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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.ްޢިްއޒަތްތެރ02ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0200/3/38/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަަސއްކަތެއްްނެތް.3.2ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްޔާސަުތންްއަންގާްއެްނގުންްކޮމިޓީތަުކގެްބައްދަލުވުން.ްރ4ްިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

5ްއާްދެމެދ4:25ްުއިްންހަވީރ9:41ްްުހޯމަްދުވަހުްހެނދުނ2112ްްުޑިސެމްބަރ24ްްުކޮމިޓީތަކުގެްބައްދަލުވުން.ްް-4.1

މިނެޓުްކޮމިޓީެގްބައްދަުލވުންތަްއ37ްްަގޑިއިާރއ3ްްިއްދަުލވުންްބޭްއވިފަިއވޭ.ްމިގޮތުްންއެްުދވަހުްޖުމްލަްކޮމިޓީްެއއްެގްބަ

ްގޮތް.ް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭްއވުމަށް ްކޮމިޓީތައް ްއޮތީ.ްމިއަދު ްމި ްކަމަށް ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓ9:31ްީހިނގާފައިވާ ަގިއްއިޤްތިޞާދީ

ް ްކޮމިޓީ،ްކޮމ9:31ިގައި.1ްކޮޓަރި ްަގާވއިދު ްަގއި ްކޮޓަރި 9:31ްގައި.3ްޓީ ްކޮޓަރި ްޮކމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ގައި.2ްަގއި

11:15ް ްކޮޓަރި ްކޮމިީޓ ްކޮމިޓީ، ްބެހޭ ްކަންތަާކ ްމުައްއސަސާތަކުެގ ްމިނިވަން 1ްގަިއ ްސަރުކާުރގ2:11ްެަގއި. ަގއި
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ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަާދކުރާ 1ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްކޮމިޓ2:11ީަގއި. ްޕެޓިޝަން ްަގއި ްކޮޓަރިް، ކޮމިޓީ

ްަގއި.3ްގައިްޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތުގެްބިލުްދިރާސާކުރަްއވާްޮކމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ2:11ްިަގއި.2ް

ްްއެޖެންޑާް-4.2 4.2ްްއައިޓަމު ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގ128ްްެރައްޔިތުންގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމާއްާދގަިއވާ ވަނަ

ްކޮމިޓީން ްއެ ްއެއް ްމައްސަަލ ްފޮނުވޭ ްރިޔާސަތަށްްްކޮމިޓީއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަކނަޑއަޅުްއވަިއ، ްސުންގަޑި ނިންމަވާނެ

ވަނަްމާއްާދގަިއވާްޮގތުގެްމަތިންްޢިއުލާނުކުރަން.128ްްއަންަގވާފަިއވާްކޮމިޓީްއާއިްުސންގަޑިތައްްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

ް ްކޮމިޓީ. ްް-1އިޤްތިޞާދީ ްބިލު، 31ްްރަހުނުގެ 2113ްމެއި ްިޒންމާވުް-2. ްޚަރަދަށް ްދައުލަތުގެ ްބިލު، މެއ31ްްިމުގެ

ްބިލު،ްް-2113ް.3 ްވިޔަފާީރގެ ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަދި 31ްްކުދި ްބިލު،ްް-2112ް.4ޑިސެމްބަރު ެމއ31ްްިއާިބޓްރޭޝަން

ެމިއ31ްްއަިމއްލަްފަރުދުންގެްވިޔަފާީރގެްބިލު،ްް-2113ް.6ެމއ31ްްިވިޔަފާރިްރެޖިސްްޓރީކުރުމުގެްބިލު،ްް-2113ް.5

2113ް ްއިންޓެގްރިޓީް-7. ްނަންތަްއްްކަސްޓަމްސް ްފޮނުއްވާފައިވާ ްޢައްޔަނުކުރުމަށް ްމެންބަރުން ކޮމިޝަނުެގ

ް.2113މެއ31ްްިދިރާސާކުރުމުގެްމައްސަލަ،ް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްުސވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.5ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްކަންް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްމިއަަދުކ6ްްައއިޓަމު ްވެސް ްދަށުން ްއައިޓަުމގެ ްމި ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުން ްރައީްސގެ މަޖިލީހުގެ

ްމަސައްކަތެއްްނެތް.

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްވެސްްކަމެއްްނެތް..ްމ7ަައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ
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ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފައިްއޮތްްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްތ8ައައިޓަމު ްކުރިްނ ްއިޞްލާޙުކުރު. ްކުށެއް ްބިލެއްެގ ްކުށެްއްޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ން.

ްްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްް.9ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމިއަދުގެްއެޖެންާޑަގއިްމަސައްކަެތއްްނެތް.ް.11ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަށްްއިއްެޔްވެސްްދަންނަވާލިްފަދައިންްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންް.11އަިއޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްމިއަދުްއެޖެންޑާަގއިްމިްހުރީްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަންްނިންމޭތޯްމަސައްކަތްކުރުމަށްްަގސްތުކޮށްފަ.ް

.ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީންްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްިވ11.1ްއައިޓަމުްްއެޖެންޑާް-11.1

ްހުށަހެޅުއްވުން.ްވ2113ްަ ްރިޕޯުޓްމަޖިލީހަށް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުަރއްަވއި ްބަޖެޓު،ްބަޖެޓު ްދައުލަުތގެ ްއަހަރުގެ ނަ

ްވާނީް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުއްވުން.ްމި ްރިޕޯޓު ްމި ްއޮންނާނީ މިއަދު

ްމި ްފުރުޞަތުައރުވާފަ. ްނިޔަލަށް ްއިރާދަކުރެއްިވޔާްްމިއަދުގެ ްއަދި ްމާދަމާ. ްއޮންނާނީ ްބަހުސްކުރުން ްގޮތުން ްބެހޭ ރިޕޯޓާ
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ް ްހުށަެހޅެއްވުމަށް ްރިޕޯޓަށްްއިޞްލާޙު ްއޮންނާނެ.ްމި ްދެންެނވުން ްވޯޓަށް ްބަޖެޓަށް ްމި ްދުވަހު ިޑސެމްބަރ23ްްުބުރާސްފަތި

ިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްމެންބަރުންނަށްްްއާްހަމައަށ3:11ްަގއިްމެންބަރުންނަށްްވާނީްފޮނުވިފަ.ްމިްރިޕޯޓަށްްމިއަދ2112ްު

ްމާމިގިީލް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްދަންނަވައިެލވިފަ. ވާނީ

ްޯޕޑި ްުފރުޞަތުއަރުވަން ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިބްރާހީމު. ްޤާސިމު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި އަމަށްްދާއިރާގެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްވިލުފުށީ ްެއއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވުމަށް. ްރިޕޯޓު ވަަޑއިގެން

ްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުް

ްބެހޭ ނޑުްނިޒާމާ ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްްޢިއްޒަތްތެރި ްަގާވއިދުގެ ްއެްއްމިްނެގީ ްދަށުން.85ްްމައްސަލަ ް)ށ(ގެ ަވނަްމާއްދާގެ

ް ްހުށަހަޅާތާ ްއެ ްނަމަ، ްހުށަހަޅައިފި ްޤަރާރެއް ްނުވަތަ ްބިލެއް ްމަޖިލީހަށް ްމަިތން ްގޮުތގެ ްމާއްދާަގިއވާ ދުވަސ14ްްްއެ

ްްތެރޭގައިްއޭގެްފުރަތަމަްކިޔުންްއިްއވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަ 27ްްވެސް ްމަޖިލީހަށްްްވަނ2112ްަނޮވެމްބަރު ްމި ުދވަހު

ް ްއިްއވާފައިުނވާތީެވ، ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްއަިދވެސް ްޤަރާރެއްގެ ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްމިކަްނ28ްްއަޅުަގނޑު ްވީއިުރގައި ދުވަސް

ްކުރީގެް ްސީދާ ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްކަމެއް. ްކުރަންޖެޭހ ްގޮތުން ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީމަ، ނުކޮށް

ްހި ްނަޝީދު ްކުޑަޮކްށްރައީސް ްހެދިގެން ްވާީތވެ،ްެއކަމާ ްކަމަކަށް ްހިންގަވާފަިއވާ ްއެްޑވަިއޒަރަުކ ންގަވާފަިއވާ،ްނަޝީދުގެ

ްވަަރްށް ްއެކަންްސާފުކޮށްލަދެއްިވއްޔާ ްމަޢުލޫމާތުލިބެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްއޮތް މަޑުޖައްސާލަންޖެހިފައި

ްއެ ްސްޕެޝަލް ްމިއީ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްެއއީ ްޙުސައިްންރަނގަޅު. ްއިބްރާހީމު ްހުްނނެވި ްކުރިން ްގޮތުަގއި ްއެްއގެ ްނވޯީއ

ްމިް ްމަޢުލޫމާތުލިބެނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްަޤރާރެއް. ްއޮތް ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްުގޅިގެން ްކަމަކާ ްހިންަގވާފަިއވާ ޒަކީ

ްބޭް ްނުފެންނާތީވެ ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްމިކަން ްބާވަތުން ްކަމަށް.ްއެކަްންމައްސަލަިއގެ ްއޮތީ އްވިަފއި

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަރަށްްަރނގަޅު.ްސާފެއްްނޫން.ްމި ްބުނޭ،85ްްސާފުކޮށްލަދިނިއްޔާ ް)ށ(ގައި ްމާއްދާގެ 14ްވަނަ

ްދުވަސްްތެރޭަގއިްފުރަތަމަްކިުޔންްއިްއވަންޖެހޭނޭ.

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރުގެްނިޒާާމްބެހޭްނުކުތާގައިްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްވަކިްގޮތަކަށްްޢަމަލުކުރަންްބޭނުންވެގެންްެއކަންްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ްލިބިވަޑައިގަީތް ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ްވިދާޅުވީާމ، ްވާހަކަ ްލިބިވަޑަިއެގންފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ްވިދާުޅވީމާ، ްވާހަކަ ލަސްކުރި

ްސެ ްއެީއ ްާސފުކޮށްލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްެއކަްންކޮންގޮތަކުންތޯ ްގޮުތގަިއ ްދެއްާވ ްމަޢުލޫމާތު ްައޅުަގނޑަށް ކްރެޓޭިރއެޓުން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްތަރުތީބުގަިއ ްއެކަުމެގ ްެއއީ. ްނޫން ްކަމެއް ްއޮތް ްއަްނގަިއގެން ްޮގތަކަށް ްވަކި ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްއޮތީ. ްމިހާރު ްހިސާުބގަިއ ްގެންނަ ްޖަްލސާއަކަށް ްއޮންނަ ްދެން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހަމަ ލިޔުންތަުކަގއިްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްމިހާރުް ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްގެންަދނީ. ްކުރަމުން ްެއކަން ްއެކު ްހުރުމާ ްކަންތައްތައް ްސާފުކުރަންޖެހޭ ްއަދި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ްެއކަންް ްމަތީން ްގޮތުގެ ްގަާވއިުދަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ، ްނިމިފަ. ްބަލައި ްއެ ްެވސް ްގޮތުން ްލީގަލް ްވަނީ މި

ްއެޖެންާޑކުރާ ްއެއްްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާމިގިލީ ނޑު ްއަޅުގަ ނަން.

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްހިން ްމަޖިލިސް ްަރއީސް، ްމިހާުރްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާުޅވަނީ ްވެްސ ްިއއްވަްނވީމަ ްނަން ްމީހެއްގެ ްމަނިކުފާނު ގެވުުމގަިއ

ތިމަންނަްމިްނަންްއިއްވަނީއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޤަރާރުްއެއްޗެހިްވެސްްހަމަނުޖެހޭްކަމަށްްވަނީްވިްއޔާްތިމަންނަްއަށްްލިބިދޭް

ންމެހެންްސެކްރެޓޭރިއެޓުގެްވާހަކަދަްއކާނެްޤާނޫނީްބާރުގެްދަށުންްއެކަންްއަދިްނުކުރަމޭްބުނެލީމަްއެްނިމުނީްނޫންތޯ.ްކޮ

ްބަހައްޓާފަިއް ްކޮޅަށް ްއެތާ ްވަަޑިއގެން ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްހިތާމަކުރަން ްވަރަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްނެތް. ކަމެއް

ް ްމީހުންނަކަށް ްވެްސްއެހެން ްަގޑީަގއި ްހިންގާތީވެ.ްއެހެންވީމާ،ްވޯޓުލާ ްތާ ްތި ްޑިސްަކަޝނެއް ްބޮޑު ްއަށް ވާހަކަްއަމިއްލަ

ްއެް ްނުވާތީ ްކަމުަގއި ްރަނގަޅުކަެމއް ްކުރުމަކީ ްއެކަން ްބަހަްއޓާފައި ްގެނެސް ްބޭފުޅަކު ްހަމައަށް ްޕޯިޑއަމާ ްނުދެއްކޭ. އެއް

ްވާހަކަްދަންނަވާލީ.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.އާދެ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްައޅުަގނޑުްމާމިގިީލްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަ

ް

ްމާމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްވާހަކަދެއްެކުވން:
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ނޑުްބަޖެޓުްކޮމިީޓްދިރާސާކުރެްއވިްބަޖެޓުގެްރިޯޕޓުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްމަނިކުފާނުް `.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ނޑުްފަށައިަގންނާނަން. މިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީންްްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއަޅުގަ

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްކޮމިޓީނ2113ްްްރައްޔިތުންގެ ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްއެއް ްޓޭބަލްތަކާ ްހުރި ްމީގައި ްދަންނަވާލުމުގައި ްރިޕޯޓު ްމި ްއާދެ! ްރިޕޯޓު. ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ޗިއްސާްދިރާސާކުރަްއވައި

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްބޭނުންވާނެ. ްަވގުުތ ްގިނަ ްވަރަށް ްނޫޅޭނަން. ްދަންނަވާކަށެއް ްއެ ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްދިޔުމުން ހަމައަށް

ްވެްސް ްަރއީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްވާހަކަ. ްއެ ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެންވީމާ،ްިޢއްޒަތްތެރި ޑޮކިއުމަންެޓއް.

ުދވަލުތައްްވެސްްވަރަށްްގިނަ.ްޖަދުވަލުތަކެއްްވެސްްއެބަްހުިރ.ްވަރަށްްބޮޑެތިްބަދަލުތަެކއްްދަންނަވާލަން.ްއާދެ!ްމީގެްޖަ

ް ްމި ްއާދެ! ްފަދައިން، ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްަރީއސަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްގެެނވިފަ. ްވަނީ ްބަޖެޓަށް ްމި 2113ްވަނީ

ް ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހެޅުނު ްއަހަރަށް ްބަޖެޓ16.9ްެވަނަ ްރުިފޔާެގ ްކޮމިޓީްންބިލިއަން ްދިރާސާކުރާ ްަބޖެޓު ްއެހެންނަމަވެސް އް.

ބިލިއަންްރުފިޔާްއަށްްމިްބަޖެޓުްކުޑަކުރުމަށްފަހު.ްވަރަށްްގިނަްބަހުސްތައ15.3ްްްބެއްލެވުމަށްފަހުްނިންމަވާފައިްމިްވަނީް

ްއޮ ްމިނިސްޓްރީ ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްބެއްެލވުމަށްފަހު ްގޮތްގޮތަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްފިނޭންސާްހިނގުމަށްފަހު، ފް

ްދަރަނިް ްދައުލަތުގެ ްމިއަދު ްވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު ްވެސް ްމުައއްސަާސތަކާ ްއެހެން ްދައުލަތުގެ ްވާހަކަެދއްކުމާ،ްއަދި އެްއކޮށް

ްދެންނެވިް ްމި ްފެންނާތީ ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްޮކންމެހެން ްފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ ްމިގޮތަށް ްބަލައި ްމިންވަރަށް ބޮޑުވެފަިއވާ

ްކުރަް ްެއކަން ްޓަަކިއްގޮތަށް ްދިރާސާކުރުމަށް ްބަެޖޓު ްަދއުލަތުގެ ްައކީ ްކޮމިޓީ ްދިރާާސކުރާ ްބަޖެޓު ްއާދެ! ްަވނީ. ްއވާފައި

ް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްާއއ179ްްިރައްޔިތުންގެ ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ް)ރ(ގަިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެއް. ްކޮމިޓީ ްއުފައްދާފަިއވާ ްުގޅިގެން ްކޮމިޓީ ްކޮމިީޓ2113ްްްއިޤްތިޞާދީ ްދިރާސާކުރާ ްއަހަރުެގްދައުލަތުެގްބަޖެޓު ވަނަ

ް ްވަނީ ްފޮނުއްވާފައި ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ2112ްްޮނވެމްބަރ27ްްުއަށްްރައްޔިތުްނގެ ްބޭްއެވވި ްުދަވހުގައި ްއަންގާރަ ވީ

ް 3ްްމަޖިލީހުގެ ްަދއުރުގެ ްަގާވއ25ްިވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްއިން. ްޖަލްސާ ްވަނަ ވަަނ179ްްދުގެ

ް ްަމތިން ްގޮުތގެ ް)ރ(ގަިއވާ ްބަޖެޓ2113ްްުމާއްދާގެ ްމަސަްއކަތް ްދިރާސާކުެރއްވުުމގެ ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުެގ ވަނަ

ް ްޢަމަލުކޮށް، ްމަތިން ްގޮުތެގ ްމާއްާދގަިއވާ ްއެ ްނިންމައި، ްކޮމިޓީން ްމެދ2113ްްުދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓާ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްޓަ ްނިންމުމަށް ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްރިޕޯޓެއް.179ްްކައި ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ް)ކ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްކޮމިޓީންް ްއާދެ! ްބެލެވިފަ. ްވަނީ ްގޮުތގައި ްބައެްއގެ ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްޖަދުވަލުތަަކކީ ްހިމެނިފައިވާ ްރިޕޯޓުގައި ްމި އާދެ!

ްދިރާސާކުރާ ްވަނީ.ްއާދެ!ްބަޖެޓު ްއެގޮތަށް ްއަްނިންމަވާފައި ްމަޖިކޮމިޓީ ްކީ ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްކުރީަގއިލީހުގެ ވެްސްްއާއި

ްއުފައްދާފަްދެންނެވުނު ްގުޅިގެްނ ްކޮމިޓީއާ ްއިޤްތީޞާދީ ްކޮމިޓީފަދައިން ްއާދެ!ްއިވާ ްކޮމިޓީގަިއްްެއއް. މި

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްެއކުަގިއްމެްނބަރުނ22ްްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ްރިޕޯޓާ ްމި ްލިސްޓެއް ްމެންބަރުންގެ ްއެ .

ްވަގުތުްަސލާމަތްކުރުމުގެްގޮތުން.ްއާދެ!،ްނެތީމުްނޑުްއެްލިސްޓާްހަމައަކަްށްދާކަށެއްވާނެ.ްކޮންމެހެންްއަޅުގައިްއެކުެލވިފަ

ްދިރާސާ ްކޮމިޓީން ްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ްދަންނަަވއިްމައިަގނކުރެއްވި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަްސލުތައް ްއާދެ!ލެޑު ްބަލާނަން. ް-1ްވޭތޯ
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ްޓްރެޜަރީ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްްންއިްމިނިސްޓްރީ ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްއަހަުރގ2013ްްެރަްއިޔތުންގެ ވަނަ

ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ .2-ްް ްމަރުޙަލާަގއި ްބަޖެޓ2013ްްުކޮމިީޓގެ ްަދއުލަތުގެ ްތަފްވަަންއަހަރުގެ ްކޮމިޓީްލުސީެގްއިތުރު ްއެ

ްބޭނުންވެގެން ްހޯް،އަށް ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްހިނދުްްމުން،ދެންނެވުްވަންދައްމިނިސްްޓރީ ދެންނެވުނު

ްްތަކުގެމަޢުލޫމާތުްބައެއް ްތެެރިއން ްބަޖެޓ2013ްުލިބުނު ްއަަހރުގެ ްތަފްީސލުވަނަ ްަބއެއް ނޑުމެންނަށްްްގެ ްއަުޅގަ ވަނީ

ނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދެްއވާފަ.ްވެސްްވަްލުސީގެްތަފްބަޖެޓުްަކއުންސިލްތަުކގެއޭގެތެޭރގައިްޮއފީސްތަކާއިްްލިބިފަ.ްއާދެ!

ްރައްޔިތުްއާދެ! ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުެގ ްއަހަރ2013ްުްނގެ ްްގޮތުންްްބެހޭްބަޖެޓާްގެވަނަ މެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެރި

ްފާޅުކު ްއާދެ!ތަްޚިޔާލުރެްއވި ްެވްސްރިޢާޔަތްކުރެވިަފއިޭވ. ްޓްރެޜަރީްކަށް ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްްމިނިސްޓަރްއޮފް އަދިްާއއި

ްކަމާ ްބޭފުޅުންނާއިްމިނިސްޓްރީގެ ްހައުސިްބެހޭ ްއޮފް ްއިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓަރ ްއެްނޑް ްއެްންގ ްއަދި

ްކަމާ ްބޭފުޅުންނާްމިނިސްޓްރީގެ ްބެހޭ ްްރީމިނިސްޓް، ްސްޓޭޓް ްއޮފް ްއެްހެލްތުއެންޑް ްކަމާްއަދި ބެހޭްްމިނިސްޓްރީގެ

ްބޭފުޅުންނާ ްްރީމިނިސްޓް، ްސްޓޭޓް ްއޮފް ްއެނަރޖީްންވަޔަރަމންޓުއެއެންޑް ްއެްއެންޑް ްޕާމަނަންޓުްްއަދި ްމިނިސްޓްރީގެ

ްއެމަތިންްްތުމުގެކޮމިޓީގެްއެދިަވޑަިއގައާއިްްސެކްރެޓަރީްއޮފްްއެިޑއުކޭޝަްނގެްޕާމަނަންޓުްާއއިްމިނިސްޓްރީްސެކްރެޓަރީ

ްް،މަޝްވަރާކުެރވިްބޭފުޅުންނާ ްއަދި ްބަދަލުކުރެވިފައިވޭ. ްޓްރެޜަރީްންމަޢުލޫމާތު ްއެންޑް ްިފނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްގެްޖަދުވަލުރިޕޯޓުތައްްމިްޓީންްސާފުކުރައްވަންްބޭނުންފުޅުވިްމަޢުލޫމާތުގޮތުންްމެންބަރުންނާއިްކޮމިްގުޅޭްބަޖެޓާްހޯއްދެވި

ްހިމެނިފައިްގައ2ްި ްވެްސ ްެއކިވާނެ. ްދައުލަުތގެ ްުމޢައްސަސާތަކުންނާިއ ްމުސްތަިޤއްލު ްނާއިއިދާރާތަކުންްެއކިއެިކއެކި

ްއެކިް ްކޮމިޓީއެކި ްސިޓީތަކާްފަރާތްތަކުން ްފޮނުއްވާަފިއވާ ްކޮްއަށް ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްފޮނުއްވިްްމިޓީއަދި ްފަރާތުް،އަށް ްގެްއެ

ްލަފާކުރ2013ްި ްއަހަރަށް ްބެހޭްވަނަ ްވާހަކަްބަޖެޓާ ްވެސް ްެއްއްްދެެކވިފަިއވޭ.ގޮތުން ްކޮމިޓީ ްސަބް އަދި

ހިމެނޭްސަބްްްއި.ީޕގެްމަޝްރޫޢުތަުކގެްތަފްސީލުެލވިފައިްވަނީްޕީ.އެސް.އަް.ްމިްސަބްްކޮމިޓީްއެކުަލވައިެލވިފަިއވޭއެކުަލވައި

ްރިޕޯޓެް ްހޯއްެދވުަމށްކޮމިޓީގެ ްްއް ްޖަުދވަލް ްއާދެ! ްހިމެނިފައ3ްިޓަކައި. ްެއކަން ްަގއި ްމަނިޓަރީްވާނެ. މޯލްިޑވްސް

ްބަޖެޓުއޮްއޮތޯރިޓީންނާއި ްއޮފީހުން ްފަންނީްކޮމިޓީްްޑިޓަރްޖެނެރަލްގެ ްދެއްވާފައިވާ ްޖަދުވަލުްްގެރިޕޯޓުްއާދެ!ް.ލަފާްއަށް

ބަޖެޓުްބެހޭްބޭފުޅުންްްއޮތޯރިީޓެގްކަމާްއަދިްއެްގަވަރުނަރާގެްއަދިްޯމލްޑިވްސްްމަނިޓަރީްއޮތޯރިޓީްވާނެ.ްގައިްހިމެނިފައ4ްި

ްްތުުމގެވަަޑއިގައެދިްްކޮމިޓީގެ ްބައްދަލުމަތިން ނޑުމެންނާ ްއެކަމަށްއަޅުގަ ްއެްކުރަްއވާފަިއވޭ. ްބޭފުޅުންނަށްްްޓަަކއި ހުރިހާ

ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްާއދެ!ްއަޅުަގނޑު ްޝުކުރުދަންނަވާލަން. ްކުރިްއެކު ްމަސަްއކަތް ްޮގްތްކޮމިޓީގައި ްގެންދެވިފަިއވާ އަށް

ްމަސައްކަތްދަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓ2013ްުކުރާނަން.ްންނަވާލަން ްދައުލަުތގެ ްއަހަރުގެ ްކޮމިޓީްވަނަ ފުރަތަމަްްންދިރާސާކުރާ

ްއާދެ!ބައްދަުލވުމުަގއިްޮކމިޓީގެްމުޤައްރިރުކަމަށްްްމިް.ްއާދެ!ވަނަްދުވަހ2012ްުނޮވެމްބަރ27ްްުބައްދަލުވުންްބޭްއވުނީް

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއަޅުަގނޑު ްހޮއްަވވައިްވަރަށް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްުޝކުރުްއެކަމަށްްްެދއްވި.އެކު ދަންނަވާލަން.ްޓަކައި

ްއެ ްހަމައެހެންމެ، ްމުޤައްރިރަްްއަދި ްނައިބު ްްާއދެ!ްށްކަކޮމިީޓގެ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްދާއިާރެގްއެމް.ޑީ.ޕީަގއި ބިލެތްދޫ

ތަްއްކުިރއަށްްގެންދާނެްއެއަށްފަހު،ްކޮމިީޓގެްމަަސއްކަތްްވަަޑިއގެންނެވި.ްާއދެ!ހޮވިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްޢިއްޒަތްތެރިް
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ްމަްޝވަރާކުެރވުނުްްގޮތަކާ ްގަާވއިދުް.މެދު ްިހންގާ ްކޮމިީޓގެ ް ،މީގެއިތުރުްނ، ްއަހަރ2012ްްުދައުލަުތގެ ްބަޖެޓުވަނަ ްގެ

ްްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރާ ްއިސްލާޙުބޭނުންުކރެއްވި ްަގވާއިދު ްބަޖެޓުަގާވއިދަްއެކުެރއްވުމަށްފަހު، ްކޮމިޓީްކީ ެގްދިރާސާކުރާ

ްއާދެ!ްގޮތުަގއިްގެގަާވއިދެއްް ްހަމަޖެހުނު. ްކޯރަމަކީްއަޅުަގނޑުމެން ްހިމަނައި،ްބަރުންކަމަށްންމ8ްެްއޭގެތެެރއިން

ްއަހާނީވޯޓަްނަމަވެސްއެހެން ްއަމެންބަރުނ12ްްްށް ްިނންމުމަށް ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްކަމަށް ްހާޒިރުގަިއ ނޑުމެންނަްށްގެ ޅުގަ

ްއާދެ!ނިން ްގެންދިުއމަށްްމުނު. ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތްތައް ްކޮމިީޓގެ ްބައްދަލުވުމުގައި ްމަސައްކަތުްމި ްގެްޓަކައި

ްގޮތަކާތާވަލު ްްކުރަްއވާނެ ްރައީސަށްް،  ކުެރއްވުމަށްފަހުމަސައްކަތްމެުދ ްމަޖިލީހުގެ ްފުރިަހމަކޮށް ްމަަސއްކަތް ކޮމިޓީގެ

ނޑުމެންނަށްްހަމަޖެއްސުނު.ްއާދެ!ްއެހެންނަމަވެސްްބަޖެޓުްކަމުގައިްޑިސެމްބަރ20ްްއާދެ!،ްފޮނުއްވާނެްސުންަގޑި ްއަުޅގަ

ްވަރަ ްގުިޅގެން ްދިއުމާ ްލަސްެވގެންދިޔަ ްމަސަްއކަތް ްކުރަންކޮމިޓީގެ ްމަސައްކަތްތަްއ ްތަފާތު ްސަބަބުންްށް ޖެހުމުގެ

ްނުނިންމިފައަޅުަގނޑުމެންނަ ްތާރީޚަށް ްއެ ްވަނީ ްފަށް ްދެވަަނ ްއަެނއްކާ ްހަމައެއާެއީކގައި ްއަދި ްހަރަ. ނޑި ްސުންގަ 22ްށް

3.073ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްޖުމްލަްފަހުްޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެްމަޝްރޫޢަށްްެއއަށްް.ވެސްްަކނޑަެއޅުްއވިްކަމުގައިޑިސެމްބަރް

ނޑައެުޅމަށް،މި ްކަ ްރުފިޔާ ނޑަެއޅުްއވާފައިްްމިލިޔަނ3073.5ްްްލިޔަން ްކަ ްތަފްސީްްވާރުފިޔާ ްމަތިން ުލްގޮުތގެ

ްސަދިރާސާކުރެއްް ްމެންބަރުން ްނިންމެވުމާވުމަށް ްއެކުަލަވއިލެވުމަށް ްއެއް ްކޮމިޓީ ްމިްބް ްކުރީަގއިް،ދެންނެވިްގުިޅެގން

ް،ޭއގެްސުންަގނޑިްުޅަގނޑުމެންްނިންމާފަިއވޭ.ްއާދެ!އަް،ސަބްްކޮމިީޓގެްމަސަްއކަތްޮކށްެއްދެންނެވިްފަދައިްންއިސްެވް

ްބަޖެޓުއެ ނޑުމެން ްތާރީްހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ްރައީސަށްްއެރުވޭނެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނަޑއެޅީ ްކަ ްކަމުގައި ޑިސެމްބަރ23ްްޚެއް

ްކަމަށްް ްނިޔަލަށް ްދުވަުހގެ ނަޑއަުޅއްްް،ވަނަ ްކަ ްވެސް ްއަހަރުެގްދައުލަތުެގްބަޖެޓ2013ްުްވާފަިއވޭ.ްއާދެ!ކޮމިޓީން ްވަނަ

ްބަޖެޓުމަަސއްކަްދިރާސާކުރެްއވުމުގެ ްފެއްޓެްްތ ްކޮމިޓީްނ ްދިރާސާކުރާ 02ްްީވ ްދުވަހު،2012ްިޑސެމްބަރ ްއެްްވަނަ

ް ްބައްދަުލވުމުގ2ްަކޮމިޓީގެ ްވަނަ .ް ްޖުމްލަ ްކޮމިޓީްނ ްގެންދިއުމަށް ްުކރިއަށް ްމަަސއްކަތް ބައްދަލުވުމެއ31ްްްކޮމިޓީގެ

ް ްޖުމްލަ ްގާތްަގނޑަކަށް ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްމަސަްއކަތުަގއި ްމި ްއަދި ްހޭދަކުރެވ45ްްިބޭއްވިަފއިވޭ. ކޮމިޓީގެްް،ަގޑިއިރު

ް ްމެންބަރުްނ ްޒިރުެވވަަޑިއގެންހާބައްދަލުވުންތަކަށް ްްގޮުތގެނެވި ްރިޕޯޓެއްނިސްބަތް ްމިްްއެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ްވެްސ

5ްްޖަދުވަލް ްމުގައި ްމިނިވަން ްބައްދަލުވުމުަގއި ްދެވަނަ ްކޮމިޓީގެ ްއިސްފަރާތްތަާކްހިމެނިފައިާވނެ. އަްއސަސާތަކުގެ

ްނިންމެވި. ްކަމާްބައްދަލުކުރަްއވަން ްުމއަްއސަސާތަުކެގ ްެދންނެވިފައިވާ ްތިރީަގއި ްމަތިން ްއެްްއެގޮުތގެ ްބޭފުޅުންނާ، ބެހޭ

ް ްއ2113ްްެމުއައްސަސާަތކުގެ ްބަޖެޓަކީ ްަކނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ްއިން ްފިނޭސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއަހަރުގެ ަވނަ

ްގޮްތގޮތުން.ް ްސުވާުލުކރެވުނު،ްތަފާތު ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްއަދަދެްއތޯ ްފަދަ ްއަދާކުރެވޭނެ ްވާިޖބު ްޤާނޫނީ މުއައްސަސާަތކުގެ

ްުސވާލުތަކުް ްކުރެވުނު ްމިނިވަންްއެގޮތަށް ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްަވނީ ްވިދާުޅވެފައި ްުމައއްސަސާތަކުން ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރޭަގއި ގެ

ްމިނިސްޓްީރް ްބަޖެޓު ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްދަތިފުޅުވާ ްކުރެްއވުމަށް ްމަސައްކަތްތައް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްކުރަްއވަން މުއައްސަސާަތކުން

ްރިކަަރންޓު ްބައެއް ްކަމަށް. ނޑައަޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްފިނޭންސުން ްތެރެއިންްްއޮފް ްޚަރަދުތަކުގެ ްކެޕިޓަލް ްބައެއް ްއަދި ޚަރަދާ

ްސިީޓް ްއައްޑޫ ްއަދި ްކައުންސިލާ ްސިޓީ ްމުނިސިޕަލްޓީއާ،ްއާދެ!ްމާލޭ ްމާލޭ ްހަމައެހެންމެ ްވާހަކަ. ްއުނިކުެރވިފަިއވާ ވެސް
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ް ްއެ ްވެސް ްވާހަކަފުޅުތަކަކީ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބައްދަލުކުރެވިފަ. ްވަނީ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ބޭފުޅުންްކައުންސިލާ

ްމިނިސްޓްރީތަކާިއް ްބައްދަލުކުރެްއވި ްކޮމިޓީން ްއާދެ! ްާވހަކަ. ްނެތްކަމުގެ ްފައިސާ ްބޭނުންފުޅުވާ މަސައްކަތްކުެރއްވުމަށް

ްައޅުަގނުޑް ްގޮތުން ްވަގުުތްސަލާމަތްކުރުމުގެ ނޑު ްހިމެނިފަިއާވނެ.ްއަުޅގަ ްމީގެތެޭރގައި ްެވސް މުއައްސަސާަތކުެގްލިސްޓު

ނޑުމެންްވަނީްބައްދަލުކޮށްފަ.27ްްުނދާނަން.ްއެހެންނަމަވެސްްވަރަްށްތަފާތުްކޮންމެހެންްއެްބައިތަަކކަށްް ފަރާތަާކްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއަލީގައި ްނަތީޖާގެ ްލިބުނު ްވެސް ްބައްދަލުކުރެްއވުމަކުން ްހުރިހައި ްއެހެންވީމާ، އާދެ!

ްފައިނޭްނޝަލް ްވިސްނަިއަވޑަިއގަތުމަށްފަހު،ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއިޤްތިޞާދަްށްްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްގޮތާ ްހުރި ހާލަތު

ްކުރިއަްށް ްމަސަްއކަތް ްކުޑަކުރެްއވުމުގެ ްބަޖެޓު ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްވިސްނަިއ،ްމި ްކަންކަމަށް ްހީނަރުކަމާ،ްމި އަންނަމުންދާ

ްހު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްިމނިސްޓްރީ ްއާދެ! ްވަނީ. ށަހަޅުއްވާފައިާވްގެންދެވިފައި

ްެއ2113ްް ްބަޖެޓަކީ ްރިކޮމެންޑުކުރަްއވާފަިއވާ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްއެކި ްބަޖެޓުަގއި ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

މުއައްސަސާަތކުންްއެްމިނިސްޓްރީއާްދެމެދުްބޭއްވުނުްޕޮލިީސްލެވެލްގެްބައްދަުލވުންތަުކގަިއްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްް

ްއެއްަބސްވެް ްޓްރެޜަރީން ްތަންތަނުންްއެންޑް ްގިނަ ްވެސް ްބަޖެޓެއްކަްނ ްކުޑަ ްބަޖެޓަށްވުރެ ވަަޑއިގެންފަިއވާ

ްއެް ްކުރިމަތިވެފަިއވާީތވެ، ްދަތިކަްނ ްމުަވއްޒަފުްނގެ ްދަިތކަމާއި ްޖާަގިއގެ ްުމއައްަސސާތަކަށް ްަބއެއް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ.

ް ނޑަެއޅ2113ްިމުއައްސަސާަތކުގެ ްކަ ްފައިސާ ްއެަކމަށް ްބަޖެުޓގައި ްއަހަރުގެ ްއޮފްްްަވނަ ްމިނިސްޓްރީ ަނމަވެސް،

ްދަތިކަންް ްއެ ްސަބަބުން ްބަދަލުގެނެއްސަިއވުމުެގ ްޮކމިޓީން ްޓެކްނިކަލް ްދިރާސާކުރާ ްޓްރެޜަރީެގ ްއެންޑް ފިނޭންސް

ްައޅުަގނުޑް ްދެން ްދަންނަވާއިރު، ްމިހެން ްހަމަ ްއާދެ! ްފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭ. ްވެސް ްނެތްަކމަށް ްަމގެްއ ހައްލުކުރެވޭނެ

ނޑުްގޮތެްއގައި ނޑުްަރއީސަށްްދަްނނަވައިލާނީ،ްދެންްަދއުލަތުގެްްމައިގަ އެްަބިއތަކަށްްބަލައިލެވުނުްކަމަށްްހީޮކށްްއަުޅގަ

ްއަމާުޒކުރެވިަފއިާވްބައިތައް.ްއާދެ!ް ްަމސައްކަތްަތއް ްބެހޭ،ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓ2113ްްުއާމްދަނީއާ ްދައުލަތުގެ ވަަންއަހަރުގެ

ްވަނީ ްއަމާޒުކޮށްަފއި ްމަަސއްކަްތ ްްދިރާސާކުރެްއވުމުގެ 5ްްަމއިަގނޑު ްެއއީ ްަދއުލަތުެގ2113ްްބަޔަކަށް. ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްސެކްޓަރް ްޕަބްލިކު ްަޚރަދާއި ްކެޕިޓަލް ްޚަރަދާއި ްދައުލަުތގެ ްއާއި ްއާމްދަނީ ްދައުލަުތެގ ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާ

ް ްމީގެއިތުރުން ްދަރަންޏެވެ. ްދައުލަުތގެ ްއަދި ްޑެފިސިޓު ްބަޖެުޓގެ ްސަރުކ2112ްާއިންވެސްޓްމަންޓް، ްއަހަރު ރުްންވަނަ

ްވެްސް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމަްޝރޫޢުތަކާ ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްހިންގުމަށް ްދަށުން ްޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ްއެކިެއިކ ްރާވާފައިވާ ހިންގުމަށް

ްމިނިވަންް ްބިނާކުރުމުގައި ްމަސަްއަކތް ްކޮމިީޓގެ ްވެސް ްއިތުުރން ްކަންކަމުގެ ްމި ްއާދެ! ްމަޝްވަރާކުެރިވ، ކޮމިޓީގަިއ

ނޑަައޅުްއވާފައިް ްކަ ްޚަރަދުެގްމުއައްސަސާަތކަށް ްކެޕިޓަލް ްއަދި ްޚަަރދާ ްރިކަރަންޓު ްަކނަޑައޅުއްވާަފިއވާ ްބަޖެޓުަގއި ވާ

ްދައުލަތުެގް ްމަޝްވަރާކުެރވުނު. ްމެދުގައި ްމެންބަރުންގެ ްފުޅާކޮށް ްވަރަށް ްމެދު، ްޚަރަދުތަކާ ްހުރި ްކުޑަކުެރވެން ތެރެއިން

ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިީލހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދ2113ްައާމްދަނީ. ްއަހަރުގެ ްދައުލަުތެގްަވނަ ްގޮތުން، ްވާ ްބަޖެޓުގައި އުލަުތގެ

ްލަފާކުރަްއވާފަިއާވް ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްކަންތައްަތކުން ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްގޮުތގަިއ، ްއާމްދަނީގެ ޖުމްލަ

ް ްކަމުގައި ްވަީނ1.8ްްއާމްދަނީ ްލަފާކުރައްވާފައި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްހިމަނައިގެން ްރުފިޔާ ްރުފިޔާ.ްބިލ12.886ްިބިލިައން އަން
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ް ްކަމަށ2113ްްްނަމަވެސް ްލިބޭނެ ްގޮތުަގއި ްޓެކްްސގެ ްއެކުލެވިގެްނވަނީ ްއާމްދަނީ ްޖުމްލަ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ބިލިއަންްރުފިާޔގ3.169ްްެބިލިއަންްރުފިޔާްއާއިްެޓކްސްްނޫންްގޮްތގޮތުންްލިބޭނެްކަމަށްްލަފާކުރ8.113ްްާއަންދާޒާކުރާް

ް ްޖުމްލަ ްެއއީ 11.172ްްމައްޗަށެެވ. ްގޮުތަގއި ްޖުމްލައިެގ ްއެހީގެ ްހިލޭ ްއެވެ. ްރުފިޔާ ްއަހަރުގަިއ2113ްްބިިލއަން ވަނަ

161.7ްމިލިއަންްރުފިޔާ.ްެއއީްހިލޭްއެހީ،ްފައިސާްއިންްލިބޭނެްކަމަށްްލަފާކުރ561ްްާލިބޭނެްކަމަށްްލަފާކޮށްފައިްވަނީް

މިލިއަންްރުފިޔާ.ްއަިދ393.6ްްމަށްްލަފާކުރާްމިލިއަންްރުފިޔާްއާއިްހިލޭްއެހީްކެޕިޓަލްްޕްރޮޖެކްޓުގެްގޮތުަގއިްލިބޭނެްކަ

ްގޮތާް ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއާމްދަނީ ްއާދެ! ްޓޭބަލެއް. ްފަަދއިން ްދަންނަވާލި ްކުރިންވެްސ ްއަންނަީނ ްމި ްފަހަތުގަިއ އޭެގ

ްއާދެ ްނުކުރާނަން. ްމަަސއްކަތެއް ްދަންނަވާލުމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޓޭބަލް ްއެ ްޓޭބަލެއް. ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާެނ !ްއެްއޗެހި

ވަނަްއަހަރަށްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވިްބަޖެޓުގައިްބޭރުގެްހިލޭްއެހީްލިބޭނެްކަމަށްްއަންދާޒާކުރެޭވ2112ްްއެހެންނަމަވެސްް

ް ްީވނަމަވެސް، ްބެލެވިަފއި ްކަމަށް ްދައްވާނެ ްއަހަރަށް ްއަހަރުން ްބަޖެުޓގަިއ2113ްްއަދަދު ްހުށަހެޅުއްވި ްއަަހރަށް ވަނަ

ވަަންއަހަރަށ2113ްްްއަހަރުންްފެށިގެންްއިުތރުވާނެްކަމަށްްލަފާކޮށްަފއިވޭ.ްއާދެ!ްްވަނ2113ްަބަޔާންކޮށްފަިއވާްގޮތުންް

ް ްކަމުަގއި ްޖުމްލަ ްއެީހގެ ްހިލޭ ްާއއި ްއާމްދަނީ ްލަފާކުރާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ 11.632ްްދައުލަތަށް ްައކީ ްރުފިޔާ 2112ްބިލިއަން

17ްބިލިއަްންރުފިޔާއާްއަަޅއިބަލާއިރ9.498ްްުވާްވަނަްއަހަރަށްްރިަވއިްޒކުރިްާއމްދަނީްއާއިްހިލޭްއެހީގެްޖުމްލަްކަމުގައިް

ް ްނަމަވެސް ްއަދަދެއް. ްއިތުރު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވ2113ްްާއިންސައްތަ ްހޯދުމަށް ްއިތުރަްށ ްއާމްދަނީ ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ކުާރްވަނަްއަަހރުގައިްލިބޭނެްކަމަށްްލަފ2113ްާބިލިައންްރުފިޔާ،1.81ްްކަންތައްތަކުންްލިބޭނެްކަމަށްްއަންދާޒާކުަރއްވާް

ބިލިއަންްރުފިޔާްއެވެ.ްއާދެ!ްއެހެންނަމަވެސްްއެްއާމްދަނީގެްތެރޭަގިއ13.446ްްއާމްދަނީްއާއިްހިލޭްއެހީގެްުޖމްލަްއަކީް

1.813ްވަނަްއަހަުރގެްއާމްދަީންއިތުރަށްްހޯދުމަށްްހުށަހަޅުއްާވފައިވާްކަންތައްތަކުްންލިބޭނެްކަމަށްްއަންދާާޒކުރ2113ްްާ

ް ްތެރެއިން ްރުފިޔާގެ 1166.3ްްބިލިއަން ްރުފިޔާ ްބިލުތަްއ2113ްްމިލިއަން ްގުޅޭ ްކަމާ ްލިބޭނީ ްދައުލަތަށް ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްޢަމަލުކުރަންް ްޤާނޫނުތަކަށް ްެއ ްވެގެން، ްޤާނޫނަކަށް ްިބލުތައް ްއެ ްހުށަހަޅުއްވަިއގެން، ްމަޖިލީހަށް ްފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

ްަރއީސް.ްދައުލަތުގެ ްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވސް ްކަމުގައި ްދިރާސާކުާރްްފެށުމުން ްބަޖެޓު ްއިތުރުުކރެއްވުމަށް އާމްދަނީ

ް 2113ްްކޮމިޓީން ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ްކަ ްއަހަަރށް 1.814ްްވަނަ ްބަދަލުަގއި ްރުފިާޔގެ ްއަހަރުަގއ2113ްްިބިލިއަން ވަނަ

ް ްއަދަދަކީ ްލަފާކުރައްވާ ްކޮމިޓީން ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްގޮތުަގިއ ްއާމްދަނީގެ ްކަމުގަިއ1.5ްްއިތުރު ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްއަޅު ްޚަރަދު. ްދައުލަތުގެ ްބެލެވުނު. ްޖުމްލ2113ްްަަގނޑުމެންނަށް ްޚަރަދުގެ ްޖުމްލަ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ަވނަ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮްފ ްމިނިސްޓްރީ ްގޮތުަގއި ްލެންޑިންގެ ްނެޓް ްއަދި ޚަރަދު

ް ްއަދަދަކީ ްރުފ15.645ްިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބިލިއަން ްއަކީ ްޖުމަލަ ްޚަރަދުގެ ްމީގެެތރެއިން ްރުފިާޔ15.756ްްޔާ. ބިލިއަން

ް 2112ްްއެވެ.ްމިއީ ްގާތްަގނޑަކަށް ްައޅައިބަާލއިރު ްލަފާކުާރްއަދަދާ ްކަމަށް ްޚަރަދުވާނެ ްއަހަރު އިންސައްަތިއެގ11ްްވަނަ

ްޓްރެޜ2113ްަކުރިއެރުމެއް.ްއާދެ!ް ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިްސޓްރީ ްލަފާކޮށް ްއަހަރަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްަވނަ ރީން

އިންސައްތަްޚަރަުދވާނެްކަމަށ71.7ްްްބިިލައންްރުފިޔާގެްތެރެއިނ16.972ްްްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގެްޖުމްލަްައދަދުްކަމުގައިް
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45ްވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްދައުލަތުގެްރިކަރަންޓުްޚަރަދ2113ްްުލަފާކޮށްފައިްވަނީްރިކަރަންޓުްޚަރަދުގެްގޮތުގަ.ްއާދެ!ް

ްއިންސައް ްއެހެންކަމުން ްޚަރަދު. ްހިނގާ ްުމވަްއޒަފުންނަށް ްބަލާއިުރ2112ްްަތއަކީ ްރިވަިއޒްކުިރްއަދަދަށް ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ވަނަްއަހަރާްއަަޅއިބަލާއިރ2112ްްުއިންސައްތަްއެވެ.ްއާދެ!41ްްރިކަރަންޓުްޚަރަދުގެްގޮުތަގއިްމިްބައިގެްހިއްސާްއަކީް

ްހެލް ްވަނީ ްއިތުުރވެފައި ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްބައި ްސަރވިސްްމި ްިސވިލް ްއަލުން ްމުަވްއޒަފުން ްތިބި ްކޯޕަރޭަޝންތަކުގަިއ ތު

ްއޮފްް ްމިނިސްޓްރީ ްގޮތުަގިއްހިންގުމަށް ްކޮމާންުޑގެ ްއޭވިއޭޝަން ްއަދި ްހަމަޖެއްސުމާ ްސަުރކާރުން ްގޮުތގައި މުވަްއޒަފުންގެ

ްބަދަް ްމި ްނިންމަވާފައިވާތީވެ. ްެގނައުމަށް ްދަށަށް ްސެކިއުރިޓީގެ ްނެޝަނަލް ްއެންޑް ްހެލްތުްޑިފެންސް ްއެކު ލާ

ް ްާވ ްއަށް ްމުސާރަ ްމުވައްޒަފުންގެ ްތިބި ްކޮމާންޑުެގ1157ްްކޯޕަރޭޝަންތަކުަގއި ްއޭިވއޭޝަން ްއާއި ްރުފިޔާ މިލިއަން

މިލިއަންްރުފިޔާްމިހާރުގެްދައުލަތުގެްުމވަްއޒަފުންނަށްްހިނގާްޚަރަދުގެްތެރޭަގިއ47.9ްްމުވަްއޒަފުންގެްމުސާރަްއަށްްާވް

ްސްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަށްްދަންނަވާލަން.ްއެއަށްފަހުްއަނެްއކާެވސްްމިްއޮތީްޓޭބަލެއް.ްއެީއްވާނީްހިމެނިފައިްކަމުގައިްވެް

ްދެްން ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްޓޭބަލެއް. ްދައްކައިދޭ ްހިސާބު ްޖުމްލަ ްގޮތުެގ ްޚަރަދުކުާރނެ ްަބއިތަކަށް އެިކއެކި

ް ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްދައުލަތުގ2113ްެއަޅުަގނޑު ްއަހަރުެގ ްކުރުމަށްްްވަނަ ްއެއް ްހޭދަ ްބޮޑު ްއެންމެ ބަޖެޓުން

ް ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްއަހަރެކ2112ްްޭމިނިސްޓްރީ ވަނަ

ް ްބަޖެޓުގެ ްމުޅިއެކު ްއެއީ ްަވނީ ނޑައަުޅްއވާފައި ްކަ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްއިޖްތިމާޢީ 46ްްއެއްފަދައިން 34ްއިންސައްތަ.ްބަޖެޓުގެ

ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވއިރު، ްހޭދަކުރުމަށް ްޚިދުމަތަށް ްޢާއްމު ްދެވޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްހޭދަކުރުމަށ13ްްްއިންސައްތަ އިންސައްތަ

ް ްއަދާކުރުމަށް.ްއާދެ!ްބަޖެޓުގެ ްދަރަނި ްދަރަނީެގްޚިދުމަތަށާއި ްވަނީ ްވަނ7ްްީހުށަހަޅުއްވާފައި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި އިްނސައްތަ

ްއަށެވެ ްތަރައްޤީ ްއިޤްތިޞާދީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޚަރަދުގ2113ްްެ. ްރިކަރަންޓު ްަބޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްހޭދަކުރުމަށް 12.1153ްްގޮތުަގއި ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްޖުމްލަ ްމުޅި ްއަކީ ްރުފިޔާ 71.7ްބިލިައން

ް ްވަނީ ނޑަައޅުްއާވފައި ްގޮުތގަިއްކަ ްަޚރަދުގެ ްއެެވ.ްކެޕިޓަލް ްބަޖެޓަށ4.967ްްްއިންސައްތަ ްޖުމްލަ ްރުފިޔާ.ްެއއީ ބިލިއަން

ްޭޓބަލެއް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނުޑްމިހާރުްމަނިކުފާނުްދެއްވަނ29.3ްްް އިްނސައްތަ.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ްއަެނއްާކވެސް

ްވަ ްކަމަށް ްނިންމާ ްކިަޔއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިޯޕޓުކިަޔއި، ްނޭނގޭ. ްކަމެއް ްވަގުެތއް ްކިހާ ްއޮީތ ނަޑއަުޅއްވާަފއި ންޏާްކަ

ްދެންް ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަމުން، ްކަމަށް ްބޭނުންވާނެ ްައޅުަގނޑަްށ ްާހއިރު ގަިޑއެއް

ްލޮުބވެިތް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްދަންނަވައިލެވޭޯތ ްމަނިކުފާނަށް ްއަޅުަގނޑު ްބައިަތއް ްމަިއަގނޑު ްމީގެ އެހެންނަމަވެސް

ްމަނިކުފާނު ްގެނެްސދެވޭތޯ ްހަމައަށް ްމަަސއްކަތްްްރައްޔިތުންނާ ްައޅުަގނޑު ްަބއިވެިރެވވޭތޯ ްމަސައްކަުތގައި ކުރަްއވަމުްނދާ

ްކުރަނީ.ްއާދެ!ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ2113ްްމި ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްލަފާކޮށް،ްމިނިސްޓްރީ ްއަހަރަށް ވަނަ

ބިލިއަންްރުފިާޔ15.3ްްމިްވަނީްްބިލިައންްރުފިޔާގެްއަދަދުްމިހާރ16.972ްުދައުލަތުގެްޖުމްލަްބަޖެޓުގެްައދަދުްކަމުގައިް

ނޑުމެންް ނޑުްދަންނަވާެލވިަފއިވާްފަަދއިން.ްއާދެ!ްއެހެންީވމާ،ްމިްތަފާތުްއަުޅގަ އަށްްދަށްކުެރވިފަ.ްކުީރގަިއްެވސްްއަުޅގަ

ްެކޑުްއވޭނެް ްބައިތަަކކުން ްގޮުތގަިއ، ްޚަރަދެއްގެ ްރިކަރަންޓު ްބޮޑަްށ ް ްވިސްނީ ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު މަޖިލީހުގެ
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ްއަިދްގޮ ްއުސޫލުތަަކކުން. ްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްދެންނެވުމަށް. ްިފނޭންސްގައި ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ތަކަށް

ްއެާއއެުކް ްދަންނަވާފަ. ްވާނީ ްވެސް ްލަފާތަކެއް ްފެންނަ ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްބެލިބެލުމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އޭެގއިތުރަށް

ްެއއްބަސްެވަވޑަ ްވަނީ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއެހެންނަމަވެްސ1ްްިއގެންފައި ްދަށްކުރަން. ްރުފިޔާވަރު ބިިލއަން

ނޑިފަ.ްދެންްމިްދެންނެވީްރާއްޖެތެރޭގެްރަށްރަށުގެް ނޑުމެންނަށްްމިްވަނީްކެ އެއަްށވުރެްކުޑަްތަންކޮެޅއްްިއތުރަށްްއަޅުގަ

މަޖީލީހުގެްބަޖެޓުްދިރާސާކުާރްްބަނދަރުތަކަށާްއަދިްނަރުދަމާްއާއިްފެުނގެްނިޒާމަާށއިްތަފާތުްއެކިްމަަސއްކަތްަތކަށްްމުޅި

ް ްވަނީ 411ްްކޮމިޓީން ްފުރަތަމަ ްބަޖެޓު ްއެއީ ްއާދެ! ްއިތުރުކުރެވިފަ. ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ބިލިއަނުނ16.9ްްްވަރަަކށް

ް 2ްްއަޅުަގނޑުމެްނވަނީ ްފަހުން ްއޭެގ ްމަދުކޮށްފަ. ްއަދަދ411ްްުބިލިައނަށް ްމިދެންނެވި ްއިުތރުކުރުމުން ްރުފިޔާ މިިލއަން

ްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްއާދެ! ްވަނީ. ްޖެހިފައި ްމި ްސެކްޓަރ15.3ްްށް ްޕަބްލިކު ްޚަރަދާއި ްކެޕިޓަްލ ްއާދެ! ްރުފިޔާ. ބިިލއަން

ް ްއާދެ! ްޕްޮރގްރާމު. ްޓްރެޜަރީްނ2113ްްއިންވެސްޓްމެންޓު ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްލަފާކޮށް ްއަހަރަށް ވަނަ

ްިހމަނާފަ ްގޮތުގައި ްޚަރަދުގެ ްެކޕިޓަލް ްބަޖެޓުަގއި ނަޑއެުޅއްވި ްކަ ްސެކްޓަރ3.75ްްއިވާ ްޕަބްލިކލް ްރުފިޔާ، ބިލިއަން

ނޑުމެންްބެލިން.3.173ްްއިންވެސްޓްމަންޓުްޕްރޮގްރާމު،ްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެްޖުމްލަްއަކީް ބިލިއަންްރުފިޔާްކަމުަގއިްއަުޅގަ

ރުގެްލޯނުގެްިމލިއަންްރުފިޔާ.ްބ1511ްޭއާދެ!ްމީގެތެރެއިންްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްހިނގާްމަޝްރޫޢުތަކުގެްޖުމްލަްއަދަދަކީް

ބިލިއަްންރުފިޔާ.ްޭބރުގެްހިލޭްއެހީންްހިންގަްނ1.2ްްއެހީންްހިންގަންްަކނަޑއަޅުްއާވފައިވާްމަޝްރޫޢުތަުކގެްޖުމްލަްއަކީް

ް ްއަކީ ްޖުމްލަ ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ްހިންގަނ347.6ްްްކަ ްއެހީން ްލޯނުގެ ްޑޮމެސްޓިކު ްރުފިޔާ.ްއަދި މިލިއަން

ްމަ ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ްކަ ްއަކީ ްޖުމްލަ 21ްްޝްރޫުޢތަކުގެ ްރުފިޔާ. ްއޮފ2113ްްްމިިލއަން ްމިނިސްޓްރީ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްޢުމްރާނީް ްރާއްޭޖގެ ްގޮތުަގއި ްަބޔާންކުރަްއވާފަިއވާ ްބަޖެޓުގައި ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ފިނޭންސް

ްޕްރޮޓެކް ްކޯސްޓަލް ްބަނދަރާއި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްތަަރއްޤީކޮްށ، ްނިޒާުމްވަސީލަތްތައް ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ޝަާނއި

ް ްޕްރޮގްރާމަށް ްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ ްގެދޮރ31ްްުޤާއިމުކުރުމަށް ްމަގުހެދުމާއި ްހަމައެހެންމެ ނޑަައޅުްއވާފަިއވޭ. ްކަ އިންަސްއތަ

ް ްްޕރޮގްރާމުގެ ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްވަނީ ނަޑއަޅުްއވާަފއި ްކަ ްދެނ34.5ްްްބިނާކުރުމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! އިންސައްަތ.

ްދަންނަވައި ްމަަސއްކަްތުކރާނީ 2113ްްލެވޭތޯ ްބަޖެޓުގެ ްހުށަހެޅި ްއަހަރުެގ ްހޭދަކުރެްއވުމަށ49ްްްވަނަ ިއންސައްތަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއިް ނަޑއަުޅއްވަނީްަދއުލަތުގެްަބޖެޓުންްހިނގާްމަޝްރޫޢުތަކުެގްގޮތުގަ.ްބޭުރގެްލޯނުްއެހީންްހިންގުމަށްްކަ ކަ

ް ްޖުމްލ2113ްަވަނީ ްަކނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްއަހަރަށް ްްވަނަ ްހިންގުމަށ39ްްްއަދަދުގެ ްއެހީން ްހިލޭ އިންސައްތަ.ްދައުަލތުގެ

ް ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ްޖުމްލަ ްވަީނ ނަޑއަުޅއްވާަފއި 11ްްކަ ްޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ްއަދި އިންސައްަތ1ްްއިންސައްތަ.

ްޑެފިސިޓު، ްބަޖެޓު ްާއދެ! ްގޮުތގަ. ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްހިންާގ ްއެހީން ްލޯނު ްޑޮެމސްޓިކު ްވަނީ ނަޑއަުޅއްވާަފއި ދެންްްކަ

ްަބލާނީ.ް 2113ްްއަޅުަގނުޑްދަންނަވައިެލވޭތޯ ްދައުލަތުެގްބަޖެޓުެގްޑެފިސިޓުެގްނިސްބަތަކީ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް 6.1ްވަނަ

ް ްއާދެ! 2112ްްއިންސައްތަ. ްޑެފިސިޓަކީ ްބަޖެޓުގެ ްލަފާކުރާ ްމިހާރު ްބަލާއިރު ްރިވަިއަޒށް ްޚަރަދުގެ ްއަހަރުގެ 12.6ްަވނަ

ްޖުމް ްޑެފިިސޓު ްބަޖެޓުގެ ްއިންސައްތަ. ްފޮރިނ2.336ްްްލަ ްވަނީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްފައިނޭންސިން ްރުފިޔާ. ބިލިއަްނ
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ް ްގޮުތގަިއ 1.158ްްފައިނޭންސްގެ ްގޮުތގަިއ ްފައިނޭންްސގެ ްޑޮމެސްޓިކު ްއަދި ްރުފިޔާ. ްރުފިާޔ.1.178ްްބިލިޔަން ބިލިޔަން

ްގޮތަށ2113ްް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްފައިނޭންްސުކރެއްވުމަށް ްޑެފިސިޓު ްބަޖެޓު ްއަހަރުެގ ްފޮރިންްްވަނަ ބަލާއިުރ،

ވަނަްއަހަުރްފޮރިންްފައިނޭންސްކުރުމަށ2112ްްްބިލިޔަންްރުފިޔާްއަކ1.15ްްީފައިނޭންސްގެްގޮުތގައިްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާް

ް ް%3.313ްރިވައިްސކުރެވުނު ްއަަޅއިބަލާއިރު ްރުފިޔާއާ 65ްްބިލިޔަން ްއަދަެދއް.ްނަމަެވސް ްއަހަރުަގިއ2113ްްކުޑަ ވަނަ

ްތެރެް ްޑެފިސިޓުގެ ްބަޖެޓު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްފައިނޭންްސކުރެްއުވމަށް ްޑޮމެސްޓިކު 1.177ްްއިން ްރުފިާޔ 2112ްބިލިޔަން

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްގޮުތަގއި ްފައިނޭންސްގެ ްޮޑމެސްޓިކު ްފައިނޭންސްކުރެއްވުމަށް ްޑެފިސިޓު ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ 999.9ްވަނަ

ްއަޅައިބަާލިއރުް% ްރުފިޔާއާ ްއަދަދެއް.ްއާދ18ެމިލިޔަން ްދައްުކަވއިދެނީްެގްއިތުރު ްޓޭބަލުން ްޓޭބަެލއް.ްއެ !ްއަެނއްާކވެސް

%ް ްފަދައިން ްދަންނަވައިެލވުުނ ްވެސް ްކުރީަގިއ ްޑެފިސިޓަކީ ްބަޖެޓު ްއާދެ! ްޑެފިސިޓު. ކަމަށ6.1ްްްބަޖެޓު

ް ްވަނީ. ްމި ްލަފާކުެރިވފައި ްގޮތަށ2113ްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލަފާދެއްވާފަިއވާ ްކޮިމޓީން ްބަޖެޓު ްހުށަހެޅި ްއަހަރަށް ވަަނ

ްޑެފިސިުޓްމަ ްނިސްބަތުން ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްކުޑަެވ،ްއަދި ްއަދަދު ްޖުމްލަ ްޑެފިސިޓުގެ ްބަޖެޓު ްނަމަ ްފާސްކޮށްދެއްވައިފި ޖިލީހުން

ްގޮތަކަްށް ްއެފަދަ ްބަޖެޓު ްފަދަިއން ްވެްސްދެންނެވުނު ްކުީރގައި ްޔަޤީންކުރެވޭތީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ކުޑަެވގެންދާނެ

ވަނ2113ްްަވަަންއަހަރުްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްަދުއލަތުގެްބަޖެޓ2113ްްުލަތުގެްދަރަނި.ްމަދުކުރެވިފައިްމިްވަނީ.ްއާދެ!ްދައު

ބިިލޔަންްރުފިޔާ.ްއެއީްަޤއުމުެގ31.23ްްއަހަރުްނިމޭއިރުްހުންނާނެްޖުމްލަްދަރަނީގެްގޮތުަގއިްއަންދާާޒކުރަްއވާފައިްވަނީް

ްބަލާއިރު ްނިސްބަތުން ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްނޮމިނަލް ްއާދެ! ްނިސްބަތުނ82ްް%ްއުފެއްދުންތެރިކަން ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްނޮމިނަލް ްެއއީ .

%ް ްދަރަނީގެ ް%41ބޭރުގެ ްދަރަނި ްއެތެރޭގެ ްއަިދ .43ް ްބަލާއިރު،2112ްް. ްއަދަދަށް ްިރވައިްސކުރެވުނު ްއަހަރު ވަނަ

%ް ްނިސްބަތް ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްނޮމިނަލް ްދަރަންޏަށްވާ ްބޭރުެގ79ްޖުމްލަ ްނިސްބަތުން ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްނޮމިނަލް ްެއއީ .

%ް 41ްދަރަނި ްއަދި .%ް ްދަރަނި 43ްއެތެޭރެގ ްއާދެ! ްދަރަނ2113ްްި. ްބަޖެޓުަގއި ނޑައަުޅްއވާފަިއވާ ްކަ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްޖުމްލަ ްބަލާއިރު، ްރީޕޭމަންޓަށް ްނުވަތަ ްއަަދދު ްދައްކަންޖެހޭ ްދެއްކުމަްށ2.238ްްއަނބުރާ ްރުފިޔާ ިބލިޔަން

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވޭ.ްެއއީްދަރަނިްއަނބުރާްދައްކަންޖެހޭްއަދަދު،ްނުވަތަްރީޕޭމަ ބިލިޔަންްރުފިޔ1.189ްްާންޓުގެްގޮތުަގއިްކަ

ްބިލިޔަންްރުފިޔާ.1.148ްްއާއިްއިންޓްރަސްުޓގެްގޮުތގައިްދަރަނިްދައްކަންޖެހޭްއަދަދުގެްގޮތުަގއިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ް

ްމައްސަލަ()ނިޒާމީް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި
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ް ްކިޔަންވެއްެޖއްޔާ. ްރިޕޯޓު ްމި ްއިނގޭތޯ ްދާނެ ްހަތަރުދަމު ްމިއަދުގެ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ެގ2114ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިކަ ްއަދި ްވެސް. ްހުށަހެޅުްއވުން ްބަޖެޓު ްބޭނުންކޮްށގެންނުވާނެ ްކެމްޕޭނަށް ްިޢއްޒަތްތެިރްރިޔާސީ ްެއްއވެސް ްޭނނގޭ ން

ްވެްސް ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްއަނެއްކާ ްބަލާފައި، ްބަޖެޓް ްމި ްފަހަރަކު ްއެތައް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްނެތް. މެންބަރަކު

ްއިތުރުކޮށްފައިްމިްއޮތީްމިްބަޖެޓަށް.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމާމިނ ނޑު ްއެްއްނޫން.ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއިބްރާހީމަށްްއާދެ،ްިނޒާމާ ްޤާސިމު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ގިލީ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިބްރާހީމުްމިނގިލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުމާ

ްއެީކަގއިް ްޢިޒުަނއާ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްކުރުކޮށްލަން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ްފަށާނަން.ްއާދެ!ްްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުްމަސަްއކަތްކުރަން ނަޑއަޅުްއވާަފއިވ2113ްްާކުުރކޮށްލާްގޮތަށް ްއަހަރަށްްކަ ވަނަ

ބިިލޔަންްރުފިޔާގ1.189ްްެބަޖެޓުގައިްދަރަނިްއަނބުރާްަދއްކަންޖެހޭްއަދަދުްނުވަތަްރީޭޕމަންޓުގެްގޮުތގައިްލަފާކޮށްަފިއވާް

ް ްއަހަރުެގްރިވައިްސކުރ2112ްެއަދަދަކީ ނޑަައޅުްއވާފަިއާވްވަނަ ްގޮތުަގއިްކަ ްއަދަދުގެ ްދައްކަންޖެހޭ ްައނބުރާ ްދަރަނި ވުނު

ނަޑއަުޅއްވާަފއިާވ2113ްްމަދުްއަަދދެއް.ްނަމަވެސ46.93ްްްބިލިޔަންްރުފިޔާގެްއަދަދަށްވުރ2.242ް%ްެ ވަނަްއަހަރަށްްކަ

ްލަފާކޮށް ްގޮތުަގއި ްއަދަދުގެ ްދައްކަންޖެހޭ ްގޮތުަގއި ްއިްނވެސްޓްމަންޓުެގ ްބަޖެޓުގައި ްރުފިޔާެގ1.148ްްފަިއާވ ބިލިޔަން

ް ްގޮުތގަިއ2112ްްއަދަދަކީ ްއަދަދުގެ ްދަްއކަންޖެހޭ ްގޮުތަގއި ްއިންޓްރަސްޓުެގ ްބަޖެޓުެގ ްރިަވއިސްކުެރވުނު ްއަހަުރ ވަނަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާް ވަނަްއަހަރަްށ2113ްްއިތުރުްއަދަދެއް.ްއާދެ!13.41ްްމިލިޔަންްރުފިޔާގެްއަދަދަށްވުެރ،ް%924.92ްކަ

ނަޑއަުޅއް ްއަިދްކަ ްއިންޓްރަްސޓު ްއާދެ! ްޚިދުމަތް. ްދަރަނީގެ ްނިްސބަތުން ްއާމްދަނީގެ ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުެގ ވާަފއިާވ

ްއަީކް ްއިންސައްތަ ްއަހަރަށްް%2112ްރީޕޭމަންޓުގެ 33.82ްވަނަ ްއަަހރަށްް%2113ް.ްއަދި 2113ް.ްއާދެ!17.5ްވަނަ

ްބަެޖޓުގައި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްލަފާކޮށް،ްމަޖިލީހަށް ްއަހަރަށް ްްވަނަ ްއޮތް ްގޮތުްންކުރިއަށް އަހަރުަގިއ3ްްަބޔާންކޮށްފަިއވާ

ް ްއަދަދު ްރުފިާޔގެ ްޖެހޭ ްޑޮލަަރކަށް ްކަމަށ15.42ްްްވެސް ްހުންނާނެ ްގޮތުަގއި ްލާީރެގ ްދެ ްސާޅީސް ްރުފިޔާ އާދެ!ްފަނަރަ

ް ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީ. ްޓޭބަލެއް ްދެން ްއަނެއްާކވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ!ްމިއާެއކީަގއި ްޓޭބަލަކަްށްބެލެވިފަިއވޭ. އެ

ްމީގެތެރެއިންް ްބަލައިލަނީ ނުޑްމި ްޓޭބަލެއް.ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްެވސް ްޕޭޖުަގއި ްދެވަނަ ްއަނެއްކާވެްސްއިތުރަށް ނުދާނަން.ްދެން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއޮޕީނިއަންތަކުގެ ްޕްރޮފެޝަނަލް ްހޯދުނު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްކޮަބިއތޯ. ްކަންތައްތަކަކީ މުހިއްމު

ްއޮިޑޓަް ްއާދެ! ްވަީންދަންނަވާލިން. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮތޯރިީޓން ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިވްސް ްއޮފީހާއި ްޖެނެރަލްގެ ރ
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ްއޮފީހަށާިއް ްއޮޑިޓު ްއާދެ! ްދެ، ްއެ ްޓަކައި ްެއކަމަށް ްދެއްވާފަ. ްެއްއގޮތަށް ްވެސް ްއަަހރުތަކެކޭ ްކުރީ ްމީގެ އޮޕީނިއަންތައް

ްޝުކުރު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ްވަރަށް ްއަށް ްއޮތޯރިޓީ ްމަނިޓަރީ ްކޮށްދެއްިވްމޯލްޑިވްސް ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ދަންނަވާލަން،

ްނިންމާލުމަށްް ްއަޅުަގނޑު ްދެްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއާއއެީކގައި ްއަދި ްމަސައްކަތްތަކަށް. ްބުރަ ްއަދި ޕްރޮފެޝަނަލް

ްީމގައިް ްވަނީ ްވެސް ްޮއޕީނިއަން ްއޮތޯރިީޓގެ ްމަނިޓަރީ ްއަދި ްއޮޕީިނއަނާ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮިޑޓަރ ްއާދެ! މަސައްކަތްކުރާނީ.

ްގޮތުަގއިްހިަމނާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްޖަުދވަލެްއެގްގޮުތގަިއްހިމެނިފަ.ްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންްވިދާޅުވުމަށްްބަޖެޓުގެްބައެް ްއގެ

ނޑުްއެްފުރުަޞތުއަރުވާނަން.ްއާދެ!ްއެާއއެީކަގއިްދެންްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާަލންްއޮތީ،ްއާދެ!ް ވަނ2113ްްަޓަކައިްއަުޅގަ

ް ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްކޮމިޓީންްއަހަރަށް ްބަޖެޓު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ޓްރެޜަރީން

ްކުރުކޮށްލާނަން.ް ްެވސް ްބައި ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްހިެމނިފައިވާނެ. ްމީގެތެޭރގައި ްެވސް ްރެކޮމަންޭޑޝަންތައް ހުށަހަޅުއްވާ

ްނި ްނުގެންޮގސް ްކުރިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަކެއް ްހުރިހާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ންމައިލާނީ.ްއާދެ!ްމިނިސްޓްރީްކޮންމެހެން

ރޒްގެްދަށުންްހިންގާްޑިޕާޓްމަންޓުްއޮފްްއިިމގްރޭޝަންްއެންޑްްއެމިގްރޭޝނުންްމެލޭޝިޔާގެްނެކްސްބިްޒް އޮފްްހޯމްއެފެއަ

ލިމިޓެޑާްހަވާލުކޮށްގެންްކުރިައށްްގެންދާްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލްްސިސްޓަމުްހަވާލުކޮށްފައިްވަީންދައުލަތަށްްއެންމެްފައިދާހުރިް

ްގޮތަ ްނޫންކަމުގައި 17ްްށް ްކުރެވިފައިާވ2111ްޮއކްޓޯބަރ ްމެދު ްލިމިޓެޑާ ްނެކްސްބިޒް ްސަރުކާރުން ްދިވެިހ ަގއި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ ްރެކޮމެންޑޭޝަނެްއެގ ްދެންނެވުމަށް ްސަރުކާުރގަިއ ްދިވެހި ްއުވާލުމަށް އެއްބަްސވުން

ްހަމަހަ ްދިނުމުގަިއ ްސަބްސިޑީ ްަކރަންޓު ްއާދެ! ްމިގޮތުންްފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ. ްދިނުމަށް. ްސަބްސިޑީ ްއުސޫލަކުން މަ

ްރަްއޔިތުންެގް ްފަރާތްތަކާއި ްބޭނުންކުރާ ްޚިދުމަތް ްކަަރންޓުގެ ްދޫކުރާ ްެމދުވެރިކޮްށގެން ްކުންފުނިތައް ސަރުކާރުގެ

ްދިނުމުގައިް ްސަބްސިޑީ ްދެމެދު ްފަރާތްތަކާ ްބޭނުންކުރާ ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުގެ ްދޫކުރާ ްމެދުވެރިކޮްށެގން އިންޖީނުގެތައް

ްދަންނަވައިލާީން ނޑު ްކޮމިޓީންްނިންމާފައިވޭ.ްއާދެ!ްދެންްއަޅުގަ ްއަޅުަގނޑުމެން ތަފާތުނުކުރުމަށްްވެސްްރެކޮމެންޑޭޝަން

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ2113ްް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްކޮމި ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ7ްްޓީން ްނުކުތާގައި ވަނަ

ްމިް ްވީމާ، ްހުށަހަޅަމޭ. ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެދި ްފާްސކޮށްދެްއުވމަށް ްއެކު ްރެކޮމެންޭޑޝަންތަކާ ްއަދި އިޞްލާޙުތަކާ

ްނިންމަވައިދެއްް ްގޮތަަކށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްހުށަހަޅަން.ްއާދެ!ްމައްސަލަ ްރިޕޯޓު ްއެިދ،ްމި ވުން

ްއިޚްލާޞްތެރި،ް ްކޮށްދެއްވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަަސއްކަްތކޮށްދެއްވި ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ މި

ްއެހީތެ ްލިބުނު ްފަާރތުން ްމުޤައްރިުރގެ ްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްނައިބު ްމަަސއްކަތްަތކަްށްފަށްފަށުން ރިކަމަށްްއެއްަބއިވަންތަ

ްމަސައްކަތްތަކަށްް ްއިްޚލާޞްތެރި ްއަދި ްބުރަ ްކޮށްދެއްވި ްމުވައްޒަފުްނ ްމަޖިލީހުގެ ްޝުކުރުދަންނަވާލަމުން، ފަށްފަށުން

ނުޑގެްމިްރިޕޯޓުްހުަށހަޅާްނިމުނީްކަމަށްްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސަށްްދަންނަވަމުން،ް ފަށްފަށުންްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްިއްއަޅުަގނޑުްވަިކވެލާނަން.ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތުމަނިކުފާނުގެްޢިޒުނައާްެއކީގަް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރައްވާފަިއާވް ްެމންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްޮކމިޓީގެ ްމުޤައްރިރަާށއި ްކޮމިޓީގެ ްުޝކުރުދަންނަަވން ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއަ ްޓަަކއި. ްމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ްމައްސަލައަކަށްްބުރަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްވާހަކަދަްއކަނިކޮށް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ުޅގަ

ް ްމިއަދު ްގޮތަށް ްދަންނަވާލި ްވެސް ްފަށަމުން ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމި ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ްނޭރުވޭނެ. އ3:11ްާފުރުޞަތެއް

ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްބަޖެޓުްހަމައަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމާދަމާ ްއަދި .

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްކުރިން ްިދޔުމުގެ ްައއިޓަމަށް ްއެޖެންޑާ ްއޮތް ްދެްނ ްއެޖެންޑާކުރާނަން. ްބަހުސްކުރުން ްމެދު ްރިޕޯޓާ ބަހުސް،

ްމައްސަލަްއެްއ،ްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްެނީގް ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

17ްްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއާއި ްމާއްދާ 21ްްވަނަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއާއި ްމާއްދާ ްމާއްދާާއ23ްްވަނަ ވަނަ

ްށްހަވާލާދިނުމަށްފަހުްދެންމެްހުށަހެޅިގެންްެއްދިޔަްބަޖެޓަށްްިއތުރުްޢަމަލެއްްމިްމަޖިލީހުންްހަވާލާދީ.ްއަދިްމިްާމއްދާތަކަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނަަމ ްވަނީ ްކަމުަގއ69ްްިހިންގައިފިކަމުަގއި ްމި ްއެއްކޮށް ްމަނިކުފާނާ ްމަނިކުފާނާއި ްމާއްދާއާ ވަަނ

ްބައިވެިރވާްމެންބަރުންްޚިލާފުާވނެްކަމުގަިއްައޅުަގނޑުްދަންަނވަ ަވނަްމާއްދާަގއިްބުނެފައިްމ17ްްިން.ްޤާނޫނުއަސާީސގެ

ްނުވަަތް ްނަސްލަްށ ްމީހެއްގެ ްެއ ްލިބުމުަގއި ްމިނިވަންކަން ްަޙއްޤުތަކާިއ ްޮއވޭ ްއެބަ ްޭއގަިއ ްތަފާތުނުކުރަން. އޮންނަނީ

ްނަފްސާނީ ްނުވަތަ ްިޖސްމާނީ ްުނވަތަ ްއުމުރަށް ްނުވަތަ ްޖިންސަށް ްުނވަތަ ްކުލަޔަށް ްުނވަތަ ްަޤއުމަކަށް ްއުފަންވީ

ްފުދުންތެރިކަމަށްް ްމާލީ ްިވސްނުމަކަށް،ްުނވަތަ ްއެނޫންވެސް ްުނވަތަ ްސިޔާސީ ްމީހެއްގެ ްއެ ްނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް

ްތަފާތުކޮށްގެންނުވާނޭ.ް ްބަލައި ްކަމަކަށް ްވެސް ްމިނޫން ްނުވަތަ ްރަށަށް، ްއުފަން ްނުވަތަ ްއަށް ްޢާއިލާ ްނިސްބަތްވާ ނުވަތަ

ަބްބުނޭްމިްޤާނޫނުގެްރަްއކާތެރިކަމާިއްޤާނޫނުންްލިބިދޭްމަންފާތައްްހަމަހަމަކަމާްވަނަްާމއްދާަގއިްއ21ްެޤާނޫނުއަސާސީގެް

ވަަނ23ްްއެްއކޮށްްލިބިދިނުމަކީްހަމަްކޮންމެްމީހަކަށްްވެސްްލިބިގެންވާްޙައްޤެއްްކަމުގަ.ްހަމައެާއއެުކްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްހު ްދިރިއުޅޭ ްރާއްޖޭގަިއ ްއިބާރާތުން ްޞަރީޙަ ްވަރަށް ްޮއވޭ ްއެބަ ްހިޔާވަހިކަމާިއްމާއްދާގައި ްފޭރާމާއި ްރައްޔިތުންނަށް ރިހާ

ވަނަްމާއްދާަގއ69ްްިރަނގަޅުްކާނާއާްއަދިްނަރުދަމާގެްނިޒާމާްއެނޫންވެސްްޙައްުޤތަކުގެްވާހަކަ.ްއަދިްޤާނޫނުައސާސީގެް

ް ްއުނިކަެމއް ްމިިނވަންކަަމކަށް ްނުވަތަ ްޙައްޤަކަށް ްއެްއވެސް ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްމި ްޮއވޭ ްފަދަްއެބަ ލިބޭ

ްނުވަތަް ްޖަމާޢަތަކަށް ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ްއެްއވެްސ ްޙައްޤު ްބަިއވެިރވުމުެގ ްޢަމަލެއްގަިއ ްއެަފދަ ްުނވަތަ ްކުރުމުގެ ޢަމަލެއް

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްނުކުރެވޭނޭ. ްެއއް ްމާނަ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްހިެމނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްލިބޭނެ ދައުލަތަށް
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ންްއެްދިަޔއީްރާއްޭޖގެްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްހުށަހެޅިްދައުލަތުެގްބަޖެޓުްދިރާސާކޮށްގެންްިމްރައީސް،ްދެންމެްހުށަހެޅިގެ

ްމިއީް ްނޯންނަންޏާ ްކަންކަން ްހަމަހަމަކަމާއެއްކޮްށ ްރަށްތަކަށް ްާދއިރާގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއައިއިުރ ްބަޖެޓު ްމި މަޖިލީހަށް.

ްމަޖިލީ ްައޅުަގނޑުމެން ްމާއްދާތައް ްބުނާ ްމި ްއެްކޓިވޭުޓކުރީމާްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްެއްއެގްގޮތުަގއި ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ހުގައި

ްއެއަށް...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް.ްހަމަހަމަކަމާްޚިލާފަށްްކުރާ...އަޅުަގނޑުމެންނަށްްޖަވާބުދާރީާވންޖެހޭނެ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްނަންގަވާްމައްސަލަތައްްމާދަމާްމިް

ްލިބިވަޑަިއގަ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަހުސްކުާރއިރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްބެހޭްބަޖެޓާ ންނަވާެނ.ްއެހެންވީމާ،ްިނޒާމާ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވަން.ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެ ްއިށީނދެވަޑައިަގތުމަށް ްމެންބަރު މައްސަލަްއެއްްނޫން.ްޢިއްޒަްތތެރި

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްވިލުފުށީ ްެއއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ރުްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް

ްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުް

ްހައްުލކުރުމަށްް ްމައްސަލަތައް ްފަދަ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްެއްއްމިްނެގީ ްބެހޭްމައްސަލަ ްރަީއސް،ްއަޅުަގނޑުްނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަޖެޓްްޮކމިޓީންްދިރާސާކުރިއިރުްވަނީްއެްފަރާތަށްްދީފަ.ިމލިޔަންްރުފިޔާްވަނ111ްްީޓަކައިްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްް
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ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމިއްޖެ.11.1ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމިްބަހުސްްމާދަމާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކުރައްވާނެ.ްއެޖެންޑާްައިއޓަމުް

ނޑުްމިްަދނީ.ްއެްއވެުއޅުމުގެްމިނިވަްނކަމުގެްބިްއަށްް-11.2 ލުްކޮމިޓީްމަރުޙަލާްނިމި،ްމަޖިލީހުންްރިޢާޔަތްކުރުންްއަުޅގަ

ް ްއަްށ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަންނަވައިލާނަން. ްގޮތް ްއޮތް ްބާކީ ްވަގުތު ްމިހާރު ްގެންދިއުން. 3ްްކުރިއަށް ސިކުންތު.48ްްމިނެޓު

.ްޕީ.އޭްއަށްްމިނެޓ4ްުިސކުންތު.ްޑީ.އާުރ.ޕީްގެްަވގުތުްވަނީްހަމަވެފަ.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ39ްްްމިނެޓ2ްްުޕީ.ޕީ.އެމަށްް

މިނެޓު.ްވަކިްޕާީޓއަކަށްްނިްސބަތްނުވާްމިހާތަނަށްްއެއްްމެންބަރަކުްވާހަކަފުޅުަދއްަކވާފަިއ3ްްމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ3ްްް

ްވަނީ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއ،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިްބރާހީމުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުދެކުްމާފަންނު

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްރިޔާުޟްރަޝީދުްދެންމެްއެްފާހަގަކުރެއްވީްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްލިބިފަިއވާްބަޖެޓުްފައިާސގެްތެރެއިްން

ްމިލިޔަންްރުފިޔާްވަނީްގެންަދވާފަ.ްެއެވސްްފާހަގަކުރަންޖެހޭ...3ްރިޔާޟުްރަޝީދުް

ް

ް

 ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްފަހުންް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަހުސް ްތިޔަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްޮތއްޑޫ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މާދަމާ

ްވަޙީދު.ްްމެންބަރުްޢަލީ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ްަރއީސް، ްރިފަރކުރުމަށްފަހު.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާތަކަށް ްޤާނޫނުައސާސީެގ ްނެގީ ްއެްއ ްމައްސަލަ ްނިޒާީމ އަުޅަގނޑު

ނުޑްނަގާްނިޒާމީްމައްސަލަައކަށްްމަނިކުާފނުްނިސްބަ ތްވާްކޯލިޝަުނގެްެމންބަރުންނަކަށްްޖަވާބުދާރީވާްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްގޮތަކަށްްނޫންްއޮންނަނީ.ްމަނިކުފާނުްސީދާްއަޅުަގނޑުްެނގިްނިޒާމީްމައްސަލަްއަށް...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްޖަވާބުދީފަ. ްރިޔާސަތުން ްވަނީ ްއަށް ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަންްއިށީނ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއިށީނދެވަޑައިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްެއއްވެސް ްތެެރއިން ްމެންބަރުންގެ ްއެިދވަަޑިއެގންފައިވާ ްވާަހކަފުޅުދައްަކވަން ްފުރުޞަތުގައި ފުރަތަމަ

ްަޑއިގެންްނެތް.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްމެންބަރަކުްމިްވަގުތުްޖަލްސާެގްތަޅުމުގައިްވަ

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްދަންނަވާލަންް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތާ ްދިޔަ ްމަސަްއކަތް ްބިލުގެ ްމި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްބިލަކީ ްމި ްމަސަްއކަތްކޮށްފަިއވާްްބޭނުންވޭ ްަގިޑގަީޑގައި ްބައެއް ްހުޅުވަިއގެން ްމަޖިލިސް ްމި ްވެސް ްދަންވަރު ނުޑ ރޭގަ

ބިލެއް.ްބިލުގެްމައިަގނޑުްަމސައްކަތްްހިންެގވިއިުރގައިްމުަޤއްރިރުްމިްބިލުގައިްބޮޑަށްްބޭނުންކޮށްފައިްއޮތީްއެމް.ޑީ.ީޕގެް

ްަމގުމައްޗަ ްޓަަކއި ްހުއްުޓވުމަށް ްހަރަކާތްަތއް ނުޑްސިޔާސީ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހަދަން ްގޮްތ ްެއއްނުެވވޭނެ ްމީހަކު ްށ

ްވަނީް ްނިންމަވާފައި ްބިލު ްމި ްމަސަްއކަތް ްނުގަޑިަގީޑގައި ްނެރެގެން، ްމުވަްއޒަފުން ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ދަންނަވާލަން.

ނުޑްދަންނަވާ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެކުެވގެން ްއެހީތެރިން ްހަތަރު ްދެތިން ްގާތް ްމުޤައްރިރުގެ ްއަދި ލަން.ްއެހެންވީމާ،ްމުޤައްރިރާ

ްއެީކގައިް ްއާދޭހާ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްކަމެއް ްަޤބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކީ ްއެއްވެސް ްވާ ްމި ްމިހާރު ްބިލުގައި މި

ްމިދެންނެވީް ްބިލު ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްރަނގަޅުކުރުމުގަ. ްކަންަކން ްއެކި ްދެންނެވީމު، ްގޮްސ ްފަހަރަށް ްގިނަ ވަރަށް

ްމިނިވަންކަުމގެ ްޙައްެޤްއްްއެްއވެުއޅުމުގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބިދީފައިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުައސާސީން ްޙަޤީޤަތުގައި ބިލަކީ

ްއޮތްް ްމި ްބިލު ްމި ްމިހާރު ްގޮތުން. ްއޮތް ްމި ްބިލު ްމި ްދަންނަވަން،ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަަމށް ްބިލެއް ނިގުޅަިއގަނެފަިއވާ

ްވަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްބިލާ ްމި ްނަމަ ްފާސްކޮށްފި ްއަދިްގޮތަށް ްއަންނާނެ. ްގޮންޖެހުންތައް ްބޮޑެތި ރަށް

ްރަނގަޅުކޮްށް ްބިލު ްެގއްލިެގންދާނެ. ްމިނިވަންކަމެްއ ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބިދީފައިވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން

ްހާޒިރީް ްގޮތަކީްބލުގެްމަސައްކަތަށް ްވާ ްގިނަފަހަރުްމަސައްކަތްކުރީމު.ްއެހެންނަމަވެސް ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑު ްފަރުމާކުރެވޭތޯ

ްެގޔަށްް ްގޮސް ްނުކުމެގެން ްހިތަށްއަރާ ްބަދަލުކުރީކަމަށް ްގަޑިައަކށް ްއެހެން ްދެން ްނައިމަ، ްމީހުން ްހާޒިރީ ްކިަޔއި، އަށް

ްކުރިއަްށް ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްމި ްމުަޤއްރިރު ްއެގޮތަށް ްކިަޔއިފާެނ. ްފަހަށް ްބައިަގޑިއިރު ްޭއގެ ްއަނެްއކާ ނުދެވެނީސް
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ށްްބޮޑަށްްރާވައިެގންްހަމަްވަކިްބަޔަކަށްްއަމާޒުޮކށްގެންްކޮށްފައިްއޮތްްކަމެއްްގެންދަވާފައިްވަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމއީްވަރަ

ކަމަށްްދަންނަވާލަން.ްއަދިްމިކަންްމިގޮތަށްްއޮތްކަމުގައިްވިަޔސްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަާސސީންްރައްޔިތުންނަށްްލިބިދޭް

ންޖެހުނީމަ،ްނުކުންނާނެ.ްއެކަމަކާްކޮންމެހެންްބަޔަކުްޙައްޤެއްްބޭނުންކުރުމަށްްޓަކަިއްރައްޔިތުންްހަމަްމަގުތަކަށްްނުކުންނަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްނުދެކެން. ނޑެްއ ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްބޮޑަކަށް ްމާ ްއެއް ްމާނަ ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނެއް ްބިރުން މީހުން

ް ްކަމަށް ްތަނެއް ްއޮންާނނެ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްތެރޭގައި ްމިނިވަންކަމުގެ ްދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީން ބުނަމުންްމިހާރުވެސް

ނުޑކޮށްލަނީ.ްހަމަް ނޑުފު ްމީހުްންފު ްބަޔަކު ްވެސް ްމަޖިލިސް ްުނކުމެ،ްމި ްކިަޔއިގެން ްހަރަކާތޭ ްަޤއުމީ ްދިވެހި ދާއިރުަގއި

ގަިޑއިރުްދިޓީވީންްއެްހުްނނަނީްއެކަންްއަުޅވާފަ.ްއެހެންީވމާ،ްޗަމްޕާްއުްއޗުްބޭނުންވާްޮގތަށްްމިކަންްކުރަންްބޭނުނ24ްްް

ްކޮންމެ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކުރެވޭނެ.ްކަމަށް ްވެސް ްގެްނގޮްސްހައްޔަރު ްދަމާ ްިތއްބާ ްގޭަގއި ްހަމަ ްނެހެދިޔަސް ްޤާނުނެއް ހެން

ްޖުމްހޫރިއްާޔެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮންމެހެން ްއެހެންވީމާ، ްމީހުން. ްތިބި ްކޮށްފައި ްއިހުާސސްތައް ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްވާ ްއުޅޭއިުރަގއި ްކުރަން ްކަންތައްަތއް ްގޮންޖަހާފައި ްއަށް ްކަންކަންްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްިއންޤިލާބަކުން ްގޮތަކީ ނެ

ްނުކުތުމާް ްމީހުން ްގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމަގުމަްއޗަށް ްމި ްދިރާސާކުރަމުން ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްކަމަށް ނިންމަންޖެހިދާނެ

ނޑުމެ ނަޑއަޅާްކަމަށްްވަީންވިްއޔާްއަުޅގަ ންނަށްްނުވަތަްތަންތަނަށްްއެްއވެއުޅުުމގައިްމިންަގނޑުަތކެއްްއަޅުަގނޑުމެންްކަ

ްެވސްް ްއެއްވުން ްފުލުހުން ްމީހުންނަށް ްއެ ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްހުރި. ްއެބަ ނޑުތައް ްމިންގަ ްަކނަޑއެޅޭނެ ވެސް

ްހިންގަްން ްދައިލަުތގެ ްއަދި ްްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްހަމަ.ްއެހެންީވމާ،ްފަނޑޔާރުންާނއި މަނާކުރެވިދާނެ

ްގޮ ްއެކަެހރިކުރެވޭ ްހަމައެކަނި ްމީހުން ްފައިާދވާެންތިބި ްކަންކަމުން ްމި ްަރއްޔިތުންނަްށ ްދެން ްކޮށްފައި، ްކަންކަން ތަކަްށ

ްޤައުމީް ްިދވެހި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރެވިގެްނާވނެ ްމަނާކުރުމަކީ ްކަންަކން ްއެ ްއޮތިްއޔާ ގޮތްތަެކއް

ްއެކަކީ ްމީހުން. ްހައެއްކަ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްރައްޔިތުންނާ ްމުޅި ްމިހާރު ްއަނެކަީކްްހަރަކާތަކީ ްމީހެއް. ްނުފެންނަ ްއަށް ހަމަ

ނޑުމެންްތައްޔާރު،ްމިހާރުްދިވެހިްޤައުމީް ހަމައަކަށްްނުހިނގޭްމީހެއް.ްއަނެކަކީްހަމަްއަށްްވާހަކަނުދެއްކޭްމީހެއް.ްއަޅުގަ

ްފަންޑުހޯދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޅުމަށް ްއެއްވެުއޅޭ ްމީހުން ްއެ ްމީހުން، ްވާހަކަދައްކާ ްއަރާ ްތަންތަނަށް އިގެްންހަރަކާތުގައި

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމިހާރު ްއާދެ! ްނިމުނީތޯ. ްމިހާރު. ްތިބީ ްމި ްތައްޔާރަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަށް އެހީވާން.

ްމާތް ްަރއްޔިތުްނގެްهللاދަންނަވާލަން ްގަސްތުކުރަނީ ްމި ްތިމަންނަ ްަފއްޓަމޭ،ްމިހާރު ްތިމަންނަ ްބަރަކާތުން ްއިސްުމފުޅުގެ ެގ

ްދަ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްމާތްްهللاންޖައްސާށޭ.ްމަޖިލީހުގެ ްޮގވާައޑުިއވޭ ްފަަށއިގެން.ްރޭގައި ްބަރަކާތުން ްއިސްމުފުޅުގެ ެގްهللاގެ

ްމާތްް ނިޑއޭ.ްމިއީ ްައނދަގޮ ްއެއީ ްދެނީއޭ. ނިޑްެއއް ްގޮ ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްތިމަންނަމެން ްބަަރކާތުން ެގްهللاއިސްމުފުޅުގެ

ްއިސްލާމްދީ ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައް. ްކުރާ ްމީހުން ްމި ްބަރަކާތުން ްކަންކަންްއިސްމުފުޅުގެ ްމި ްފުރަްއސާރަކުރުމާއި ނަށް

ްިމް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޮކންމެހެން ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކމަށް ްއެއްެވއުެޅވޭ ްތަންތަނަށް ްމީހުންނަށް ްމި ކުރާއިުރގައި

ނޑަށްްހަމަްތިޔަްޤާނޫނުްބޮޑަށްްސިފަވެގެންދަނީްައޅުަގނޑުމެން ެގްތަނުގައިްއިތުރުްޤާނޫނެއްްހަދާނެްކަމެއްްނެތް.ްއަުޅގަ

ހުރިހާްދާއިރާތަކެއްެގްރަްއޔިތުންގެްބޮލަށް،ްވަރަށްްބޮޑަށްްިނކަމެތިކަންްދޭްަވއްތަރުގެްޤާޫނނެއްްގޮތަށް.ްއަދިްމިްޤާނޫނުް
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ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ. ްދެންނެވީ ްމި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަަމ ްމުޤައްރިރަކީ ްކޮމިީޓގެ ްހަވާލުވެހުންެނވި ްޓަކައި ހެދުމަށް

ްމަސައް ްވަރަށް ްހުރިހާްދަންނަވާނަން ްމި ްއަމިއްލަފުޅަށް ްބޭފުާޅ ްއެ ްެއކަމަކު ްބޭފުޅެއް. ްހަރަކާތްތެރި ކަތްތެރި،

ްިމް ްވެސް ްފަތިހު ްވަަޑއިަގންނަވާފައި ްހިފައިގެން ްނޯޓުފޮތެއް ްގެންނަާވއިރު، ްގެންނަނީ. ްމި ްިޚޔާލުތަެކއް ވިސްނުންތަކަކާ

ްބާ ްކޮމިޓީ ްމިގޮތަށް ްތަނުގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބާްއވާނެ. ްކޮމިޓީ ްބިލެއްްތަނުގައި ްމި ްކޮށްގެން ްމިކަން އްަވއިގެން

ްނުހިނގާނެ.ްއަޅުަގނޑުްއެދެންްމިްބިލުްބޭރުކޮށްލަންްމިްތަނުން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް އެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްއޮތްްަވގުތުްހަމަވީ.ްއަުޅގަ

ް.ރިޔާޟުްރަޝީދަށް

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިއީް ްނަމަ، ްދަންނަވައިލާ ްއެއްެޗއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްެއްއވެުއޅުމުެގ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް 32ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއިތުރަްށ ްކަަށވަރުޮކށްދީފައި، ްޙައްޤުަތއް ްލިބިަފއިާވ ްދަށުން ްމާއްދާގެ މިކަންްވަަނ

ްއެންެމް ްަޙއްޤުތައް ްލިބިގެންވާ ްމީގެން ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްައދި ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްބިލެްއކަްނ ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ

ނޑުެމންްޒިންމާދާރުކަމާްެއއްކޮށްްައދާކުރާްނަމަ،ްދުނިޔޭެގްއެހެްންޑިމޮކްރެޓިުކްމާޙައުލުތަުކގައިް ފުރިހަމަްގޮތުގަިއްއަުޅގަ

ނޑުގެްހިުތގަިއްވެސްްެއްއވެުއޅުމުގެް މިނިވަްނަކންްބޭނުންކުރާްއުސޫލުގެްތެެރއިންްމިކަންްކުެރވޭނެކަމާްދޭތެރޭގައިްއަުޅގަ

ްކުރަންް ްއެކަން ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ްކަންތައްތަކަކީ ްިގނަ ްހުރި ްބިލުގައި،ްބިލުަގއި ްއެހެންކަމުން،ްމި ޝައްެކއްނެތް.

ްމަސަްއކަތް ްބިލުގެ ްމި ްާވތީ ްހިސާބުންްްތާއީދުކުރެޭވްކަންތައްަތކަކީ ްމި ްައޅުަގނުޑްހިތަށްއަރަނީ ްޓަަކއި ައަވސްކުރުމަށް

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިއްޔާ ްޓަކައި. ްައވަްސކުރުމަށް ްމަސައްކަތް ްމި ްދޫކޮށްލާނީއޭ ްފުުރޞަތު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ފެށިގެން

ްރައީސް.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.ޝުކުރިއްާޔ.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަ

ް

ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:

ވަބަރަކާތުހޫ.ްއަުޅަގނޑުްހިތުންްމިްބިލަކީްވަރަށްްهللاް`.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްއައްސަލަމްޢަލައިކުމްްވަަރޙްމަތުް

ްޤާނޫނުއަސާ ްސަބަބަކީ ްބިލެއް. ނޑުްމުހިއްމު ްމަިއގަ ްބެހޭ ްޙައްޤުތަކާ ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްގޮތެްއގަިއ ނުޑ ްމަިއގަ ސީަގއި
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ްޤާނޫނަުކންް ްއެހެން ްަތފްސީލުތައް ްބެހޭ ްެއކަމާ ްވާއިުރަގއި ްަކނަޑއަުޅއްވާަފިއ ްައސާސްތައް ނޑު ްމަިއގަ އުސޫލުތަްއ،

ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްބަލާއިރުގައި ްހަމަތަކުން ްޤާނޫނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއުސޫލުްންްއައުމަކީ ްއެ ކަމެއް.

ްމިީއް ްބިލެއް ްމިފަދަ ްޓަކައި ްަކނަޑއެޅުމަށް ނޑުަތއް ްމިންގަ ްއުސޫލުތަާކއި ްހަމަތަކާއި ްެއއްެވއުޅުމުގެ ބަލާއިރުަގއި

ކޮންމެހެންްބޭނުންްބިލެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްެދން،ްމިްބިލުގައިްހުރިްބަެއއްްކަންކަމާްބެހޭްގޮތުންްބަެއއްް

ްހިތްޕު ްރިޕޯޓަށްްބޭފުޅުން ްކޮމިޓީގެ ްމި ްަވނީ ްކުރައްވާފައި ްމިކަން ްިވޔަްސ ްކަމަށް ޅުހަމަޖެހިވަޑަިއނުގަންނަވާ

ްފަރާތްތަކެްއގެް ްގިނަ ްަވރަށް ްލިޔުްއވަިއގެން، ްަފރާތްތަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ބައްލަަވއިލެްއވީމަ

ްދާއިރާއަ ްހުރިހާ ްގުޅުންހުރި ްިމކަމާ ްހޯއްދަވައިގެން، ްމަަސއްކަެތއްކަްންމަޢުލޫމާތު ްކުަރއްވާަފއިވާ ްމަޝްވަާރކޮށްގެން ކާ

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްލިޔުމުން ްވެސް ްޕާޓީތަކަށް ްހުރިހާ ްސިާޔސީ ްއަދި ްއެނގޭ. ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްރިޕޯޓުން ކޮމިޓީ

ް ްވެސް ްއޮތީ ްޖަވާބުދެއްވާފައި ްހަމައެކަނި ްއަްށ ްސިޓީ ްއެ ްވާއިުރގައި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމިްޚިޔާލުދެއްވުމަށް ޕީ.ޕީ.އެމުކަން

ްބެހޭް ްކަމާ ްއަދިްމުސްތަޤިއްލުްމުއައްސަސާަތކާއި ްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްސިޔާީސްޕާޓީތަކާ ްއެބަ ރިޕޯޓުންްްފާހަގަވާން

ހުރިހާްފަރާތްތަކެއްގެްިޚޔާލުތަްއްހޯއްދެވުމަށްްކޮމިޓީންްވަރަށްްގިނަްމަސަްއކަތްތަެކއްްކުަރއްަވއިގެންްވަރަށްްފުޅާްާދއިާރް

ްކޮ ްވެްސްއެްއގައި ްހަމަގައިމު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއެނގޭީތެވ،ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓުން ްމި ްމަސައްކަެތއްކަން ށްފަިއވާ

ްކަމަށްް ްއޮތް ްަކނޑަައޅުްއވާފައި ްައސާސެްއ ނޑު ްމަިއގަ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްެއއީ ްތާއީުދކުރަމޭ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަށް މި

ް ްޤާނޫނަކުން ްތަފްސީލުތައް ްބެހޭ ްައސާސަާކ ްއެ ްވަރަްށްވިޔަްސ، ްވެްސ ްއެންމެންނަށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ބަޔާންކުރުމަކީ

ްނިންމުމަށްް ްނިންމާފައިވާ ްކޮިމޓީން ްތާއީދުކުރަން.ްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްމި ްޓަކައި ްކަމެއް.ްެއަކމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ

ްވައްސަލާ ްނިންމާލަން. ްވާަހކަކޮޅު ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްތާއީދުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ މްޢަލައިކުްމްވެސް

ްވަބަރަކާތުހޫ.هللاްވަރަޙްމަތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވއިދުެގ ްިނމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ވަނ75ްްަމިހާތަނަށް

3ްއެއްެވއުޅުމުގެްމިިނވަންކަމުގެްްވަނަްނަންބަރުގެްދަށުން،ްއެްމާއްދާގެް)ށ(ގައިްްވާްގޮުތގެްމަތިނ3ްްމައްދާގެް)ހ(ގެް

ްވަނަްކިޔުންްއިްއވަން.ް

ްއައިޓަް-11.3 ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިނ11.3ްިމު ްހިންގާްއަށް. ްދަށުން ރުޒގެ ްހޯމްއެފެއަ ްއޮފް ސްޓްރީ

ންޓްރޯލްްޑިޕާޓްމަންޓުްއޮފްްއިމިގްރޭަޝންްއެންޑުްއެމިގްރޭޝަނުންްުކރިއަށްްގެންދާްމޯލްޑިވްސްްއިިމގްރޭޝަންްބޯޑަރްކޮ

ްނެކްސްބިޒްް ްސަރުކާރާއި ްދިވެހި ްހަވާލުކުރުމަށް ްލިމިޓެޑާ ްނެކްްސބިޒް ްމެލޭޝިާއގެ ްމަސައްކަތް ްމަޝްރޫޢުގެ ސިސްޓަމުގެ

ް ްދެމެދު 17ްްލިމިޓެޑާ ްސަރުކާރުގ2111ްްެއޮކްޓޯަބރު ްދިވެހި ްދަށުން ްެއއްބަސްވުުމެގ ްޮސއިކުެރވިފަިއވާ ްދުވަހު ވަނަ

ްއިލްތިޒާމުތަ ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްނިންަމވަިއްފަރާތުން ްދިރާސާ ްުކރެއްވި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްބެލުަމށް ްކޮަބއިތޯ ކަކީ
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ް ްހުށަހަޅުއްވުމަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްހުށަހެޅުން. ްރިޕޯޓު 21ްްހުށަހެޅުއްވި ްއިޞްލާޙ2112ްުޑިސެމްބަރު ްމެންބަރުންނަށް، ގަިއ

ް 21ްްހުށަހެޅުއްވުމަށް 2112ްޑިސެމްަބރު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ްމ3ްްިގައި ްލިބިފައިޭވ. އިޞްލާޙެއް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްިދއްގަުރ ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިީޓެގ ްމާލިްއޔަތު ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު

ނޑުްެއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއަޙްމަދުްނާޒިމު.ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިާރގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްނާޒިމުދިއްގަރުްދާ

ްއޮފްް ްމިްހުށަހަޅާްރިޕޯޓަކީްޑިޕާޓްމަންޓު ްކޮމިޓީެގްފަރާތުންްމިއަދު ްރަީއސް،ްއާދެ!ްމާލިއްޔަތު ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކޮންޓްރޯލްް ްބޯޑަރ ްއިިމްގރޭޝަން ްމޯލްޑިވްްސ ްގެންދާ ްކުރިއަްށ ްފަރާތުން ްއެމިްގރޭޝަންގެ ްއެންޑު އިމިގްރޭޝަން

ްމަް ްމަޝްރޫުޢގެ ްިދވެހިްސިސްޓަމުގެ ްދަށުން ްެއގްރިމެންޓުގެ ްކުރެވިފަިއވާ ްދެމެދު ްަފރާތާ ްަހވާލުކޮށްފަިއވާ ސައްކަތް

ްފަހުް ްއަށް ްދިރާސާ ްކުރި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތުން ްބެލުމަށް ްކޮބައިޯތ ްއިލްތިޒާމުތަކަކީ ްއުފުލަްނޖެހޭ ްފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

ްދުވަ ްފެށުނު ްމަޝްޫރޢު ްމި ްމަޝްރޫޢަކީ، ްިމ ްއާދެ! ްރިޕޯޓެއް. ްގިނަްހުށަހަޅާ ްވަރަށް ްެވސް ްެފށިގެން ހުއްސުރެ

ްމަޝްރޫޢުގެް ްމި ްކަމަކީ، ްހަމައެަކނި ްބެލި ްކޮމިޓީން ްމާިލއްޔަތު ްކަމެއް. ްހިމެނޭ ްމަޝްރޫޢުތެރޭގައި ްމި މައްސަލަތަކެއް

ްމިް ްނަމަ، ްދަންނަވަނީ ްއެހެންގޮަތަކށް ްކޮަބއިތޯ. ްއިލްތިޒާމުތަކަކީ ްމާލީ ްއުފުލަންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ދަށުން

ްކޮމިޓީްންމަޝްރޫޢަ ްމާލިއްޔަތު ްމިގޮތަށް ްކޮބައިތޯ. ްޚަރަދުތަކަކީ ްކުރަްނޖެހޭ ްއަހަރަށް ްއަހަރުން ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ށް

ްމައްސަލަް ްމި ްދަްނނަވައިލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްަބއެއް ްފާހަގަކުރެވުނު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ބެލިބެލުމުން

ްމަޝްރޫޢަ ްމި ްއައީ، ްފެށިގެން ްފުރަތަމަ ްސިޓީައާކްއެންމެ ްފޮނުވި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްފަރާތަކުން ްއަމިއްލަ ްތާއީދުކޮށް، ށް

ވަނަްދުވަހުްިލބިފައިވޭ.ްއެްސިީޓގައިްވަނ2112ްްީޖެނުއަރ29ްްީގުިޅގެން.ްއެްސިޓީްއަީކ،ްެއްސިޓީްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީް

ްއެްނޓިކޮރަޕް ްކަމަށް ްމި ްިމކަންކަމާ. ްމަޤްޞަދުތަކާ ްމީެގ ްރަނގަޅުކަާމއި ްޕްރޮޖެކްޓުގެ ްކޮމިޝަނުންްމި ޝަން

ްލިބިފައިވަނިކޮްށ،ް ްއަށް ްޮކމިޓީ ްމިގޮތަށް ްމައްސަލަ ްމި ްެއއް. ްސިޓީ ްއޮތް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލަާއ ހުރަސްއަޅަމުންދާ

ްމަޝްރޫޢަށްް ްމި ްފަރާތުން ްސަރުކާރުެގ ްބެލުމަށް. ްކަންތައް ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވީ ްމެންބަރަކު ކޮމިޓީގެ

ްކޮ ްޚަރަދުތަކަކީ ްރިޕޯޓުެގްކުރަންޖެހޭ ްމި ްމަޢުލޫމާތުތައް ްހޯދި ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްމި ްުގޅިގެްނ ްއެކަމާ ްބެލުމަށް. ބަިއތޯ

ްކޮމިޓީންްނިންމަވާފައިވާްނިންމުންތަްއ3.1ް ްއަީލގައި ްމަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ްހުރިހާ ްޖަުދވަލުތަުކގެްލިސްޓު.ްއެ ްވަނީ ްއެ ަގއި

ް ްވަނީ ްހ4.1ުމި ްކޮރަޕްޝަުނން ްއެންޓި ްވަނީ ްއެ ްފުރަތަމަ ްފަހުަގިއްގައި. ްއޭގެ ްޚުލާސާ. ްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ށަހެޅުއްވި

ްނިންމެވީް ްބެއްލެވުމަށްފަހު ްޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ްދެއްވި ްކޮމިޝަނުން ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްމަޢުލޫމާތުތަކަށާއި ްއެ ކޮމިޓީން

ްމިނި ްއަދި ްއެމިގްޭރޝަން ްއެންޑް ްއިމިގްރޭޝަން ްއޮފް ްޑިޕާޓްމަންޓު ްމަޢުލޫމާތު ްއިތުރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްއޮފްްމިކަމާ ސްޓްރީ

ްއެް ްހޯދުމަށްފަހު، ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމި ްއާދެ! ްހޯދުމަށް. ްއޮފީުހން ްަނއިބުެގ ްބަންޑާރަ ްއަދި ްޓްރެޜަީރ، ްއެންޑް ފިނޭންސް

ް ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްޚުލާސާ ްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ްދެްއވި ްވެސް ްއިދާރާއަކުން ްކޮންމެ 4.2ް،4.3ްްމަޢުލޫމާތުތައް ްިމ4.4ްއަދި ަގއި
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ްގޮެތއްގަް ްމިްވަނީ.ްއާދެ!ްޚުލާސާ ްމަޝްރޫޢަކީ ްމި ްދަންނަަވންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަްށްވަންޏާ ްދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ އި

ްމަޝްރޫޢެޭކ،ްމިް ްއޮތް ްުކޑަކޮށް ްގުޅުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމެދުގައި ްއިދާރާތަުކގެ ްސަރުކާރުގެ ްތަންފީޛުކުރުމުގައި މަޝްރޫޢު

ށިގެންްވެްސްމިްމަޝްރޫޢުގައިްަމއްސަލަތައްްއެބަްމަޝްރޫޢުގެްމަސައްކަަތކީ.ްެއންމެްފުރަތަމަްބިޑުކުރެވުނުްިހސާބުންްފެ

ްމަޝްރޫޢުް ްމި ްައކީ ްމައްސަލަ ްފާހަގަކުރަްއވާ ްކޮމިޝަނުން ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްކަމަށް ްެއއް ްަމއްސަލަ ނޑު ހުރި.ްމައިގަ

ް ްނޫން ްެއއްގޮަތކަށް ްިލޔުންަތކާ ްފޮނުވި ްފާސްކޮށްފައި ްކައުންސިލުން ްޕްލޭނިން ްނެަޝނަލް ްހުއްދަދެއްިވ މީތިްހިންގުމަށް

ޓެންޑަރކޮށްފައިްވަނީކީްެއއް.ްމިްލިޔުންތަކަށްްބަދަލުއަީއްޮކންްހިސާބަކުންްކަމެއްްއެނގޭަކށްްނެތް.ްމިްބަދަލުގެނެއްަސް

ްގޮތަށް.ް ްބޭނުންވި ްފަރާތުން ްގޮތަށް،ްއެ ްއެދޭ ްފަރާތުން ްގޮތަށް،ްއެ ްފަހިވާ ްފަރާތަށް ްހަވާލުވި ްމަސައްކަތް ްމި ްވަނީ މި

ްލިޔުް ްމި ްކޮރަޕްޝަނުގެްއެހެންކަމަށްވުމާެއކު، ްމިއީ ްކޮމިޝަނުން ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްމައްަސލަ ްބަދަލުގެނައި ންތަކަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެ ްބެލީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްަނންގަވާ ްގޮުތގައި ްއެްއގެ މައްސަލަ

ރަކީްކޮަބއިތޯ.ްމިގޮތަށްްބެލިބެލުމުގައިްބެލީ،ްމިްމަޝްރޫޢުގެްދަށުންްދިވެހިްސަރުކާރުންްއަދާކުރަްނޖެހޭްފައިސާގެްމިންވަ

ްގޮތަށްް ްެއގްރިމެންޓުކުރެވިަފއިވާ ްމި ްއަީލގައި ްލިޔުންތަކުގެ ްލިބުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުެރުވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމުއްދަތުެގ ްެއގްިރމެންޓުގެ ްމި ްނެކްސްބިޒަށް ްފަާރތުން ްސަުރކާުރގެ ްދިވެހި ްސަރުކާަރށް، ްދިވެިހ ތެރޭަގއިްބަލާއިރުަގއި

166ްް ްއެއީ ްއަދި ްކަމަށް. ްދައްކަންޖެހޭ ްޑޮލަރު ްނިސްބަތަށ2111ްްްމިލިޔަން ްއައި ްމީހުން ްއަށް ްރާއްޖެ ްއަހަރު ވަނަ

ްތަފްސީލުް ްއަދަދުެގ ްއެ ްއަދަދެއް. ްހޯދާފަިއވާ ްބަލައިގެން ްނިސްބަތަްށ ްއިތުރުެވގެންދާ ްއަދަުދ ްމީހުންެގ ބަލައިގެން،

ްެދއްވާަފއިވޭ.ްނެކްސްބިްޒްލިމިޓެޑަށްްއެންޓިކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުްންހުށަހަޅުއް ްތަފްސީލުކޮށް ްރިޕޯުޓަގިއްވަރަށް ވާފަިއވާ

166ްް ްލިބެނީ ްމި ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްލިބޭއިރު ްޑޮލަރު ްލިބ8ްްޭމިލިޔަން ްގޮތުަގއި ްރޯޔަލްޓީގެ ްއެއީ ްޑޮލަރު. މިލިޔަން

ނޑުމެންނަްށް،ްމިލިޔަންްޑޮލަރު.ްއާދެ!ްެއއީްމާލީްއިލްތިޒާމުްއުފުލަންޖެހ8ްޭފައިސާްެއކަނި.ް އިލްިތޒާމެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްމިހާރު ްއަދަދުތަކަކީ ްއޮތް ްފެންނަން ްދެން،2111ްްޤަބޫލުކުރެވި، ްއާދެ! ްބަލާއިރު. ްއަދަދުތަކަށް ްހުރި ްއަހަރު ވަނަ

ްކޮމިޓީްން ްމާލިއްޔަތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްމި ްބަލާއިރު ްގުޅުމަށް ްއޮތް ްމެދުގައި ްމުައއްސަސާތަުކެގ ސަރުކާރުގެ

ްއެއްބަްސވުމުެގްލިޔުނު ްސޮިއކުރެވިފަިއވާ ްމަޝްރޫޢުގެ ްމި ްއެހެންަނމަވެސް ްވެއްޖެ. ްއަހަރު ްދެ ްސޮިއކުރެވުާތ ްވެސް އިރު

ކޮޕީްެއއްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްިފނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަީރަގއިްނެތްކަމަށްްއެްމިނިސްޓްރީންްމަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވޭ.ްޭއގެންް

ްއެގްރިމެންޓު ްމައްސަލަިއގެ ްމި ްކަމަކީ ްްއެނގޭ ްލިބިފައިނެތުމުން ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއަހަރުގ2112ްްެފިނޭންސް ވަނަ

ް ްއަދި ްވެސް ްފަިއާސ2113ްްބަޖެޓުގައި ްއެއްވެސް ްދައްކަންޖެހޭ ްދަށުން ްމަޝްރޫޢުގެ ްވެްސްމި ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްބަޖެޓުގައި ްއެގޮތަށް ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނު ްމާލިއްޔަތު ްދައުލަތުގެ ްހިމެނިފައިނުވޭ.ްދިވެހި ްކަމަކަށްްްއެއް ްނެތް ހިމެނިފައި

ްމިް ްއެހެންކަމުން، ްނެތް. ްމިާހރަކު ްސަރުކާރަކަށް ްދިވެހި ްގޮތެްއ ްެއްއވެސް ްފަިއސާދެއްކޭނެ ްމަޝްރޫޢަށް ްމި ވާތީ،

ްއޮތްކަްން ްއެބަ ްއިލްތިޒާމެއް ްއެތައް ްމާލީ ްއުފުލަންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްކަމަކު ްއޮތް ްސޮިއކުރެވިަފއި އެގްރިމެންުޓގައި

ްވެ ްހިމެނިފައިނުވާތީ.ްއާދެ!ްދެްންއެނޭގއިރު ްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްމިްފައިސާްދެއްކޭނެްގޮތެއްްނެތް.ްެއއީްބަޖެޓުަގއި ސް
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ްގޮަތްށް ްއޮތް ްޮގއްސަ ްނިމިގެން ްހިނގަިއ ްމަސަްއކަތް ްމަޝްޫރޢުގެ ްމި ްކަމަކީ ްފާހަގަކުެރވުނު ް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްނައިބުގެ ްބަންޑާރަ ްއޭރުގެ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްއެީއްބަލާއިރު، ްއޮތްކަން. ްއެބަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމީގައި ިއހުމާލުވުން

ްވަީން ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްޑިޕާޓްމަންޓުގެ ްއެ ްފަރާތުން ްއެމިގްރޭަޝންގެ ްއެންޑު ްއިމިގްރޭޝަން ްއޮފް ޑިޕާޓްމަންޓު

ްއެހެންނަމަ ްލިޔެފަ. ްަވނީ ްހޯދުމަށް ްދޭތެރޭގަިއ ްެއގްރިެމންޓާ ްމި ްލަފާ ްނައިބުެގ ްބަންޑާަރ ްއެއީ ވެްސްފުރިހަމަކޮށްފަ.

ބަންޑާރަްނައިބުްލިޔުމުންްއެްލަފާދެއްވާފައިްވަނީްއެްބޭފުުޅންްބޭއްެވވިްބައްދަލުވުމަކާްަހާވލާދެއްވާ.ްއެްބައްދަލުވުުމގަިއް

ްެއގްރިމެންޓުކުރުންް ްެގނެސްގެން ްެއގްރިމެންޓަށް ްިއޞްލާޙުތައް ްމަްޝވަރާކުެރވުނު ްއެ ްމަތިްނ ްގޮުތގެ އެއްބަްސެވވުނު

ްއެ ްކަމަށް. ްރަނގަޅު ްއެގޮތަްށްްއެންމެ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްއެހެންކަމުން، ްނުވޭ. ްފޮނުްއވާފަެއއް ްލިޔުމުން އިޞްލާޙުތައް

ްެވްސް ްކަމެއް ްވެްސ،ްނުގެނެސް ްކަމެއް ްގެނެްސގެން ްއިޞްލާުޙތައް ްއެ ްއެގްިރމެންޓުކުރެވިގެން ްގުިޅގެން ލަދާފެދެއްވުމާ

ްވިދާޅުވެފަް ްލިޔުމުްނ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްމިހާރުގެ ްްނެތްކަމަށް ްބަންޑާަރްސާފުވާން ްއޭރު ްއެާއއެްއކޮށް، ްހަމަ ްވޭ. ްއެބަ އި

ނައިބުގެްއޮފީހުަގއިްމަސަްއކަްތކުރެްއވިްސޮލިސިޓަރްޖެނެރަލްްއެންޓިކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނަށްްދެއްވާފަިއވާްބަޔާނެްއަގއިް

ްވޭ ްއެބަ ްބަޔާންކުރަްއވާފައި ްކަމަށް ްނުގެނެސް ްބަަދލުތައް ްމަޝްވަރާކުރެވުނު ްަވނީ ްއެގްރިމެންޓުކޮށްފައި .ްމި

ްއާިއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެންމެ،ްދިވެހި ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްަވނީ ްމި ްގެެނއްސަ ްއެގްރިމެންޓު އެހެންކަމަށްވުމާެއއްކޮްށ،ްމި

ްަބޔާންކުާރް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބަލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމުގައި ްފަރާތެއް ްއިސް ްއެންމެ ްނެގެހެއްޓުމުގައި ޤާނޫނުތައް

ްލަފާ ްފުިރހަމަ ްބަންޑާރަނައިުބގެ ްފެންނަންްްގޮތުން، ްލިޔުމުން ްލަފާ ްއެ ްސަބަބަކީ، ްނެތް. ްދެންނެވޭކަށް ްކަމަށް ލިބިގެން

ނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުރެިވގެންާދް ނެތުމާއިްގެންނަންްވިދާުޅވިްިއޞްލާޙުތަކަކީްކޮަބއިކަންްއެނގެންްނެތުން.ްދެން،ްއަުޅގަ

ްނެ ްފަހިކޮށްފައި ްޮގތެއް ްއަދާކުެރވޭނެ ްިއލްތިޒާމުތައް ްމާލީ ްމި ްކަަމކީ ްމިްއަނެއް ްމިހާރު ްއަދި ްމައްސަލަ. ތް

ތަންފީޛުކުރުމުގައިްމިްމަޝްޫރޢަށްްދިމާވެފައިވާްހުރަސްތައް.ްއާދެ!ްފެށުނީއްސުރެްވެސްްމިއަދާްހިސާބަށްްވެސްްތަފާތުް

ްދުވަހެްއް ްނިންމޭނެ ްއެްއކޮށް ްކާމިޔާބުކަމާ ްމަޝްރޫޢު ްބެހެއްޓީފަ.ްމި ްވަނީ ްމަޝްރޫޢުެގްކުރިމަތީގައި ްމި މަގުހުރަސްތައް

ްއެހެންނަމަވެސްްްމިހާރު ްނެތް. ްއެނގޭކަށް ްވެސް ްކަމެއް ްކޮންގޮތަކަށް ްނިމޭނީ ްއަދި ްނެތް. ްއެނގޭކަށް ްގޮތުން ްއޮތް މި

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްކަމެއް.ް ރާއްޖޭގެްބޯޑަރަކީްހިމާޔަތްކުެރވި،ްރަްއކާތެރިކުެރވެންވާްބޯަޑރަކަށްްވާންޖެހޭްކަމީްއެއީްއަުޅގަ

ްއެންމެން ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޒަމާނުގެްްއެކަމަީކ، ްމި ްއެކަށީގެްނވާ ްރާއްޖޭގަިއ ްކަމެއް. ްކުރާ ްވެސް ްތާއީދު ވެސް

ްދެބަސްާވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަަމކީ ްމުހިއްމު ްއޮތުމުގެ ްޤާއިުމވެފައި ްސިސްޓަމެއް ްކޮންޓްރޯލް ްބޯޑަރ ްހިމެނޭ ޓްކްނޮލޮޖީ

ްސިްސޓަމެއް ްބޯޑަރ ްައވަހަކަށް ްވީހާެވސް ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްެއއް ްއެކަްންްމައްސަލަ ޤާއިމުކުެރވެން.

ްާއް ްބާޠިލުކޮށް، ްެއގްރިމެންޓު ްކުރެވިަފއިާވ ްމިހާރު ްގޮތަީކ ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްމަގަކީ، ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއޮތް ކުރެވެން

ްގޮތްް ްއޮތް ްނިމެން ްފަސޭހައިން ްއެންމެ ްމަސައްކަތް ްމި ްފެށުމަކީ ްމަސައްކަތް ްމި ްއަލުންަބލުން ްކޮްށ، އެގްރިމެންޓެއް

ްމާލިްއޔަތު ްއެގްރިމެންޓުްްކަމުގައި ްމި ްއަރުވަނީ ްމި ްލަފާ ްކޮމިޓީން ްޤަބޫލުކުރޭ.ްއެހެންކަމަށްވުމާއެުކ،ްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

ްބަޖެޓުް ްފާސްކުރާއިރު ްަބޖެޓު ްއަހަރުެގ ްމި ްގޮތުން ްާލޒިމުކުުރމުގެ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްެއކަން ްއަދި ބާޠިލުކުރުމަށް.
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ްހިމެނުމަށް ްްނިންމުން ްމި ްގޮުތަގއި ްވަނީްްރިކޮމެންޑޭޝަނެްއގެ ްނިންމައި،ްއެކަން ްފަާރތުން ްކޮމިީޓގެ ްމާލިއްޔަތު ވެސް

ްއެްކޮމިޓީގެްމުަޤްއރިރުްއެްވިދާުޅވީ،ްމާލިްއޔަތުް ބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށްްއެންގިފަ.ްދެންމެ،ްއިިވގެންދިޔަްބަޖެޓުްރިޕޯޓުގައި

ްރިކޮމެންޑޭޝަނެްއގެ ްއެގޮތަށް ްވާހަަކ. ްރިކޮމެންޑޭޝަުނގެ ްފޮނުއްވި ްހިމެނުމަށް ްއެ ްކޮމިޓީްންްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ގޮުތގައި

ްސަރުކާރަްށް ްދިވެހި ްއެއީ ްލާޒިމުކުރުން. ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްބާޠިލުކުރުން ްއެގްރިމެންޓު ްމި ްބޭނުންވަނީ ހިމަނަން

ްނިންމުމަކީް ްނިންމާފައިވާ ްމި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްނިންމުމަކަށް ްދެވަނަ ްއާދެ! ްނުިދނުން. ްގޮުތގައި އޮޕްޝަނެްއގެ

ްފަ ްެއކިެއކި ްކުެރޭވްސަރުކާރުން ްއެްއގޮތަށް ްޤާނޫނާ ްާއިއ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއެގްރިމެްނޓުތަކަކީ ްކުރާ ްެއއްކޮށް ރާތްތަކާ

ްއިޚްތިޞާޞްގެް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްއެންގުން. ްއަންގާ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްކަށަވަުރުކރުމަށް އެގްރިމެންޓުތަްއކަން

ްދަންނަވާ ްގޮތުން ްކުރުމަށް.ްމިސާލެއްގެ ްކަންކަން ްހިމެނޭ ްއެަބްްތެރޭގައި ްެއގްރިމެންޓުަގއި ްވާނަމަ،ްނެކްސްިބޒްގެ ކަމަށް

ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ގެްދަށުްނ97ްްހުރިްޓެކްސްތައްްމާފުކޮށްދޭނެްވާހަކަްބުނެފަ.ްއެހެންނަމަވެްސްއެއީްޤަނޫނުއަާސސީގެް

ްނެ ްބަހެއް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްއަަރއިގަެނ، ްވެސް ްބާރުތަކަްށ ްއެ ްބާެރއް. ްދީފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ތި،ްރައްޔިތުންގެ

ްކޮމިޓީންްނިންމިްދެވަނަްސަބަބު.ް ްމާލިއްޔަތު ްބާޠިލުކުރުމަށް ްެއގްރިމެންޓު ްމި ްކަމީ އެއްބަްސވުންތަުކގައިްސޮއިކޮްށފައިވާ

ްސިސްޓަމެއްް ްކޮންޓްރޯލް ްބޯަޑރ ްރާއްޖޭގައި ްނިންމައިލަނީ، ްމި ްރިޕޯޓު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެއްކޮށް ްނިންމުމާ ްދެ ްމި އާދެ!

ްތާއީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމާިއްޤާއިމުކުރުމަށް ްއެދޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވުމަށް ްުފރިހަމަްސިސްޓަމަކަށް ްއެންމެ ދުކުރާކަމާ،ްެއއީ

ނޑުމެންްބޭނުންވާްކަާމ،ްެއކަންްކުރުމަށްްއޮްތްއެންމެްައވަސްްަމގަީކްމިް ވީްއެންމެްައވަހަކަށްްއެކަންްކުރުމަށްްއަުޅގަ

ް ްފަށައިގެން ްއަލުންބަލުން ްމަސައްކަތް ްިމ ްބާޠިލުކޮށްފައި ްޢިއްޒަތްތެިރްއެގްރިމެންޓު ްޝުކުރިްއޔާ ްޤަބޫލުކުރަމުްނ. ކަމަށް

ްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެމންބަރުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ްކޮމިޓީގެ ްމުޤައްރިރަށާއި ްކޮމިީޓގެ ނޑު ްލިބިފައ3ްްިޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ އިޞްލާެޙއް

ް ްަގާވއިދުގެ ްހުށަހެޅިފައިވ83ްާވަނީ. ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްދާއިާރެގްްވަނަ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަުޅަގނޑު އިޞްލާޙަށް،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާ

ްކޮމިަޝނު ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްއިޞްލާޙަކީ، ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހުށަހަާޅ ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓުގެ،ް`. ްތައްޔާރުކުރާ ން

އަހަރ21ްްުއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާ،ްއެންޓިޮކރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްރިޕޯޓުގައިްނެކްސްިބޒަށްްމިްޕްރޮޖެކްޓުްހަވާލުކުރުމުންް

ްކުރިމަތިލާފައިާވް ްވާއިުރ،ްިމްޕްރޮޖެކްޓަށް ްބަޔާންކޮށްފައި ްެގއްލުން ްލަފާކުރާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްަދއުލަތަށް ްތެޭރގައި ދުވަހުގެ

ްވަަރކަށްްއެ ްެއއްވެސް ްެގއްލުން ްއާއި ްފައިދާ ްލިބޭނެ ްދައުަލތަށް ްހަވާލުކުރުމުން ްޕްރޮޖެކްޓު ްމި ްފަރާތަކަށް ް ހެން
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ް ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްއޮތްކަން. ްއެނގެން ްިރޕޯޓުން ްއެ ްއިތުރުކުރަްނ9ްްދިރާސާކޮށްފައިނުާވކަން ްފަހަތަށް ްނަންަބރުގެ ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ް

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ް ްގަާވއިދުގެ ްހުށަހެޅުްއވީ ްއެ ްތާއީދުކުަރްއާވ83ްްދެންމެ ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅުްއވާ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްތާީއދުކުރައްވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްދެންް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްއަޅުގަ

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަްނ.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްްއޮތްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްް އަޅުގަ

 މުއްޠަލިބު.

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ތަށްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްވަނަްނަންބަރުްއަްނނަނިވިްގ1ްޮއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާްއެްއްިއޞްލާޙަކީ،ްކޮމިީޓގެްނިންމުންތަކުގެް

ްފަރާތްތަކުެގ1ް ްހުށަހެޅި ްޕްރޮޕޯޒަލް ްޕްރޮޖެކްުޓ ްމި ްރިޕޯޓުގައި ްތައްޔާުރކުރާ ްފަރާތުން ްކޮމިަޝނުގެ ްއެންިޓކޮރަޕްޝަން .

ްެނކްސްބިްޒގެް ްނަމަ، ްބޮޑު ްފައިާދ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްހަވާުލކުުރމުން ްމަސަްއކަތް ްމި ްކުންފުންަޏކާ ްެއްއވެސް ތެރެއިން

ްކާރުންްއުާވލުން.ްއެއްބަްސވުންްސަރު

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.ް ްމެންބަރަުކ ްިޢއްޒަތްތެރި ްާތއީދުކުަރއްާވ ްފުރުަޞތުއަރުވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެމންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްފަރެސް ްފުރުޞަތުއަރުަވން. ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްާލޙު ްއޮތް ްދެން ްދާއިރާެގްއަޅުަގނޑު މާތޮޑާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙަކީްކޮމިޓީގެްނިންމުންތަކަށްްއަކުރެއްްއިތުރުކޮށް،ް ޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދެންްއަޅުގަ

ްއަކުަރކީ ްއެމިގްރޭޝަނުނ2ްްްްއެ ްއެންޑް ްއިމިގްރޭަޝން ްއޮފް ްިޑޕާޓްމަންޓު ްހަމަޖެއްސުން. ްނަންަބރުކަމުގައި ވަނަ

ްދައުލަތަށްް ްވަީނ ްަހވާލުކޮށްފަިއ ްސިސްޓަމު ްބޯޑަރ ްގެންދާ ްކުރިއަްށ ްހަވާުލކޮށްގެން ްލިމިޑެޓާ ްެނކްސްބިްޒ މެލޭޝިއާގެ

ް ްނޫންކަމުން، ްގޮތަށް ްފައިދާހުރި 17ްްއެންމެ ްދެމެދުްގ2111ައޮކްޓޫބަރ ްލިމިޓެޑާ ްނެކްސްބިޒް ްސަުރކާރާއި ްދިވެހި އި

ްތެރެއިންް ްކުންފުނިތަކުގެ ްއެހެން ްހުށަހެޅި ްޕްރޮޕޯޒަލް ްޕްރޮޖެކްޓް ްއެ ްކުރިން ްުއވައިލުުމގެ ްެއއްބަްސވުން ކުރެވިފަިއވާ



28 

 

ް ްހިމެނޭ ްފައިދާ ްގެއްލުމާއި ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްހަވާުލކުރުމުން ްމަސައްކަތް ްއެ ްކުންފުންޏަކާ ރިޕޯޓެއްްކޮންމެ

ްއެންޓިކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުްންތައްޔާރުކޮށްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމަށްްއެންގުން.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.ް ްމެންބަރަުކ ްިޢއްޒަތްތެރި ްާތއީދުކުަރއްާވ ްފުރުަޞތުއަރުވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެމންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްދާް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްތާއީދުލިބިފައިނުުވމާްއެހެންކަމުން ްިއޞްލާޙަކަށް ްއެްއވެސް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އިރާގެ

ްތޮްއޑޫް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދަނީ، ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދެންނެވޭނެ. ްޯވޓަކަށް ްއިޞްލާޙުތަކަކަށް ްއެ އެކު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްަފއިސާް ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްނެކްސްިބުޒން ްެނގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިން ްއިިދކޮޅަށް ްބަިއވެިރވެގެްނ،ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި ްޤައުީމްހަރަކާތުަގިއްމުއްޠަލިބު ިގްކަންތަކަށްފަހުްނަގަިއގެން

ްނެކްސްބިޒުްން ްހަރަކާތުން ްަޤއުމީ ްހިނގައްޖެމ ްެއނގިގެން ްނުލިބުނީމަ ްތާއީދެްއ ްއެްއެވސް ްމިއަދު ްމަޖިލީހު މި

ްފައިނޭންސްކޮށްގެންްމިްކުރާްަކންތަކަށްްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެްތާއީދުްނެތްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަންްައޅުަގނޑު...
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއޮތީ ްބަހުސަށް ްމި ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު، ގަިޑއިރ1ްްުޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެ ނަޑއެޅިފަ. ްފުރުޞަތ1ްްުކަ ްޚިޔާލުތަކަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްފާޅުކުރައްވަން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރޭގައި ަގޑިއިުރެގ

ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރުްްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްަމޑަވެލި ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުަޞތު ފުރަތަމަ

ްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށް.ް

ް

 މަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ްމިނިސްޓް ްއާދެ! ްިރޕޯޓުގަިއ، ްކޮމިޓީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްިމއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ީރް`.

ްިމް ްމައްސަަލއިަގއި ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލގެ ްޑިޕާޓްމަންޓުގެ ްހިންގަވާ،ްއާދެ!ްއިމިގްރޭަޝން ރޒްެގްދަށުން ްއެފެއާ ްހޯމް އޮފް
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ްއެަބް ްފާހަގަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހުރި ްމައްސަލަތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްވިސްނީމާ ްފުންކޮށް ްރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ްކޮމިޓީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ! ްމަސައްކަތަްށްކުރެވޭ. ްބުރަ ްކޮށްދެއްވި ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްއަދި ްމުޤައްރިަރށާ ްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ްބޮޑެތިް ްވަރަށް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަންނަަވން. ްއެކީަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމ އަޅުަގނޑު

ްހުށަހެޅިް ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްފަހަރު ްކޮށްފައި،ްިމްބަޖެޓު،ްމި ްބޮޑުްްމަސައްކަތްތަެކއް ްމަސައްކަތް ްމީގެ ްވުރެ ބަޖެޓަށް

ްމިް ްފުރިހަމައަށް ްބެީލމަ،ްވަރަށް ްކަންަތއްތަކަށް ްވާ ްމީގައި ްއަދި ްލިޔެކިޔުންތަކާ ްފާހަގަކުެރވޭ.ްހުރި ްއަޅުަގނޑަށް ކަމަށް

ްނުކު ްބައެއް ްފާހަގަކޮށްެލވޭ ްައޅުަގނޑަށް ްއޭގެތެޭރގައި ްފާހަގަކުރެޭވ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުރިކަމަށް ތާތަްއްމަސައްކަތްކޮށްަފއި

ްއެހެންނަމަވެސްް ްފާހަގަކުެރއްވި. ްކަންތައްަތއް ްއެ ްވެސް ްމުޤައްރިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަަވއިލާނަން. އަޅުަގނޑު

ްއެންޓިކޮރަޕްޝަްން ްެއވޯުޑކުރުމަށް ްމަަސއްކަތް ްމަސައްކަތަކީ ްސިސްޓަމުގެ ްކޮންޓްރޯލު ްބޯޑަރ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެޯވޑުކޮށްފަ ްއަންަގވާފަިއވާ، ްެއްކޮމިޝަނުން ްހިނދަކު ނޑަނާޅާހާ ްކަ ްގޮތަކަްށ ްއެހެން ްޝަރީޢަތް ްމަސަްއކަތްތަުކގެ ިއވާ

ްެއް ްކަމަށް ްލާޒިމުކުރާ ްމުައއްސަާސތަކަށް ްދައުލަތުގެ ްޢަމަލުކުރުމަކީ ްެއްއގޮތަށް ްެއންގުންތަކާ ްއަްނަގވާ ްއިން މުއައްސަސާ

ނަޑއަުޅއްވާފަް ްކަ ްހައިޯކޓުން ްކަމުގެ ްަޢމަލުކުރަންޖެހޭ ްއެންގުމުން، ްޤާނޫނީްކޮމިޝަނުން ްެއއްބަްސވުން ްއެ ްވާީތ އި

ްކަުމެގް ްދެއްކިދާނެ ްފައިސާ ްދައުލަުތގެ ްގުިޅގެން ްމަސަްއކަތްތަކާ ްކުރެވިފައިވާ ްދަށުން ްެއއްބަްސވުމުެގ ހައިސިއްޔަާތއި

ް ްހަމައެއާެއކީަގއި ްކަންތައްތަކެްއ. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމިހިރީ ްކަމެއް. ްއެކަްނ4ްްސުވާލުއުެފއްދޭ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްނެތްކަމަށްްފާހަގަކުރެ ްރިޕޯޓުގަިއ ްމިކަން ްިމއީ. ްކަމެއް ްހުށަހެޅުއްވި ްއިޞްލާޙެްއ ްމެންބަރަކު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދެންމެ ްއވި.

ވަނަްމާއްދާގެްއެބަްޮއތް،ްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްއެންެމ4ްްއަޅުަގނޑަށްްއެްއިޞްލާޙުންްދޭހަވެގެންްދިޔަ.ްއެހެންނަމަެވސްް

ްހިމެނިގެ ްޓެްކނޮލޮޖީ ްފަހުގެ ްއެންމެ ްގިނަެވގެން،ްއެކަށޭނަ، ްއެންމެ ްާގއިމުުކރުމަށް ްސިސްޓަމެއް ްބޯޑަރްޮކންޓްރޯލު ންވާ

ް ްޚަރަުދވާނީ ްގިނަެވގެން ްެވސް.3ްްއެންމެ ްއޮްތ.ްއެހެންވީމާ،ްިމއީ ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްފައި ްކަމަށް ްޑޮލަރު ްޔޫ.އެސް މިލިއަން

ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެއގޮތަކަްށ ްއޮތީކީ ްމި ްކޮްށފައި ްމިކަން ްކަންޮބުޑވާްްއެހެންނަމަވެސް ްވަރަށް މިއީ

ްކަމެއް.ްދައުލަތަށްް ްވިސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްއާމްދަނީ،ްމީ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްހަމައެާއެއކީަގއި ކަންތައްތަެކއް.ްއަދި

ް ްގޮުތގައި ްއާމްދަނީގެ 21ްްލިބޭ ްއޮތީ ްމި ްތެރޭަގއި ްދުވަހުގެ ްނެކްސްބިޒަްށ8.775ްްއަހަރު ްއެހެންނަމަވެސް މިލިއަން.

ްއަޅުަގނޑުމެންްރަްއޔިތުްނެގ511ްމިލިއަނ175ްްްމިްއޮތީްްލިބޭނެްކަމަށް .ްއެހެްނވީމާ،ްމިހާވަރުގެްނުރަްއކާތެރިްކަމެއް

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްގޮތުގައިްތިބެގެންްމިކަންްކުރުމަކީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްކުެރވިގެްނާވނެްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްރާ ްއައިްސ ްފަހަކަށް ްީހކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްރައީސް. ްނަމަވެސް ްޖަމާޢަތަކުން ްޤާޫނނީ ްޣައިރު ްުއޅޭ ްއުފެދިގެން އްޭޖގައި

ްބޭފުޅުންް ްެއ ްއެެހންނަމަވެސް ްހުއްޓިގެންދާނޭ. ްމިކަން ްހިތަށްއެީރ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިޔައިަމ ވާހަކަދަްއކަމުން

ްއަަވއް ްކަންބޮުޑވެގެން ްޓެކްސްނެގޭީތވެ ްއަުތން ްަރއްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްގޮތާިއ ްަޤއުމަާކްއިޝާރާތްކުރަމުންދިޔަ ޓެރި

ްކުރިމަތީަގއި،ް ްބިނާގެ ްރީތި ްއެންމެ ްހުރި ްެއޅިފައި ްާރްއޖޭގެ ްމި ްަޤއުމު، ްއަަވއްޓެރި ްއަދި ތަޅައިފޮޅަިއގަެނގެން،

ްކުނާައޅަިއގެން،ް ްތެރެއަށް ްިނކަމެތިކަމެްއގެ ްނުދާވަރުގެ ްަރއްޔިތުްނ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވެްސ ްދުވަހަކު މޫނުމަތީގައި
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ް ްކުރިމަީތގައި ްއެތާ ްތަޅައިފޮޅަިއގަތީމަ.ްކުނާއަަޅއިގެން ްޤައުމަކާ ްއަަވއްޓެިރ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްދަނީ ްމި ތިބެމުން

ްކޮންމެވެްސް ްއަތުން ްކޮންެމްމީހެއްގެ ްއަތުން،ްފުރާ ްއަީކ،ްަރއްޔިތުން ްޖެއްސިްމައްސަލަ ްބޭފުޅުންނާ ްއެ އެހެންނަމަވެސް

ްއެ ްނަގާތީ ްގޮުތގައި ްޗާޖެއްގެ ްެއއަރޕޯުޓްޑިވެލޮޕްމަންޓު ްޑޮލަރެއް ްކަމެއްްއަދަދެްއގެ ްނުލަފާ ްމާ ްދެކޮޅުހަދާތީ.ްމިއޮތީ ކަމާ

ްރައްޔިތުންގެް ްދޫކޮށްލާފައި ްމިކަން ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހުއްޓުވެން ްަވގުތުން ްއެހެންވީމާ،ްމިކަން ކޮށްފަ.

ްގަންޖާ ްބޭުފޅުންނަކީ ްއެންމެހައި ްތިއްެބވި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއްޔިތުންެގ ްމި ްވެސް ްރޭގައި ްމީހުންެގްމަޖިލީހޭ. ބޯ

ްފެނުނީ،ް ްޚަބަރުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރާނީ. ްކީއްތޯ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންނަވަނީ. ްތި ްމަނިުކފާނު ްސިފަކުެރއްވި. ގޮތުަގއި

ްރިްޝވަާތިއް ްއަދި ްކެއުމާ ްއޫރުަމސް ްއަދި ްަވއްކަންކުރުމާ ްއަިދ ްރަލާ ްގަންޖަލާިއ ްތަނަކީ ްމި ްއަރަިއ ްމީހަކު ކޮންމެވެސް

ްތަ ްއޮްތ ްފުރިފައި ްހަުނ.ްކޮރަޕްޝަނުން ްއިންނަވަނީ ްތި ްމަނިުކފާނު ްނިންމިއިރުަގއި ްމަޖިލިސް، ްމުޅި ްކަމަށް. ނެއް

ްއެބަް ްަގާވއިދުްވަރަށްްސާފުކޮށް ްއަދިްމަޖިލިސްްހިންގުމުގެ އެހެންނަމަވެސްްޤާނޫނުއަސާީސްއާިއްދިވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނާ

ްރައްޔިތުންް ްއަދި ްކަމަށް. ްަރއްޔިތުން ްއެއީ ްމަޖިލީހަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޤަދަުރްބުނޭ ްޢިއްޒަާތއި ްކަރާމަތާއި ްމަޖިލީހުގެ ގެ

 ހިފެހެއްޓުމަކީްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްވާޖިެބއްްކަމަށް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްަވއިކަރަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.ް

ް

 ން:ވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްވާހަކަދެއްކެވު

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްމަސައްކަަތކީ ްބުރަ ްކޮށްަފއިާވ ްމި ްއިން ްޮކމިޓީ ްމާލިްއޔަތު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްުކޑަުކަޑް ްމިއީ ްމަސައްކަތެއް. ްޝުކުރުވެިރވާންޖެހޭ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިްއޔަތު ވެސް

ް ްެއއް. ްކުރެވިފަ ްއޮތީ ްމި ްނޫން ްގޮތުންްމަސައްކަތެއް ްޒާތީ ްމީހަކާ ްެއއްވެސް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު މިއީކީ

ްިމް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހިނގައްޖެ. ްފާހަގަވެގެން ްދެންމެއަކު ްނޫންަކން ްމަސަްއކަތެއް ްކުރެއްވި ްބޭފުޅުން ްއެ ޖައްސާލަށް

ރުެގްޖަނުއަރީްމަހުގައިްާޢއްުމްމަސައްކަތަީކ،ްމިްމަސަްއކަތުެގްފެށުމަކީްވިދާުޅވެއްޖެްމުޤައްިރރުގެްވާހަކަފުޅުަގއިްމިްއަހަ

ްދިރާާސެގް ްއެއް. ްދިރާސާ ްކުރެްއިވ ްބޭފުޅުން ްެއ ްުގޅިގެން ްލިޔުމަކާ ްހުށަހެޅި ްާތއީދުކޮށް ްޕްރޮޖެކްޓަށް ްމި ރައްޔިތަކު

ްމިް ްޙަޤީޤަތަކީ ްބިރުން. ްހުންނަނީ ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޕޯޓަކީ. ްިމ ްރިޕޯޓެއް ްއުފަންވި އަލީަގއި

ްވެއްެޖ.ްނެކްސްބި ްދުވަްސކޮޅެއް ްވެސް ްދާތާ ްއަޅައިނުލާ ްސަރުކާރުން ްމިއަށް ްެވއްޖެ. ްދުވަސްކޮެޅއް ްވާހަކަދަްއކާތާ ްޒގެ

ްކަމަށް،ް ްހުއްޓާނެ ްަޤބޫލުކުރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްބުނި ްހުއްޓާށޭ ްމަސައްކަތް ްމި ްކޮމިޝަނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން

ްިވއްދާ ްގަދަފައި ްހަމަ ްސަރުާކރުން ްރަީއސް. ްދިާމްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްލަފަޔާ ްކޮިމޝަނުގެ ްއެންިޓކޮރަޕްޝަން ފައި

ްބޮޑުސިންގާް ްހުރި ްރައްިޔތުންނަށް ްދިވެހި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްދަނީ. ްއެ ްމަސަްއކަތްކުރަމުން ްމި ްނުކުމެ، އިދިކޮޅަށް
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ްއުފާކޮށްފި ްވަރަށް ނޑު ްހުއްޓާލަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްމިކަން ްމިހާރަށް ްިމއީ.ްމިހާރުން ްބަޖެުޓްބިރުވެރި،ްނުރަްއކަލެއް ްމިއަދު ން

ްހުއްޓާލުމަްށް ްމަސައްކަތް ްމި ްވެސް ްރެކޮެމންޑޭޝަނެއްެގްގޮުތގައި ްވެސް ްހުށަހެޅުއްިވްރިޕޯޓުަގއި ްއެ ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

ްފަސޭހައިންް ްއެހާ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ްމި ްމިތަނުން ްއަދި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެެހންނޫންނަމަ ްެއއީ ލިޔުްއވާފަިއވާތީވެ.

ްނިން ްހިމެނޭްތަންފީޛުވެގެންދާ ްޭއގައި ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ްބޭނުން ްތަންފީޛުކުރަން ްނެތީމަ،ްބަޖެޓު ްބެލެވެން ްކަމަށް މުމެއް

ްމާލިއްޔަތުް ްވާީތވެ، ްަކނަޑައޅާފައި ްމިހާރު ްޤާނޫނުގައި ްމާލިްއޔަުތ ްގޮތުަގއި ްބައެްއގެ ްބަޖެުޓެގ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަކީ

ްއެހެންވީމާ ްވެސް. ްމީހަކު ްކޮންމެ ްތަބާވާންޖެހޭނެ ްޤާނޫނަށް ްޢިއްޒަތްތެރިް، ްކުރަންޖެހޭނެ. ްއެކަްނ ްވެސް ސަރުކާރުން

ްވެްސް ްބޭފުޅުން ްދެ ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ްކުރިން ނޑުގެ ްައޅުގަ ްވާހަކަފުޅު، ްދެންމެ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ްީމގެ ރައީސް،

ްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްފާހަގަކުރަްއވައިފިްަދއުލަތަށްްިލބޭނެްކަމަށްްމީގައިްމިްލަފާުކރެވެނީްވަރަްށްކުަޑކުޑަްއަދަެދއް.ްޢި

އެގްރީމެންޓުކުެރވިފައިްވަނީްަކނޑަެއޅިގެންްނެޝަނަލްްޕްލޭނިންްކައުންސިލް،ްއާދެ!ްނެަޝނަލްްޕްލޭނިންްކައުންސިލުންް

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްކަމަށްވޭ ްވާ ްއެގްރީމެންުޓގައި ްމި ްޚިލާފަށް. ނޑަެއޅިެގން ްކަ ްެވސް ްުއސޫލުތަކާ ްއޮންނަ ޓެންޑަރކުރުމުަގއި

ްއެބަްރައީސް،ްައޅުގަް ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީގެ ްކަމަްށްމި ްވާ ްއެގްރީމެންޓުަގއި ްމި ްދެކެން. ްނުވެސް ްއެގްރީމެންޓު ްމި ްއަދި ނޑު

ްނުނިންމޭނެް ްމާފުކޮށްދޭނަމޭ.ްސަރުކާރަކަށް ްޓެކްސް ްދަްއކަންޖެހޭ ްދައުލަތަށް ްމާފުކޮށްދޭނަމޭ.ްނެކްސްބިޒުން ްޓެކްސް ބުނޭ

ވަނަްމާއްާދެގ97ްްޅެނީ.ްދިވެހިްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަސާީސގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމާްފެންމައްޗަށްްގޮްސގެންްއެްއު

އެްބުނަނީްއެއްވެސްްޓެކްސްްއެއްްނެގޭނީްސަރުކާރުންްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިގެން،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންް

ްޓެކް ްމީހަކަށް ްމީހަކަެށްއްނުނިންމޭނެ ްއެްއވެސް ްކުީރގެ ްފާސްކޮށްދީިފއްާޔއޭ.ްޭއގެ ްއެްއްމާފުކޮށްދޭކަށް.ްނޫީންއެކަން ސް

ްކުެރވެނީް ްމި ްއެގްރީމެންޓު ްކުރަްނވާނީ، ްެއގްރީމެންޓެއް ްއެހެންވީާމ، ްވެސް. ްނަގާކަށެއް ްެއްއ ްެޓކްސް ްއަތުން މީހެއްގެ

ްބަލާފަ.ް ްވެސް ްކަމެއްތޯ ްހިމެނިދާނެ ްމީގެ ްކަންތައްތަކަކީ ްއެ ްބަލައި، ްގޮތުންތޯ ްހިމެނޭ ްޭއގަިއ ްކަންތައްތަެކއް ކޮންކޮން

މިލިއަންްޔޫ.އެސްްޑޮލަރު،175ްްމިލިއަންްޔޫ.އެސްްޑޮލަރު،ްމާފުުކރައްވާތި!ްމީަގއިްމިްއޮތ175ްްީތްތެރިްަރއީސް.ްޢިއްޒަ

ްޑޮލަުރް 21ްްއެމެރިކާ ްއެންމެ ްޭއގެން ްލިބެނީ ްމި ްބަލާއިުރގަިއްދައުލަތަށް ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްޑޮލަޭރ8.7ްްއަހަރަށް މިިލއަން

ކްސްބިޒަށް،ްމިްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލްްސިސްޓަމުްގާއިމުކުރާްމީހުންނަށްްނޫނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެކަމަުކްދައުލަތުންްނެ

މިލިއަންްޔޫ.އެސްްޑޮލަރު.ްމިީއްޖޯކެއްްނޫންތޯ،ްޢިއްޒަތްތެރ167ްްިއަޅުަގނޑުމެންްއެްގަތްްމީހާްއަށްްއެބަްދައްކަންޖެހޭް

ް ްހިލޭ ްއެމެރިކާްސަރުކާރުން ްއޮތޭ ްއެބަ ްއޮތޭ،ްިމްރިޕޯޓުގައި ްއެބަ ްލިޔެފަ.ްހިލޭްރައީސް.ްމީަގއި ްކަމަށް މިކަންްކޮށްދޭނެ

ްމިް ްހޯދަންވެގެން ްއެއް ްއެްއ،ްމަންފާ ްނަފާ ްމީގެން ްއުޅެނީ.ްކާކަށްތޯ ްމި ްޖަހަން ްަސކަރާތެއްތޯ ްކޮން ްއޮްއވާ ްވާން ކަމެއް

ްކަންކަ ްތިރީގައިވާ ްބެލިބެލުމުން ްކޮމިޓީން ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްއޮތޭ ްއެބަ ްރިޕޯޓުގައި ްރައީްސ.ްމި ްންއުޅެނީ.ްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްނަންަބރު ްިކޔާފައި ްސިސްޓަެމއ1ްްފާހަކުރެވުނޭ ްކޮންޓްރޯލް ްބޯަޑރ ްޒަމާނީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއޮންނަނީ، ްމި ގައި

ްމަޝްވަރާކޮށްަފއިް ްެގންދެވުމަށް ްކުރިއަްށ ްމަޝްރޫޢު ްމި ްދަށުްނ ްއެީހގެ ްހިލޭ ްސަުރކާރުން ްއެމެރިކާ ގާއިމުކުރުމަށް

ްއުް ްބީ.އޯ.ޓީ ްމަޝްރޫޢު ްިމ ްސަރުކާރުން ްބީ.އޯ.ޓީްވީނަމަވެްސ، ްވާކަން. ްިނންމާފައި ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ސޫުލން



32 

 

ްނުލިބެނީ.ް ނެޑްއްލިބެނީ.ްކާކަށްހޭ ްލާިރގަ ްކާކަށް ްސުވާލަކީ. ްައޅުަގނުޑގެ ްކީއްެވގެންހޭ ްނިންމީ ްމި ްގެންނަން އުސޫލުން

ްޢި ްއުޅެނީ. ްމި ްދޭންހެއްޔޭ ްގެއްލުމެއް ްހޯދަންހޭ. ްއެއް ްމަންފާ ްހޯަދންހޭ. ްއެއް ްނަފާ ްަރއީސް،ްކޮންބަޔަކަށް އްޒަތްތެރި

ް ްސަރުކާރުން، ްއެމެރިކާ ްހިލޭ ްރައްޔިުތންނަށް. ްދިވެހި ްއޮްތ1ްްގެއްލުްނވަނީ ްދަރަޖައިގައި ްމަތީ ްެއންމެ ްދުނިޭޔގެ ވަނަ

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭް މިލިއަންްޑޮލަރުްބަޔަކަށްްދޭން.175ްްސަރުކާރަކުންްހިލޭްމިކަންްކޮށްދޭންްބުނެބުނެްއޮއްާވ،ްއަުޅގަ

ްބޭނުމަ ްމީގެ ްދޭށޭ.ްކޮބައިހޭ ްއަށް ްތިމަންނަ ްބުނަންވީނު، ްރީއްޗަށް ްއުޅެނީ. ްމި ްާލން ނޑެއް ްލާރިގަ ްޖީބަށްހޭ ްކާުކގެ ކީ؟

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުމެންްރައްޔިތުންގެްޙައްުޤގަޭއްމަސައްކަތްްމިްކުރަނީްކިޔައިގެންްއުޅެފައިްނެކްސްިބޒްެގް

ްއެް ްހުްއޓޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްދެއްކީަމ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިލްތިޒާމެްއްވާހަކަ ްނުދަްއކާށޭ. ްވާހަކަ ްތި ސް.އެމް.އެްސްައއިްއސަ

ްއުފުލަންޖެހޭްމީހަކުްވެއްޖެއްޔާްއިލްތިޒާމެއްްއުފުލަންވާނޭ.ްޒިްނމާްއެއްްއުފުލަން...

ް

 މެދުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްިސސްޓަ ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލް ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިްންޝުކުރިއްާޔ ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްޮގތުން ްގުޭޅ ްމަްއސަލައާ މުގެ

ްވަރަށްް ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްދިރާސާކުރުމަށް ދިރާސާކުރި

ްދަ ްވާަހކަތަކެްއ ްގިނަ ްމާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްޮބޑު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަޙޤީޤަތުގައި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއކާކަްށްބޮޑަށް

ްފަދައިން،ް ްވިދާޅުވި ްއެ ްވާހަކަދައްަކަވމުން ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވައިކަރަދޫ ްދެންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ނެތީމު.

ްއޮތްއޮތުމަީކް ްހިފާފައި ްެގންދަން ްކުރިއަްށ ްމަޝްރޫޢު ްމި ްިވއްދާފައި ްގަދަފައި ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްނުވަތަ ސަރުކާރުން

ްއަ ްދަންނަވާނީ ްމަތީްއަޅުަގނޑު ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްހެޔޮ ްހިސާބަކުން، ްއެއްެވސް ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ުޅަގނޑުމެން

ްކުރަންް ްކަންތައްަތއް ްމި ްތެެރއިން ްބާރެްއގެ ްކަހަލަ ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްއެހެން ްނުވަތަ ްވީނަމަެވސް ްކަމުަގއި ހިސާބުންވި

ްމަގު ްކޮރަޕްަޝނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވީނަމަެވސް ްއޮތްކަމުަގއި ްމައްސަލަތަްއްހިފާފައި ްބޮޑެތި ްމިކަހަލަ ްހުރި ްގޮތަށް ފަހިވާ

ްވަރަްށް ްފެންނަ ްކިާޔލަމުންދާއިރު ްރިޕޯޓު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުއްޓާަލންޖެހޭ. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްފާހަގަކޮ ނުޑްހަމަ ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްއެއް ްހުރި.ްއޭގެެތރެއިން ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްޚިލާފު ށްލާނަން.ްމިްއާދަޔާ

ް ްދުވަހެއްގެ ްހުކުރު ްވަނީ ްމި ްވެސް ްޮސއިކޮށްަފިއ ްައޅުަގނޑުމެނ11.31ްްްއެގްރީމެންުޓގައި ްމިއީ އެހާކަށްހާއިރު.

ްފިަޔވަޅުައޅަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތްތަކާ ްހިންގާ ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްމިކަހަލަ ްކަންތައްަތއް. އަޖާއިބުވާންޖެހޭ

ްކަ ްކޮމިޝަނުްނ ްުހއްޓުމަށް.ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްމަޑުޖައްސައި ްއިހަްށ ްމަޝްރޫޢު ްމި ްައންގާފައި ްއޮތް ްއެބަ ނަޑއެިޅގެން

ްފައިދާހުރިް ްރައްޔިތުންނަށް ްވެްސ ްޔަޤީނުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްމުހިއްމު ްމާ ްއެއަްށވުރެ އެހެންނަމަވެސް

ްހުއްޓުް ްޭދތެރެއިން ްމި ްިވއްދާފައި ްގަދަފައި ްވަަރށް ްރަްއޔިތުންްކަންތައްތަްއްސަރުކާރުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވައިަލއްަވއިފި.

ްނުހުއްޓުާވް ްސަރުކާރުން ްމި ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްމިފަދަ ްއެހެންނަމަެވސް ްހުއްޓުަވއިލަްއަވއިފި. ްކަންތައްަތއް ްޖެހޭ ހާލުގައި

ްވާހަކަދަްއކަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްަވއިަކރަދޫ ްމެންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެންމެެވސް ްއުޅެނީ، ވަމުންްމި
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ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭް ވިދާޅުެވއްޖެ،ްސަުރކާރުްގަދަަފއިްިވއްދާފައިްަވކިްމީހެއްގެްީޖބަށްްފައިސާްވަންނާތީވެ،ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްވަިއކަރަދޫ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްސީދާ ްވަންނަނީ. ްފައިސާ ްމި ްޖީބަށްކަން ކާކު

ްވީނަ ްކަމުަގިއ ްވިދާޅުނުވި ްމިްމެންބަރު ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްމަތީ ްއެންމެ ްސަރުކާރުގެ ްމިއީ ްއެނގޭ ްއެބަ މަވެސް

ްނިންމުންް ްނިންމި ްއެ ްކޮިމޝަނުން ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްބާރުއަޅާކަން.ްއެހެންނޫްނނަމަ ްގެންދިުއމަށް ްކުރިއަށް ކަންތައްތައް

ްކަ ްމި ްއަޅާނެ. ްބާރުތަކެއް ްފަރާތުން ްސަރުކާރު ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްިވޔަކަނުދޭނެ.ްތަންފީޛުކުރުމަށް ންތައްތައް

ްތެރޭގަިއް ްފަރާތްތަކުގެ ްމިްކަންތައްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްމަސައްަކތްކުރާ ްއޮތީ ްހިތް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ އެހެންކަމުން

ްނިޔަތުަގއިް ްދުއްވާލުުމގެ ްުދވަސް ްމީހެއްގެ ްވަކި ްއަމާޒުކޮށްފަިއ، ްކަމަކަށް ްވަކި ްއޮތޭ. ްެއބަ ްސްޓޭންޑަޑް ްޑަބަލް ވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެންްްނޫނިއްޔާ ްވާހަކަތައް ްމި ްނުފެނޭ. ްދާތަނެއް ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްޢަމަލުކުރަމުން، ްފަރާތަކުްނ ެއއްެވސް

ްކަންަތއްތަްއް ްމި ްބާރުއަޅަިއ، ްހުއްޓާލުމަށް ްމަޝްރޫޢު ްމި ްސަރުކާރަްށ ްަދއްަކިއގެން ްތަންތަުނގައި ްއެިކއެކި އަުޑއެހިންތޯ

ނޑުމެ ްދަންނަވާނީްއަޅުަގނޑުމެންްމިްހުއްޓުވުމަށްްމަޖުބޫރުކުރާްތަނެއްްއަުޅގަ ންނަކަށްްނުފެނޭ.ްއެހެންކަމުންްއަޅުަގނޑު

ްސިސްޓަމުް ްކޮންޓްރޯލް ްބޯޑަރ ްމި ްހަމަ ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްފާސްކޮށް، ްރިޕޯޓު ްމި ްޖެހެއޭ ްއެބަ މަޖިލީހުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމަސައްކަތްްހުއްޓުމަށްްައޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްާތއީދުކުރާްާވހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާް

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބްްވާހަކަދެއްެކވުން:

السالم ް.نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيدالصالة والسالم على  العالوين رب هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين

ްަރއީސް،ްބޯޑަރްކޮ عليكن ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓުދޭއިުރްއަުޅގަ ްހުްއޓުާވލަން ްސިސްޓަމު ންޓްރޯލް

ްދީފަިއް ްނެކްސްބިޒަށް ްިސސްޓަމަށް ްޯބޑަރްކޮންޓްރޯލް ްވާހަަކްއަކީ ްމި ްއަޅުަގނުޑގެ ްވޯޓުދޭނަން.ްއެހެންނަމަވެސް ވެސް

ްކޮ ްރަނގަޅަށް ްކޮމިޝަނުން ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްއެއީ ްއޮތީާމ، ްއިެވލުއޭޓުކޮށްފައި ްހަމައެކަނި ްއެްއޗެއް ްއޮްތްއޮތް ށްފައި

ް ްނޫނޭ. ްހަވާލުކުރީމ4ްްަކަމެއް ްކުންފުންޏަކުން ްމިވެިނ ްޕްރޮޕޯޒަލް ްެއއްެޗއްަގއި ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްބިޑެއް ކުންފުނިން

ް ްއޮްތ ްދެން ްބުނާއިރު ްމިއަދ3ްްުގެއްލުމޭ ްބަޔާންކޮށްފަ. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްގެއްލުން ްލިބޭ ްހަވާލުކުރީމަ ކުންފުންޏާ

ސައްކަތްކުރާނެްބިދޭސީްއަުކްނުގެނެިވގެން.ްއިިމގްރޭޝަްންތެރެއިންްއެްހުރިހާްކަމެއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްއުޅެނީްމަ

ް ްއެަކއުންޓުަގއި ްމުަވއްޒަުފގެ ްއާދައިގެ ްބައެއް ްީކއްެވގެންތޯ؟ްމިހާރު ްއޮތީ. ްރުފިޔ8ްްާމިލިއަން،7ްްހުއްޓިފައި މިލިއަން

ް ްމީހުން ްމި ްހުރި. ްއެބ61ްްައެބަ ްކެންަސލްކޮށްފައި ްކޯޓާ ްމީހުންގެ ްެއކަންްްހާސް ްސިސްޓަމުން ްއިިމްގރޭޝަން ހުރި.

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްސިސްޓަމު ްމި ްބޭނުންވޭ. ްސިސްޓަމެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮތްިއރުގައި ްހާލަތުގައި ްމި އެނގޭ.

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްދުނިޔޭަގއި ްޖެހޭ.ްމިއަދު ްއެބަ ްވާން ްއެއް ްޤުރުބާނީ ްފަދަ ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ގެނައުމަށް

ްހިޔު ްޓަޔަރ ްއޮތީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓްރެފިކިންގައި 2ްމަން ްއަހަރު ްމިއަންނަ ނޑުމެނ3ްްްަގއި. ްއަޅުގަ ްބަދަލުވީމަ، އަށް

ދިވެހިންނަށްްރާއްޖެްއިންްބޭރަކަށްްދަތުރެއްްނުކުރެވޭނެ.ްިވސާްނަގަިއގެންްވެސްްދަތުރެްއްނުކުރެވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިް
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ްއެބަ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްކުރިން ްއައުމުގެ ްޤާއިމުކޮށް،ްހިޔުމަންްްހާލަތަށް ްަޤއުމަށް ްމި ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލްްސިސްޓަމެއް ޖެހޭ

ްނުބުނަން.ް ްއަޅުަގނޑެއް ްާވހަކަ ްއެ ްކޯޓު،ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަކީްސުޕްރީމް ްމައްސަލަ ްމި ނޑުގެ ްހުއްޓަން.ްއަޅުގަ ޓްރެފިކިން

ްެއއްަގއި ްރޫލިން ްއޮތް ްނެރެފައި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްނުހުަށހަޅަން. ްއިޞްލާޙެއް ްކޯޓުންްްއަޅުަގނޑު އޮންނާނެ،ްސުޕްރީމް

ްެއް ްޯކޓަކުން ްއެ ްއެްއގައި ްމައްސަލަ ްހިނގަމުންދާ ްކޯެޓްއަގއި ްޝަރުޢީ ްރާއްޖޭގެ ްއަީކ ްވާހަކަ ްގޮތަކަށް، ވަކި

ްނުނިންމަންް ްގޮތެއް ްމުައއްަސސާއަކުން ްއެްއވެސް ްަދއުލަތުގެ ްމައްސަލަައކަށް ްއެ ްނުނިންމެނީސް ްގޮތެްއ މައްސަލަިއގައި

ްއޮންނާނެ ނަޑއަޅާފަިއ ްނިންމިދާނެްްކަ ްގޮތެްއ ްމިއަށް ްމަޖިލީހުން ްިމ ްމިއަދު ްެއްއގޮތަށް ްއަމުާރ ްއެ ްނެރެފަ. އަމުރެއް

ްކޯޓުގައިް ްސުޕްރީމް ްވަނީ ްމައްަސލަ ްނެކްސްބިްޒގެ ްކޯޓުަގއި ްސުޕްރީމް ްއެއީ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެްއ ްއަޅުަގނޑު ކަމަކަށް

ްއަޅުަގނޑު ްނޫން ްެއއް ްވާހަަކ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއިތުރަށްްްއިސްތިޢުނާފުކޮށްފަ. ްމީތި ްހުށަހެޅީ ނޑު ްއަުޅގަ ހުށަހެޅީ.

ްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވޭްމީތިްހުއްޓުވާލަންްމަސަްއކަތްކުރާއިުރގަިއ،ްމީތިްހުއްޓުވާލަންްމަަސއްކަތްކުާރއިރުްދެންހުރި...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލީްވަޙީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްހިމާޔަތްކުރަން ްނެކްސްބިޒް ްމި ްނުޖަހާ ްެއއްާތކު ްފައި ްނޭވާ،ްދެ ްދެ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ްއްޠަލިބުްމިްއުޅުއްވަނީްީކއްެވގެންބާއޭ.ްވަޙީދު...އަޚް،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމު

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުއްޠަލިބަށްް ްއިބްރާހީމު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްހަކަދެއްެކވުން:ވާްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު

ްވިދާުޅވަންޏާް ްކަމަށް ްއޮތް ްދިރާސާކުރަްއވާފަިއ ްމި ްޭބނުންވީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް

ކުްނފުނިންްކޮންމެްކުންފުންޏަކާްހަވާލުކުރިްނަަމވެސްްލިބޭްެގއްލުމާއިްފައިދާްއެނގެން.ްެއީއ4ްްއަޅުަގނުޑްބޭނުމޭްމިް
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ްއި ްހުށަހެޅި ްވެސް.ްއަޅުަގނޑު ްއެްއޗަީކ ްހުރި ްއެނގެން ްފެންނަން، ްިއޞްލާޙުތަކުން ްވެސް. ްމަޤްޞަދަކީ ޞްލާުޙތަކުގެ

ް ްހުށަހަޅާފައ175ްްިއެހެންނަމަވެސް ްކުންފުނިން ްއޮތް ްދެން ްދާއިުރގައި ްނެކްސްޓްބިޒަށް ްހަމައެކަނި ްޑޮލަރު މިލިަޔން

ް ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްއަންނަ ްލިޭބްޑޮލަރުްނަަގން.ްއެހެންކަމ11ްައޮންނަނީ ްޭއެގްސަބަބުންްސަރުކާރަށް ށްެވއްޖެއްޔާ

ްނެކްސްިބޒެްއގެް ްހަމައެކަނި ްއެނގެންޖެހޭ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމީތި ްިކހާވަރަކަށްތޯ، ްޮބޑުެވގެންދާނީ ގެއްލުން

ް ްގެއްލުްނ، ްމި ްަމޤްޞަދަކީ ްަމއިަގނޑު ްއިޞްލާޙުގެ ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްއައިމާ، ްރިޕޯޓު ްމި 4ްވާހަކަދަްއކާފައި

ްއެނގެންޖެހޭ.ްްކުންފުނިން ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގެއްލުން ްލިބޭ ްވެްސ ްހަވާލުކުރުމުން ްކުްނފުންޏަކާ ްކޮންމެ ކުރެ

ނޑުމެންނަށްްއެންމެްރަނގަޅުްގޮްތް އެހެންނޫނީްއަޅުަގނޑުމެންްަވިކްބަޔަކާްދޭތެރޭަގއިްކަމެއްްިނންމާއިރުގައިްއެއީްއަުޅގަ

ްރިޕޯޓުގަް ްކޮމިޓީެގ ްައޅުަގނުޑްސުވާުލއުފެޭދތީ ްފާހަަގކުރެވެންްބާއޭ ްކަންަތއް ްެއއްވެްސްހިސާބެްއގަިއ،ްމިދެްނނެވި ްމި އި

ްނެކްސްބިްޒް ްއޮންނާނެ ްދަންނަވާފައި ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްެވްސ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީ. ްިއޞްލާޙު ނޑު ްއަޅުގަ ނެތީމަ

ްމިހާރު ްަޤއުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްިސސްޓަމެއް ްކޮންޓްރޯލަރ ްބޯޑަރ ްއެހެންނަމަވެސް ބޭނުންވާކަްންްހުއްޓާލަންޖެހެއޭ.

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭ.ްާރއްޖޭގެްހުރިހާްކޮންސްްޓރަކްޝަންްކުންފުނިތައްްތިބީްއެންމެްލޭބަރެއްްވެސްްމިއަުދް މިއަދުްއަުޅގަ

ހަފްތާްެވގެންްމިްދިޔައީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިހާްދަތިކޮށްްއޮތްއިުރަގއިްއެްކަުމގަިއ3ްްނުގެނެވި.ްމިހާރުްމީހުންްނުގެނެވޭތާް

ްައޅުަގނޑުމެން ްއަށްްްވެސް ްރާއްޖެ ްބޭނުންވޭ ްނުދައްކަނީ.ްައޅުަގނޑުމެން ްެއްވާހަކަ ްވަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ގުރުބާްންމި

ނޑުެމންނަށްްސަލާމަތެއްްނެތް.ް ްއަންނަްަގވާއިދާްޚިލާފަށްްއަްނނަްބިދޭސީންްހުއްޓުވަން.ްއެްހުއްޓުިވގެންްނޫނީްއަުޅގަ

ް

 ްން:ވާހަކަދެްއެކވުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު

ްގޮތުންްް.عليكنްسالملا ްބެހޭ ްސިސްޓަމާ ްކޮންޓްރޯްލ ްބޯޑަރ ްމި ްާއދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކަންބޮުޑވުމަކީ ްއާދެ!ްމި ްހުރި. ްއެބަ ްކަންބޮުޑވުންތަެކއް ްބޮޑެތި ްވަަރށް ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްފުންކޮށްްވިސްނަންޖެހޭްކަމެއް.ްއާދެ!ްފުރަތަމަްމިްޕްރޮޖެކްޓުްމުޅިްޤައުމީްނިސްބަތަކުންްބަލާއިރުްވެސްްއަުޅގަ

ނުޑމެންްވިސްނާލަންްޖެހޭްއެބަ.ްއާދެ!ްމިއީްހަމަްޖީ.އެމް.އާރުް އުފެދުނުްގޮތާއިްމިކަންްކުރަންޖެހުނުްގޮތާްދޭތެރޭްއަޅުގަ

ްސަުރކާ ްދިވެހި ްމި ްިމކަން ްއުސޫލުން ްބޭރުކުރި ްެއއް.ްޖީ.ެއމް.އާރު ްޖަރީމާ ްބޮޑު ްޔަޤީންކަްންފަދަ ްކުރާނެ.ްެއކަމުގެ ރުން

ްމިް ްޖީ.އެމް.އާރު ްަރއީސްްވަޙީދު ްއެކުަގއި ްޙިކުމަތްތްތެރިކަމާ ްދެން.ްއާދެ!ްވަރަށްްވިސްނުންތެރިކަމާއި ްމިއަދު އަޅުަގނޑު

ގެްޤައުމުންްބޭރުކުރީްވެސް.ްހަމަްއެހެންމެްމިކަންްވެސްްއެްމަނިކުފާނުްކުރައްވާނެ.ްެއކަމުގެްޔަޤީންކަންްދިވެހި،ްއެކަމުް

ްމެންބަރެއްގެް ްމަޖިލީހުގެ ްަހއިސިްއޔަތުންނާިއ ްެމންބަރެއްގެ ްތަމްސީލުކުރާ ްދާއިރާ ްވިލުުފށީ ްައޅުަގނޑު ޔަޤީންކަން

ްެއކަންް ްވަޙީދު ްރައީސް ްބޭުނން، ްއަރުވަން ްިމއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކަން ްއެ ްރައްިޔތުންނަށް ްިދވެހި ހައިސިއްޔަތުން

ްކޮށްފައި ްއާދެ!ްމިަކން ްކަމުގެ. ްނޫން.ްްކުރަްއވާނެ ްކަމެއް ްޒިންމާވާންޖެހޭ ްސަރުކާރު ްމި ްމިއީ ްބަލާއިރުަގއި ްގޮތަށް އޮތް

ްެއް ްގޮތަށް ްގެންދިޔަ ްމަްއސަލަ ްޖީ.އެމް.އާރު ްގޮތަްށ، ްމިދެންނެވި ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރުްނ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ މިއީ
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ްމަގުފަ ްކޮރަޕްޝަނަށް ްމިަކމަކީ ްއޭރުަގއި ްއާދެ! ްމިއީ. ްކަެމއް ްއޮތް ްކޮށްފަިއ ްކަމަްށްއުސޫލުން ްކަމެްއ ްކުިރ ްގޮތަށް ހިާވ

ްއެްނގީމަ،ް ްއޭ.ސީ.ސީން ްހުއްޓުވަން ްެއކަން ްވީ. ްކިހިނެއްތޯ ްގުޅިގެން ްއުެފއްދުމާ ްކަންޮބޑުވުން ްމިކަމުގެ އޭ.ސީ.ސީން

ްއަމުރާް ްއޭ.ސީ.ސީގެ ްމައްސަލަ ްމި ްމަޖިލީހުން ްމަޖިލީހުން،ްއިނގޭތޯ.ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްވަޒީރުންގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއޮތް އޭރުަގއި

ކުރިއަްށގެންދަންްނިންމީްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީްީމގެްޒިންމާވާންޖެހޭްފަރާތަކީ.ްމިއީްއެހެންްބަޔަކުްމިްވާހަކަްްދެކޮޅަށް

ްދައުލަތުެގް ްިދވެހި ްަބލާއިރުަގއި ްގޮތަށް ްއޮތް ްހިނގާފައި ްމިަކން ްދެން ްގޮަތކަށް. ްއެހެން ްމުޅިްނ ްއޮުޅވާލަިއގެން މުޅިން

ްޚަރަ ްވެސް ްއެއް ްލޯލާރި ްއެންމެ ްކޮރަޕްޝަނެްއްބަޖެޓުން ްބޮޑު ްވަރަށް ްވެސް ްމިއީ ްއުޅެނީ. ްމި ްކުރަން ްމިކަން ދުނުކޮށް

ނޫންތޯ.ްކީއްެވގެންތޯްދިވެހިްަދއުލަތުގެްބަޖެޓުންްލޯލާރިްއެްއްޚަރަދުނުކޮށް،ްބޭރުްބަޔެްއގެްއަތުންްލައްވާްމިފަދަްކަމެްއް

ްކޮރަޕްޝަނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުގައި ްދިޔަގޮތަށް ްމިކަން ްޤަބޫލުކުރުމުގެްކުރުވަްނވީ. ްކަމަށް ްއޮތް ްމީގައި އް

ްމަތީންް ްހަމަތަކުގެ ްމިދެންނެވި ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްވިސްނައިފި ްމީހަކު ްއޮްތ،ްއިނގޭތޯ.ްނުދަންނަ ްއެބަ ްޖާގަ ފުރުޞަތާއި

ެމްއްބެލިކަމުގައިްވީނަމަވެސްްކޮރަޕްޝަންްއެބަްއޮތް.ްީކްއވެގެންޯތްއެްމީހަކަށްްއެހެންްމީހަކު،ްއެހެންްމީހަކަށްްގޮސްްކަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްމިތާގައި ްދައްކަން ްއެަބ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮކށްދޭންވީ. ްއިްނވެސްޓެއް ކޮށްދޭންވީ.

ްއެް ްދީގެން، ްފައިސާ ްމެންބަރުންނަށް ްއެ ްމިއީ. ްނޫންތޯ ްކަމެއް ްއެކަހަލަ ްއެހެންނޫންތޯ. ްވާހަަކ. ްގަތް ްދީގެން ފައިސާ

ްދިނުމެކޭ،ްބޯޑަ ްޚަރަދުނުކޮށްްމީހުންނަށްްރިޝްވަތެއް ްއެއް ްލާރި ްބަެޖޓުން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ރްކޮންޓްރޯލަރްިސސްޓަމު

ްއެއްތޯ.ްިމީއް ްމައްސަލަ ްކިހާޮބޑު ްމިއީ ްއިްނސްޓޯލްކޮށްދިނުމަކީ ްތަނަށް ްމި ްބޮުޑްސިސްޓަމެއް ްގެނެސް،ްއެހާ ްމީހުން އެ

ްއޮތްްކޮރަޕްޝަަނކީ.ްެއހެންވީމާ،ްމިއަދުްމިްސަުރކާުރްބަދުނާމުވާްގޮތަށްް ިމކަންްޮއޅުވާލަިއގެންްމިްވާހަކަދެްއކިްމީގައި

ކަމުގައިްވީނަމަވެސްްމިްވުޖޫދަށްްގެނެސްްމިކަންްކުރިްފަރާތަކީްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްީމގެްޒިންމާްެއއްްވަންޏާްވާީނ،ްއާޚިުރަގިއް

ްދުވަސްވަުރގައިް ްމިދެންނެވި ްއަންނާނީ ްއަންނަންޏާ ްޙުުކމެއް ްކަމުަގއި ްމި ްއާޚިރުގައި ްވާނީ، ްވަންޏާ ްބަދުނާމެއް ،ްމީގެ

އަހަރުގެްވެރިަކމުގައިްއޭުރގައިްިތއްބެވިްބޭފުުޅން.ްއެްބޭފުޅުންގެްވާހަކަްކަންނޭނގެްމިއަދުްމިްތަނުގައ3ްްިއެމް.ޑީ.ޕީގެް

ްފާހަގަކުރެްއވި.ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްދިއްގަރު ްމުޤައްރިުރ، ްކޮމިީޓގެ ްމާލިއްޔަތު ްހުށަހެޅުއްިވއިރު ްރިޕޯޓު މި

ަގނުޑމެންްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްގޮތަށްްދިވެހިްދައުލަތުންްމީހަކަށްްެގރެންޓީްއެްއްދެވޭނީ،ްމީހަކަށްްމީގައިްއެބަްހުއްޭޓްއަޅުް

ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ގައިްއެބަްއޮްތ،ްއެހެންނޫންތ97ްްޯހުއްދަްއެއްްެދވޭނީްކިހިނެްއަކންްއެބަްއެނގޭ.ްޤާނޫުނއަާސސީގެް

ްއާމް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްގޮތް. ްކުރެވޭނެ ްކަންތައް ްމަޖިލީހުންްއެ ްމި ްއޮތް ްއެބަ ްއުސޫލުތަެކްއ ްނެގޭނެ ދަނީ

ްވެްސް ްމީރާއަކަށް ްކަމެއް ްޮއންނަްސަރުކާރަކަށްްނުކުރެވޭނެ.ްއެ ްއިރަކު ްއެްއވެސް ްއެްއ،ްތަޢާރުފެއް ްޓެކްސް ފާސްނުކުރާ

ްހުންނަް ްއިެރްއގައި ްއެްއވެސް ްނުކުރެވޭނެ. ްވެސް ްމިނިސްޓަރަކަށް ްފިނޭންސް ްެއކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.

ްމިކަންްރައީސުލްޖު ްއެހެންވީާމ، ްކުެރވޭނީ. ްއެކަން ްހުއްދަދީގެން ްމަޖިލީހުން ްމި ްނުކުރެވޭނެ. ްެވސް މްހޫރިއްޔާައކަށް

ްއާއިް ްޖާގަ ްބެލުމުގެ ްމިކަން ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްމަތީން، ްއުސޫލުގެ ްމިދެންނެވި ްބަލާއިރުގައި ްގޮތަށް ްއޮތް ހިނގާފައި

ނޑުްޤަބޫލުކުރަ ްނީ...ފުރުޞަތުްއެބަްއޮތް.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ
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ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު

ްައޅުަގނޑުމެންް ްާފހަގަކުރެްއވީ، ްއެ ްދެންމެ ްމައްސަލަިއގަިއ ްޚިޔާނާތުެގ ްބޯަޑރްކޮންޓްރޯލްެގ ްމި ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮށް ްކަންތައް ްމި ްނޯންނާނެ ްސަރުކާރަކުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނޫން، ްމަޢުލޫމާތުްސަރުކާރަކުން ްރަނގަޅަށް ްއަޅުަގނޑަށް ފަ.

ްހިޔުމަްން ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްޮއތީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްބޮޑަށް. ްަވރަށް ްމަސައްކަތްކުރެްއވި ްމި ްނަީޝދު ްރައީސް ްވަނީ ލިބިފައި

ްއެް ްަޝކުާވކުރަމުން. ްދިޔައީ ްަޤއުމުތަކުްނ ްއެަތއް ްދުނިޔޭގެ ްވެސް ްއޭރުަގއި ްއެމެރިކާަގއި ްލިސްޓުަގ. ްވޮުޗ ޓްރެފިކިން

ްމައްސަލަތައްްމަ ްގިނަ ްވަރަށް ްލޭބަރްމިނިސްޓްރީގެ ްއިމިގްޭރޝަނާއި ްއިސްނަންގަަވިއގެން ްނަޝީދު ްރައީސް ނިކުފާނު،

ްފޮނުވާލުމަށްް ްއިން ްރާއްޖެ ްބިދޭސީން ްއެތެރެކުރާ ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްގުޅޭ ްދިވެހިރާްއޖެއާ މަސައްކަތްކުެރއްިވ،

ރާއްޖެްއަށްްެގންނަނީ.ްގެނެއްސަ،ްއެތެެރކޮްށފައިްއެތެރެކުާރްމީހުންްއަނެއްްްޓަކައި.ްމިތިބަްމުއްޠަލިބުމެންްކަހަލަްމީހުން

ްފުރިކަމަށްްހަދާފައިްއިމިގުރޭަޝންގެްބަޔަކާްގުިޅގެންްއަނެްއާކވެސްްއިތުުރކުރަނީ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟުްރަޝީދުްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިްއެބަްޮއވޭްމެންބަރެއްގެްނަްނގަންނަްަކމަށްްވަންޏާްއެކަންްކުރަންޖެހޭްއުސޫލު.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަންނަވަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްބަލައިގަންނަން. ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްފަރެސްމާތޮޑާްނިޒާމާ ން

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްނަންފުޅުްޞައްޙަކޮށްްގެްނނަވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު

ްފަރެސްމާތޮޑާ ްޢިްއޒަތްެތރި ްެއއް. ްވާހަކަ ްކުންފުނިތަކުގެ ްހިންގާ ްމުއްޠަލިބުމެން ްމިދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ދާއިރާގެްްއާދެ!

މުއްޠަލިބުްހިންގާްކުންފުނިތަުކން،ްއެފަދަްކުންފުނިތަކުންްެއބަްރާއްޖެްއަށްްއެތެރެކުރޭްަވރަށްްގިނަްއަދަދަކަްށްމީހުން.ް
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ްޖަހާފައިް ްތައްަގނެޑއް ްއިމިގްރޭަޝނުން ްހަދާފައި ްކަމަށް ްބޭރުކުިރ ްމީހުން ްއެ ްއެެތރެކޮށްފައި ްޕްރޮޖެކްޓުަތކަށް އެިކއެކި

ްގު ްމިކަމާ ްބޯޑަރްފޮނުވަނީ. ްމި ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޚުދު ްމަސައްކަތްކުެރްއވި. ްވަރަށް ްނަޝީދު ްރައީސް ޅިގެން

ްއެް ްނަޝީދު ްރައީސް ްެވސް ްމަސައްކަތްކުރީ ްމީހުން ްެއ ްއިންސްޓޯލްކުރަން ްެގނެސް، ްސިސްޓަމެއް ކޮންޓްރޯލް

ްމައްސަލަ ްހުރި ްފެށީމަ.ްއިމިގުރޭޝަންގައި ްފިޔަވަުޅއަޅަން ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްބައްލަވާފަިއ،ްއަިދްކަންތައްތަކަށް ްއެްއޗިހި ތަކާ

ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފާް ްުނހުއްޓިގެން ްކަންތައް ްމި ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފާ، ްބަލާފައި ްއެްއޗިހި ްމައްަސލަތަކާ ްމިނިސްޓްރީގެ ލޭބަރ

ްވެްސް ްަކއިީރގައި ްއަޅުަގނޑު ްނަޝީދު ްރައީސް ްޚުދު ްއޭގެތެެރިއން ްބެލުމަށް. ްކަްނތައްތައް ްއެ ްހަވާލުކުރެްއވީ ޚުދު

ްއެބަްހުްއޓޭްވަރަށްްގިނަްއަދަދަކަށްްޕާސްޕޯޓުތަކާ...،ްވިދާޅުވިް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެއްެކވުން:ވާހަފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުް

ްދާއިރާެގް ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދެއްިކއިުރގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްާވހަކަ ްސިސްޓަމުގެ ްކޮންޓްރޯލް ްބޯޑަރ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެންމެްގިނައިންްއެހެންކަމަށްެވއްޖެްއާޔްމިްޤައުމަށްްގަާވއިދާްޚިލާފަްށްބޭރުމީހުންްގެނެއްަސްހުރީ.ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

 ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްވާހަކަފުޅުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްކުރިއަްށގެންދެވުމަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު

ްމިއީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްމިފަަދްްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްމީހެއް ްގެންނަ ބޭރުމީހުން

ްމަސައްކަތްކުރީަމް ްއިންްސޓޯލްކުރަން ްސިސްޓަމު ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލް ްހޯދުމަށް ްފުރުޞަތު ްޓަަކިއ ްހިންގުމަށް ޚިޔާނާތްތައް

ްމަސަް ްވެސް ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްއޭުރގެ ްަހއިރާންވަނީ ނޑު ްައުޅގަ ްަނއިބު، ްބަންޑާރަ ްނަޝީދުްއޭރުގެ ްރައީސް އްކަތްކުިރ،
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ވެސްްމަަސއްކަތްކުެރްއވި.ްއަިދްމިްސަރުކާރުެގްބަންޑާރަްނަިއބުްވެސްްއެބަްމަސަްއކަތްކުރޭ،ްބާޣީންގެްބަންޑާރަްނައިުބ.ް

ްއެހެންވީމަ.ް ްނޫންތޯ ްގަދަެއއް ްާމ ްވަޙީދު ްނުހުއްޓޭ. ްމި ްއެހެންނަމަެވސް ްަމސައްކަތްކުރަނީ. ްވެސް ްބޭފުޅުން ްމި އާދެ!

ބިލިޔަން.165ްްހުރިހާްއެންމެންްމަސައްކަތްކުރަނީްމިްހުއްޓުވަން.ްމީގެްއަދަދަކީްމުޤައްރިރުްއެްހުށަހެޅުއްވީްނުހުއްޓޭ.ް

165ްް ްއަތުން.ްެއއީ ްދައުލަތުން،ްދިވެިހްރައްޔިތުންގެ ްކަމަށް ްޚަރަުދާވނެ ްރުފިޔާ ްފަިއސ3111ްްާބިލިޔަން ްއަޅާހާ ފުލެޓު

ްދަނީ.ް ނޑ165ްައެ ްގާްތގަ ްޑޮަލރު،ްއެއީ ްމިލިޔަން ްަރއީސް.3ްްކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރުފިޔާ ްރުފިޔާ.3ްްިބލިޔަން ބިިލޔަން

ް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބޭނުންކޮްށފިއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމ3111ްްިއެ ްފައިސާ ްއަދަދެއްގެ ްބޮޑު ްއެފަަދ ްއަޅައިދެވޭނެ. ފުލެޓު

ފީޗަރސްތަކަށްްބަލާއިުރގަިއްޚަރަދުކުރަނީްމިްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލްްސިސްޓަމުްއިންސްޓޯލްުކރުމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމީެގް

މުޤައްރިރުްފާހަގަްވެްސްކޮށްަފއިްއެހެރީ،ްއަދިްމިްރިޕޯުޓގަިއްވެސްްފާހަަގކޮށްފައިްވަނީްމީގެތެރޭަގއިްއެްއވެސްްގޮތަކަްށް

ްމޮިޑޔުލެއްް ްެއްއވެސް ްމިެހންގޮސް ްމޮިޑޔުލްތަކާ ްީއގޭޓު ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްއިތުރަށް ްމޮިޑުޔލްތަކާއި ްޕްރޮޑަކްޝަން ޕާސްޕޯޓު

ްހަމަްނެ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްކަމަށް. ްއެއްެޗއް ްކުާރ ްއިންސްޓޯލްކުރަން ްނަމެއްގައި ްހަމައެކަނި ތްކަމަށް.

ނަޑއެިޅގެންްމިއީްބޮޑުްަމަކރާއިްހީލަތާ،ްހަމަްބޮޑުްފަސާދަްއެއްްކަމަށް.ްވަޙީދުްއިސްަނންގަަވއިގެްނ،ްވަޙީދުްއަީޑަގއިް ކަ

ްކަމެްއްމިއީ ްކުރަްއވާ ްހުއްޓުވަްނ.ްހުންނަވައިގެން ްކަންތައް ްމި ްޮއތް ްއަމުރުކުަރއްވާަފއި ްވެިރކަމުގައި ްނަޝީދު .ްރައީސް

ްއޮންނާނެް ްއޮްނނާނެ.ްތަބާވުމަށް ްއަންަގވާފަ.ްއަމުރުކޮށްފައި ްއޮންނާނެ ްތަބާވާން ްައމުރުތަކަށް ްކުރާ ްއިން ްއޭ.ސީ.ސީ އަދި

ްއަްނގާފަ.ްއެހެންވީމާ ްއިްލޔާސަށް ްއޭނަެގްޅިޔަނު ްހުރި ްހުެރގެން،ްިޅޔަނާިއް،ްއިމިގްރޭޝަްނގައި ްއަީޑގައި ްޅިޔަނު އޭނަގެ

ްެވސް.ް ްައކަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެްސ، ްޕީ.ޕީ.އެމަކަށް ްނުހުއްޓުވުނު. ްކަމެއް ްމި ްޚިޔާނާތެއް. ްބޮުޑ ްހިންގާ ްގުިޅގެން ވަޙީދާ

ްބަޔަކަ ްއެއްވެސް ްމީ. ްކަމެއް ްއުފެދޭ ްސުވާލެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމީ ްއެހެންވީމާ، ްޫނންތޯ. ްގަދައީ ްވަޙީދު ްށްއެހެންވީމާ،

ްނުހުއްޓުވޭްކަެމއްްމީްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްޝުކުިރއްޔާްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްްގަލޮޅުްދެކުނު

ްމިް ްހަމަ ްގޮތަށް ްދިޔަ ްޖީ.އެމް.އާރު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް އާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ

ްދެކެޭވއިުރްނެކް ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމި ްއިނގޭތޯ. ްކަމަށް ްދާންޖެހޭނެ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްެވސް ސްބިޒް

އަޅުަގނޑުްހަމަްސުވާލުކޮށްލަްންމިއަދުްޤައުމީްހަރަކާތުގެްނަމުގައިްމިްކުރާްމަސަްއކަތަކީްިއޚްލާޞްތެރިްމަސައްކަތެއްޯތް

ްވާހަ ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްމިދެންނެވީ ްއެހެން ްބުނެފައިްނޫންތޯ. ްތަކުރާރުކޮށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ް ްދެެކވެމުންދިޔައިރުަގއި ކަ

ްކަމަށް.ްއެކަމަުކް ްެގންނަންވާނެ ްމަްއސަލަ ްނެކްސްބިޒްގެ ްަފހު ްމައްސަލައަށް ްއޮންނާނެ،ްޖީ.އެމް.އާރު އޮންނާނެ.ްގޮވާަފއި

ްމައްސަލައިަގއި،ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއްްއެއަށްފަހު ްމައްސަލަ ނުޑެގްއެއްވެސް

ްހަމައެއާެއީކަގިއް ްއެކަމަކު ްކުރިޔަްސ. ްމަސައްކަތެއް ްކޮންމެ ްޓަަކއި ްއެޅުވުމަށް ްހަމައަކަށް ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުންގެ ނެތް

ްއެހެންް ްބޭރުވާންޖެހޭ. ްމިތަނުން ްހަމަ ްދެމުންދާއިރުގައި، ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްގެއްލުމެއް ްބޮޑު ްމިހާ ނެކްސްބިޒުން
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ނުޑމެންނަށްްއެންމ168ްްެޅުންްއެްފާހަގަކުރެްއވިހެންްބޭބޭފު މިލިއަނ8ްްްމިލިއަންްޑޮލަރުްއެްމީހުންނަށްްދީފައި،ްއަޅުގަ

ްބޭނުން.ް ްދަންނަވާލަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަކަްށ ްއަޅުގަ ްލިބުމަކީ ޑޮލަރު

ްއެ ްކަންބޮޑުވުން ްޮބުޑ ްވަރަށް ްއެގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮތުން. ްހުރި ްކަންތައްަތއް ްހަރަކާތުގެ ްޤައުމީ ްހުރި ބަ

ްޢަބްދުް ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިެމންޓްރީ ްޕާޓީގެ ްބަހުންްމީގެްهللاްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހަޑިހުތުރު ްަވރަށް ްދިމާލަށްްވެސް ޔާމީނާ

ްޭރަގއިް ްހިނގާފަިއވާތީ ްކަންަތއްތަކެްއ ްިމކަހަލަ ްހަދައި، ްޮގވަިއ ްއެްއޗެހި ްކުރިން ްަކއުންސިލްްްދެރޭވަރު ޕީ.ޕީ.އެމުެގ

ްމިއަދުް ްމީހުން ްމި ްެއހެންވީމާ، ްވަިކވުމަށް. ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަރަކާތުން ްޤައުމީ ްވާނީ ްނިންމާފައި ްމިހާރު ބައްދަލުވުމުން

ްިވސްނުމާިއް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްެއކީަގއި ްފާހަގަކުރެވުމާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގެންދާކަން ްޑައިރެކްޝަނަކަްށ ްއެހެން މީތި

ްވެސް ްބޭނުން.ްްފިކުރު ްދަންަނވާލަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްމިހާރު ްވާހަކަ ްބަދަުލކޮށްލާފައިާވ ްކަމުގައި ްމި މިހާރު

ްނެކްސްބިޒަާކް ްނޫންނަމަ ްޫނން. ްޖައްސާަލއިގެެނއް ްޖީ.ެއމް.އާރާ ްއުޅެނީީކ ްމި ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަކީ ްާވހަކަ ްދައްކާ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްވާނަމަ،ްްޖައްސާލަިއގެނެއް ްކަމަށް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްކަމެއް ގޯސްކޮށް

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށްއެއްބަހެްއްނުެވވޭނޭ.ްއަިދް ްވާނަމަ،ްެއކަމެްއްކުރާކަށް ްކަމަށް ްލިބޭ ްގެއްލުން ްޭއގެ ރައްޔިތުންނަށް

ށްްވެސްްމިްކޮންމެްބަޔަކުްކުރިކަމުަގއިްިވޔަސް.ްމިްކަންތައްްފެށުނީްރައީސްްނަޝީދުގެްވެިރކަމުގަ.ްރައީސްްނަޝީދަކަ

ްހުއްޓުވޭް ްމިކަން ްވެސް ްވަީޙދަކަށް ްވެރިކަމުަގ.ްރައީސް ްވަޙީދުގެ ްރައީސް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްމިކަން ްނުހުއްޓުވުނު. ކަމެއް

ްހަމަް ްުހއްޓާލުމަށް ްވެސް ްަމއްަސލަ ްނެކްސްބިުޒގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުފެނޭ. ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ތަނެއް

ްދެ ްހަމަ ްފަރާތުން ްުހއްޓާލުމަށްްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްވަގުތުން ްަވގުުތން ްމިކަން ްދޭނަން. ްބާރުލުމެއް ްއެްއ ްހުރިހާ ވުނު

ނޑުްހަމަްމިްފުރުޞަތުަގިއްޖީ.އެމް.އާރުްމިްރާއްޖެްއިްންފޮނުވާލުމާްގުޅިގެްނ،ްދިވެހިް އަޅުަގނޑުމެންްޮގވާލަން.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެކަމާްރައްޔިތުންނަށްްމިއަދުްޖެހިފަިއވާްނިކަމެތިްހާލު،ްނޫންނަމަްޖައްސަމުންދާް ނިކަމެތިްހާލުްފެނިފައިްއަުޅގަ

ްކުންފުނީެގްދޭެތރޭގަިއްޖެހުނުްމައްސަލައަާކްހެދި،ްރަްއޔިތުންނާްހިސާބަށްް ްދެ ްޤައުމެްއގެ ކަންބޮޑުެވ،ްހިތާމަކުރަން.ްދެ

ްެއކު،ްއަދަ ްއަްށްއާދޭހާ ްއިންިޑޔާެގްއެންބަސީ ްޤަބޫލެްއްނުކުަރން. ނޑު ްކަމަކަްށްއަުޅގަ ްއަންނަންވާނެ ުބވެރިކަމާްއެކަން

ްބަެއއް.ް ްއެުކވެރި ްބައެއް. ްާގތް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަީކ ްއިންޑިޔާ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އެކު

ްގުިޅގެން،ް ްމައްސަލައާ ްދިމާވި ްމި ްމިހާރު ްގޮތަށް ްދެމިއޮތް ްދުވަހު ްހުރިހާ ްއޮތް ްމި ްއެުކވެރިކަްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނުޖައް ްބިކަހާލު ްއެ ްތަނުެގްރައްޔިތުންނަށް ްއެ ްހޯދައިދީ ްހައްލެއް ްކަމަށް ްމި ްވެސް ްއިން ްމިނިސްޓްރީ ްފޮރިން ސައި

ްކަމަށްް ްއެ ްވެސް ްތިްއބަވަިއގެން ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްތެޭރގަިއ ްމިނިސްޓްީރގެ ްފޮރިން ްގޮސް ްބަދަލުަގއި ްކިޔޫހެދުމުެގ ބޭރުގަިއ

ްދެ!ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްހައްލެއްްލިބޭނެްގޮތަކަށްްއެްަކންތައްްރާވައިެދްއވުމަށްްއަުޅަގނޑުްޮގވާލަން.ްއާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުް ްމިނެޓުގެްހުސްްވަގުުތކޮެޅއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.31ްްމިްހިސާބުންްއަޅުގަ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއަށްްގެންދަްންމިްފަށަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުންްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށްް`ްހުސްަވގުތުޮކޅަށްްަފހުްޖަލްސާްކު

ްއެފެާއރްޒެގް ްހޯމް ްއޮފް ްމިނިްސޓްރީ ްަވގުތު. ްރިޕޯުޓގެ ްކޮމިީޓގެ ްގެންދަނީ ްމި ްކުރިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދަންނަވަން.

ްގެ ްކުރިއަށް ްއެިމގްރޭޝަނުން ްއެންޑް ްއިމިގްރޭޝަން ްއޮފް ްޑިޕާޓްމަންޓު ްހިންގާ ްއިމިގްރޭޝަްންދަށުން ްމޯލްޑިވްސް ންާދ

ްދިވެހިް ްހަވާލުކުރުމަށް ްިލމިޓެޑާ ްނެކްސްބިޒް ްމެލޭޝިޔާގެ ްމަސައްކަްތ، ްމަޝްރޫޢުގެ ްސިސްޓަުކގެ ްކޮންޓްރޯލް ބޯޑަރ

ް ްދެމެދު ްލިމިޓެޑާ ްނެކްސްިބޒް ްދަށުނ2112ްްްއޮކްޓޯބަރ17ްްސަރުކާރާއި ްެއއްބަްސވުމުގެ ްސޮއިކުެރވިަފއިވާ ްދުވަހު ވަނަ

ްދިރާސާްްދިވެހިސަރުކާރުގެ ްކުރެްއވި ްއިން ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްބެލުމަށް ްކޮބައިތޯ ްއިލްތިޒާމުތަކަކީ ްައދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން

ްދާއިރާެގް ްކެލާ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަވގުތު. ްކޮމިޓީ ްރިޕޯޓުގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނިންމަވައި

ްމަޢުޞޫމަށް.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމައުޞޫމުهللاްގެްމެންބަރުްޢަބްދުދާއިރާކެލާް

ްމައްސަލަް ްމި ްެއއް. ްމައްސަލަ ްކަންބޮުޑވާ ްރައްޔިތުން ްޤަުއމުގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއާޔ `ްއާދެ!

ްކޮމިީޓގެްއެ ްާމލިއްޔަތު ްނިންމެވީތީ ްގޮތަކަށް ްަރއްޔިތުްންއެދޭ ްގޮތަކަށް ްވަރަްށްފުރިހަމަ ްއިން ްކޮމިޓީ ންމެހައިްމާލިއްޔަތު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވެސް ްމުޤަްއރިރަށް ްކޮމިީޓގެ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްޚާއްޞަކޮށް، ްއަދި ްމަރުޙަބާ. މެންބަރުންނަށް

ްހިމަނަންް ްގޮުތަގއި ްރިކޮމެންޑޭޝަނެއްގެ ްމައްސަލަ ްމި ްވެސް ްއިން ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްހަމައެއާެއކު މަރުޙަބާދަންނަވަން.

ްބަ ްމުޤައްރިރަށާއި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްމިްނިންމެވީތީ ްއާދެ! ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީގެ ޖެޓު

ްކަެމއްް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމެނޭޖުކުރުމަށް ްކަންަތއް ްމި ްފާހަގަކުެރްއވި ްމެންބަރަކު ްވާހަކަދަްއަކވަމުން ްދެކޮޅަށް ނިންމުމާ

ނޑުމެންްދަންނަން.ްދެ ންްމިްރިޕޯޓުންްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްކަމަށް.ްއާދެ!ްމެނޭޖުކުރުންްމީްމުހިއްމުްކަމެއް.ްެއކަންްއަުޅގަ

ްއެމެރިާކް ްޚާއްަޞކޮށް، ްއަދި ްހުރިކަން. ްއެބަ ްގޮތްތައް ްެއހެން ްކުެރވޭނެ ްހެޮޔކޮށް ްއަގު ްވަަރށް ްމިކަންތައް ްއެނގެނީ މި

ން.ްފަދަްޤައުމުތަކުންްމިްކަންތައްްކުރުމުގައިްހިލޭްއެހީގެްގޮތުަގއިްޕްރޮޖެކްޓުްހިންގައިދޭނެްަކމަށްްބުނެފައިްއެބަްއޮތްކަ

ްވެްސް ްޝީޓަކުން ްއެކްސެލް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީހުންނަކީ ްއެތެރެވާ ްމި ްއަށް ްރާއްޖެ ްމިހާރު އެހެންވީމާ،

ްހިނގަމުންދިަޔކަންް ްގޮތަށް ްަމގުފަހިވާ ްކޮރަޕްޝަނަށް ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްބޮޑު ްއެހެންވީމާ،ްމިހާ ްމީހުން. ްބަލައިެލވޭނެ އަސްލު

ްހިތާމަކުަރންޖެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިހަކަށްދުވަހަުކ،ްްިއއްެޔގަިއްއެއީ ނޑު ްއޮްއވާ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްގޮްތޮގތް ްކަމެއް،ްއެހެން ހޭ

ްގޮތެްއގަިއް ްނުރަސްމީ ްބޭުފޅުންނާ ްޓެކްނޮލިޖީގެ ްކޮިމުއނިކޭޝަން ްއެންޑް ްއިންފޮމޭޝަން ްފޯރ ްސެންޓަރ ނެޝަނަލް
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ްވެ ްތިމަންނާމެން ްވިދާޅުވި. ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްވާހަކަެދއްކުުމން ްއެްއވެްސްބައްދަލުކޮށްލައި ްކޮށްލާކަށް ްކަންތައް ްމި ސް

ނުޑމެންްކޮށްގެން،ްކޮރަޕްޝަނާް ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުެރވޭނެްަކމެއް.ްމިްކަންތައް ކަމެއްްނޫނޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްމީ

ްަޤއުމުންް ްއެއްކޮށް ްކޮަރޕްޝަން ްސަމާލުވެ، ްވަރަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭަގއި ްވާަހކަތަކާ ްދެއްކޭ ްމި ްގޮތުން ބެހޭ

ްުޝކުރިއްާޔްހުއްޓު ްއޮންނާނެ. ްއަބަުދެވސް ްތާއީދު ްފުރިހަމަ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްކުެރވެންހުރި ވާލުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއިް` ްދަށުްނ ްހޯމްއެފެއަްޒގެ ްއޮފް ްބޯޑަމިނިސްޓްީރ ރްމިގްރޭޝަނުން

ްާގިއމު ްސިސްޓަމެްއ ްމަސަްއކަތްްކުރުމަށްކޮންޓްރޯލް ްކުރަމުންދިޔަ ްިދވެހިރާއްޭޖެގްް،ޓަކަިއ ްކަންބޮޑުވުން ިމކަމުގެ

ކޮމިޓީންްމިްކޮމިޓީންްމާލިއްޔަތުްްނިވަންްުމއައްަސސާތަުކންްފާޅުކުރަމުންްދަނިކޮށް،ރައްޔިތުންްއަދިްަބއެއްްމިްއެންމެހައި

ް ްބަލައި ްގެނެއްސަމައްސަލަ ްރިޕޯޓުްއެބަްރިޕޯޓެއް ްއެ ްއަިދ ްއޮތް. ްކަންތައްތަކެއް ްިގނަ ްވަރަށް ކަންބޮޑުްންގައި

ބޮޑެތިްްވަރަށްް،އްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްވިދާޅުވިްފަދައިންތް.ްއަިދްހަމަްމިްކަމަކީްއެހެންްޢިއޮްއެބަްފާހަގަކޮށްފައި

ް ްހުރި ްހިނގާފައި ްހަނދާންވާްކަޖަރީމާތަކެއް ްައޅުަގނޑު ްއެންިޓކޮްމެއް. ްކޮމިޝަގޮތުަގއި ްމައްސަލަްރަޕްޝަން ްމި ނުން

ްހުއްޓާލުމަށް ްއޮތީ.ްބަލައި ްހުއްޓާފައި ްިމކަން ްސީދާ ްނަޝީދު ްރައީސް ފެބްުރއަރީަގިއ7ްްްއެހެންނަމަވެސްްއެްނގީމާ

ްދުަވހު ްބަދަލުވަމުންދިޔަ ްއިމިގްރޭޝަނާބަޣާވާތް ްމަސައްކަތްކުރެހަވާލުްމ ްމި ްއަނެްއކާެވސް ްއޭގެފަހުން ްއަދި ވެމުްންވެ،

ނޑުމެންނަށްްދިޔަ އެްޑިޕާޓްމަންޓްްއެހެްންމިްމަސައްކަތްްހުއްޓާަލއި،ްްއެނގުނީ.ްއާދެ!ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާރުގެކަންްއަުޅގަ

ްހަވާ ްބޯޑަރްލުކޮްށގެންްއޭރުްޝާހިދުްވިދާޅުީވ،ފަރާތަކާ ްއަދި ްއިންޑިާޔްިއްންްމިްމަސަްއކަތަކީ ކޮންޓްރޯލްްސިސްޓަމަކީ

166ްއޮތް.ްްވެްސްމިކަންްާފހަގަކޮށްފައިްއެބަްގައިްުކރެވޭނެްކަމެްއގެްގޮުތގަ.ްއަދިްމިްރިޕޯޓުހިލޭްއިންްްނުވަތަްއެމެރިކާް

ް ްނުވަތަ ްމ171ްިމިލިޔަން ްލިބެން ްދަުއލަތަށް ްދިވެހި ްލިބޭއިރުަގއި ްފަރާތަށް ްމި ްރުފިޔާ ްމިލިޔަން އޮންނަނީްްވަަރަކށް

ް ްޑޮލަރުއަށެއްކަ ްމިލިޔަން ްޑޮލަރ171ްު. ްމިލިޔަން ްކުންްވަރަކަށް ްއެ ްއަށެއްކަ ްލިބޭއިރުގަިއ ްޑޮލަރުްފުންޏަށް މިލިޔަން

ް ްލިބޭއިރުަގިއ ްދައުލަތައް ްޒިންމ2113ްާދިވެހި ްމާލީ ްއަހަރުގެ ްްވަނަ ްފައިސާްމިްގޮތަކަށްއެއް ްދައްކާނެ އެްއްްަކމަށް

ނަޑއެޅިފަ ްބަޖެްްކަ ްނެތް ްގޮތުްެއއް ްެރކޮމެންޑޭޝަނެްއގެ ްއަދި ްގޮތަށްޓަކު. ްބޭނުންވި ްކޮމިީޓން ްމާލިއްޔަތު ްަގއި ބަޖެޓުް،

ްބަޖެޓު ްހުށަހަކޮމިޓީން ްރަީއސް.ގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުުރދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީތީ ްުސވާލަީކްްޅާފައި ނުޑގެ އަުޅގަ

ނޑުެމންްޕާޓީންއެަކމާްއިހުް،ވެސްްިނކުމެއޭރުްެއްތަނުެގްސްޓޭޓްްމިިނސްޓަރަކުް އެކަުމގަިއްމުޒާހަރާްްތިޖާޖުކޮށްްއަުޅގަ

ްކުރިން.ވެ ްްސް ްއަދި ްސަރުދިވެެއކަން ްއެންޓިކޮހި ްއޭރު ްުހއްޓާލުމަށް ްކާރުން ްއެްއކޮްށްރަޕްޝަން ްއަމުރާ ކޮމިޝަނުން

ްއެންޓިކި ްއެހެންނަމަވެްސ ްކުރި. ްވެރިކަންްއެކަން ްބަޣާވާތުން ްދަށުން ްއަމުރުގެ ްކޯޓު ްއަދި ްކޮމިޝަނުން ރަޕްޝަން

ްއެ ްފަހުން ްެވއްދީމަްބަދަލުކުރި ްބަޔަކު ްއެްއެް،ތަނަށް ްމީހުން ްތިބި ްބައިތަނުަގއި ްއެްތާ ްތަޅުލާފައި ްދޮރު ްބޭރު ތިއްބާފައި
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ް،މިއަދުްބައެއްްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްވިދާޅުވޭތަނަށްްދިޔަްމުވައްޒަފުންްރަހީނުކުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްހިތާމަކުރަން.ް

ްކުރާށޭ.ޖީ.އެމް.އާރް ްމިަކން ްގޮތަށް ްބާޠިލުކުރި ްެއކަން ްއެްއކޮށް ްިވސްނުންތެރިކަމާ ްމައްސަލަ ްހެންނަމަވެސްްއެްެގ

ްފަހުން ްމިހާރ7ްްުްބާޣާވާތްކުރި ްފެށިގެން ްދިަޔއ11ްީް،9ފެބްުރއަރީން ްއޮތްމަސްެވގެން ްއެބަ ްމިނިސްޓަރު ްސިޓީް.ްހޯމް

ްށގެންނުވާނެްކަމަށްްއަްނގާފަ.ްމުިޅްއިބުްއެަބއޮތްްމިކަންްކޮއެއްްފޮނުވާަފއިްމިކަންްކޮްށެގންނުވާނެްކަމަށް.ްބަންޑާރަްނަ

ބޫލުކުރަނީ.ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަރަތެއްްކަންްހުއްޓޭނެްޮގތެއްްނެތް.ްމިއީްއަމިްކަމަކުގެްއެންމެންްއެބަްކިާޔ.ްއެސަރުކާރު

ްރަީއސް. ްބޭރުްްޢިއްޒަތްތެރި ްސުވާަލކީ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްިމއަދު ްކަމެއް. ްކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން މިއީ

ްވެފަްކުންފުންޏަކާ ްަސރުކާރުން ްދިވެހި ްމުޢާމަލާތެއްއެކު ްަވރުގެ ްމި ްއޮތް ްމިްދެންްގައިއި ހިސާބަށްްްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަްށްދިމާވަމުންްމިއިްދެންްކިހިނެއްހޭްާވނީ.ްދާއިރުގަް އްސަލަ.ްެއގްރިމަންޓުްގެްމަްދަނީްޖީ.އެމް.އާރުްމިއަދުްއަުޅގަ

ް ްއާއަބާޠިލުކޮށް ްގޮތަކަށް ްއިާހނެތި ްވަރަށް ްެއްއވެދި ްބަޔަކު ްބީޗަށް ްޓިފިޝަލް ްއަދި، ްވެރިންނަށާ ްއިސް ްއިްނޑިާޔގެ

ްމީހުންނަށްޖީ.އެމް.އާރު ްއެގްރިމަންޓުްގެ ްގޮތަކަށް ްބާޠިްއިހާނެތި ްހެދީމަ، ްކެންސަލްކޮށް ްވިސާ ދިވެހިްލުކުރުމަށްފަހު

ް ްވިދާުޅވޭ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްގުޅުމައިންިޑާޔްސަރުކާރާއި ްއޮންނަ ްނާންނާނޭސަރުކާާރްދެމެދު ްބަދަލެއް ްެއއްވެސް ް.ކަށް

ް.އެްމިނިސްޓްރީންްވިދާުޅވިރަކު،ްނުވަަތްމިނިސްޓްރީގެްސްޓޭޓްްމިނިސްޓަްރިންއަދިްމީގެްތިންހަތަރުްުދވަސްްކުރިންްފޮ

ްމަްއސަލަްވެސްއެްއގޮތަކަށްް ްހައިްވިާސގެ ްއިންޑިޔާ ްފެނޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ކޮމިޝަންްއެއްްނެތޭ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްރައްޔިތުްންކިޔޫކުރި ްިދވެހި ްމަތީގައި ްމީގެ ްތަން.ްމީއީ ްތިބި ްވެއަހ31ް،41ްަޖެހިފައި ްކުިރން ްރަްއޔިތުންްރު ްދިވެހި ސް

ްނޫންތަހައްމަލް ްވޭނެއް ްް،ކުރަމުންދިޔަ ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީސް. ްފެބްރުއަރީއާޢިއްޒަތްތެރި ްލިބޭ ްއެބަ ހަމައަށްްްމަޢުލޫމާތު

ް ްއަުލވީގެ ްފިޔާ، ްބިސް، ްދިވެހިރާއްޖެްއެގްރިމަންޓުކޯޓާ ްދެން ްއާްހަމަވީމާ ްކޯޓާ ްއެހެންއަށް ްކަމަށް. ނަމަވެސްްނުކުާރނެ

ްބީޗު ްއާޓިފިޝަލް ްމިއަދު ްވެސް. ްމީހުންނަށް ްިއންޑިޔާ ްބަވަނީ ްއަށް ްނެހެއްދެވި ްހެއްެދިވ ްތިޔަްަގއި ްޒިންމާ މިކަމުގެ

ތިންހަތަރުްނަގަންޖެހޭނެ.ްމިއަދުްޒިންމާއެންމެންްްބޭރުކުރަންްއެްކަމުަގއިްތެދުވިބޭފުޅުންްނަންގަވަންޖެހޭނެ.ްޖީ.އެމް.އާރުް

ްދަތުރުްސަތޭކަ ްކަމެއ52ްްްްިމއަދު،ްކުރާއިރުމީހުންްއިންޑިާޔްއަށް ނޑުްޤަބޫލުކުރާ ްީމހުންނަްދަތުރުކުރެވުންްެއއީްައޅުގަ

ިމްްރިޕޯޓާްެއއްގޮތަށްްއޮތްްގެނެްއސަްޖެހޭްހުއްޓުވެން.ްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމއަދުްމިކަންްއެބަ

ނަޒާކީްަޒކީްކުރާްކަމެއް.ްތިަޔްކަމަކީްްކަމެއް.ްމިްކުރާްދުކަމަކީްސީދާްވަޙީްމިކަމުގައިްޝާމިލުވާްފަރާތެއްްެއބަްޖެހޭ،ް

ްމި ްމިއަދު ްްބޭފުޅުން ްބަޣާތިއްަބވަނީްކޯލިޝަންްްތިޔަތަނުގައި ްހައްަދވަިއގެން ްބަދަލުކޮށްްަސރުކާރެއް ްވެރިކަން ް،ާވތަކުން

އަދިްމިްޤައުމުްހޭ.ްމިްމަޖިލީހުންްމިކަންްހުއްޓުވެންޖެމިއަދުްންގަވަންޖެހޭނެ.ްބޭފުޅުންްވެސްްނަްކަމުގެްޒިންމާްތިޔަްމި

ްނުޖެހޭ.ްރަށްްބަލަިއގެންްމިްމަޖިލީސްްއޮންނާކަށްދާއިުރަގއިްއަދިްކޯޓުްއަމުްކުރިއަށްްހަލާކުކޮށް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމުލަކުް
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ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތުންްޝުކުރިއްޔާ ްބެހޭ ްއޮތްްްސިްސޓަމާ ްގެންނަވާފައި ްކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

ްފުރިހަ ްދަންަނވަން.ރިޕޯޓަށް ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްުނކުތާތަްއްްމަ ްަބއެއް ްފާހަގަކުރެވޭ ްމީަގއި ނޑަށް އަުޅގަ

ންނަީންހުްމިްފަ.ްޤާނޫނުއަސާީސގެްމުައއްސަސާތަކަށްކޮށްމިްހުންނަނީްވަކިްދަންނަވައިލާނަން.ްޤާނޫނުއަާސސީގެްބާރުތައްް

އަނެްއްްވަންޏާްގޯެހއްްހަދާްކަމަށްީކްމުއައްސަސާަތއްްގުިޅގެންނާިއްއެއްްުމއައްަސސާައކުންް.ްއެާއއެތަފާތުްބާރުތައްްދީފަ

ްމިްކަންކަންްކުރެވޭނީ.ްމިްނެކްސްބިޒާްއެކީްސޮއިކުެރވިފައިްޮއތްްްގޮތަށްމުއައްސަާސއަކުންްބެލޭނެްގޮތަށް،ްފާރަވެރިވާް

ްކަމަ ްބަލާ ްފާހަގަކުަރއްާވްނުކުތާތަކުްށްއެގްރިމަންޓަށް ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއިތުރުްަވންޏާ ެގްތެރޭަގއި

ނޑުްނުކުތާތައް ްްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރަމާލިއްޔަތު ްމައްސަލަ ްމިއީްމި މުންދިޔައިރު

ްކަންތައް ްފާހަަގކުރެވުުނ ްއަޅުަގނޑަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެގްރިމަންޓުްތައް. ްބަލާއިރު ްއޮއެގްރިމަންޓު ްމުިޅްގައި ވޭ

ްގޮތުންރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ،ްމުިޅް ްބެހޭ ްއިްމތިޔާޒާ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޝްވަރާްރައްޔިތުްނގެ ްމަޖިލީހާ ނުކޮށްްަރއްޔިތުްނގެ

މިްނަަގއިދޭންްހާރުްށްްމިވޭ.ްއެްއޮންނަްމާއްދާްއަކީްެނކްްސބިޒައޮްްެއއްްލާަފއިްއެބަްްސަރުކާރުންްެއގްރިމަންޓަށްްާމއްދާ

ް ްފައިސާ ްދައްކަންޖީ.އެމިބުނާ ްނެކްސްބިުޒން ްނަމަވެސް ްހެދި ްގިސް.ީޓާއ ްދައުލަތައް ްއެްއޗެްއ ްކަމަްށްޖެހޭ ނަެވގެންދާ

ްއެގްރިމަންޓު ްމިހާރު ްނެކްސްބިޒަށް ްވަންޏާ ްޑިޕާޗަރގެ ްނަގައިދޭ ްމި ްްދަށުން ްޓެކްްސގެ ްފައިސާ،ްތެރެއިން ނަގައިދޭ

ހުގެްއިމްތިޔާޒަށްްއަަރއިގަންނަކަްންމަޖިލީލާދޭކަށްނުޖެހޭ.ްމަޖިލީހަކަށްްހަވާަކމަށްްއެބަްއޮތް.ްފައިސާްއިތުުރކުރަންޖެހޭނެް

ް ްމިހެން ްސަރުކާރުން ްފާހަގަކުެރޭވ ނޑުކޮށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެގްރިމަންޓުތަކުން. ްހުންނަ ކަންބޮުޑާވްްފައި

ްުމއައްަސސާްެއއް.ްމައްސަލަ ްމަޖިލީހާް،ދެ ްމުައއްްއިރަްއޔިތުންެގ ްއިދާީރްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނޫނިްއޔާ ސަސާ

ްެއބަްދާއިރާއާ ްުގޅުން ްްިމއޮންނަ ްއެގްރިމަންޓުޖެހޭ ްމިަކހަލަ ްވާހަކަެދކެވެްނ، ްވެްސ ްމަޖިލީހާ ްިމްމަޖިލީހުގެ ކުާރއިރު

ްދޭތެޭރގަ ްކުރުމާ ްއެބަްކަންކަން ްޤާނޫުނއަސާީސަގއި ްކަހަަލްޓެކްސްް.ްަކނޑަެއޅިގެން ްެއއްެވސް ޖެހޭނީްގަންއެްއްނަްބުނޭ

ހުރިްބައެއްްވާހަކަްްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްއިރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނަކުންނޭ.ްދެންްމިްމައްސަލަިއގަ

ކޮށް،ްހިޭލްބައެއްްމެންބަރުންްއެބަްވިދާުޅވޭ.ްއަުޅަގނޑަށްްމީަގއިްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮތްްދަންނަވާނަން.ްމިއީްވަރަށްްއަގުހެޔޮް

ް ްމިލިޔ3ްަނޫނިއްޔާ ްޑޮލަރަށް ްޑޮލަަރށްހާ ްކަމެއްން ްއޮްތ ްކޮންމ39ްެް.ކުރެވެން ްޑޮަލރަށް، ްހުެރްްމިލިޔަން ސަބަބަކާ

ްކުރެ ްނަމަވެސް ްހަމައ39ްަިވގެން ްޑޮލަރާ ްދިޔައިމަމިލިޔަން ްފަރާތަކުންްއެއްް،ށް ްބޭރުގެ ްފައިާސ ްއެ ބޭރުގެްް،ފަހަރާ

ނޑުމެންްެއއްތޯްނޫނިްއާޔްސަރުކާރުންްްމައްސަލަްވަންޏާްއެްކުންފުނީގެްްމަށްންޏަކުންްރާއްޖެްއަްށްަދއްކާްކަކުންފު އަުޅގަ

ްކޮށް ްްމިް،މިކަން ްްމައްސަލަްނިކުންނަދަމަހައްޓާތީ ްކުންފުންޏަކުން ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއިްެއއްތޯ

ްއާްމދާނީއިންވެ ްެއއަށް ްއެހެންވީމާ،ްްހޯދުމަށްްސްުޓކުރާނީ ްިދވ39ްެޓަކައި. ްޑޮލަރު ްއަމިލިޔަން ްހޭދަކޮްށގެންްހިރާއްޖެ ށް

177ްރޭަގއިްއަހަރުެގްމުއްދަތެއްގެްތ22ްެވަންޏާްްމަށްޕެކޭޖެްއ،ްނޫނިއްޔާްިމވަރުގެްއިންވަސްޓްމަންެޓއްްހަދާްކަމިވަރުގެް

ްނަގައި ްޑޮލަރު ްކަންނޭމިލިޔަން ްހަމަފާެނ ްއަދި ްނގެ. ްލިބެންވާ ްސަުރކާރަށް ްރޯެއާއއެކީ ްޑޮލަރ8ްްުޔަލްޓީ މިލިޔަން

ުކްސަުރކާރަށްްލިިބދާނެްކަންނޭނގެ.ްއެކަމަްމިލިޔަންްޑޮލަރ8ްު.ްއޮތީްަގއިްާފހަގަކުރަްއވާފަިއްމިމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓްރިޕޯޓު



45 

 

ވާނެ.ްއަިދްްއޗަާކްދޭތެރޭގައިްވިސްނާލަންއާިއްަސރުކާރަށްްމިްލިބޭްއެްމިްނަގާްފައިސާްނިސްބަތުންްބޭރުގެްކުންފުންޏަށް

ްހޭދަ ްބޮޑު ްމިހާ ްކުރަްް،އެްއްކޮށްގެންްްމިގޮތަށް ްއަުގަގއި ްއިންވަސްޓްމަންެޓްއްކުރުންމި ްނުޖެހޭ ްކޮމިޓީެގްް،ން މާިލއްޔަތު

ް ްރިޕޯޓުގައި ްފާހަގަކޮށްފައިަމއިަގނޑު ްޮގތަކަްމިްގޮތެްއަގއި ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްކޮށްފައިްއޮތީ.ްދައުލަތައް ްމިކަން ށްްނޫނޭ

ތޯްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްފުރަތަމަްކުރަންޖެހޭތޯްނޫންމިްއިންވަސްޓްމަންޓުއެހެންވީމާ،ްމިވަރުެގްޚަރަދެއްްކޮށްގެންްމިްއޮތީ.ް

ްބެލިއިރު ްމިކަން ްކޮމިޓީގައި ްމާލިއްޔަތު ްމިކަންްް،ބެލީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްވެސް ްވިސްނުމަްށ ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނޑުގެ އަދި

ްމި ްމިއީ ްްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްނޫނޭ. ްއިންވެސްޓްމަންޓެްއ ްުކރަންޖެހޭ ްކޮްށގެން ްޚަރަދެއް ްމިްަވރުގެ އެހެންވީމާ،

ްއިންްް،ށްަފއިކޮއިންވެސްޓްމަންޓު ްއެ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްދައްަކންެދން ްފައިސާ ްދައުލަތުގެްަވސްޓްމަންޓަށް ްބުރަ ްމި ޖެހޭތީ

އުފުލާކަށް.ްއަދިްމިްބުރަްކޮންމެހެންްްޖެހޭނެްދޭދޭްދިވެހިްރައްޔިތުންނެއްނުޖެހޭނެ.ްއަދިްމިްބުރަްނުބަޖެޓުންްއުފުލާކަށް

ްދަތުރުް ްއަށް ްރާއްޖެ ްނުޖެހޭނެ ްފަތުރު ްފަސިންޖަރުން ްް،ވެސްކުރާ ްަދއްާކކަށް. ްވެސް ްމެހުމާނުން ޑިާޕޗަރްނޫނިއްާޔ

.ްފައޮތީްރޭވިްތެެރއިންްމިކަންްކުރަންްމިއެހެންނޫނިއްޔާްއެރަިއވަލްގެްްރޭވިފަ.އޮތީްްމިްފަިއސާްހޯދައިޭދންްމިޓެކްސްގެް

ްރަނަގޅުމި ްޚިދުމަތްތައް ްއެއަރޕޯޓުގެ ްގޮެތްއގައި ްޢާއްމު ްސައީ ްަބޖެޓަށް ްސަރުކާުރގެ ްނޫނިއްޔާ ްޚަރަދުތަްއްުކރަން ރުކާރު

ް ްހޯދާ ްއާމްދަނީ ްްގޮތެއް.ފޫބެއްދުމަށް ްެންކސްމިކަމަކުންނެއް ްކޮންމެްބިޒްެގ ްހޯދައިެދވޭކަށް ްފައިސާ ްމި މަޝްރޫޢަކަށް

ވޯކްްޕާމިޓުްކާުޑްނޫނިއްޔާްްދިްކޮންމެްފަހަރަކުްވިސާްކާޑުނުޖެހޭ.ްއައިުރްޓެކްސްްބޮޑުކުރާކަށްއަގުްބޮޑުެވގެންދާފަހަރަކުް

ްއާ ްރައްކުގެއްިލގެން ްދިވެިހ ްރާއިުރ ްއެމްްޕލޯޔަރު ްނޫިނއްޔާ 15ްްޔިތުން ްައގެްއ ްނުޖެހޭ.ްޑޮލަރުގެ ްެވސް ދައްާކކަށް

ްމި ްއުފުލަން ްއިލްިތޒާމެއް ްމިވަުރގެ ްމިީއްްއެހެންވީމާ، ްކުރެވުނީމަ. ްއެްގރިމަންޓެއް ްމިވަރުގެ ްބަލައިނުލާ ޖެހެނީ

ްމައްސަލަ ްއެހެންެވގެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކޮމިޓީްައކީ. ްރެކޮމަންޑުމާލިްއޔަތު ްމިްން ްސަރުކާރަްށްްކޮށްފައި ްމިއީ އޮންނަނީ

ްނޓެކޭ.ްމިްތަކުލީފުްހިފައިގެންްސަރުކާރަށްްގެއްލުންވާްގޮަތށްްކުރެވިފައިްއޮތްްެއގްރިމަފައިދާހުރިްއެގްރިމަންޓެއްްނޫނޭ.ް

ްދިވެ ްހިފަިއގެން ްއުނަދގޫ ްމި ްނޫނިއްޔާ ްދައުލަަތކުން ްއުޭޅކަށްނުޖެހޭނޭ.22ްހި ްއަޅުގަްްއަހަރު ްމިތާްދެން ނޑުމެންނަށް

ްތެރޭގައިް ްފާހަަގކުރެވޭްް،ޑިސްކަޝަްނގެ ްއެބަ ްވާހަކަފުުޅގައި ްބޭފުޅުންގެ ްބައެއް ްތެރޭަގިއ ްމަޝްވަރާގެ މިްް،މަޖިލީހުގެ

ް ްދެން ްކަންތަކާ ްއޮްތ ްކޮށްފައި ްމި ްކުރިމަތިކުންފުނިން ްބިޑަށް ްހުރިްްލާފައިމި ްކޮށްފައި ްކުންފުނިން ްއެހެން ހުރި

ް ްކޮންކަންތައްތަކާ ްެއއްގޮަތކަށްބަާލއިރު ްދިާރސާކުރީ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްބަލަންޖެހެއޭ. ްރަނގަޅީ ްމިްަބއެއްތޯ ެވސް

ް ްނޫން.ްޕްރޮޖެކްޓް ްއެއް ްކޮންބަޔަކަށްތޯ ްއެންމެއެވޯުޑކުރަންޖެހެނީ ްތެރެއިން ްފަރާތްތަކުގެ ްހުރި ްކަމަށްްްުކރިމަތިލާފައި މި

އެހާްްއޮތްްޑިސްކަޝަނާްމިްމިހާރުބެލީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީްްނޫންްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންއެކަީށގެންވަނީްކޮންބަަޔކަށްތޯްއެއްް

ްވާހަކަ ްއެއީ.ްކޮންމެްގުޅުންހުރި ްނޫން ްމިްެއއް ްވީަނމަވެސްގޮަތކަށް ްކަމުަގއި ްއޮތް ްކުރެވިފައި ްއެންެމްްކަން ސަރުކާރަށް

ްނޫނޭ ްގޮތަކަށް ްކުރެވިފަިއްމިް،ފައިދާހުރި ްމިކަން ްގޮތަށޭ ްގެއްލުްނވާ ްކީއްތޯ ްް.އޮތީްައދި ްއޮްތްްގޮތަށްމިިމއީ ނިންމާފައި

ްއެހެންވީމާ،ްގެއްލުްނާވް ްކަެމއްްގޮތަށްކަމަކީ. ްއޮތް ްޕާޓީއާކުރެވިފައި ްއަެނއް ްޕާޓީ ްެއއް ްތެޭރގައި ްއަުޅވާްްގެ ދޭތެރޭަގއި

ްކުރާކަށްްބަ ްކަންކަން ްމި ްޕްރޮޖެކްލައި، ްއެއީ ްއިވެުލއޭޓުްނުޖެހޭ. ްަޓކައި ްެއވޯޑުކުރުމަށް ްކަެމއް.ްޓެއް ްކުރާ ްބަޔަކު ކުރާ
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ްޭބނުންވޭއެހެންވީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތެްއގަިއ ްޖުމްލަ ްީރޕޭމަންޓެއްްމިް،މާ، ްބޮޑު ްިދވެިހްްވަރުެގ ހިފައިގެން

ްޓަކައޭް ްސަބަބަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއުފުލާކަށްނުޖެހެއޭ. ްތަކުލީފު ްމި ްރައްޔިތުން ްނުއުފުލޭނޭ. ްތަކުލީފެއް ްމި ދައުލަތަކަށް

ްިރކޮމެންޑުކޮށްފަ ްވެސް ްކޮމިޓީން ްކަމެްއްމާލިއްޔަތު ްހުރި ްކުރެވިަފއި ްގޮުތގައި ްފައިދާހުރި ްސަރުކާރަށް ްމިީއ ްއޮތީ ްމި އި

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވާލަން ްހައިިސއްޔަތުްނ ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ނޫނޭ.

ްމިހާ ްމިހާރުން ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްނިމުމަކަށް ްއެގްރިމަންޓު ްމި ްމިހާރު ްބޭނުންވޭ ްފެށި،ްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތްތަކެއް ރަށް

ްޝުކުިރއްޔާް ްނިމިގެންދިޔުން. ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްއުފުލަންނުޖެހޭ ްމީަގއި ްތަކުލީފެއް ްއިތުުރ ްރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޖާބިރުްهللاޢަބްދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްކާށިދޫ

ްމިއަ ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުެގްޝުކުރިއްާޔ ްރަްއޔިތުންގެ ްމައްސަަލއިަގއި ްނެކްސްބިްޒގެ ނަޑށް ްއަުޅގަ ދު

އެންމެހައިްމެންބަރުންްއެބަްއިއްތިފާޤުވޭްބޮޑުްވަްއކަމެއްްމިްޤައުމުަގއިްކޮށްފިްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްވަްއކަންކުރިްމީހާއާް

ްވެރި ްމަތީ ްއެންމެ ްނާަޅއި،ްަވއްކަންކުރީ ްފިޔަވަޅެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭާނގެްދޭތެރޭގައި ްވީނަމަވެސް،ްއަދި ްކަމުގަިއ މީހާ

ްޓަކަިއް ްހުއްުޓވުމަށް ްމިކަހަލަްކަންތައް ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްވީނަމަވެސް ްކަުމގައި ްބަޔަކު ްހިމެނޭ ޢާއިލާގައި

ްޚިޔާނާތެ ްބޮޑު ްއަދި ްވައްކަމެއްކަން، ްބޮޑު ްމިއީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަކނޑަެއޅިގެން ްއެހެންވީމާ، އްކަން،ްފިޔަވަުޅއަޅަން.

ނޑުމެންގެްތެޭރގަިއް ބޮޑުްޓެކުމެްއކަންްއެނޭގއިރުަގއިްމިއަށްްިފޔަވަެޅއްްނާަޅއިްޮކންމެްފަހަރަކުްދޫކޮށްލާްގޮތަކަްށްއަުޅގަ

ްގޮތެްއް ްމަޖިލީހުން ްއަދި ްފަރާތަކުްނ ްެއއްވެްސ ްކަންަތއްތައް ްެއއަރޕޯޓުެގ ްޖީ.ެއމް.އާރު އެއްބަްސެވވިގެންުނވާނެ.

ްއެގްރިމަންުޓްނިންމައިގެނެއްްނޫން.ްބަންޑާ ްބޮޑު ްއޮތް ްކިޔާފަިއ،ްއެ ްއޭ ްޢާޒިމާްޝުކޫރު،ްއިނީިޝއޯ ްހުރި ަރްނައިބަކަށް

ް ްޒަމާނުަގއި ްސިވިލިއަން ްމި ްފޭރިގަެނ، ނެޑއް ްމުދާގަ ްޮބޑު ްބަެއއްގެ ްދުނިެޔ2112ްްބާތިލުކޮށް، ްއަހަރުަގއި ވަނަ

މުޅިންްޚިލާފަށްްއެވަުރގެްބޮޑުްކަމެއްްކުރީމަްްތަރައްޤީވެފައިްޮއއްާވ،ްކޮންޓްެރކްޓާްބެހޭްޤާނޫނާއިްވިޔަފާީރެގްމުޢާހަދާތަކާ

އެއީްެވސްްރަނގަޅުްކަމެއްްަކމަށްްމިްޤައުމުގައިްދެކޭްމީހުންްބައިވަރުްއެބަްތިބި.ްދެންްނެކްސްބިްޒގެްކަންތައްތަުކަގިއް

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ްމިއުޅެނީއާ ްވެގެްނ ްކިހިނެއްތޯ ްކާކުކަމާ، ްއުޅެނީ ްމި މިތާްބައިވެިރެވގެން

ްކޮމިޓީން،ް ްއަދި ްވާހަކަދައްަކއި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ވާހަކަދަްއކައިފިން.

ްވެސްް ްމަޢުލޫމާތު ްފޮނުވި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްމަޢުލޫމާތު ްެވސް ްކޮމިޓީން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރައީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްމީތިްފާސްކުރީމަްމިއާްދޭތެރޭގައިްނުދީ،ްއެކަންކަންްކޮށްފަިއ،ްޮކމިޓީގެްރި ޕޯޓުްމިްތަނަށްްމިއަދުްއައިމަްއަުޅގަ

ފިޔަވަެޅއްްނޭޅޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްފިވަޅެއްްނޭޅުނީމަ،ްދެންްހަދަންްއޮތްްގޮތެއްްއަޅުަގނޑުމެްންހަދާކަށްްތައްޔާރެއްްނޫން.ް

ްކަ ްކަންތައްތަުކަގއި،ްމި ްމިކަހަލަ ްބަިއެވރިވުން ްމަޖިލީހުގެްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްންސަލާމަތްކުރުމަށް ންކަމުން

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްހޯދާލަން ްަބއެްއްފަހަރު ްވެސް ްބަހެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަަކއި ްއޮތުމަށް ްއޮންނަންޖެހޭ.ްއެ ްއެބަ ބައިވެިރވުން
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ްއިންވެސްޓް ްއެތައް ްބޭރުކުރީ.ްއެއީ ްއެައރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާރު ްއެންމެން ްތިބި ްމިތާ ްބޭންޖަހާފައި ްކޮށްފަިއްއޭރުަގއި މަންެޓއް

ްމީހުންނަށްް ްއެ.ްއެ ްނޫންތޯ ްފޭރިގަތީ ްފޭރިގަތީ،ްޣަސްބުން ްހަމަ ްމީހުންނަށް ްތިބި ްެއއީ.ްއިްނވެސްުޓކޮށްގެން ްބައެއް ތިބި

ްހަދާނީ.ް ްވެސް ްޑީެލއް ްވިޔަާފރީގެ ްބަަޔކު ްއެުކ ްއަުޅަގނޑުމެންނާ ްކިހިނެއްތޯ ްމިއަދު ްދެން ްނޫން. ްެއއް ްއެްއްދިނީ ލާރި

ްައޅުަގނ ްލިބެންޖެހޭްއެހެންވީމާ، ްޖީ.އެމްއާރަށް ްބަލާފަިއ، ްެވސް ްމައްސަލަ ްއެ ްއަނެއްކާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްޮގވާލަނީ ްމި ޑު

ްނިންމާށޭ.ްއެއީއޭް ްތިބެގެްންކަންކަން ްތެރޭަގއި ްކޮންޓްރެކްޓު ްޢިޔާދަކުރުމަށް.ްޢިޔާދަކޮށްފައި ްކޮންޓްރެކްޓު ްއެ ޙައްޤުތަކާއި

ްއަ ްކަންކަްންނިންމުމަކީ.ްމިއަދު ްއުސޫލުން ްތަނަށްްވިޔަފާީރގެ ްމި ްބާތިލުކުރަން ްކޮންޓްެރކްޓު ްނެކްސްބިޒްގެ ނޑުމެން ޅުގަ

ްބާތިލުވިްއޔޭ.ް ްއެ ްވަގުތަށް ްވަގުތުން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނިންމައިފި ްއެގޮތަށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅީމާ މި

ަގިއްޚިޔާނާތާއިްމަކަރާއިްހީލަާތްމަޖިލީހުގައިްޑެލިބަރޭޓުކޮށްފައިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީގެްފައިންޑިްނއާްެއއްގޮތަްށ،ްއަދިްއެކަމު

161ް ްމީހުނ171ްްް، ްއެ ްގޮތަށް، ްލިބޭ ްބަޔަަކށް ްފައިސާ ްބައިވަރު ްއެހާ ްފައިސާ. ްބައިވަރު ްވަރަށް ްޑޮލަރަކީ މިލިއަން

ްއޮތްހާް ްމި ްދިޔައީ. ްމި ްޢަމަލުވެެގން ްގޮތަށް ްނުލިބޭ ްއެްއޗެއް ްއެްއވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރަށް، ްދިވެހި އަތުން

ްވަންދެ ްޖީ.އެމް.އާރުްދުވަސް ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްދަނީ. ްއެ ްނަގަމުން ްފައިސާ ްދަނީ.ްހަމަ ްއެ ްކުރަމުން ްއެކަން ްމީހުން ްއެ ން

ް ްވެސް ްފަށަިއގަތުމުަގއި ްފުރަތަމަ 75ްްއެގްރިމަންޓަކީ ްަރއްޔިތުންނަށ111ްްްމިލިައން، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޑޮލަރު މިލިއަން

ްއިްނވެސްޓް ްބައިވަރު ްެއތައް ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ްކުރީްދީފައި، ްމި ްމިކަން ްފޭރިގަތީ. ްގޮްސ ްހުއްޓާ ްގޮސް މަްނޓުކޮށްކޮށް

ްބަޔަުކްއަަރިއ،ް ްތިބި ނެޑްއްނެތި ްމިްނގަ ްއަޚްލާޤީ ްެއއްވެްސްކަހަލަ ްތިބި ްޤައުމުަގއި ްކުީރްމި ްމި ކޮންބައެއްތޯ.ްމިކަން

އަށްްވިސާްނުލިބޭްވާހަަކ.ްހަމަްހަޅޭއްލެވިލެވީނުންްގޮސްްއެކަންްކޮށްލައިްނިންމާލީ.ްދެންްމިއަދުްމިްދައްކަނީްއިންޑިާޔް

ް ްއަނެއްާކވެސް ްއަށް، ްރާްއޖެ ްއިންވެސްޓްމަންޓު ްބަޖެޓ12ްްުއަލުން ްއިޢުލާނުކޮށްފަ. ްއޮތީ ްމި ްތަރައްޤީކުރަން ރިސޯޓެއް

ްިމއަދު.ްާކކުތޯް ްހޯދަން.ްކާކުޯތްއިްނވެސްޓުކުރާނީ ްކަަމށް،ްލާރި ްވެްސްކުރަންޖެހޭނެ ްއޮްތްެއކަން ްއެބަ ްއޭަގއި އަިއއިރު

ސްޓުކުރާނީ.ްމިާހރުްކޮންމެްއިންެވސްޓްމަންޓަކީ،ްމިްރާއްޖެްއަީކްއިްނވެސްޓަުރންނަށްްރަހުމަތްތެރިްތަނެއްްމިއަދުްއިންވެް

ނޫންކަންްއެނގިގެންްމިްދިޔަީއ.ްއިންވެސްޓްމަންޓުތައްްފަހަުތންްމިްދުވަނީްސިޔާސީްބޭނުމަށްްޓަކައި.ްސިޔާސީްގޮތުްން

ްނެިތގެން ްއެއް ްވާހަކަ ްދަްއކާނެ ްއެހެްނވީމާ،ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދުވަނީ. ްމި ްމިހާރު ްފަހަތުން އިންެވސްޓްމަންޓުތައް

ްމިއީކީް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްިވސްނާލަން ްވެސް ްރައްޔިތުން ްއަދި ްެޖހޭ. ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްވެސް ްމީހަުކ ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއަ ްޖީ.އެމް.ާއރު ްައއިސް.ްހަމަ ްއޮތްގެން ްމި ްފޭރިގަންނަނީ ްގޮެތއްްނޫން.ްހަމަ ްކުރާ ްފޭރިގަތީ.ްކަންތައްތައް ްހަމަ ރޕޯޓު

ނޑަށްްފައިްނއަރައިްމިލިޓްީރްގޮްއސަ،ްމިލިޓްރީަގއިްހުރިްމީހާ،ްޑިފެންސްްމިނިސްޓަރަަކށްްހުރިްމީހާ،ްޓްރާންސްޕޯޓްް ބަ

ްކޮބައިތޯ.ް ްމިއަދު ްއަކީ ްނަތީޖާ ްފޭރިގަތުމުގެ ްއެ ްފޭރިގަންނަނީ. ްގޮސް ްޑަންލާފައި ްބަދަލުވެފައި މިނިސްޓަރަކަށް

ްރައްޔި ްވެްސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެކަންކަން ްދަށް. ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްބޭސްފަރުވާ ްނުލިބޭ. ްއެއް ްވިސާ ތުންަނށް

ްވަރަްށް ްދާންވެއްޖެއްޔާ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްމަގުން ްމި ްހިތުން ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެނގޭ. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއުނދަގޫ...
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 ވުން:ވާހަކަދެްއކެްهللاޢަބްދުްޢަބްދުއްރަޙީމުްމެންބަރުްދާއިރާގެްފޮނަދޫ

ް ްނެކްސްބިްޒގެް. السالم عليكن`. ްބަހުސްކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްއެހާްދިގުކޮށްްވާހަކަަދއްާކކަށްްަގސްތެއްްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަެވސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީް މައްސަލަިއގައިްއަުޅގަ

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްިމކަންްފެށިގެންްއަީއްކުީރގަިއްކޮންމެްބަޔަކުްކުރިޔަްސްޯގްސކަމެއްްވާނީްގޯސްކަ މަކަށޭ.ްއަުޅގަ

ްމިކަންް ްޖެހޭ ްއެބަ ްސަރުކާރުން ްމި ްސަރުކާރެއް. ްއެހެން ްއޮީތ ްމި ްމިއަދު ްވިޔަސް ްަކމަށް ްތެރެއިން ްސަރުކާުރގެ އޮތް

ް ްޤައުމާއި ްބޭރުކުރެވެންޖެހޭނީ. ްޤައުމުން ްމި ްނޫން، ްޖީ.އެމް.އާރެއް ްހަމައެކަނި ްެގއްލުންހުރިްހުއްޓެން. ރައްޔިތުންނަށް

ްތިބީް ްމި ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑުމެން ްކުރަން.ްއަުޅގަ ްަކންކަން ްއެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްސަރުކާރު ްމި ްހުއްުޓވުމުަގއި ްކަމެއް ކޮންމެ

ްޢަބްދު ްީލޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިކަްންهللاްދެންމެގައި ްއެނިގއްޖެ ްވެސް ްވާހަކަފުުޅން ޔާމީނުެގ

ްގޮއް ްނޫންކަން.ްއެހެންވީމާ،ްހިނގައި ްގޮަތކަށް ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްސަުރކާރަށް ްރައްޔިތުންނަާށއި ްޤައުމަާށްއަދި ްއޮތީ ސަ

އަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްމިއަދުްމިްއޮތްްސަުރކާރުންްމިހާރުންްމިހާރަށްްމިކަންްނިމުމަކަށްްގެންނަންްއެބަް

ްހަރަ ްޤައުމީ ްފެންނަނީ ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން ނޑުްޖެހޭ. ްއަޅުގަ ްތަން. ްގެންދާ ްހިންގަުމން ްހަރަކާތެއް ްނަމުގައި ކާތުގެ

ްާމް ްގެންދިއުމަށްވުރެ ްެއގޮތަށް ްމަސައްކަތްތައް ްގެންދާ ްކުރަމުން ްއެ ްމިހާރު ްހަރަކާތުން ްއެ ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ނޑަށްްހީވަނީްމިހާރުންްމިހާރަށްްނެކްސްބިޒްގެްމައްސަލަްހުއްުޓވަްންއެްހަ ރަކާތުންްނިކުތިއްޔާ.ްރަނގަޅުވާނެހެންްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްިތބޭނަން. ްއެކީަގއި ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އޭރުން

ނޑަކަްށް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްތަަކކީ ްކުރަމުގެންދާ ްމި ްއަގުަވްއޓާލައި، ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބަވައި، މެންބަރުންނަށް

ްޤަ ްނުކުރެވޭ ްއެހެްންޤަބޫލެއް ްކަމަކަެށއް. ްކަންަތއްތައް ްކުރެވޭ ްގޮތަކަށް ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް އުމާއި

ްއެންމެް ްރަްއޔިތުން ްތިއްބަވާނެ ްނޫނީ ްތިބޭނެ، ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެނގޭ ްވެސް ނަޑށް ްއަޅުގަ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ްމެންބަރުން ްމަސައްކަތްކުަރއްވާ ްވެސް ްގޮތަށް ްނޫން ްގޮތްގޮތް ްމުއައްސަސާެގްްބޭނުންވާ ްމުޅި ްއެހެންނަމަވެސް ތިބެދާނެ.

ސިާޔސީްފޯރަމެއްްް،ނެތް،ްސިޔާސިްހައިިސއްޔަތެއްްނެްތްބަޔަކުްނެއްރަދަޓަކައިްއެްއެވސްްސިޔާސީްބުއަުގވަްއޓާލުމަށްް

ްއެ ްހޯދަންވެގެން ްޕްލެޓްފޯމެއް ްސިޔާސީ ްނޫނީ ްއެބަްްހޯދަންވެގެން ްމަސައްކަތްތައް ްސަރުކާރުންްކުރާ ްމިއަދުގެ ްޖެހޭ

ް ްމަހުއްޓުވާލަން. ްސަރުކާރު ްމިއަދުގެ ްގެއްލިްޙަލަޞްއެހެންނޫނީ ްހިނގައިދާެންްމިް،ތު ްތެރެއަށް ްހަމަނުޖެހުމެއްގެ ޤައުމު

ނުޑމެންނަށްްކުރިމަތިވަމުންްއެބަ ްބޭފުޅުންްއެްޖެހެނީްމިހާރުްއެްދޭ.ްއެހެންްދަންނަވާލަންްމިްކަމުގެްބިރުްމިއަދުްއަުޅގަ

ްވާހަކަަތކުގަް ްގެންދާ ްކަހަަލްދައްކަވަމުން ްއެްއވެސް ްއަރަިއގަނެ، ްޒާތަށް ްއަރަިއގަނެ، ްައބުރަށް ްބޭފުޅުންގެ ްބަެއއް އި

ް ްނެތް ްދަްއކަޙަޤީޤަތެއް ްވާހަކަަތއް ްެނތް ްސާބިތެްއ ްމިިއ، ްހިތްތަުކގަިއ ްތިއްބެްްރަްއޔިތުންގެ ްހަރުދަނާްަޤއުމުަގއި ވި

ްލީޑަރުންނާ ްއުފެއްދުމަށްްސިޔާސީ ްގެންދަވާްްޓަކަިއްކުރަްއވަމުންްދޭތެރޭަގިއްނަފްރަތު ްކުަރްއވަމުން ެއްމަަސއްކަތްތަެކއް
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ްއެްއެް،ގެންދަވަނީ ްނުވަތަ ްއަިމއްލަްްބޭފުޅުްނގެ ްފަރާތްތަކެްއގެ ްޚަަރދުކުރާ ްުނވަތަ ްަބޔެްއގެ ްވާިގވެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް

ް..ޓަކަިއ.ްޖެންޑާްކާމިޔާބުކުރުމަށްއެްއެްް،ެއއްްޮއވެގެންްްއެޖެންޑާ

ް

ްހަކަެދއްެކވުން:ދުްވާޙީއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަތޮ

ްނައިބު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެްްޝުކުރިއްޔާ ްރިޕޯޓާއހުށަހެޅިފަްމިް!ރައީސް. ްއޮތް ނުޑްްއި ްއަުޅގަ ގުިޅގެން

ްވަ ްރޫޙު ްމަޖިލީހުގެ ްިމއަދު ްއުފާކުރަމޭ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްމިކަމާްދަންނަވާލަން ްގޮތެްއަގއި ްރަނގަޅު ްރަްށ

ްދާތީ ްދެޭކގޮތުދޭތެރޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެކްސް. ްމަްއަސލަަގއި ްފައިދާްިބޒްގެ ްއެްއވެސް ްދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް ްހުރިްއަކީ ްއެއް

ްވަކަމެ ްމުޙަްއމަދު ްޑޮްކޓަރ ްނޫން. ްޙީއް ްއެްސަންޙަދު ްޢަލީ ްމުޙައްމަުދ ްެއކުވެިރއާ ްގާތް ްލައިގެްންްމަނިކުެގ ތަނަށް

ްއަމުރާް ްކޯުޓ ްވަނީ ްމިްމިހާރުވެސް ްޖަީރމާްޚިލާފަށް ްސިސްޓަމުްހިންގާފައިވާްރާއްޖޭގައި ްމި ްބޭރަްށްމީހުން ްތެރެއިން ގެ

ްއެހެންވީމާްއިފުރުވަ ްލާފަ. ްކުރި، ްފަހަރި ްކުރިޔަްސ، ްދިފާޢުިޅޔަނު ްކަމެއް ްކުރަންނުޖެހޭ ްޭއެގްޔަސް ްއުޅެފިއްޔާ ކުރަން

ްމިްނައިބުގެްވެސްްލަފާފުޅާްޚިލާފަށްްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްބަންޑާރަ،ްށުލައިގެންްެވއްޓޭނެ.ްއެހެންީވމާދަ

ޤައުމީްް،ކުރަންްޤައުމީްހަރަކާތްލަްއާވށޭ.ްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްހިތާމައިކުރުންްިމހާރުންްމިހާރަށްްހުއްޓަްއެކަންްންސަރުކާރު

ްނެކްސްބިޒު ްވަަޑއިހަރަކާތަކީ ްރެއަކު ްކޮްނމެ ްހަރަކާތު ްއެ ްަހރަކާތެއް. ްހިންގާ ްފައިނޭންސްކޮށްގެން ގަންަނވާތީްން

ށް.ްލިބަޠަމުއްްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއިބްރާހީމުރިވެލައިފިންްފަރެސްާމތޮޑާްދާއިާރގެްކުްަނސޭހަތްތެޔައަޅުަގނުޑްއެަތއްްރެް

ްމި ްއެހެންްމެންބަރުްއެހެން ްފަހަތުންްނޫޅުއްވާޭށ.ްމިހާރުމަޖިލީހުގެ ްމިްން ްޤަތުލުްތަނުގައިްވެސް ްއެއްޗެހިްަވނީ ޢާއްމުތަކާ

ްމެންބަރުންްއި،ހިންގަ ްދީފައެިކއެިކ ްހަމަލާތަްއ ްއެކިެއކި ްމިް.ނަށް ްހިތްވަރުްދާއިރު ްގޮތަްށްްކަންަކމަށް ލިބޭ

ްރީތި ްއުޅުމަީކ ްއެހެން ްމެންބަރުން ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތިބި ްމިތަނުގައި ްނޫން. ްފަރާތ77ްްްކަެމއް ްއަނެްއ މެންބަރުންގެ

ްއިބަލަ ްނޫޅޭނެ ްރަނގަޅު ްނުކުމެއްޖެލައިފިްއޔާ ްއެގޮތަށް ްވެސް. ްއެހެންވީމާއެކަތި ްއްާޔ. ްނޫ، ްކަމެއް ްރަނގަޅު ން.ްެއީއކީ

ްހަރަކާތަށް ްޤައުމީ ްއެްދެން ްނުހޮވުން ްމަޖިލީހަށް ްމީހުން ްކުރާދާ ްައޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރިްްއީ ްނޫނެއްނޫންތޯ ކަމެްއ

ްމި ނޑު ްއަށްްރައީސް.ްއަުޅގަ ްދާއިރާ ްތޮއްޑޫ ްވަޑައިގަންަނވާށޭްްދަންނަވަނީ ްދަށަށްލާފައިްމްރާން.ްދެޢިކުިރމަތިލާން ކިހިލި

ްަތއްޔާރަށް.ްވަަޑިއގަންނަވާ.ްއަޅުންބަލިކުރާނަ ްމިހިރީ ްމިހިރީ.ްވަރަްށްް.ަގނޑު ްވެްސްތައްޔާރަށް ްދާން ބައިއިެލކްޝަނަށް

ނޑުްްމިް،ުފނޑާްއިބަޔަކުްއަެނއްބަޔަކުްަތޅަްއަުޅަގނޑުމެންްެއއް،ްދަންނަވަނީ.ްއެެހންވީމާްކެރިގެންްމި ުއސޫލުްއަުޅގަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްދިމާލަށް. ްދާ ްމިސްރާބު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިއަދު ްއުފާކުރަން ްއާްްދެޭކޮގތުގައިްވަރަށް ްޕީ.ޕީ.އެމް އެއީ

ްވާލީޑަރޝިޕަ ްދާތީ ްާވހަކަްކަށް ްދައްކާ ްސަމާސާއަކަށް ްމީ ންއެއްްގޮތް. ްއަުޅގަ ްއެމް.ޑީ.ޕީނޫން. ްހަމަ ްމިހިރީ ްގައިޑު

ްއެއިނގޭތޯ ްމާ. ްިސޔާސީ ްާރއްޖޭގެ ްޕްރޮފެޝަނަލްވެޙަހެންނަމަވެސް ްޕީ.ޕީއެުމން ްާއއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ އަދިްް،އުުލގަިއ

ދުވަހަކުްއަށްްހަމަޖެހުންްލިބޭނެްކަމެއް.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއާއިްޕީ.ޕީއެމްްްމުންދާްމަންޒަރުްއައުމަކީްދިވެހިރާއްޖެފުދެއްރަފުޞަތަ

ްވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްދިވެހިރާއްވެސްްެއްއވާކަށް ްގިަންރައްޔިތުންްމިްތާއީދުނުޖެހޭނެ.ްއަދިްއެކެއްްުނވެސް ކުރަީންޖޭގެ
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ް ްތިބޭއިރުްއަށް.ްމީްޕާޓ2ްްީމި ްއިޢުލާންއަްން.ްއުފާކުރަްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއަދު ްގައިމު ނޑު ްރިޔާސީްުޅގަ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކުރަން

ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަބްދުްޕްރައިމަރީގަިއ ްާތއީދުކުރަނީ ްގްރޫޕުهللا ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިޔާމީނަްށ. ްެއއީ ްީލޑަރަށް. ްގެ

ނޑަށްްޤަޫބލުކުރެވޭތީ.ްއެީއްމިްމަޖިލީހުގައިްއެ ހާރުްއަުޅަގނޑުމެންގެްޕާީޓގެްީލޑަރަކީްީލޑަރޝިޕްްެފންނަްކަމަށްްއަުޅގަ

ްގްރޫޕުމެޖޯރި ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަދި ްލީޑަރު. ްމިްްލީޑަރަކީްގެްޓީ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްލީޑަރު. ްމައިނޯރިޓީ

ްއެމް.ޑީ ްއެުޅވޭީނ ްހެޔޮމަގަްށ ްވާދަވެިރކަމާރާއްޖެ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްާއއި ްް.ީޕ އެުކްްޒިންމާދާރުކަމާް،ފިކުރ2ްުެއކު

ްވަމަސަ ްމިްޙީއްކަތްކޮްށގެން. ްމިއަދު ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްފެއިލްެވއްޖެކަން ްމިްްރާއްޖެްދު ްފެނިގެން ްޤައުމީް.ދިޔައީްއަށް

ްވަކިވީ ްޕީ.ޕީ.އެމް ނޑުްމަްހަރާކާތުން ްވައަޅުގަ ްމުޙައްމަދު ްދޭހަވަނީ ްފެއިލްވެއްޖެކަން.ްމަނިްސަންްޙަްދުޙީމެންނަށް ކު

ްއުުޅއްަވންވީ.ްައޅުގަް،ްއެހެންވީމާ ްދެޭކގޮުތގަިއްީރއްޗަށް ްމާރޗުނޑު ްދަންޏާ ްކުރިްންްމިގޮތަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ މަހުގައި

ނޑުމެންް،ދަންނަވާހެންްވެސް ްވައިދިކޮްނާއިއަުޅގަ ްއައިސް ްޕާޓީތަކުން ްއެހެން ްނެތްކަމަޙީޅު ްއިތުބާރު ނަގާނެ.ްްށްދުގެ

ްޤަބޫެލއް ްްއަޅުަގނޑު ްަރއީސަުކ ްރާއްޖޭގެ ްކަމެޒުލުޢަނުކުރަްނ ްރަނގަުޅ ްއެީއ ްއިެރްއގަްއްުކރުމަކީ ްެއއްެވސް .ްކަމަކަށް

ނޑުްޮގވާލަްން.ްއެކަމަކުްއެކަންްކުރަންޖެހިއްޖެކަެމއްްއެއީްވަރަށްްހިތާމަވެރި އްޔާްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްކުރާނެ.ްއަުޅގަ

ްމި ްމެްނބަރުން ްހުރިހާ ްހަރަކާތުގެ ްވަަޑއިގަންނަްްޤައުމީ ްކުރިަމތިލައްވަން ްމަޖިލީދާއިރާތަކަށް ްމިރައްޔިތުންގެ ްއިހުގަްވާށޭ.

ް ްމ77ްިތިއްބެވި ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްްމެންބަރުންނަކީ ްމި ްވަރުގ5ްަރާއްޖޭަގއި ްެއންމެ ްއުފެދުނު ްއަހަރު މީހުން.77ްްދަ

ްއެކުްއިރާދަިއގެްވާްްގެްެހޔޮރަޙުމަތްފުޅާهللاްނަްއަހަރުްމާތްވ2014ްްަކުިރޔަސްްކުރާެންކަމެއްްނޯންނާނެ.ްކަމާްއަސަރުއެ

ްއަ ްތަރުތީބުެވގެްނދާނެ. ްެއގޮތަށް ްމިކަމެއް ްދާއިރާްޅުަގނޑު ްތޮއްޑޫ ްތަްއޔާރޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝަްދަންނަވަނީ ްޚްްއިއަށް

10ްމްރާންްޢިްއޔާްބަލިވެއްޖެްމްރާނުޢިކަމަކުްޝަރުެތއްްއޮންނާނެ.ްއެއީް.ްއެހެޔޮނުވާނޭްމްރާންްއަންނަން.ްއަޅުަގނޑުްޢި

ްކަންކަްއަހަރު ްސިޔާސީ ްަބލިވެއްޖެވަންދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭރު. ްދުރަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަްއޔާ ްދާނަން. އެއްްްށް

ްކުރިއްާޔ..ްޝުންކަހާތަެވސްްނުލާްއިް.ްހަމަްހިރުވަންބޮޑަށްްސަލާްނެތެއްްނޫންތޯ.ްޤައުމީްހަރަކާތަށްްވަރަށް

ް

ްގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްޝުކުރިް ްއާދެ`. ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަްް!އްާޔ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީެގ ްފުރިހަމައަށްްޅުމާިލއްޔަތު ްވެސް ނޑު ގަ

ްވާހަކަތާއީދު ްމިްކުރާ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްމަަސއްކަތަށްްދަންނަވަން. ްފުރިހަމަ ްމާލިއްޔަުތްްޮކށްދެއްވާފަިއވާ ަޓކަިއ

ްމުޤައްރިރަށާކޮމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިްޓީގެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. މާލިއްޔަުތްް!ހާޔަތަށް

ްތައްޔާރުމިޓީކޮ ްރިޕޯޓެއް ްމިފަދަ ްއެބަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެޭރަގިއްއެްނުކުރަނީސް ްކޮރަޕްޝަނެއްގެ ްމިކަހަަލ ްމީ ނގޭ

ްވާހަކަ ްއަުޅަގނޑުގެ ްމައްސަލަެއއްކަން. ްލިޔެފައިްއޮތް ްރިޕޯޓުގައި ްކޮންމެހެން ްމިްއަކީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްަޗކަށް ްހުރި

ް ްނުޖެހެއޭ. ްވާހަކަދަްއކާކަްށ ްދިެވހިރާއްޖެމައްސަލަިއގައި ްކަމެކޭ. ްއޮތް ްފެންނަން ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ްްމީ ްއެތެެރވާ 1ްއަށް

ް ްޖުމްލަ ްއުޅެނީ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްވަރަކަށް، ްރ3ްަލައްކަ ްވަަރކަށް ްތެެރއަަލްއކަ ްރަްއޔިތުންގެ އެތެެރާވްްށްްއޔިތުން.
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ް ްނުބ1ްެބިދޭސީން ްމީހުން ްވަރަކަްށ ްމިލައްކަ ްނޫނޭ ްޤައުމެއް ްވަރުެގ ްްސކޫލެހެއްޓޭ ނެޑްއގަިއްައކީ. ްގަ ްފޮތެއްަގއި ލް

ްއެ ްނަމަވެސް ްބެލެހެއްޓިދާނެ.ްއެހެންވީމާޖަހައިގެން ްމިކަންް،ްކަން ްއަެގއްދީފައި ްބޮޑު ްދިވެހިރާއްޖެްިމފަދަ ްފަދަްކުރުމަކީ

ަތއްްސަތޭކަްއިންޓަރނޭޝަނަްލްމުްކަމެއްްނޫނޭ.ްދިވެހިރާއްޖެއަކުްނެތޭްއެތެެރވާްއެއްންމެހެންްމުހިކުޑަުކޑަްޤައުމަކަށްްކޮ

ްއެންމެއައެ ްބޭރުން. ްރާއްޖެްރޕޯެޓއް ްއަދި ްބޭރުްތަނަކުންނޭ ްމިއަށް ްއެތެރެ ްމިފަދަްްމީހުން ްއެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި ވަނީ.

ްއޮތް ްކުރެެވން ްހިލޭ ްއަެގއްދީފައި ްުކއްޖާްްބޮޑު ްވިހޭ ްވެސް،ްމިއަދު ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްމީ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްކުރުމަކީ ްކަމެއް

ްއެ ްވެސް ްތެއަށް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްމީ ްކަމެްއކަން.ްއެހެންވީމާރޭނގޭ ްއޮތް ްމި،ްަގއި ްކަެމއް ްއަިއއިރުަގިއްްމިފަދަ ހިސާބަށް

ްމި ްއެހެންނަމަެވސް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ، ްމީ ްެވސް ްތިބިކަން ްމަޑުްނލައިގެން ްއަނގަ ްތަރުްއަޅުަގނޑުމެން ބުކޮށްްހީކަމަށް

ްވާހަކަދެްއކެިވކަ ްނަމަވެސް ްމަދުން ްަބއެްއްމެންބަރުން ްވާހަކަދެްއކެވި ްކަމެއް.ްީމްމިތާގައި ނުޑްހިތާމަކުރާ ްައުޅގަ ްެއއީ ން

ް،އަކީްދިވެހިރައްޔިތުްނގެްފައިސާ.ްދިވެހިރަްއޔިތުންނަށްްވެސްްދިވެހިްދައުލަތުގެްފަިއސާޅުަގނޑުމެންނަކަށްްެއއްގޮަތަކށްއަ

ްދިވެހި ްއިންތިްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްމަންދޫބުންނަށްްބުކޮށްފައިްޚާރައްޔިތުން ްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ގަިއްވާއިރުްތިބި

ްެގއްލުމެއް ްބޮޑު ްމިފަދަ ްައޅުގަް،ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ްކުރިމަތިކުރާކަްށ ްވޭނެްއ ްބޮުޑ ްެއކަމަކަށްްމިފަދަ ނޑުމެންނަކަށް

މުޅިްދިވެހިރާއްޖެްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާްމެްނބަރުންނަކީްްކުރެޭވކަށެއްްނެތް.ްކޮންެމހެންްމިތާއީދު

ްއްެބވިޭގގައިްތިް،ްިދވެހިރާއްޖޭެގްރަްއޔިތުންްމިތަނުންްބޭރުވެް،ތެރޭގައިްޮއވެގެންްވެހިރާްއޖެްމިތާދިްްމި،ްމީ.ްއެހެންވީމާ

ްނުކުރެވޭ ްތާީއދެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއަނިޔާދޭކަްށ ްނެރައްޔިތުންނަށް ްރައީސް. ނުޑްް.ޢިްއޒަްތތެރި އަުޅގަ

ްވަރަށް ްކަމަކީ ްވާަހކަފުގިްހައިރާންވާންޖެހޭ ްމިތާގައި ްބޭފުޅުން ްޖީ.އެމް.އާރުްޅުނަ ްވާހަކަ. ްބޭލި ްޖީ.އެމް.އާުރ ދައްަކވައިފި

ްދިވެހިރާއްޖެ ްސަބަބުން ްއަްބޭލުމުގެ ްހާލަތު ްއޮތް ްކުރިމަިތވެފައި ްމިއަދު ްރަނގަޅަްށްއަށް ްވަރަށް ުޅަގނޑަށް

ްއިންވެސްސާސްހުއި ްިދވެހިރާއްޖެއާްކުެރވޭ.ްބޭުރގެ ްވަރަށްްޓަރުން ނޑަށް ްައޅުގަ ްގޮތް ްދެކެަވޑަިއގަންނަވާ ނަގޅަްށްރަްމެދު

ްސާސްހުއި ްދަނީ. ްއިންެވސްޓްމެންޓާކުެރވެމުން ްނުަލއި، ްއިންވެސްޓަރުންނާ ްއެްޭބރުގެ ްތަަރއްޤީްނުލަިއ އެްއްްަޤއުމެއް

މީް،ްދައުލަތުގައިްނެތްްއެފަދަްޤާބިލުކަމެއް.ްއެހެންވީމާކަމެއް.ްދިވެހިްޤައުމުަގއިްނެތްްއެފަދަްޤާބިލުްނުކުރެވޭނެ.ްދިވެހި

ނުޑްއިްނޑިޔާކަމެއްްވަރަށްްހިތާމަހުރި ވަަނ4ްްމީްްށްްަލިއގެންްއުޅޭތާްމިއަދަްއަށްްދާންްިވސާނަގަންްޕާސްޕޯޓުް.ްއަުޅގަ

ްއިްނޑިޔާ ްއަުޅަގނޑު ްބޭހަކަްށ ްނަފްސުގެ ްއަމިއްަލ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްިވސާނަގަްދުވަސް. ްދާން ްިކޔުގަްއަށް ޖެިހގެންްްއިން

ްއެ ްްޕާސްޕޯޓު ްމީ ްމިއަދަށް ްއުޅޭތާ ްލަިއގެްނ ްމިއ4ްަތަނަށް ްމީ ްއޮތްުދވަސް. ްހާލަތު ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ގޮތަީކ.ްްދު

ްއެްޑިޕްލޮމެޓިކު ްތެރޭގަްޕާސްޕޯޓެއް ްއެތާ ްމައޮތީ ްައޅުަގނޑުމެން ްނޭނގެ ްކަމެއް ްުދވަހު ްކިަތއް ްތިބެންވީ.ް. ޑުކޮށްގެން

ްއެހެންވީމާ ްހުުޅވަް، ްއިއަނގަ ްނުކުމެއާޓިފިޝިްލާފައި ްބީޗަށް ްލީޑަރުންނާއަޅުްް،އަލް ްިސޔާސީ ނޑުމެންގެ ދިމާލަްށްްގަ

ްަވގުތުްައޅުަގނޑުްމިްްހަމަްމިް،ހަމަްަކނަޑއެިޅގެންްައޅުަގނޑުްިމްފަހަރުް،ވެސްްކަހަލަްސިޔާީސްބުަރދަނެއްްނެތްއެއްް

ް...ދެއްކިްތަބުކޮށްްގައްދޫްޝާމިޙުްއެޚާމުްޔާމީނާهللاްތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުދަންނަވާލަނީްއަޅުަގނޑުމެންގެްޢިއްޒަ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަ ްހަމަެވއްޖެްޝުކުރިއްާޔ ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްެމންބަރު، ތްތެރި

ްބަހުސްް!(ްއާދެވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު)ް!ދެވަަޑިއގަންނަވާނއިށީ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިީޓ ްފުރުޞަތުަގއިްމި ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ކުރުމަށް

ްމި ްމިހާރު ްަވގުތު ްލިބިފައިާވ ްހަމަވެފަްޕާޓީތަކަށް ްެއހެންވީމާވަނީ .ް ްރިޕޯޓު، ްކޮމިީޓ ްމި ްނިމުނީ.ްމިއަދުެގ ްބަހުސް ގެ

ްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ްބެލުމަށްްފާސްކުރަންްެފނޭތޯްްށްްއެހުމުގެްވަގުުތގައިްމިްރިޕޯޓުމިއަދުގެްޯވޓަ

ްމިް-11.4 ްމިހާރު ނޑު ްއެޖެންޑާްއަޅުގަ ްްދަނީ ްއ11.4ްަނަންބަރު ްަގާވއިދުގެ ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ަންވ37ްަށް.

ްގޮތުެގްރިޕޯޓުްމުއްރާސާކުެރްއވުމަށްފަހުްޢާއަށްްހުށަހަުޅއްވާަފއިާވްއިޞްލާޙުްދިްމާއްދާ ހުށަހެޅުމަށް.ްްކޮމިޓީންްނިންމެވި

ްހުށަހެޅު ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްއްވުމި ްރިޕޯޓ2012ްަޑިސެމްބަރ20ްްމަށް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ްދުވަހު ށްްވަނަ

ްލިބިފައެް ްއިޞްލާެޙއް ްއެްއވެސް ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނުއް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްޢާވޭ.ްމި ްމެންބަރުއްނީ ތުޅާދޫްް،ުމްކޮމިޓީގެ

ްރަޝާދު.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުދާއިރާ

ް

ްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ތެރިްަރީއސް.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް.ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްހޫވަބަަރކާތުهللاްމަތުލަިއުކމްްވަރަޙްޢަ`.ްައއްސަލާމްް

.ްމުްކޮމިޓީންްހުށަހަޅާްރިޕޯޓުއްލާުޙްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުްޢާައށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްްވަނަްމާއްދ37ްާގަާވއިދުެގް

ފައިާވްވަނަްމާއްދާްއަށްްހުށަހަޅުއްވ37ްާވަނަްދުވަހުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގ2012ްްެޖޫނ30ްްްމިްރިޕޯޓަކީް

ްރަ ްމަޖިލީހުއިޞްލާހު ްކޮމިޓީންއްޔިތުްނގެ ްޢާއްމު ްކޮްއިޞްލާޙާްއެްިއ،ދިރާާސކުރަްއވަްގެ ްގޮުތގެްެމދު ްނިންމެވި މިޓީން

ްއެރިޕޯޓު ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަހެޅޭ ްަގވާއިަދށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްފާސްކުރުން. ްއިޞްލާޙު ްމަޖިލީުހން ްރައްޔިތުންގެ .ް

ްގަ 215ްްާވއިދުގެ ްމާއްދާގެ ްހުށަހެޅިއްޖެ)ށ(ވަނަ ްދަށުން ްް،ނަމަްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަަނ94ްްގަާވއިދުގެ

މުްޮކމިޓީގައިްދިރާާސކުރެްއވުމަށްފަހުްކޮމިޓީގެްރިޕޯުޓްމަޖިލީހަށްްއްިއޞްލާޙެއްްމަޖިލީހުގެްޢާްގެްދަށުންްއެްމާއްދާގެް)ށ(

ްމަޖިް،ހުށަހެޅި ްގެނައުމަށް ްބަދަލެއް ްނުވަތަ ްެގނައުމަށް ްއިސްލާޙެއް ްމަޖިލީހުގެްއެ ްރައްޔިތުންގެ ްފާސްކުރުމުން ލީހުން

ްގަ ް)ހ(215ްާވއިދުގެ ްމާއްާދގެ ްއެވަނަ ްނުވަތަ ްއިސްާލޙެއް ްއެ ްދަށުން ްްގެ ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ގެނެވުނީްބަދަލެއް

ްކޮމިޓީްއަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްިއޞްލާޙުްވަނަްމާއްދ37ްާ.ްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްކަމުގައިްބަޔާްނވެގެްނވޭ

ްލިބިފައި ްްއަށް ްގެންޮގސްފައިގައ2012ިޖޫނ12ްްްވަނީ ްިދރާސާކުރެްއވުމުެގްމަސައްކަްތްކުރިއަށް ްއިސްލާޙު ވަނީްް.ްމި

13ްް ްުދވަހ2012ްުޖޫން ްޢާްވަނަ ްއްބޭްއވުނު ްކޮމިޓީގެ ްަބއްދަލުވުމުގ6ްަމު ްނިންމުން.ްް!އާދެް.ވަނަ ކޮމިީޓގެ

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 37ްްރައްޔިތުންގެ ްދިރާސާކުރެއްްމާއްދާވަނަ ްއިޞްލާުޙ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްެއްއަށް ވުމަށްފަހު،

ްއިޞްލާޙު ްްގެަނއުމަށްމާއްދާ ްަކއުންސެލް ްޑްރާފްޓުޓަކައި ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްްޖެނެރަލް ްފާސްކުރެްއވުމަށް 20ްެއގޮތަށް

ްޢ2012ްާްޑިސެމްބަރ ްޭބއްވުނު ްއްަގއި ްކޮމިީޓގެ ްާހޒިރުެވވަަޑިއގ38ްެމު ްަބއްދަލުވުމަށް ވޯުޓގަިއްް،ންވަނަ
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ްމެންބަރުންގެ ްނިންމަވާފައިވޭްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ްއާދެއިއްތިފާޤުން ްރިޕޯޓާް!. ްމި ްމިދެންނެވިްްއެހެންކަމުން އެކު

ްއެޭޓޗު ްވާހަކައިޞްލާޙު ްކޮމިޓީްކުެރވިފަިއވާެނ ްމެންބަރުން ްއަދި ްވަަޑއިގެންެނވިްއާއި ްވެްސްްއަށް ްރިޕޯެޓއް ގޮތުގެ

ްޢި ްވާހަަކ ްމަޢުލޫމާތަށްއެކުެލވިފަިއވާނެ ްރައީްސގެ ްއެހެންކަމުްންްްއޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން. ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ޓަކައި

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދ37ްާރައްޔިތުންެގ ްިއޞްލާޙުްވަނަ ްގޮތަްށ ްއަންނަިނވި ްކޮމިޓީްންއަށް ގެނައުމަށް

ްޤާ ްެއގޮތަީކ ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއަދަދުފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްރައްޔިތުންގެްްނަވ37ްަް،ނޫނީ ް)ހ(. މާއްދާ

ްޖަލްސާ ްްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދަދަކީ ްާޤނޫނީ ް)ށ(ްއިންަސއްތ25ްްައެްއގެ ރައްޔިތުންެގްް-އެވެ.

ްޖަލްސާ ްއެްއވެސް ްމިްމަޖިލީހުގެ ްފަށަްނވާނީ ް)ހ(މަްއެއް ްހަމަވާނަމައްާދގެ ްއަދަދު ްޤާޫނނީ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ެއވެ.ްްގައި

އެއްްބޭްއވުމަށްްބޭނުންާވްްމަތިންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްމާއްދާގެް)ށ(ގައިްބަޔާންކޮށްފަިއވާްގޮތުގެްމިް-)ނ(

ްހަމަނުވާ ްފަށާއިރު ްއެޖަލްސާ ްއަދަދު ްރަނގަބީލުްޤާނޫނީ ްކޯރަމް ްއެްްޖަހަންވާނެނަމަ ްބީލުރަނގަްއެވެ. 5ްޖެހުމަށްފަހު

ްްމިނެޓު ްވެސް ްކުރިޔަށްވާއިރު ްޖަލްސާ ްއެްްމަޖިލީހުގެ ްނަމަ، ްހަމަނުވާ ްމެންބަރުން ްއަދަދަށް ްބޭނުންވާ ގެންދިުޔމަށް

ްގޮތަްށް ްނުބާްއވާ ްދުވަހު ްއެ ްޖަލްސާ ްނުވަތަ ްއެވެ. ްފަސްކުރެިވދާނެ ްރައީސަށް ްަމޖިލީހުގެ ްވަގުތަކަށް ްއެހެން ޖަލްސާ

ް)ރ( ްއެވެ. ްނިންމިދާނެ ްރައީސަށް ްފާސްކުރުް-މަޖިލީހުގެ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްމަޖިލީހުން ްވޯޓަްށްރައްޔިުތންގެ މަށް

ްހަމަކަމަށްް ްއަދަދު ްއެ ްބަލައި، ްރިޔާސަތުްނ ްހަމަތޯ ްއަދަދު ްޤާނޫނީ ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ް)ހ(ގަިއ ްމާއްާދގެ ްމި އަހަންވާނީ

ް)ބ( ްއެެވ. ްޢަމަލުކުރުންްް-ވާނަމަ ްމައްޗަށް ްއެ ްރަްއޔިުތން ްވީނަަމވެސް ްބަޔާްނކޮށްފައި ްއެހެން ް)ހ(ަގއި ްމާއްދާގެ މި

ިޔތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރުމަށްްޓަކަިއްޯވޓަށްްއަހަްނވާނީްމަޖިލީހުގެްޖުމްލަްމެންބަރުންގެްލާޒިމުްެއއްވެްސްކަެމއްްރައްް

2ްް ްެއވެ.ް)ޅ(1ްބައިކުޅަ ްަވގުތެްއގަ ްތިބޭ ްހާޒިރުވެ ްނަާގްޖަލްސާގައި ްއެވޯޓެއް ްމެންބަރުން ްިގނަ ޤާނޫނީްް-ބަޔަށްވުރެ

ްނުބޭއްވިް ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްސަބަބުން ްހަމަނުވުމުގެ ްޖަލްސާްއަދަދު ްނުވަތަ ްނަމަ، ްފަސްކޮށްފި ްޖަލްސާ ްއެ ގެން

ނުބާއްވާްގޮތަށްްހަމަޖައްސައިިފްކަމަށްްވާނަމަްއެްޖަލްސާްއަށްްހާޒިރުވިްމެންބަރުންނާއިްހާޒިރުނުވާްމެންބަރުންގެްނަންް

ްހު ްުއއްީމދުކުރަނީ ްއެވެ.ްައޅުަގނޑު ްބަޔާންކުރަްނވާނެ ްޖަލްސާގެްޔައުމިްއާޔގައި ްދުވަހުގެ ްއެ ރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނަމަ ްފާސްވެއްޖެ ްރިޕޯޓު ްމި ްއަދި ްކަމަށް. ްފާސްކޮށްދެއްވާނެ ްރިޕޯޓު ްމި ްއިއްތިފާޤުން ްވެސް މެންބަރުން

ްލިބިގެންދާނެް ްހައްލެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމައްސަލަތަކަށް ްއުޅޭ ްމި ްދިމާވެގެން ްމިހާރު ްކޯރަމަށް ްމަޖިލީހުގެ އުއްމީދުކުރަނީ

ްޒަތްެތރިްރައީސް.ކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތޔްތެރިްެމންބަރު.ްއާދެ!ްމިްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްބަހުސްކުރުމުގެްމަރުޙަލާްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްހުޅުވާލަން.ް

ދަންނަވަން.ްއާދެ!ްްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގަންަނާވްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިންނެވިްއޔާްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގަތުމަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއާދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެހެންވީާމ، ްއެދިަވޑައިުނގަންަނވާ. ްފުރުޞަތަކަށް ްމެންބަރަކު އެްއވެސް
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ްގަސްުތކުރަނީ ްއެހުމުެގްްއަޅުަގނޑު ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ްނިންމާލުމަށް. ްަވގުތުން ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީގެ ްމި ްއިޞްލާޙު، މި

ްކުރުމަށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ްވަގުުތަގއިްމިްއިޞްލާޙުްފާސްް

ްއެް-11.5 ްމިދަނީ ްމިހާރު ނޑު ްއާދެ!ްއަޅުގަ ްނަންބަރު ްްއަށ11.5ްްޖެންޑާ ްގަާވއިުދގެ ްަމޖިލީހުގެ ވަނ33ްްަރަްއޔިތުންގެ

ްކޮ ްޢާއްމު ްދިރާސާކުެރއްވުމަށްފަހު ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއަުކރެއް ްފަހަތަށް ް)ނ(ގެ މިޓީންްމާއްދާގެ

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްހުށަހެޅުމަށް. ްރިޕޯޓު ްގޮތުގެ ްމެންބަރުންނަށ2112ްްޑިސެމްބަރ21ްްނިންމެވި ަގއި

ްކޮމިޓީެގް ްޢާއްމު ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްލިބިފަ. ްވަނީ ްއިޞްލާޙު ްއެއް ްރިޕޯޓަށް ްމި ފޮނުވުނު.

ްތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދު.ްމެންބަރު،ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަ

ް

ްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަކުރެއ33ްްްޝުކުރިއްޔާ ްފަހަތަށް ް)ނ(ގެ ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްދިރާސާކުރެްއުވމަށް ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމިްއިތުރުކުރުމަށް ްރިޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ފަހު

ް 2112ްްޑިސެމްބަރ11ްްރިޕޯޓަކީ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ްދުވަހު ްފަހަތަށ33ްްްވަނަ ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ް ްަގވާއިުދގެ ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެިދވަަޑއިގެްނ، ްއިތުުރކުރުމަށް ްދަށ215ްުއަކުެރއް ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ންްަވނަ

ްކޮމިޓީންް ްމެދު ްއިޞްލާޙާ ްެއ ްދިރާސާކުރައްަވއި، ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްއިޞްލާުޙ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްފޮނުއްުވން. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްިއޞްލާޙު ްރިޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްމާއްާދގ33ްްެނިންމެވި ވަނަ

ްހުށަ ްއިތުރުކުރަން ް)ރ( ްފަހަތަށް ް)ނ(ގެ ްވަނީ ްލިބިފައި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްިއޞްލާޙު 2112ްޑިސެމްބަރ11ްްހަޅުއްވާފަިއވާ

ް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއިޞްލާޙު ްދުވަހު.ްމި ްދިރާސާކުރެއްވުމުގ94ްްެވަނަ ް)ށ(ެގްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ވަނަްބައްދަލުވުުމގަ.37ްްމިޓީެގްަގއިްބޭްއވުނުްޢާއްމުްކ2112ޮޑިސެމްބަރ19ްްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދެވިަފއިްވަނީް

ް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުން ްގޮަތކީ ްާވ ްހުށަހެޅިފައި ްިއޞްލާޙު ްމި ްފަހަތަްށ33ްްއާދެ! ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްނުވަަތް ްތެރޭަގއި ްރިސެސް ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުން ްޖަލްސާތައް. ްބޭރު ްދައުރުން ްއިުތރުކުރުން. ްައކުރެްއ ްގޮތުަގއި )ރ(ގެ

ްއެއްްަބއިްމެންބަރުންްދައުރުންްބޭ ރުްޖަލްސާްއެއްްނުވަތަްޖަލްސާތަކެއްްބާްއވަންްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްތިންްބައިކުޅަ

ސޮއިކޮްށ،ްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްހުށަހަޅައިފިްނަމަ،ްމިްގަވާއިުދަގއިްއެހެންްމާއްދާްއެއްަގއިްއެހެންްގޮތަކަްށް

ދުވަހުގެްތެރޭަގއިްޖަލްސާތައްްބޭއްވޭނޭްގޮތްްހަމަޖައްސަިއ،14ްްންްހުށަހެޅޭތާްބަޔާންކުރެވިަފއިްވީްނަމަވެސްްއެްހުށަހެޅު

ވަނަްމާއްާދެގ33ްްއެްޖަލްސާތައްްބާްއވަންވާނެްެއވެ.ްދެންްކޮމިޓީންްނިންމެވިްޮގތް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

ްދިރާސާ ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާ ްިއތުރުކުރުމަށް ްއަކުެރއް ްފަހަތަށް ްއިޞްލާޙަްށް)ނ(ގެ ްއެ ްކޮމިޓީން ކުރެްއވުމަށްފަހު

ް ްފާސްކުރެްއވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްެއކު ްބަދަލުތަކާ 2112ްޑިސެމްބަރ21ްްގެންނެވި ްކޮމިީޓގެ ްޢާއްމު ްޭބއްވުނު 38ްގައި

ްގޮތް ްގެނެވުނު ްިއއްތިފާޤުންްނިންމާފައިވޭ.ްއާދެ!ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރުންގެ ްހާޒިުރެވވަަޑއިގެންެނވި ްބައްދަުލވުމުަގއި .ްވަނަ
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ްނިންމަވާފައިާވްގޮތް.ް ްބަދަލުގެނެސް،ްކޮިމޓީން ްިއޞްލާޙަށް ްވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހުގެްް-)ރ(33ްކޮމިޓީން ރައްޔިތުން

ްތިްން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްބާްއވަްނ ްޖަލްސާތަެކއް ްނުވަތަ ްެއއް ްޖަލްސާ ްބޭރުން ްަދއުރުން ްުނވަތަ ްތެރޭަގއި ރިސެސް

ްސަބަބު ްމެންބަރުން ްބައި ްެއއް ްނަމަ،ްމިްްބައިކުޅަ ްހުށަހަޅައިފި ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ބަޔާންކޮށް،ްސޮއިޮކށް

ދުވަހުެގ14ްްގަާވއިދުެގްއެހެންްމާއްދާްއެްއަގއިްއެހެންްގޮތަކަށްްަބޔާންކުެރވިފައިްވީްނަމަެވސްްެއްހުށަހެޅުންްހުށަހެޅޭތާް

ްބާއްް ްަޖލްސާތައް ްއެ ްހަމަޖައްސައި، ްގޮތް ްޭބއްވޭެނ ްޖަލްސާތައް ްތެރޭގައި ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ްމާއްދާގެ ްމި 14ްވަންވާނޭ.

ްމެންބަރުން،ް ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުެރއްވުމަްށ ްއިޞްލާޙު ްމި ްހިމަނަިއގެންނޭ. ްދުަވސްތައް ްބަންދު ްގުނާނީ ދުވަސް

ްރިޕޯޓުގަިއް ްމި ްރިޕޯޓެއް ްގޮުތގެ ްހާޒިރުވެަވޑަިއގެންނެވި ްމެންބަރުން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބައްދަލުވުމަްށ ދިރާސާކުރެްއވި

ްކުރެވިަފއިވާނެްވާހަކަްަދންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްއެޓޭޗުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިްރިޕޯޓަށްްއިްޞލާޙެއްްލިބިފަިއވޭ.ްެއއީްފަރެްސމާތޮޑާްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރް

ްހުށަހަޅުއްވާ ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްިޢއްޒަތްެތިރްމެންބަރު ްއެ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްއިޞްާލޙެއް. ފަިއވާ

ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

 

ްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

ް ްަގާވއިދުގެ ްއިތުުރކުރުމ33ްަ`.ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ް)ރ(ްެއއް ްފަހަތަށް ް)ނ(ގެ ްމާްއދާގެ ްކޮމިީޓގެްވަނަ ށް

ް ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު 33ްްރިޕޯޓަށް ްިއޞްލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ް)ރ( ްމާއްާދެގ ް-)ރ(33ްވަނަ

ްާބއްވަންް ްޖަލްސާތަކެއް ްުނވަތަ ްއެއް ްޖަލްސާ ްބޭރުގެ ްދައުުރން ްުނވަތަ ްތެރޭގައި ްރިެސސް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްބައިކުޅަ ްތިން ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުެގްރައްޔިތުންެގ ްރައްޔިތުންެގ ްޮސއިޮކށް ްބަޔާންކޮށް، ްސަބަބު ްމެންބަރުން ްަބއި އެއް

ް ްލިބޭތާ ްހުށަހެޅުން ްވީނަމަވެްސްއެ ްބަޔާންކޮށްފައި ްގޮަތަކށް ްއެހެން ްގަވާއިުދގައި ްމި ްނަމަ، ްހުށަހަޅައިފި 14ްރައީސަށް

ްާބއްވަންް ްއެއް ްަޖލްސާ ްމިގޮތުން ްބާްއވަންވާނޭ. ްެއއް ްޖަލްސާ ްތެރޭަގއި ްތިރީަގއިާވްދުވަހުގެ ްމެދުވެރިވާ ްޤަުއމަށް ވާނީ

ް ްެއވެ. ްް-1ހާލަތްތަކުގަ ްކުރިމަތިވުން. ްއެއް ްސުނާމީ ްހާުލގައިްް-2ޤައުަމށް ްަބއެއް ްޤައުމުގެ ްއެއްަގއި ްހާދިސާ ޤުދުރަތީ

ްކަެމއްްނިންމުން ްކަންކަންްނުވަތަ ްަމޖިލީހުންްނިންމަންޖެހޭ ްކަންތައްތަްއްކޮށްދިނުމުަގއި ްކުރަންޖެހޭ .ްޖެހި،ްސަރުކާރުން

ްސަރުކާރުންްް-3 ްމަޖިލީހަށް ްަކނަޑއަަޅއިދިނުމަށް ްގޮތްތަކެއް ްޢަމަލުކުާރނެ ްހާލަތެްއގައި ްކުއްލި ްކުރިމަތިވާ ްއަށް ދުނިޔެ

ްއެޖެންޑާްް-4ހުށަހެޅުން.ް ްވޯެޓއް ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްފަރާތެްއގެ ްއެްއވެސް ްެއއްަގއި ްޖަލްސާ ްާބްއވާ ްބޭުރގައި ދައުރުން

ްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެއްްނުކުެރވޭނެްެއވެ.ްޝުކުިރއް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބޭނުން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަަލއިލަން ްއިންނެވިތޯ ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްެތރި ްތާއީދުކުަރއްވާ ްމެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަތި

ްެއް ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްމިްދަނީްމިްބަހުސްގެްމަރުޙަލާްއަށް.ްއާދެ!ްމިހާރުްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅި،ްތާ އީދުލިބިފައިްމިްވަނީ.ްިމހާރުްއަޅުގަ

ްބެޭހް ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ް.ްމައްސަލަްއެްއ،ްހުޅުމީދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއލްޔާސްްލަބީބު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ްސަބަބަީކް ްކަމަށް. ްއިޞްލާޙެއް ްބަލަިއގަނެވޭނެ ްއިޞްލާޙަކީ ްެއ ްނުކުެރވޭ ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑަށް ްރައީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްަވކިން ްޖަލްާސަގއި ްއެ ްާބއްާވއިރު ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްބާރެްއްްދައުލަތް ްަކނަޑއެޅުުމގެ ްކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނެ

ްކަމެްއް ްހުރިހާ ްހަމަ ްުއސޫލުން ްޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭ ްޖަލްސާގަިއ ްވަންޏާމު ްކަމުަގއި ްބާއްާވ ްެއއް ްޖަލްސާ ލިބިގެންވާނެ،

ްައޅު ްކަމަށް ްއިްޞލާޙެއް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްޚިާލފަށް ްަގވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްހިނގާނެ. ަގނޑަްށްވެސް

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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އާދެ!ްއެްއިޞްލާޙުްބަލަިއގެްނފައިްވަނީްއެްއިޞްލާޙުްބަަލިއގަތުމަށްްޤާނޫނީްލަފާްލިބިގެން.ްމިހާރުްޖަލްސާްބޭއްވުމަށްް

ްއެހެންވީ ްހާލަތްތަކެްއ. ްއިސްތިސްނާއީ ްހާލަތްތަކަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބަޔާްނކުރުމުެގްމި ްހާލަތެއް ްއޭގެ ްޭއގެތެރެއިްނ، މާ،

ްނުގަންނަން.ް ްބަލައެއް ްކަަމކަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނެންގެވި ްތި ްދެންމެ ްެއހެންވީމާ، ްއިޞްލާޙަކީ. ްމި އިޞްލާޙު

ްއަޅުަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތުޅާދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދަށް.ް

ް

ްދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާްތުޅާދޫ

ްދޭތެރޭް ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްަވކި ްިއޞްލާޙުގަިއ ްމި ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޭނުްނވޭ. ްދަންނަވާލަން ްެއްއެޗއް ްކޮންމެވެްސ ހާލަތްތަެކއްްްއަޅުަގނުޑ

ވަނަްައކުރުަގއިްމިްއޮންނަނީްދައުރުްންބޭރުގަިއްބާްއވާްެއއްވެްސ4ްްއިސްތިސްނާކުެރވިގެްންއެބަްވޭ.ްެއގޮތަށްްބަލާއިުރް

ޖަލްސާއެްއގައިްެއްއވެސްްފަރާތެއްގެްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްޯވޓެއްްއެޖެންޑާކުެރވިގެންުނވާނެްވާހަކަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ް

ްމަޖި ްހުށަހެޅެނީ.ްރައްޔިތުން ްމި ްއެއް ްމަްއސަލަ ްނެތްކަުމގެ ްއިތުބާރު ްސޮއިޮކށް، ްމެންބަރުން ްއަދަދަކަށް ްަވކި ލީހުގެ

ްގިނަް ްތެރެއިން ްމަންދޫބުން.ްރައްޔިތުްނެގްމަންދޫބުންގެ ްރައްޔިުތންގެ ްމެންބަރުންނަކީ ްޢިްއޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ް ްއިތުބާރުނެތިއްޖެ ްޭދތެރޭ ްފަރާތަކާ ްަވކި ްލަސްކުރަްނ،ްބަޔަކަށް ްޯވޓަކީ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްއެ ހިނދެއްަގއި

ްެއް ްނަމަ، ްހުށަހެޅިއްޖެ ްެއއް ްމައްސަލަ ްނެތްކަމުގެ ްއިުތބާރު ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަަކށް ްވޯޓެއް ފަސްކުރަންޖެހޭ

ްފުރުޞަތެ ްއަަވސް ްއެންމެ ްީވ ްވޯޓެްއ ްއެ ްދިނުމަށްފަހުގައި ްމުއްދަތެއް ްދޭްނޖެހޭ ްއެ ްމުއްދަތުަގއި ްނަަގިއްއޮންނަ ްއގަިއ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްކަމަށް ްއޮތް ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްއޮތް ްއިުތބާރު ްރައްޔިތުްނގެ ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތާ ްއެ ނިންމެންޖެހޭނޭ.

ްއެްއވެސްް ްދިގުދެއްމުމަކީ ްލަސްކޮްށގެން ްފަސްކޮްށގެން، ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެފަދަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްވާނެ. މަޖިލީހުން

ްކަ ްކަެމއް ްރަނގަޅު ްކަމަށްްހާލެއްގައި ްލަސްކުރަމުންދާ ްެއޮގތަށް ްސަބަބަކީ ްނުކުރެޭވ. ްޤަބޫެލއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ މަކަށް

ްދޭ.ް ްއެބަ ްލިިބގެން ްފުރުަޞތުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްަފރާތަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްވާނަމަ ްަކމަށް ްފަސްކުެރވެމުންދާ ވާނަމަ،

ްަފރާތްޕުޅެ ްގެންދަވާ ްކުަރްއވަމުން ްކަންތައްަތކެއް ްގޮެތްއގައި ްއިތުރަށް،ްނާޖާއިޒު ްކަންތައްތައް ްެއފަދަ ްވާނަމަ، ްކަމަށް އް

ްމިފަދަް ްއެހެންކަމުން ްވާނަމަ. ްކަމަށް ްދާ ްިދގުދެމިގެން ްއެއް ްމައްސަލަ ްެއ ްލިބިގެންދާނެ، ްފުރުޞަތު ްކުރުމަށް އިތުރަށް

ްޢި ްސަބަބަކީ ްއަނެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއަިއސްގެންުނވާނެ ްހާލަތްތަކެއް ްއިސްތިސްނާ އްޒަތްތެިރްޖަލްސާއަކަށް

ްތެރޭގަިއް ްރިސެސް ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ ްމި ްލިުޔއްވާަފިއްވެސް ްވެސް ްިއޞްލާޙުގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްމި މެންބަރު

ްމެންބަރުން،ް ްބައިކުޅަ ްތިން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްބާއްވަން ްޖަލްސާތަކެއް ްނުވަތަ ްއެއް ްޖަލްސާ ްބޭރު ްދައުރުން ނުވަތަ

ްލި ްއެއީ ްހީވަނީ ްބަޔާންކޮށް،ްސަބަުބްއަޅުަގނޑަށް ްމެންބަރުންްސަބަބު ްއެއްަބއި ްބައިކުޅަ ްތިން ްކަންނޭނގެ ްކުށެއް ުޔމުގެ

ްބަޔާންކޮށް،ް ްސަބަބު ްއެހެްނވީމާ، ްލިޔެފަ. ްބާއްވާފަ. ްޮއވޭ ްއެބަ ްސަބަބެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްސޮިއކޮށް. ބަޔާންކޮށް،

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭނެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްނަމަ ްދެންްހުށަހަޅައިފި ްޤަބޫލުކުރަްއވާފަ. ްއޮތީ ްިމ ްވެސް ރު
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ްމިް ްކޮންމެހެން ްއިބާރާތް ްމި ްބަޔާންކޮްށ ްސަބަބު ްެއހެންވީމާ، ްހާލަތްތަކެއް. ްއިސްތިސްނާ ްލިޔުްއވަނީ ްމި އެއަށްފަހުަގއި

ނަންީވްއިޞްލާޙުަގއިްއޮންާނކަށްނުޖެހޭްއިސްތިސްނާްހާލަތްތަކެއްްައންނަްކަމަށްްވާނަމަ.ްއެހެންކަމަށްްވާނަމަްމީގައިްގެން

ްވަކިް ްއެހެންނަމަވެސް ްބުނެވިދާނެ. ްލާފައި ްސަބަބުތަކެއް ްވަިކ ްކިޔާަފއި ްބޭއްވިދާނޭ ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް ްމި ގޮތަކީ

ްވަގުުތް ްމި ްމިސާލަކަށް ްޮގތަށް. ްބޭއްވޭ ްކަންތައްތަކަށް ްޢާއްމު ްވަރަށް ްއިސްތިސްނާކޮށްފައި ްހަމައެކަނި ކަންތައްތަެކއް

ްދިމާވެ ްޤައުމުަގއި ްދުއްާވްއަޅުަގނޑުމެން ްމައްސަލަ ްޖެހުމުގެ ްއިސްިޓކާ ްމިއީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއުޅޭ ގެން

ްފާސްކުރަންް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްކުއްިލއަކަްށ ްހުށަހަޅައިގެން ްއިޞްލާޙެއް ްހަމަ ްޓަކައި ްެއކަމަށް ްއަުޅަގނޑުމެން އެްއޗެހީގަ.

ްއެބަ ްއަށް ްއިސްޓިކާ ްފުރަތަމަ ްއިސްޓިކާޖަހަމުން، ްދަނީ ްމި ްބޭނުންވެދާނެ. ްްވެސް 251ްްދައްކަްނޖެހޭ ވަަނ2ްްރުފިޔާ.

751ްރުފިޔާ.ްދެންްެއއަށްފަހުްޖަހާްކޮންމެްއިސްިޓކާައކަށ751ްްްވަނަްިއސްޓިާކްއަށ3ްްްރުފިޔާ.511ްްއިސްޓިާކްއަށްް

ްބަލައިލަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްނިންމުމެއްތޯ ްނިންމި ްއުސޫލަކުން ްކޮްނ ްމިއީ ްނިންމިއިރުގައި ްސަރުކާރުން ްނެގުމަށް ރުފިޔާ

ްއޮންނަްްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްއެ ްެއއް، ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްވަނީ ްމި ްަކންތައްތައް ްޖޫރިމަނާގެ ްވެްސ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގަިއ

ް ްމި ްއެހެންަނމަވެސް، ނަޑއަޅާފަ. ްކަ ްނިސްބަތްކޮށް ްއަށް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްޙުކުމާއި ްކުރާ ރުފިާޔ751ްްމުއްދަތަކަށް

ް ްބޭނުންވެއްޖެ ްބަލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުސޫލަުކންތޯ ްކޮން ނަޑއެޅުނީ ްވެްސްކަ ްާބއްވަން ްއެއް ްޖަލްސާ ހިނދެއްަގއި

ޖެހިދާނެ.ްމިކަމަށްްޓަކައިްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅަންްވެސްްޖެހިދާނެ.ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅައިގެންްވަރަށްްައވަްސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމީގައި ްއެފަދައިން ްހަމަ ްޭބނުންވެދާނެ. ްވެސް ްފާސްކުރަން ްއިޞްާލޙެއް ްއެ ފުރުޞަތެއްަގއި

ްއެްއްވިސްނާލަން ްޖަލްސާ ްދެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްފާސްކުރުމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްމިފަދަ ްތަްނކޮޅަކީ ްއަނެއް ޖެހޭ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްވެސް ނޑަެއުޅމަކީ ްކަ ްއަދަދުަތއް ްޖަލްސާގެ ްނިންމިދާނެތޯ. ބާއްަވއިގެން

ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްގޮތަކީ ްދަންނަވާ ްމި ްއެހެން ްނުކުރަން. ްއޮންނަނީ،ްްޤަބޫލެއް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ

އިްއވެންްމިްއޮންނަނީ،ްހަމަެއކަނިްބިލުގެްސުރުޚީްމަޖިލީހަށްްމިްއިްއވަނީ.ްއެއަށްފަހުަގއިްދެންްމިްއޮންނަނީްއިބްތިދާޢީް

ހަދައިގެންްރިޕޯޓްްްބަހުސް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސަށްފަހުގައިްމިްއޮންނަނީްކޮމިޓީްއަށްްއެްއިޞްލާޙެއްްފޮނުވަިއެގން،ްރިޕޯޓު

ްމަދުވެގެންްވެސްްތިންްޖަލްާސްބާއްަވިއގެންްނޫންްގޮަތކަށްް ްއެންމެ ހުށަހެޅުން.ްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި،ްއެހެންވީމަ

ްލިބިނުދޭ.ް ްގޮތަކުން ްއޮތް ްމިހާރު ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްެއއް ްޖާގަ ްފާސްކުރެވޭނެ ްވެސް ްއިޞްލާޙެއް މިފަދަ

މިްހުރިހާްސަބަބުތަކަށްްޓަކައިްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމިްއިޞްލާޙުްމިްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުްމިގޮތަްށްއެހެންވީމާ،ް

ްނެތޭ.ް ްބޭނުމެއް ްބޮޑު ްމާ ްޭބްއުވމުގެ ްޖަލްސާތައް ްތެރޭގައި ްރިސެްސ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްނަމަ، ފާސްކުރަްއވައިފި

ްވޯް ްކޮންފިޑެންސް ްނޯ ްފަރާތެއްގެ ްެއްއވެސް ްހާލެއްަގއިްޚާއްޞަކޮށް ްއެްއވެސް ްބަޔާންުކރުމަކީ ްކަމަށް ްނުނެގޭނެ ެޓއް

ްމިް ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްނަމަ، ްހުށަހެޅިއްޖެ ްމައްސަލައެއް ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްނޫން. ްކަމެއް ކުރެިވގެންވާނެ

ްމެންބަ ްބައިވަުރ ްއެތަްއ ްމަންދޫބަށްވީީތވެ، ްރައްޔިތުްނގެ ްކަމަކީ ްކުަރންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހުން ރުންނެއްްޢިއްޒަތްތެރި

ްނިންމުން.ްއެހެންކަމުން،ް ްގޮެތއް ްކޮންެމވެސް ްހުށަހެޅުމަާކްދޭތެރޭގައި ްވީތީެވ،ްއެ ްހުށަހެޅުމަކަށް ްހުށަހަޅާ ސޮއިކޮްށގެން
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ްެއް ްއަޅުަގނޑު ްއެދެނީ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކ ްތާއީދުނުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް މި

ްޢާއް ްއަދި ްގޮތަށް، ްުޝކުރިއްާޔްހުށަހަޅާފައިވާ ްާފސްެވގެންދިއުން. ްއިޞްލާޙު ްމި ްގޮތަށް ްނިންމާފައިާވ ްކޮމިޓީން މު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢަބްދުއްރަޙީމްްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަީއސް.ްރައްޔިތުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާއްދާގ33ްްެޝުކުރިއްޔާ ްދާއިރާެގްްވަނަ ްތުޅާދޫ )ނ(ްއަށް

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްާފސްކުރަން ްގޮތަށް ްދިރާސާކޮށްފަިއވާ ްކޮމިޓީން ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއެއީްކޮމިީޓގެްއިއްތިފާޤުންްނިންމަވާފައިވާްނިންމުމެއްްކަމަށްްވާތީވެ،ްއެްއެޑޮޕްޓުކުރުަމީކް

ްހުށަހަޅާފައިްޕާލަ ްތަނަށް ްމި ްއިްޞލާޙު ްމި ނޑުމެން ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްވާންޖެހޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕްރެކްޓިސްއަކަށް މަންޓްރީ

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަތން. ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްއިޞްލާޙެއް ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްފެނޭ ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްފަހުން އޭގެ

ްމެން ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާެގ ްހުށަހެޅުމަކީ.ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއިޞްލާޙު ްމި ްޙައްެޤްއ ްލިބިގެްނވާ ްމުއްޠަލިބަށް ްއިބްރާހީމު ބަރު

ްވެްސް ްޤަބޫލު ްއަދި ްއޮންަނންޖެހޭނެ، ްވެްސ ްބަހުސްކުރުމަކީ ްމެުދގަިއ ްއިޞްލާޙާ ްއެ ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެކަމަކު

ްއަހަ ްވެސް ްއަޑު ްވެސް ްވާހަކަ ްަދއްކާ ްބަހުސްގައި ްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނުޑްކުރަންޖެހޭނެ ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްނޖެހޭނެ

ްކަންަތއްތަކެްއް ްަވކި ްކުރަްނވެގެން ްއެްއގަިއ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަން.

ްގޮތަްށް ްނުކުެރވޭނެ ްކަންަތއްތަކެއް ްވަކި ނަޑއަޅާފަިއ، ްކަ ްކަންތައްތަެކއް ްަވކި ްކުރަްނވެގެން ްނުވަތަ ނަޑއަޅާފައި ކަ

ނަޑއަޅާފައި ްޤާނޫނުތަކުގެްްކަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮންނާނެ ްއެގޮތަށް ްނުބޭްއވޭެނ. ްމިތާކު ްއެްއ ްޖަްލސާ އޮންނަ

ްެއް ްހާލަތެއްގަިއ ްޖެހިއްޖެ ްާބްއަވން ްގޮތަކަށް ްާޚއްޞަ ްޖަލްސާތަެކއް، ްާޚއްޞަ ްވަކި ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ތެރެއިންނާއި

ް ްަދއުރުން ްއުޅެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްކުރަންޖެހޭނެ. ްމިތާނެގްކަމެއް ްގޮތަކަށް ްބޭއްވޭނެ ްޖަލްސާަތއް ބޭރުގައި

މަޖިލީހުގައިްއިންިތޒާމުްހަމަޖައްސާފަިއްބާްއވަން.ްއޮންނައިުރގަިއްމިއިންްހަމަެއކަނިްމިްުކރެވެނީްރާއްެޖްއަށްްޤުދުރަީތް

ްމި ްއެކަންޏޭ ްއެގޮަތށް ްގޮތް. ްކުރަންވީ ްެއކަން ްދިމާވެއްެޖއްޔާމުން ްހާލަތެއް ްުކއްލި ްުނވަތަ ިވސްނުްންްހާދިސާއެއް

ްމުއްޠަލިބުގެް ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ހުންނަންޖެހޭނީ

ްއެއްް ްހާދިސާ ްޤުދުރަތީ ްސަރަހައްދަށް ްހިމެނޭ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރީ. ްއެ ޚިޔާލުފުޅުަގއި

ްރައްޔިތު ްވަންޏާމުން ްކަމަށް ްެވސްްދިމާވެއްޖެ ްއެއް ްފަސޭހަ ްދެއްތޯ.ްާބއްާވކަށް ްބޭްއޭވނެތޯއޭ.ްނުބޭއްވޭނެ ްމަޖިލިސް ންގެ

ްނުވާނެނޫންތޯ.ްމަޖިލީހުގެްޗެމްބަރުގައިްާބއްވަންޖެހޭ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހު(ްއާދެ!ްޖަލްސާެގްއާދެ!ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްެގއްލިއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަ

ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދަވާ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްާތއީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބާްއާވްޝުކުރިއްޔާ ްބޭރުގައި ްދައުރުން ްނުކުރާނަން، ދެއް

ްެއްއވެސްް ްއޮންނަ ްލިޔެފައި ްމިހެން ްއެޖެންޑާނުކުެރވޭނޭ ްވޯޓު ްއިތުބާރުްނެތްކަުމގެ ްަފރާތެއްގެ ްއެްއގަިއްެއްއވެސް ޖަލްސާ

ްވޯޓުެނގުން ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްއެއީ ްމަސްއޫލިއްޔަތެއް ްޤާނޫނީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްެއއީ ްއެހެންްއިބާރާތަކަށް. .

ްދެއްތޯް ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވޯޓުެނެގނީކީ.ްދެން ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްނޫން ްެއއް ްތަނެްއގަ އެްއވެސް

ްހަމަކުރަންޖެހޭް ްއަދަދުތަކެއް ްޚާއްަޞ ްވަިކ ްފަރާތަކުން، ްކުރިމަތިުކރާ ްތަނަށް ްމި ްވޯޓު ްެއ ްވޯޓަކީ ްނެތްކަމުގެ އިތުބާރު

ނޑުމެންނަށް ްކިޔާފަިއްްވޯޓެއް.ްއަުޅގަ ްބައިވެރިުނވާނަމޭ ްވޯޓުަގއި ްމެންބަރުން ްތާއީދުކުރަްއވާ ައޑުިއވިގެންދަނީްސަރުކާރަށް

އަބަދުވެސްްއެްވާަހކަްދައްކަުމންދާްއަޑު.ްތިމަންނާމެންްތިބޭނީްމަޖިލީހުންްބޭރުގައޭ.ްއެހެންވެއްެޖއްޔާްދައުރުންްބޭުރގަިއް

ްއެޖެން ްއެއް ްމައްސަލަ ްމިކަހަލަ ްރައީްސ، ްވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ްހާލަތެއްގައި ްބާއްވަްނޖެހިއްޖެ ްމަޖިލިސް ާޑކުރެިވގެން

ްކަހަލަް ްމުއްޠަލިބުމެން ްއިބްރާހީމު ްބޭރުގަ. ްއިން ްރާއްޖެ ްތިބެވިދާނެނޫންތޯ ްގޮސް ްމެންބަރުންނަށް ްޑީލްހަދާ އެްއކަލަ

ވަޙީދުްވެސްްބޭނުމެްއްްމެންބަރުންނަށްްތިބެވިދާނެނޫންތޯްރާއްޖެްއިންްބޭރުގަ.ްކީއްުކރަންތޯްމަޖިލީހަށްްއަންނަނީ.ްރައީސް

ްވޯޓުލާެން ްބޭފުޅުން ްއެ ްނޭނގޭނެ ްެއއީ ްވަންނާކަށް. ްދުވަހު ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްމިތާ ްމެންބަރުން ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ނުވާނެ

ްދަންނަވަނީްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްައޅުަގނޑު ްވޯޓުލާނެްގޮތްްނޭނގޭނެތީވެ ްބޭފުޅުން ްގޮތްްއެނގޭްނަމަ،ްއެ ގޮތެއް.ްވޯޓުލާނެ

ރުންްމިްތަނަށްްއައުންްެއއީްރަީއސްްވަީޙދުްވެސްްއެދޭނެްކަެމއްްނޫނޭ.ްއާދެ!ްރައީސްްވަޙީދަށްްމާްރައީސް،ްއެްމެންބަ

ްވެްސް ްގޮތް ްކުރާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއިތުބާރު ްއެ ްއިތުބާރު. ްކުރަންޖެހޭ ްމެންބަރުންނަށް ްިތބި ްމިތާ ްއެނގިލަްއވާނެ ބޮޑަށް

ްއާޓިފިް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްފެންނަމުންދަނީ. ްއެއްޗެހިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިމާލަށް ްމެްނބަރުންނާ ްަބއެއް ްބީޗުަގއި ޝަލް

ކިއުމާއިްއަނެއްްމެންބަރުންނާްދިމާލަށްްއެއްޗެހިްިކއުމާ،ްއަިދްޚާއްޞަްގޮތެްއގައިްސަރުކާުރގައިްހިމެނޭްއެންމެްވަރުގަދަް

ގައިްއެތާްތިެބގެންްެއއްޗެިހްވާްޕީ.ޕީ.އެމުގެްާޕލިމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްލީޑަރާްިދމާލަށްްހަމަްފާޅުކަންްބޮޑުްގޮތުްކަމުަގއިްޕާޓީ

ްއެް ްރާއްޭޖގައި ްމި ްާއއި ްކޮިމއުނިޓީ ްއިންޓަނޭޝަނަލް ްަރީއސް.ްމީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންތައްތަެކއްްނޫންތޯ ްކުރާ ކިޔުން،ްމީ

ތަނަށްްއެްއވާްރަްއޔިތުންްނޫންްއެހެންްހުރިހާްރައްޔިތުންްަޤބޫލުކުރޭ،ްމީްސީދާްރަީއސްްަވޙީދުްއަީޑގައިްހުންނަަވިއގެްން

ްސާބިތުކޮްށްކުރައްް ްމި ްމީހަކަށް ްަވކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްާރއްޖޭގަިއ ްމި ްރައީްސ، ްިޢްއޒަތްތެރި ްމީ ްކަެމއްކަން. ވާ

ްހަމަލާދިނީމަް ްއަށް ްފަހުމީ ްއަލްހާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ްފަހުމީ، ްއަލްހާން ްނޫންތޯ. ްނުޖެހޭ ދޭކަށެއް

ްކު ްމިތާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރަީއސް ްއިތުބާރުްޢިއްޒަތްތެރި ްވަޒީުރގެ ްހުރި ްިޒންމާވެ ްެއކަމާ ްބޭއްވެންޖެހޭނެ ްޖަލްސާ އްލި

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުް ްޤާނޫނީ ްމިތާނގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވެސް. ްޓަަކއި ްެނގުމަށް ްވޯޓު ނެތްކަމުގެ
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ްވަޒީރުްނގެ ްވަޒީރުންނާއި ްއަދާުނކުރާ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްޤާޫނނީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނައިބުންނާިއްްއަދާނުކުރާ، ްފެންވަރުގެ ަދށު

ސްޓޭޓްްމިނިސްޓަރުންނާ،ްމިްބޭފުޅުންްދައުލަތުގެްމުސާރަްނަންގަަވއިގެންްރަްއޔިތުންގެްކުިރމަތީގައިްައއުގުރާަނގޮވަމުްން

ނުޑްމިް ނޑުމެންނަކަށްްުދލެއްްނުކޮށްލެވޭނެްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސްްއަުޅގަ ދާކަށްްއަުޅގަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްފަރެސްމާތޮާޑ ްނުކުރަމޭ. ްާތއީެދއް ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަކަށް ްދެންނެވި ްމި ދަންނަވަނީ

ްނަފާް ްލިބިދޭ ްސަރުކާރުން ްއަްށ ްބޭފުޅާ ްެއ ްއޮތީ ްމި ްހުށަހަުޅއްވާަފއި ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިއަުދ ްމުއްޠަލިބު އިބްރާހީމު

ްސަރުކާރެ ްއެހެން ްމާދަމާ ްއެކަމަކު ްހުންނަންޖެހިއްޖެްބޮޑުކަމުން. ްފަރާތެއްަގއި ްއިދިކޮޅު ްއަކީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްެގން ްއައިސް އް

ް ްއިޞްލާޙު، ްލީ ްމި ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދައިރާގެ ްތުޅާދޫ ްލާނެ ްބޭފުޅާ ްއެ ްނަމަ ްޖަލްާސ3ްްމެންބަރެއް ުދވަހުން

ްބޭ ްެއ ްކަންތައް ްއެކަހަލަ ްހުރީ ްކުިރން ްމީެގ ްލާނެ. ްބޭފުާޅ ްވެްސްއެ ްބަދަލުކޮށްަފއި ްއެހެންވީމާ،ްބޭއްވުން ްކޮށްފަ. ފުޅާ

ްނުކުރާނަން.ް ްތާއީދެްއ ްތެރޭގަިއ ްއެކަުމގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަްނޏާ ްކަމަށް ްކުރާ ްަކންތައްތައް ްނެތި ްހަމަެއއް އުސޫލެްއ،

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިވަ ްފުރުޞަތަށް ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންނެވިތޯްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަްތތެރި ަޑއިގަންަނވާ

ނޑުްބޭނުން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު. ްބަލައިލަންްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ްައޅުގަް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއަޅުގަނުޑް` ްބޭފުޅުންނަށް ްބައެްއ ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނުޑ

ްއަންަން ްްޖީ.އެމް.އާރު ްެއްއޗަކީ ްުއޅޭ ްެވގެން ނޑަްށްއެނޭގްމި ްއަުޅގަ ްޤަޫބލުނުކުރެވޭނެކަން. ްއިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވި

ްހަމައެ ްމަސަްއކަތްކުރޭ. ްބަަޔކު ްޓަކައި ްގެަނއުމަށް ްއަނބުރާ ްއަށް ްރާއްޖެ ްދިވެހި ްކުރިން ްމަހުގެ ްމާރޗް 14ްހެންމެ

ނުޑމެންނަށްްއިވޭްވާހަކަްއެއް.ް މެންބަރުންްގަތުމަށްްޓަކައިްޖީ.އެމް.އާރުންްފައިސާްދީފައިްހުރިްވާހަކަްވެސްްމީްއަޅުގަ

އެހެންކަމުންްއަންނަްޗުއްޓީްތެރޭގައިްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްބާއްވަިއގެންްރައީސްްވަޙީުދެގްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްވޯޓެއްް

ްވަ ްވާަހކަދައްާކްނުނެގިއްޖެްއޔާ، ްއެ ްމެްނބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ްނުެނގޭކަން ްވޯެޓއް ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ޙީުދގެ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިަވގުުތްއެކަންްހުއްޓުވުމަށްްޓަަކއިް

ނޑުްތެރޭގައިްޖީ.އެމް.އާރުްއަނބުރާް ގެނައުަމށްްމިްކުރެވޭްމަސައްކަތްްޖީ.އެމް.އާރަށްްދެއްކުމަށްްޓަކަިއްނޫނީްމިްހޫނުގަ

ނޑުމެންނަށްްގަާވއިދަށްްމިްހުށަހެޅިްއިޞްލާާޙް އެކަންްކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްއެކަންްުނކުރެވުނަސް.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްނުކުރެވޭނެ ްކެތެއް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްދާއިރާގެްދޭތެރޭގައި ްހުޅަނގު ްމާފަންނު .
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ް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއިްނނަވަިއގެން ްރިޔާސަތުގައި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނޫނީ ްހުށަހެޅުއްވުމަީކ، ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ 4ްމެންބަރު

ްމެންބަރުން...ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށް.ްއާދެ!ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްލިބިްއޖެ.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ނޑުްހުށަހަޅާް ްއަމިއްލަްވިސްނުމަށްްިވސްނާފައިްއަުޅގަ ނޑުގެ ނުޑްހުށަހަޅާްއިޞްލާެޙއްްެއއީ.ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއެްއގޮ ްމަޝްވަާރކުރަްއވާަފިއްއިޞްލާޙެއް. ްބަޔަކާ ްއެހެން ްނޫނީ ްމަޝްވަާރކުރަްއވާފައި ްބޭފުޅަކާ ްއެހެން ަތކަށްވެްސ

ްގޮތަށް.ް ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހަޅަނީ ްއަބަދުެވސް ްއިޞްާލޙެއް ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްއިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅުއްވާ

ްތާީއދު ްެއއަށް ްފަހަރަށް ްހުށަހެޅީމަ،ްބަެއއް ނޑު ްއަުޅގަ ްތާީއދުނުލިބޭނެ.ްއެހެންނަމަވެްސްއެގޮތަށް ްފަހަރަށް ލިބޭނެ.ްބައެއް

ްނުހުންނާނެ.ް ްެއއް ްވާހަަކދައްކާފަ ްހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީދުނުލިބުމުން ްފަހަރެްއަގއި ްއެްއވެސް އެއިން

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ...ް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއަުޅގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޯރަމްްެގއްިލއްޖެ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާެދ!ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްމިހާރުްލިބިއްޖެ.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްއާދެ!ްޖަލްސާގެް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮ

ްއެހެން ްަރއީސް. ްގޮތުަގިއްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭނުމަކީ، ްފާސްކުރުމުގެ ްއިޞްލާުޙ ްމި ކަމާއެީކގަިއ

ްޤަބޫލުކުާރް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބެދާނެ. ްމެންބަރުން ްގިނަ ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްދޭތެޭރގައި ނޑާ ްއަުޅގަ ފަހަރެއްގަިއ

ރޭގަިއްނޫނީްޖެނުއަރީްމަސްްތެރޭަގއިްާބއްވަްންގޮތުަގއިްދައުރުްންބޭރުަގއިްަޖލްސާްއެްއްމިްއަންނަްފެބްރުައރީްމަސްްތެ

ްއިތުބާުރް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނޫނީ ްވޯޓުަތއް، ްކޮންފިޑެންސް ްނޯ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްމަސައްކަތްކުެރވެނީ މި

އުމަށްްޓަކަިއްނެތްކަމުގެްވޯޓު،ްޚާްއޞަކޮށްްއެްވޯޓުްކާމިޔާބުކޮްށ،ްމިްޤައުމުގެްވެރިކަންްބަދަލުކޮށް،ްޖީ.އެމް.އާރުްމިްޤަ

ްމިް ްއެކަން ްފާސްވުމަށްފަހުގައި ްއިޞްލާޙު ްމި ްެފނިގެންދާނެ. ްއެކަން ނޑުމެންނަން ްައޅުގަ ްމިއަދު މަސައްކަތްކުރުން.
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ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންކަމާއެީކަގއި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެނިގެންދާނެ. ްވެސް ްތެރެއިން މަޖިލީހުގެ

ްއެޅުވުމަށް ްހަމަމަގަށް ްސަލާމަތްކުރުމަށްްްމިކަން ްތުހުމަތުތައް ްކުރެވޭ ްމި ްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުންނަށް ްރަްއޔިތުންގެ ޓަކައި

ްއިޞްލާޙެއް.ް ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނާފައި ްއެގޮތަށް ްކުރަންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްަތއް ްމިފަދަ ޓަކައި

ްފެނިގެ ްެވސް ްކުރިން ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމީގެ ްފެނިގެންދާނެ.ްފާސްކުރުމާއިްނުކުރުން ްމިކަން ްިމއަދުްވެސް ންދިޔަ.ްއަދި

ްގޮތަކަށްް ްފެނިވަޑައިގަންަނވާ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލިސް ްެނތް. ްކަންބޮުޑވުމެއް ްއެއްވެސް ްދޭތެރޭގަިއ ްެއކަމާ އަޅުަގނޑު

ްކަންތައް ްފާޑުކިޔައި ްވެްސ ްުދވަހެްއގައި ްއަޅުަގނޑު ްއެކަަމކާ ްވޯޓުދެްއވަނީ. ްއަބަދުވެސް ްމެންބަރުން ތަެކްއްމަޖިލިސް

ްކުރިމަތިވާް ްމި ްބަދުނާމުތަކާއި ްކުރިމަތިވާ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅީ ްއިޞްލާޙު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ނުކުރަން.

ްފާސްކޮްށ،ް ްއިޞްލާޙުތައް ްމިފަދަ ްސަލާމަތްކުރެވޭނީ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްމަލާމާތްތަކުން ްކުރިމަތިާވ ްމި ޖެއްސުންތަކާއި

ްތެރެއި ްޢިއްޒަތްތެިރްމިފަދަްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްލިބިގެންަކން.ްޝުކުރިއްޔާ ްފުރުޞަތު ނޑުމެންނަށްްސަލާމަތްވެވޭނެ ްއަޅުގަ ން

ްރައީސް.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްއިތުރުްމެންބަރަުކްފުރުޞަތަކަށްްއެިދވަަޑއިގެްނފައިްނެތީމަ،ްމިްމައްސަަލއިެގް

ްއަޅުް ްވަގުތު ްއެހުންްކޮމިޓީގެ ްވޯޓަށް ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްވަގުުތަގއި ްއެހުމުގެ ްޯވޓަށް ްމިްނިންމާލަނީ.ްމިއަދުގެ ނޑުމެން ގަ

ްއޮންނާނެ.ް

ްއެޖެންޑާް-11.6 ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނަންބަރ11.6ްްުްނަންބަރުްމިހާރު ްމާލިްއޔަތ3/2116ްްުއަށް.ްޤާނޫނު ދައުލަތުގެ

ޙަލާްނިމި،ްމަޖިލީހުންްރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަްށްހުށަހެޅުއްވުން.ްމިްރިޕޯޓަށްްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުގެްކޮމިޓީްމަރު

ގައިްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވުނު.ްމިްރިޕޯޓަށްްއެއްެވސްްއިޞްލާޙެއްްލިބިފ2112ްަިޑސެމްބަރ21ްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްް

ޤައްރިރުްިކނބިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްއެއްްުނވޭ.ްމިްރިޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީްއިްޤތިޞާދީްކޮމިޓީގެްމު

ްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރު.ް

ް

ްކިނބިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 12ްްޝުކުރިއްޔާ 2112ްްޖޫން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއޮތް ްދުވަހު 2112ްވަނަ

ްނަްޖަލްސާ...ްވ5ްަވަނަްަދއުރުެގ2ްްވަނަްއަހަރުގެް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެް ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްލިބިއްޖެ. ްމިހާރު ްކޯރަމް ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްއާދެ!ްޖަލްސާގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްއޭދަފުށީ ްމެންބަރު ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ްޮކޅަްށްޢިއްޒަތްތެރި ންބަރު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކިނބިދޫ ްއާދެ! ްއިށީނދެވަޑައިަގންނަވާ! ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހުރިހާ ތިއްބެވި

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށް.ް

ް

ްކިނބިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްދައުރުެގ2ްްވަނަްދުވަހުްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގ2112ްްެޖޫނ12ްްްތެރިްރަީއސް.ްމިްރިޕޯޓަކީްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތް

ްދެކުނ5ްްު ްހިތަދޫ ްމިއީ ްިއޞްލާޙަކީ ްމި ްބިެލއް. ްފޮނުވާފައިވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްމަޖިލީހުން ްޖަލްސާަގއި ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާފަް ްލަޠީފު ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައިަގނުޑްދާއިރާގެ ްޤާނޫނަށް. ްމާލިއްޔަތު ްއިޞްލާޙެްއ، އިވާ

ްބަހުްސގަިއް ްކުރެވުނު ްޭދތެރޭގައި ްބިލާ ްމި ްކޮމިޓީގައި ްއިޤްިތޞާދީ ްއެކުެލވިފަިއވަނީ. ްބައިަތކެއް ްމާނަކުރުުމގެ ގޮތެްއގައި

ްމި ްބަދަލަކުން ްގެންނަ ްއިޞްލާޙަކުން، ްގެންނަ ްމާނަކުރުމަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމީގައި އިޞްލާޙުްްފާހަގަކުރެވުނީ

ްކައުންސެްލް ްއެާއއެްއކޮށް ްއަދި ްއެހިން. ްލަފައަކަށް ްޖެނެރަލްގެ ްކައުންސެލް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތުން ްކަމަށް. ނިންމިދާނެ

ޖެނެރަލްގެްލަފަޔާްެއއްގޮތަްށްއަޅުަގނޑުމެންްމަްއސަލަްނިންމާފައިްމިްއޮތީ.ްމިްމަޖިލީހުަގއި،ްކޮމިޓީަގއިްމިްމަސަްއކަތްް

އިެގންނެވިްބޭފުޅުންގެްހާޒިރީްރިޕޯޓެއްްމިްރިޕޯޓާްއެކުްއެކުލެިވެގންވާނެ.ްއަދިްހަމައެއާއެކުްމިްހިނގައިދިޔަްއިުރގައިްވަޑަް

ނޑުމެންްމަޝްވަާރްއަށްްއެދުނިން.ްއޭގެތެޭރގައިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްް ބިލާްގުޅޭްގޮތުންްބައެއްްފަރާްތތަކާްއަުޅގަ

ްިޑވެލޮޕްް ްިއކޮނޮމިކު ްއޮފް ްމިނިސްްޓރީ ްޓްރެޜަީރ، ްޖެނެރަލްގެްއެންޑް ްޮއޑިޓަރ ްއޮފީސް. ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓާނީ މަންޓު.

ްއޮްފް ްއެސޯިސއޭޝަން ްމޯލްިޑްވސް ްއިންޑަސްޓްރީ، ްއެންްޑ ްކޮމާސް ްއޮފް ްޗެްމބަރ ްމޯލްިޑވްސް އޮފީސް،

ްނުވޭ.ްދެންް ްއެއް ްލިބިފަ ްކޮމެންެޓއް ްފަރާތަކުން ްއެްއވެސް ްބިލަކަށް ްމި ްހިމެނޭ.ްއަދި ްއިްނޑަސްްޓރީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ްއަޅުގަް ްދެންނެވުނުހެން 14ްްނޑުމެން،ްކުރިން ނޑުމެންްނިންމ2112ްްީޑިސެމްބަރު ްއަުޅގަ ްޖަލްާސގައި ްއޮތް ްުދވަހު ވަނަ

ް ްއެގޮތުން ްހޯދަން. ްލަފާ ްޖެނެރަލްގެ ްލަފ16ްްާކައުންސެލް ްޖެނެރަލްގެ ްކައުންސެލް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޑިސެްމބަރުގައި

ްޖަލްސާަގއި ްައއި ްެޖހިގެން ްބިލު ްމި ްއެއްކޮްށ، ްކޮމިޓީންްްލިބުމާ ްރިޕޯޓު، ްކޮމިޓީން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ދިާރސާކުރުމަށްފަހު

ް ްޖަދުވަލު ްތަފްސީލު ްގޮތުގެ ްމަޖިލީހަށ2ްްނިންމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްއެ ްއެކުެލިވގެން ަގއި

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްިމްރިޕޯޓުްފާސްކޮށްދެއްވުންްއެދިްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަން.ްުޝުކރިއްޔާ.ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ްއިޞްލާެޙްއް ްއެްއވެސް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފަދައިން ްދެންނެވި ްކުރިން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި އާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ.

ްފުރުޞަތުް ްފުރަތަމަ ްުހޅުވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތަށް ްބަހުސްގެ ްމަރުޙަލާގެ ްކޮމިޓީ ްއެހެންވީާމ، ްނުވޭ. ލިބިފައެއް

ްާދއިރާ ްމެންބަރަުކްތޮއްޑޫ ްެއްއވެސް ްއިތުރު ްދޫކޮށްލެްއވީ. ްފުރުޞަތު ްާއދެ! ްވަޙީދަށް. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ެގ

ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާެން ްއާދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްބޭނުން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަލައިލަން ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާތޯ ފުރުޞަތަށް

ްއަ ްއެދިވަަޑއިގެންފައިނެތުމުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަވާއިދުގެ ްމިހާރު ނުޑ 75ްްުޅގަ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާހެ ވަނ3ްްަވަަނ

ަދއުލަތުގެްމާލިްއޔަތުގެްޤާނޫނަށ2116/3ްްްނަންބަރުގެްދަށުން،ްއެްމާއްާދގެް)ށ(ަގިއވާްގޮުތގެްމަތީންްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް ްބިުލެގ ްގެަނއުމުގެ ްަވގ3ްުއިޞްލާޙެއް ްެއހުމުގެ ްވޯޓަްށ ްިމއަދުގެ ްއާދެ! ްއިްއވަން. ްކިޔުން ްބިލުްވަނަ ްިމ ތުަގއި

ްފާސްކުރަންްފެނޭތޯްބެލުމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ްއެޖެންޑާް-11.7 ްއޮތީ ްމި ްދާން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްްމިހާރު ްއެހ11.7ްެނަންބަރު ްބިުލްއަށް. ްއެ ންނަމަވެސް،

ްރިް ްނިމި،ްމަޖިލީހުން ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމިްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާ،ްސިާޔީސްޕާޓީގެ ްހުށަހެޅުްއވުން. ޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް

ްނެތް.ްއެހެންވީމާް ްވަޑަިއގެްންމާލަމުގައި ްވަގުތު ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަްށްހަމަޖެހިފައިވާ ރިޕޯޓު

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއާދެ! 13ްްއަޅުަގނުޑ، 2112ްޑިސެމްބަރު ްފޮނުވުނު. ްެމންބަރުންނަށް މިްގައި

ް ްކޮމިީޓެގ81ްްރިޕޯޓަށް ްމުއައްސަސާ ްމިނިވަން ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްހުށަހެޅިފައިވޭ. އިޞްލާޙު

ްމެންބަރު،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރަވން.ް

ް

 ްވުން:ވާހަކަެދއްކެްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާީތް ްބުރަކޮށް ްވަރަށް ްމިހާރުވެސް ްކޮިމޓީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްޢިޒުނަާއް ްދެއްވި ްތި ްރައީސް ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެ ްބައްދަުލުވމުގަ. ްތިއްބެވީ ްމުޤައްރިރު ްނައިބު ްމުޤައްރިރާއި ކޮމިޓީގެ

ްމުއައްަސސާތަ ްމިނިވަން ްމަޖިލީހަށްްއެްއކޮށް ްމި ްބިލު ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭ ްކަންަތއްތަކާ ކުގެ

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުިރއްޔާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށް ްހުށަހެޅުން. ްިއޞްލާޙުތައް ްއޮތީ ްދެން ްއާދެ! ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިހާރުްޝުކުރިއްާޔ، ްއާދެ! ފަހު(

ްދާއިރާގެް ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްމުއައްަސސާ ްމިނިވަން ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުް
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ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްވަޙީދުް، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްކޮމިޓީގެ ްމުއަްއސަސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްރައީސް. ިޢއްޒަތްެތރި

ްމަސައްކަްތް ްމިކޮޅަށް ްކޮމިޓީން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވަިއލާނަން. ްެއއްެޗއް ނޑު ްައޅުގަ ްހިސާބުން ނިންމަވާލެއްވި

ްބިުލގަިއްފާހަގަުކރެވޭ ްެއއް ްމައްސަލަ ނުޑްދެ ްެއީއްފޮނުއްވިއިުރްމަިއގަ ްދާން. ްަދންނަވައިލާފައި ްމައްސަލަ ތީެވ،ްެއްދެ

ްކަންތަކަށްް ްދެ ްމިދެންނެވި ްވެްސ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއަންނައިރުަގއި ްބަިއަވރު ްވަރަށް އިޞްލާޙުތަކެއް

ްޕާޓީް ްސިޔާސީ ްކަމަކީ ްފުރަަތމަ ްކަމަށް. ްނިންމަވައިެދއްވާނެ ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްރަނގަުޅ ފިކުރުކޮށްދެްއވަިއ،

ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީްވަކިްއަަދދުންްކަމަށާ،ްއަދިްއެްޕާޓީަތްއްރަޖިސްޓްރީކޮށްްހިންގަްނވާނީްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްކަމަށްް

ބުނާއިރުަގއިްމިހާރުވެސްްބިލުަގއިްއެްހުރިްއަދަދުތަކަށްްހުރިްޕާޓީތައްްމިްބިލުގެްދަށުންްޤާނޫނަކަށްްވީމަ،ްއޮޓަމެޓިކުްން

ްއެއަްށވު ްކަމަށާއި ްކަމަްށްރަޖިސްޓްރީވީ ްރަޖިސްޓްރީވެގެންދާނެ ްއަަރއިހަމަވާއިުރ ްއަދަދާ ްއެ ްމީހުން ްމަދު ްއަދަދުތައް ރެ

ްޭއަގއިް ްކޮމިޓީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްހުަށހަޅުއްަވއިދެްއވާނެ. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްކެލާ ްއިޞްލާޙެްއ ބުނާ

ތަްށްދައުލަތުެގްއެހީ.ްއަހަރީްބަޖެޓުަގއިްހިމަނަިއގެންްހިމަނަންޖެހޭްބައެއްްނުހިމެނިްއޮތީމަ،ްއެްތަންކޮޅު.ްދެންްަހމަްއެގޮ

ްއޮތް.ްޭއގެންް ނޑުމެންނަށްްއިމްލާްކުެށްއްޖެހިފައިްއެބަ ްައޅުގަ ސިޔާސީްޕާޓީތަކަްށްދޭްދައުަލތުގެްމާލީްއެހީްދިނުމުަގއި

%ް ްބަޖެޓުގެ ްއަންނާނެ. ްތަފާތު ްރުފިޔާގެ ްމިލިޔަން ްގިނަ ްޕ1ްާވަރަށް ްސިޔާސީ ްއޮތީ، ްޖެހިފައި ޓީތަކަށްްކަމަށް

%ް ްެއއީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްމެންބަރ1.1ުޚަރަދުކުރާނީ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްއިޞްލާޙެްއ ްގުޭޅ ްއެކަމާ .ް

ްމެންބަރުންނަށްް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުރި ްދެން ްެއކުަގއި ްދެކަންތަކާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނެ.

ް ްިއންސާފުކުރެއްވީމަ ްގޮތަކަްށ ްއަްށްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީ ްއެނބުރި ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ރަނގަުޅވާެނ

ްރުޖޫޢަވާނަން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްއިޞްލާޙުތައް ނުޑްއެދެން ްއަޅުގަ ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްމިހާރު އާދެ!ްޝުކުރިއްޔާ

ްވަޑައިް ްމާލަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހުޅުހެންވޭުރްމެންބަރުން ްެއއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގެންދެްއވުމަށް.

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ްމަޖިލީހުގައި ްމިހާތަނަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޕާޓީައކުްންްޝުކުރިއްޔާ ްސިޔާސީ ްވަކި ްބަލާއިރު ްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ

ްފުރުޞަުތްދޭން.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތަށްް ްއެ ްމެންބަރަކަށް ްޕާީޓގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއެ ްިވއްޔާ ްއެްއޗެއް ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ްބައްލަަވއިގެންްކުިރއަށްްދިަޔިއއްޔާްމަނިކުފާނުގެްމަަސއްކަތްްއަވަްސވާނެތީްހަމަްދަންނަވާލީ.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްދަނީް ްމިހާރު ްެއއް.ްއަޅުަގނޑު ްވާަހކަ ްދަންނަވާލި ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންގެްސަމާލުކަމަށްްޓަކައި ނޑު އާދެ!ްއަުޅގަ

ް ްއެންމ83ްްެގަާވއިދުގެ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙުަތއް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްްފުރަތަމަ ްޢާމިރ1ްްުއިޞްލާޙަކީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްކުަޑހުވަދޫ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑަށްްިއޞްލާ ްޑްރާފްޓެއްްައޅުަގނޑަށްްލިބޭނެްޢިއްޒަތްތެރި،ްއަުޅގަ ްއަދިްޑްރާފްޓެްއްނުލިބޭތީވެްއިޞްލާޙުތަުކގެ ޙުތަކުގެ

ްގޮތްްހައްދަަވއިދެްއިވއްޔާްވަރަށްްރަނގަޅު.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިއްބަވަންވާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅިފައިާވއިރު ްއިޞްލާޙުތަްއ ްގިނަ ްއެހެންވީާމ،ްމިހާ ްަތްއޔާރުެވވަަޑއިގެން. ނީ

ް ްޢާމިރަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްުކަޑހުވަދޫ ްއާދެ! ް)ހ(ްއަށ1ްްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެުޅއްވުމަށް.

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްޝުކު ްބިލުެގ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިީއ1ްްރިއްާޔ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްޮގތަށް ްއަންނަނިވި ް)ހ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްގޮތާިއް ްުއވޭނެ ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްއުސޫލުަތކާއި ްހިންގުމުގެ ްހިންގުމާިއ ްއުފެއްދުާމއި ްޕާީޓތައް ްިސޔާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްފަް ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްޯހދުމާއި ްަފއިސާ ްޕާޓީތަކަށް ްޚަރަދުކުރުުމގެްސިޔާސީ ްފައިސާ ްޕާޓީަތކުން ްިސޔާސީ އިސާދިނުމާއި

ްއުސޫލުތައްްަކނަޑއަަޅއި،ްިސޔާސީްޕާޓީތަކުންްތަބާވާންޖެހޭްހަމަތައްްބަޔާންކުރުމުގެްޤާނޫނެވެ.
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތުއަުރވަން.ްްޝުކުރިއްާޔ

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްއިްޞލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީުދކުރަން.

ް

 ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑިތީމުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދ1ްްުޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްކަ

ްޙުސައިންްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްާލޙު.

ް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވާހަކަދެްއކެވުން: ްކަ

ް ް)ހ(1ް`. ްމާއްދާެގ ްޕާީޓްްވަނަ ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިއީ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ އަށް

ްޕާޓީް ްކުރިމަތިލުމާއި ްއިންިތޚާބުތަކަށް ްނަމުގައި ްމެންބަރުކަމާ،ްޕާޓީގެ ްޕާޓީގެ ްހިންގުމާއި ްރަޖިސްޓްރީކުރުާމއި އުފެއްދުމާއި

މާ،ްމުދަލާއިްފައިާސްއިންްމުޢާމަލާތްކުރުމާ،ްޕާޓީްއަށްްމުދަލާއިްފައިސާްހޯދުމާއިްޕާޓީްއަށްްމުދަލާއިްފައިސާްބެލެހެއްޓު

ްޤާނޫނެވެ.ް ްބަޔާންކުރުމުގެ ްހަމަތައް ްތަބާވާންޖެހޭ ްޕާޓީަތކުން ނޑައެޅުާމއި ްކަ ްއުޫސލުތައް ްމިކަްނކަމުގެ އުވާލުމާ،

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެް ްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރަްއވާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްުފރުޞަތުއަރުވަން.ްުކޑަހުވަދޫްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ރި

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުްތާއީދުކުރަން. ްދެންމެްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއިޞްލާޙަކަށްްޝުކުރި ްމި ްޢާމިރަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި އްޔާ

ތާއީދެއްްނުކުރެްއވޭނެ.ްެއއީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހަމަްމިްމާއްދާްއަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙެއްްއެބަްއޮތް.ްކެާލް

ްމަޢުޞޫމު.هللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްްމައުސޫމްްވާަހކަދެއްެކވުން:هللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްހުށަހުއްިވް ްެއ ްޙުސައިން ްމުޙައްަމދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ނޑިތީމު ްކަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްތާއީުދކުރަން. ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދ2ްްުިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްްޝުކުރިއްޔާ ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްކަ

ްޙުސައިންްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްާލޙު.

ް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވާހަކަދެްއކެވުން: ްކަ

ްހުށަހަާޅްއިޞްލާޙު.2ް`.ް ްައޅުަގނޑު ް)ހ(ްއަށް ްމާއްާދގެ ްއަީކ2ްްްވަނަ ްޕާޓީ ްާމއްދާެގް)ހ(،ްސިާޔސީ ވަނަ

ްއަމިއްލަް ްމީހުންގެ ްބަިއ ްއެ ްގޮުތގަިއ ްަބެއއްެގ ްއޮތް ްއެްއ ްައއިޑެންޓިީޓ ްވަިކ ްރަޖިސްްޓރީވެފަިއވާ ްބަަޔކު ރައްޔިތުންެގ

ްސިޔާސީް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއެއްގޮތްާވ ްހަމަތަކާ ްދިމިޤްރާތީ ްއެކު ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްމިނިވަންކަުމގަިއ، އިޚްތިޔާރާއި

ްމީހަކުްމައި ްޯވޓުން ްރައްޔިތުންެގ ްއުޅުމަށާިއ ްބައިވެިރވެ ްހަރަކާތްތެރިެވ، ްަކންކަމުގަިއ ްިސޔާސީ ދާނުގަާޔއި

ނިޑޑޭޓުްން ްކެ ްނަމުގައި ްާޕޓީގެ ްއިންތިޚާބުތަކަށް ްބުނެފައިވާ ްޤާނޫނުގައި ްުނވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އިންތިޚާބުކުރުމަށް

ްތާއީދުހޯދުމާ ނިޑޑޭޓުންނަށް ްކެ ްއެ ްޤާނޫާންކުރިމަތިލެއްވުމާިއ ްމި ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްހޮވުމަށް ނިޑޑޭޓުން ްކެ ްެއ އި

ްގޮުތެގް ްއެްއގޮތްވާ ްޤާނޫނުތަކާ ްއެހެން ްރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނާއި ްމި ްރެޖިސްޓްރީކޮްށގެން ްއުފައްދައި ްމަތިން ްގޮުތގެ އެްއގޮތްވާ

ްމަތިންްހިންގާްޖަމާޢަތެކެވެ.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަ ްއޭދަފުށީްޝުކުރިއްޔާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެްނބަރު. ތްތެރި

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމު.

ް

ްއޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުްވާހަކަދެއްކެވުްނ:
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ްމުޙައް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ނޑިތީމު ްކަ ްއިޞްލާޙަްށް`. ްއިޚްލާޞްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްޙުސައިން މަދު

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި 3ްްޝުކުރިއްޔާ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމެންބަރ3ްްުވަނަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ އަށް

ް.އިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙަީކ3ްްވަނަްމާްއދާގެް)ހ(ގ3ްްެ`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް ްއަުޅގަ ެގ3ްއަށް

ް 3ްް)ހ(. ް)ހ(، ްމާއްދާގެ 3ްވަނަ ްގޮުތގެ ްއެްއގޮްތވާ ްއުސޫލުތަކާ ްހަމަތަކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްތަފާތުް. މަތިން

ްވިސްނުންތަކަށްްސިާޔސީްމަިއދާނުގައިްޖާގަދިނުން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްުފރުޞަތުއަރުވަން.ްުކޑަހުވަދޫް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރަްއވާ ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.

ް

ްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ކު

ްދެންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނުޑްތާއީދުކުރަން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި 3ްްޝުކުރިއްާޔ ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ްދާއިރާގ7ްެވަނަ ްނަިއފަރު ްނަންބަރަށް ޢިްއޒަތްތެރިްްވަނަ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.

ް

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްބިލުގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 3ްްޝުކުރިއްޔާ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްގޮތަްށ7ްްވަނަ ްއަންނަނިވި ްަނންބަރު ވަނަ

ނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްިދެވހިރާއްޖޭގައިްާބއްާވްއިންތިޚާުބތަކުަގއިްސިޔާސީްާޕޓީތަުކގެްޤާް-7)ހ(.ްް-3އިޞްލާޙުކުރުން.ް

ްނަމުގައިްވާަދކުރެވޭނެްއިންތިާޒމުްހަމަޖެއްސުން.
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުއަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްަޒތްތެރި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކެާލްޝުކުރިއްާޔ ވަން.

ްމަޢުޞޫމު.هللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްްމަޢުޞޫމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްހުށަހެޅުްއިވް ްއެ ްމުޙައްމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްނައިފަރު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްތާއީދުް ްކުރަން.އިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމުްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިްނ4ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް ވަަންމާއްދާއަްށްކަ

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.

ް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވާހަކަދެްއކެވުން: ްކަ

ނޑުްހުށަހަޅާްއިޞްލާުޙ.ްވަނަްާމއ4ްް`.ް މިްޤާނޫނުގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްސިޔާސީްޕާޓީްެއއްްް-4ދާްއަްށްއަުޅގަ

ނިޑޑޭޓުންް ްކެ ްިއންތިޚާބުތަކަށް ްފަރާތުން ްޕާީޓގެ ްނަމުގައި ްރަޖިސްޓްރީވެަފއިާވ ްޕާޓީ ްައކީ ްޕާޓީ ްއެ ރަޖިސްޓްރީވުމުން

ނޑި ްކެ ްއެ ްތާއީދުހޯދުމާއި ްކެންިޑޑޭޓުންނަށް ްއެ ްޤާނޫނާއިްކުރިމަތިލެއްވުމާއި ްމި ްމަސައްކަތްކުރުާމ، ްހޮވުމަށް ޑޭޓުން

ްއަމިއްލަް ްހިންގުމާއި ްކަްނތައްތައް ްަގވާއިުދގަިއވާ ްޕާޓީެގްއަސާސީ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްެއއްގޮްތވާ ްޤާނޫނުތަކާ ްއެހެން ރާއްޖޭގެ

ް ްމުދާ ްނުއުފުލޭ ްމުދަލާއި ްއުފެލޭ ްއާއި ްފައިސާ ްއަށް ްދަޢުާވްލިބިގަތުމާ،ްޕާޓީ ްދަޢުވާކުރުމާއި ްހުއްދަކުރާްނަމުގައި ޤާނޫނު

ގޮތުގެްމަތިންްހޯދުމާއިްލިބިގަުތމާ،ްޕާޓީގެްފައިސާްއާއިްމުދަުލންްޤާނޫނުްހުއްދަކުރާްގޮތުގެްމަތިންްމުޢާމަލާތްކުރުމާ،ްމިް

ްކަންކަމުގެްަޙއްޤުލިބިގެންވާްަވކިްޤާނޫނީްޝަޚްޞެކެވެ.ްުޝކުރިއްޔާ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްތޮއްޑޫްޝުކުރިއްޔާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުރައްވާ ބަރު.

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ނޑިތީމު ްކަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޙުސައިންްޝުކުރިއްޔާ ްމުޙައްމަދު އައްލާމާ

ނޑުްާތއީުދކުރަން. ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްތޮްއޑޫްޝުކުރިއްޔާ ރުވަން.

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޙުސައިންގެް ްމުޙައްމަދު ްއަްއލާމާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ނޑިތީމު ްކަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްާތއީުދކުރަން. ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަުރ6ްްޝުކުރިއްާޔ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޝުކުރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 6ްްއްާޔ ްއިޞްލާޙަީކ ްހުށަހަޅާ ްއަްށ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ް-)ހ(6ްވަަނ

ްޤާނޫނު ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަސްލުތަާކއި ްދިމިއިސްލާމްދީނުގެ ްތެރޭގައި ްއިުމގެ ްހަމަތަކުގެްއަސާސީގެ ޤްރާތީ

ްމަތިންްޕާޓީްހިންގުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ްތާއީ

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުްތާއީދުކުރަން. ްދެންމެްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ
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ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢަބްދ9ްުޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ هللاްވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާްިއޞްލާޙު.ްމައުޞޫމު

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމައުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްރަީއސް.ް ްމާއްާދގ9ްެޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙު)ހ(ްއަންނަްވަނަ ްގޮތަށް ްނިވި އަހަރ18ްްުުކރުން.ްއުމުރުން

ްޕާޓީ ްސިާޔސީ ްރަްއޔިތަކަށްމެ ްިދވެހި ްކޮންމެ ްޕާޓީްވެފަިއވާ ްބަިއވެރިާވ ްަބއިވެިރވެ، ްައސާީސްްެއއްަގއި ެއއްެގ

ް.ްެއވެްަޙއްޤުްލިބިެގންވެްށްްވުމުގެމަތިންްމެންބަރުކަްގަާވއިދުަގިއވާްގޮުތގެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ޒަްތތެރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްފެލިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޝުކު

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމުްފެލިދޫ

ް ްބިުލގެ ްޕާޓީތަކާބެހޭ ްޢަބްދ9ްުސިޔާސީ ްޑޮކްޓަރ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްއަްށ ް)ހ( ްމާއްާދގެ هللاްވަނަ

ްށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްހުްޞޫމުޢުމަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ް ްއަޙްމަދ11ްްުޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކުޑަހުވަޫދްދާއިާރގެ ް)ހ(ްއަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢާމިރުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.

ް

ްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ްރަީއސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޕާޓ11ްީޝުކުރިއްޔާ ްއިޞްލާުޙކުރުން.ްސިޔާސީ ްގޮތަށް ް)ހ(ްއަންނަނިވި ްމާއްދާގެ އެއްްްވަނަ

މީހުންގެްސޮއ5000ްްިމަދުެވގެންްް،ވުމަށްްއެދިފައިވާްްއެއްގެްމެންބަރަކަށްްޕާޓީްއުފެއްދުމަށްްއެދިްހުށަހަޅާްފަރާތުންްއެ

ްހޯދައި ްހުށަހަަޅންވާނެކޮމިޝަ، ްެއވެްނަށް ްހުށަަހޅާއިރު. ްމެންބަރަަކށްް،މިގޮތުން ްޕާީޓގެ ްޮސއިކުރިްްވުމަށްްއެ އެދި

ްެއޑްރެހާއިް ްނަމާއި ްއަިއޑީްމީހުންގެ ްނަންބަާރއި ްއުކާުޑގެ ްނިޝާނާއިްމުރާއި ްއެނގެންްްއިނގިީލގެ ްތާރީޚު ސޮއިކުިރ

ް.އެވެްްެއއްްހުށަހަޅަންވާނެްކާުޑގެްކޮޕީވާްައއިޑީްމީހުންގެްމުއްދަތުްހަމަނުްެއވެ.ްއަދިްއެާއެއކުްއެްއޮންނަންވާނެ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްާދއިރާެގް

ް.މުއްޠަލިބުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމު

ް

ް:ވާހަކަދެއްެކވުންްމުއްޠަލިބުްރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުޑާްދާއިފަރެސްމާތޮ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްކުޑަުހވަދޫ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެްނބަރު.ް ްިޢއްޒަތްތެރި ް)ހ(11ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްާދގެ ްދާއިވަނަ ްހުޅުމީދޫ ްއިލްއަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޔާްސްރާގެ

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްލަބީބު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލް

ް ްރައީްސ، 11ްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު ްައޅުގަ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއަނބުރާްވަނަ ްއަޅުަގނޑު އިްޞލާޙު

ްން.ްނަގެން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޙްމަދ11ްްުޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްއަށް

ްޢާމިރުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްިޢއްޒަތްތެ ްރަީއސް.ްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާގ11ްެރި ް)ނ(ްވަނަ ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާުޙކުރުން.ްމި ްގޮތަށް ެގް)ރ(ްއަންނަނިވި

ްޕާޓީ ްދަށުން ްހުށަހަޅާފައިވާ ްޞައްަޙކަންްއަކުން ްބަލާއިރުްކަންތައްތަުކގެ ްޞައްޙަކަންްް،ކޮމިޝަނުން ްނަންތައް ސޮރީ.

ް،ނަމަްމެންބަރުންނަށްވުރެްމަދުވ5ާ 000 ދަދުްއައިްހިމެނޭްޞައްޙަްމެްނބަރުންގެްއެްއގަްއެްޕާޓީްްކޮމިޝަނުންްބަލާއިރު،

ދަދުްމިްމާއްދާގަިއްބަޔާންކުރާްއަދަދާްހަމަކުރުމުގެްފުރުޞަުތްއެްޕާީޓގެްމެންބަރުންގެްއަް،ޕާޓީައކަށްްއަްނަގއިްއެކަންްއެ
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ސްދުވަހުެގްމ6ްަދިނުމުގައިްގިަނެވގެންްދެވޭނީްވެ.ްއެފަދައިންްއިުތރުްފުރުޞަތުއެްްއެްޕާޓީައކަށްްކޮމިޝަނުންްޭދންވާނެ

ްފުރުޞަތެވެ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްާދއިރާެގްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިއްް

ް.މުއްޠަލިބުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެްނބަރު.ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއ11ްިޝުކުރިއްޔާ ްނައިފަރު ް)ބ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ްިޢއްްވަނަ ްއަޙްމަދުްރާގެ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްމަދުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްާލޙު.އްމުޙަ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:އްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙަނައިފަރުް

ް ްބިލުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްދާގ11ްެޝުކުރިއްޔާ ްއިޞްލާޙުްވަނަ ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ނުޑް)ބ( ްއަުޅގަ ކުރަން

ް ްއުފެއްދުމަށްް-ބ()ް،11ހުށަހަޅަން. ްޕާޓީއެއް ްހޯދުމުގައިްްސިާޔސީ ްސޮއި ްމީހުންގެ ްޕާޓީައކަށްްްެއދޭ ްސިޔާސީ ނުވަތަ

ނުވަތަްއޮުޅވާލަިއގެްންްމަކީްނުވަތަްބިެރއްްދެްއކުމަކީއެްއވެސްްބާެރއްްބޭނުންކުރުްރުންްވެއްދުމަށްްސޮއިްޯހދުމުގައިމެންބަ

ްއެކަންްކުރުމަކީްމަނާކަމެެކވެ.

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްޢިއްް ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރަކަށް ްޒަްތތެރި ނުޑ ްފެލިދޫްފުރުޞަތުއަޅުގަ އަރުވަން.

ް.ްޢީމުފްްނަދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޔޫސު

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢީމުދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަްފެލިދޫ
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ްސި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޕާޓީތަކާޝުކުރިއްޔާ ްބިލުްޔާސީ ްބެހޭ ްދާއިރާގ11ްްެގެ ްނައިފަރު ްއަށް ް)ބ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަދުްހުށަހެޅުއްވިްއިްޞލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީުދކުރަން.ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަޢިއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ް ްުކޑ12ްަޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޙްމަުދްވަަންމާއްދާެގް)ށ(ްއަށް ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ހުވަދޫ

ްޢާމިރުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްް!އާދެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްާމއްާދގ12ްެޝުކުިރއްޔާ ްއިޞްލާޙުކުރުންްވަނަ ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްމާއްާދގެްް.)ށ( މި

ްަވނަްމާއްދާގެް)ހ(11ްޤާނޫނުގެްްމިް،ނެފަިއވާްބައްދަުލުވމުގައިގައިްބު)ހ( މީހުންގެްތެރެއިނ5000ްްްަގއިްބުނެފަިއވާ

ާކޑުްނަންބަރާއިްފޯުންއަިއޑީްމީހުންގެްނަމާއިްެއޑްރެހާއ300ްްިއެވެ.ްއަދިްމިްްވާނެމީހުންްބައިެވރިވާނ300ްްވެގެންްމަދު

ްއެވެ.ްއުމިއްާޔަގިއްހިމަނަންވާނެނަންބަރާއިްސޮއިްއޮތްްލިސްެޓއްްބައްދަލުވުުމގެްޔަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އަުރވަން.ްރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ

ް.މުއްޠަލިބުްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްންބަރުްއިބްރާހީމުޑާްދާއިރާގެްމެފަރެސްމާތޮ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރި ް)12ްމެންބަރު.ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާގެ ްރ(ވަނަ ްޢިއްޒަތްތެިރ2ްްގެ ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްނަންބަރަށް ވަނަ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:
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ްޢިްއޒަތްތެ ްޝުކުރިއްާޔ ްރަީއސް. 12ްްރި ް)ރ(ގެ ްމާއްދާެގ ްއިޞްލާޙުކުރުނ2ްްވަނަ ްގޮތަށް ްާރއްޖޭަގއިއަންނަނިވި .ް

ްރަކާތްތެރިވާްރާއްޖޭގެްީމޑިާއގެްފަރާތްތަކަށް.ހަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްާދއިރާެގްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިއްް

ް.މުއްޠަލިބުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްސްމާތޮޑާްދާއިރާގެފަރެ

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ް ްާދއ16ްިޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްނައިފަރު ް)ރ(ްއަށް ްާމއްދާގެ ްިޢއްވަނަ ްއަޙްމަުދްރާގެ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްމަދުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްާލޙު.އްމުޙަ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:އްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙަނައިފަރުް

މެންބަރަކުްް-)ރ(ް،16ކުރަންްއަޅުަގނޑުްހުށަހަަޅން.ް)ރ(ްއަންނަނިވިްގޮތަށްްިއްޞލާޙުްވަނަްމާއްދާގ16ްެމިްބިލުގެް

ްވަކި ްކުޕާޓީން ްރަންވާނީ ްމެންބަރަކު ްއެ ްސުލޫކީްގަސްތުހަމަެއކަނި ްނުވަތަ ްގަާވއިދު ްައސާސީ ްޕާޓިގެ ްއެ ގައި

ނޑުތަކާްޚިލާުފވެ،ްެއކަުމގެްސަބަބުންްޕާޓީގެްމަޞްލަަޙތަށްްގެއްލުމެއްްލިބިފަިއވާ ްއެވެ.ްނަމަްމިންގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްް!އާދެ ްިޢއްަޒތްތެރި ްފުރުޞަތުްމެންބަރަކަށްާތއީދުކުރަްއވާ ނުޑ ްޢިއްްއަުޅގަ ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ޒަތްތެިރްއަރުވަން.

ް.ޠީފުމެންބަރުްޙަސަންްލަ

ް

 ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދެންމެްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިްޞލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީުދކުރަން.ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްްޝުކުރިއްޔާް ްމެންބަރު. ްޢަބްދ17ްުޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެާލ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ هللاްވަނަ

ްމަޢުޞޫމުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްާލޙު.ް

ް

ްމަޢުޞޫމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްިއޞްލާޙުކުރުން.ްޤ17ްާޝުކުރިއްާޔ.ްބިލުގެ ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްމާއްދާ ްެއްއވެްސްވަނަ ްބޭއްވޭ ްދަށުން ނޫނުއަސާީސގެ

ްއަާސސީް ްޕާޓީގެ ްަކނޑަައޅާނީ ްޕާޓީއަކުން ްފަރާތްތަކެއް ްނުވަތަ ްފަރާތެއް ްކުރިމަތިލާނެ ްނަމުަގިއ ްޕާޓީގެ އިންތިޚާބަކަށް

ްގަާވއިދުަގިއވާްގޮުތގެްމަތިންނޭ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހިދަތޫްްޝުކުރިއްޔާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަްތތެރި

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު.

ް

ްހިދަތޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްން.ްމަޢުޞޫމުްއެހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަهللاްއާދެ،ްދެންމެްޢަބްދު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެމްބަރު.ްމާވަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުއްވާް

ްއިޞްލާޙު.

ް

ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަްމާއްދާްއަންނަނިވިްގޮތަްށްއިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު،ްެއއ17ްްީތްތެރިްރަީއސް.ްހަވާލާދެވުނުްބިުލގެްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަ

3ްް ްމާއްދާގެ ްހަމަޖައްސައި،16ްްވަނަ ްކަމަށް ްއެއް ްމާއްދާ ްއޮންނަ ްފަހަތަށް ްއުނިކޮށް،4ްްބާބުގެ ްމާއްދާ ވަނ5ްްަވަނަ

ް ްއެއީ ްބާބ4ްުބާބު ްއެހެން ްހަމަޖައްަސއި، ްބާބުކަުމގައި ްއިންތިޚާބަށްްވަނަ ްނަމުަގއި ްޕާީޓގެ ްތަރުތީބުކުރުން. ތައް

ް 17ްކުރިމަތިލުން. ްކުރިމަތިލާނެްް-)ހ(، ްނަމުަގއި ްާޕޓީގެ ްއިންތިޚާބަކަށް ްއެްއވެްސ ްބާްއާވ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ް)ށ( ްމަތިންނޭ. ްަގާވއިދުގެ ްއަސާސީ ްޕާޓީގެ ނޑައަޅާނީ ްކަ ްމީހުން ްނުވަތަ ްބާްއވާްް-މީހެއް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޕާީޓގެް ްއުސޫލުަތއް ްހަމަތަކާއި ްގެންުގޅޭނެ ނަޑއެޅަން ްކަ ްމީހުން ްނުވަތަ ްމީހެއް ްކުިރމަތިލާނެ ްއިންތިޚާބަކަށް އެްއވެސް

ްއަސާސީްގަާވއިދުަގއިްބަޔާންުކރަންވާނޭ.ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރަްއވާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްުފރުޞަތުއަރުވަން.ްވައިކަރަޫދްޝުކުރިއްޔާ ނޑު އަޅުގަ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.

ް

ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމާވަށުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެުޅއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްާތއީދުކުަރން.ް

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(22ްްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށާއ22ްްިއިޞްލާޙަކ2ްްީޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްދެންްއޮތްް

ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޢާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ 2ްްއަށް ްއެ އިޞްލާޙަކ2ްްީިއޞްލާޙު.

ް ްްވަނ21ްަބިލުގެ ްަތޢާރުޟުވާ 2ްްމާއްދާާއ ްއެ ްވާތީ ނުޑ2ްްއިޞްލާޙުކަމުަގއި ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްުހށަނޭޅޭނެ އިޞްލާޙު

ްނިންމަން.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަ

ް ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮތ22ްްްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްައޅުގަ ްއަށް ް)ށ( ްާއއި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޮއވެގެން،ް ްކުށެއް ްއިމްލާ ްދެންމެެވސް ްޮއވެގެން. ްމީގައި ްކުށެްއ ްއިމްލާ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ އިޞްލާޙު

ްއެނިގވަަޑއިގަން ްވެސް ް)ހ(ަގއި ްގޮތަކީ ްރަނަގޅު 15ްްަނވާނެ. ްވެސް ް)ށ(ގައި 15ްްދުވަސް، ްޭއގައި 10ްދުވަސް.

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްސާފުކޮށް ްތަންކޮެޅްއ ްނޫނީ ްއެހެްނވެގެންތޯ؟ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ ޖެހިފައި

ްވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ؟ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫ ްކުށެއް ްއިމްލާ ްއާދެ! ްއަދި 15ްްން. ްބިލުގެ ްމި ްިވޔަސް ްކަމަށް ްބަދަލުކުރި ްކަމަށް ްމާއްާދާއ21ްްުދވަސް ވަނަ

ނޑަށްްަކުއންސެލްްޖެނެރަލްްމަޢުލޫމާތުދެއްވާްގޮުތަގއިް ވަނަްމާއްދާގައިްމިްބަޔާންކުރަނީްޕާޓީގ21ްްެތަޢާރުޟުވޭ.ްއަުޅގަ

ް ްކޮމިޝަނަށް ްއިލެކްޝަންސް ްހުށަހެޅީމާ، 30ްްފަރާތުން ްމުއްދަތު ްބޭނުންވާްދުވަހުގެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަމަށް، ލިބޭ
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15ްވަނަްމާއްާދްއަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްއިްޞލާޙުގައިްތިްވިދާޅުވަނ22ްްީކަންތައްތައްްބެލުމަށް.ްއަދިްެއހެންނަމަވެސްް

ްދުވަހުގެްފުރުޞަތުްހަނިވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީްސަބަބަކީ.ްނިޒާމ30ްީމުއްދަތެއްގެްވާަހަކ.ްއެހެންވިޔަސްްއ2ްްެދުވަހުގެް

ް ްދަނީ. ްމި ްުކރިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްނުގަންނަން. ްބަލަެއއް ްކަމަށް ްެއއް ވަނ26ްްަމައްސަލަ

ްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްނައިފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުް

ް)ހ(.ްޕާޓީްރަޖިސްޓްރީކުރާތ26ްްާވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްާލޙުކުރަން.26ްްބިލުގެް ވަނަްމާއްދާގެ

ްމަސްުދވަހުގެްތެރޭގައިްަޤއުމީްބައްދަލުވުންްޭބއްވުން.3ްލަސްވެގެންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތާއީ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފެލިދޫްޝުކުރިއްޔާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ދުކުރައްވާ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމު.ް

ް

ްފެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްބިލުގެ ްބެހޭ ްޕާޓީަތާކ ްދާއ26ްްިޝުކުރިއްާޔ.ްސިޔާސީ ްނައިފަރު ް)ހ(ްއަށް ްމާްއދާގެ ްމެންބަރުްވަނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ް ްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދުްހުށަހެޅުއްިވްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ް ްއަޙްމަުދ26ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްުކޑަހުވަދޫ ވަަންމާއްދާެގް)ށ(ްއަށް

ްއިޞްލާޙު.ްޢާމިރުްހުށަހަޅުއްވާ

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލާޙުުކރުން.ްޕާޓީްރަޖިސްޓްރީކުރާތ26ްްާޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްރުންްއިންތިޚާބުކުރުން.މަސްުދވަހުގެްތެރޭގައިްޕާީޓގެްއެންމެހައިްމަާޤމުތަކަށްްމެންބ5ްަލަސްވެގެންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްާދއިރާެގް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.ް

ް

ްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމު

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވިްއިްޞލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީުދކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޙ26ްްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ް)ށ(ްއަށް ްމާއްދާގެ މަދުްވަނަ

ްމުޙައްމަދުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްާލޙު.ް

ް

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

26ްް ްއިޞްލާޙުުކރުން. ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްރަޖިސްޓްރީކުރާތ26ްްާވަނަ ްޕާޓީ ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްށްްދާއިމީްމެންބަރުންްއިންތިޚާބުކުރުން.މަސްުދވަހުގެްތެރޭގައިްޕާީޓގެްމަޤާމުތަކ3ްަލަސްވެގެންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްތާއީދުކުރެްއވުމަށް ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހިދަތޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެން

ްއާދެ!ްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްިއޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުުކރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދ27ްްުޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ނޑިތީމު ްކަ ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްއިޞްާލޙު.ްްޙުސައިންްހުށަހަޅުއްވާ

ް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވާހަކަދެްއކެވުން:ް ްކަ
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ް .`27ްް ްއިޞްލާޙުކޮށް، ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްއެްއ27ްްވަނަ ް)ށ( ްފަހަތަށް ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްހަމަޖެއްސުން. ްކަމަށް ް)ނ( ްާމއްދާގެ ްއެ ްއަކީ ް)ށ( ްއޮތް ްިމހާރު ްމާއްާދގައި ްއެ ްް-1އިތުރުކޮށް، ވަނ27ްްަބިލުގެ

ރީކޮށްގެންްހިންގާްސިޔާސީްޕާޓީތަކުެގްމާއްދާގެް)ހ(ްއަންނަނިވިްގޮަތށްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްރަޖިސްޓް

ްރަޖިސްޓް ްމެންބަރުންގެ ްބަދަލުތައް ްއަންނަ ްމެންބަރުންނަށް ްއާއި ްލިޔ2014ްްެރީ ްކޮމިޝަނުން ްނިޔަލަށް ްއަހަރުެގ ވަނަ

ީރްވަަންއަހަރުންްފެށިގެްނ،ްކޮމިޝަނުންްސިޔާސީްޕާޓީަތުކގެްމެންބަރުންގެްރަޖިސްޓ2015ްްއަދިްބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.ް

ްހުއްޓާލުމަށް ްއެްބެލެހެއްޓުން ްރަޖިސްޓްްޓަަކއި، ްމެންބަުރންގެ ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާސީ ްފެށިގެން ްކޮމިޝަނާްއަހަރުން ރީ

ެގްފަހަތަށްްަވނަްމާއްދާގެް)ހ(27ްބިލުގެްް-2ެއވެ.ްްކުރަްނވާނެއެއްްކޮމިޝަނުންްާގއިމުްގުޅާލުމަށްްމަޢުލޫމާތުގެްިވއުގަް

ްގޮުތގެްމިްތިރީގައި ްއިތުުރކުރުންްވާ ްެއއް ް)ށ( ްރަޖިސްޓްމަިތން ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްކޮންމެްރީ. ްހިްނގާ ކޮށްގެން

ްޕާޓީައކުން ްްސިޔާސީ ްެއ ްަރޖިސްޓްވެސް ްމެންބަރުންގެ ްލިޔެްްރީޕާޓީއެްއގެ ްބަދަލުތައް ްއަންނަ ްމެންބަރުންނަށް ް،އާއި

ްގެންދަން ްް.އެވެްވާނެބަލަހައްޓަމުން ްޕާޓީަތކ2015ްުއަދި، ްސިޔާސީ ްކޮިމޝަނުން ްފެށިގެން، ްއަހަރުން ެގްވަަނ

ްލިޔެރަޖިސްޓް ްހުއްޓާލުމަށްފަް،ރީ ްރަޖިސްޓްބެލެހެއްޓުން ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޝަހު،ްޕާޓީގެ ްކޮމިޝަނުންްރީ ްގުޅާލުމަށް ނާ

ްކީްއެއަވަނަްމާއްާދަގއިްމިހާރުްއޮތްް)ށ(27ްްބިލުގެްް-3ް.ެއވެްންވާނެަގއިްބަިއވެިރވާކުރާްމަޢްލޫމާތުގެްވިުއަގއިގާއިމު

ްމާއްދާގެް)ނ(ްކަމަށްްހަމަޖެއްސުން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ްތާްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްދުއީޢިްއޒަތްތެރި ްކުރަްއވާ ްމެންބަރަކަށް ްޒަތްެތރި ނޑު ްއަރުވަން.ްުކޑަހުވަދޫުފރުޞަތުއަޅުގަ

ްމިރު.ޢާދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްކުޑަހުވަ

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްޢި ްދުކުރަން.ްއީއިސްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްތާްްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅުަގނޑުމެންގެްް!އާދެ ްމައްސަލަްމިހާރު ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްޖެހިއްޖެ. ްއައިސް ްފުރުޞަތު ްތިނަޫދްްހުސްވަގުުތކޮުޅގެ އެްއ،

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު.

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް
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ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްމަދުްޤަސަމުއްރާގެްމެންބަރުްމުޙަތިނަދޫްދާއި

ްމުޙަ ްޙުސައްދެންމެ ްހުމަދު ްއިޞްލާއިްނ ްށަހެޅުއްިވ ްބޭފުޅ2014ްްާުޙގަިއ ްައޅުަގނަޑށްްވިދާުޅވުމުްއެ ްބަދަުލގަިއ ގެ

ް ްއެހެންވީމާ،2004ްއަުޑއިވުނީ ްއަޑު. ްކުށެއްްްވިދާުޅވި ްެދކެންްެއއީ ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއަުޑްްކޭއ2004ްެ. ވިދާުޅވީ

ްއަޅުަގނޑަށްްއިވުނީ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހެޅިފައިްް!އާދެ ްބަލައެއްްުނގަންނަން.ްއާދެއެްއްކަްންވީމާ،ްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ.ްއެހެޞްލާޙުވަނީްިލޔުމުން ް!މަށް

ނޑުްއަުރވަން.ްމިނިޓ30ްުތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމިހާްހިސާބުންްޢިއްޒަ ްގެްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްއަުޅގަ

ް

ް]އަށ13:13ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިމަތީ ްމިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޕާޓީްަގއި ްސިޔާސީ ްއިޞްލާުޙތައް.ްވަނީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބިލަށް ްތަކުގެ ވަަނ83ްްަގވާއިުދގެ

ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާޙުތައް. ްހުަށހަޅަމުންދާ ްދަށުން ްިޢއ27ްްގެ ްދާއިރާގެ ްނަިއފަރު ް)ށ(. ްމާއްާދގެ ޒަތްތެިރްވަނަ

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތުްމަދަށްްއަޅުަގނޑުްއްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:އްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙަރުްނައިފަ

ް ް)ށ27ްބިލުގެ ްމާއްދާގެ ްއިްޞލާޙުކުރަވަނަ ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި )ް ްހުށަހަޅަން. ްސިޔާސ27ްްީން ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ދުްދައަންބަރުންގެްރީވެފަިއވާްމެއެއްަގއިްރަޖިސްޓްްކުރެވިފަިއވާްކޮންމެްސިާޔސީްޕާޓީރީތަކުގެްދަފްތަރުގައިްރަޖިްސޓްޕާޓީ

ް.މިޝަނުންްޕާޓީތަކަށްްއަންގަްނވާނޭއެކަންްކޮް،މަހުްކޮމިޝަނުންްބަލައިްކަށަވަރުކޮށ1ްްްންމަހ3ްުމަދުވެގެންްކޮންމެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢުޞޫމު.މަهللاްދުތްތެރިްެމންބަރުްޢަބްއަރުވަން.ްކެލާްދާއިރާގެްިޢއްޒަޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުކުރަްއވާްޢިއްްދުއީތާ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢުޞޫމުމަهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ް)ށ(27ްް ްމާއްދާގެ ްމުޙައަވަނަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހެޅުއްއްްށްނައިފަރު ްއިޞްލާޙަށްްމަދު ވި

ްކުރަން.ދުއީއަޅުަގނޑުްތާް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިރު.ޢާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްށްްުކޑަހުވަދޫްދާިއރާގެްއަމާއްާދގެް)ނ(ްްވަނ27ްަޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ގަިއް)ނ(ްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލާުޙކުރުން.ްމިްމާއްދާެގް)ށ(ްވަނަްމާއްާދގ27ްެޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްބުނެފަ ްސިޔާީސ ްފަދައިން ްރަޖިސްޓްއިވާ ްމެންބަރުންގެ ްޕާޓީޕާޓީތަކުގެ ްއެްއވެސް ްކަށަވަރުކުރާިއރު، ްބަލައި އެްއގަިއްްރީ

ްފާހަގަކުރެވިއްޖ5000ްެ ްކޮމިޝަނަށް ްކަމަށް ްހަމަނުވާ ްްނަމަ،ްއެްމެންބަރުން ްހަމަކުރުމަށ5000ްްްޕާޓީަގއި މެންބަރުން

ް.އަކަށްްޭދންވާނޭމިޝަނުންްއެްޕާޓީއްްކޮސްްއެްމަސްދުވަހުގެްނޯޓ5ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތާްޝުކުރިއްޔާް ްެމންބަރު. ްދުއީޢިްއޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުކުަރއްާވ ނުޑ ްއަުޅގަ އަުރވަން.ްމެންބަރަކަށް

ްލިބު.ޠަްމުއްމުްމްބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެ

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޠަމުއްްމުޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާތޮ

ނުޑްތާޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީް ްދުކުރަން.އީސް.ްއެްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ްހުވަދޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުވަނަްނަމްބަރަށްްކުޑ1ްަ)ހ(ގެްވަނަްމާއްދާގ29ްްެ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާންބަރުްއަޙްމަދުްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެ

27ްޤާނޫނުގެްްކުރުން.ްމިގޮތަށްްއިޞްލާޙުއަންނަނިވ1ްްިެގްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(29ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް)ނ( ްމާއްާދގެ ްތެވަނަ ްުމއްދަތުގެ ްަބާޔންކޮށްފައިވާ ްގައި ްރަޖިސްޓ5000ްްޭރަގއި ްކޮމިޝަނަށްްމެންބަރުން ރީކުރުމަށް

ް.ޅަންވާނޭހަހުށަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްޢިއްްދުއީތާ ްފުރުޞަތުކުރަްއވާ ްެމންބަރަކަށް ްިޢްއޒަޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއިބްރާހީއަރުވަން. ްމެންބަރު ްމުްތްތެރި

ްލިބު.ޠަމުއް

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޠަމުއްްމުޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީރެސްމާތޮފަ

ްއަޅުް ްއެޝުކުރިއްާޔ. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްކުަޑހުވަދޫ ނޑު ްތާްގަ ްއިޞްލާޙަށް ދުކުރަން.ްއީހުށަހެޅުއްވި

ްިއބާރާތުގެ ްވިދާުޅވި ްތަންޮކޅެްއ،ްއެހެންނަމަވެސް ްރަނގަޅުޮކށްލުްފަހަތުްކުޑަ ްފެނޭ.ްއަޅުގަްމަށްތަންކޮޅެއް ނޑަށް

ްނެ.އިފާއެހެންނޫނީްފުށުއަރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުކުޑަ ްދާއިާރގެ ްވަދޫ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢާްޢިއްޒަތްެތރި ްމިރު ްއެ ްބާރާތަށްއިހުށަހެޅުއްވި ްގޮތަށްްްއެ، ހުށަހެޅުއްވި

ްދާއި ްތާފަރެސްމާތޮޑާ ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްދުއީރާެގ ްދާއިާރގެ ްކުަޑހުވަދޫ ްވިދާުޅވީ. ްވާހަަކ ޢިްއޒަތްތެރިްނުުކރެއްޭވ

ްމިރު.ޢާމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްދޫްކުޑަހުވަ

ވަނ27ްްަލާނަން.ްމިްޤާނޫނުގެްއިއިޞްލާޙުްހުށަހަޅައަޅުަގނޑުްއެްފަހަރުްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަދިްއެއް

ްތެ)ނ(ްމާއްދާގެ ްމުއްދަތުގެ ްބަޔާންޮކށްފައިވާ ްަގއި ްރަޖިސްޓ5000ްްރޭަގިއ ްކޮމިޝަރީކުމެންބަރުން ނަށްްރުމަށް

ްނުވުން.ހުށަހަޅާފައި

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޠަމުއްްމުޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާތޮ

ްދުކުރަން.އީްޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްތާްހުށަހެއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދެންމެްކުޑަހުވަދޫްދާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢުޞޫމު.މަهللاްތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާްދާއިރާެގްޢިއްޒަް،މްބަރަށްވަނަްނ1ްަގެްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(29ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢުޞޫމުމަهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ
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ްަރއީް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްބިލުެގ 29ްްސް. ް)ހ(ެގ ްމާްއދާގެ ްމ1ްްިވަނަ ްިއޞްލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި

އެްއގަިއްްވެސްްޕާޓީްަބޔާންކޮށްފަިއވާްމުއްަދތުްސިޔާސީްޕާީޓއަކަށްްދިނުަމށްފަހުްގައިވަނަްމާއްާދގެް)ނ(27ްޤާނޫނުގެް

ްނެތުން.އަށްްމެންބަރުންްހަމަވެފައިްމެންބަރުންްތިބެންޖެހޭްއެންމެްމަދުްއަދަދަށްްޕާޓީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދު.އްރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްއަޙްމަދުްމުޙަދާއިްއަރުވަން.ްނައިފަރުޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުކުރަްއވާްޢިއްްދުއީތާ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:އްބަރުްައޙްމަދުްމުޙަނައިފަރުްދާއިރާގެްމެން

ނޑުްތާްހުށަހެޅުއްްޢުޞޫމުޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމަްކެލާްދާއިާރގެް!އާދެ ްކުރަން.ދުއީވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިޞްލާޙު.ްރުްހުށަހެޅުއްވާމިޢާޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް)ރ(ްއަށްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްްވަނަްމާއްދާގ32ްެ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްކުޑަހުވަ

ްރަީއސް.ް ްިޢއްޒަތްތެރި ް)ރ(ްއަންނަނިވ32ްިޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާގެ ް)ށްވަނަ ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާުޙކުރުން.ްމި ެގް(ގޮތަށް

ފައިާސްދަދެްއގެްއަމަދުވާްްނަމަ،ްއެްދަށުންްއަދާކުރަންޖެހޭްދަރަނިްއަދާކުރުމަށްްއެްއވެސްްމިންަވރަކަށްްފައިސާްމަދުވާ

ްއޫލިްއޔަތުްހަވާލުެވފައިވާްފަރާތުންނެވެ.ސްލާއިރުްޕާޓީްތަމްސީލުުކރުމުގެްމައިދެއްކުމުގެްޒިންމާއުފުލާނީ،ްޕާީޓްއުވަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލިބު.ޠަމުއްްމުދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްއިބްރާހީސްމާތޮޑާްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްފަރެކުރަްއވާްޢިއްްދުއީތާ

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޠަމުއްްމުޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާތޮ

ނޑުްތާްވިޝުކުރިއްާޔ.ްކުޑަުހވަދޫްދާއިރތާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއް ްކުރަން.ދުއީއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް
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ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ް:މަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުންއްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙަްޅީންގޮްމައްޗަ

ނޑުްއޮް.އަށްްދިޔައީްވަނަްމާއްދ32ްާ .ްފަހުށަހަޅާްއްވަނަްއަށްްއިޞްލާޙ3ްެަވނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ29ްްެންނާނެްއަޅުގަ

ނޑުްމަްިދޔިްއިެވއްޓިފައޭތީްއެހެންވީމާ،ް ް...އެކަންއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިޞްލާ ްގެންދަވާފަްއެ ްއަނބުރާ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްފަރާތުން ްދާއިރާެގްްާމއްދާްވަނ34ްަ.ްުޙވަނީ ްކުަޑހުވަދޫ ޢިްއޒަތްތެިރްއަށް

ްމިރު.ޢާމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް

ްްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް ްބިލުގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަންނ34ްަޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާ ްިއޞްލާޙުވަނަ ްގޮތަށް ްޕާޓީްނިވި ްސިޔާސީ ކުރުން.

ްދައުލަތު ްއެހިންގުމަށް ްފައިސާގެ ްދޭ ްބަޖެުޓން ްއަހަރެްއގެގެ ްކޮންމެ ްވާްނވާނީ ްެއކަމަށްްްހީ ްބަޖެޓުަގއި ަދުއލަތުގެ

ނަޑއެޅި ްފައިސާް،ކަ ްދޫކުރެވޭ ްެއގޮތުން ްފައިާސައށެވެ.ްއަދި ްއަހަީރްބަޖެޓުގަްއަކީްދޫކުެރވޭ ކަމަށްްްލިބޭނެްއިދައުލަުތގެ

ްއެވެ.ްސާދަުދގެްފައިްއަވާްްއަށްްއިްނސައްތ0.1ްަލަފާކުރާްއާމްދަނީގެް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްލިބު.ޠަމުއްްމުިއބްރާހީްމެންބަރުްފަރެސްމާތޮޑާްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރި،ްްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްކުރަދުއީތާ

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޠަމުއްމުްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާތޮ

ްކުރަން.ދުއީގެްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްތާްހުވަދޫްާދއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްކުޑަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުއަށްްހުޅުމީޫދްދާއިރާގެްޢިްއޒަްވަނަްމާއްދ34ްާ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ
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ްރައީސް.ްް`.ްޝުކުރިްއޔާ 34ްްޢިއްަޒތްތެރި ްމާއްދާ ްވަނަ ްގެންނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޕާީޓްކީ،ްއިޞްލާޙައަށް ިސޔާސީ

ނަޑއެޅިް ްކަ ްއެކަމަށް ްބަެޖޓުގައި ްަދއުލަތުގެ ްއަހަރެްއގައި ްކޮންެމ ްވާްނވާނީ ްފައިސާ ްބަޖެޓުްންދޭ ްދައުލަތުގެ ް،ހިންގުމަށް

ްފައިާސއަ ްފައިސާދޫކުރެވޭ ްދޫކުެރވޭ ްއެގޮތުން ްއަދި ްައކީްށެވެ. ްދަ، ް%އުލަތުގެ ްބަޖެޓުގެ ް%0.1ްއަހަރީ އ0.2ްާާއއި

ްވާންޖެހޭނެ ްޢަދަދަކަށް ްމިްދެމެދުގެ ްިމއީ ްަގާވއިދުަގއިއެވެ. ްޕާޓީގެ ްސިޔާީސ ްޢިއްޒަތްތެިރްްވާްހާރު ްޝުކުރިްއޔާ ގޮތް.

ް.ރައީސް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ް.މަދުްޤަސަމުއްރިްމެންބަރުްމުޙަރާގެްިޢއްޒަތްތެކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށް،ްތިނަދޫްދާއިދުއީތާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަދުްޤަސަމުއްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަތިނަދޫްދާއި

ްދުކުރަން.އީްޅުްއވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްތާްއެްހުށަހެްއިލްޔާސްްލަބީބު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްރަޝީދު.އްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަދާއިްދެކުނުްްޅީއަށްްމައްޗަްނގޮްވަނަްމާއްދ34ްްާޝުކުރިއްާޔ!ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:އްާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަދެކުނުްދާއިްޅީމައްޗަންގޮް

ް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަްނނަނ34ްިޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާ ްއިޞްލާޙުްވަނަ ްގޮތަށް ްހުށަހަޅަނީވި ްއަޅުަގނޑު ް،ކުރުމަށް

ކަމަށްްްންގުމަށްްދަުއލަތުގެްބަޖެޓުންްދޭްފައިސާްާވންވާނީްކޮންމެްއަހަރެްއގައިްަދއުލަތުގެްބަޖެޓުަގއިްއެސިޔާސީްޕާޓީްހި

ނަޑއެޅި ްފައިސާް،ކަ ްދޫުކރެވޭ ްެއގޮތުން ްއަދި ްފައިާސއަކަެށވެ. ްބެޖެޓުްްދޫކުރެޭވ ްއަހަރީ ްދައުލަުތގެ ް%އަީކ، 0.4ްގެ

ްއެވެ.ްދަދަކަށްްވާންޖެހޭނެއައާްދެމެދުގ0.2ްެއާއިް%

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއަރުވަން.ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުކުރަްއވާްޢިއްްދުއީތާ

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްހޯރަފުށީ

ްދުކުރަން.އީްއަޅުަގނޑުްއެްއިޞްލާޙަށްްތާް

ް
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ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ނިޑތީމުްދާއިް،އަށްްްވަނަްމާއްދ34ްާ ްއިން.ދުްޙުސަމައްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙަކަ

ް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްޢިްއޒަ ްއިންްވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްޙުސައްތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަކަ

ް ްމާއްދ34ްާ`. ްްވަނަ ްބިލުގެ ްިއޞްލާޙު. ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްތ34ްިއަށް ްމާއްދާ ްމިވަނަ ގޮތަށްްްވާްރީގައި

ދަުއލަތުންްސިޔާސީްޕާޓީތަކަށްްޭދްއެހީގެްަފއިސާ،ްދައުލަުތގެްްކޮިމޝަނުން،ްކޮންމެްއަހަރަކުްް-)ހ(،34ްްބަދަލުކުރުން.

ްގެންދަންވާނެ ްދެމުން ްަފއިސާ ްއެހީގެ ްޕާީޓތަކަށް ްހިމަނަިއގެން، ްޕާޓީތަކަށްްބަޖެޓުގައި ްސިޔާސީ ްަދއުލަތުން ޭދްްެއވެ.

މުްއިންތިޚާބުގައިްވޯޓުދިނުުމެގްއްނީ،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢާވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުަގއިްހިމަނ2013ްާއެހީގެްފައިސާް

ޖެހޭްޖުމްލަްްރުފިޔާްމަގުންްބެލީމ58ްާދަދުގެްމީހުންގެްބޮލަކަށްްއަންގެްުޖމްލަްއަދަދުްބަލައި،ްއެްޙައްޤުްލިބިގެންވާްމީހު

ްއަދި ްކ2014ްޮްއަދަދަށެވެ. ްފެށިގެން ްފައިސާގެވަަންއަހަރުން ްބަލާނެ ްއަހަރަކު،ްބޮލަކަށް ނޑަައޅަމުންްްންމެ ްކަ އަދަދު

ްބަލައި،ްްގެންދާނީ ްމަތިވުމަށް ްއަންނަ ްއަހަރަްށ ްއަހަރުން ްއަގަށް ްޚިދުމަތުގެ ްައގަށާއި ްތަކެތީގެ ްއިޤްތިޞާދުަގއި ދިވެހި

ބަދަލެއްްގެނެްސގެންނެވެ.ްްއެކު،ްމިްއަދަދަށްްގެންނަންޖެހޭްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްެއންޑްްޓްރެޜަރީގެްމަްޝވަރާއާް

ްކޮމިޝަނުން ްް)ށ( ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ްޓަކައިްމި ްބެލުމަށް ްއަދަދު ްޖުމްލަ ްފައިސާގެ ްހިމަނާނެ ްބަޖެޓުގައި ބުނެފަިއވާ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢާއްުމްއިންތިޚާބުގައިްޯވޓުދިނުމުގެްޙައްޤުްލިބިގެންވާްމީހުންގެްޖުމްލަްއަދަދުްކޮންމެްއަހަރަކުންް

ްފަ ްރަނގަޅުކުރަމުންްއެއް ްއަދަދު ްއެ ްތާރީޚަކަށް ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްގަވާއިދުަގިއ ްހަދާ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްބަލައި، ހަރު

ްގެންދަންވާނޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(،ްުކޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.35ްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނ34ްްަުޙުކރުން.ްމިްޤާނޫނުގެްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލ35ްާޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްސިޔާސީް ްބަހާނީ ްމެދުގައި ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާސީ ްއެހީ ްފައިސާގެ ްދޭ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ މާއްދާގަިއވާ
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ްއަދަދުެގް ްމެންބަރުންގެ ްަޞއްޙަ ްރަޖިސްޓްރީކުރެވިަފއިާވ ްގޮުތގަިއ ްމެންބަރުންގެ ްޕާޓީގެ ްއެ ްދަފްތަުރގައި ޕާޓީތަކުގެ

ް.ްނިސްބަތުންނޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިބްރާހީމުް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްެމންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްމުއްޠަލިބު.

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްީއސް.ްކުޑަހުވަދޫްާދއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުގެްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހަޅުއްވ35ްްާ ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްައށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްހުށަނޭޅުއްވޭ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއިޞްލާޙު. ްވަނީ. ްވިދާޅުވެފައި ްޖެނެރަލް ްކައުންސެްލ ްކަމަށް ް)ހ(،35ްްނެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްތިނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު.

ްް

ްތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްޤާނޫނުގ35ްެ ްމި ްިއޞްލާޙުކުުރން. ްގޮތަށް ްައންނަނިވި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްމަތިނ34ްްްްވަނަ ްގޮތުެގ ްމާއްދާގަިއވާ ވަަނ

މ5ްްިފައިސާގެް%ް-1ދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްދޭްފަިއާސގެްއެހީްސިޔާސީްޕާޓީަތުކގެްމެދުގައިްބަހާނީްއަންނަނިވިްގޮަތށޭ.ް

ް ްބެހުން. ްހަމަހަމައަށް ްމެުދގަިއ ްޕާޓީތަކުގެ ްހުރިހާ ްގޮތަްށ ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ް)ނ(ަގއި ްއަދި ް)ށ( ް-2މާއްދާގެ

%ް ްރައްޔިތުންެގ25ްްފައިސާގެ ްބޭއްވުނު ްފަހުން ްއެންމެ ްގޮތަށް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ް)ނ(ގައި ްއަދި ް)ށ( ްމާއްދާެގ މި

%ް ްފައިސާގެ ްބެހުން. ްމެދުގަިއ ްޕާޓީތަކުގެ ްިނސްބަތުން ްވޯޓުގެ ްލިބިފައިވާ ްޕާޓީތަކަށް ްއިންތިޚާބުގައި މ15ްްިމަޖިލީހުގެ

ްއެން ްގޮތަްށ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ް)ނ(ަގއި ްއަދި ް)ށ( ްަކއުންސިލުތަުކގެްމާއްދާގެ ްލޯކަލް ްބޭއްވިފަިއވާ ްފަހުން މެ

މިްމާއްާދެގ55ްްފައިސާގެް%ް-4އިންތިޚާބުަގއިްޕާޓީތަކަށްްލިބިަފއިާވްވޯުޓގެްނިސްބަތުންްޕާޓީަތކުގެްމެުދގައިްބެހުން.ް

ްހުން.ް)ށ(ްއަދިް)ނ(ަގއިްބަޔާންކޮްށފައިވާްގޮތަށްްޕާޓީތަކުގެްމެންަބރުންގެްނިސްބަތުންްޕާޓީތަކުގެްމެދުގައިްބެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.ް
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ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްތިނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމު ްޙައްމަދުްޤަސަމުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއަށްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.35ްް

ް

ްދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަ

ް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނަށ35ްްްޝުކުރިއްޔާ ްމި ްިއޞްލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްތެެރއިން ްޕާޓީަތުކގެ ްިސޔާސީ ްރަޖިްސޓްރީވެފަިއވާ ްފަށާއިރު ްއ5000ްްެޢަމަލުކުރަން ްޕާޓީތަކަށް ްހަމަނުވާ މެންބަރުން

މަސްދުވަުހގެްމުއްދަުތގަިއްެއްއަދަދުްހަަމކުރާްޕާޓީތަކަށްްިމްމާއްދާެގ5ްްެދވޭްްއަދަދުްހަމަކުރުމަށްްމިްޤާނޫނުގެްދަށުން

ް)ހ(ގައިްބަޔާްނކޮށްފަިއވާްއުޫސލުންްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްދޭްފައިސާގެްއެހީްލިބެންވާނޭ.ް

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑްޝުކުރިއްާޔ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްުކޑަހުވަދޫ ަރއީސް.

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަނަްމާއްދާގެް)ބ(،ްނަިއފަރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދު.35ްް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަދުްމުޙައްމަދުނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ނޑުްހުށަހަޅަން.ްްވަނަްމާއްާދގެް)ބ(ްއަންނަނިވ35ްިޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް ގޮތަށްްއިޞްލާުޙކުރަންްއަުޅގަ

ނިސްބަތްވާްއަހަރުގެްފުރަތަަމްްދައުލަުތގެްބަޖެޓު)ބ(،ްސިޔާީސްޕާޓީތަކަްށްދައުލަތުެގްބަޖެޓުންްދޭްފަިއސާގެްއެހ35ްްީ

ް.ްވާލުކޮށްްނިންމަންވާނޭހަސިާޔސީްޕާޓީތަކާްަގއިްދުވަހުގެްތެރޭމަސ1ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.މައުޞޫމުهللاްތްތެރިްެމންބަރުްޢަބްދުއަރުވަން.ްކެލާްދާއިރާގެްިޢއްޒަޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުތާއީދުކުރަްއވާްޢިއްް
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ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމައުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްޢިއްޒަތްތެޝުކުރިއް ްާދއިރާގެ ްނައިފަރު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްާޔ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްިވްރި ްމުޙައްމަދު ަމދު

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ް ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިބ35ްް ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިްއަޒތްތެރި ް)ބ(ްއަްށްފަރެސްމާތޮޑާ ްާމއްދާގެ ފޮނުއްިވްއިޞްލާޙުްްމުއްޠަލިބުްރާހީމުވަނަ

ްހުށަނޭޅުއްވޭނެ ްލަފާދެއްވާަފއިްމަޖިލީހަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްޖެނެރަލް ްކައުންސެލް ްްކަަމށް ް)ހ36ްވަނީ. ްމާއްާދގެ ް،(ވަނަ

ް.ްމުއްޠަލިބުްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެް

ް

ްއްެކވުން:ވާހަކަދެްމުއްޠަލިބުްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

ނޑުްހުށަހަޅާްިއޞްލާޙަކީްމިްޤާނޫނުގެްދަށުނ36ްްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް ވަނަްާމއްދާގެް)ހ(ްއަށްްއަުޅގަ

ް ްޮއފީހާއި ްއިދާރީ ްޕާޓީަތކުގެ ްއެ ްޕާޓީަތކަށް ްޕާޓީރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ ްއެއްްްއެ ްހަމަހަމަްހަގެ ްހިންގުމަށް ރަާކތްތައް

ް.ްމިގޮތުންްބިންްދޫކުރާނީްމާލޭްސިޓީްކައުންސިލުންނޭ.ންްދޫކުރަންވާނޭމާލެްއިންްބިއުސޫލުގެްމަތިންް

ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިރު.ްޢާމަދުްާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރި،ްުކޑަހުވަދޫްދާއި

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްފަރެސް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްއިބްރާހީމުްގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމުދާއިރާްމާމިނގިލީް،ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(36ް

ް

ްވުން:ވާހަކަދެއްކެްްއިބްރާހީމުްމިނގިލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުމާ

ްއާދެޝުކުރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްް!އްާޔ ްބިލުެގ ްމި ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު ް)ހ(36ްްއަުޅގަ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްްއަންނަނިވި ްއިޞްލާުޙުކރުން. ްކޮންމ36ްްެގޮތަށް ްރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ް)ހ(. ްާމއްދާގެ ވަނަ
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ްޕާީޓގެ ްޕާޓީއަކަށް ްޕާްސިޔާސީ ްއެ ްއޮފީހާއި ްިއދާރީ ްހަޓީގެ ްއިން ްމާލެ ްހިންގުމަށް ްބިމެއ1000ްްްރަކާތްތައް އަކަފޫުޓގެ

ް.ްއުންސިލުންްހަމަޖައްސައިދޭންާވނޭނުލައިްމާލޭްސިޓީްކަްްކުއްަޔކާ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްމާމިނގިލީްޝުކުރިއްޔާ ްަރއީސް. ްޢިއްްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުދާއިާރގެ ްހުށަހެޅުމަށްްހީމުއިބްރާްޤާސިމުްޒަތްތެރި ގެ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.މުއްޠަލިބުްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިބްރާހީމުވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްފަެރސްމާތޮޑާްދާއިރާގ36ްްެ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޠަލިބުމުއްްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

ް ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްމާއްާދެގ36ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ް)ށ(.ްމި ްިއޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ް)ށ(ްއަށް ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް)ހ(ްގެްދަށުންްސިޔާސީްޕާީޓތަކަށްްބިންްދޫކުރެވޭނީްކުލިްަދއްކާްުއސޫލުންނޭ.ް

ް

ްދެއްެކުވން:މިރުްވާހަކަޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް ްދެންމެްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްއިބްރާހީމުްގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމުދާއިރާްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްމާިމނގިލ36ްީ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިބްރާހީމުްމިނގިލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުމާ

ްޢިއްް ްޝުކުރިއްޔާ ްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުކުރުމަށ36ްްްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙު ްއަންނަނިވި ް)ށ(ްއަށް ްާމއްދާގެ ވަނަ

ވަނ29ްްަމިްމާއްދާގެް)ހ(ްގެްދަށުންްހަމަޖައްސައިދޭްބިމަކީްމިްޤާނޫނުގެްް.ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(36ްް!އާދެހުށަހަޅަން.ް

ް.ވާްނވާނޭއެްޕާޓީގެްކިަބއިންްަވިކކުރެވޭނެްބިމަކަށްްް،ނަމަްމަތިންްސިޔާސީްޕާޓީްުއވާލައިފިްވަނަްމާއްދާަގއިވާްގޮުތގެ

ް

ްމަދުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް
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ްރައީްސ،ް ްޤާްމާމިނގިލީޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވުމަްށްްއިބްރާހީމުްސިމުދާއިރާގެ ްހުށަހެޅުއްވި އެ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ް.ްމުއްޠަލިބުްްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިބްރާހީމުވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްފަެރސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢ44ްި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްިއޞްލާޙަކީ،44ްް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ބ( ްާމއްދާެގ ްޚިދުމަތްދިނުމަށްް)ބ(ްމިސްކ44ްިވަނަ ްިޞއްޙީ ތްަތާކއި

ނ ްރަކާތްތައްްާބއްވާްަތންތަންކަމުގައިްނުހެދުން.ހަަޑއެޅިފަިއވާްތަންތަނަކީްސިޔާސީްކަ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްދުކުރަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިރު.ްޢާމަދުްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްކުޑަހުވަދޫްދާއިް،ވަނަްމާއްދ47ްާ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްރަީއސް.ްބިލުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަންނަނިވ47ްިޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާ ްއިްވަނަ ްެއއްވެްސްގޮތަށް ޞްލާުޙކުރުން.ްދައުލަތުގެ

ްޕާޓީއި ްއެއް ްހަމައެކަނި ްވަސީލަެތއް ްނުވަތަ ްމުދަލެއް ްނުަވތަ ްބިެމއް ްނުވަތަ ްްމާރާތެއް ްބައްދަުލވުންތައް ްުނވަތަްއެްއގެ

ް.ނުވާނޭޮގތަށްްހަމަޖައްސައިގެންްރަކާތްތަކަށްްބޭނުންކުރެވޭހަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްކުޑަުހަވދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްއިޞްލާޙަށްްައޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް 83ްްގަާވއިދުެގ ް)ހ(ވަނަ ްނިމުނީ.މާއްދާެގ ްއެ ްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހެޅުނު ްދަށުން ްްގެ ްއޮތީ ްމާއްާދެގ83ްްދެން ވަނަ

ްމި()ށ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއިޞްލާޙުތައް. ްހުށަހެޅޭ ްދަށުން ްްގެ ް)ހ(29ްއޮތީ ްމާއްާދގެ ްނަންބަރުްވަނަ ްތިންވަނަ ގެ
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ްމުޙައް ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްެދުކނު ްމައްޗަްނގޮޅި ނުޑްފުރުޞަތުއުނިކުރުމަށް އަުރވާނަންްމަދުްރަޝީދު.ްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅުއްވަޑީ.ޕީއެމް. ްިއޞްލާޙު ްެއ ްފަރާތުން ްބޭުނންފުޅުެގ ްވާނަމަ.ްްން ްކަމަށް ްއިންެނވި ްމެންބަރަކު ްއެހެން ނަމަ

ްޢިއްޒަ ްދާއިރާގެ ްލަބީބުހުޅުމީދޫ ްއިލްޔާސް ްޢިްއޒަތްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް.ތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްތިނަދޫ ތެރި

ް.ްމުޙައްމަދުްޤަސަމު

ް

ްްނ:ވާހަކަދެއްެކވުްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި

ނޑުްހުށަހަޅަން.3ްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްގ29ްްެް!އާދެ ްވަނަްނަންބަރުްއުނިުކރުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްރަޝީދު.ދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްހޯރަފުށީތާއީދުކުރަްއވާްޢިއްް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ރުްއަޙްހޯރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަ

ްގެްއެްހުށަހެޅުމަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްތެރިްމެންބަރުްޤަސަމުޢިއްޒަތްް!އާދެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހެޅުނ26ްްް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ްުއނިކުރަން ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑަށްްލަފާދެއްވާފައިްޅުއްވޭނެހުށަނޭ 30ްއެްފުރުޞަތުްނޭރުވީ.ް،ްވަނީ.ްއެހެންވީމާްްކަމަށްްަކއުްނސެލްްޖެނެރަލްްއަޅުގަ

ްމުޙައް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމައްަޗންގޮޅި ްއަށް ްމާއްދާ ްއަޅުަގނުޑްވަނަ ްރަޝީދު. މަދު

ތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމަށް.ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަްއަރުވަންްތިނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުފުރުޞަތު

ް.ްއިލްޔާސްްލަބީބު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ް ްރައީްސ، ްވެސ29ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުއްވި ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދެންމެ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަޅުަގނޑު ްއެއާއެީކަގއި ްގެްނދަން. ްއަނބުރާ ްވެސ30ްްްމެން ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއުނިކުރަން ްއެކީ ްމާއްދާ ްވަނަ

ްގޮތަށް.ްްހުށަނާޅާމެންްއަޅުަގނޑު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް)ހ(ގ30ްެ ްމާއްާދގެ 1ްްވަނަ ،2ް ،3ް ،4ް ،5ްް ްއުނިކޮށ6ްްއަދި ްހުޅުމީދޫްް،ނަންބަރު ްތަރުތީބުކުރުން. ނަންބަރު

ް.އިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުދާ

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބްްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

(ްވަނަްނަންބަުރ6ް(ްއަދިް)5(،ް)4(،ް)3(،ް)2(،ް)1ެގް)ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(30ްރިްރަީއސް.ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެ

ްނަންބަރުްތަރުތީބުުކރުން.ް،އުނިކޮށް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް.ތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުއަރުވަން.ްތިނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުތާއީދުކުރަްއވާްޢިއްް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްއެްތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަ ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްައޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްމުޙައްމަދު.ްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްނައިފަރުްދާއިްް،ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގެްެދވަނަްނަންބަރ30ްު

ް

ްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ނޑުްހުށަހަޅަން.2ްްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ގ30ްްެލުގެްބި ްއުނިކުރަންްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޞޫމުޢުމަهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްާދއި ްނައިފަރު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްޝުކުރިއްާޔ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްިވްރާގެ ްމުޙައްމަދު ަމދު

ނޑުްތާއީދުް ްކުރަން.ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްމުޙައްމަދު.ްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްނައިފަރުްދާއިްް،ވަނަްނަންބަރ4ްުގެް)ށ(ވަނަްމާއްދާގ30ްްެ

ް

ްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް
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ނޑުްހުށަހަޅަން.ްއުިނކުރަންްއަޅ4ްްުގެްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(30ްމިްބިލުގެް ްގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޞޫމުޢުމަهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްދެ ްމަދުްމުޙައްމަދުްހުށަހެޅުއްިވްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްމުޙައްމަދު.ް.ްނައިފަރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްވަނަްނަންބަރުްއުނިކުރުނ8ްްގެް)ށ(ވަނަްމާއްދާގ30ްްެ

ް

ްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ނޑުްހުށަހަޅަން.8ްްގެްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(30ްމިް ްއުނިކުރަންްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

35ްް ް)ށ(ްއުިނކުރުމަށް ްމާއްާދގެ ްިޢއްވަނަ ްދާއިރާގެ ްއަޙްނައިފަރު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދު މަދު

ްވޯޓަ ްނުދެންނެޭވނެއިޞްލާޙު ްްްށ ްލަފާދެއްވީ. ްޖެެނރަލް ްކައުންސެލް ްއުނިކުރުމަށ35ްްްކަމަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްވޯ ްވެސް ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނުެދންނެވޭނެފަރެސްމާތޮޑާ ްކައުންސެްލްްޓަށް ކަމަށް

ްލަފާދެއްވާފައި ް(ވަނަްމާއްދާގެް)ނ35ްވަނީ.ްްޖެނެރަލް ްމެންބަރ4ްްުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ވަނަްނަންބަރުްނައިފަރުްދާއިރާގެ

ްމަދުްމުޙައްމަދު.ްއަޙް

ް

ްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ނޑުްހުށަހަޅަން.4ްްގެް)ނ(ވަނަްމާއްދާގ35ްްެ ްއުނިކުރަންްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޞޫމުޢުމަهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްދުްމުޙައްމަދުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްމަރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްނައިފަރުްދާއި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްމާއ83ްްގަާވއިދުގެ ްާދެގް)ށ(ވަނަ ްނިމުނީ. ްއެ ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރި ްދަށުން ް)ނ(83ްަގވާއިުދެގްގެ ްމާއްދާގެ ގެްވަނަ

ް ްއިޞްާލޙުތައް. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދާއ7ްިދަށުން ްކުޑަުހވަދޫ ްއިތުރުކުރުން. ްނަންބަރެއް ްއަށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ ާރެގްވަނަ

ްމިރު.ްޢާމަދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްއަޙްްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުކު

ް ްބިލުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 7ްްޝުކުރިއްާޔ ްނަންބަރެްއ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާެގ ްރިޝްވަތުދިނުާމިއްވަަނ އިުތރުކުރުން.

ްަރއްޔިުތންގެްއިންތިޚާބީްޙައްޤުތަކަށްްައރައިގަތުން.ްރިޝްވަތުހިފުމާއިްނާޖާއިޒުްޮގތުގައިްފައިދާެނގުމާއި

ް

ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަދުްނިހާނުބަރުްއަޙްދާއިރާގެްމެންްވިލިމާފަންނު

ްދާއި ްއަޙްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްާރގެ ްތާއީދުކުާރްޢާމަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްއިްޞލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްދެންމެ މިރު

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ޞޫމުޢުމަهللاްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްރާެގްޢިއްޒަތްކެލާްާދއިް،ވަނަްމާއްދ8ްާ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޞޫމުޢުމަهللاްލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެ

ް ްބިލުގެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 8ްްޝުކުރިއްޔާ ްއެއީ ްމާއްދާ ްހަމަޖައްަސއ8ްިވަނަ ްކަމުގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ދެްް،ވަނަ

ްމި ް)ށ( ްއިތުރުކުރަން. ްމަގުސަދަށްްއަކުރު ްކޮމިޝަންަގއިްްޤާނޫނުގެ ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ަޓކައި

ް ްތެރެއިން ްޕާޓީަތކުގެ ްހާސްރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ ްދަށުންްްދިހަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްޕާޓީތަކަކީ ްހަމަވާ މެންބަރުން

ް ްބެެލވޭނޭރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ ްކަމުަގއި ް)ށ(ް.ް)ނ(ްމިޕާޓީތަެކއް ްަރޖިސްޓްރީކުރެވިފައިްމާއްދާގެ ްދަށުން ކަމަށްްްވާގެ

ް ްހަމަކުރުމަށް ްޝަރުތުތައް ްއެ ްޕާޓީތަކަށް ްހަމަނުވާ ްޝަރުތުތައް ްއެހެން ްޤާނޫނުގައިވާ ްމި ްތެެރއިން ްޕާޓީތަކުގެ 3ްބެލެވޭ

ްް.މަސްދުވަހުގެްމުއްދަތެއްްެދވޭނޭް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމުްފެލިދޫ

ްޑރް.ޢަބް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްهللاްދުކެލާ ްބިލުގެ ްބެހޭ ްޕާޓީތަކާ ްސިޔާސީ ްއަށ8ްްްމަޢުޞޫމު ްމާއްދާ ވަނަ

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަނަްމާއްދާްއަށް،ްަކނޑިީތމުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިން.9ްް

ް

ނޑިތީމުްދާ ްއިންްވާހަކަދެްއކެވުން:އްމަދުްޙުސައިާރގެްމެންބަރުްމުޙަކަ

އެްއވެސްްމީހަކަށްްެއއްފަހަރާްް-ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(9ްވަނަްމާްއދާްއަށްް)ނ(ްއެއްްއިތުރުކުުރން.9ްް`.ްބިލުގެް

ްއެއްްިސޔާސީްޕާޓީްއަްށވުރެްިގނަްސިޔާސީްޕާޓީްެއއްގެްމެްނބަރަކަށްްނުހުރެވޭނޭ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްލީމުދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަނަފު

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްތާއީދުކުރަން.ް ްކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިބްރާހީމު.ްވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ގެްފަަހތަށްް)ޅ(ްއިތުރުކުރުމަށް،ްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމ11ްު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިބްރާހީމުްމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުމާ

ްް-ވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(11ްަވނަްމާއްދާގެް)ބ(ގެްފަހަތަށްް)ޅ(ްއިތުރުކުރުން.11ްްސިޔާސީްޕާީޓގެްބިލުގެް 2ްސިޔާސީ

ްބޭނުންެވއްެޖްނަމަ،ްެއްޕާޓީތަކުް ްެއއްކޮށްލަން ްޕާޓީ ްގިނަ ްއެއަްށވުރެ ްނުވަތަ ްބައްދަލުވުެމއްެގްނިންމުމަކާްޕާޓީ ްަޤއުމީ ގެ

ްކޮމިީޓް ްހިންގާ ްޤައުމީ ްނުވަތަ ްމަޖިލީސް ް)ޤައުމީ ްގުނަވަނުން، ްއޮތް ްނިންމުމަށް ްނިންމުންތައް ްޕާޓީތަުކގެ ްއެ ނުލައި

ޕާޓީްނުވަތަްގިނަްޕާޓީތައްްއެއްްޕާޓީްއެއްެގ2ްްނުވަތަްކައުންސިލް(ްއެކަމަށްްނޯޓިސްްދީގެންްބާއްވާްޖަލްސާްއެއްަގއިް

ްނިންމިް ްއެ ްނަމަ، ްިނންމައިފި ްގުނަވަނުން ްއޮންނަ ްނިންމުމަށް ްނިންމުންތައް ްާޕޓީތަކުގެ ްއެ ްއެްއކޮށްލުމަށް ގޮތުަގއި

ްނިންމުމާް ްނިންމި ްއެ ްހުށަހެޅުމުން، ްކޮމިޝަނަށް ްއިލެކްަޝންސް ްރަިޖސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް ްއެއްގޮތަށް ނިންމުމަކާ

ްއެް ްޕާޓީ ްއެއް ްކޮިމޝަނުން ްއިެލކްޝަންސް ްެއވެ.ްއެްއގޮތަށް ްރަޖިސްްޓރީކޮށްދޭންވާނެ ްޕާޓީތައް ްއެ ްޮގތުގައި މިްް-1ްއގެ

ްކޮމިޝަނުންް ްިއލެކްޝަންސް ްބާްއވަންވާނީ ްބައްދަލުވުމެްއ ްބާްއވާ ްއެްއކޮށްލުމަށް ްާޕޓީތައް ްފަދަ ްބުނެފަިއވާ މާއްދާގަިއ

ނަޑއަޅާްމަންދޫބުންގެްހާޒިުރގަްެއވެ.ް ްގޮުތގައިްރަޖިސްޓްރީްް-2ކަ ބަދަލުކުރުމާްގުިޅގެންްިމްްމިގޮތަށްްެއއްްާޕޓީްއެްއގެ

ްގޮުތގައިް ްމެންބަރުންގެ ްާޕޓީގެ ްސިޔާީސ ްއުފެދުނު ްއަލަްށ ްމެންބަރުންނަކީ ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ޕާޓީތަކުަގއި

ްރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭންވާނެްެއވެ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ
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ްދާއި ްމާމިނގިލީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވިްޝުކުރިއްޔާ ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ރާެގ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ް ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޢުޞޫމު.هللاްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(،ްކެާލްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދ29ްު

ް

ްން:ވާހަކަދެްއކެވުްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްބައްދަލުވުެމްއ29ްް ްަޤއުމީ ްާޕޓީގެ ްފަހަރު ްއެއް ްއަހަރަކުން ްއިތުރުކުރަން. ްނަންބަރެއް ްައށް ް)ހ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްނުބޭއްވުން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމުްފެލިދޫ

ް ްބިލުެގ ްބެހޭ ްޕާޓީތަކާ ްޢިއްޒަތްތ29ްެސިޔާސީ ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްައށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްޢަބްދުވަނަ ްޑރ. ްމެންބަރު هللاްިރ

ްމަޢުޞޫމުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްއަށް،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.44ްް

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:މުއްޠަްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއިތުރުކޮްށ44ްް`. ްއަކުރެްއ ްަފހަތަށް ް)ބ(ގެ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްހުށަހަޅަން. ްތަރުތީބުުކރުމަށް ްއަކުރުަތއް ްޕާޓީަތކުެގްް-44އެހެން ްސިޔާސީ ްތެރެއިން ްއިމާރާތްތަުކގެ ސަރުކާރުގެ

ނަޑއަ ްކަ ްހިންގުމަށް ްެއްއެގްހަރަކާތްތައް ްޕާޓީ ްއެްއވެސް ްސިާޔސީ ްއިމާރާތްތައް ްއެހެން ްފިަޔަވއި ްއިމާރާތްތައް ޅާފަިއވާ

ްނުހެދުން.ހަރަކާތްތައްްހިންގައިް

ް

 މިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަ

ނޑުްތާ ްއީދުުކރަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްވަނަްމާއްދަްއަްށ،ްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.48ްް

ް

ްްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިތ48ްުޝުކުރިއްޔާ ްއަކުެރއް ްއަށް ްމާއްދާ ްވަނަ ްއަރުމަތ48ްްީރުކުރުން. ްމި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްެއް ްއެްއގޮތަށް ްއޮވެ،ްުޙކުމާ ްދަރަންޏެއް ްސާބިތު ްެއއް.ްޕާޓީެއްއެގްނަމުގައި ްމާއްދާ ނަޑއެިޅފައިވާ ްކަ ްއަދަބު ސުރުޚީގައި

ްދެއްކުމަށްް ްދަރަންޏެއް ްއެ ްއިން ްފައިސާ ްއެހީގެ ްދޭ ްބަެޖޓުން ްަދއުލަތުގެ ްޕާޓީއަކަށް ްއެ ްނަމަ، ްނުދައްކާ ްދަރަންޏެއް

ްފައިސާްއުނިކުރުުމގެްބާރުްކޮމިޝަނަށްްލިބިގެންވެްެއވެ.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްކުޑަހުވަދޫްާދއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުގެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްމަޢުޞޫމު.هللاްވަނަްމާއްދާްއަްށ،ްކެލާްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދ51ްު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ރަންްމިްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުް-51ވަނަްމާއްާދގެްފަހަތަށްްމާއްދާްެއއްްއިތުުރކޮށް،ްމާއްދާތައްްތަރުތީބުކުރުން.55ްްބިލުގެް

ފެށުމުންްސިޔާސީްޕާޓީައކަށް،ްމާފުކުރައްވާތި!ްިމްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރަންްފެށުމުންްސިޔާސީްޕާޓީއަކުންްުނވަތަްިސޔާީސް

ްޕާޓީތަކަކުންްޒިންމާވާްގޮތަށްްމެނުވީްޢާއްމުކޮށްްސިާޔސީްހަރަކާތްތައްްހިންގުމަކީްމިްޤާނޫނުްމަނާކުރާްކަމެކޭ.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢީމުދާއިރާގެްމެންބަރުްްޔޫސުފްްނަފެލިދޫް

ނޑުްތާއީދުކުރަން.51ްްް ްވަނަްމާއްދާގެްފަހަތަށްްއަކުެރއްްއިތުރުކޮްށ،ްތަރުތީބުުކރުމަށްްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.މަޢުޞޫމުهللاްތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުވަނަްމާއްދާް)ހ(،ްކެލާްދާއިރާގެްޢިްއޒ53ްަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްބަރުްޢަބްދުއިރާގެްމެންކެލާްދާ
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ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 53ްްޝުކުރިއްާޔ ްއިތުރުކުުރން. ްނަންބަރެއް ްއަށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްް-53ވަނަ ޤައުމީްް-6)ހ(.

ްބައްދަލުވުންްކަމަށްްބުނެފައިްެއްވަނީްޕާޓީގެްހުރިހާްމެންބަރުންްތަމްސީލުކުރެވޭްގޮތަށްްބާްއވާްބައްދަލުވުމަށޭ.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމުދާއިރާގެްމެްފެލިދޫ

ް ްބިލުެގ ްބެހޭ ްޕާޓީތަކާ ްޢަބްދ53ްުސިޔާސީ ްޑރ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްައށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ هللاްވަނަ

ްމަޢުޞޫމުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެް)ހ(ްއަށް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ްވަނަްމާއްދ53ްާ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހު

ް ްބިލުގެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާނަކުރުމުެގ53ްްޝުކުރިއްޔާ ްއިތުރުކުރުން.ްމިއީ ްނަންބަރެއް ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުތަކާްވ53ްަބައި. ްއެހެނިހެން ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވަނީ ްއެ ްބުނެފައި ްކަމަށް ްއެއް ްޕާޓީ ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ނަ

ް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްސިޔާީސ2ްްއެްއގޮތްވާ ްމައިދާނުގަިއ، ްސިާޔސީ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްވާ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ްގެްމަޤްޞަދުގައިްއުފައްދާްޖަމާޢަތްތަކޭ.ކަންކަމުަގއިްސުލްޙަވެިރކަމާްެއކުްހަރަކާތްތެރިވެ،ްަބއިވެިރެވުއޅުމު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްކުޑަހުވަދޫްާދއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުގެްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަވާް ްމ83ްްިއިދުގެ ްއޮންނާނީ ްނިމުނީ.ްދެން ްމި ްހުށަހަޅައި ްހުށަހެޅިފައިާވްއިޞްލާޙުތައް ްދަށުން ްމާއްދާެގް)ނ(ގެ ވަނަ

ްަގޑިިއރުގެްބަހުސެއް.1ްރިޕޯޓަށްްބަހުސްކުރުން.ް

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެންްމިްވަނީްޢަމަލުކުރަމުންދާްޢާއްމުްއުސޫލުގެްދަށުންްއެޖެންޑާްއެްބަހުސަށްްޖާގަލިބުމުގެ އައިޓަމުްްކުިރންްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްްއަށ12ްް ްހުރިހާ ްއެހެންވީމާ، ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްޯވޓަށް ްއެއީ ްޖެހިފަ. ްގަޑި ދާ

ްެޗކުކޮްށލެއްވު ްކާޑުޮކޅުތައް ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްވެސް ްމެންބަރުން ްއައިޓަމު ްއެެޖންޑާ ްދަންނަވަން. 12ްމަށް .12.1-ް

ްއެންެމް ްމިއަދު ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްކަންކަން. ްގޮސްފަިއވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރެިއން ްމަަސއްކަުތގެ ދުވަހުގެ

ްބި ްިމނިވަންކަމުގެ ްއެްއެވއުޅުމުގެ ްބިލު. ްމިނިވަންަކމުގެ ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްކޮމިޓީްންފުރަތަމަ ލު

ްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުރެްއވުާމްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

75ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

44ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިްގޮ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 74ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .38ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،74ް. .

ްމިނިވަން ްގޮތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްކޮމިޓީންްނިންމެވި ްބިލު ްމިނިވަންކަުމގެ ްކޮމިޓީންްއެްއވެުއޅުމުގެ ްބިލު ކަމުގެ

ނިންމެވިްގޮތަށް.ްެއއްެވއުޅުުމެގްމިނިވަންކަމުގެްބިލުްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެްއވުމުން،ްއެްބިލުެގް

ނޑުްމިހާރުް ސުރުޚީްމިހާރުްވަނީްސުލްަޙެވރިކަމާްއެުކްެއއްެވއުޅުުމގެްިމނިވަންކަމުގެްބިުލ،ްމިްގޮތަށްްބަދަލުވެފަ.ްއަުޅގަ

ްހިންގާްްވޯޓަށް ްދަށުން ރުޒގެ ްއެފެއަ ްހޯމް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްދަްނނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްދަންނަވަނީ،ްއަުޅަގނޑު މި

ޑިޕާޓްމަންޓުްއޮފްްއިމިހްރޭޝަންްއެންޑުްއެމިގްރޭޝަނުންްުކރިއަށްްގެންދާްމޯލްޑިވްސްްއިމިގްރޭޝަންްބޯޑަރްކޮންޓްރޯްލް

ް ްމެލޭޝިާއގެ ްމަސައްކަތް ްމަޝްރޫޢުގެ ްނެކްސްބިޒްްސިސްޓަމުގެ ްސަރުކާރާއި ްދިވެހި ްހަވާލުކުރުމަށް ްލިމިޓެޑާ ނެކްްސބިޒް

ް ްދެމެދު 17ްްލިމިޓެޑާ 2111ްްއޮކްޯޓބަރު ްސޮއިކޮށްފަިއާވ، ްުދވަހު 17ްްވަނަ ްުދވަހ2111ްްުއޮކްޯޓބަރު ވަނަ

ްފަރާތުންްއަދާކުރަންޖެހޭްއިލްތިޒާމުތަކަކީް ކޮަބއިތޯްބެލުމަށްްސޮއިކުެރވިފަިއވާްެއއްބަްސވުމުގެްދަށުންްދިވެހިްސަރުކާުރގެ
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ްިޢއްޒަތްތެިރް ްމެދު ްފާްސކުރެއްވުމާ ްރިޕޯޓު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްނިންމަވަިއ ްދިރާސާ ްކުރެްއިވ ްކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

75ްްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެ

74ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 74ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 38ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،ްވޯުޓަގިއ74ް. .

ރޒުގެްދަުށންްހިންގާްޑިޕާޓަމަންޓުްއޮްފްބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވިްމެންބަ ރުންގެްިއއްތިފާޤުންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްްއެފެއަ

ްސިސްޓަމުގެް ްބޯަޑރްކޮންޓްރޯލް ްއިިމގްރޭޝަންގެ ްމޯލްޑިވްސް ްގެންދާ ްކުރިއަށް ްއެިމގްޭރޝަނުން ްއެންޑް އިމިގްރޭޝަން

ްހަވާލުކުރުމަށް ްލިމިޓެޑާ ްނެކްސްިބޒު ްމެލޭޝިއާގެ ްމަސައްކަތް ްލިމިޓެާޑްްމަޝްރޫޢުގެ ްނެކްސްބިޒު ްސަރުކާރާއި ދިވެހި

ް 17ްްދެމެދު ްފަރާތުނ2111ްްްއޮކްޓޯބަރު ްސަރުކާރުގެ ްދިވެހި ްދަށުން ްެއއްބަސްވުުމގެ ްސޮއިކުެރވިފަިއވާ ްދުވަހު ވަނަ

ްރި ްހުށަހެޅުްއވި ްދިރާސާްނިންމަވައި ްކުރެްއވި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްބެލުމަށް ްއިލްތިޒާމުތަކަީކްކޮބައިތޯ ޕޯުޓްއަދާކުރަންޖެހޭ

ް ްގަވާއިުދެގ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތީ ްމި ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްއަށ37ްްްފާސްވެއްޖެ. ްމާއްދާ ވަނަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުްެގންނެވުމަށްްޢާއްމުްކޮމިޓީންްިނންމަވާފައިްވާތީ،ްއެްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްމަޖިލީހުންް

ްރުންނަށްްފެނިވަޑަިއަގންނަވާްގޮތަށްްވޯޓުެދްއވުމަށްްދަންނަވަން.ފާސްކުރެްއވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ް

75ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

69ްްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 73ްޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުން ްރައްޔިތުންގ73ްެ.ްޖުމްލ37ްަ.ްފާސްވުމަށް .ްއެހެންކަމުން

ް ްގަވާއިުދގެ ްނިންމަވާފައިވާީތ37ްްމަޖިލީހުގެ ްއިން ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްގެންނެވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއަށް މާްއދާ

ްމަޖި ްޮގތަށް ްނިންމެވި ްއިން ްކޮމިޓީ ްއެ ްގަާވއިުދގެ ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތީ ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ވަަނ33ްްލީހުން

ްކޮމިޓީް ްޢާއްމު ްދިރާސާުކރެއްވުމަށްފަހު ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއަުކރެއް ްފަހަތަށް ް)ނ(ގެ މާއްދާގެ

ްއެ ްހުށަހެޅިފައިވޭ. ްއިޞްލާޙެްއ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްއިއްވާލަެދއްވުމަްށްްއިން ްަމޖިލީހަށް އިޞްލާޙު

ްއަމީންޢާއްމުގެްއަރިހުންްއެދެން.ް

ް

ް

 އިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްތިަމރަފުށީ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިް ްޝަރީފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްރިޕޯޓުގެ ްއިޞްލާޙު. ްގޮތަށ33ްްްވާ ްއަންނަނިވި ް)ރ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް 33ްްއިޞްލާޙުކުރުން. ް)ރ(، ްމާއްދާގެ ްބޭުރ1ްވަނަ ްދައުރުން ްުނވަތަ ްތެރޭގައި ްރިސެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ .

ް ްމަޖިލިހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްބާްއވަން ްޖަލްސާތަކެއް ްނުވަތަ ްއެއް 3ްްޖަލްސާ ްސަބ1ްަބައިކުޅަ ްބަޔާންކޮށް،ްމެންބަރުން ބު

ްބަޔާންކޮށްފަިއް ްގޮތަކަްށ ްއެެހން ްަގވާއިުދގަިއ ްމި ްނަމަ، ްހުށަހަޅައިފި ްރައީސަްށ ްމަޖިީލހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ސޮއިކޮށް

ް ްލިބޭތާ ްހުށަހެޅުން ްއެ ްެއވެ.14ްްވީނަމަވެސް ްާބްއވަންވާނެ ްއެއް ްޖަްލސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތެޭރގައި ުދވަހުގެ

ްބާއްް ްއެއް ްޖަލްސާ ްކުރެްމިގޮތުން ްހާލަތުން ްއަންނަނިވި ްމެދުވެިރާވ ްޤައުމަށް ްާބއްވަްނވާނީ ްއެއް ްޖަލްސާ ްއެ ްނަމަ، ާވ

ްހާލުަގއިް ްބަެއއް ްޤައުުމގެ ްއެްއަގއި ްހާދިސާ ްކުރިމަިތވުން.ް)ށ(.ްޤުދުރަތީ ްއެއް ްެއވެ.ް)ހ(ްަޤއުމަށްްސުނާމީ ހާލަތެއްގަ

ްރައްޔި ްކޮށްދިނުމުގަިއ ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްނުވަތަްޖެހިމ ްކަންކަން ްނިންމަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ތުންގެ

ނަޑއަަޅއިދިނުމަށްް ްކަ ްޮގތްތަކެއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްހާލަތެއްަގއި ްކުއްިލ ްކުރިމަތިވާ ްއަށް ްުދނިޔެ ް)ނ(. ްނިންމުމަށް. ކަމެއް
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ް ްހުށަހެޅުން. ްސަރުކާރަށް ްް-2މަޖިލީހަށް ް)ރ(ގެ ްމާއްދާެގ ްގޮތުގ7ްެމި ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްނަންބަރުަގއި މަތިން،ްްވަނަ

ްުނކުރެވޭެން ްއެއް ްމައްސަަލްެއްއްއެޖެންޑާ ްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެ ްފަރާތެްއގެ ްެއްއގަިއްެއއްެވސް ްެއއްވެްސްޖަލްސާ ބާއްވާ

ްއެވެ.

 

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްްްމެންބަރު:ްހުށަހެޅުއްވި

ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

75ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްވޯޓުްދެްއވީ:

43ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.71ް.ްޖުމްލ36ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ71ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްގަާވއިދުގެ ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަނީ ްިމ ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްފަހަތަށ33ްްްއަޅުަގނޑު ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްކޮމިީޓްއަ ްެއ ްވާީތ ްނިންމަވާފައި ްއިން ްކޮމިީޓ ްޢާއްމު ްގެންެނވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްއިތުުރކުރުމަށް ކުެރއް

ްގޮތަކަްށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރުމާ ްމަޖިލީހުން ްގޮތަށް ްނިންމެވި އިން

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްނަތީޖާ:ވޯޓުގެް

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

44ްްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންކަމުންްރަްއޔިތުންެގް.ްއެހ72ެ.ްޖުމްލ37ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ72ްުވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްގަާވއިދުގެ ްއިޞްލާުޙ33ްްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއަކުރެއް ްފަހަތަށް ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްފާސްވެއްޖެ.ް ްމަޖިލީހުން ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްއިން ްކޮމިޓީ ްެއ ްވާތީ، ްނިންމަވާފައި ްއިން ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ގެންނެވުމަށް

ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްްއަޅުަގނޑު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދަންނަވަނީ، ްޤާނޫނަށ2116/3ްްްމި ްމާލިއްޔަތު ދަުއލަތުގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރެއްވުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީއިން ްބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

75ްްވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުވެް

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 73ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .37ް ްޖުމްަލ ްޤާނޫނ73ްު. ްއެހެންކަމުން .

ދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލުްކޮމިޓީްއިންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްވެއްޖެ.2116/3ްްނަންބަރުް

ްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.12ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްމަސައްއ13ްިއައިޓަމު ްއެހެން ްއަޅުަގނުޑްތުުރ ްކުރިން ްދިޔުމުގެ ްމަސައްކަތްތަކަށް ްއެހެން ްއިތުރު ކަތްތައް.

ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވް ްއިން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްކޮމިޓީގައި ްބަލާ ްމިންަވރު ްއަދާކުރާ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްސަރުކާރު ދަންނަވާލަން،

ްދާް ްބިލެތްދޫ ްބަދަލުަގއި ްޝިފާޒުގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްބާރަށު ްޢިްއޒަތްތެރި އިރާގެ

ްެއކަންް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްަގާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްވާތީ ްލިޔުްއވާަފއި ްއިން ްޕާޓީ ްއެ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްޙަމްޒާ އަޙްމަދު

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްއިޢުނާލުކުރަން. ްކުިރއަށ13ްްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުން ްމަސައްކަތްތަކުގެ ްއެހެން ްއިުތރު .

ްއެޖެ ްގެންދާނީ ްއައިޓަމު ްރިޢާޔަތްކުރުނ11.7ްްްންޑާ ްމަޖިލީހުން ްނިމި، ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްިބލުގެ ްޕާޓީތަކުގެ ސިާޔސީ

ް ްގެންިދއުން. ްފުރުޞަތުއަރުވަމުނ1ްްްކުރިއަށް ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާ ްބަހުސް ގަިޑއިރުގެ

ްޢިް ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްގެންދާނަން. ްމަނިކު. ްމޫސާ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު،ްމައިކްރޯފޯނު.

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްރަ ްއިނގޭތޯ.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅެނީ ްެއއް ްަމއްސަލަ ްމީގެ ްޕާޓީތަުކެގްރައީސް ްިސޔާސީ ީއސް.ްދިވެިހރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނެއްްއެކުަލވައިެލވި،ްޤާޫނނެއްްވުޖޫދަށްްައއުމަކީްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްމިްަވގުތުްސިާޔީސްހަރަކާތްތަކުަގއިްުއޅޭްހުރިހާް

ނޑުމެންނަށްްދިރާސާކުރެވެމު ންްިމްމީހުންްވެސްްވަރަށްްބޮޑަށްްޭބނުންވާނެްކަމެއް.ްާރއްޖޭގެްިސޔާސީްމަސްރަޙުްއަުޅގަ

ްދޭ.ް ްއެބަ ްކުރިމަތިވަމުން ްއުނދަގޫަތކާ ްގިނަ ްވަރަށް ްޮގތުން ްެއއްެގ ްނަތީޖާ ްކުރުމުގެ ްކަންކަން ްނެތި ްޤާނޫނެއް ދަނީ

ްބަޣާވާްތކޮށްގެްން ްޓަކައި ްބޭުނމަށް ްސިޔާސީ ްފަރާތްތައް ްއިންތިޚާބުުކރާ ްރަްއޔިތުން ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްވެރިކަމަށް ރާއްޖޭގެ

ް ްސިޔާސީ ްއެފަދަ ްއަދި ްބޭރުންްބޭރުކޮށްލުމާ، ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްޙައްޤުަތކެްއ ްހުރިހާ ްލިިބދީފައިވާ ޕާޓީަތކަށް

ްަވގުތުތަަކްށް ްމިކަހަލަ ްފާހަގަުކރެވޭ. ްގެންދާކަން ްބޭނުންކުރަމުން ްބާރުގެ ްފަރާތްތަކުން ްބާރުހުރި ނިގުޅަިއގަންނަމުން،
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ް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއެއީ ްއޮތުަމކީ ްޤާނޫނު ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނަމުަގިއްބަލާއިރުަގއި ްޕާީޓގެ ކަމެއް.ްސިޔާސީ

ްޤައުީމް ްދެން ްހަރަކާތްެތރިނުވެވުނީމަ، ްގޮުތގައި ްއެްއގެ ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްފަރާތްތަކަށް ްބަެއްއ ްގޮސް ހަރަކާތްކުރަމުން

ނުޑް ްބަިއގަ ްިކޔަކިޔާަފއި ްނިސްބަްތވާ ްޤައުމަށް ްމުޅި ްނުވަތަ ްަޤއުމު ްނުވަތަ ްކުރިއެރުން ްަޤއުމުގެ ްނުވަތަ އިއްތިހާދު

ް ްފެށީއްސުެރްބައިަގނޑަށް ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްމި ްފާހަގަކުެރވޭ ްއެގޮތުން ްގެންދަނީ. ްއެއްެވ،ްވާހަކަދައްކަމުން ތަންތަނަށް

ްބަަޔކާއިް ްމުވަްއޒަފުންގެ ްއޭާނގެ ްފަރާތުން، ްވަޙީދުގެ ްހުރި ްސަވާުރވެ ްވެިރކަމަށް ްާރއްޖޭގެ ްމި ްބަޣާވާތަކުން ފަށައިގެން

ްފިޔަވައި ްއިސްލާމްދީން ްނަމުގައި ްޕާޓީގެ ްނިކުމެގެްންްޢަދާލަތު ްމަގުމަްއޗަށް ްބަޔަކު ްތާއީދުކުރާ ްދީންތަކަށް ްހުރިހާ އެހެން

ްމިް ްޭއގެތެރޭަގއި ްގެންދާކަން. ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްހަލާުކކޮްށލުމަށް ނޑުކޮށް ނޑުފު ްފު ްއިސްލާމްދީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަރުކާރުންްތާއީދުކުރީމަްނިކުމެްްދެންނެވިްފަރާތްތަކަކީްޤާނޫނީްއެްއވެސްްބުރަދަނެއްްނެތްްފަރާތްތަކަކަށްްވެފަިއ،ްހަމަ

ްއަިދް ްއަނިާޔކޮށް، ްފާޅުގަިއ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްގޮަވއި، ްމަުގތަކުަގއި ްއަނިޔާކުރުމަށް މީހުނަށް

ްކުރެވޭ.ް ްއެބަ ްފާހަގަ ްވެސް ްުއޅޭކަން ްބަަޔކު ްގެންދާ ްހަލާކުކުރަމުްނ ްކަންކަން ްއެކި ްހުރި ްތެރޭަގއި ރައްޔިތުންެގ

ްޕާޓީެގްއަޅުަގނޑު ްފެށި ްހަރަކާތްތެރިވާން ްތެދުވެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްަޓކައި ްހެދުމަށް ްޕާޓީަތއް ްާރއްޖޭަގއިްސިޔާސީ ްމި މެން

ްރާއްޖޭގަިއް ްމި ްއަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަންނަވަން ްއެކީަގއި ްފަޚުރުވެިރކަމާ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހައިސިްއޔަތުން ޗެއަރޕާސަްނގެ

ްޓަކަ ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަްށ ްކަންކަން ްޕާޓީ.ްސިޔާސީ ްިސޔާސީ ްކޮށްފައިވާ ްމަސައްކަތެއް ްބުރަ ްެއންމެ އި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްކުރިމަތިވެފައިްއޮތްްއެންމެްބޮޑުްމުސީބާތަކަށްްވެގެންްމިްދަނީްއެހެންްސިޔާސީްފަރާތްތަކަށްް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެންމެން ްދަސްވުމަށްފަހުގައި ްކަްނކަްނ ްިސޔާސީ ްއަދި ްކުަލވަރާ ްހެދުމުގެ ްޕާޓީ ްދިމާލަށްްސިޔާސީ ނާ

ްހުރިް ްމޭާވއަޅާަފއި ްއަބަދުވެސް ްކަެމއް. ްކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްއުފާ ްހަމަ ްެއއްގޮަތކުން ްެއެވސް ްއަންނަކަން. މުޑިނަގަމުން

ްއަލަށްް ްމިހާރު ްއެެހންނަމަވެސް ްތިބެނީ. ްމި ްހަނދާންކޮށްގެން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްަގޅިުއކާނެ ގަހަކަށް

ްއަބަ ްޕާޓީަތކުން ްސިޔާސީ ްނުވަަތްއުފެދެމުންދާ ްތިެބގެން، ްއުކަން ްއެްއޗެހި ްދިމާލަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްބަލަންވީ ދުެވސް

ްދުވަހަްށް ްދުވަހުން ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއަދި ްކަމަށް. ްނުކުރެވޭނެ ްރަނަގޅެްއ ްމަޝްރަޙު ްސިޔާސީ ްާރއްޖޭގެ ްތިބެގެން ހަޅޭލަވަން

ްމާތް ްهللاްވަރުގަަދވަމުންދާނީ. ްއެއްވެސް ްހަމަ ްއެމް.ޑީ.ީޕއަަކށް ްގޮތުންްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްސިޔާސީ ްނެތް. ނިކަމެތިަކމެއް

ްިދަޔީއް ްމި ްމިއަދު ްގެންދާނަން.ްެއއްެވއުޅުމުެގްމިނިވަންކަން ްކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެްއްހަމަ ްކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ވެްސްހަނިވެގެންްވަރަށްްބޮޑުްތަން.ްމާދަމާްޚިޔާލުްފާޅުކުރުމުގެްމިނިވަންކަންްހަނިވެގެންދާނީްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށް.ްއެހެންނަމަ

ްރޭަގނޑުް ްމީހުން، ްާޕޓީތަކުެގ ްސިޔާީސ ްއެހެން ްެއއީ ްފުާޅވެގެންދާނީ. ްެއކަން ްއަށް ްުއއްުޗ ްޗަމްޕާ ދިޓީވީއަާށއި

ްއުފެދުމަީކް ްޤާނޫނެއް ްއެއްގެ ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްފުރުޞަތުދޭތީވެ. ްކަށިހަފައިކާން ްއެހެންމީހުންގެ ްޓަކައި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް

ްމީހު ްމަަސއްކަތްކުރާ ްބުރަދަނުގައި ްކަމެއް.ްސިޔާސީ ްލިބިގެންދާންޖެހޭނެ ްފަސޭހަތައް ްލިބި، ްލުއި ްއޭގެްނ ނަށް

ްެއކީް ްޕާީޓއާ ްކޮްނޒަވޭިޓވް ްއިނގިރޭިސވިލާުތގެ ްޕާޓީކަމުގަިއވާ ްެއއް ްޒަމާްނވީ ްއެންމެ ްދުނިޭޔަގިއްއޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްމަަސއްކަތްކުާރއިުރގައި ްއެކީ ްާޕޓީއާ ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއް. ްޕާޓީ ްމަސަްއކަތްކުރާ ްތެރޭގަިއްްވެސް ްމީހުންގެ އެ
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ްބަލަހައްަޓއިގެްން ްފޮލޯކޮށްގެން، ްއެކަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނުޑމެން ްޮއވޭ. ްއެބަ ްގޮތް ްދާ ްާގއިމުެވގެން އުސޫލުތަެކއް

ްމިންތަކެއްަގިއް ްކަމަކީ ްުހރިހާ ްއެ ްވާދަކުރުމާއި ްއިންތިޚާބުތަކަށް ްއެގޮތުން ްގެންދަނީ. ްމި ްމަސައްކަްތކުރަމުން ތިބެގެން

ްގެ ނުޑްކުރަމުން ްމަިއގަ ްއޮތް ްނިންމަވާފައި ްބިލު ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާސީ ްމިއަދު ްއެދެން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ންދާ

ްަވޒީފާް ްސަރުކާރުން ްޖަމާޢަތްތަްއްނުވަތަ ްބަެއއް ްހުރި ްކުީރގައި ްނަމުަގއި ްޕާޓީތަކުގެ ްބަލާއިރުގައި،ްިސާޔސީ ނިންމުމަށް

ްހޯދުމަށް ްބައިފަޅި ްސަުރކާރުން ްޓަކައި،ްުނވަތަ ްކުަލްނުޖައްސަިއ،ްްހޯދުމަށް ްސިޔާީސްޕާޓީގެ ްމީހުނަށް ްބޭނުންވާ ޓަަކއި

ްުނވަަތް ްގޮުތގައި ްޕާޓީތަކެްއގެ ްހިމެނޭނެ ްމީހުން ްކޮށްދޭނެ ްކަމެްއ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރި ްބުރަދަނެްއ ްޕާޓީައކީ ސިޔާސީ

ްމަ ްރަްއިޔތުންގެ ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދިެވސް ްދިއުން. ްހަމަޖެހިގެން ްގޮތަށް ްދިމާކޮށްގެންްޖަމާޢަތްތަކެއް ޖިލީހާ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްދުވަހަކަށް ްމައިތިރިކުރެވޭނެ ްނިކުމެ ްރައްިޔތުން ްައވަހަށް ްތަންކޮޅެއް ނުޑ ްބަިއގަ ްއުޅޭ ނިކުމެގެން

ްަވއްޓާލުމުެގް ްވެސް ްސަރުކާރު ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްިއންޤިލާބަކުން ްއެއާއެީކގައި ްހަމަ ްދަންނަަވން.ްއަދި ްވާހަކަ އިންތިޒާރުކުރާ

ްސި ްވެސް ނުޑްއުއްމީދު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްވާހަަކ ްއާލާެވގެންދާނެ ްއެކީަގއި ްނިންމުމާ ްބިލު ްާޕޓީތަކުގެ ޔާސީ

 ނިންމައިލާނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 މީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްސިޔާމްްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިالسالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`.ް ނޑުމެންނަށްްް.ްޝުކުރިްއޔާ ްއަޅުގަ ރައީސް.ްއާެދ!ްމިއަދު

ްސިޔާސީް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަމާ ްމި ްހުށަހެޅި، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލު ްޕާޓީގެ ސިޔާސީ

ްބިލުް ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާފަ. ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްވަނީ ްބިލަށް ޕާޓީގެ

ްބިލުްދިވެހިރާއް ްމި ްޕާލަމެންޓުގައި ްމި ްހިނަގއްޖެ. ްވެގެން ްދުވަސް ްގިނަ ްވަރަށް ްއަްނނަންޖެހިއްޖެތާ ްވުޖޫދަށް ޖޭގެ

އަހަރ3ްްުައހަރަށްވުރެްގިނަްދުވަސްްމިހާްހިސާބަށްްވެގެންްހިނަގއްޖެ.ްއާދެ!ްމާފުކުރަްއވ4ްްާއޮންނަތާްގާތްަގނަޑކަށްް

ނޑުްދެކޭގޮުތަގއިްސިޔާީސްގާތްަގނޑަކަށްްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްމީްކުރަންޖެހޭް ވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްއެކަމަކުްައޅުގަ

ްއެހެނިހެންް ްއާމްދަނީތަކާއި ްލިބެންޖެހޭ ްދައުލަތުން ްލިބެންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމާ، ްމީހުންގެ ްއެ ޕާޓީތަކުގެ

ްދެކޭގޮ ނުޑ ްއަޅުގަ ްދާންޖެހޭނެ. ްލިބިގެން ްޕާޓީއަކަށް ްހުރިހާ ްހަމަ ްސިޔާސީ ްދުވަހުްޚިދުމަތްތައް ްގިނަ ތުަގއި

ްވެިރކަން ްދުވަސްކޮެޅްއގައި ްކުޑަ ްއަދި ްބަޔަކަށާ ްތިބި ްތިވެރިކަންކޮށްަފއި ްޤައުމުގެްކޮށްފައި ްމުޅި ްބަޔަކަށް ިބ

ްބަޖެޓު ްއަޅ1.1ްު%ގެ ްއެްއގޮތަކަށްްބަހާލުމަކީ ްދެޭކގޮުތގައި ްމިަގނޑު ްމިހާރު ްނޫން. ްއިންޞާުފވެރިަކމެއް ބިލުްްވެސް

ްދިވެްމިްއަިއއްސަ ްގޮތުން ްއޮތް ްޑިމޮކްރަސީ ްބަނަހިރާއްޖޭގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަންނާނީ ްސަބަބުންްައށް ްއޭގެ ކަމެއް.

ނޑުް،ޑިމޮކްރަސީަގއިްތަޅުއެުޅވިް ދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްްއެުޅވޭްމަންޒަރުްފެންނަމުންްމިްމެންނަށްްއަމިއްލަްއަތުގައިްބިޑިްައޅުގަ

ްބިލުްއަޅުަގނޑު ްޕާޓީގެ ްިސާޔސީ ްހަރަކާްދެޭކގޮުތގައި ްސިޔާސީ ްހިންގޭެންވާންޖެހޭނީ ްވެސް ްފަރާތަކަށް ްކޮންމެ ތްތައް

ދިވެހިރާއްޭޖެގްޑިމޮކްރަސީްޅަފަތުގައިްއޮތްްް.މީހަކަށްްވެސްްއެކަންްކުރެވޭނެްބިލަކަށް.ްއެނގިލަްއވާތޯްއަދިްދެް.ބިލަކަށް
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ްމޮކްަރސީއަހަުރވިްޑ151ްިއަކީްމިހާރުްްަކމުގަިއވާްއެމެރިކާންމެްބޮޑުްެއއްްޑިމޮކްރަސީްނަމަވެސްްދުިނޔޭގެްއެވީްކަމުގައި

ްއެ ްސިޔާސީްތަނުަގއިްއެއް. ްކިަތއް ްއިންިޑޔާަގއިްއެބައޮތްތޯްވެސް ްރައީސް. ްއެބަްޢިްއަޒތްތެރި ްޕާޓީ ްސިާޔސީ ްކިތައް

ްއޮތްތޯ ،ް ްޕާޓީތައް. ްބޮެޑތި ްއާިއ ްޕާޓީ ްކުދި ްއިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ްދުނިޭޔގެ ްއަދި ްޤައުމުތަކުަގއިއަދި ސްްވެްެއހެން

ްބޮޑެތި ްހުރިޑިމޮކްރަސީ ްޤައުމުްވެަފއި ްއެބަތަކުަގއި ްޕާޓީ ްވިސްނަްއޮތްތޯ؟ްކިތައް ނޑުމެން ްައޅުގަ ންޖެހޭނީްއެހެންވީމާ،

ްޚިޔާލާްކުދިކުދި،ްއެިކއެކިްމީސް ްް،ފިކުުރްހޯދަންޖެހޭނެ.ްވަިކްބަޔަކަްށްއިންސާފުެނތިްއިމީހުްނގެ ްބަަޔކަށް އިންސާފުްަވކި

ްކަމަކުް ްގެންގޮްސގެނެއް ްއޮވެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންނަީކ ްއަޅުގަ ްހަމަހަމަކަމާއެއްކޮށްްރަނުދާނެ. ްނަމަ ްއްޔިތުްނ

ްކޮށްދިނުމަށް ްަކންތައްތައް ްރަނގަޅު ްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްތަނަށް ްމި ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްމީހުން.ްޓަަކއި ްތިބި ހޮވާފައި

ނޑުްެދކޭޮގތުގައިްމި ިއްއާްްތަނުެގްކޮންމެްވޯެޓއްްވާންޖެހޭނީްދިވެހިްކޮންމެްރައްޔިތަކަށްްޭއގެްފައިދާްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްބިގެންދާްމީހުންނަށްްލިްގޮތުންްއެްމާނަވީް،މަންފާްހުރިހާްގޮަތުކންްއިލާބަޔާ ެއއްަޗކަށް.ްެއނޫންްގޮތަކަށްްއަުޅގަ

ްކުރިމަގަށް ްޤައުމުގެ ްމި ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްނިންމުމަކީ ްނިންމުމެއްްނިންމާ ްނިންމާ ނޑުމެންްްޓަކައި ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ްނިންބަލައިގެން ްެއ ްއެގޮތަށް ްރައްޔިތުްނެގްނުވާނެ. ްޤައުމުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމުމަކީ މާ

ްއަދަަދކަްށް ްވަކި ްޅަފަތުގައި ްޑިމޮކްރަސީެގ ްޤައުމުގެ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްހިފުން ްބާރަށް ކަރުަގއި

ް ްބުނާމީހަކު ްއުވައިެލވޭނޭ ްޕާޓީ ނޑުމެންހަމަނުވެއްޖެއްޔާ ްއަޅުގަ ްނޫން.ްްބުނުމަކީ ްއެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ް ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްކޮށް ްމިނިވަންކަމާ ުއޅުމާިއްެއްއވެމިނިވަންކަމާ،

ްވަބަަރކާތުހޫ.هللاްޞުލްޙަވެރިކަމާެއކުްކަންތައްަތއްްކުރުން.ްަވއްސަލާމްޢަލައިުކމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަ ްހަަމވެއްޖެ. ްދާއިގުތު ނޑިތީުމ ްމުޙައްކަ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރާގެ ްދެްއވަންޖެހޭްޙުމަދު ްވަގުުތކޮެޅއް ްައދި ސައިން.

ް.ސައިންޙުމަދުްމުޙައްްަކނޑިތީމުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްސިސްޓަމުްރީސްޓާޓުކުރަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ނޑިތީމުްދާ ްއިންްވާހަކަދެްއކެވުން:ދުްޙުސައިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަކަ

ގެްއިދާރާްއިޞްލާޙުްފޮނުވިންްމަޖިލީހ15ްުބެހޭްބިލަށްްއަޅުަގނޑުްްސިޔާސީްޕާޓީތަކާްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ.ް`.

ްރަްްއަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްހަަމޖެއްސެްއވުމެްއގެމަޖިލީހުގެ ްހަމަޖެއްެސވި ްބަިއވެިރވިްްއީސް ްައޅުަގނޑުމެން ްިއްއޔެ މަތިން

ްްްއގައިްބައްދަލުވުމެ ްއެމް.ޑީ.ީޕއާ ްއާިއ ްްއަދިޑީ.އާރު.ޕީ ްމި ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވްޕީ.ޕީ.އެމާ، ްމެްނބަރުން ފަރާތްތަުކގެ

ް،ްގޮތަށް ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްއިޞްބޭފުޅުން ްއެ ްޭބއްިވްބައްަދލުވުމެްއގައި ލާޙުތަާކްދޭތެރޭގަިއްވާހަކަަދއްކާލުމަްށްގޮތަށް

ްޕާ ްޖުމްހޫރީ ްއޭެގއިތުރަްށ ްއަދި ނުޑްފަހުގައި ްއަޅުގަ ްރޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙުތަކާ ްމި ްވެސް ްލީޑަރާ ޓީގެ

ްވާހަކަ ނޑު ްައޅުގަ ްފަހުގައި 15ްްދަްއކާލުމަށް ްަވނީ ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްެތރެއިން ްއަނބ9ްުއިޞްލާުޙގެ ާރްއިޞްލާޙު
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ް 6ްްނަގަިއ، ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ްމިިއޞްލާޙު ްއަުޅަގނޑު ްްހުށަހެޅީ. ްބޭނުންވީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއ2115ްަބިލާ ހަރުްވަނަ

ނޑުންްސިޔާސީްޕާޓީތަކާްބެްއޮތްސިޔާސީްޕާޓީތައްްއުފެއްިދއިުރް ވަނަްއަހަރ2115ްްުން.ްހޭްކަންތައްތައްްއުުފރާލުތަްއގަ

ް ްބޭނުންކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތް ްއޭރު ްގޮތުގެްޤާނޫނުއަސާީސއާަތއްަގނޑަކީ ްޤާނޫނީްް،މަތިންްެއއްގޮްތވާ ްއޮތް ްއޭރު

ްތައްގަ ްއޮންނާނޭ ްތެރޭގައި ނުޑގެ ްއެހެންނަމަވެސްއޮނިގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަހަުރ2118ްްްނޑެްއކަން ވަނަ

ްއާ ްލިބިްޤާނޫނުައސާސީްއަޅުަގނޑުމެން ްް،ެއއް ްސަފުހާ ްޤާނޫނުއަާސސީއޭެގކުރީެގ ްމިހާރުގެ ްއާްބަންދުކުރުމަށްފަހުގައި

ްގޮތުގެ ްްއެްއގޮތްވާ ްފަރުމާމަތިން ްބިލު ްޕާޓީެގ ްސިޔާސީ ނޑުމެން ްކަމަށްައޅުގަ ްފެންނަނީ.ްްކުރަންޖެހޭނެ ނޑަށް އަޅުގަ

އަިދްް.ކަމަކަށްްނަހަދަންމިހާތަނަށްްއޮތްްވަރަށްވުރެްދަތިްްކުރުމަކީނޑުްުއޅުނީްޕާޓީތައްްރަޖިސްޓްރީއެހެންވެގެންްއަުޅގަ

ްއުފެއްދު ްޕާޓީތައް ްއުޅުނީ ްމަރުޙައަޅުަގނޑު ްފަސޭހަކޮށްދޭންމުގެ ްަކންތައްތައް ްއަށް ްކޮމިޝަނުލާ ްމަރުޙަލާގައި ްެއ ެގް.

ް ްއަދައުރެއް ްނުބާްއވަން. ްޕާޓީތަުކެގ ްިސޔާސީ ްޭއގެއިތުރަށް ްކަމެއްްދި ްކުރަންޖެހޭ ްޕާޓީތަކުން ްބެލެހެއްޓުމަކީ ްރަޖިސްޓްރީ

.ްއަދިްހަމަޖެއްސުމަށްރަންނުޖެހޭްގޮތަށްްވަނަްއަހަރުންްފެށިގެންްއިލެކްޝަންސްްކޮިމޝަނުންްއެކަންްކ2115ްުކަމަށާއިް

ްމުހިއް ްމާ ްމިއަށްވުރެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮެތްއގަިއ ްަމއިަގނޑުްމު ްއުސޫލަށް ްަފއިާސްބަހާ ްދޭ ްދައުލަތުން ްޕާީޓތަކަށް ބޭނުްނވީ

ވާްފައިސާ،ްއެލޮކޭުޓކުރާްފައިާސްއެާއއެީކަގއިްދައުލަުތގެްބަޖެޓަށްްލައްްނަން.ްއެހެްނނަމަވެސް،ްއަދިްހަމައިޞްލާޙެއްްގެން

ްބައެލޮކޭޓު ނޑު ްމައިގަ ްެވްސ ްއުސޫލަށް ްއަުޅގަކުރާ ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންަނން. ްބަލައިލިދަލެއް ްމިނޑު ްބަލައިލުމުަގއި

ް ްޝުޢޫުރގެ ްއޮތް ްތެރޭގައި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެއީ ްދޭތެރޭަގއި ްކަންތައްތަކާ ނޑަށްްތާފަނާކަން އަޅުގަ

ްަގސްތުވަޒަ ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުން ްންކުެރވުނު ްކުދިކުރީ ްއިޞްލާާޙއި ްެއއް ނޑު ްމައިގަ ްިއޞްލާޙުްހަމައެކަިނ ްބަެއއް ކުދި

ްއިޞްލާހުށަހަޅަން ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެލޮކޭޓުް. ްޕާީޓތަކަށް ްފަިއސާ ްހިމަނާްްޕާޓީތަަކށްް،ކުރާޙަކީ ްފައިސާ ބަޖެޓުގައި

ް ްމިގޮތް. ްބަްމިހާރު ްއޮފީސްތަުކގެ ްުއސޫލަކީ ްވަރަްްޖެޓުްއޮންނަ ްއެޮލކޭޓުކުރާްބޮޑުވަމުންދިޔަ ްޕާޓީތަކަށް ްިސޔާސީ ކަށް

ްބޮުޑވަމުން ްވެސް ްއަޅުްފައިސާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުރާދަނީ. ނުޑ ްްގަ ްިސާޔސީ ްއެލޮކޭޓުކުާރްގޮުތަގއި ޕާޓީތަކަށް

ް ްއިލެކްޓޮރޭޓު ްދާންޖެހޭނީ ްބޮޑުވަމުން ްއަދަދު ްއިންތިޚާީބްފައިސާގެ ްވަރަކަށް. ްފުޅާަވމުންދާ ްދާއިރާ ްއިންތިޚާބީ ނުވަތަ

ްވަ ްފުޅާވަމުންދާ ްއަދަދު ްމީހުންގެ ްހިމެނޭ ްދާއިރާަގއި ްދަންނަވާނަމަްރަކަށް. ްމަޖިލީހުަގއިްރައްްް،އެހެންގޮތަކަްށ ޔިތުންގެ

ްބޮޑުް ްއަދަދު ްމީހުންގެ ްލިބިގެްނވާ ްޙައްޤު ްވޯޓުދިުނމުގެ ްއިންތިޚާބުގައި ްސިޔާސީްޢާއްމު ްވަރަާކއި ްއިތުުރވަމުންދާ ވަމުން،

ް ްފުޅާވާވަރަކާ ްހަރަކާތް ްގުޅޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ްއިޞ34ްްނިސްބަުތން ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއަށް ްމާއްދާ ލާުޙގަިއްވަނަ

ް ްސަބަބު ްޞަރީޙައެ ްވަރަށް ްއަދި ްއޮންނާނެ. ްދަންނަވާފައި ްޮކށް ްމިއެކަން ނޑު ްއޮންނާނީްްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާފައި ފަހަރު

2113ްް ްއަހަރަށް ްބަޖެޓުވަނަ ްހުށަހަޅުްއވި ްލަފާކުރައްވާ ްއޮތް ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްދެއްވަން ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ 15ްގަިއ

ްމާ ްއަށް ްރުފިޔާ ްަނއިސްްމިލިޔަން ްއުނިކަމެއް ްގާތްަގނޑަް،ބޮޑު ްކަށް ްވަރަށް ްލިއެ ްގޮތަށް.ްފައިސާ ބެމުންދާ

ްއ2114ްޮްއެހެންނަމަވެސް ްކުރިއަށް ްފެށިގެން ްއިން ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަހަުރތަކުަގއި ްބަދަލުކޮށްލުމާްތް ްއުސޫލަށް ހުށަހަޅާ

ންވާނޭްސްްއެކަމުންްބަޖެޓަށްްލިބެއަންނަންވާްއިޞްލާޙުްައއިްއެްޚަރަދުކުރާްފައިސާްއަށްދައުލަތުންްގުިޅގެންްޕާޓީތަކަށްް
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ްބިންގާ ްލިބިގެންދިއުުމގެ ްްެއޅުމަށްލުއި ްއެ ްއެްއިޞްލާހުޓަކައި ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއުއްމީދުކުރަްންްައޅުގަ އޮތީ.ްއަޅުަގނޑު

ް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްމިްމިް،ވިްސނާވަަޑއިގެންއަދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންެމްްކަަމކީ ކުރާ

ރަނަގޅުްއުސޫލަކުްންކުެރވޭްކަމެްއްް،.ރަނގަޅުްސަބަެބްއގެްމަްއޗަށްްބިނާކޮށްް،ލެއްޝަނަޭއގެްރަނގަޅުްރޭްކަމަކީްެވސްް

ްކަމަށްްހެދުމަށްްކަމުގައި ްތާއީދުކުރަްއވާނެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްމި ްއާދެ!ައޅުަގނޑު .ް

ްހެދި ްޤާނޫެނއް ްޕާޓީތަުކގެ ްާޕޓީތަކާްސިޔާސީ ްިސޔާސީ ްކަމަކު ްއެްްއެއް ްކަންތައްަތއް ްހުރިހާ ްޤާބެހޭ ްދަށުްންއް ނޫެނއްގެ

ްޕާޓީތަކާްްކޮންޓްރޯލްވެް،ވެތަންފީޛު ްނޫން.ްސިޔާސީ ްކަމެއް ްހިނގަމުންދާ ްޤައުމެްއގައި ްެއއްވެސް ްދިއުމަކީ ބެެލހެއްޓިގެން

ްއިންތި ްދަށުންނާއި ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްޕާޓީއާ ްސިޔާސީ ްދާނީ ްބެލެހެއްޓެމުން ްކޮންޓްރޯލްވެ، ްކަންތައްތައް ްބެހޭްބެހޭ ޚާބާ

އެހެނިހެންްޤާނޫނުތަކުގެްދަށުންނާއިްއިންތިޚާބުގައިްކެންޕޭންުކރުމުގައިްޤާނޫނުތަކުގެްދަށުންނާ،ްއަދިްސިޔާސީްކަންކަމަްށް

ްނޫނީް ްފުރިހަމަެވގެން ނޑު ްއޮިނގަ ްޤާނޫނުތަކެއްގެ ްހުރިހާ ްމި ްދަށުން. ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހެދޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ޚަރަދުކުރުމާ

ްޤާނޫނު ްއެްއގެ ްޕާޓީ ްމިްްސިޔާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްިވޔަސް ްހެދިކަމުގައި ނޑު ްއަޅުގަ އަދި

ްނޫން.ް ްގޮތެއް ްހިނގަމުންދާ ްއެކަން ްތަނެއްަގއި ްއެްއވެސް ްދުނިޔޭގެ ްއެއީ ްހިނގަމަކުންނުދާނެ. ްގޮަތކަށް އުއްމީދުކުރާ

ްފި ްރަނގަޅު ްއެޅުނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުްއެހެންނަމަވެސް ްފެށުނީ ްމި ޔަވަޅެކޭ.

ްޤައުމަްށް ނޑުމެންގެ ްހިންގުްންއަޅުގަ ްޕާޓީތަކުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގްސިޔާސީ ްބިނާކޮށްގެން ްމައްޗަށް ްފެށުމުގެ ފެށުމެކޭ.ްމި

ްާއް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތަށް، ްލިބެމުންދާ ްދިރުން ްއިތުރު ްއަށް ްޑިމޮކްރެސީ ްއާ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގޮތަށް، ފަހިވާ

ްމަތިންްޑިމޮކްރަސީ ްގޮެތއްެގ ްބަންދުނުވާނެ ްފުރުޞަތު ްަފރާތްތަކަށް ްގަސްތުކުރާ ްހަަރކާތްތެރިވާން ްތެރޭަގއި ެގ

ްވަރަްށް ްފުރުޞަތަށް ްދެއްވި ްސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދިުއމަށް ްކުިރއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްކާތުހޫ.ވަބަރަްهللاްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްަވއްސަލާްމޢަލައިކުމްްވަރަޙުމަތު

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްޕާޓީތަކުގެް ްދާްސިޔާސީ ްބަހުސްކުރަމުްންމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް.ްއާދެ!ްމިއަދު ްޢިްއޒަްތތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ްދެންމެއަ ްބިލަކީ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދާއިރާގެްބިލާ ްމީދޫ ކު

ްމަރުޙަލާަގއިް ްކޮމިޓީ ްތެރޭގައި ްމަޖިލީސް ްމި ްމުއްދަތަކަށް ްިދގު ްވަރަށް ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަިދް ްހަރުދަނާ، ްހަމަ ްބިލަކީ ްމި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްއެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްބިެލއް. ްކުރެވިަފއިވާ މަސައްކަތް

ް ްއުސޫލުތަެކއްގެ ްރަނގަޅު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްބިެލއް ްބިނާވެފަިއވާ 2115ްަމްއޗަށް

ްޕާޓީތައްް ްއުފެދުނުްސިޔާސީ ްދަށުން ްޤަރާރެްއގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫނު ްއަލްއުސްާތޛު ްއަހަރު،ްއޭރުގެްރައީސް ވަނަ

ް ްހެދި ްއޭުރގަިއ ްއަންނަނީ ްރެގިއުލޭޓުުކރެވެމުން ްތަނަށް ްވީހާ ްަމއްޗަްށްމި ްގަާވއިދުގެ ްިހންގުމުގެ ްޕާޓީތައް ސިޔާސީ

ބިނާކޮށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނަކީްސިޔާސީްޕާޓީތައްްރެިގއުލޭޓުޮކށް،ްއަދިްސިޔާސީްޕާޓީތައްް
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ްބޭފުޅު ްއެ ްވާހިނދު، ްމުއައްސަާސއަކަްށ ްމުހިއްމު ްއަދާކުރަންޖެހިފަިއާވ ްދައުރު ްމުހިއްުމ ންނަށްްޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ

ްިސޔާސީް ްވަނީ ްވިދާޅުވެަފއި ްކައިީރގަިއ ނޑުމެންގެ ްމީެގްކުރިްންއަުޅގަ ްބޮުޑްއުނދަގޫކަމެްއްކަމަށް ދިމާވެފައިާވްއެންމެ

ްކަމަށް.ް ްނުއުފުލޭ ްރަނގަޅަށް ްއެންެމ ްޒިންމާ ްޖަވާުބދާރީކުރުވުމުގެ ްޕާޓީތަްއ ްިސޔާސީ ްއެ ްނެތުމުން ްޤާނޫނެްއ ޕާޓީތަކުގެ

ްޤަބޫލު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިތުުރްއެހެންވީމާ، ްޒިންމާކުެރވޭނެ ްާޕޓީތައް ްިސޔާސީ ްެއކީަގއި ްފާސްވުމާ ްޤާނޫނު ްމި ްގޮުތގަިއ ކުރާ

ްައޅުަގނޑުް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއާދެ! ްލިބިގެންދިޔައީ. ްކޮމިޝަަނށް ްއިލެކްޝަންސް ްބާުރ ްއިތުރު ްއަދި ގޮތްތައް

ްފަ ްދައުލަތުން ްވެސް ްޕާޓީތަކަކީ ްސިޔާސީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ ްދައުލަތުެގްދަންނަވާލަން ްޚަރަދުކުރެވި، ިއސާ

ރައްޔިތުންެގްފައިާސްޚަރަދުކުެރވޭްދައުލަުތގެްމުައއްސަާސްެއއްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެްިސާޔސީްޕާޓީތަުކގެްމެންބަރުންނާއިް

ލީޑަރޝިޕާްއަދިްސިޔާސީްޕާޓީތަކަށްްނިސްބަތްވާްއެހެނިހެންްފަރާތްތައްްވެސްްޤާނޫނީްއިމެްއގެްތެރޭގައިްބޭތިއްބުމަީކ،ް

ްކުރަންޖެހޭނެްއަ ްކޮންމެހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޯދައިދިނުމަކީ ްފުރުޞަުތ ްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްތެޭރަގިއ ްއިމެްއގެ ްޤާނޫނީ ދި

ްވޭުތވެދިޔަް ްއައުާމއެީކގައި ްޤާނޫނު ްމި ްދަންނަވާލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްލާޒިމުކުުރވާެނ ްއަދި ކަމެއް.

ސްްކަހަލަްބެލުމެއްްނެތި،ްއިމެއްްނެތިްުކރަމުންދިޔަްމަސައްކަތްތަކަށްްދުވަސްތަުކގަިއްބަެއއްްިސޔާީސްޕާޓީތަކުންްެއްއވެ

ްއަިދް ްނެތި، ްހިތުމެއް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤަބޫުލކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއަންނާނެ ހުއްޓުމެއް

ްހިތު ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްކަހަލަ ްއެއްވެްސ ްޤާނޫނުތަކަށް ްއެހެނިހެން ްހެދިފައިވާ ްދިޔަްރާއްޖޭަގއި ްކުރަމުން ްނެތި މެއް

ނޑުްޤަޫބލުކުރަން.ްއަދިްމިްފުރުޞަތުގައިްކޮމިޓީގެްމަރުޙަލާަގއިްމިް މަސައްކަތްތަކަށްްހުއްޓުެމއްްައންނާނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްެއންމެހައިްފަރާތްތަކަށްްއަޅުަގނޑުްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދިް ބިލުްއިތުރަށްްހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަކައިްމަސަްއކަތްކުެރއްވި

ްާވްހަމަ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއެީކގައި ްހުރުމާ ްކަންތައްތައް ްއުނި ްކުދިުކދި ްބަެއއް ްވެސް ްއައިއިރުަގއި ްބިލު ްމި އެއާެއކުަގއި

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްމިްގޮތުންްމިްބިލުަގއިްިސޔާީސް އިޞްލާޙުތައްްއެީއްއެންމެްަރނގަޅުްއިޞްލާޙުތަެކއްްކަުމގަިއްއަުޅގަ

ނީްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްއޮތުންްކަމުން،ްއެއީްމީގެްކުރިންްއުފެދިފައިވާްސިާޔީސްޕާޓީތައްްއުފެދެންޖެހޭނީ،ްރެޖިސްޓްރީވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްއެކަންްއިޞްލާޙުކުެރެވންޖެހޭނެ ްއޮންނާތީ ްބިރު ްޖެހިދާނެކަމުގެ ްރެޖިސްޓްރީުކރުމަށް ްއަލުން ޕާޓީތައް

ްދެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމީދޫ ްހަމައެއާެއކީަގިއ ްދިވެިހްޤަބޫލުކުރަން. ްފަަދއިން، ްވިދާޅުވި ންމެއަކު

ްއެްއވެްސް ްއެއަށް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްއޮތް ްމަޞްލަޙަތެއް ްލިބިދޭ ްނުވަތަ ްޙައްޤެއް ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުއަސާީސން ރައްޔިތުންނަށް

ްސިާޔސީް ްމިގޮތުން ްޤަޫބލުކުރަން. ނޑު ްކަމެްއްނޫންކަމުގަިއްއަުޅގަ ްދަށުންވާނެ ްިމްޤާނޫނުގެ ްައއުމަކީ ްއުނިކަމެްއ ކަހަލަ

ްއިތުރު.ްޕާ ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ްރާއްޖޭަގިއ ްެވސް ްަބލާއިރުަގއި ްނިސްބަތަށް ްއާބާދީގެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިހާރު ޓީތައް

ްމަޞްލަޙަތަށްް ްރައްޔިތުންެގ ްޓަކައި، ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއިތުރަްށ ްޕާޓީަތއް ްއަދި ްޓަކައި، ްހިފެހެއްޓުމަށް މަޞްލަޙަތު

ް ްޓަކައި ްއުެފއްދުމަށް ްޕާޓީތަެކއް ްއިންތަެކްއްމަސައްކަތްކުރާ ްރަނގަޅު ްއެއީ ްއިންތައް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ މި

ްރާއްޖޭެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތާނަގއި ްވޭތުވެިދޔަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ްމަސަ ްއެއްވެސް ްކުރާ ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާީސ ްއެ ްުއފެއްދުމަށްފަހުގައި ްޕާޓީަތއް ްސިޔާސީ ްރައްޔިތުްނގެްބައެއް އްކަތެްއ،
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ްނެތް.ް ްއެއް ްފެނިފަ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްތަނެއް ްހަަރކާތްތެރިވާ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްނުވަތަ ްކަމެއް ްކުރެވޭ މަޞްލަޙަތަށް

ްބަޖެޓުް ްވެސް ްއަހަރެއްަގއި ްކޮންމެ ްވަނީ ްފެނިފައި ްުކރިން ްމީގެ ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ްހަމައެކަިނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޝަްނސްްކޮމިޝަނަށްްއެްޕާީޓއަކަްށްހަމަޖެހިފައިްއޮންނަްދައުލަތުންްދޭްއިނާޔަތެްއގެްަފއިާސްފާސްވުމާްެއކީަގއިްއިލެކް

ްއެްފަިއސާްހޯދުމުގެްމަސައްކަްތކުާރް ހޯދުމަށްްޓަކައިްއިެލކްޝަންްސްކޮމިޝަނުންްއެކަންްުނކުރުމުންްކޯޓަށްްޮގސްގެން

ްގޮތެްއަގިއްމިކަހަ ްނޫން ްއެ ްފެނިގެން. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޕާޓީަތއް.ްމަންޒަރު ްިސޔާސީ ްެއްއ،ްބަެއއް ްޕާީޓ ްސިޔާސީ ލަ

ްޕާޓީތަކެއްް ްހިނގަމުންދާ ްއެކީަގއި ްހަރުދަނާކަމާ ްޕާޓީތަކަކީ ްސިާޔސީ ްބައެއް ްވެސް ްދަންނަވާިއރު ްމިހެން އަޅުަގނޑު

ްއިލެކްޝަންސްް ްހަމަ ްފަހުން ްދާދި ްދަންނަވާލަން، ްައޅުަގނޑު ްހަމައެއާއެީކގައި ްފާހަގަުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ކަމުގައި

ްނޭނިގގެްންކޮ ްވެސް ްފަރާތްތައް ްމަސްއޫުލވާ ްފަރާތާއި ްޒިންމާވާ ްެއޑްރެހާއި ްޕާޓީތަކުގެ ްސިާޔީސ ްބައެއް މިޝަނުން

ްދިަޔީއ.ް ްއެ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު ްހޯދަންުއޅުނު ްއެއްތޯ ްޕާޓީ ްކޮން ްއެީއ ްވެސް އިޢުލާނުކޮށްގެން

ް ްއަޅުަގނުޑ ްކަންތައްަތއް ްއުނި ްހުރި ްމިފަދަ ްދަށުްންއެހެންވީމާ، ްޤާނޫނުގެ ްޕާޓީެގ ްސިާޔސީ ްމި ްގޮުތގަިއ ަޤބޫލުކުރާ

ްއަދިް ްކުރާނެ. ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްފައިދާ، ްއެންމެ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އިޞްލާޙުކުެރވިގެންދާނެ.

ްތެރޭގަް ްއިމުެގ ްެއ ްވާތީ، ްފާހަގަކުެރވިފައި ްއިްނ ްހަރަކާތްަތކުެގ ްޕާޓީތަކުގެ ްިސޔާސީ ްތިބުމަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އި

ްލާޒިމުކުރުވާނެްކަެމއްްކަމުަގއިްވެސްްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްކަދެއްެކުވން:ވާހަްމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުމާ

ްހުށަހެޅީ ްއިޞްލާޙެއް ްދެތިން ްބިލަށް ްޕާޓީތަުކގެ ްިސޔާސީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި މަްޝުކުރިއްޔާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެްއކޮށްލުމަށް ްޕާޓީތަްއ ްގިނަ ްއެއަްށވުރެ ްނުަވތަ ްޕާީޓ ްއެއް ްޕާޓީތައް، ްމި ްދަންަނވައިލާނަން އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުް ްއާދެ! ްހުށަހެޅުމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްހުށަހެޅުމަކީ، ހުށަހަޅާފައިވާ

ނޑުމެންްމިްޤާނޫނު 11ްކޮމިޓީންްދިރާސާކޮށްްނިމިގެންްއަިއއިރުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްްނިމިގެންދާއިރުްއަުޅގަ

ްބަލައިާލއިުރް ްއެހެންވީމާ،ްެއއަށް ްތަން. ްއޮތް ްާވހަކަދެކެވިފައި ްގޮތަށް ްތިބެންޖެހޭނެ ްެއއްަގއި ްޕާޓީ ްއެ ްމެންބަރުން ހާސް

3111ްރީކުެރިވގެންްދިޔައިރުްއޭގެތެެރއިންްޕާޓީްރަޖިސްޓ17ްްނޫނ16ްްީބައެއްްޕާޓީަތކަށްްއެބަްއުޭޅ،ްމިހާރުްރާއްޖޭގައިް

ްއުޅެނީ.ް ްމި ްކަންނޭނގެ ްެއްއ ްޕާީޓ ްފަސްހަ ްގާތްަގނޑަކަށް ްވިސްނައިާލއިރު ްޕާޓީތޯ ްކިތައް ްތިބީ ްހަމަވާ މީހުން

ްގޮްތގޮތުންް ްއެހެން ްނުވަތަ ްެވސް ްގޮތުން ްދިނުމުގެ ްފުރުޞަތެއް ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްެއހެން ްނޫން ްއެ އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ްހަމަކުރަންޖެހޭއިރުްމިްޕާޓީތައްްއެްއކޮށްލުމުގެްމުހިއްމުކަނ11ްްްސްްވެސްްމިދެންނެވިހެްންބެލިޔަ ވަރަކަށްްހާސްްމީހުން

ްޕާޓީތަެކއްް ްގިަންތަފާތު ްއަނެްއްސަބަަބކީ ްސަބަބު. ްެއީއްެއއް ްވިސްނީ. ނޑު ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވޭީތްެއކަން

ްޤައުމުގެްމަޞްލަ ްއަމާޒަކަްށްމަސައްކަްތކުރުމުެގްހެދިގެންްދިޔުމުގެްސަބަބުން ްއެއް ޙަާތއިްއަމާްނކަމަށްްބުރުއަރަިއ،ްއަދި

ްތަފާތުް ްފަދައިން ްވާހަކަުފޅުދެއްެކވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްެދންމެއަކު ްތަފާުތވޭ. ްވެސް ވިސްނުން
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ްުނކުްްގޮތްގޮތަށްްދައުލަުތގެްބަޖެޓުން ްމަސައްކަތެއް ްލިބިގެން ްބާވަތުެގްއެހީތެރިކަން ްއެ ްފެނޭ. ްއެބަ ްެވސް ްތަން ްދާ ރެވި

ްބަދަލުެވގެންް ްމިގޮތަށް ްެހދިގެން ްޤާނޫނެއް ްސަބަބުން، ްތިުބމުގެ ްމީހުންކޮޅެއް ްމަދު ްދިާމވަނީ ްއެ ްއެހެން ކަންތައްތައް

ްއެއްބައިވުމެއްް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭނެ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ގެްދާހިނދު

ތެރެއިންްއައުމަކީްއެްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްލިބިދޭްފުރުޞަތެއްކަން،ްޤާނޫނުންްއަޅުަގނޑުމެްންމެދުވެރިކޮށްދޭންޖެހޭްކަމަށްް

ްތަފާތަކަށްް ްމީގެ ްއާދެ! ްިވސްނީ. ްިވސްނުން ްެއގޮތަށް ްއަުޅަގނޑު ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް ްމިދެންނެިވ ްާއއި ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

ނޑުްއުސޫެލއްގެ ފަރާތުގެްދުވަހުންްދުވަހަށްްކަންތައްތައްްނިންމުމަށްްއޮންނަްބޮޑ2ްްީގޮތުންްމިްއޮތީްްހަމައެކަނިްމައިގަ

ްނަމެއްަގިއް ްއެފަދަ ްެއހެންވެސް ްނުވަތަ ްަކއުންސިލުން ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުން ްޤައުމީ ްހިންގާ ްތަނެްއގައި ްއެ ްއާދެ! އިން،

ްއެއްބަްސެވވި ްޕާޓީަތްއ ްެއއްކޮށްެލވޭ ްޕާޓީތައް ްފަރާތަކުން ްއެހެން ްމަތިންްއޮންނަ ްގޮުތގެ ްއެއްބަްސެވވޭ ްއެ އްެޖއްޔާ

ްެއގޮތަށްް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރިމަތީގަިއ ްމަންދޫބުންގެ ްކުރިމަތީަގއި، ްބޭފުޅުންގެ ްކޮމިޝަްނގެ އިލެކްޝަން

ްލިބިގެންް ްފުރުޞަތު ްރަޖިސްޓްރީކޮްށލުމުގެ ްގޮުތަގއި ްއެްއގެ ްޕާޓީ ްއެއް ްެއއްގޮތަށް ްެއއްަބސްވުމާ ްއެ އެއްބަްސެވވިއްޖެްއޔާ

ް ްގޮތުންްމި ްދާޚިލީ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއަދި ްވެްސ ްގޮތުން ްިސޔާސީ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ދަނީ.

ްއެއްަބއެްއވަންތަކަްން ްނުވަތަ ްއެއްަބިއވަންތަކަން ްވެސް ްގޮތުން ްއިޖުތިމާޢީ ްއަމިއްލަ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއަދި ވެސް

ްބޮޑު ްވަރަށް ްދެވޭ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްމަުގްްއެްއކޮށްލުމަށް ްއޮތް ްބައިބަިއވުމަށް ްެވގެންދާނެ. ްކަމަށް ުފރުޞަތެއް

ްއާދެ!ް ްހުށަހެޅީ. ްެއކަން ްައޅުަގނޑު ްވާހަަކ، ްެއ ނޑު ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުރާތީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަްށ ްކަމެްއ ކުޑަކޮށްެލވޭނެ

ްމަ ްމުހިއްމުކަމުގެ ްޤާނޫނެއްގެ ްމިފަދަ ްނުަވތަ ްމުހިއްމުކަން ްބިލެއްގެ ްމިފަދަ ްބޭނުންވަނީ ްއެހެންެވސްްދަންނަވާލަން ްއޗަށް

ްބަލައިގަންނަންޖެހޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ، ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާހަކަފުޅުަތކަކީ ްދެއްކެވި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްވެްސް ްމާލަސް ްމިކަން ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްވެސް ްބޭުފޅުންނަށް ްއެ ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަަކިއ ްއެކަމަށް ވާހަކަތަެކއް.

ްއޭް ްޤާނޫނެއް ްވިދާޅުވިްވެއްޖެ. ްދެންމެ ްޙުސައިން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ނޑިތީމު ްކަ ގެއިތުރަްށ

ނޑުމެންގެްމުސްތަޤުބަލުްބިނާކުރުމުގައިްޕާޓީތަކަށްްދޭްފައިސާގެްއަދަދާ،ްައދިްޤައުމުްހިންގުމަށްްޓަކައި،ް ފަދައިންްއަޅުގަ

ްގޮތު ްބެހިގެންދާ ްފައިސާ ްޓަކައިްދެވޭ ްހިންގުމަށް ްއެާއްޕާޓީތައް ްފާހަގަކުރެއްވި.ްއެހެންނަމަވެސް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވާހަކަ ގެ

ްވާަހކަް ްއިތުުރވަމުންދާ ްރަްއޔިތުންެގްއިުތރުވުން ްސަބަބަީކްާޕޓީގަިއްތިބޭ ްތަފާުތވާ ްޚިޔާލުތަާފތު.ްއެ އަޅުަގނުޑްކުަޑކޮށް

ްއިޤްތިޞާ ްތަނުގެ ްގޮސް ްބޮޑުވަމުން ްބަޖެޓު ްދަންނަވައިލާނީ ްައޅުަގނުޑ ްފުއްދުންތެރިކަންްހާމަކޮށްލެއްވީމަ، ދީ

ްވެސްް ްޚަރަދުަތއް ްކުރާ ްއަދި ްދަތުރުފަތުރާ ްކުރާ ްޓަކަިއ ްމިކަަމށް ްވެްސ ްޕާޓީތަކުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ކުރިއަރަމުންދާއިރު

ްޕަރކެޕިޓަރގެް ްނުވަތަ ްނިސްބަތުން ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ ްބޮޑުވަމުން. ްއަށް ްދަރަޖަ ްއިންތިހާ ްހަމަ ދާނޭ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިތުރުވެގެްންނިސްބަތުން ްއަދަދު ްއެ ްމިދެންނެވިހެން ްއިތުރުވަމުން، ްވެސް ްޚަރަދުތައް ްކުރަންޖެހޭ ނަށް

ްކުރަންޖެހޭް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްހަރަކާތްތައް ްލިބޭްފައިސާ،ްޕާޓީންްހިންގާ ްޓަކައި ްކަމެއްްކުރުމަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް އަންނަ

ްމިހާ ްއެހެންވީމާ، ްބޮޑުެވގެން. ްަވރަށް ްހަމަ ްވެްސްދާނީ ްރަނގަޅޭ.ްހޭދަތައް ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްމެކޭނިޒަމު ްއޮތް ރު
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ދެްއވަމުންްމިްގެންދަަވނީ.ްއެްޕަސެންޓުްއެއީްކުޑަތޯްނުވަތަްބޮޑުތޯްއެްބަހުސްެގ1.1ްްދެންްއޭގައިްޕަސެންޓުްމިހާރުް%

ްގަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމަވާނީ. ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތިން. ްދާކަށެއް ނޑު ްއަުޅގަ ސްުތކުރަީންތެރެއަށް

ނުޑމެންްމިްއުއްމީދުކުރަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްމިނިވަންކަމާ،ްއަިދް ޑިމޮކްރަސީްއެްއގެްތެރެއަށްްފުރިހަމައަށްްވަނުމަށް.ްއަޅުގަ

ްހިމާޔަްތޮކށްް ްޙައްޤުތައް ްައސާސީ ްދެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްޢަދާލަތާއި ްއިޖުތިމާޢީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޓަ ްިނޒާމެްއްރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ްވެރިކަްނކުރުމުގެ ްހިސާބަްށ ްމިހާ ްދުނިޔޭގެ ްއިންސާުނން ްވާނަމަ، ްކަމަށް ަކިއ

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ް ްވެސް ްހަމަަގިއމު ްނިޒާމެްއކަން ްޑިމޮްކރެޓިކު ްވަނީ ްއެނގިަފއި ްހޯދިހޯދުންތަުކން ގާއިމުކުރުމަށް

ްދުރަ ްދިމާލުން ްމިްޑިމޮކްރެޓިކުްނިޒާމާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަމެްއްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްކޮށްގެންވާނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އްދިޔުމަކީ

ނޑުމެންްބަެއއްްބޭފުޅުންް ނޑުމެންނަށްްމިްކުރެވޭްކަންތައްތަކުގެްސަބަބުންްއަުޅގަ ނޫން.ްޑިމޮކްރެސީގެްޅަފަތުގަިއްއަޅުގަ

ްއާދޭ.ްއެހެްނނަމަވެސްްެއއީ ްގޮތް،ްަބއެއްްރައްޔިތުންްޑިސެޮޕއިންޓްމެންަޓކާްހަމައަށްްއެބަ ތުއްުތކުދިން.ްްޑިސެޕޮއިންުޓވާ

ްގޯްސް ްކުެރވުނީމަ، ްކަްނތައްތައް ްދުވަސްވަރުގައި ްހޭނުޖެހޭ ްރަނގަޅަށް ްފުރިހަމަ، ްައދި ްއުމުރުގައި ްމޮޔަ އެމީހުން

ްބަލައިގަންނަންް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމެއްކަން ްދިމާވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްދިމާވާހެން ކަންތައްތައް

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހޭ. ްހަަމްއެބަ ްއެްއަގއި ްއޮންނައިުރްޑޮމިކްރަސީ ްޅަފަތުަގއި ްއެހެންތަންތާގަިއްވެްސްއެފަދަ ުދނިޔޭގެ

ކަންތައްތައްްދިާމވެފައިްހުރިްގޮތަށްްއަުޅަގނޑުމެންްެވސްްެއްތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭނެ.ްއޭގެްތަޖުރިބާްލިބިގަންނަންޖެހޭނެ.ް

ް ްމީެގ ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަހުން ނުޑްއޭގެ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްދަތުރުުކރެވޭނެ ްއަމާޒަށް ރަނގަޅު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްދެއްވާނެ ްވޯުޓ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހެޅި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ އުއްމީދުކުރަމުން،

ްވާަހކަ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްއެުކ ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ކޮުޅްދަންނަވަމުން،

ނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްވައްސަލާމްްޢަލަިއކުމް.ް ްއެއްެސވީތީްޝުކުރުދަންަނވާލަމުން،ްއަުޅގަ

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ްައއިް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްިބޑިން ްޗާބޫާކއި ްއަދި ްވެްއޔާ ްޗަކަ ްާއއި ްަރީއސް.ްއާދެ!ްއަލިފާންބޯޅަ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްއުފާކުރަންޖެހޭް ްމިއަދު ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްއަންނަކަމީ ްހަމައަށް ްޤާނޫނަކާ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްމިއަދު ްޕާޓީތައް ސިޔާސީ

ކަމެއް.ްމިްފުރުޞަތުގައިްާރްއޖޭގައިްއެންމެްފުރަތަމަްސިާޔސީްޕާޓީްއެއްްހަދަންްމަސައްަކތްކުރިްއެމް.ޑީ.ީޕގައިްއޭރުަގިއް

އޭރުްރާއްޖޭގެްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަދިްޕީ.ޕީ.އެމްގެްމިހާރުގެްރައީސް،ްރައީްސްްއެްމަސައްކަތްކުރިްހީާވގިްބޭފުޅުންނާ،

ްފަށްފަށުންް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްއަދި ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްއޭރުގެ ްއަދި މައުމޫނާ

އުމުަގއިްމިްހުރިހާްފަރާތްތަކެއްގެްޝުކުރުއަދާކުރަން.ްއަުޅަގނޑުްދެކޭގޮުތގައިްރާއްޭޖގެްސިޔާީސްނިޒާމުްމިްހިސާބަށްްއަ

ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮްއކަން ްހިއްސާ ްއެ ްަވޒަންކުަރންޖެހޭ.ްއަދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަގު

ްވަރަްށް ްވަނީ ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްމި ްދިޔައިރު ްމަސަްއަކތްކުރަމުން ްކޮމިޓީގައި ްމި ްބިލު ްޕާޓީތަކުގެ ްސިާޔސީ ރައީސް.
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ްދެކޭގޮުތގަިއް ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލު ްހުށަހެޅުނު ްތަޅުމަށް ްމި ްމިއަދު ްދެން ްކުރަްއވާފަ. ްމަޝްަވރާތައް ްއެއްަގއި ްދާއިރާ ފުޅާ

ްިސޔާސީް ްރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލަކަށް. ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ނުވެހިނގައިދާނެ

ްނި ްނިންމާ ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޕާީޓއަކަްށ،ްބަަޔާކްނިޒާމުގަިއްމިއަދު ްވަކި ްުނވަތަ ްމީހަކަށް ްވަކި ްެވސް ްމިއަދު ންމުމަކީ

ްވޯޓަށްްދިޔުމުެގް ދެކޮޅަށްްކުރާްކަމަކަށްްެވގެްނނުވާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުަތކަށްްކުރިޔަްށްއޮތްތާގައި

ްޤަބޫލުކުރަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވިްސނުމަކީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރިން ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގއި ފިކުރެއ2ްްްންޖެހޭ

ްައއުމަީކް ްފިކުރުތަކެއް ްވެްސްއިތުރު ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްިވޔަސް ްީވކަމުަގއި ދޮންވެފައްާކވެފަިއ،ްރައްޔިތުްންބަލައިގެންފައި

ްލޮޅުންއައުމަީކްވެސްްއެކަށީގެންް ްޕާޓީތަކަށް ްފަހުްއެކިއެކި ްއަށް ްޕްރައިމަރީ ްރިާޔސީ ްކަމެއް.ްއަދި ްކަމެއް.ްއެކަީށގެންވާ ވާ

ނޑަށްފަުހް އަޅުަގނޑުްފާަހގަކޮށްލަންްދެންމެްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްލީޑަރުްދެްއކިްވާހަކަަތކައްްވެސް.ްއަދިްޭއގެއިތުރުންްއަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަންްއޮތްްޤައުމީްޕާޓީގެްޕާލަމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްލީޑަރުްދައްކާނެްވާހަކަތައްްވެސްްއަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުގަިއް

ް ްބޭނުންާވްފާހަގަކޮށްލަން. ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއުފުލި. ްއަޑުަތއް ްެއ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވެްސ ްކޮމިޓީަގއި ެއއީ

ްިމް ްވެރިން ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކުރިން، ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްބިލަށް ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ވާހަކަތަަކކީ

ްއަުޅަގނޑު ްދޭތެރޭްސީރިއަސްކޮްށްވިސްނަންޖެހޭނޭ.ްއެއީ ްކުދިްކަންކަމާ ްރާއްޖޭގައި ްބިލަކީ ްހާލެްއގަިއްމި ްއެްއވެސް މެން

ޕާޓީތައްްނުވަތަްކުދިްޕާޓީތަކުެގްޙައްޤުގައިްަވކާލާތުކުރާްމީހުންގެްފިކުރުްމުޅިްނިޒާމުންްނައްތައިލެވޭްބިލަކަށްްވެއްެޖއްޔާް

ނޑުްމިވާހަް ނޑުެމންނަކަށްްނުދެވޭނެ.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ކަްދައްކަީންތަޖުރިބާކާރެްއގެްމީގެްމަންޒިލަކަށް

ް ްސިޔާސީ ްބޮޑު ްއެްނމެ ްާރއްޖޭެގ ްޭއެގ2ްްހައިސިއްޔަތުން. ްަހއިސިްއޔަތުން. ްމީހެއްގެ ްފުރާފަިއވާ ްއިސްމަޤާމުތައް ޕާީޓގެ

މީހުން،ްމިްރާއްޖޭގެްިސޔާސީްމަޝްރަޙުގައިްއިސްްމަޤާމުތަްއްފުރާފައިްހުރިްމީހުންްވަރަށްްމަދުވާނެ.ްރައީސްްަމއުމޫނާް

މަަސއްކަތްކޮށްަފއި،ްރައީސްްނަޝީދާްއެކުްވެްސްމަސައްކަތްކޮށްފައިްމިްދަންނަވަނީ.ްމީގައިްައޅުަގނޑުްމިްްއެކުްވެސް

ްެއްއް ްރައްޔިތުން. ްދިވެހި ްހަަމ ްއެއްަބއެއް. ްހަމަ ްއުޅެނީ ްޕާޓީތަކުގައި ްމި ްދަންނަވާލަންތޯ ްއުޅުުނއިރު ޕާޓީތަކުަގއި

ްމިދެން ްބަެޔއް. ްއުއްމަެތއްެގްއެއް ްއެއް ްައޅަނީްއިހުސާސެއް. ްއެއްޗެހި. ްޅަ ްއެަބްހުރި ްއަޅާަފއި ްލީޑަރުން ްިސޔާސި ނެވި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްރަނގަުޅކުުރމަށް ްނިޒާމު ްމި ްާރއްޖޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްސަބަބުން. ްމީހުންގެ ްބަެއއް ްއުޅޭ ކައިީރގައި

ުކރުމަކީްއެއީްރަނގަޅުްކަެމއްްއެްއވެސްްހާލެްއގައިްެއއްވެސްްމީހަކު،ްނުވަތަްެއއްެވސްްފިުކރެއްްނައްތާލުމަށްްމަސައްކަތްް

ްިޑވޮލޮޕްމެންޓުް ްމޯލްޑިވްސް ްޖެހޭ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ނޫން.

އެލަޔަންސްްއަްށ،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއާއިްޢަދާލަތުްޕާޓީްާއއިްަޤއުމީްޕާޓީްއަށްްެވސް،ްމިްފިުކރުތަކުަގއިްދިވެހިްދައުލަތަށްް

ްއެްއވެސްްޚިދުމަތްކު ްއަޅުަގނޑުމެން ްހޯދަން. ްގޮތް ްުއޅެވޭނެ ްތެރޭގައި ްނިޒާމުގެ ްމި ްމީހުން ްއިސް ްސިޔާސީ ރަމުންދާ

ްނޫން.ް ްެއއް ްނައްތާލަފަ ްަފއިންައރައި ްބޮލަށް ްއަނެކަކު ްއެަކުކ ްހޯއްދަންވާނީ ްކުރި ްގޮތުްނ ްސިޔާސީ ހާލެއްގަިއ

ްަރއްޔިތު ްާތއީދާއި ްރައްޔިތުންގެ ްހޯދަންާވނީ ްކުރި ްގޮތަކަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްއެނޫން ްވޯޓުން. ްރައްޔިތުްނގެ ްލޯތްާބއި ންގެ

ްދިވެހިާރއްޭޖެގް ނުޑްދެކޭގޮތުަގއި ްއަުޅގަ ްނޫން. ްނިޒާމެއް ްތާއީދުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިޒާމަކީ ްނައްަތއިލާ ްއެއްޗެހި ޤާނޫނުން
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ނޑުްއެދެނީްރައްޔިތުންގެްާތއީދުްއަބަދުެވްސްރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްކުރާްމީހުންނަށްްދާނީްއޮހެމުން.ްއެހެންވީ މާ،ްއަުޅގަ

ްޕާޓީަތކަށްް ްއެ ްނެތިގެންދާއިރު ްެވސް ްޕާޓީަތއް ްކުދި ްވިްސނައި، ްއިތުރަށް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް މި

ްހިންގުން.ް ްފިކުރު ްލީޑަރުން ްގްރޫޕުގެ ްޕާލަމެންޓްރީ ްޮގތަކަށް ްކުެރވޭނެ ްމަސައްކަތެއް ްޒިންމާދާރު ްވުޖޫދުަގއި ވެސް

ްހަމަގައި ްިރޔާީސްއަޅުަގނުޑ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެޭކގޮތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްުކރާނަން. ްމަަސއްކަތްަތއް ްއެކަމުަގއި ްވެްސ މު

ްޮޗއިްސް ްގިނަ ްވީހާވެސް ްޫނން. ްނައްތައިލާކަށް ްޕާޓީތައް ްލީޑަރުންތައް ްައޅުަގނޑުމެންޖެހޭނީ ްވެސް އިންތިޚާބުަގއި

ް ްނިންމުން. ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްނިންމާ ްރަްއޔިުތން ްދީ، ްގޮްމީރައްޔިތުންނަށް ްމި ްއެްއޗެއް. އަީކްްޑިނރައްޔިތުންގެ

ްއެކަަމށް.ްރަ ްނިންމީމާ ްމީހުން ްއެ ްެއއްެޗްއ. ްރަްއޔިތުންގެ ްެވރިކަމަކީ ްމި ްެއއްެޗއް. ްهللްالحودوއްޔިތުންެގ އައްސަލާމްް.

ްޢަލައިކުމް.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއާދެ!ްސިޔާީސްޕާޓީތަުކގެްބިާލްބެހޭްގޮތުންްމިއަދުްމިތާަގއިްްއައްސަލާމްްއަލަިއކުމް.ްޝުުކރިއްޔާ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްދުވަހެއް ްޚާއްަޞ ްވަރަށް ްމުނާސަބު، ްވަރަްށ ްވާހަކަދަްއކަން ްއެ ްމީ ްނަމަ ްދަންނަަވއިލާ އެްއޗެއް

ްގޮތުން ްބެހޭ ްޕާޓީތަކާ ްބޮޑެތި ްޕާޓީތައް ްކުދި ްތަނުގައި ްމި ްއާދެ! ްދުނިޭޔެގްްޤަބޫލުކުރަނީ. ްވާހަކައިަދއްލާއިރު މިއަުދ

ްބިލުް ްމި ްމިއަދު ްހިނގާ، ްބަލަމާ ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަަދއްކާިއރުގައި ްމިސާލުނަގަިއގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ކަންކަމުން

ްކުރަން.ް ްމިކަން ްގޮތަށް ްޯނންނަ ްވުޖޫުދގައި ްޕާޓީތައް ްކުިދކުދި ްކުރަނީ ްމި ްމަސައްކަތް ްޕާޓީތަކުން ްބޮޑެތި ފާސްކުރަން

ްބަލައިލާއިުރްއެހެން ްޤައުމުތަކަށް ްުހރި ްކުިރއަރާފައި ްދުނިޔޭގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްވިސްނަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނަމަވެސް

ްއަދިް ްޤައުމުތަްއ ްމިނޫންވެސް ްއަދި ްއޮސްޓްރޭިލޔާ ްަބއެްއްްކެނެޑާ، ްވީނަަމވެސް ްބަލައިިލކަމުގަިއ ްއަށް ސްރީލަންކާ

މީހުންްސިޔާސީްޕާޓީްއެއްަގއިްތިބެގެްނ511ްްހުންްއިނޭގތޯ.ްއެންމެްމ511ްީޤައުމުތަކުަގއިްސިޔާސީްޕާޓީްހެދޭްއެންމެް

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަްށްވަންޏާ ްބަލާ ްމިސާލުން ްމިދެންނެވި ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްހެދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަުދްއަުޅގަ ޕާޓީ

ްއަޅުގަް ްއެހެންނަމަވެސް ްމާނައިގަ. ްެއ ްދެންނެވިދާނެ. ްވެސް ްކުރީގައޭ ްވުރެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްގޮަތީކްތިބީ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު

މިއަދުްކުދިްޕާޓީތަކަްށްފުރުަޞތުްނޯންނަްގޮތަށްްމިްބިލުްާފސްކުރާއިުރ،ްނޫނީްމިްޤާނޫަނކަށްްާވއިުރގަިއްދެންްމީގެންް

ނުކުންނާނެްއެހެންްނަތީޖާތައް.ްއަދިްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުގައިްތިބިްބޮޑެތިްޕާޓީތަކުންްމިކަންްކުރާއިުރގައިްމީގެްފަހަތުގަިއް

ްއަ ްބޭނުންވާްއޮތް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަކީ. ްވިސްނަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްމަޞްލަޙަތު، މިއްލަ

ނޑުމެންނަށްް ކޮންމެްގޮތަކަށްްބިެލއްްމިއަުދްފާސްކުރެވިދާނެ.ްއެކަމާްދޭެތރޭގައިްޝަްއކުކުރާކަށްްާޖގަްއެއްްނެތް.ްއަުޅގަ

ްއެނގޭ.ްއާދެ!ްއެހެންނަ ްއެބަ ްގޮތް ްއޮތް ްކުރިންްމެޖޯރިޓީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ މަވެސް

ހާސްްމެންބަރުންްތިބެެގންްނޫނީްޕާޓީްނެހެދޭްގޮތަްށ11ްްމިދެންނެވިހެންްމިދެންނެވިްކަންތައްތަކުެގްއަީލގަިއްޕާޓީތަކަްށް

ްރާއްޭޖގެ ްމާލެއިންނާއި ްޕާޓީަތކަށް ްސިޔާސީ ްއުފެދޭ ްދެން ްމިހާރު ްއަދި ްވެސްްްއޮންނައިރުަގއި ްބިން ކަންކޮޅުތަކުން
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ްއެް ްމަޖުބޫރުކުރާނެހެން ްބޭންުކތަކަށް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދުވަްސކޮޅަކުްނ ްއަދި ްއާދެ! ްއޮތް. ްއެބަ ްވާހަކަ ލިބެންޖެހޭނެ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއެހެންނަމަވެސް ްއިނގޭތޯ. ްހެދިދާނެ ްވެސް ްމިހެން ްއިނގޭތޯ. ްދޭން ްވެސް ްލޯނު މީހުންނަށް

ްއެން ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރާްވިސްނަންޖެހެނީ ްވެސް ްތަނެއްަގއި ްކޮންމެ ްބަޔަކަށް،ްވަިކްމީހަކަށް،ްދުނިޔޭގެ ްއެއް ްމީހަކަށް މެ

ްމީހާެގް ްމުއްސަނދި ްއެންމެ ްއަށް، ްމީހާ ްއާަދއިެގ ްއެންމެ ްހަދަންޖެހެނީ ްޤާނޫނު ްޮއވޭ ްއުސޫެލއް ްެއއް ްއަސާެސއް، އެއް

ްބި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެީއކީ. ްނޫން ްކަމެއް ްކުާރ ްބަަލއިގެން ްއޮތް.ްސްޓޭންޑެޑަށް ްއެަބ ްަކންބޮޑުވުންތަެކއް ްހަމަ ލުަގއި

އަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮުތގަިއްމިްބިލުްފާސްވެގެންދާއިުރަގިއްދެންްދިމާވާްއަނެއްްޤާނޫނީްމައްސަލަްއަީކްމިްތަނުގަިއް

ް ްޤާނޫނީ ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްޕާޓީތަކަށް ްމަދު ްމެންބަރުން ްވަރަްށވުރެ ްވިާދޅުވާ ްތި ްޕާޓީތައް، ްތިބި ގޮތުްންއެބަ

ޕާޓީތަކުންްއިންތިޚާބުވެގެންްައއިސްްމިްމަޖިލިސްްތަމްސީލުކުރާްމެންބަރުންްވެސްްއެބަްތިބި.ްފަހަރެއްގައިްއޭގެްމީހަކަްށް

އަޅުަގނޑުްވެްސްވެދާނެ.ްއެހެންވެއްޖެްއޔާްދެންްެއްމީހުންނަށްްދެންްއެކަންެވގެންދާނީްކޮްނގޮތަކަށްތޯ.ްއެކަންްވެސްްިމް

ނޑުްދެއްކިްވާހަކަްެއއް.ްބިލުގެްތެރެއިން،ްެއްއވެ ސްްމާއްދާްއެްއގެްތެރެއިންްފެންނާަކށްްނެތް.ްމީްއެްކޮމިޓީގައިްައޅުގަ

ްދިވެހިރަްއޔިތުންނަށްް ްިނކަމެތި، ްވަރަށް ްވާހަކަދެއްކީަމ، ްކޮމިީޓަގިއ ްައޅުަގނޑު ްދިާފޢުގައި ްކަމުގެ ްމި ކޮންމެއަކަސް

ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްމީހުންނަށް ްހިންގާ ްޕާޓީތައް ްމިހާރު ްިޢއްޒަތްތެިރްނޫންނަމަ ްަބއެއް ްކޮމިޓީގައި ްވާހަކަަތއް ްއެ ްގޮތަށް ވާ

ް ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްގެންދިޔައީ. ްވާހަކަދައްކަވަމުްނ ްބޭފުޅުންނަށ3ްްްމެންބަރުން ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްހަމަނުވާ ހާސް

ްަޔއުމިއްް ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭ ްމުއައްސަސާތަާކ ްމިނިަވން ްދިރާސާކުރެްއވި ްބިލު ްމި ްބޭނުންވަނީ، ްހޯއްދަވާަފިއްދަންނަވާލަން ޔާ

އެއާްބެހޭްގޮތުންްމިްމައްސަލައިަގއިްއަދިްކޯޓަށްްދާންްބޭނުންވާްބަޔަކުްކޯޓަށްްދާއިުރގަިއްވެސްްމިްދައްކާފައިްއުސޫީލް

ް ްއަަދދު ްއެްއަގއި ްޕާޓީ ްވަުރެގްސިޔާސީ ްމި ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބަލާއިުރގަިއްެވސް ްއެީއ11ްްމައްސަލަތަކަށް ްވާކަން ހާހަށް

ނޫނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިކަންްކުރަންޏާްުކރަންޖެހޭނީްދުނިޔޭގެްއެހެންްަތންތާގައިްވެްސްމިކަންްކުާރްލާޒިމްކުރާްކަެމއްް

ްަރއްޔިތުްނެގް ްއަުޑއިވެމުންދޭ، ްއަިއސް ްފަހަކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްއެ ްެއގޮތަށް ްހަމަ އުސޫލުންނޭ.

ްލިބު ްޕެންޝަން ްއިނާޔަތާއި ްމެންބަރުންނަށްްވެސް ްއޮްނނަްމަޖިލީހުގެ ްއެކަން ްތަންތަނުގައި ްއެެހން ްދުނިޭޔގެ މުގައިްވެސް

ްހުރިާހް ްދުނިޔޭގެ ްދޭ. ްއެބަ ްވާހަކަދައްކަމުން ްތަންތާ ނޑުދޮށް ްހެދިގޮ ްބޭބޭފުޅުން ްބައެއް ްެވސް ްއޮުޅވާލަިއގެން ގޮތް

ރައްީޤވެފައިްހުރިްތަނެއްަގއިްވެސްްމަޖިލީހުގެްެމންބަރުކަންްކުރާްބޭފުޅުންނަށްްޕެންޝަންްލިބޭްއިނގޭތޯ.ްމިައށްވުރެްތަ

ްއެްއް ްވީނަމަވެސް ްބެލިކަމުގައި ްތަންތަނަށް ްމި ްއޮްސޓްރޭލިޔާ ްކެނެޑާ، ްމިދެންނެވި ްކުރިްނ ނޑު ްއަުޅގަ ޤައުމު.

ްބޭފުޅުންނަްށް ްއެ ްވެސް ްދުވަްސތަކަށް ްދާ ްނުހިނގާ ްމަޖިލިސްތައް ްއެ ްމުއްދަތަކަށް ްވަކި ްއަދި ްވެސް ދައުރުކުރިޔަސް

ްހަމަޖެހި ްލިބޭްއުސޫލުތަކެއް ްބޭފުޅަކުްޕެންޝަން ްމުއްސަނދި ްމަޢުލޫމާތު ްބޭފުަޅކު،ްވަރަށް ްއޮވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްރޭގައި ފައި

ްރޭްމިމަޖިލީހަށްްފާޑުކިޔަމުންްއެްވާހަކަްވިދާުޅވެފައިްއޮތީަމ،ްއަޅުަގނޑުްއެްވާހަކަ...

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށީްއު
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ްޢިްއޒަތް ނޑުމެންްޝުކުރިއްާޔ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްބަހުސްކުރެވޭިއރު ްމެދު ްބިލާ ްޕާޓީތަުކެގ ްިސޔާސީ ްަރއީސް. ތެރި

ްމިހާރުް ްޤައުމުގަިއ ްމި ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތަެކއް ްގިަނ ްވަރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްޑިޮމކްރަސީ ްއައި ްމި ްމިއަދު ްއަދި ްއާާލަވމުންދާކަން. ްއަަށގަނެ، ްއަހުލުވެިރވެފަިއާވްްޑިމޮކްރެސީ ްދިވެިހރައްޔިތުން ައކީ

ް ްޤައުމުގައި ްމި ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ.ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއްކަން ްޑިމޮކްރެސީ ވަރަކަށްްިސޔާސ16ްްީބަލައިގެންފަިއވާ

ްފަރާތްތައް ްހަރަކާތްތެިރވަމުންދާ ްޕާޓީތަކުަގއި ްިސޔާސި ްވެސް ްފަރާތްތަކަކީ ްވަރަްށްގިނަ ްހަމަ ްއޮތްއިުރގައި .ްމިހެންްޕާޓީ

ްއަީކް ްޑިމޮކްރަސީ ްބުނަނީ، ްމި ްފަރާތްތަކުން ްދެޮކޅު ްަބއެއް ްކަންތައްަތކާއި ްސިޔާސީ ްހުރިއިުރގަިއ ްކަންތައްތައް މި

ްއެހެންވީމާ،ް ްޤަބޫލުކުރޭ. ްޑިމޮކްެރސީ ްދިވެހިރައްޔިތުން ްޙަޤީޤަަތކީ ްމިއަދުގެ ްނޫނޭ. ްއެްއޗެއް ްޤަބޫލުކުރާ ތިމަންނާމެން

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއާއިްސިޔ16ްާމިއަދު ްޑިމޮކްރެސީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަނީ. ްހެދިފައި ްޕާޓީ ސީ

ްވަރަށްް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްކަންތަކަކީ ްހުރިހާ ްހިނގަމުންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގުޅުން.ްމިއަދު ްހުރި ްމަޖިލީހާ ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތައް ްެއ ްކަންތައްތައް. ްބަލަމުްނދާ ްބަލަިއގަނެ، ްކުރިންްބޮޑަށް ްީމގެ ްއެނގޭ. ްމިއަދު ންނަށް

ްއަބަދުވެސްް ްވެސް ްއެންމެން ްނެތި، ްމިއަދު ްޑްރާމާތައް ްސިލްސިލާތަކާއި ްފެންނަމުންދިޔަ ްޓީ.ވީަތކުން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްފާޑުކިޔުމަށް. ްއެއަށް ްބަލައި، ްބެލުމަށް. ްކަންތަްއ ްހިނގަމުންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި މަސްއޫލުެވގެންދަނީ

ްފާހަަގކުރަން.ްމަޖިލީހަ ްެއކު ްައޅުަގނުޑްއުފަލާ ްބަަލިއގެންފައިާވްމަޖިލީހެއްކަން ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްމިޤައުުމގައި ްވެސް ކީ

ްހަރަކާތްަތްއް ްސިޔާސީ ްވަަރކަށް، ްއިތުރުވި ްހަމަނުޖެހުންތައް ްސިާޔސި ްޤައުމުގައި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ހުރިްހޫނުކަންްމިްމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްފެންނަމުންދާނެ.ްއެކަންްމިއަދުްވެްސްްއިތުރުވިްވަރަކަށް،ްއެްހުރިހާްހަރަކާތެއްގެ

ްވެސްް ްމަޖިލިސް ްވަރަކަށް ްއެިޅގެންދިަޔ ްހަމައަކަށް ްކަންތަްއތައް ްޤައުމުގައި ްދަނީ. ްމި ްހިނގަމުން ްމަޖިލީހުގައި މި

ްއެހެންނަ ްހިނގަމުންދާނެ. ްގޮުތގައި ްރަނގަޅު ްވެސް ްކަންަތއް ްމަޖިލީހުގެ ްހުރިހާްމައިތިރިވެ، ްއުޅޭ ްޤައުމުަގއި މަވެސް

އުދާހަކީްމިްމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްވެސްްއުފުިލގެންދާނެްއުާދހަށްްވާތީްމިއަދުްމަޖިލީހުންްމިްކަންތައްްފެނިގެންްމިްދަނީ.ް

ްދައުލަތުންް ްނޫން. ްޕާޓީތަކެއް ްހިްނާގ ްހަރަކާތެއް ްސިޔާސި ްކަހަަލ ްއެްއވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްޕާޓީަތކަކީ ްސިޔާސީ ކުދިކުދި

ްހިންގަމުންދާްފައި ްޖަހައިގެން ްނަންބޯޑެއް ްބަދިގޭަގއި ްނުވަތަ ްސިޓިންރޫމުަގއި ްޭގގެ ްބޭނުމުގައި ްފައިސާގެ ްއެ ްދޭތީ ސާ

ް ްމިދިޔަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޕާޓީތަކެއް. ްުއވައިެލވެންޖެހޭނެ ްޤައުމުން ްިމ ްމިއަދު ްޕާޓީތަަކކީ 4ްސިޔާސީ

ް ްމިޤައުމައި ްތެރޭަގިއ ްއަހަުރގެ ްކޮންކަަހލ16ްްަވަރަކަށް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްދިޔައިރު، ްހެދިގެން ްޕާޓީ ވަަރކަށް

ްކަންަތއްް ްައޅުަގނޑުމެން ްބިނާޮކށް، ްމަްއޗަށް ްަހރަކާތްތަކުެގ ްއެ ްވަނީ. ްހިންގާފައި ްޕާޓީަތްއ ްއެ ހަރަކާތްތަކެއްތޯ

ްޤަބޫުލކުރަންޖެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހެދިގެންދާއިރުަގއި ްޕާޓީތަކުެގްބިލު ްސިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންްނިންމަންޖެހެނީ.ްމިއަދު ހޭނެ

ްހަރަކާތްތައްް ްިސޔާސި ްޤައުމުގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްއެ ްނިމިގެން ްބިލު ްއެ ްމިއަދު ްއަލީަގިއ ްތަޖުރިބާގެ ހޯދާފައިވާ

ްފަރާތްތަކެއްތޯ،ް ްހިންގަނީްކޮން ްޕާޓީަތއް ްއުސޫލުންްސިޔާސީ ްޑިމޮކްެރޓިކު ްޤައުމުގައި ްފަރާތްތަކެއްތޯ،ްމި ހިންގަނީްކޮން

ް ްޤައުމުގަިއ ްަޤއުމަށްްމި ްމި ްމިއަދު ްާޕޓީތަކަކީ ްސިޔާީސ ްކުދި ްއެހެންވީމާ، ްއެނގޭ. ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ރަްއޔިތުންނަށް
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ްވުޖޫދުންްއުިވގެންދާނެ.ްމިްޤައުމުަގއިްދެތިންްބޮޑުްސިޔާީސް ބޭނުންވާްޕާޓީތަކެއްްނޫން.ްެއްޕާޓީތައްްމިްބިލުްއައުމުން

އުުމގަިއްސިޔާީސްހަރަކާތްތަްއްހިންގަންްބޭނުންވާްފަރާތްތަްއްޕާޓީްއޮންނާނީ.ްެއްސިާޔސިްާޕޓީގެްހިާޔވަހިކަމުަގއިްމިްޤަް

ނޑުްައިދް އުޅެންޖެހޭނީ.ްމިްޤައުމުގައިްދީނީްގޮތުންްވަކިްފިކުރެއްްގެންގުޅޭްބައެްއ،ްސިޔާސީްޕާޓީްއެއްްއޮތުމަކީްއަުޅގަ

ނުގެްތަރަހައިގެްތެޭރަގއި،ްއެހެންްމީހުންްވެސްްޤަބޫލުކުާރނެްކަމެއްްނޫން.ްހުރިހާްސިާޔސީްޕާޓީތަކަކީްވެސްްއިސްލާްމދީ

ްގޮތުްން ްދީނީ ްވާންޖެހޭނެ. ްޕާޓީަތކަކަްށ ްސިޔާސީ ްހިންގަމުންދާ ްއެކަަށއެޅި، ްތެރޭަގއި ްުއސޫލުގެ ްިރވެތި އިސްލާމްދީނުގެ

ްމާތްވެގެްނާވް ްވެސް ްއެންމެންނަކީ ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްކަންތަކަށް ްސިޔާސީ ްގެންގުޅުމަކީ ްފިކުރެއް ވަކި

ް ްނޫިނއްޔާްއިސްލާމްދީނުގަިއ ްެވގެން ްކަމުގަިއ ްއިސްލާމުން ްލޮބުވެތި ްމަސަްއކަތްކުާރ ްތެރޭަގއި ތަރަހަިއެގ

ްކޮންމެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްނުބޭއްވޭނެކަން ްއެކު ްއެއްބަިއވަންަތކަމާ ްޤައުމު ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހެކިތަކެއް.ްއެހެްނީވމާ،ްސިޔާސީ ްޤަބޫލުކުރާ ްމިއަދު ްވެސް ްމިްްދިވެހިރައްޔިަތކު ްއެކަށަެއޅިގެންާދއިރުަގއި ްބިލު ޕާޓީތަކުގެ

ްއެން ްަމގުފަހިވާނެ ްޑިމޮކްރަސީއަކަށް ްފުރިހަމަ ްެވގެންދާޤައުމުަގއި ްކަންތައްަތއް ްެމހައި ްަދއުލަތުެގްނެ. ހަމައެއާެއއްކޮށް

ްފައިސާ ްޚަރަދުކުރާ ްްބަޖެޓުން ްއަކީ ްގޮުތގައިްއެންމެ ްް،ބޭނުންތެރި ްއެކަންއެންމެ ްގޮުތގައި ްފައިދާހުރި ްަރއްޔިތުންނަްށ

ްފައިސާ ްޤަބޫލުކުާރްްއަށްްކުރެިވގެންދާނެ ްރައްޔިތުން ްމިހާރުވެސް ްޕާޓީތަކަކީ ްސިޔާސީ ްބޮޑެތި ްސަބަބަކީ ވެގެންދާނެ.

ްހަމަތަކު ްޑިމޮކްރަސީްއުސޫލާއި ްރިވެތި ްޕާޓީތަަކކީ ްސިޔާސީ ްއެ ްޕާޓީތައް. ްސިޔާސީ ްހިނގަމުންދާ ްމަތިން އުސޫލާްްގެގެ

ްޑިމޮކްރަ ްޕާޓީތަކަށްްިޓކުއެްއގޮތަށް ްސިޔާސީ ްހިނގަމުންދާ ްމަތިން ްރަްއޔިތުންްްހަމަތަކުގެ ްދިވެހި ްެއހެންވީމާ، ވާތީ.

ްޕާޓީތައް ްސިާޔީސ ްހަރަކާތާއި ްސިޔާސީ ްާއއި ްޑިޮމކްރަސީ ްް،ޤަބޫލުކުރާތީވެްއަބަދުވެސް ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހަށްްިމއަދު ްމި

ްއެް،ހުށަހެޅި ްފާސްެވެގން ްައވަހަށް ްވަރަށް ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްުއއްމީދެއް.ްްއަދި ްއޮތް ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ދަނީ.ްެއއީ

ްޑިމޮކްރަްއަޅުަގނޑުމެން ްުބނަނީ ްކަންތައްކުްޓިކުއަބަދުވެސް ްތަޞަްއވުއުސޫލުން .ްއެމް.ޑީ.ީޕްަރކީރާށޭ.ްއެީއްއެމް.ީޑ.ޕީގެ

ްރައްޔިތުންނަ ްއެންމެހައިއިން ްބޭނުންވާ ްގެނެސްޭދން ްމަސައްކަްތކުރާނީްްށް ްައބަދުވެސް ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ކަންތައްތަކަކީ.

ް ްގާއިުމކުރުމަށް. ްެއއް ްިޑމޮކްރަސީ ްފުރިހަމަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއިސްލާީމ ްއޮތްތަރަހަދިވެހިރާއްެޖއަކީ ްތެރޭަގއި ް،އިެގ

ްދިރި ްރައްޔިތުން ްދެްއވިްލޮބުވެތި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްލެހެއްޓެވުމަށް. ްގޮުތަގިއ ްޤައުމެއް ްއިސްލާމީ ުއޭޅ

 ފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްމަދުްޢަބްދުހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްއި

ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްފްލޯގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބިލު ްޕާީޓތަކުގެ ްރައީސް.ްސިޔާސީ ްޢިއްަޒތްތެރި ބިލެްއްް`ްޝުކުރިްއޔާ

ްބިލެއް ްއުފާކުާރްް،ގޮުތގަިއްޮއވެްގެހުށަހެޅި ްއެކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިމެމުންދާތީ ްެއްބިލު ުދވަސްަތކެްއވުމަށްފަހުގަިއްމިއަދު

ްދަ ްރައީސް.ވާހަކަ ްޢިއްޒަްތތެރި ްޕާޓީތަކުްްންނަވާލަން. ްސިޔާސީ ނޑުމެން ްބާރުއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބިލުަގިއ ްންްއެޅިގެ

ވީްވަކިްއަދަދެްއގެްމީހުންްތިބެގެންްނޫނީްސިޔާސީްޕާޓީްއެއްްނުއުފެއްދޭްގޮތަށްްހެދުމަށް.ްމިދެންނެް،ކުދިކުދިްޕާޓީތަކަށް
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ްއެބަްސަބަބަކަށް ްވިސްނާލަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކޮންމެްް.ޖެހޭްވަީނ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްިމއަދު ްޕާޓީަތކަކީ ސިޔާސީ

ްމިންވަެރއްް ްވަކި ނޑައެޅޭ ްކަ ްވެސް ްޕާްގެއަހަރަކު ްއަންނަ ްދެމުން ްވެސް ްއެފައިސާ ްދޭއިުރަގިއްްޓީތަކެއް. ފައިސާ

ރައްޔިތުންްޤަބޫލުކުރާްެލވަލެްއގައިްމަަސއްކަތްތަެކއްްހިންޭގްް،ޓަކައިްމަސަްއކަތްކުރާްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްރަްއޔިތުންނަށް

ްއެ ްްބަޔަކަށް ްދިނުމަކީ ްފައިސާ ްފެނޭްއެއީ ްއެބަ ނޑަށް ްކަންތައް.ްއަުޅގަ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ައޅުަގނޑު

ަދއުލަުތެގްްިއގެންްވަރަށްްމަދުްމީސްކޮޅަކާްެއއްކޮށްްތިެބ،ްއެހެންނަމަވެސްތުވެދިޔަްތަުނގަިއްސިޔާީސްޕާޓީތައްްހަދަފާއި

ްއެ ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއްްބަޖެޓުން ްހަރަކާތެއް ްެއްއެވސް ްމައިދާނުގައި ްސިޔާސީ ްހަމައެކަނި ްފިޔަވައި ްނެގުން ްފައިސާ ދޫކުރާ

އެއްގެްޖަލްސާްެއއްްްނުކުރޭ.ްއަދިްސިާޔީސްޕާޓީްންްއިންތިޚާބެއްގައިްވެސްްވާދަެއއްނުހިންގާްޕާޓީތައް.ްއެންމެްކުަޑމިނު

ްހިންް ްޕާޓީއަކުން ްިސާޔސީ ްއަދި ްނުބާްއވާ. ްހިންގުމެއްވެސް ްހަރަކާތެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ަދއުލަތުެގްް،ނެތިްގަންޖެހޭ

ްބޭނުންކުރަމުން ްފައިސާ ްލިބޭ ނޑުމެންނަށްބަޖެޓުން ްއަުޅގަ ްޕާޓީަތްއ ްސިޔާސީ ްއެބަފެްދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޖެހޭްްނުނު.

ްެއކަމަކަށްް ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްުއޅޭއިުރގަިއްއަދި ްހަރަާކތްތަކުަގއި ްިސޔާސީ ްޚަރަުދކުރެޭވއިުރގަިއްްއަޅުަގނޑުމެން ޓަކައި

ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްބަލަން. ްގޮެތއް ްޚަރަދުކުރެވޭނެ ްއެފައިސާ ްގޮުތގައި ްމީހުންްްގެެއއްްރަނގަޅު ްއަދަދަކަށް ްވަކި ގޮުތގައި

ނަޑއަޅަންްއެބަނެތިއްޔާް ނޑުެމންްކަ މާނަައކީްިސޔާސީްގޮތުންްްޖެހޭ.ްޭއގެްބަަލއިނުގަަނވޭނެްުއސޫލުތަކެއްްވެްސްއަުޅގަ

ސިޔާސީްޕާޓީްެއްއްް،ޅުަގނޑުމެންްދޫކޮށްލުމެްއްނޫން.ްސިޔާސީްފިކުރުްިވއްަކއިގެންްމަދުްމީހުންކޮޅެއްްހިމެނޭްފިކުރުްއަ

ްތިެބވޭނެް،އުފައްދަިއގެން ްތެޭރގައި ްޖަާމޢަތެއްގެ ްކަމަށްް،ެއވަރުގެ ްހުރި ްބުރަދަނެއް ްިސޔާސީ ްސިޔާީސްްއެވަުރގެ ވަންޏާ

ްނުހެދޭ ްއެއް ްސަބަޕާޓީ ްއެްއެވސް ްރައީސް.ންވީ ްޢިްއޒަްތތެރި ްނެތް. ްބައެްއެގްބައެްްއެްްބެއް ްިވސްނުން ްފިކުރާއި އްގެ

ްމަ ްޤުތެރޭގައި ްމިންވަރަކަށް ްްއެބޫލުެވގެންދާ ްއެްެއއްޕާޓީ ްއެހެންވީމާ،ްްޔަކާބަްޫނނީ ްއިތުރުެވގެންދާނެ. ްމީހުން ުގޅޭ

.ްދޭްއަދަދުްބަދަލުކޮށްލުމަކުންމީހުންނަށްްސިޔާސީްޕާޓީްެއއްްހ11111ްެނުޖެހޭ.ްކަންޮބޑުވާކަށްް،ަގނޑުމެންްހާސްވެްއަޅު

އޮތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަޅުަގނޑުްހަމަްކަންބޮޑުޭވްްޤައުމުގައިްއޭރުްނވެސްްވިްއސަކަށްްޕާޓީްހެދުމުގެްޖާގަްެއބަްމި

ްއޮވެްް،ތަށްްމަދުމަދުްމީހުންކޮޅެއްްތިބެމިދެންނެވިްގޮ އަދިްޭބނުންްނެތްްގޮތުގައިްަދއުލަތުެގްް،ގިނަްސިާޔސީްޕާޓީތަކެއް

ްފައި ްބަެޖޓުން ްދައުލަުތގެ ްނޫނީ ްދީފައިސާ ްމިްްއެް،ސާ ްއެހެންވީމާ، ްމައްޗަށް. ްދިއުމުެގ ްބޭނުންކުރެވެމުންދާ ަފއިާސ

ްވާީތވެ ްކަންތައްތަކަށް ްވިްސނާލަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީްެވސް ްބޮޑަްށްް،ހުރިހާ ްވަރަށް ނޑު އަުޅގަ

ްއެ ްބިލުގައި ްހަމަ ްްއޮތްްތާއީދުކުރަން ްކަމުގ11111ްަގޮތަށް ްއަދަދު ްޕާޓީގެ ްއެއީ ނޑައެޅުމަށް.ްޢިްއޒަތްތެިރްމީހުން ިއްކަ

ނޑުމެންްސިާޔސީްވާހަކަްރައީ ވެްސްްއްތަކާނޑުމެންްޤައުމުގެްކަންތަދައްކަންޖެހޭ.ްސިޔާސީްޕާޓީތަކުންްއަޅުގަސް،ްއަުޅގަ

ްިދގެއް ްވާހަކަ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހަަމވާަކށް. ްވަގުތު ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ުނކުރާނަން.ްްވިސްނަންޖެހޭ.

ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުް ްބޭނުމަކީ ްޮބޑު ްއެންމެ ްޕާޓީތަުކގެ ްސިާޔސީ ްއަްްނިންމާލަނީ ްއިހަވަންޫދގައިްެވސް ްޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކެ ްމިފަަދްް،ޑިނކަރަންޓު ްމި ްދައްކަންޖެހެނީ ްނިުކމެ ްޕާީޓއަކުން ްސިާޔސީ ްވާހަކަ ްތިބެްނވާ ްއަނދިރީަގއި ރަްއޔިތުން

ްހުރީމާ ްޕާޓީތައް ްސިާޔސީ ްމަސައްކަްތކުރެވޭ ްކަނުއަނދިރީގަިއްކަންތައް،ްގޮތަކަށް ްމީހުން ްރައީސް،ްަބޔަކު .ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްނެހެދިކަމުގައިްތިބޭ ްއަދި ްވާހަަކައކަށް ްސިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަންޏާ ްކަންޮބޑުވުންްްކަމަށް ްއެކަމާ ިވޔަސް

ް.ްގޮތްްހާމަކުރައްަވމުންދާނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްދެކޭްދެތޭރޭްއެްޕާޓީަތކުންްއެކަމާް،ްފާޅުކޮށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްއަރުަވއިޝުކުރިއްާޔ. ނިމުނީ.ްްޞަތު

75ްްްގަާވއިދުގެް ްމާއްާދެގް)ހ(ގެ ްދަށުނ3ްްވަނަ ްނަންބަރުގެ ްގޮތުގެްް،ވަނަ ް)ށ(ގަިއްވާ ްމާއްާދގެ ްސިޔާީސްްއެ މަތިން

ްމިްނިމުނީ.13ްްނޑުްއިްއވަން.ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްނަްިކޔުންްއަޅުގަްވ3ްަޕާޓީގެްބިލުގެް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ހަވާރިޔާސަތުންް

ް ްބައްދަލުކުރާނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމާދަމާ ްބަހުސ2113ްްދެން ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުގެ ްޢާއްުމްްވަނަ ްގެންދިއުމަށް. ުކރިއަށް

ްނި ްގޮތުގެްްންމަވައިކޮމިޓީން ްވާ ްމިހާތަނަށްް،މަތިންްލަފާދެްއވާފައި ްމަޖިލީހުގައި ްަރއ17ްްް،އަދި ޔިތުްނގެްވަނަ

ްެގންދާނީ.ް ފެށިގެްންްއިނ9:11ްްމަޖިލީހުގައިްޢަމަލުކުރަމުންްގެންދާްއުސޫލުންްމާދަމާްއަޅުަގނޑުމެންްބަހުސްްކުރިއަށް

ްބަިއވެރިވެް ްޢިއްޒަބަހުސްގައި ްހުރިހާ ްފުރުޞަތުއަރުވައިވަަޑިއގަްނނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްކޮންމެްްތްތެރި ނިމެންދެން.ްމާދަމާ

ްލިބިވަ ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްމިނ7ްެަޑިއގަންނަވާނީ ްފުރުޞަތު. ްއެޓުއިުރގެ ްމާދަމާްްގޮުތގެއެހެންވީމާ، ނޑު ްއަޅުގަ މަތިން

ާވ2112ްްޑިސެމްބަރ26ްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްމަަސއްކަތްްކުރިއަށްްގެންދާނަން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންނާނީް

ްަގއި.9:11ްބުދަްދުވަހުްހެނދުނުް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

____________ 

 


