއގެ ްއޯގަަނއިޒޭޝަްނ، ްލޭބަރ ްމައ8ްްްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ސަލަްމުޢާހަދާ

ްމަޖިލީހަށްް ްރިޕޯޓު ްމި ްހުށަހެޅުއްވުން. ްރިޕޯޓު ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ

ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށްްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްއިްޤތިޞާދީްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުްކިނބިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރް

ްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރަށް.

ް

ްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްކިނބިދޫްދާއިރާގެ

ް ްައސާސީ ްގެ ްލޭބަރްއޯގަނަިއޒޭޝަން،ްއައި.އެލް.އޯ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި މުޢާހަދ8ްްާޝުކުރިއްޔާ

ްރިޕޯޓަކީް ްމި ްރިޕޯޓު. ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްއިޤްތިޞާދީ ްމައްސަލަ ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ

ވަނަްނަމްބަރުަގއިްވާްގޮތަްށްއިންޓަރނޭޝަނަލްްލޭބަރ2ްްވަނަްމާއްދާގެް)ފ(ގ115ްްެގެްޤާނޫނުައސާސީެގްދިވެހިރާއްޖޭ

ްމުޢާހަދާްްތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް...8ްްއޯގަަނއިޒޭޝަްނ،ްައއި.އެލް.އޯެގްއަސާސީް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންދެވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެްކުިރައށްްގެ

ް

ްކިނބިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފައްޓަވާަފިއް ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްމައްސަލަ ްއެއް.ްމި ްމައްސަލަ ްފޮނުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ަވގުތުްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާްބޭފުޅުންނަކީްްގަ.ްއާެދ،ްމައްސަލަްބެއްލެވިްއިޤްތިާޞދީްކޮމިޓީގައިްއ2911ެޖޫނ6ްްްވަނީް
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ްާދއިރާެގް ްމާމިގިލީ ްމުޤައްރިރު. ްވަގުުތ ްއެ ްއަސްލަމު. ްމުަޙއްމަދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ހިތަދޫ

ްޢަބްދު ްއީވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްއިބްރާހީމު، ްޤާސިމު ްމެންބަރު ްهللاޢިއްޒަތްތެރި ްމާފަންނު،

ްޙަމްދޫނުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިނގުރާދޫ ްރަޝީދު، ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ޙަމީދު،ްފުނަދޫްދާިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްަޢލީްސަލީމު.ްމެދުްހެންވޭރުްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްهللاްޢަބްދު

ްމެންބަ ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ ްޢާޒިމު. ްޝިޔާމުްޢަލީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމީދޫ ްޒަމީރު. ްޫމސާ ނޑު ްއަުޅގަ ރު

މުޙައްމަދު.ްތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު،ްއަދިްމަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްޢާދިލް.ްމިްމައްސަލަް

ް 4ްްދިރާސާކުރުމުގައި ްޮކމިޓީގެ ްކުޑަ ްއަދި ްބޭްއވި. ްއެއް ްބޭްއވިފަިއވ2ްޭޖަލްާސ ްމިްޖަލްސާ ްހަމަެއއާެއއްކޮށް ްއަދި .

ް ްެފއްޓެވުމަށްފަހު ްދިރާާސުކރެއްވުމަށް ްކޮމިޓީން ްިމ6ްްމައްސަލަ ްބައްދަލުވުމުން ްކޮމިޓީެގ ްިމ ްއޮތް ްުދވަހު ްވަނަ ޖޫން

ްހުށަހެޅިފައިވޭ.ް ްފިނޭންސަށް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްސުވާލުތައް ްބަެއއް ްފޮނުއްެވވިއިުރގައި ްކޮމިޓީއަކަށް ްކުޑަ މައްސަލަ

ްމު ްމި ްމިނިސްޓްރީންްއެގޮތުން ްއަދި ްގޮތާ ްދެކިަވޑަިއގަންނަާވ ްިމނިސްޓްރީން ްސަބަބުން ްަތޞްދީޤުކުރުމުގެ ޢާހަދާތައް

ްމިނިސްޓްރީންް ްސަބަބުން ްތަޞްދީޤުކުރެއްވުމުެގ ްމުޢާހަދާ ްއަދި ްމައްސަލަތަކާ ްދިާމެވދާނެ ްމާލިއްޔާތަށް ރާއްޖޭގެ

ްޮކށްފާނެ ްބާޒާރަްށ ްވަޒީާފގެ ްާރއްޖޭގެ ްގޮތުން ްތަޞްދީޤުކުރުުމގެްްދެކިވަަޑިއގަންނަވާ ްަހމައެއާެއކު ްއަދި އަސަރަކާިއ

ްފިނޭންސުންް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްނަމަވެސް ްދެންނެވުނު. ްބެލުމަށް ްއޮތްތޯ ްރިޒަވޭޝަން ްހިމަނަންޖެހޭ ްރާއްޖެ ސަބަބުން

ްލިޔު ްގޮތުން ްބެހޭ ްމުޢާހަދާތަކާ ްމި ްހަމައެއާއެްއކޮށް ްއަިދ ްފާހަގަކޮށްލަން. ްލިބިފައިނުވާކަން ްޖަވާބެއް މުންްމިކަމަށް

ްއޮފްް ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފީހާއި ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްދަންނަވާފައިާވނެ، ްފޮނުވުމަށް ްކޮމެންޓު ްލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށް.

ްކޮންސްޓްރަކްޝަްން ްފޯރ ްއެސޯިސއޭަޝން ްމޯލްޑިވްސް ްިޑވެލޮޕްމެންޓް، ްއިކޮނޮމިކު ްއޮްފ ްމިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް،

ްޓޫރިޒަ ްފޯރ ްއެސޯިސއޭޝަން ްމޯލްޑިވްސް ްސަރވަންޓްްއިންޑަސްޓްީރ، ްސިވިލް ްމޯލްިޑވްސް ްއިންޑަސްޓްރީ، މް

ްއެމްޕްލޯއިމެންޓްްސް ްޓޫރިޒަމް ްސްޕޯރޓްްސ، ްއެްނޑް ްޔޫތު ްރިސޯސަްސ ްހިއުމަން ްއޮފް ްމިނިސްޓްީރ އެސޯިސއޭޝަން،

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއިންޑަސްޓްރީ. ްއެންޑް ްކޮމާޝް ްއޮފް ްެޗމްބަރ ްމޯލްިޑވްސް ްމޯލްޑިވްސް، ްދަ ްއޮފް އެސޯިސއޭޝަން

ނަވާލުމަށްްލިޔުމުންްކޮމެންޓުްލިބިފައިްވަީންމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިކޮނޮމިކުްޑިވެލޮޕްމަންޓާއިްމޯލްިޑވްްސްމިދަންނަވާލިްދަން

ްއެންޑްް ްޔޫތު ްރިސޯސަސް ްހިއުމަން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްާއއި ްއިންޑަސްޓްރީ ްކޮންްސޓްރަކްޝަން ްއޮފް އެސޯިސއޭޝަން

ްފަ ްއެޯސސިއޭޝަންގެ ްއެމްޕްލޯއިމެންޓް ްޓޫރިަޒމް ްއަދި ްކޮމިޓީންްސްޕޯރޓްސް ްކުޑަ ްމަޖިލީހުގެ ރާތުން.

ްނިންމާފައިް ްމަޝްަވރާކުރެްއވުމަށްފަހު ްކޮމިޓީގައި ްގޮތުން ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްފޮނުއްެވވި ްއަށް ްކޮމިޓީ ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު

ް ްއަސާސީ ްައއި.ެއލް.އޯގެ ްއޯގަަނއިޒޭޝަްނ، ްލޭަބރ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްސަބަބުނ8ްްްވަނީ ްތަޞްދީޤުކުރުމުގެ މުޢާހަދާ

ގޮތުންްއަދިްއިޖްތިމާޢީްގޮތުންނާއިްމާލީްގޮތުންްފައިދާތަކެއްްކުރާނެތީ،ްއަދިްެއްމުޢާހަދާްތަޞްދީޤުކުރުމުެގްްއިޤްތިޞާދީ

ްރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާް ްފެންނާތީވެ،ްއަންނަނިވި ްކަމަށް ްކުރާނެ ްއަސަރުތަކެއް ްހެޔޮ ްބާޒާރަށް ްވަޒީާފގެ ްރާއްޖޭގެ ސަބަބުން

ްއެްމުޢާހަދާްތަޞްދީޤުކުރުމުގެްމައް ޖުލަިއ4ްްސަލަްރުހުންްހޯދުމަށްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްފޮނުވުމަށް.ްއަދިްއެުކގައި
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2912ްް ްކޮިމޓީގެ ްއޮތް ްުދވަހު ްފާސްކުރަްއވާފަ.16ްްވަނަ ްިއއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްވަަޑއިގެންެނވި ްބައްދަލުވުމަށް ވަނަ

ްލޭބަރްއޯ ްއިންޓަރޭނޝަނަލް ްކަންތައްަތކަކީ ްރިކޮމެންުޑކުރަްއވާފަިއވާ ްއަސާީސްއެގޮތުން ގަނައިޭޒަޝންގެ،ްައއި.އެލް.ޯއގެ

ްފުރުޞަތެްއގަިއ8ްް ްއަވަސް ްވީއެްނމެ ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްޢަމަލުކުރުމުަގއި ްމައްޗަށް ްއޭގެ ްތަޞްދީޤުކޮށް، މުޢާހަދާ

ްގޮ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްދެންނެވުމަށް.ްވީމާ،ްމިމަޖިލީހަށް ްފޮނުވުމަށްްސަރުކާރުަގއި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ތަކަްށްހަދައި

ނޑުްކޮމިީޓގެްފަރާތުންްރިޕޯޓުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްމިްމައްސަލަްނިންމަވައިްދެްއުވމަށްްއަޅުގަ

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްވަީން ްމި ްަވގުތު ްޕާޓީއަކަްށ ްކޮންމެ ްޕާޓީަތކަށް، ްބަހުސްގައި ްކޮމިޓީ ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްމެންބަރަށް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއެ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްހަމަޖެހިފަ. ްމެންަބރުނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްޕާޓީތަކުން ނުޑ ްއަުޅގަ ހެންވީމާ،

ްފުރަތަމަްޕީ.ޕީ.އެމުގެްފަރާތުންްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާރިފުްރާގެްމެންބަރުްޢަލީްދާއިވަިއކަރަދޫް

ްޢިް ްމުހިއްުމްޝުކުރިއްޔާ ްވަރަށް ްވަގުތަށް ްމި ްމަަސއްކަތަކީ ްކުރައްވާަފއިވާ ްމި ްކޮމިޓީން ްރަީއސް.ްއިޤްތިޞާދީ އްޒަތްތެރި

ް ްއަސާސީ ްއައި.އެލް.ޯއގެ ްއޯގަނައިޒޭޝަްނ، ްލޭބަރ ްއިންޓަރނޭޝަަނލް ްއެނގެނީ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ 8ްމަސައްކަތެްއކަން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްބައިވެރިވެަފއިނުވުމުން ްދިވެހިރާއްޖެ ނޑުމެންނަށްްމުޢާހަދާގައި ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރިމަތިވާ ްދަތިތަކެއް މެންނަށް

ްއެނޭގް ްއެބަ ްވިަޔސް ްކަމަށް ްބަލައިލި ްނިންމުމަށް ްރިޕޯޓުގެ ްކޮމިޓީގެ ްމި ްބަލާއިރު ްއެޮގތުން ްލިބެމުންދަނީ. ޚަބަރުތައް

ްނިންމު ްކޮމިޓީގެ ްކަެމއްކަން. ްަފއިދާކުރާނެ ްޮރގުޮރގުން ްއެކި ްގޮްތގޮތުން، ްެއކި ްގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބުނާ މުން

ް ްއަސާސީ ްައއި.އެލް.ޯއގެ ްއޯގަަނއިޒޭޝަްނ، ްލޭބަރ ްސަބަބުނ8ްްްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްތަޞްދީޤުކުރުމުގެ މުޢާހަދާ

ްކުރާނެތީ.ްއަދިްެއްމުޢާހަދާްތަޞްދީޤުކުރުމުެގް ްފައިދާތަކެއް ްގޮތުން ްއިޖްތިމާޢީްގޮތުންނާއިްމާލީ އިޤްތިޞާދީްގޮތުންާނއި

ޒާރަށްްހެޔޮްއަސަރުތަެކއްްކުާރނެްކަމަށްްފެންނާތީ،ްއަންނަނިވިްރެކޮމެންޑޭޝަނާްއެކުްމިްސަބަބުންްރާއްޖޭގެްވަޒީާފގެްބާ

ްބޭފުޅުންް ްހުށަހެޅީމޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްރުހުންހޯދުމަށްްރައްޔިތުންގެ ްއަށް މުޢާހަދާްތަޞްދީޤުކުރުމުގެްމައްސަލަ

ރާއްޖެްއަށްްވަރަްށްބޮޑެތިްަފއިދާތަކެްއ،ްތަފާތުްރޮގުޮރގުންްނިންމާފައިްމިްއޮތީްއެްބޭފުުޅންްބެއްލެވިްެބއްލެވުމުންްިދެވހި

ްޯއގަނަިއޒޭޝަން،ް ްލޭބަރ ްއިންޓަރނޭޝަނަްލ ްޮއވޭ ްއެބަ ްގޮތުަގއި ްރެޮކމެންޑޭޝަންސްގެ ްދެން ްކަމަށް. ކުރާނެ

ް ްއަސާސީ ްވ8ްީއައި.އެލް.ޯއގެ ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްޢަމަލުކުރުމުަގއި ްަމއްޗަށް ްއޭގެ ްތަޞްދީޤުކޮށް، އެންެމްްމުޢާހަދާ

ްމަޖިލީހުން.ް ްރައްޔިތުންގެ ްހަދާނީ ްޤާނޫނުތައް ްކަންނޭނގެ. ްލަފްޒެއް ްރަނަގޅުޮކށްލަންޖެހޭ ްއެއީ އަވަހަށް،

ސަރުކާރަކުންނެއްްނޫން.ްއެެހންވީމާ،ްއެްތަންްހަދަންްބޭނުންވާްޤާނޫނުތަކުެގްދެލިކޮޕީްެއއް،ްޑްރާފްޓެއްްިމކޮޅަށްްފޮނުާވް
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ްއެހެން ްއޮންނަންވާީނ. ްކަންނޭގެ ްވާހަކަްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއިސްލާޙުޮކށްލުމަށްފަހު ްއެ ވީމާ،

ްދަންނަވަމުންްއިށީންނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްެކނދިކުޅުދޫްދާއިރާގެްފަރާތުންްއަޙްމަދުްޢީސާ.

ް

ްސާްވާހަކަދެއްެކުވން:އިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީދޫްދާކެނދިކުޅު

ް ްރަީއސް.ްއައި.އެލް.ޯއގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮްތ8ްްޝުކުރިއްޔާ ްކުރައްވާފައި ްކޮމިޓީން ްގޮތުން ްބެހޭ ްތަޞްދީޤުކުރުމާ މުޢހަދާ

ްދަން ްއަޅުަގނޑު ްވެްސ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްވާހަކަ ްބަލައިގަންނަ ްފުރިހަމައަށް ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ނަވާލަންްމަސައްކަތް

ްކޮމިީޓް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްަކމަށް ްއޮތް ްކުަރްއވާފައި ްމަސައްކަތެއް ްފުރިހަމަ ބޭނުންވަނީ.

ރިޕޯޓުގައިްއެަބއޮތްްެއކަމާްގުުޅންހުރިްއެންމެހައިްދާއިރާތަކުެގ،ްޚާއްޞަކޮށްްމިކަމާްގުޅުންުހރި،ްވަޒީާފގެްބާޒާރާްގުޅުންް

އިްޖަމާޢަތްތަކާއިްކޮމިޓީންްވަރަްށްބޮޑަށްްމަޝްވަރާކޮށްްޚިޔާލުޯހދައި،ްއަދިްއެކަމާްގުޅުންހުރިްހުރިްމަދަނީްޖަމުޢިއްޔާތަކާ

ްމިް ްއައި.އެލް.ޯއގެ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް. ްހުރި ްކުރަްއވާފައި ްއެކަންކަްނ ްހޯދައި، ްވެސް ްޚިާޔލު ްއިދާރާތަުކގެ ސަރުކާރުގެ

ނޑުްހޯދިްމަޢުލޫމާތު ނޑުްއެްނމެްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންްކޮންވެންޝަންތަކާްބެހޭްގޮތުްންއަުޅގަ ްއަުޅގަ 2ްތަކުގެްތެޭރގައި

ްބޭނުންް ްފާހަގަކޮްށލަން ްއެްއ،ްވަރަށް ނޑުމެނ2ްްްނުކުތާ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމިކަން ްައކީ ްުނކުތާ ްއެބައޮތް.ްއެއް ްެއއް ނުކުތާ

ްއަސަރު ްމީެގ ްނުކޮށްފިއްޔާ ްމިކަން ްމިއަދު ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްސަރުާކރުން ްިދވެހި ްފޯރާްްނުކޮށްފިއްޔާ، ްބޮޑަށް އެންމެ

ފަރާތަކަށް،ްހަމައެކަނިްވަޒީާފްއަދާކުރާްފަރާތްތަެކއްްނޫންްަވނީކީ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވިޔަފާިރވެރިންނަށްްމިްކަމުގެް

ްމިއަުދް ްސިނާޢަތު ްމަްސވެރިކަމުެގ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްާޚްއޞަކޮށް ްލިބޭ. ްއެބަ ްގެްއލުންތަކެއް ްޮބޑެތި ްވަރަށް ސަބަބުން

ްވިޔަފާިރވެރިން،ްްބައްޓަންވެފައި ްތިއްބެވި ްއިްނވެސްުޓކުރަްއވަިއެގން ްސިނާަޢތުގައި ްމަސްވެރިކަމުގެ ްގޮުތން، ްއޮތް މި

ްވެދާނެް ްގެއްލުމެއް ްބޮޑު ްަވރަށް ްިވޔަފާރިވެރިންނަށް ްތިއްބެވި ްއިންވެސްޓުކުަރއްަވިއގެން ްމަސައްކަަތށް އެކްސްޕޯުޓކުރުމުގެ

ް ްއޮތީ. ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަޤއުމުތަކަްށ2914ްްކަމަށް ްޔޫރަޕުގެ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްހިސާބަށް ްއަހަރާ ވަނަ

ްމިް ްއިނާޔަތްަތއް ްލުއި، ްއޮތް ްލިބިދީފައި ްބޭރުކުރުމަށް ްާބވަްތތައް ްބޭރުކުރާ ްބާވަތްަތއް ްއެކްސްޕޯުޓގެ ްނޫނީ ނޑުމަސް ކަ

ްލިބި ްމަޢުލޫމާތު ްއަޅުަގނޑަްށ ްކަމަށް ްނިުގޅިގެންދާނެ ްބަިއވެރިނުެވއްޖެްއޔާ ނުޑްމުޢާހަދާގައި ްއަުޅގަ ްެއއީ ގެންދަނީ.

ްިވޔަފާރިވެރިންނަްށް ްގިނަ ްވަަރށް ްިވޔަފާރިވެރިންނަށް، ްފަންތީގެ ްމެދު ްޚާއްަޞކޮށް، ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ

ލިބިގެންދާނެްވަރަށްްބޮޑުްެގްއލުމަކަށްްވެގެންދާނެ.ްައޅުަގނޑުމެންްއެްއގޮތަކަްށވެސްްެއކަްންއެހެންވާންްދޫކޮށްލުމަކީްމިް

ްޮބޑުްޤައު ްޚާއްޞަކޮށް، ްސިނާޢަތު ްމަސްވެިރކަމުގެ ްވަގުެތްއގަިއ، ްއޮތް ްފައްތަެރއްަގއި ްނާޒުކު ްމިހާ ްއިޤްތިޞާދު މުގެ

ްއެކްސްޕޯޓުކުރުމު ްއުުޅއްްކަންނެލި ްމަސައްކަުތގައި ްބޮޑަށްްގެ ްވަރަށް ްހަމަ ްގަޫބލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވިޔަފާރިތަެކއް ްގިނަ ވާ
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.ްެއކަމުެގްއަސަުރްސީދާްމަސްވެރިންނަށް،ްނުީސދާްގޮތެްއގަްެއއްްނޫން.ްސީާދްނިކަމެތިވެގެްނ،ްހަލާުކވެގެންާދނެްކަމަށް

ނަޑކަށްް% ައޅުަގނަޑށްްގަބޫލުކުރެވެނީްކަންނެިލ79ްްގޮތެްއގައިްމަްސވެރިންނަށް،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމަްސވެރިކަުމގެްާގތްގަ

ސްވެރިންނަށްްވަރަށްްޮބޑުްނިކަމެތިކަެމްއްމަސްވެރިކަމުެގްތެރޭގަ.ްކަންެނލިްމަސްވެރިކަުމގެްތެޭރގައިްިތއްބެިވްހުރިހާްމަ

ްގުނަް ްތިން ްއެރުްންދެގުނަ،ްުނވަތަ ްހުރި ްއަރާަފއި ްބާޒާުރގަިއްކަންނެލިމަހުެގްައގު ްކަންނެލިމަހުގެ ްމިހާރު ލިބިގެންދާނެ

ް ްވަރަށް ްގަބޫލުކުރަނީ ްައޅުަގނުޑ ްެއއީ ްއެބައޮތް. ްފުރުަސތު ްގަބޫލުކުރުމުގެ ްކަމަށް ްދާނެ ްބާޒާުރގައި ބޮުޑްވެއްިޓގެން

ްކުރިމަތިވެަފއިް ްބާޒާރަްށ ްަވޒީާފގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްބޭނުން ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަަމކަށް ްެދވަނަ ްކަމަށް. ގެއްލުމެްއ

ްހައްލުކުރާެންފުރުސަތުލިބެގެންދޭ.ްއެކަމުގެް ްބައިވެިރވުމުގެްސަބަބުން ްމުޢާހަދާގައި ްމި ްމައްސަލަތައް ްގިނަ ްވަރަށް މިހިރަ

ްއެ ްގޮތުގައި ްސީދާ ްފަރާތްތައް.ްފައިދާ ްދޭ ްވަޒީފާ ްގޮުތަގއި ްގަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތަކީ ްކުރާ ްބޮޑަށް ްނމެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއަދު ްކަމަކީ ްމި ްގަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްދެ ްމުހިއްމު ްމިދެންނެވި ވިޔަފާިރވެރިން.

ްމަޖިލީހު ްއުފާކުރަން ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްދޫކޮށްލާވަރު ްކަމަށްވާ،ްނުކޮށް ްޕާޓީ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ގެ

ނުޑމެންްވެސްްމިތިބީްހަމަްއެް ޕީ.ޕީ.އެމުގެްފަރާތުންްމިްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްވަރަށްްފުރިހަމަްއަށްްތާއީދުކުރަްއވައިފި.ްއަުޅގަ

ްގެއްލުންތަ ްބޮޑެތި ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްޤައުމަށް ްސަބަބުން ްނުކުރުމުގެ ްމިކަން ްކުރުމުގަ. ްމިކަން ްއެކު ެކއްްބޭފުޅުންނާ

ްއަުޅަގނުޑް ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްކަމަކީ ްިމ ްގަބޫލުކުރެވޭީތ، ްކަމަށް ްކަމެްއ ްހިނަގއިދާނެ ލިބިގެން

ްގަބޫލުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަރާުތން ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިްޝުކުރިއްާޔ ްމަތިވެރި ްޙުސައިްންާރގެ ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ް.މަދުމުޙައް

 

ްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަތި

ް ްައސާސީ ްައއި.އެލް.އޯގެ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަޖީލީހަށ8ްްްޝުކުރިއްޔާ ްމައްސަލަ ްތަޞްދީޤުކުރުމުގެ މުޢހަދާ

ްއި ްދިރާސާކުރެއްވި ްެއކަން ްއެްއައުމުން، ްމުޤައްރިރަށާއި ްކޮމިީޓގެ ްހުރިހަިއް ޤްތިޞާދީ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިޓީަގއި

ނޑުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ މައްސަލަްރަނަގޅަށްްބައްަލަވިއް ބޭފުޅުންްމި އެކުްޝުކުރުަދންނަވަން.ްއެް މެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ްޤަބޫލުކުރަން ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްތަްއޔާރުުކރައްވާަފއިވާ ްރިޕޯޓެްއ ްމިްއެކަށޭނަ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްއެރިޯޕޓުގަިއވާ ްއަދި .

ްރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަްށް ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްވާހަކަވެސް ްތާއީދުުކރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމުމަށް ްމަޖިލީހުން މައްސަލަ

ްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތަ ްޮގތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްއޮތީ ްމި ްއާދެ!ްރިކޮމެންޑުކުރަްއވާފައި ްވިސްނާަލންޖެހޭ އްްތާއީދުކުރިްނަމަވެސް

ްވާނީ.ްޢާއްމުް ްމިކަން ްދުވަހަކުންބާއޭ ްކިހާ ްހިތަށްއަރާ ްފޮނުއްވުން.ްއަޅުަގނޑު ްތައްޔާރުކުަރއްަވިއްމަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން
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ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކުރިއިރު ްފަހުން ްއެންމެ ްއިތުރުކުރިއިރު ްމުްއދަތު ްވެސް ްގަވާއިދު ްޖަދުވަލުަގިއްހިމެނޭ ްބެހޭ ގަާވއިދުތަކާ

ް ްތ6ްެނިންމީމު ްެވސްްމަސްދުވަހުގެ ްުދވަހު ްއެ ްއައީ. ްޤާނޫނެްއތޯ ްކޮން ްފޮނުވާށޭ. ްޤާނޫނުަތއް ްއެންމެހައި ރޭގައި

ްތާއީދުކުރަން.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަނގަޅު. ްމަސަްއކަތް ްކުރެއްވި ްކޮމިޓީން ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއަށް. ްތާއީދުކުރީ އަޅުަގނޑު

ްައއި.އޯ. ްއާދެ، ްކަމަށް. ްނިމިގެންދާނެ ްގޮތަށް ްިމ ްުއއްމީދުކުރަނީ ްފަދައިންްއަޅުަގނުޑ ްެއގިަވޑަިއގަންނަވާޭނ ްއަކީ އެލް

ްބައިނަލްއަޤްވާމީް ްގޮތުން ްެބހޭ ްއުސޫލުތަކާ ްމާޙައުލާއި ްވެްއޓާިއ ްމަސައްކަތްކުރާ ްޙައްޤުަތާކއި މަސައްކަތްތެރިންގެ

ްމަަސއްކަތްތެރިންް ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްފަރާތް. ްހިންާގ ްމަަސއްކަތް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްފެްނަވރުގަިއ ްދުނިޭޔގެ ގެްފެންވަރުަގއި،

ްމަސައްކަތްަތކެްއް ްގިނަގުނަ ްގަބޫލުކުރަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލާއިުރގައި ްޙައްޤުތަކަށް ްމަސައްކަތްެތރިންގެ ްނުވަތަ ބާޒާރަށް

ްަކނަޑއެޅިފަިއް ްރަނގަުޅްއުސޫލުތަކެއް ްވެއްެޓއް،ްއެންމެ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްކަމަށް. ްެއބަހުރި ްއަދިވެސް ްޖެހިފައި ކުރަން

ްޤަބޫލުކު ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްއާދެ،ްހުރި ްބަލަންޖެހޭނީ. ްކަމަށް ްނޫޅުން ްމަސައްކަތަށް ްަވރަކަށް ްކޮންމެވެސް ރުމަކީ

ްމެދުް ްބިދޭސީންނާ ްގިނަގުނަ ްމަސައްކަތްކުރަމުންާދ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްފުދޭނެ ްހެއްކަކަށް ްބަހުެގ ްމިދަންނަވާ އަޅުަގނޑު

ްކުރެ ްކަންކަން ްފަހަރު ްބަެއްއ ްއަިދ ްގޮތާ ްހިނގާ ްކަންަކން ްގޮތާިއ ްހުރި ްބަލާލިކަުމގަިއްކަންކަން ްމަްއޗަށް ްޮގތުގެ ޭވ

ްނުކުރެވޭ.ް ްޤަބޫލެއް ްވެސް ްކަމަކަްށ ްއޮތް ްޤާނޫނުތަކެއް ްއުސޫލުތަކެއް، ްގިނަ ްމާ ްބެހޭ ްމިކަމާ ްއަދި ވިޔަސް.

ނޑުމެންނަށްްޓަކައިްމަސައްކަތްކޮށްދޭްބަެއއް.ް އެހެންނަމަވެސްްއެއީްވެސްްައޚުން.ްއެއީްވެސްްއިންސާނުން.ްހަމަްއަޅުގަ

ްމަ ްައޅުަގނޑުމެްންއެހެންވީމާ، ްވެސް ްއެއީ ްބަލާއިުރގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކަމަްށ ްމި ްޙައްޤުތަާކއި ސަްއކަތްތެރިންގެ

ްއަދިް ްލިބުމާ، ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްމުސާރަ ނަޑއެޅޭ ްކަ ްޮގތާއި ްއެގްރީމެންޓުކުރެވޭ ްމެދު ްމީހުނާ ްއެ ްކަމެއް. ބަލަންޖެހޭ

ްވިސްް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމައްޗަްށްވެސް ްކަންކަމުގެ ްނިންމާލުމުެގްއެހެނިހެން ްވާހަކަ ްއާދެ،ްއަނެްއކާވެސް ްއެބަޖެހޭ. ނާލަން

ްކުރެްއވިް ްބޭފުޅުން ްުހރިހައި ްމުޤައްރިާރއި ްއެކޮމިީޓގެ ްއާެދ! ްކޮމިޓީން، ްއިޤްތިޞާދީ ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަމުން ްައޅުަގނޑު ްމަސައްކަތެކޭ. ްރަނގަުޅ ްވަރަށް ނޑުމެްންްމަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ްތާއީދުކުރާނެްވާހަކަްދަންނަވަުމންްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަމާތޮފަރެސް

ްރަީއްސްް.الحمد هلل الصالة والسالم على رسول هللا`ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއައި.އެ ްރިޕޯޓުގަިއ8ްްލް.ޯއގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްކޮމިޓީން ްގޮތުން ްބެހޭ ްތަޞްދީުޤކުރުމާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެއް މުޢާހަދާ

ްައޅުަގނުޑް ްދަންނަވަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއެީކގައި ްއޮތުމާ ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް

ނޑިވަުޅަގއިްފާހަގަކޮށްަލންްބޭނުންވާ މުޢާހަދާްއެއްްފަހަރާްދިވެިހރާއްޖެްއިންްތަޞްދީޤުކުރަނ8ްްްއެއްްކަމަކީްމިްްމިްދަ

ްައަވއްޓެރިް ްކަމަކީ.ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއެއީ ްކަެމއްތޯ ްކުރެވިދާނެ ްއަދި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ ބަލާއިރު

ްސިންގަޕޫރު ްކަމަށްވާ ްަޤއުމު ްތަރައްޤީވެފައިވާ ްެއންމެ ްއޭޝިާއގެ ްަބއެްއްނޫންނަމަވެސް ްމީގެތެރެއިން ްވެސް ަގއި
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ނޑުމެންްޤައުމަށްްއެންމެްފައިދާހުރިްގޮތްތޯްމިްކަމަށްް މުޢހަދާތައްްއަދިްތަޞްދީޤުނުކުރޭ.ްއެހެންކަމާއެީކގައިްމިއީްައޅުގަ

ވިސްނައިްމަޖިލީހުންްއަދިްރުހުންްދިންްކަމުގައިްިވއަސްްިމްތަޞްދީޤުކުރުމުގެްއެންމެްފަހުގެްކަންތައްަތއްްކުރަްއވާީން

ްއުްއމީދުކުރަން.ްހަމައެއާއެީކަގިއް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްެގންދާނެ ްބައިްސަރުކާރުންްރަނގަޅަށް ްއެ ްވާތީ ްކަމަށް ސަރުކާރުން

ްޤާނޫނު ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްމުޢާހަދާތައްްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްބަލާއިރު،ްބައެއް ްމުޢހަދާތައްްތަޞްދީޤުކުރަން ްހެދިފައިްއެ ތައް

ްމުޢާހަ ްަބިއ ްއަެނއް ްނަމަވެސް ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްހުރި ްއަދި ްއޮިނަގނޑު ްޤާނޫނީ ްބޭނުންވާ ްތަޞްދީޤުކުރަން ދާތައް

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްތަޞްދީޤުކުރުމަކީ ްމުޢާހަދާތައް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. ްވެސް ފުރިހަމަނުވާކަން

ްމުޢާމަލާ ްކޮށްފައިވާ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްެއކީަގއި ްައއި.ެއލް.އޯއާ ްގޮުތގައި ްވެފައިާވްގަބޫލުކުރާ ްއަދި ތްތަކާ

ްމިް ްއެހެންކަމާެއކީ ްކަމެއް. ްވެފަިއވާ ްމިއަދު ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްބަލާއިރު އެއްބަްސވުންތަކަށް

ްޝުކުރިްއާޔް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްާތއީދުކުރާ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްރުހުންދޭން ްމަޖިލީހުން ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް މުޢާހަދާތައް

ް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްން ްާޕޓީއަކުން ްއެހެން ްބޭނުންވޭ ްަބލައިލަން ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމިް ްމަރުޙަލާ ްރިޕޯޓުކުރުމުގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތުމުން، ްމެންބަރަުކ ްއެފަދަ ްއާދެ، ްއިންތޯ. ްމެންބަރަކު ބޭނުންފުޅުވާ

ްއާދެ،ްްހިސާބުން ްއޮންނާނެ. ްއެހުން ްވޯަޓށް ްމައްސަަލއިަގއި ްމި ްަވގުުތގައި ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ްނިންމާލަނީ. މި

އަނެއްާކވެސްްކޮމިީޓއަކަށްްއަްނނަްބަދަލެއްގެްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްސަރުކާރުގެްމަސްއޫލިްއޔަތުްއަދާކުރާްމިންވަރުްބަލާް

ް ްދާއިރާގެ ްެދުކނު ްމަްއޗަންގޮޅި ްއަށް ްދާއިާރެގްކޮމިޓީ ްހިންނަވަރު ްބަދަލުގައި ްމުޙައްމަދުްރަޝީދުގެ ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްރަޝީދުގެް ްމުޙައްމަދު ްެމންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްއަދި ްޞާލިޙު، ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ޓީްއަށްްހަމަޖައްސައިެދއްވުމަށްްއެމް.ޑީ.ީޕގެްބަދަލުގައިްމަނަދޫްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަުދްޠާރިޤުްމިްކޮމި

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީމަ، ްފޮނުވާފަިއ ްސޮއިކުަރއްވާަފއި ްލީޑަުރ ްގްރޫޕުގެ 29ްްޕާލިމެންޓްރީ ްާމއްދާގެ ެގ2ްވަނަ

ނޑުްއެަކންްއިޢުލާނުކުރަން.ް ް)ނ(ގެްދަށުންްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްާދގ59ްްެރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގްއަށް.11.2ްްދަނީްއެޖެންޑާްްއާދެ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުްމިް-11.2

ްމިް ްހުށަހެޅުއްވުން. ްރިޕޯޓު ްގޮުތެގ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ )ރ(އަށް

ޅުއްވައިެދްއވާނީްޢާއްމުްރިޕޯޓަށްްއެއްވެސްްމެންބަރަކުްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅުއްވާފަްެއްއްނުވޭ.ްމިްރިޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަ

ްކޮމިޓީގެްމެންބަރުްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ
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ް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއަްށ59ްް`. ް)ރ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ށަހަޅުއްވާފަިއވާްިއޞްލާޙުްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުްޢާއްމުްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯުޓްއަޅުަގނޑުްމިްޢިްއޒަތްތެިރްހު

ވަނަްމާއްާދގެް)ރ(ެގ59ްްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްރިޕޯޓަކީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެް

7ްް ްފަހަތަށް ްނަންބަުރގެ 2ްްވަނަ ްމި ްެއއީ ްއިތުުރކޮށް، 59ްްނަންބަރު ް)ރ(ގެ ްމާއްާދގެ 8ްްވަނަ ކަުމގަިއ9ްްއަދި

ް ް)ރ(ގެ ްމާއްާދެގ ްއެ 8ްްހަމަޖެއްސުމަށާއި ްއެއީ ްނަންބަުރ ްަރއްޔިތުންގ19ްްެވަނަ ްޓަކައި ްހަމަޖެްއސުމަށް ކަމުަގއި

ްފޮނުވާފައިް ްއިން ްމަޖިލީހުެގްއިދާރާ ްއެދިަވޑަިއަގތުމުންްރައްޔިތުންގެ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްމަޖިލީހުގެްރައީސް ވާްިއޞްލާޙު

ްގޮްތް ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ްައށް ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްހުށަހެޅުމުން، ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްާޢއްމު ޓަކައި

ްކަންތައްތަުކެގް ްފާހަގަކުރެވުނު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްރިޕޯޓެވެ. ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ނަޑއަަޅއި، ކަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްއަށްްހުށަހެޅިފަިއވާްއިޞްލާުޙގައިްއެްާމއްދ59ްްާރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްް-1ްތެރޭގައި

ްމައްސަަލް ްިނޒާމީ ްމާއްާދގަިއްބަޔާންކުރާ ްމި ްޙާލަތްތަަކކީ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއިން ްމަޖިލީހުެގްއިދާރާ ްއިތުުރކުރުމަށް އަށް

ްބަޔާ ްސަބަބު ްނަމަ، ްނަގަނީ ްސަމާލުކަންނުދިނުމެުގްތަކުރާރުކޮށް ްބަޔާންކޮށް ްސަބަބު ްސަމާލުކަންނުދިނުން، ންކޮށް

ް ްފާހަގަވާކަން. ްެބލިބެލުމުން ްކޮމިޓީން ްމި ްކަމުަގއި ްޙާލަތެއް ްފަދަ ްލިބެންޖެހޭ ްރިޔާަސތަށް ްމަޖިލީހުގެ ް-2އިޚްތިޔާރު

ް ްމަޖިލީހުގެ 59ްްރައްޔިތުންގެ ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ްހުށަހަޅ8ްްުވަނަ ްގޮުތގައި ްނަންބަރުގެ ްވާްވަނަ ްހުށަހެޅުމުަގއި އްވާަފއިވާ

ްޤާނޫނުއަާސސީެގް ްޖުމްހޫިރއްާޔގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއާިއ84ްްގޮތަށް ްޖަލްސާ ްމާއްާދގަިއްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވަަނ114ްްވަނަ

މާއްދާގަިއްބަޔާންކޮށްަފއިާވްޖަލްސާްހިނގަމުންދާްަވގުތު،ްމިްގޮތަށްްއިޞްލާޙުކޮށްފިްނަަމްމިްނަންބަރުްމާނަކުރުމުަގިއް

ް 2ްްމި ްއޮތްކަން. ްފުރުޞަތު ްމާނަކުރުމުގެ ްގޮތުަގިއ ްެއއްގެ ްޖަލްސާ ްބާއްވާ ްއެއްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެްް-3ޖަލްސާ

ް ްޤާނޫނުއަާސީސގެ ްއަދ84ްްިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖެ ްޖަލްސާ. ްއިްއާވ ްބަޔާން ްރިޔާސީ ްަބާޔންކުރާ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްނުވަަތްްަވނ114ްަދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި

ް ްތަފާތު ްއަކީ ްޖަލްސާ ްހުވާކުރާ ްމަޤާމުގެ ްަނއިބު 2ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވީހިނދު،ްމަޖިލީހުގެ ްކަމުަގއި 59ްޖަލްސާ

ް ްމި ްއިޞްާލޙުކުރުމުގައި ް)ރ( ްމާއްދާގެ 2ްްވަނަ ްތަފާތު ްމުހިއްމުކ2ްަޖަލްސާ ްހިމެނުން ްގޮުތގަިއ މުގަިއްއަކުެރއްގެ

ް ްް-4ފާހަގަވުން. ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ 59ްްއެހެންކަމުން ް)ރ(ގެ ްމާއްދާެގ ްނަންބަރުގ7ްްެވަނަ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާަގއިްބަޔާންކުާރ84ްްވަނަްނަންބަރުްިއތުރުކޮށް،ްދިވެހިރާއްޭޖގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާީސގ8ްްެފަހަތަށްް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަތިން ްވަގުތު،ްްގޮތުގެ ްހިނގަމުންދާ ްޖަލްސާ ްއިްއވާ ްރިޔާސީބަޔާން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނގެ

ް ްފެންނަކަމަށް. ްއިތުރުކުރުމަށް ްް-5މިގޮތަށް ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ްއެ ްދިވެހިރާއްޖޭގ9ްްެއަދި ްއެއީ ްނަންބަރު ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްރައީސުލ114ްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްބަޔާންކުރާ ްމާއްދާަގއި ްނުވަތަްވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްފެންނަް ްއިތުުރކުރަން ްގޮތަށް ްމި ްވަގުުތ، ްހިނގަމުންދާ ްޖަލްާސ ްހުވާކުރާ ްމަޤާމުގެ ްނައިުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ް ްް-6ކަމަށާއި، ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ 19ްްއެ ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ްނަންބަރު ްމާއްދާެގ25ްްވަނަ ވަނަ
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ް ްގޮުތގެ ްހަމަޖެއްސުމަށްް)ށ(ގަިއްބަޔާންކުރާ ްގޮތަށް ްަވގުތު،ްމި ްއިްއވާ ްމަޖިލީހަށް ްަޖވާބު ްދޭ ްބަޔާނަށް ްރިޔާސީ ަމތިން

ް ްއަިދ ްކަމަށާއި ްް-7ފެންނަ ްެފންނަކަމަށް. ްތަރުތީބުކުރުމަށް ްއަކުުރ ްފަހަުތގަިއާވ ްމާއްާދގެ ްއެ އެހެންކަމުންްް-8ައދި

ް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ް)ރ(ްއަށްްމ59ްްިރައްޔިތުންގެ ްމާއްާދގެ ްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙު،ްކޮމިީޓގެްނިންމުމާްވަނަ ކޮމިޓީން

އެްއގޮތަށްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވުމަށާއިްއެްއިޞްލާޙާްމެދުްމަޖިލީހުންްގޮތެއްްނިންމުމަށްްޓަކައިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމަށްް

ރުެވވަަޑއިގެންެނވިްވަނަްަބއްދަލުުވމަށްްހާޒ9ްިވަނަްދުވަހުްޭބްއވުނުްމިްކޮމިޓީގ2912ްްެޖޫނ25ްްްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީގެް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވެސް ްނިންމުން ްކޮމިޓީެގ ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްެއވެ. ްނިންމަވާފައިވެ ްއިއްތިފާޤުން މެންބަރުން

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްފޮުނވާފަިއާވ59ްްދަންނަވައިލާނަން. ްއަށް ްއިދާާރ ްމަޖިލީހުގެ ް)ރ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ށްފަހު،ްއެްމާއްދާްއަށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުްއަންނަިނވިްޮގތަށްްބަދަލުކުރަންޖެހޭކަންްމިްއިޞްލާޙުްދިރާސާކުރެްއވުމަ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބެލިބެލުމުންްފެންނަްހިނދު،ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތަްށ59ްްކޮމިޓީން ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްއަންނަނިވި

ްގޮތަކީ ްހުށަހަޅާ ްހުށަހަޅަމެވެ. ްކޮމިޓީން ްމި ްްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާެގ59ްްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ް 7ްް)ރ(ގެ ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްނަންބަރުގެ 3ްްވަނަ ްއިތުރުކުރުން. 59ްްނަންބަރު ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ8ްްވަަނ

ް ްް-8ނަންބަރު. ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަތިނ84ްްްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްގޮތުގެ ްބަޔާންކުރާ ްމާއްދާަގިއ ވަނަ

ްަވގުތު.ްރަ ްޖަލްާސްހިނގަމުންދާ ްއިްއވާ ްަބާޔން ްރިޔާސީ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްާމއްދާެގ59ްްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ

ަވަނ114ްްދިވެހިރާއްޖޭެގްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޤާނޫނުއަސާސީެގްް-9ް.9ނަންބަރުްއިތުރުކުރުން.ްނަންބަރ9ްްު)ރ(ގެްފަހަތަށްް

ްރަ ްމަތިން ްގޮުތެގ ްބަޔާންކުާރ ްހުާވކުރުމުެގްމާއްދާގަިއ ްމަޤާމު ްނައިބު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއާިއ އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ

ރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްް-19ވަނަްނަންބަރު.19ްްވަނަްމާއްާދގެް)ރ(ގ59ްްެޖަލްސާްހިނގަމުންދާްވަގުތު.ް

59ްމަޖިލީހަށްްއިްއވާްަވގުތު.ްއަިދްްވަނަްާމއްދާެގް)ށ(ަގއިްަބޔާންކުރާްގޮތުެގްމަތިންްރިާޔސީްބަޔާނަށްްދޭްަޖވާބ25ްު

ްމާއްދާެގް)ރ(ެގް ްައކުރުެގ8ްްވަނަ ްއެ ްއެއީ ްހަމަޖެއްސުން.ްމީގެއިތުރުނ11ްްްވަަންނަންބަރު ްކަުމގައި ްނަންބަރު ވަނަ

ްމާއްާދއަކަްށް ްވަކި ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގުިޅެގން ްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެންނަ ް)ރ(އަްށ ްމާއްދާގެ ބުނެވިދިޔަ

ވަކިްމާއްދާްއެްއގެްބަަޔކަށްްހަވާލާދީފައިވާްތަންތަނަްށްއަންނާނެްބަދަލުތައްްގެނައުްނ.ްއެހެންކަމުންްރައްޔިތުންގެްްނުވަތަ

ްގޮުތގެް ްރިޕޯޓުގަިއްބަޔާންކުރާ ްމި ްމަޖިލީހުގަިއްއެޖެންޑާކޮށްެދއްވުމަާށއި ްރިޕޯޓު ްމި ްކޮމިޓީެގްފަރާތުން ްޢާއްމު މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހުން ްމައްސަލަ ްމި ްްމަތިން ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްނިންމަަވއިދެްއވުަމށް ްމާއްާދގ94ްްެގޮތެއް ވަނަ

ްގޮތުެގް ްާހޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވި ްބޭފުޅުން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްެއުކ ްރިޕޯާޓ ްމި ްއަދި ްހުށަހަޅަމެވެ. ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީ ްމި ދަށުން

ްހާޒިރީްރިޕޯޓެއްްވެސްްއޮންާނނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެްއކޮށް ްވުމާ ްޖެހިފައި ްައއިސް ްވަގުތު ްހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްހިސާބުން ނޑުމެްނ39ްްމިހާ ްއަުޅގަ ްއަރުވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްަވގުތުޮކޅެއް މިނެޓުގެ

ްޖަހާިއރުްމަސައްކަތްްފަށާނީްމިްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްކުރެވޭްބަހުސަށް.1ްްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު

ް

ް]އަށ13:97ްްްއިްނ12:39ްް:ްހުސްވަގުުތކޮޅު[

ް 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންާޑ ްމިވަނީ ްކުރިމަތީގަިއ 11.2ްއަޅުަގނޑުމެން ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްާމއްދާެގ59ްް. ވަނަ

ްއަ ްވަނީް)ރ( ްރިޕޯޓު ްމި ްރިޕޯޓު. ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ށް

މިނެޓު.13ްްމިނެޓުިއރު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށ22ްްްގަިޑއިރު.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށ1ްްްހުށަހެޅިފަ.ްމިްރިޕޯޓަށްްބަހުސްކުރުމަށްްމިްއޮތީް

މިނެޓު.ްވަިކ3ްްމިނެޓު.ްޤައުީމްޕާޓީްއަށ3ްްްމިނެޓް.ްޕީ.އޭްއަށ5ްްްއަށްްްމިނެޓު،ްޖުމްހޫރީްޕާޓ11ްީޑީ.އާރު.ޕީްއަށްް

ް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮްނމެ ްނިސްބަތްނުވާ ްއެދިވަަޑއިގަންަނވ3ްްާޕާޓީއަކަށް ްުފރުޞަތަށް ްއަޅުަގނޑު މިނެޓު.

ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްގެންދާަނން. ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްމެންބަރުންނަށް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަންްްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ްމިްހިސާބުންްނިމުނީ.11.2ްްއެދިަވޑަިއގެންފަްއެއްްނެތް.ްެއހެންކަމުންްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

11.3-ްް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ނޑު 11.3ްއަޅުގަ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދީނ94/6ްްީ. ދިވެހިރަްއޔިތުންގެ

ޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލުްކޮމިޓީްމަރުޙަލާްނިމި،ްމަޖިލީހަށްްރިޔާޢަތްކުރުމަށްްއެބަިއވަންތަކަންްހިމާޔަތްކުރުމުގެްޤާނޫނަށްްއި

ް ްގަވާއިުދގެ ްރިޕޯޓަށް ްމި 83ްްހުށަހެޅުން. ްދަށުން ްމާއްާދެގ ްރިޕޯޓ15ްްުވަނަ ްމި ްހުށަހެޅިފައިވޭ. އިޞްލާޙެްއ

ޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށްްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމާވަށުްދާއިރާގެް

ނޑުްފުރުޞަުތއަރުން. ްޖަމާލަށްްއަޅުގަ

ް

 ޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވަށުްދާއިރާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދީނ94/6ްްީ`. ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ

ްދިރާސާކުރަްއަވއި،ްްއެއްަބއިވަްނކަން ްއިން ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ްޤާނޫނަށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރިޕޯުޓ. ްގޮތުގެ 6/94ްނިންމެވި ްހިމާޔަްތކުރުމުެގްް ްެއއްަބއިވަންކަން ްދީނީ ިދވެހިރައްޔިތުްނގެ

ަގއިްބޭްއުވނުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގ2919ްެޖޫނ7ްްްއްވީްޤާނޫނަށްް...ވަނަްއިޞްލާުޙގެަނއުމުގެްބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅު

ދެވަނަްދައުރުގެްފުރަތަމަްޖަލްސާގަ.ްއެްބިލާްމެދުްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްގައިްބަހުސްކުުރމަށްފަހުްނިންމެވީްމަޖިލީހުގެް

ްއިޖްިތމާޢީ ްޓަކަިއ ްިއޞްލާޙުކުރުމަށް ްބިލު ްއެ ްއަލީަގއި ްިޚޔާުލތަކުގެ ްފާޅުކުރެއްވި ްފޮނުވުމަށް.ްްމެންބަރުން ްއަށް ކޮމިޓީ



59 

 

ް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބިލާ ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް 14ްްމިދެންނެވި 2912ްއެޕްރީލް ްކޮމިީޓގެ ްއިޖްތިމާޢީ 4ްގަިއްބޭްއވުނު

ް ްކޮމިޓީެގ ްއިޖްތިމާޢީ ްފެްއޓެިވ. ްދިރާސާކުރަްއވަން ްބިުލ ްބައްދަުލވުމުަގއި ްބިލަްށ3ްްވަނަ ބައްދަލުވުެމއްަގއި

ްމަ ްބިލުްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްހޮްއވަަވއި، ްއެްއ ްކޮިމޓީ ްސަބް ްދިރާސާކުރެްއވެވުމަށް ްބިލު ަސއްަކތްކުރެްއވުމަށްފަހު

ްބައްަލވަންް ްބިލު ްއިން ްކޮމިޓީ ްސަބް ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްހަވާލުކުެރވުނު. ްކޮމިޓީާއ ްއެ ްމަަސއްކަްތ ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ

12ްގެްމަސައްކަތްްކޮމިޓީްއިންްނިންމަވާފައިްވަނީްގަ.ްބިލުްދިރާސާކުރައްަވއިްއިޞްާލޙުކުރުމ2912ުޖޫނ11ްްްފެއްޓެވީް

ް 2912ްޖޫން ްކޮމިޓީގެ ްސަބް ްއެ ްޭބއްވުނު ްއިނ2ްްްގައި ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ ްމަަސއްަކތް ްބިލުގެ ްމި ްބައްަދލުވުމުގަ. ވަނަ

ްމެ ްބިލާ ްބައްދަލުކުރަްއވައި، ްބޭފުޅުންނާ ރްޒގެ ްެއފެއާ ްއިސްލާމިކު ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްގެންދިއުުމގައި ްއެްކުރިއަށް ދު

ްސަބްް ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްއެަބޭވ. ްމަޝްވަރާކުރަްއވާފައި ްހޯއްަދވަިއ ްޚިޔާލު ްގޮތުގެ ްފެނިވަޑައިގަންަނވާ ފަރާތްތަކުން

ްއަށްް ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ްިބލު ްއިޞްލާޙުކުރެވިަފއިވާ ްނިންމުމަްށފަހު ްމަސައްކަތް ްއިޞްލާުޙުކރުމުގެ ްބިލު ްއިން ކޮމިޓީ

ް 29ްްހުށަހެޅުމުން 2912ްޖޫން ްގައި ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްއިޞްލާޙުކުރެވުުނ6ްްބޭްއވުނު ްބިލުގެ ްބައްދަލުވުުމގަިއ ވަނަ

ްމެންބަރުންެގް ްކޮމިޓީެގ ްހާޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު ްަބއްލަަވއި ްއިތުރަށް މާއްދާތައް

ްބި ްއިން ްކޮމިޓީ ްސަބް ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްަވނީ ްނިންމަވާފައި ްއެންެމްއިއްތިފާޤުން ްއިޞްލާޙުތައް ްގެންނަވާފަިއވާ ލަށް

ްރިޕޯާޓް ްމި ްޓަކައި ްނިންމެވުމަށް ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްމެދު ްިބލާ ްއިޞްލާޙުކުރަްއވާފަިއވާ ްގޮުތން ްމި ްއަދި ރަނގަޅުކަުމގަ.

ްހުށަހެޅުއްުވމަށް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލު ްއިޞްލާޙުކުެރވިފަިއވާ ްކޮމިޓީްްއެކު ްމި ްޤާނޫނުްްވެސް ްނިންމަވާފަ. ްވަނީ ްއިން

ް ްހިމ6/94ްާނަންބަރު ްެއއްބަިއވަންތަަކށް ްދީނީ ްބިލު،ްިދވެހިރައްިޔތުންގެ ްއިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަްށ ޔަތްކުރުމުގެ

ްކޮމިޓީއިޞްލާޙު ްމަަސއްކަްތ ްފާހަގަކުރައްވާފަްްކުރުމުގެ ްެމންބަރުން ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމެވުމުަގއި އިާވްއިން

ްރިޢާޔަތްކުރެިވފައިވޭ. ްދަޢުވަތުްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ްކޮމިޓީއަދި ްވަޑައިގެްނނެވިްއެުރިވެގން ްހުށަހެޅުއްިވްް،އަށް ޚިޔާލު

ްޚިޔާލަށް ްިރޢާޔަތްކުރެވިަފއިވޭ.ްއިޖުްފަރާތްތަކުގެ ްކޮމިޓީގައިވެސް ްއަންނަނިްތިމާޢީ ްމެންބަރުން.ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަަވނީ ވި

ްދާ ްދެކުނު ްޢަބްދުލްޣަހެންވޭރު ްޙާމިދު ްެމންބަރު ްއިާރގެ ްހޯރަފުށީ ްރަޝީދުފޫރު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަުރ ްދާއިރާގެ މަނަޫދް،

ދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމަދު،ްވެލިދާއިރާގެްމެންބަރުްރުޤިއްޔާްމުޙައްމަހިބަދޫް،ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު

ްދާްމުޙައް ްގަމު ްޢަބްދުލްޣަމަދު، ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްފަރެސްމާތޮއިރާެގ ްދެން ްއިބްރާފޫރު، ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ ހީމުްޑާ

ްމުއްޠަލިބު ްޝިފާޤުފުަވއްމުލަ، ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްމެުދ ްްކު ްދެކުުނ ްފުވައްމުލަުކ ްޢަބްދުމުފީދު، ްމެންބަރު هللاްދާއިރާެގ

ްމުޙައްމަދު. ްދެކުނުްމަސީޙު ްހިތަދޫ ްމުޤައްރިރު. ްލަޠީފުްއެއީ ްޙަސަން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ނޑުް، ްއަުޅގަ ްމަނަދޫްއަދި .

ްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު ްމެންބަރު ްކޮމިޓީްދާއިރާގެ ްބަދަލުވެަވޑަްވަނީ ްއިން ްކޮމިޓީގ2912ްެޖޫނ12ްްްިއގެންފައި ގަ.ްއިޖްތިމާޢީ

ނުޑގެްއިތުުރންްފަރެސްމާތޮްމިޓީގައިްހިމެނިވަަޑއިަގންނަވަނީ،ސަބްްކޮ ޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު،ްއަުޅގަ

ްފާހަގަކުރު ްޠާރިޤު.ްމިކަންކަން ްމެންބަރުްމުޙައްމަދު ްދާއިރާގެ ްޤާނޫނުްނަންބަރުްްމާމަނަދޫ ދިވެހިަރއްޔިތުްނެގ6/94ްްއެކު

ްހިމާ ްއެއްބަިއވަންތަކަށް ްދިރާސާކުަރްއވައިދީނީ ްބިލު ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްކޮމިޓީްަޔތްކުރުމުގެ އިްންްއިޖްތިމާޢީ
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ްަބއްދަލުވުންތަކަ ްވަޑަިއގެންބޭއްވި ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީ ްއެނިގވަށް ްނިސްބަތް ްލިޔުމާްަޑއިގަންނަްދެްއިވްގޮތުގެ ްތާވަެލއް ްވާނެ

ްއެ ްއެހެންވީމާްއެކު ްވަނީ. ްބޭފުޅުން، ްބައްލަަވއިްުހރިހާ ްމިްވެސް ްއާެދ، ްއެދެން. ްމިްްލެްއވުން ްއަޅުަގނުޑގެ ހިސާބުން

ްްްޓަކައިްުޝކުިރއްޔާ.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްރިޕޯޓުްހުށަހަޅައިްނިމުނީ.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރގެް،ައޅުަގނޑުްް.ޝުކުރިއްޔާް ްމާވަށު ްމެންބަރު ްކޮމިޓީެގ ްުހށަހަޅުއްަވއިދެްއވި، ްރިޕޯޓު ްފަރާތުން ްޮކމިޓީގެ

ްޝުކުރު ްޖަމާލަށް ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްމުޤައްރިރުޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިީޓގެ ްއަދި ްކޮމިީޓެގްް،ދަންނަވަން. އިޖްތިމާޢީ

ްޢިއްް ްދެކުުންދާއިރާގެ ްފުވައްމުލަކު ްޢަބްދުްޒަތްތެރިމުޤައްރިރު ްމުޙައްމަދަށާއިهللاްމެންބަރު ްޢިއްްްމަސީޙު ޒަތްތެރިްކޮމިޓީގެ

ެގްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(83ްގަާވިއދުގެްރިޕޯޓަށްްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅިފައިވޭ.ްް،ދަންނަވަން.ްމިްބިލަށްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރު

ް ްފ6ްުދަށުން ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުއިޞްލާޙެއް. ްއިޞްލާޙަށް ްއޮތް ްދެވަަންްއަރުާވނަން.ރަތަމަ ްބިލުގެ އެއީ

ް.ިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާޮތޑާްދާއިރާގެްއަށްްމާއްދާގެް)ނ(ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ްެއއްަބިއވަ ްރައްޔިތުންެގްދީނީ ްިދެވހި ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްހިމާޔަތްކުރުުމގެްން`ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ތަކަށް

ްމާއްދާްޤާނޫނުގެ ްިއޞްލާޙަކީްދެވަނަ ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްއަންނަނިްައށް ް)ނ( ްބިލުެގ ްގޮތަްށްބުނެވިދިޔަ ވި

ދަރުސާތަކުގަިއްމަތިންްމަްގައިްބަޔާންކޮށްފަިއވާްޮގތުގެ)ނ(ްމިްމާއްދާގެް)ށ(ް-2ޢުލީމު،ްއިޞްލާޙުކުރުން.ްއިސްލާމީްތަ

ްކިަޔވައި ްއޮތޯިރޓީްެދވޭނީއިސްލާމު ްކޮލިފިކޭޝަން ްުނވަަތްްމޯލްޑިވްސް ްޔުނިވަރސިީޓއަކުން ްއިޞްލާީމ ްޤަބޫލުކުރާ އިން

ްދާއިރާ ްތަޢުލީމުގެ ްދީނީ ްމަރުކަޒަކުްނ ްތަޢުލީމީ ްމީހުންނަށާއިްއެފަދަ ްލިބިފަިއވާ ްސެޓްފިެކޓެއް ްތަޢުލީމުގެ ްމަތީ ްިއން

ްދެވޭނީްބިދޭސީއިާވްމީހުންނަށޭ.ްައދިްމިްހުއްދަލުކޮށްފަދިވެހިސަރުކާރުންްޤަބޫލުކުރާްެފންވަރަށްްއިސްލާމީްތަޢުލީމުްހާސި

ްތުގެްމުސްލިމުންނަށޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްއެއްްނަމަްސުންނަތްްޖަމާޢަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއް ްފުރުޞަތުތާއީދުކުރަްއވާ ްެމންބަރަކަށް ްދާއިރާގެޒަތްތެރި ްމާވަށު ްޢަބްދުލްޢަްއަރުވަން. ްމެންބަރު ޒީޒުްޢިއްޒަތްެތރި

ްމާލު.ޖަ

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ްއަޅުަގނޑުްއެްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޞްލާޙު.ްހުށަހަޅުއްވާްއިްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްމާވަށުްދާއިރާގ2ްެބިލުގެް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ްލިބިފަް!ކުރައްވާމާފު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްލިޔުން ްއިޞްލާޙުގެ ނޑަށް ްމިްއިއަުޅގަ ނުޑްްނެތިގެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، އުޅެނީ.

ްމި ްްހުށަހަޅާފައި ްބިލުގެ ްބުނެވިދިޔަ ްމ2ްާއޮތީ ްއަންނަނިވަނަ ް)ރ( ްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްވިއްދާގެ )ރ(ް-2ް.ގޮތަްށ

ްދީނަ ްއެހެން ްނޫން ްދީން ްއިސްލާމު ްމަދަރުސާތަުކަގއި ްލޯބިޖައްސަްންދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިތްތަކުގައި ްކުދިންގެ ކަށް

ްގޮތުަގއިް ްއެްއގެ ްމާއްދާ ްދީނެްއ ްއެްއވެސް ްއެހެން ްނޫން ްއިސްލާމްދީން ްައދި މަސައްކަތްކޮްށގެންނުވާނޭ.

ްއިީދގެންނުވާނޭ.ްކިަޔވަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ްއިސްދޫ ްފުުރޞަތުއަރުވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެމންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙް

ްތްތެރިްެމންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެުޅއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްާތއީދުކުަރން.ްމާވަށުްދާއިރާގެްިޢއްޒަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމުއްޠަލިބ3ްްުޝުކުރިއްާޔ.ްބިލުގެ ްއިބްރާހީމު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްފަރެސްާމތޮޑާ ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުޑާްދާއިފަރެސްމާތޮ

ނޑުްމިްއިޞްލާަޙށްްވުރެްފުރިހަމަްއިޞްލާެޙްއްމާވަށުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެިރް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުްހަމަްމިްމާއްދާްއަށްްހުށަހަޅުއްވާފައިްވާތީްއަުޅަގނޑުގެްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްގެްނނަން.ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބިލުގެ ްޖަމާލ3ްްުޝުކުރިއްާޔ. ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްާމވަުށ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު.ް

ް

ްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވަށުް

ަވނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަންނަނިވ2ްްިވަނަްމާއްދާަގއިވާްަހވާލާދެވިފަިއވާްޤާނޫނުގ3ްްެރިއްާޔ.ްހަވާލާދެވިފަިއވާްބިލުގެްޝުކު

ް ްކަންތައް. ްމުހިއްމު ްތަާބވާންޖެހޭ ްއިްޚތިޞާޞާއި، ްފާޅުކުރުމުގެ ްޝިޢާރު ްދީނީ ްއިޞްލާުޙކުރުން. )ހ(.ްް-2ގޮތަށް

ްއެން ްފާޅުކުރުމުގެ ްޝިޢާރު ްދީނީ ްމަސްއޫލިްއޔަތެކޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިނިސްޓްރީގެ ްބެލެހެއްޓުމަކީ ްކަންތައްތައް މެހައި

ްއަދިް ްހުންނަންވާނީ ްނަމާދުގެތައް ްމިސްކިތްތަާކއި ްބިނާކޮށްފައިވާ ްރަށްރަށުގައި ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މިގޮތުން

ްއެތަންތާނގެްމުަވއްޒަފުންްތިެބންވާނީްއެްމިނިސްޓްރީގެްބެުލމުގެްދަށުގައޭ.ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ްއިސްދޫ ްފުުރޞަތުއަރުވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެމންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙް

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްއާދެ،ްމާވަށުްދާއިާރގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު ްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބިލުގެ ްއޮތީ ްމި ްރަފީޤ4ްްުދެން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަުކ ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވަންްބޭނުންފުޅުވާްމެންބަރަކުްއިންނެވިްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙެއް.ްޕީ.ޕީ.އެމުގެްފަރާތުންްއެްއި

ްެއއީް ްނުކުރަްއވާ. ްމެންބަރަކު ްޕީ.ޕީ.އެުމެގ ްބޭނުމެްއ ްފުރުޞަތުގެ ްެއ ްއަުރވާނަން. ްފުުރޞަތު ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ނަމަ،

ވަަޑއިގެންްނެތް.ްްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްާދއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްމިްވަގުތުްޖަލްސާގައި

ްއަބޫބަކުރުް ްޖަމާލު ްޢަްބދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްާމވަށު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްދެން އަޅުަގނުޑ

ްވަނަްމާއްާދގެް)ކ(ްއަށް.8ްްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙުްބިުލގެް

ް
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ް:ޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުންްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވަށުް

)ކ(ްމިނިސްޓްރީްކަމަށްްބުނެފައިްެއް،8ްވަނަްމާްއދާގެް)ކ(ްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލާޙުކުރުން.8ްްބުނެވިދިޔަްބިލުގެް

ްނުވަަތް ްއަށް ްުވޒާރާ ްަކނަޑއަޅާަފއިާވ ްސަރުކާރުން ްބެލެހެއްޓުަމށް ްހިންގާ ްކަންކަން ްގުޅޭ ްިއސްލާމްދީނާ ވަނީ

ްމުއައްސަާސއަށޭ.ް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށް،ްކުރެންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމޫސާ.ް

ް

ްމަދުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ނޑުްއެްިއޞްލާޙަށްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވާަލން. ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ަވނަްމާއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުންްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުަތއްްމިްހުށަހަޅައިްނިމުނީ.ްދެންްމ83ްްިޝުކުރިއްާޔ.ްަގވާއިުދގެް

ް ްަގވާއިުދގެ ްެއީއ83ްްއޮތީ ްއޮތީ. ްމި ްއިޞްލާޙެއް ްއެންމެ ްއިޞްލާޙުތައް. ްހުށަހެޅޭ ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްެތިރްްފަރެސްމާތޮޑާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާެޙއް. ްހުށަހަޅުއްވާ ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ޢިއްަޒތްތެރި

ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާ

އްދާގެް)ށ(ގެްފަހަތަށްްއިތުރުކުރުމަށްްހުށަހަޅާފައިވާްވަނަްމ4ްާޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްބުނެވިދިޔަްޤާނޫނުގެް

ްއުނިކުރުން.4ްްއުނިކުރުން.3ްް)ނ(.ް،4ްވަނަްނަންބަރުްއުނިކުރުން.4ްް)ނ(ްގެްތިންވަނަްނަންބަރާއިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކު ްފުރުޞަތުއަުރވަން. ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާ ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔ. ްދާއިރާގެ ެރންދޫ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމޫސާ.ް

ް

ްމަދުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ނޑުްއެްިއޞްލާޙަށްްވެސްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަްނނަވާލަން.ް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ެގްދަށުންްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްާލޙުތައްްއެްނިމުނީ.ްދެންްމ83ްްިހުގެްަގާވިއދުގެްޝުކުރިއްާޔ.ްމަޖިލީ

ވަނަްމާްއދާގެް)ނ(ގެްދަށުންްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުަތއް.ްއެންމެްފުރަތަމަްމިްއޮތީްފަރެސްމާތޮޑ83ްްާއޮތީްގަާވއިދުގެް

ްބުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ނޑުްހުށަހަޅާްިއޞްލާޙަކީްބުނެވިދިޔަްބިުލގެް ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ެގްފަހަތަށ2ްްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްތަރުތީބުް ްއަކުރުތައް ްއިތުރުކޮްށ،ްއެހެން ްތަޢުލީމު.ްއަކުެރއް ްގޮތުެގް،2ްކުރުން.ްިއސްލާމީ ް)ހ(ަގއިވާ ްމާއްދާގެ )ށ(.ްމި

ްސިޔާސަތުތައްް ްގުޅޭ ްތަޢުލީމާ ނޑައަޅާނީ ްކަ ްފެންވަރު ްމުދައްރިސުންެގ ްިކޔަަވއިދިނުމާއި ްގްރޭޑްތަކަށް ްއެކި މަތިން

ނަޑއަޅާފަިއވާްމިިނސްޓްރީންނޭ.ް ްތަންފީޛުކޮށްްބެލެހެއްޓުމަށްްސަރުކާރުންްކަ

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކުރެންދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއަޙްމަދުްމޫސާ.ް

ް

ްމަދުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ްކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑުްހުށަހެޅިފަިއވާްއިްޞލާޙަށްްފުރިހަމައަށްްތާއީދު

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދިޔުމުެގްކުރިންް ްއިޞްލާޙަށް ްއެ ްއިޞްލާޙު. ްމެންބަުރްހުށަހަޅުއްވާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއޮތީ ްމި ދެން

ނަން.ްއެއީްސަރުާކރުގެްމަސްއޫލިްއޔަތުްއަދާކުާރްއަޅުަގނޑުްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީައކަށްްއައިސްަފއިވާްބަދަލެއްްިއޢުލާނުކޮށްލާ

ްޢަބްދު ްއީވާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުއތުރު ްގަލޮޅު ްިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީަގއި ްބަލާ ގެްهللاމިންވަރު

ްއެމް ްހަމަޖެއްސެވުމަށް ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްިބލެތްދޫ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ .ޑީ.ީޕގެްބަދަލުގައި

ްަގވާއިުދެގް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވާތީ ްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީ ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްގޮތުެގ29ްް-2ޕާލަމެންޓްރީ ްވާ )ނ(ަގއި
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ް ްބިލުގެ ްއިޢުލާނުކުރަން. ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްމެންބަރ3ްްުމަތިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްހުށަހަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ް ްޤާނޫނުެގ ްބުނެވިދިޔަ ްިއޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ް)ހ(ެގ2ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްއަކުަރކީ ްއިތުުރކޮށް،ްއެ ްައކުރެއް ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްހަމަޖައްސަިއ،ްއެހެނ8ްްްފަހަތަށް ް)ށ(ްަކމުގައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްތަރުތީބުކުރުން. 2ްއަކުރުތައް ްޢައްޔަންކުރުމާއި،ް، ްމުދިމުން ްއިމާމުންނާއި ްނަމާދުގެތަކަށް ްމިސްކިތްަތކާއި )ށ(.

ްއިމާމުންނާއިްމުދިމުންނާްގުޅޭްކަންތައްތައްްބަލަހައްޓާނީްމިިނސްޓްރީންނޭ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްތާއީދުކުރަްއވާ ްފުރުޞަުތއަރުވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާ ޝުކުރިއްާޔ.

ްމެންބަރަކު،ްމާވަށުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.ް

ް

ްހަކަދެއްެކވުން:ޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްވާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްމާވަށުް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބިލުގެ ްމެންބަރ3ްްުޝުކުރިއްާޔ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއިުތރުކުރުން. ްއަކުެރއް ްއަށް ްމާއްދާ ވަަނ

ްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.ް

ް

ްހަކަދެއްެކވުން:ވާޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮ

ް ްޤާނޫނުެގ ްބުނެވިދިޔަ ްިއޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ް)ހ(ެގ2ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްއިތުރުކުރުން. ްައކުރެއް ްގޮތަްށ ްއަންނަނިވި ްޤާނޫނެްއަގިއ2ްްފަހަތަށް ްއެހެން ްގޮތުން ްބެހޭ ްނަމާދުގެތަކާ މިްސކިތްތަކާިއ

ްަމވެްސްމިްޤާނޫނުްތަޞްދީޤުވުމަށްފަހުްޢަމަލުކުރާނީްމިްޤާނޫނަށޭ.ްއެހެންްގޮތަކަށްްއޮތްްނަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކުރެންދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއަޙްމަދުްމޫސާ.ް

ް

ްސާްވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްމޫކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ނޑުްއެްިއޞްލާޙަށްްވެސްްފުރިހަމަްއަށްްތާއީދުުކރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(3ްބިލުގެ ްއިތުރުކުރުން. ްއަކުެރއް ްއަްށ ްމާއްދާ ްްވަަނ ްއ3ްަބިލުގެ ްއަށް ްމާއްދާ ކުެރއްްވަނަ

އިތުރުކުރުން.ްމިްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވާފައިްވަނީްުއނގޫފާރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުްޢަލީ.ް

ްާމވަށުް ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްއެ ްނަމަ، ްބޭނުންފުޅުވާ ްހުށަހަޅުްއަވން ްއިޞްލާޙު ްމި ްފަރާުތން ްޕީ.ޕީ.އެުމގެ އަޅުަގނުޑ

ްރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވަށުް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމު ްމެންބަރު،ްމަރުޙޫމު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ އާދެ،ްއުނގޫފާރު

ްހުށަހަ ްމި ްޤާނޫނުގެ ްއިތުރުކުރުން.2ްްޅާލަނީ.ްހަވާލާދެވުނު ްއަކުރެއް ްޮގތަށް ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

)ރ(.ްއެހެންްޤާނޫނެއްގަިއްއެހެންްގޮތަކަށްްބަޔާންކޮށްފަިއްވީނަމަވެސްްމިްމާއްދާގެް)ހ(ގައިްބަޔާންކުރާްުއސޫލުްމިް،2ް

ްފެށިގެ ްތާރީޚުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްވެސްްޤާނޫނަށް ްމަްއޗަށް ްާޤނޫނުތަކުގެ ްއެހެން ްއުސޫލު ްއެ ްހިނގަންަފށައި، ން

ްހިނގާނޭ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްގުރައިދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއިބްރާހީމުްރިޟާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްިއބްރާހީމުްރިޟާްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުގުރައި

ްއެްއިޞްލާޙަށްްައޅުަގނޑުްާތީއދުކޮށްލާްވާހަކަްދަންނަވަން.
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބިލުެގ ްއަށ4ްްްޝުކުރިއްާޔ. ްމާއްދާ ްްވަނަ ްދާއިރާެގ ްމުއްޠަލިުބްފަރެސްމާތޮާޑ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުތޮފަރެސްމާ

ްދާއިރާެގް ްޢަޒީބެ،ްމާވަށު ްއިްޞލާޙު ްހުށަހެޅުއްވި ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމު ްމަރްޙޫމު ްރަީއސް.ްދެންމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅު ްގުޅިގެން ްމިްމާއްދާްއަށްްހުށަހަޅާފައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހެޅުއްވުމާ ަގނޑު

ނޑުްހުށަހަޅައިލާަނން.ްއެްއިޞްލާޙަީކް ްގެެނސް،ްމިހާރުްދެންްއޮްތްއިްޞލާޙުްއަުޅގަ ވަަނ3ްްއޮތްްިއޞްލާޙުްއަނބުރާ

ްމާއްދާގެް)ރ(ގެްފަހަތަށްްއަުކރެއްްއިތުރުކޮްށ،ްއެހެންްައކުުރތައްްތަރުތީބުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރި ްމެންބަރު،ްބިލުގެ ްމެންބަރު،ްޝުކުރިއްޔާ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްށ4ްްއްާޔ.ްޝުކުރިްއޔާ.،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާ ވަނަ

ްމިހާރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްވިދާުޅވީ. ްއެ ްގޮތަށް ްހުށަނާޅުްއވާ ްމިހާރު ްއިޞްލާޙު ްބޭނުންފުޅުވި ހުށަހަޅުއްވަން

ްއަރުވަީނ،ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްބިލު ްމި ްިއޞްލާޙު.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(3ްްެގްފުރުޞަތު ްއަްށްހުށަހެޅުްއވި ވަަންމާއްދާ

ް ްބިލުެގ ްއެހެންވީާމ، ްޢިްއޒަތްތެރ4ްްިރަނގަޅު. ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްައުކރެއް ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ް ްޤާނޫނުގެ ްތަރުތީބުކުރުން.ްދީނ3ްްީބުނެވިދިޔަ ްއަުކރުތައް ްއިތުރުކޮށް،ްއެހެން ްއަުކރެއް ްފަހަތަށް ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއިޚްތިޞާޞް. ްނެރުމުގެ 3ްފަތުވާ ްބިލު، ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްބިލުް)ބ(. ްނިމި، ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ތައް

ްއެފަދަް ްބަލަިއ، ްއިން ްއެކަޑަމީ ްފިޤުހު ްވޭތޯ ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްޚިލާފު ްިއސްލާމްދީނާ ްބިލުގައި ްއެ ްކުރިން ފާސްކުރުމުގެ

ްކަމެއްްފާހަގަކުެރވޭްނަމަ،ްެއަކންްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްކަމާްގުޅޭްކޮމިީޓގެްސަމާލުކަމަށްްގެންނަންވާނޭ.ް

ް

ްކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްޢިއްޒަތްެތިރް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުަވއްމުލަކު ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.ް

ް

ްދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަ

ްދެންމެްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބިލުެގ ްމުއްޠަލިުބ5ްްޝުކުރިއްާޔ. ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްފަރެސްމާތޮާޑ ްއަްށ ްމާއްދާ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙަށްްފުުރޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުމާތޮފަރެސް

ވަނަްަނންބަރުގެްފަހަތަށްްނަންބަރެއ1ްްްވަނަްމާއްާދެގްމާއްދާގެް)ނ(ގ4ްްެޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްބުެނވިިދޔަްޤާނޫނުގެް

ް ްތަރުތީބުކުރުން. ްނަންބަރުތައް ްއެހެން 4ްއިތުރުކޮށް، ،ް ްކީް-2)ނ(. ްޤުރުޢާނަށާއި ްމުޙައްމަދުްކީރިތި ްރަސޫލާ ރިތި

ްމަލާމާތްްهللاްޞައްލަ ްފުރައްސާރަކުރުމާއި ްބޭކަލުންނަށް ްއަޞްޙާބު ްއެކަލޭނެގފާނުގެ ްވަސައްަލމަގެްސުންނަތަށާއި ޢަލައިހި

ްރައްދުކުރުން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއިސްދޫްދާއިާރގެްޢިއް

ް

ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްާތއީުދކުރަން.ް ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބިލުެގ ްމާއްދ5ްާޝުކުރިއްާޔ. ްމުއްޠަލިުބްްވަނަ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްފަރެސްމާތޮާޑ އަްށ

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙަށްްފުުރޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ
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ްމާއްދާ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ް)ނ(ގެ ްއަކުރެއ4ްްގެ ްފަހަތަށް ގެ

ްނޫނ5ްްްއިތުރުކުރުން.ް ްއިސްލާމްދީން ްހެދުމާއި ްތަންތަން ްއަޅުކަންކުރާނެ ްމީުހން ްދީންތަކުގެ ްއެހެން އިސްލާމްދީްންނޫން

ްއެހެންްދީންތަކުގެްޝިޢާރުކަަމށްްބެލެވޭްތަކެތިްިވއްކުމާއިްެގންގުޅުމާއިްއިޝްތިހާރުކުރުން.ް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްފުރުަޞތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު.

ް

ްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިންގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލިމާފަންނުްދާއިރާ

ްްތތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަްނނަވާލަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބިލުގެ ްމެންބަުރ5ްްޝުކުރިއްާޔ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއިތުރުކުރަން ްނަންބަރެއް ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްފުރުޞަތުއަުރަވން.ްްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙަށް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

(ް ްމާއްާދގެ ްއެ ްިއޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަކުރެްއ4ްޝުކުރިއްޔާ ްފަހަތަށް ް)ނ(ގެ (ެގ

އިްކުިރއެރުވުމަށްްނުވަތަްފެތުރުމަށްްބޭރުގެްފަރާތްތަކުންްއިތުރުކުރުން.ްއިސްލާމްދީންްފިޔަަވއިްއެހެންްދީންތައްްރާއްޖޭގަ

ްއެހީްހޯދުމާއިްލިބިގަތުން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުރެންދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްެމންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއަޙްމަދުްމޫސާ.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމޫސާދާއިރާްކުރެންދޫ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއެްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙަްށްވެސްްއަުޅަގނޑުްތާއީުދކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަގވާއިުދގެ ްއިޞްލާޙުތައ83ްްްޝުކުރިއްާޔ. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ްގަވާއިދުެގްްވަނަ ްނިމުނީ. ހުށަހެޅި

އިޞްލާުޙްމިްވަނީްއޭރުްފުރުޞަތ1ްްުވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުންްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހެޅެމުންދިޔައިރ83ްްު

ްފުަވއްމުލަުކް ްެއއީ ްނޭރުވި. ްއަދި ްފުރުޞަތު ްއެ ްނެތުމުން ްވަަޑއިގެްނ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުްއވި ލިބުނުއިރު،

ވަނަްމާއްާދްއަށްްހުށަހަޅުްއވާްއިޞްލާޙު.4ްްއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން،ްބިލުގެްއުތުރުްދާ

ްއަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޢިްއޒަ ްޝުކުރިއްޔާ ްޤާނޫނުގެ ްބުނެވިދިޔަ ްރަީއސް. ްދީނ3ްްީތްތެރި ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްމާއްދާ ވަނަ

ްއިޚްތިޞާްޞް ްނެރުމުގެ ްމަރުަކޒުެގ3ްފަތުވާ ްފަތުވާދޭ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެކު ްފެށުމާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ް)ހ(. ގެ

ްުއފައް ްމަރުކަޒެއް ްޤަރާރަކުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމެދުގަިއްނަމުގައި ްޢިލްމުވެރިންގެ ްއިސްލާމްދީނުގެ ދަވަންވާނޭ.

ްއިސްލާމްދީުނެގް ްދީރާސާކޮށް، ްގުިޅގެން ްމައްސަލަތަކާ ްދީނީ ްފާޅުވާ ްއަލަށް ްމައްސަލަތަާކއި ްޮބޑެތި ްއުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު

ް)ށ( ްމަރުކަޒަށޭ. ްމި ްލިބިގެންވަނީ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްއިޚްތިޞާޞް ްނެރުމުގެ ްފަތުވާ ްބަޔާންކޮށް، ްޤާނޫނަށްްްޙުކުމް މި

ރޒުެގްދަށުންްމިހާރުްހިނަގމުންްއަންނަްފިޤުހުްއެަކޑަމީް ޢަމަލުކުރަންްފެށުމާްއެކުްމިިނސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކުްއެެފއަ

އުވުނީްެއވެ.ް)ނ(ްމިްމާއްދާެގް)ހ(ްގައިްބަޔާންކޮށްފަިއވާްދިވެހިރާއްޖޭގެްފަތުާވއާްބެހޭްމަރުކަޒުްެއކުލެިވގެންވާްގޮތާިއް

މަސްދުވަހުެގްތެރޭގައިްމަރުަކުޒގެްފަރާތުނ6ްްްނެްގޮުތގެްގަާވއިދެއްްމިްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާތާްއެްމަރުކަޒުްހިންގާ

ްއިރުޝާދުް ްފަތުވާތަކުން ްމަރުކަުޒގެ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ް)ހ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްމި ް)ރ( ްޝާއިޢުކުރަްނވާޭނ. އެކުަލވާލައި

ްުމއަްއސަސާ ްދައުލަތުގެ ްދައުލަތަާށއި ްދިވެހި ްދިވެހިރާއްޭޖގެްލިބިގަތުމަކީ ް)ބ(. ްަކމެކޭ. ްާލޒިމުެވގެންވާ ްމައްޗަށް ތަުކގެ

ފަތުވާއާްބެހޭްމަރުކަުޒގެްއެްނމެްއިސްވެރިަޔކަށްްހުންނާނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިޚްތިޔާުރކޮށް،ްޢައްޔަްނކުރާްޝަރްޢީ،ް

ްއިތުރަށްް ްއިްސވެރިާޔގެ ްއެންމެ ްއަިދ ްޢިލްމުވެރިއެޭކ. ްހުރި ްހާސިލުކޮށްގެން ްޢިލްމު ްމަްއޗަށ6ްްްްފިޤުހީ މެންބަރުންެގ

ްމިް ްއޮންނަްނވާނޭ. ްއެްއ ްޮކމިޓީ ްާދއިމީ ްޢިލްމުވެރިންގެ ްިތބި ްހާސިލުކޮށްގެން ްޢިލްމު ްފިުޤހު ްޝަރްޢީ، އެކުެލވިގެްނވާ

ްމަރުަކޒަީކް ްބެހޭ ްފަތުާވއާ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ް)ޅ( ްއެެވ. ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢައްޔަންކުރާނީ ްެވސް ްމެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

ްޒުންްެއއްކިާބވެެގންވާްމިނިވަން،ްމުސްތަޤިއްލުްތަނަކަށްްވާންވާނެްއެވެ.ްސިޔާސީްނުފޫ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަުރް ްދާއިރާގެ ްއިސްދޫ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާ ޝުކުރިއްާޔ.

ްއަޙްމަދުްރަޝީދު.
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ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަ

ނޑުްތާއީުދކުރާްާވހަކަްދަންނަވަން.ް ްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްުވމަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްހުރިހާްއިޞްލާޙުތައްްމިހާރުްހުށަހަޅައިްމިްނިމުނީ.ް ްޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ

ް

ްމަށްްވޯޓަށްްއެހުންް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކ12ްަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ް ްމަތިން ްއުސޫލުގެ ްގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްއެޖެނ1:39ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަނީ ްމި ްަގއި ްއައިޓަމު ްއެހުމަށްް،12ްޑާ ޯވޓަށް

ކުކޮށްެލއްވުމަްށްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްއިނށީެދވަަޑއިގެންްކަޑުކޮޅުަތއްްޗެ

ްވޯޓަްށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދަންނަވާނަން. ްވޯޓަށް ްއަުޅަގނޑު ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަުރވަން. އަޅުަގނުޑ

ދިވެހިާރއްޖޭެގްކުންފުންޏާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުަގިއވާް،19/96ްދަންނަވަންްމިްއޮތީްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްގެންެނވުމަ ްއެްއިޞްލާޙުތައް ްވާތީ، ްނިންމަވާފައި ްކޮމިީޓން ްކަމަށް ްފެނިވަަވޑައިުނގަންނަވާ ްކޮމިޓީއަށް ްިއޤްތިޞާދީ ށް

ްގޮތަކަްށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރެއްވުމާ ްމަޖިލީހުން ްގޮތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީން

ްވޯޓުލާ ްިމްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ްމަޖިލީހުގެ ްއަލުން ނޑު ްވާތީ،ްއަުޅގަ ްލިޔެަފއި ްނަން ްނުބަިއކޮށް ޯބޑުަގއި

ްއަރިހުްން ްއަމީންޢާއްމުގެ ްިލޔުްއވައިެދއްވުމަްށ ްގޮތަށް ްލިޔަްނވާ ްނަން ްވޯޓުަގއި ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްދަންނަވާނީ. ވޯޓަށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްހުރިހާ ްދަންނަވާނަން. ްވޯޓަްށ ްއަޅުަގނޑު ް)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ްވެސްްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުން ރި

ްމިް ްމިހާރު ްވޯޓަށް ްައޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުއަުރވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ްކާުޑކޮޅުަތްއ އިނށީދެވަަޑިއގެން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 19/96ްދަންނަވަނީ ްބިުލގަިއާވް، ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްުކންފުންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިް ްގެންނެވުމަށް ްެއްއިޞްލާޙުތައް ްވާީތ، ްނިންމަވާފައި ްކޮމިީޓން ްކަމަށް ްފެނިަވވަަޑއިނުގަންަނވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ޤްތިޞާދީ

ްގޮތަކަްށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރެއްވުމާ ްމަޖިލީހުން ްގޮތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީން

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް



72 

 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

46ްްވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުވެް

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

92ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

92ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 42ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .22ް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ42ްު. ްއެހެންކަމުން، .ް

ިދވެހިރާއްޭޖގެްކުންފުންޏާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލުަގިއާވްއިޞްލާޙުތައްްގެންެނވުމަށްް،96/19ްނަންބަރުް

ްގޮތަށްް ްހުށަހެޅުއްވި ްޮކމިޓީން ްއެ ްވާތީ، ްނިންމަވާފައި ްކޮމިީޓން ްކަމަށް ްފެިނވަަޑއިނުގަންަނވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ

ް ްމިގޮތަށް ްފާސްވެއްޖެ. ނުޑްމަޖިލީހުން ްއަޅުގަ ްދެން ްބާޠިލުވީ. ްހިސާބުން ްއެ ްބިލު ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއެ ްގުޅިގެން ފާސްވުމާ

ރޑްްސްޕީޝީސްްއޮފްްވައިލްުޑް ވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީް"ކޮންވެންޝަންްއޮންްއިންޓަރނޭޝަނަލްްޓްރޭޑްްއިންްއެންޑޭންޖަ

ްމައްް ްބައިވެރިވުުމގެ ްއިން ްދިވެހިާރއްޖެ ް)ސައިޓީސް(ގައި ްފްލޯރާ ްއެންޑް ްކޮމިޓީންްފައުނާ ްއިޤްތިޞާދީ ސަލަ

ްގޮތަކަްށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެުދ ްފާސްކުެރއްވުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައި

ްްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

46ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

99ްްްްްްްނުދެްއވާ:ްވޯޓު

91ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 42ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .22ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،42ް. .

ރޑްްސްޕީޝީސްް އޮފްްަވއިލްޑުްފައުާންއެންްޑްފްލޯރާް"ކޮންވެންޝަންްއޮންްއިންޓަރނޭޝަނަލްްޓްރޭޑްްއިންްއެންޭޑންޖަ

ްގޮތަށްް ްދިާރސާކުރަްއވަިއްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްަމއްސަަލްއިޤްތިޞާދީ ްބަިއވެިރވުމުގެ ްއިން )ސައިޓީސް(ގަިއްދިވެހިާރއްޖެ

ްކޮމިޓީންް ްބެހޭ ްަކންތައްތަކާ ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްިމނިވަން ްވަނީ ްމި ްކުރިމަތީގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ފާސްވެއްޖެ.

ްރައްޔިތުން ްޖަދުވަލު ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީނ2ްްްެގ ްޢާއްމު ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ައށް

ވަނ89ްްަދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުްނިންމެވިްގޮތުެގްރިޕޯޓު.ްމިްރިޕޯޓަްށްއިޞްލާެޙއްްހުށަހެޅިފަިއވޭ.ްމަޖިލީހުްގަވާއިުދގެް

ްށްްއިްއވަވާލަެދއްވުމަށްްއަމީްނޢާއްމުްއަރިހުންްއެދެން.މާއްދާގެް)ނ(ގެްދަށުންްއެްުހށަހެޅިފައިވާްިއޞްލާޙުްމަޖިލީހަް

ް

ް

 ްވުން:އިްއވެްްއިދާރީްމޭޒުން

ވަިއކަރަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްހުށަހަޅުއްަވއިްިއސްދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދް

ް ްނިްނމުން، ްކޮމިީޓގެ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ްފަހުްރަޝީދު ްއެންމެ ްޕެރެގެރާުފ، ްއަންނަިނވި ްބަޔަށް މި

ް ްޖަދުވަލު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއިތުުރކުރުން. ްގޮތުަގއި ްދެންނެވުުނ2ްްޕެރެގެރާފުގެ ްއިސްވެ ްހުށަހެޅުނު އަށް

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހު ްަރއްިޔތުންގެ ްގުޅިގެން 199ްްއިޞްލާޙުތަކާ ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ްފަހަތަށ19ްްވަނަ ްނަންބަރުގެ ްވަނަ

ވަނ11ްްަަވނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ199ްްެނަންބަރެއްްއިތުރުކުރުމަށްފަހު،ްއެްމާއްދާގެް)ހ(ގެްނަންބަރުތައްްތަރުތީބުކުރުން.ް

ް ްް-11ނަންބަރު. ްޖަދުވަލު ްގަވާިއދުގެ ްމުސްތަޤިއްލ2ްުމި ްއިާދރާތަކުންނާއި ްސަރުކާުރގެ ްބަާޔންވެގެްނވާ ަގއި

ްމަޤާމުތަކުން ްމުސްތަޤިއްލު ްއަދި ްގުޭޅްްކޮމިޝަންތަކުންނާ ްމާލިއްޔަތާ ްއެންމެހައި ްދައުލަތުގެ ްހިންގާ ްނުވަތަ އަދާކުރާ

ްްދިރާސާކުރުން.ްކަންކަންްބަލައި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަްްންބަރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެ

ްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ްއިސްދޫްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

46ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

33ްްވޯޓުްދެްއވީ:

99ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

96ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

.ްއެހެންކަމުންްމިްއިޞްލާޙ33ްު.ްޖުމްލ17ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ33ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްއިްން ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންތަކާ ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިާހރު ނޑު ްއަުޅގަ ފާސްވެއްޖެ.

ްމަޖިލީހު ްރައްޔިތުންގެ ްޖަދުވަލު ްަގާވއިދުގެ ްއިނ2ްްްގެ ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްއިްޞލާޙު، ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި އަށް

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެކު، ްިއޞްލާޙާ ްފާސްކުރެއްވި ްމަޖިލީހުން ްދެންމެ ްރިޕޯޓަށް ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު

ްފާސްކުރުމާ ްއިޞްާލޙުތައް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްގެްނނަން ްގަވާއިދަށް ްމެންބަރުންނަށްްްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މެދު

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

45ްްްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

91ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

93ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 35ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .16ް ްޖުމްލަ ްމިނިވަްނ35ް. ްއެހެންކަމުން .

ް ްޖަދުަވލު ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްއިން ްކޮމިޓީ ްެބހޭ ްކަންތަކާ ްހުށަހަޅާފަިއާވ2ްްމުއައްސަސާަތކުެގ އަށް

ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްފާސްކުރެއްވިްްއިޞްލާޙު، ްމަޖިލީހުން ްގެްނނަން ްރިޕޯޓަށް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ިއން

ނޑުްދެންްވޯޓަށްްދަންނަަވންްމިްއޮތީ،ްއިންޓަރނޭޝަނަލްްލޭބަރްއޮގަނަިއޒޭޝަންް އިޞްލާޙާްއެކުްފާްސވެއްޖެ.ްައޅުގަ

ޤްތިޞާދީްކޮމިޓީްިއންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެިވްމުޢާހަދާްތަޞްދީޤުކުރުމުގެްމައްސަލަްއ8ްި)އައި.އެލް.ޯއ(ގެްއަސާސީް

ްގޮތަށްްފާސްކުރުމާްމެދުްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުެދއްުވމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

45ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

36ްްވޯޓުްދެްއވީ:

99ްްްްްްް:ވޯޓުްނުދެްއވާ

92ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 36ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުަމށް .18ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ36ްް. .

ް ްއަސާސީ ް)އައި.އެލް.އޯ(ގެ ްޮއގަނަިއޒޭޝަން ްލޭބަރ ްތަޞްދީޤ8ްުއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމައްސަަލްމުޢާހަދާ ކުރުމުގެ

ްދަންނަވަީން ްމި ްވޯޓަށް ްައޅުަގނޑު ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮަތށް ްނިންެމވި ްިދރާސާކުރަްއވައި ްއިން ްކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިނ59ްްްރައްޔިތުންެގ ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްިއޞްލާޙު. ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްއަށް ް)ރ( ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްނިންމެް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ްެގންނެވުމަށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްރިޕޯޓު ްގޮުތގެ ވި

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްެމންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެދު ްފާްސކުެރއްވުމާ ްއެކު އިޞްލާޙުތަކާ

ނުޑްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްަރއްިޔތުން ވަނަްާމއްދާގެް)ރ(ްއަްށ59ްްގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުްާޢއްމުްކޮމިޓީްއިންްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް
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ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކުރެްއވުމަށް ްއެކު ްއިޞްލާޙުތަާކ ްހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ްގެންނަވަން މެންބަރުންނަށްްްގަާވއިދަށް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

46ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

94ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

91ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްރަްއޔިތުންެގ41ް.ްޖުމްލ21ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ41ްުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓު

ް ްގަވާއިުދގެ ްއިނ59ްްްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްިއްޞލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއަށް ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްަރއްޔި ްރިޕޯޓު ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ްެގންނަވަން ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ތުްނގެ

ްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.12ްްއިޞްލާޙުތަކާްެއކުްފާސްެވއްޖެ.ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްމަސަްއކަތްތަކުެގްދަށުންްމިއަދުްައޅުަގނުޑްއިތުރުްއެހެންްަމސައްކަތ13ްްޖެންާޑްއައިޓަމުްއަޅުަގނުޑްމިްދަނީްއެ

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްގެންދާނީ 11.3ްްކުރިއަށް ްނަންބަރު 6/94ްޤާނޫނު ްއެއްަބއިވަންތަކަްން، ްދީނީ ްރައްޔިުތންގެ ިދވެހި

ްކުރިް ްރިޢާޔަތްކުރުން ްމަޖިލީހުން ްނިމި، ްމަރުޙަލާ ްކޮިމޓީ ްބިލު ްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް އަްށްހިމާޔަތްކުރުމުގެ

ްދަންނަވަން.ް ްނުކުމެވަަޑއިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ްގޮތަކަށް ްކޯރަްމްހަމަވާނެ ގެންދިއުން.ްމަޖިލީހުގެ

ް ްވަނީ ނަޑއެޅިފަިއ ްކަ ްބަހުސަށް 1ްްމި ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ 22ްްަގޑިއިރު. ްޕީ.ޕީ.ެއމަށް ްޑީ.އާރު.ޕ13ްްީމިނިުޓއިރު. މިނިޓު.
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މިނިޓު.ްވަކިްޕާޓީއަކަްށ3ްްމިނިޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ3ްްްމިނިޓު.ްޕީ.އޭްއަށ5ްްްޓީްއަށްްމިނިޓު.ްޖުމްހޫރީްޕ11ްްާއަށްް

ް ްމެންބަރަކަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކންމެ ްެގއްލިއްޖެ.3ްްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ްކޯރަމު ްލިބޭނެ. ްފުރުޞަތު މިނިޓުއިުރގެ

ްރަނގަބީލުްޖައްސަަވއިދެްއވުންްއެދެން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް

ް

ްންމުންްނި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަހައިް ްެގއްލިގެންްަރނގަބީލު ްކޯރަމު ްހިނގަމުންދަނިކޮށް ްޖަލްސާ ްގޮުތގ5ްްެމަޖިލީހުގެ ްެބލިއިރު،ްގަާވއިދުަގިއވާ މިނިޓު

ް 5ްްމަތިން ްމަޖިލީހުގެ ްވަގުތު ްމި ްހަމަެއއްނުވި. ްކޯރަމް ްވެސް ްބެލިއިރު ްއެބަދޭ.3ްްމިނިޓު ްހިނގަމުން ްއެްއ ކޮިމޓީ

ްކުރިއަްށްއެހެ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްގަސްތުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ންވީމާ،

ް ްއޮންނާނީ ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްނިންމާލަން. ްހިސާބުން ްމި ްއެކު ްލިބިފަިއނެތުމާ ްކޯރަމް 9ްގެންދެޭވވަރަށް

ްަގއި.9:99ްވާްއަންގާަރްދުވަހުްހެނދުނ2912ްްުއޮކްޓޯބަރް

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

_________________ 

 

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

 

 

.ްމިލަންދ3ްޫމަޢުޞޫމު.ްهللاް.ްކެާލްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދ2ުގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.ް .1

ް ްރިާޟ. ްޢަލީ ްމެންބަރު 4ްދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދު. ްޢަލީ ްމެންަބރު ްާދއިރާގެ ްވެލިދޫ ްމެންބަރ5ްު. ްާދއިރާެގ ްއިނގުރައިދޫ .

ްޢަބްދު ްهللاްޙަމްދޫން 6ްޙަމީދު. ްރަޝާދު. ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްމެންބ7ަ. ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ްއަޙްމަދުް. ރު

ް ްޢަބްދ8ުމުޙައްމަދު. ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްކެޔޮދޫ .ް ްهللا ްޢަބްދ9ުޝާހިދު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމުލަކު .ް ޔާމީންްهللا

ް 19ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ްޙަމީދު. ްޢަބްދުލްމުޙްސިނު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ ްމެންބަރ11ްު. ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ .

ް ްޝަރީފު. 12ްއަޙްމަދު ްދާއިރާގެ ްއިްސދޫ .ް ްއިބްރާހީމު. ްރަޝީދު ްއަޙްަމދު ްމެންބަރ13ްުމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ .

ްޢަބްދު ްއަބްދުއްރަޙީމު 14ްهللا. ްޢަބްދުލްޣަފޫރު. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްގަމު ްމެންބަރ15ްު. ްދާއިރާގެ ްމާވަށު .
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ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު 16ް.ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްޙަސަން.ް.ްފުަވއްމުލަކު .ްހިތަދ17ްޫރަފީޤު

 ދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު.

ް

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްމެންބަރުން:ްނެތްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންް

 

 

ްމަނިކު .1 ްމެންބަުރްމޫސާ ްދާއިރާގެ ްޢާޒިމުްމެދު.2ް.ްހުޅުހެންވޭރު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ހެންވޭުރް.3ް.ްހެންވޭރު

ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު .4ް ްޢަބްދު. ްއީވާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްهللاގަލޮޅު .5ް.

ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްއުތުރު ްމައްޗަށްޮގޅި .6ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ ްދެުކނު މައްޗަްށގޮޅި

ްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ.7ް.ްޙައްމަދުްރަޝީދުމު މާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާެގް.8ް.ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللا .9ް ްރަޝީދު. ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު .19ް.

ްޙުސައިްންމަނިކު ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންަބރު ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްއަޙްމަުދް.11ް. ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ހޯރަފުށީ

ްރަޝީދު .12ް ްޢަބްދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްهللاއިހަވަންދޫ .13ް ްމުޙައްމަދުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ބާރަށު

ްޝިފާޒު .14ް ްދާ. ްދިއްދޫ ްސަމީރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު 15ްއިާރގެ ްމުޙައްމަދުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ްމުޖުތާޒު ްނޮޅ16ްި. ްނަޝީދުްވަރަމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ .17ް ްޢަލީް. ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

ްޢާރިފު .18ް ްމޫސާ. ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްއުުތރު ްކުޅުުދއްފުށީ .19ް ްދާއިާރެގް. ްދެކުނު ުކޅުދުއްުފށީ

ކޮމަންޑޫްދާއިރާެގް.21ް.ްޙުސައިންްަކނޑިތީމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދު.29ް.ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު

ދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްފުނަް.23ް.ްކެނދިކުޅުދޫްާދއިރާގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްޢީސާ.22ް.ްމެންބަރުްޙުސައިންްވަޙީދު

ް ްސަލީމު. 24ްޢަލީ ްޠާރިޤު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ .25ް ްމުޙައްމަދުް. ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ އަލިފުށީ

ްނާޝިޒު .26ް ްޒުބައިރުދުވާ. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްާދިއރާގެ ްފަރު .27ް ްމެންބަ. ްާދއިާރގެ ްވިސާމުްމަޑުްއވަރީ ރު

ްޢަލީ .28ް ްޢަލީ. ްތަސްމީނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ ްކެންދޫ .29ް ްއަޙްމަދުް. ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ އޭދަފުށީ

ްޞާލިޙު.39ް.ްސަލީމު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްހިންނަވަރު ްމެންބަރުް.31ް. ކުރެންޫދްދާއިރާގެ

ްމޫސާ ްއަޙްމަދު .32ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫ .33ް ްރޮޒައިާން. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ްއާދަމު .34ް ްއިބްރާހީމުގުރައި. ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްިރޟާްޫދ .35ް ްޙުސައިންް. ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ މަިތވެރި

ްމުޙައްމަދު ްާދއިާރގެ.36ް. ްވަޙީދުްޮތއްޑޫ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއިބްރާހީމު.ްމާ.37ް. ްމެންބަުރްޤާސިމު ްދާއިރާގެ މިގިލީ

38ް ްމުޙައްމަދު. ްރުޤިއްޔާ ްމެންަބރު ްދާއިރާގެ ްމަހިބަދޫ .39ް ްނަޢީމު. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފެލިދޫ .49ް.
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ްނާޒިމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިާރގެ ްދިއްގަރު .41ް ްއަޙްަމދު. ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްޙަމްޒާްބިލެްތދޫ .42ް މީދޫް.

ްމުޙައްމަދު ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .43ް ްޢާމިރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްުކޑަހުވަދޫ .44ް.

ްޒަމީރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ .45ް ްަރޝީދު. ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ .46ް ވިިލގިީލް.

ްރާމިޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްރިޔާޟުް.47. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ .48ް ގެމަނަފުީށް.

މަަޑވެލިްދާއިާރގެް.59ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު.ްތިނަދޫްދާއި.49ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު

ްމުޙައްމަދުްނާޒިމު ްމުއްޠަލިބު.51ް.ްމެންބަރު ްއިބްރާހީމް ްެމންބަރު ްދާއިރާގެ ްދާއިާރެގްް.52.ްފަރެސްމާތޮޑާ ގައްދޫ

ްއާދަމު ްޒާހިރު ްމެންބަރު .53ް ްމުފީދު. ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމެދު ްފުވައްމުލަކު .54ް ްދެކުނުް. ފުވައްމުލަކު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްމުޙައްމަދުهللاްދާއިރާގެ ްލަބީބު.55ް.ްމަސީޙު ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ފޭދޫް.56ް.ްހުުޅމީދޫ

ހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާެގް.58ް.ްމަރަދޫްދާއިާރގެްެމންބަރުްޙަސަންްޢާދިލް.57ްް.ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްަފހުމީ

 .ހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.59ް.ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްްއަސްލަމުް
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