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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2114/1/8މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

ް.ޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތްް-3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްގޮތުންްް-4އައިޓަމު ްހަމަޖެހިފައިވާ ްތާވަލު ްމަސައްކަުތގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެންގުން. ްއަންގާ ރިޔާސަތުން

ްައޅު ްއެޖެންޑާަގއި ްޖަލްސާ.ްމިއަދުގެ ްފަހު ްއެންމެ ްދައުރުގެ ްއަީކްމި ްޖަލްސާ ްބާއްވާ ްވަނީްމާދަމާ ްމި ްހިމަނާފައި ނޑު ގަ

ްމަސައްކަތްަތއް.ްއެހެންކަމުން،ް ްއެ ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްނިްނމޭތޯ ްމަސަްއކަތްތައް ްރިޕޯޓުތަކުގެ ްނިންމާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުން

ްމިއަދުގެްމަސަްއކަތްްހަލުވިކަާމްއެކުްކުިރއަށްްގެްނގޮސްދެްއާވނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޔަޤީްނުކރަން.

ް

ް.ްސުވާލ5ްު
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ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްްްްްސުވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ް-5ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންތައްތައް.ްމަޖިލީް-6ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްރައްޔިތުންް-6.1 ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 28ްްގެ ް)ހ(ގެ ްމާްއދާގެ ްމަތީން،1ްްވަނަ ްގޮުތގެ ްގަިއވާ ްނަންބަރު ވަނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުްއާވފައިވާްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްްިއއްވުން.ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުއްވިްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްް

ްއިްއވަަވއިދެްއވުމަށްްއަމީންޢާްއމުގެްއަރިހުންްއެދެން.

ް

 ްވުން:އިްއވެްްއިދާރީްމޭޒުން

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް، ްމަޖިލީހުގެ ްއޮފްްهللاްރައްޔިތުންގެ ްބޭންކު ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް.

ް ްދޫކުަރްއވާފައިާވ ްއަށް ް)ސްޓެލްކޯ( ްލިމިޓެޑް ްކޮމްޕެނީ ްިއލެކްޓްރިކް ްސްޭޓޓް ްއިން ްރުފިާޔެގ51ްްމޯލްޑިވްސް މިިލއަން

ްްއޯވަރްޑްރާފްޓް ްައށް 2119ްްސެޕްޓެމްބަރ1ްްފެސިލިޓީ ްނަންބަރު ްދީފަިއވާ ްަދއުލަތުން M/GT/2009/5ް-13ގައި

ް ްމުއްދަތު 31ްްގެރެންޓީގެ ްއޮފ2115ްްމާރޗް ްމިނިސްޓަރ ްއެދި ްާއކޮށްދިނުމަށް ްގެރެންޓީ ްއިުތރުކޮށް، ްނިޔަލަށް ގެ

ްކު ްެއގޮތަށް ްހުށަހެޅުމުން،ްއެކަން ްއަޅުަގނޑަށް ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްވާީތ،ްމިްފިނޭންސް ްނިންމާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ރުމަށް

ް ްނަންބަރު ްލިޔުންަތކުެގްކޮޕީ،ްޤާނޫނު ްގުޅޭ ްއިތުރުކުރުމާ ްމުއްދަތު ްގެރެންީޓގެ ްމާލިްއޔަުތ2116/3ްްދެންނެވި ދައުލަުތގެ

ް ްމަޖިލީހަށ5ްްޤާނޫނުގެ ްއެުކްފޮނުވީމެވެ.ްވީމާ،ްިމްމަްއސަލަްރައްޔިތުްނގެ ްއަްށްރިޢާޔަތްކޮށްްމިްސިީޓއާ ްާމއްދާ ްވަނަ

ްއެދެމެވެ.ް ްއަންަގވައިެދއްވުން ްގޮތެއް ްނިންމެވި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމެދު ްމައްސަލައާ ްމި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވަިއ،

ް ްެއދެމެވެ. ްޤަބޫލުކުރެއްވުން 22ްްއިޙްތިރާމު 1435ްޖުމާދަލްއާޚިރާ .22ްް ްޢަބްދ2114ުއެޕްރީލް ްޚާދިމުކުމް. ޔާމީންްهللاް.

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

ް

 ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްކަމަްށް ްފޮނުިވއްޖެ ްއަށް ްޮކމިޓީ ްމާލިއްޔަުތ ްދިާރސާކުރެްއވުމަށް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގއިާވ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަ މި

ްނިންމަން.ް
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ްްއެޖެންޑާް-6.2 ްް-6.2އައިޓަމު ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާ ް)ދ(ގަިއ115ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްގޮތުގެް ްއަރަިބްްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޓަކަިއ،ްޔުނައިެޓޑް ްަކނަޑއެޅުމަްށ ްސަފީރުން ްއިން ްރާއްޖެ ްަޤއުމުތަކަށް މަތީން،ްބޭރު

ްނޮން ނޑައަުޅްއވާ ްކަ ްއިްނ ްދިވެހިރާއްޖެ ްކުވެއިތަށް ްއޮފް ްސްޓޭޓް ްކަމަށްް-އެމިރޭޓްސްއަާށއި ްއެމްބެސެޑަރު ރެސިޑެންސް

ްފޮނުއްވާފަިއވާ،ްމ.ްކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢަބްދުހަމަޖެއްސެވުމަށް ް/ްއަލްފާޟިލް ްނަންފުޅު،ްهللاްރެސްޓްުވޑް ޙަމީދުގެ

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނަންފުޅ171ްްުރައްޔިތުންގެ ްއެ ްިއޢުލާންކުރުމާއި ްމަޖިލީހުގައި ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްަމއްސަލަ.ް ްފޮނުއްވުމުގެ ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްދާއިމީ ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްނިންމެވުމުގެ ްގޮތެއް ދިރާސާކުރަްއވައި

ްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުްއވިްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވާަލދެއްވުމަށްްއެދެން.ރަ

ް

 ްވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއވެް

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެްهللاްރައްޔިތުންެގ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް.

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމާއ115ްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޤައުމުތަކަށްްވަނަ ްބޭރު ްމަތީން، ްގޮުތެގ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި ް)ދ( ާދގެ

ނަޑއެޅުމަށްްޓަަކއިްޔުނައިޓެްޑްައރަބިްއެމިރޭޓްސްއަާށއިްސްޓޭްޓްއޮފްްުކެވއިތަށްްދިވެހިރާްއެޖް ރާއްޖެްއިންްސަފީރުންްކަ

ްނޮންް ނަޑއަޅާ ްކަ ްއަްލފާޟިލް-އިން /ް ްމ.ކްރެސްްޑވުޑް ްކަމަްށ، ްއެމްބަސަޑަރު ްޢަބްދުްރެސިޑެންސް ޙަމީދުްهللا

(A032445ްެްމަޖިލީހުގ ްރައްޔިތުންގެ ްމެދު ްހަމަޖެއްސެވުމާ ްކަމަށް ްސަފީރު ްއޭނާ ްގަސްތުކުރާތީ ްޢައްޔަންކުރުަމށް )

ްއެދެމެެވ.ް ްއަންގަަވއިދެްއވުން ްއޮފީހަށް ްމި ްތެރޭަގއި ްފުރުޞަެތއްގެ ްއަވަސް ްވަރަށް ްހޯއްދަަވއިދެްއވަިއ މަޝްވަރާ

ްެއދެ ްޤަބޫލުކުރެއްވުން ްއިޙްތިރާމު 23ްްމެވެ. 1435ްޖުމާދަލްއާޚިރާ .23ްް ްޢަބްދ2114ުއެޕްރީލް ްޚާދިމުކުމް. ޔާމީންްهللاް.

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިޓީްއަށްް ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް،ްޤައުމީްސަލާމަތު ްމިްމައްސަލަ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަާވިއދުގަިއވާ ޝުކުރިއްާޔ.ްމަޖިލީހުގެ

ްންމަން.ްފޮނުވިއްޖެްކަމަށްްނި

ްްއެޖެންޑާް-6.3 ްް-6.3އައިޓަމު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްޙޫރިްއޔާ ްަގއ115ްްިދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ދ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރިޕަބްލިުކް ްޕީޕަލްސް ްޓަކައި ނަޑއެޅުމަށް ްކަ ްސަފީރުން ްއިން ްރާއްޖެ ްޤައުމުތަކަށް ްމަތީން،ްބޭރު ްގޮުތގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއި ްދިެވހިރާއްޖެ ްއަށް ްބަނގްލަދޭޝް ްޮނންއޮފް ނަޑއަޅާ ްކަ ްހަމަޖެއްސެވުމަށްް-ން ްކަމަށް ްހައިކޮމިޝަަނރު ރެސިޑެންސް

ްަރއްޔިތުްނގެް ްނަންފުޅު، ްޢާޞިްމގެ ްމުޙައްމަދު ްޑރ. /ް ްވައިޖެޭހގޭާއގޭ ްގ. ްފޮނުްއާވފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިޢުލާންކުރުމާއިްއ171ްްެމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް ްމަޖިލީހުގައި ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްދިރާސާކުރައްވަިއްްަވނަްމާއްދާގެ ނަންފުޅު
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ްފޮނުއްިވް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމައްސަލަ. ްފޮނުއްވުމުގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދާއިމީ ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްނިންމެވުމަށް ގޮތެއް

ްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

 ްވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއވެް

ްޢަބް ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެްهللاްދުރައްޔިތުންެގ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް.

ވަނަްމާއްދާގެް)ދ(ްގަިއްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮުތގެްމަތީން،ްބޭރުްޤައުމުތަކަށްްރާއްޖ115ްްެޖުމްހޫރިއްޔާްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްދިް ްއަށް ްބަނގްލަދޭޝް ްއޮފް ްރިޕަބްލިުކ ްޕީޕަލްސް ްޓަކަިއ، ނޑަެއޅުމަށް ްކަ ްސަފީރުން ނޑަައާޅްއިން ްކަ ްއިން ވެހިރާއްޖެ

ް)-ނޮން ްޢާޞިމް ްމުޙަްއމަދު ްޑރ. /ް ްވަިއޖެހޭގޭއާޭގ ްގ. ްކަމަށް، ްހައިކޮިމޝަނަރު (A041190ްރެސިޑެންސް

ްމަޝްވަރާް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްމެދު ްހަމަޖެއްސެވުމާ ްކަމަށް ްސަފީރު ްއޭނާ ްގަސްުތކުރާީތ، ޢައްޔަންކުރުމަށް

ްފުރު ްައވަސް ްވަރަށް ްއިޙްތިރާމުްހޯއްދަވައިެދއްަވއި ްއެދެމެވެ. ްއަންގަަވއިދެްއވުމަށް ްއޮފީހަށް ްމި ްތެރޭަގިއ ޞަތެްއގެ

ް ްއެދެމެވެ. 23ްްޤަބޫލުކުރެއްވުން 1435ްޖުމާދަލްއާޚިރާ .23ްް ްޢަބްދ2114ުއެޕްރީލް ްޚާދިމްކުމް. .ް ޔާމީންްهللا

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގާވިއދުގަިއވާ ްއަށްްްޝުކުރިއްާޔ.ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތު ްަޤއުމީ ްދިރާސާކުެރއްވުމަށް ްަމއްސަލަ ްމި ްމަތީން ގޮތުގެ

ްފޮނުވިއްޖެްކަމަށްްނިންމަން.ް

6.4-ްް ްއެޖެންޑާ ްދިް-6.4އައިޓަމު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަގއ115ްްިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ދ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރާއްޖެ ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު ްމަތީން، ްގޮތުގެ ްއަްށްްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޗައިނާ ްޓަކައި، ނޑަެއޅުމަށް ްކަ ްސަފީރުން އިން

ްއަލިފުށީް ްރ. ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަޖެއްސެވުމަށް ްކަމަށް ްސަފީރު ނޑައަާޅ ްކަ ްއިން ދިވެހިރާއްޖެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްނަންފުޅު،ްރަްއޔިތުންގެ ްޙަމީދުގެ ްޢަލީ ް/ްއަލްފާޟިލް ް)ށ(ގ171ްެޙަމީދީމަންޒިލް ްމާއްދާގެ ދަށުން،ްްަވނަ

މަޖިލީހުގައިްއިޢުލާންކުރުމާއިްއެްނަންފުޅުްދިރާސާކުަރއްަވިއްގޮތެއްްނިންެމވުމަށް،ްމައްަސލައާްުގޅޭްދާއިމީްކޮމިޓީްއަްށް

ްފޮނުއްވުމުގެްމަްއސަލަ.ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހުގައިްއިޢުލާންކޮށްެދއްވުމަށްްއަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.

ް

 ްވުން:އިްއވެްްއިދާރީްމޭޒުން

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެްهللاްރައްޔިތުންެގ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް.

ވަނަްމާއްދާގެް)ދ(ްގަިއްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮުތގެްމަތީން،ްބޭރުްޤައުމުތަކަށްްރާއްޖ115ްްެޖުމްހޫރިއްޔާްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ނަޑއެ ްކަ ްސަފީރުން ްޓަކައި،އިން ްއަލިފުށީްްޅުމަށް ްރ. ްކަމަށް، ްަސފީރު ނަޑއަަޅއި ްކަ ްއިން ްިދވެހިރާއްޖެ ްއަށް ޗައިނާ
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(ް ްޙަމީދު ްޢަލީ ްއަލްފާޟިލް ްކަމަްށA104450ްޙަމީދީމަންޒިލް/ ްސަފީރު ްއޭނާ ްގަސްތުުކރާތީ، ްޢައްޔަންކުރުމަށް )

ްޯހއްދަަވއިދެްއވަިއްވަ ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްމެދު ްމިްހަމަޖެއްސެވުމާ ްތެޭރަގއި ްައވަްސްފުރުޞަތެއްގެ ރަށް

ްއެދެެމވެ.ް ްޤަބޫލުކުެރއްވުން ްއެދެމެވެ.ްއިޙްތިރާމު ްއަންގަަވއިދެްއވުމަށް އެޕްރީލ1435ް.23ްްްޖުމާދަލްއާޚިރ23ްްާއޮފީހަށް

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްްهللاް.ްޚާދިމުކުމް.ްޢަބްދ2114ު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަ ްއަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްމި ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރެއްވުމަށް،ްޤައުމީްސަލާމަތު ްގޮތުެގްމަތީން ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ލަ

ްފޮނުވިއްޖެްކަމަށްްނިންމަން.

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖ7ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޤަރާރު.ްހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްމަޖިލީް-7ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ސަރުކާރުެގްފަރާތުން،ްމާވަށުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްް-7.1

ް ްނަންބަރު 2113/7ްޤާނޫނު ްކިޔުންް، ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްޒިންމާވުމުގެ ްޚަރަދަށް ދައުލަތުގެ

ްަދއުލަތުގެްޚަރަދަށްްިޒންމާވުމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެްބިލު.ް،2113/7ްރުްއިްއވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަ

ްްއެޖެންޑާް-7.2 ްމުޙައްމަދުްް-7.2އައިޓަމު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފަރާތުން،ްފުވަްއމުލަކު ސަރުކާރުގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ްޙަސަން 2117/5ްރަފީޤު ްސިް، ްޤާނޫނަށްްދިވެހި ްސަރިވސް ވިލް

ް ްނަންބަރު ްާޤނޫނު ްިއްއވުން. ްކިޔުން ްުފރަތަމަ ްބިުލގެ 2117/5ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްސަރވިްސގެް، ްސިވިލް ދިވެހި

ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލު.ް

ްްއެޖެންޑާް-7.3 ްޒަމީރުްް-7.3އައިޓަމު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުގެ

ް ްނަްނބަރު ްޤާނޫނު ްބިުލގެް،2113/7ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަްށ ްޒިންމާވުމުގެ ްަޚރަދަށް ދައުލަުތގެ

ދަުއލަތުގެްޚަރަދަށްްޒިންމާވުމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެް،2113/47ްފުރަތަމަްކިޔުންްއިއްވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްބިލު.

ް

ްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވ8ްި
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންްތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާްބިލެްއގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާްއެްފަދަްކުެށްއްކުރިް-8އައިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.އިބްތިދާް-9ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްނުނިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ނުް-11ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްކޮމިޓީތަކުނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްކޮމިް-11ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްަޓކަިއްް-11.1 ްޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ްބޭފުޅަކު ްމެންބަރުކަމަށް ްހުސްވެަފއިާވ ްކޮމިޝަނުން ްއިންޓެގްރިީޓ ޕޮލިސް

ްރަް ްހޯއްދެްއވުމަށް، ްަމޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނަންފުޅު،ްމިނިވަންްމުއައްަސސާތަކުގެްކަންަތއްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓު.ްމިްރިޕޯޓުް

3ްް ްހުށަހަޅ2114ްުއެޕްރީލް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްފޮނުވިފަ. ްވަނީ ްެމންބަރުންނަށް ްމިނިވަންްަގއި އްަވއިދެްއވުމަށް،

ްސަމީރަށްް ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްިދްއދޫ ްމުޤައްރިުރ، ްކޮމިޓީގެ ްެބހޭ ްކަންތަކާ މުއައްސަސާަތކުެގ

އަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއެުރވުމުެގްކުރިންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްސަމާލުކަމަށްްދަންނަވައިލާނަން.ްޕޮލިސްްއިންޓެގްރިީޓް

ްކޮމިޝަނު ްނަންފުޅު؛ ްފޮނުްއވާފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމެންބަރުކަމަށް 16ްްގެ ްފޮނުއްވާަފިއާވ2113ްްޖުަލއި ަގއި
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ގައިްމިްމަޖިލީހަށްްއެްމައްަސލަްހުށަހަޅައި،ްއެްމަްއސަލަްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްމަޖިލީހުގ2113ްްެޖުލައ23ްްިނަންފުޅުް

ްއަ ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންތަކާ ްމުއައްސަސާަތކުެގ ްމިނިވަން ްފޮނުވިފަ. ްަވނީ 3ްްށް ްއ2114ްްެއެޕްރީލް ްކޮމިޓީން ްއެ ގައި

ް ްފޮނުވިފަިއވަނިކޮށް، ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރިޕޯޓު، ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި އެޕްރީލ13ްްްމައްސަލަ

އަކުްންައޅުަގނޑަްށްގަިއްެއްނަންފުޅުްއަނބުރާްގެންދަވަްންބޭނުންފުޅުވާްކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްަވނީްސިޓ2114ްީ

އަންަގވާފަ.ްމަޖިލީހަށްްމިހާތަނަށްްހުށަހެޅިފައިވާްރުހުންދިނުމުގެްމައްސަލަތަުކަގއިްއެްމަްއސަލައެއްްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުންް

ކޮމިޓީއަކަށްްފޮނުވަިއ،ްކޮމިޓީންްއެްމައްސަލަްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމަވާްފަހުންްއެްމައްސަލައެއްްއަނބުރާްގެންދަވަްން

ްވަީންބޭނުންފު ްނިންމަވާފައި ްގޮތެްއ ްެމދު ްއެކަމާ ްވީނަމަެވސް، ްއެްނގެިވކަމުގަިއ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަންކަން ޅުވާ

މަޖިލީހުގެްތަޅުމުން.ްއެހެންނަމަވެސްްކޮމިޓީންްއެްމައްސަަލއާްމެދުްގޮެތއްްނުނިންމަވަީނސްްއެްަމއްސަލަެއއްްއަނބުރާް

މުންްއެްފުރުޞަތުްއެްމަނިކުފާނަށްްމަޖިލީހުންްއަރުވާފަިއވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްގެންދަވަންްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްއެދިވަަޑިއގަތު

ްކޮމިީޓެގް ްއަރުވަީނ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްޢަމަލުކުރާނީ. ްވެްސ ްކަމުގަިއ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމަތީން މިގޮތުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްރިރަށް،ްރިޯޕޓުްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުދިއްދޫްދާއިރާގެްމެން

ްމައްސަލަިއގަިއް ްމި ްފަދައިން، ްފާހަގަކުރެްއވި ްތި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުްވެސްްއެންމެްފުރަތަމަްޢަމަލުކުރިްގޮތަކީްައއުްސަރުކާރުްއިންތިޚާބުެވގެންްައއުމާއެުކަގއިްމިްމައްސަލަްއަދި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެކުަގއި ްއޮތުމާ ްނަންފުުޅ ްބޭފުޅާގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިަޝންގެ ްއިންޓެގްރިޓީ ޕޮލިސް

ްފަހުގަިއް ްަހވާލުެވވަަޑިއގަތުމަށް ްސަުރކާރާ ްބޭފުޅުން ްދެންނެިވން،ްތި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްރައީްސްއޮީފހުގެ ްސީދާ ޕާސަނަލީ

ްބޭނުންފުުޅވާ ްގެންނަވަން ްގޮތަީކްްބަދަލެއް ްދިމާކުރި ްކަން ްވާހަަކ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް ްފުުރޞަތު ްނަމަ،ްއެ ްވާ ކަމަށް

ްވަިކް ްނިންމަވައި ްރިޕޯޓު ްކޮިމޓީ ްތިއްބަވާަފއި، ްއަަޅއިނުލަްއވާ ްހިސާބުން ްއެ ްއަދި ްނުކުރަްއވަިއ، ްެއގޮތަށް ްކަންކަން އެ

ްއެކަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުޅުނީތީ ްއެކަމާ ްދިޔައިމަ ްކަންކަން ްމި ްރައީސް.ްހިސާބަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމަކުރަން މާ

ްމަޖިލީހާް ްގޮތެއް، ްމެދުގައި ްނަންފުޅަކާ ްއެ ްފަހުގައި ްފޮނުވުމަށް ްނަންފުޅެއް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން އެހެންނަމަވެސް،

މަކީްހަމައަށްްރިޕޯޓުްއައުމުގެްކުީރގައިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނުވަތަްސަރުކާރުންްއެްކަންކަާމްމެދުގައިްގޮތެއްްނިންމެވު

ްހުސްވެފަިއވާް ްކޮމިޝަނުން ްއިންޓެގްރިީޓ ްޕޮލިސް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް މުހިއްމު

ްހޯއްދެވުމަށް،ް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޓަކަިއ ްޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ްބޭފުޅަކު މެންބަރުކަމަށް

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްނަންފުޅުްމިިނވަންްމުއަްއސަސާތަކުެގްކަންތައްަތކާްބެހޭްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހަށް

ްހުސްވެފައިވާް ްކޮމިޝަނުން ްއިންޓެގްރިީޓ ްޕޮލިސް ްމިއީ ްރިޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ކޮމިޓީން

ވަނަްމާއްާދގ22ްްެެގްޤާނޫނުގެްފުލުހުން،2118/5ްމެންބަރުކަމަށްްމީހަކުްޢައްޔަްނކުރެްއވުމަށްްޓަަކއި،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް
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ްރަްއޔިތުންެގް ްޓަކައި ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިަޝންގެ ްއިންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްމަތީން، ްގޮުތގެ ްގަިއވާ )ށ(

ްއާމިނަތުް ްއަލްއުސްތާޛާ /ް ްލިޔާޭގ ްމ. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯއްދެްއވުމަށް ްމަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގަިއވާްގޮުތގެްމަތީން،171ްްއިބްރާހީމްގެްނަންުފޅު،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެްރުކުޝާނާް

ް ްޓަަކއި ްދިރާސާކުރެއްވުމަށް ްނަންފުޅު ްއެ ްއިުޢލާންކުރެއްވުމަށްފަހު، ްމަޖިލީހުގައި 23ްްރައްޔިތުންގެ ަގިއ2113ްްޖުލައި

ްދައުރުގެ ްވަނަ ްދެ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިނިވަނ15ްްްްއޮތް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްޖަލްސާަގއި ވަނަ

ްދިރާސާކުރައްަވއިް ްމައްސަލަ ްއެ ްކޮމިޓީން ްއެ ްގުޅިގެން، ްފޮނުއްވުމާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންަތއްތަާކ މުއައްސަސާަތކުގެ

ްދިރާސާކުރެއްް ްމައްސަަލ ްމި ްގޮތް. ްގެންދިޔަ ްކުިރއަށް ްިދރާސާކުރެްއވުމުަގއި ްރިޕޯޓު. ްގޮުތގެ ްޓަަކއިްނިންމެވި ވުމަށް

ްދިރާސާކުރެްއވުމުެގް ްަނންފުޅު ްއެ ްއެކު، ްފޮނުއްވުމާ ްައށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްމުއައްަސސާތަުކގެ މިނިވަން

ވަނަްމާއްދާަގިއވާްގޮތުެގ21ްްފުލުހުންގެްޤާނޫނުގެް،2118/5ްމަސައްކަތްްކޮމިޓީންްެފއްެޓވި.ްއެގޮތުންްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް ްއިންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްބަޔާންކޮށްފައިާވްމަތީން ްކަމަށް ްހުންނަންޖެހޭ ްމީހުންގެ ްޢައްޔަންކުރާ ްމެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ

ްޮޑކިއުމެންޓުތަްއް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްެއކު ްފޯމާ ްއެްޕލިކޭޝަން ްބޭފުޅެްއގެ ްެއ ްޓަކައި، ްބެލުމަށް ްހުރިތޯ ސިފަތައް

ނަްމާއްދާގެް)ބ(،ް)ޅ(،ް)ކ(ްއަދިް)އ(ްގަިއްވ21ްަދިރާސާކުރެވުނު.ްއަދިްމީެގއިތުރުންްއިސްވެދެންނެވުނުްޤާނުނުގެް

ބަޔާންކޮށްފަިއވާްޝަރުތުތަްއްފުރިހަމަވޭތޯްކަށަވަރުކުރުމަށްްޓަކައިްތިީރގަިއްމިްދަންނަވާްމުއައްސަސާަތކަށްްފޮނުްއވުނު.ް

ްރިހިބިލިޓޭޝަންް ްއެންޑް ްޕެނިޓެންޝަރީ ްއޮފް ްޑިޕާޓްމަންޓް ްކޯޓު، ްހައި ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްކޯޓު، ްކްރިމިނަލް އެއީ

ްލިބުމުން،ް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޢުލޫމާތު ްފޮނުއްވި ްފަރާތްތަކަށް ްދެންނެވި ްމި ްކޮމިޝަން. ްއިލެްކޝަންްސ ސަރވިސަްސ،

ްފަރާތެއްތޯް ްޤާބިލު ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަންެގ ްއިންޓެގްރިީޓ ްޕޮލިސް ްއިބްރާހީމަކީ، ްުރުކޝާނާ ްއާމިނަތު އަލްއުސްާތޛު

ްއިންޓަިވއުކުެރއްވު ްކަމަނާއާ ްއެ ްޓަކައި ްފަރާތްތަކަށްްބެލުމަށް ްއިންޓަވިުއކުރަްއވާ ްކޮމިޓީން ްކޮމިޓީްންނިންމެވި.ްއަދި މަށް

ްނިންމުމާް ްނިންމާފައިވާ ްކޮމިޓީން ްގޮތެްއަގއި ްޢާއްމު ނޑުކަމުަގިއވާ، ްމިންގަ ްގެންދާ ްަވޒަންކުރަުމން މާކްސްދިނުމުގައި

ް ްކޮމިޓީގެ ނޑުން ްމިންގަ ްއަންނަނިިވ ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްމިްއެްއގޮތްވާ ްމާކްސްދެއްވި. މެންބަރުން

ް ްފެންވަރަށް ްތައުލީމީ ްތަމްރީނަށް؛ ްތަުއލީމާއި ްމަތީން ްގޮުތގެ 31ްްދެންނެވި ްތަމްރީނަށް ްމަސައްކަުތގެ 21ްމާކްސް.

ް ްއަށް ްތަޖުރިބާ ްަފންތީގެ ްއިސް ްހިންގުމުގެ 11ްްމާކްސް. ްއަށް ނޑި ނޑުދަ ްލަ ްހާސިލްކޮށްފަިއވާ މާކްސް.11ްްާމކްސް.

ް ްހުނަރުގެ ްޤާބިލުކަމާއި ްލީޑަރޝިޕަށް 11ްްތެރެިއން ްޕްރެެޒންޓޭޝަނަށް ްއަދި ްއިންޓަިވއު މާކްސް.11ްްމާްކސް.

މާކްްސގެްމައްަޗށްްއަޅުަގނޑުމެންްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްބަލަމުންގެންދިަޔއީ.111ްްމާކްސް.ްޖުމްލ11ްްަނަޒާޙާތްތެރިކަމަށްް

ްމެން ްކޮމިޝަންގެ ްއިންޓެގްިރީޓ ްޕޮލިސް ްއަކީ؛ ްމާކްސް ްޓަަކއިްލިބިވަޑަިއގެންެނވި ްޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ބަރުކަމަށް

ްއާމިނަތުް ްއަލްއުސްތާޛާ ްފޮނުވާފައިާވ ްހޯއްދެއްވުމަށް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަނަްނަންބަރުގަިއވާްމިންަގނޑަށްްކޮމިޓީގެްމެންބަރުނ3ްްްރުކްޝާނާއާްކޮމިޓީންްއިންަޓިވއުކުެރއްވުމަށްފަހުްމިްރިޕޯޓުގެް

%ް ްަވނީ ްލިބިވަޑަިއގެންފައި ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްނިންމުމަކ78.31ްީމާކްސްދެއްވުމުން، ްކޮމިޓީގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި .
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ްރައްޔިތުްނެގް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަަކއި ްޢައްޔަްނކުރެްއވުމަށް ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިަޝންގެ ްއިންޓެގްރިީޓ ޕޮލިސް

ްފޮނުވާފަ ްހޯއްދެްއވުމަށް ްމަޝްވަރާ ްކޮމިޓީންްމަޖިލީހުގެ ްރުކުޝާނާއާ ްއާމިނަުތ ްއަލްއުސްތާޛާ އިާވ

%ް ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްމާކްސްދެއްވުމުން ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްމަތީނ75ްްްއިންޓަިވއުކުެރއްވުމަށްފަހު ްވުރެ އަށް

ޓީންްވަީންލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާީތވެ،ްއެްަކމަނާްއަކީްއެްމަޤާމަށްްޢަްއަޔންކުރެއްވުމަށްްއެކަީށގެންވާްޭބފުޅެއްްކަުމގައިްކޮމި

ްއާމިނަުތް ްއަލްއުސްާތޛާ ްަޓކައި ނަޑއެޅުމަށް ްކަ ްެމންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަންގެ ްއިންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްވުމާއެކު، ނިންމާފަ.

ްކަންތައްަތާކް ްމުއައްަސސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްމަޝްވަރާދިނުމަށް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ްޢައްޔަްނކުރެްއވުމަށް ރުކްޝާނާ

ް ްނިންމެވި. ްކޮމިޓީން ްނިންމައިދެއްވުމަށްްބެހޭ ްމައްސަލަ ްމި ްމަތީން ްގޮތެއް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހަށް ރަްއޔިތުންގެ

އަޅުަގނޑުްމިްރިޕޯޓުްިޢއްޒަްތތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްދަންނަވާަލންްބޭނުންްވަނީްމިްދެންނެވިް

ްފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ،ްކޮމި ްއަޅުަގނޑަށް ްވެްސްމައްސަލަތަކުަގއި ްރިޕޯޓުްނުވަތަްކޮމިޓީންްއިންަޓވިުއކުރަމުންދިޔައިރު ޓީގެ

ްމަޢުލޫމާތު،ް ްޚައްސާސީ ްެއއަްށވުރެ ްއިންޓަިވއުކުރުުމގައި ްމެންބަަރކާ ްތެރޭގައި ްވަގުުތގެ ްލިިބވަަޑއިގަންަނާވ ކޮމިޓީގައި

ްމަޖިލީހު ްަރއްޔިތުްނގެ ްއޮތް ްކުިރއަްށ ްމަރުޙަލާތަކެްއ ްހޯދުމުގެ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްކަންތައްަތއްްމުހިއްމު ްފަދަ ްެއ ގަިއ

ްހައިސިްއޔަތުންް ްުމޤައްރިރެްއގެ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްއަދި ްޤަބޫލުުކރެވޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްގެންދަންޖެހޭކަން ކުރަމުންގެންދާއިރު

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ްވާހަަކްދަންނަވާލަމުން،ްައޅުަގނޑު ްއެ ްވާީތވެ ްތަޖުރިބާކުެރިވފައި ްއެ ވަަނ18ްްއަޅުަގނޑަށް

ްއުފާފާގަތިްްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖެގ ްއަދި ްއެދެމޭ. ްދުވަސްަތކަކަށް ްބާއްޖަވެރި ްބޭުފޅުންނަށް މަޖިލީހުގެ

ްދެްއވިް ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއުއްމީދުކުރަން.ްުޝކުރިްއޔާ ްކަމުގެ ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވާނެ ްމަޖިލީހުން ދުވަސްތަކަކަްށްމި

ްފުރުޞަތަށް.

ްް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއައިޓަމުގެް ްއެޖެންޑާ ްމި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީގެ ްމުޤައްރިރަށާއި ްޢިއްޒަތްެތރި ްކޮމިީޓގެ އަޅުަގނޑު

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުެގ ްވަނީ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްކޮންމ171ްްެބަހުސް ްދަށުން. ް)ޅ(ގެ ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްޕާޓީެއއް ްމެންބަރަކަާށއި ްެއއް ްއޮންނަނީްޕާޓީއަކުން ްމި ްފުުރޞަތުއަރުވަން ްމެންބަރަކަށް ްހިމެނިވަަޑިއނުގަނަންވާ ަގއި

ް ްބަހާލަިއގެން ްަވގުތު ްއަށް ްމަތީން.ްއެހެންކަމުން،ްމެންބަރަކަްށ31ްްހަމަހަމަ ްގޮުތގެ ްދިގުުނވާނެ ްވުެރްބަހުސް މިނެޓަށް

ް ްޢ4ްްިލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްުފވައްމުލަކު ްވަގުތު. ްރަފީޤުްމިނެޓުއިރުގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްޙަސަނަށްްޕީ.ޕީ.އެމުގެްފަރާތުންްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްްައޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްދުްރަފީޤުްޙަސަންް
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ްމުއައްސަ ްރަީއސް.ްއާދެ!ްމިނިވަން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަސަްއކަތްޕުޅަްށްޝުކުރިއްޔާ ްކުރައްވާަފއިވާ ްމި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ސާތަކާ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްހަމައެާއއެުކގަިއ ްޝުކުުރދަންނަވަން. ްވެްސ އަޅުަގނުޑ

ްއެދިވަަޑއިގެންަފއޭ ްގެންދަވަން ްނަންފުޅު ްމި ްއަނބުރާ ްގޮތުން ްއޮތް ްއެިދވަަޑއިގެންފައި އޮތީ.ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްފަހުގަިއް ްަހވާލުެވވަަޑިއގަތުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސަުރކާރާ ްައއު ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްގެންނެވުން.ް ްބަދަލުތައް ްގެންަނވަންޖެހޭ ްދިރާސާކުރަްއވައި ްބައްލަވަިއ، ްއަލުން ްކަންކަން ްމިކަހަލަ ްނަގާނެ ވަގުުތކޮެޅއް

ްމިނި ްކޮމިޓީގެ؛ ްމި ްމިްދެންމެ ްފަދައިން، ްފާހަގަކުރެްއވި ްމުޤައްރިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިީޓގެ ްބެހޭ ްމުއައްސަސާތަކާ ވަން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގް ްސިީޓފުޅު، ްމި ްފަހުން ްފޮނުވި ްހަމައަށް ްމެންބަރުންނާ ްމި ްނިމިވަަޑއިެގން ްރިޕޯުޓ ކޮމިޓީގެ

ްއަ ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްކަމަށް ްއޮތް ްލިބިވަަޑއިގެންަފިއ ްގޮުތގަިއްސިޓީފުޅު ްޤަބޫލުކުެރވޭ ުޅަގނޑަށް

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެުކގައި ްއޮތުމާ ްބޭނުންފުޅުވެފައި ްގެންދަވަން ްނަންފުޅު ްމި ްއަނބުާރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްގޮތަްށް ްހުށަހެޅުއްވި ްރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެންނެވީ ްއެކަމަށް،ްމި ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެންމެހައި ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއުއްމީދުކުރަނީ.ްވިސްނާވަް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަްށ ްނިންމަވައިދެއްވާނެ ްެއކަން ްގޮތަށް ްއެިދަވޑަިއގެންނެވި ްއެ ޑަިއގެން،

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވުމަށް.ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމް،ްެއމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްވާހަކަފުޅުެދއްކެް

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްހައިސިްއޔަތުްން ްމީހެއްގެ ްއިން ްކޮމިީޓގައި ްމަސައްަކތްކުރިއިުރގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއާމި ްޕްރޮސެްސަގއި ްއިންޓަިވއު ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްރުްކޝާނާއާްއަޅުަގނޑު ނަތު

ްޤާބިލުް ްވަރަށް ްހަމަ ްއަކީ ްކަމަނާ ްއެ ްމަޤާމަށް ްމި ްފާހަގަކުރެވުުނ، ްހަމަ ްއަުޅަގނޑަށް ސުވާލުކުެރވުނުއިުރގައި

ްމަސައްކަްތކުރަްއވަމުންް ްކޮމިޝަންަގއި ްއިންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްމިހާރުވެސް ްހުރި ްވެސް ްތަޖުރިބާ ްއަދި ބޭފުޅެއްކަން.

ްބޭފުެޅއްކަން.ްއެހެންވީމާ ްހަމަް،ްގެންދަވާ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްގެންދެވުުމން ްއަނބުރާ ްކަމަނާެގްނަންފުޅު ްއެ ުކއްލިައކަށް

ްނަންފުޅުް ްކަމަނާގެ ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، ްބާވަޭއ ްގޮަތކުްނ ްކޮން ްހިތަށްއަރަނީ ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ހައިރާންވެއްޖެ.

ްސަބަ ްރަނގަޅުީވސް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގަސްތުކުެރއްވީ. ްމި ްވަރަކަށްްގެންދަވަން ްކޮންމެވެސް ބު

ްމަސައްކަތްތައްް ްމިކަހަލަ ްޤާބިލު،ްހަމަ ްމިފަދަ ްތޯއޭ ްޓަކައި ްމަގުސަދަކަށް ްނަމަ.ްސިޔާސީ ްއެނގުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހުރިް ްނަންގަަވއިގެން ްލީޑަރޝިޕް ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތެްއަގއި ްޚާއްޞަ ްއަދި ްހުރި،ްރަނަގޅު ްހުނަރު ކުރުމުގެ

ްބޭފުޅަކު ްނިމޭްްއަންހެން ްވެސް ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްހުށަހަޅުއްވާފައި، ްނަން ްމަޤާމަކަށް މިފަދަ
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ްމުިޅް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވެްސ ްއަށް ްކަަމނާ ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްގެންދެވީމަ ްނަންފުޅު ްމިގޮތަށް ފަހުން

ނޑަށްްޤައުމުގެްކުރިމަތީގަިއްމިފަދަްމަޖިލީހެއްގައިްއެގޮތަށްްވާހަ ކަަދއްކަންޖެހުނީމަްހަމަްފަޟީޙަތްކުރެވެނީްކަމަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްގެންެދީވ، ްއަނބުރާ ްނަން ްޮއެވގެންަކން ްކަެމއް ްކޮން ްގޯްސޮކށް ްއެީއ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ްމަސަ ްކޮމިޓީގެ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްދެކެނީ. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްއކަތްކުރަމުންްއެނގެންޖެހޭ

ދިޔައިރުަގއިްައޅުަގނޑަށްްހަމަްފާހަގަކުރެވުނު،ްލީޑަރޝިޕްްކޮލިޓީްއަށްްބެލިޔަސް،ްތަޖުިރބާްއަށްްބެލިކަމުގައިްވިޔަްސް

ްހަމަް ްކޮމިޓީަގއި ްޤާބިލުްބޭފުޅެއްކަން.ްއަދި ްހަމަްވަރަށް ްމިކަމަށް ްއަކީ ްކަމަނާ ްބެލިޔަްސްހަމަްއެ ވެސް،ްޤާބިލިއްޔަތަށް

ްެއވަރަށްްްމާކްސްދެއްިވއިރު ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްއޮތީަމ ްފާހަގަކުރަްއވާފައި ްެއޮގތަށް ްހަމަ ްއެކަން ްވެސް ްމެންަބރުން ވެސް

ްތާއީދުކުރަމޭ.ް ްނަމަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެހެރީ. ްލިބިފައި މާކްސް

ްނެތި ްވަިކްމަގްސަެދއް ްހިތާމަކުރަމޭ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންެދވީމަް،ްއަދި ްއަނބުރާ ްަނންފުޅު ްމި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުްުއއްީމދުކުރަމޭްސިޔާސީްަމގުސަދަަކށްްޓަކަިއ،ްމިފަދަްޤައުުމގަިއް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްބަޔާންނުުކރައްވާ.ްއަދިްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްކުރިއަށްްދާންތިބިްހުނަރުވެރިްއަންހެންްބޭފުޅުންނަށްްފުރުޞަތުްނަގައިނުލެްއވުމަށް.ޝުކުިރްއޔާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު،ްއެމް.ޑީ.ޭއގެްފަރާތުން.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްއިްނޓެގްރި ްޕޮލިސް ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭފުޅަުކްޝުކުރިއްާޔ ްމަޤާމަށް ްހުސްވެފަިއވާ ްކޮމިޝަނުން ޓީ

ްކޮމިީޓެގް ްރިޕޯޓު؛ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުަރއްަވއި ްކޮމިޓީއިން ްބެހޭ ްމުައއްސަސާތަކާ ްމިނިވަން ްޓަަކއި، ޢައްޔަންކުރުމަށް

ނޑުްވެސްްހަމަްިއޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުރުަދންނަވަން.ްއާދެ!ްމިްރި ޕޯޓުްމެންބަރުންްކުރެއްވިްމަސައްަކތަށްްއަޅުގަ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްރިޕޯޓާ ްމި ްއެއާއެްއކޮށް ްހަމަ ްފަދައިން،ްައދި ްވިދާުޅވި ްމުަޤއްރިރު ްކޮމިޓީގެ ހުށަހަޅުއްވަމުން

ްއޮތްްނަަމވެސްް ްއެހެން ްއޮތް.ްކަން ްއެބަ ްހަމަތަެކއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްފަަދިއން،ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވި ްވެސް ރައީސް

ްުއޭޅްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްެވގެން ްމި ްކަމެއްަގއި ްހިނގާަފއިާވ ްދެމެދުގައި ްއެ ްހަވާލުވުމަށްފަހު ްބޭފުޅަކު މަޤާމާ

ްއުނދަޫގެވގެންް ްކުރަން ްކަމެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނެތުމުން ްބަޔާންކޮށްފައި ްގޮަތކަށްްސާފުކޮށް ްަވކި ްގަާވއިދުަގއި ގޮތަކީ

ކުރެވޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްމަޤާމުގައިްހުންނަވާްބޭފުޅަކުްއުޅޭްވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްޤަބޫލު

އަހަރުދުވަހުގެްދައުރެްއގެްތެރޭގައިްެއކަންްކުރާއިރުަގއިްއެްހުރިްމައްސަލަތަކަކީްއެީއ5ްްފޮނުވާްނަންތަކެއްްފާސްވެގެްން

ް ްއެބަ ްކަމެއްކަން ްމުހިއްމު ްއިޞްލާޙުގެނަުއން ްއިތުރު ްވިސްނުަމށްފަހު ްދިރާސާކޮށް، ްއެހެންވީމާ،ްއަލުން ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްވަިކް ްވެސް ްމަނިކުފާނުެގްވިސްނުންފުޅަކީ ްޓަކައި،ްއެ ްގެނަުއމަށް ްއަނބުރާ ްނަންފުޅު ްމި ްިމއަދު ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު
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ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްދަންނަާވްކަމަކީ ްމި ްނުދެކެން.ްއެހެން ނޑު ްވަިކްނިކަމެތިކަމެްއްދިނުންކަމުގަިއްއަުޅގަ ފަރާތަކަށް

ްނަންތައްްްނަންތަކެއް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ްމަޤާމުަގިއ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުށަހެޅީމާ

ްފުރުޞަތުް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަނީ. ްމި ްއިޚްތިޔާރު ްކުރުމުެގ ްއެކަން ްލިސްޓުކޮށްފައި ްޝޯޓް ްޓަކައި، ފޮނުވުމަށް

ްކު ްމަޖިލީހުން ްމި ްދިނުމަކީ ްއަްށ ްިމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ް ްއާދެ! ްދެކެން. ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްކަމެއް ރަންޖެހޭނެ

ްކޮމިޝަންތަުކގެް ްއެ ްދަންނަވަން.ްސިޔާީސެވެގންގޮސް ްއެކު ްހިތާމައާ ނޑުމެން ްމަސަްއަކތް،ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީތަުކގެ ބާވަތުގެ

މިނިވަންްތަނެއްްނޫންްމަސައްކަތްްވަކިްބަަޔކުްބޭނުންވާްގޮތަށްްނޫންްގޮތަކަށްްކަންތައްތައްްކުރަނީްކަމަށްްވަންޏާްއެއީް

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއާެއކު ްހަމަ ްއަދި ްފެނޭ. ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްތަންތަން ްވާހަކަެދކެވޭ ްސިފަކޮށް، ގޮތަކަށް

ްގޮތްގޮތަށްް ްއެކިެއކި ްބޭޭބފުޅުން ްއެކި ްއެކި ްޮކމިޝަނަކީ ްއިންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްއޮްތ ްމިހާރު ފާހަގަކޮށްލަން،

ްކޮމިޝަެނއް.ްއާދެ!ްހި ްތަންްއިނގިލިދިްއކުރާ ްޫދކޮށްލާ ްބަެއްއްކަންތައްތައް ްިފޔަަވއި ތަށްއަރާަވޑަިއގަންނަާވްކަންތައްތައް

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ނޑިަވޅުަގއި ްދަ ްމި ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްފެނޭ. ް ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްޚާއްަޞކޮްށ ްމުއައްސަސާަތއް؛ ްމިނިވަން ްދަންނަވާނީ، ްހައިސިްއޔަތުން ްކޮމިޝަންތައްްމެންބަރެއްގެ މިނިވަން

ްކޮންމެހެންް ްކުރުމަކީ ްކަން ްބޭފުުޅން ްތިއްބަވާ ްކޮމިޝަންތަކުަގއި ްއެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްއެްއޮގތްވާ ްރޫހާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދޭތެރެއިންް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ ްކޮމިޝަނުަގއި ްެއ ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ. ކުރަންޖެހޭނެ

ްދޭތެރޭްސުވާުލއުފެދޭްްވަރަށްްސާބިތުކަާމްެއކު ްމިނިަވންކަމާ ްތަުނގެ ްއެ ްޮބުޑްގޮެތއްަގއި ްހިނގައްޖެ،ްފާޅުކަން ފެނިެގން

ގޮތަށްްކަންތައްަތއްްކޮށްފަ.ްެއއީްަވކިްފަރާތަކަށްްބުރަުނވެްއަޅުަގނޑުްމިްދަންަނވަނީ.ްެއްސަރުކާރާްެއއްޮކޅުްކަުމގަިއް

ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްިއދިކޮޅު ްސަރުކާރާ ްއަދި ްވީނަމަވެސް ްވީނަމަވެސް،ްއަިދް، ްކަމުގައި ްއެއްޮކޅު ްފަރުދަކާ ްވަކި އަދި

ނުޑް ނޑުމެްނނަށްްއެބަްފެނޭ.ްއަުޅގަ ވަކިްފަރުދަާކްއިިދކޮޅުކަުމގަިއްވީނަމަވެސްްއެްކަންކަންްއެޮގތަށްްކުރާްތަންްއަުޅގަ

ްރަީއސުލް ްޓަަކއި،ްމިއަދު ްެއޅުވުމަށް ްހަމަމަގަށް ްކަންކަން ްބާވަތުގެ ްއެހެންވީމަ،ްމި ްކުރަްއާވްދަންނަވާނީ ްއެ ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްިމް ްއެހެންކަމުން، ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްެއއްބާރުލުންދިނުމަކީ މަސައްކަތަށް

ްކަުމގަިއް ްކަމެއް ްއެކަީށގެންވާ ްހަމަ ްައއުމަކީ ްއަނބުރާ ްނަްނެވސް ްރުކްޝާނާގެ ްއާމިނަތު ްނަންފުޅު ްމި ްއަދި ނަންފުޅު؛

ްހުށަހެޅުމަށްްދެކެވަަޑިއގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގެންދިއުމަށް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްނަންފުޅު ްމި ން

ްކަމުަގއިް ްކަމެއް ްުކރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމައިދިނުމަކީ ްއެގޮތަްށ ްމަޖިލީހުން ްމި އިޚްތިރާމުކޮށް،

ްދެކެން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދު،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްފަރާތުންްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް.

ް
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ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ކުާރްތަނެއްބާ؟ްއަސްލުްކުޑަކޮށްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިްޕޮލިސްްއިންޓެގްިރޓީްކޮމިޝަންްމީްކޮންްކަމެއްް

ސުވާލުްައޅުަގނޑަށްްއުފެދިްއޖެ.ްމީްސަރުކާރުގެްއެކިްނިްނމުންތައްްތަންފީޛުކުރާްތަނެއްޯތ؟ްސިޔާސީްކަްނކަންްހިންގާް

ްމަދަނީް ްތެރޭަގއި، ްޚިދުމަތެއްގެ ްފުލުހުންގެ ްއެއްކިާބވެ، ްކަންކަުމން ްއަތަކަށްނުޖެހި،ްސިޔާސީ ްވަކި ތަނެއްތޯ؟ްނޫނިއްޔާ

ތެއްގެްގޮުތަގއިްއޮތްްފުުލހުންގެްޚިދުމަތުގެްތެރޭގައިްެޖހޭްކަންކަންްބަލައި،ްތަޙްޤީޤުޮކށް،ްއެކަންކަމާްމެދުްގޮެތއްްޚިދުމަ

ްކުރުކޮްށް ްވަރަށް ްއެްއޗެއް ްދެތިން ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްައޅުގަ ްކަމުގައި ްމި ްދެން ްތަނެްއތޯ؟ ނަޑއަޅާ ްކަ ނިންމައި

ްއަ ްރައީސް.ްދެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްރުކްޝާާނެގްދަންނަވައިލާނަން ްއާމިނަތު ްއަލްއުްސތާޛާ ްހިތަށްއަރަނީްމ.ްލިޔާގޭ ނޑު ުޅގަ

ްޙައްުޤް ްކުރިމަތިލުމުގެ ްމަސައްކަަތކަށް ްަވޒީފާތަކަާށއި ްއެކި ްވެއްޖެްއޔާ ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްކޮބައިޯތއޭ. ކުށަކީ

ްކުރިމަތިލައިް ްކުރިމަތިލީ. ްެވސް ްއޭނަ ްއެހެންކަމުން، ްލިިބެގންވޭ. ްވެސް ްމީހަކަށް ްވެސްްކޮންމެ ްލިސްޓު ްޝޯޓު ެގން

ްަކނޑަައޅަިއގެން،ް ނޑުތަެކއް ްމިންގަ ްަވރަށްްދިގު ނަޑއެޅީ މާކްްސ75ްްކުރެވުނީ.ްކޮމިޓީންްމަސައްކަްތކުރީ.ްކޮމިޓީންްކަ

އަްށްވުރެްމަތިްހޯއްދަވާފައިްއެބ78ްްަލިބިއްޖެްކަމަށްްވެއްެޖއްޔާްީމނަްއަކީްކަމަށްްެއކަށީގެްނވާްމީހެއްްކަމަށްްބަލަން.ް

ްދެން ްޤާބިލުކަމާއިްްއޮތް. ްއާއި ްތަޖުރިބާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްެޗއްތޯ ްކޮން ްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްދެންް ްނިންމަވައިފި. ްޮކމިޓީން ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްުކފޫހަމަވާ ްައކީ ްކަމަނާ ްމި ްބަލާއިރުަގއި ްކަންކަމަށް ްމި ތަޢުލީމާ،

ްދުވަ ްއަންހެނުންގެ ްބައިނަްލއަޤްވާީމ ްހާދަްއަޅުަގނޑުމެން ްކިޔަނީ ްމި ްކުރިމަތީގައި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްދުވަހާިއ، ްމަންމާގެ ާހއި

ްއަިމއްަލް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކީްއެވގެންތޯ ނޑުމެން ްހަރަކާތްތެރިވާަވރު.ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން ްއަންހެން ްމަޤާމުތަކުަގއި ްއެކި މަދޭ

ް ްނަފްސަށް ްއަމިއްލަ ްގޮތްޮގތަށް ްއެކި ްކުރަނީ. ްމި ްމަސަްއކަތް ްއޮޅުވާލަން ްދުވަހުްނަފްސަށް ްެއއް ްއޮޅުވާލަން. އެބަ

އަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަކުރާނެްައންހެނުންްކަންކަމަށްްކުރިމަތިނުލާތީވެ.ްއަނެއްްުދވަހުްހިތާމަކުރާނެްއަންހެނުންްކަންކަމަށްް

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެްނނަކީްސަރުކާރަށްްތާއީދުކުރާ ްކުރިމަތިލާތީވެ.ްދެންްއަޅުގަ

ްކިޔަން،ް ްހަމަތައް ްކިޔަން، ްއުސޫލުތަްއ ްއެހެންނަމަވެސް ްތާއީދުކުރާނަން. ްނިންމުމަށް ްސަރުކާުރގެ ްއެހެންވީާމ، ބައެއް.

ނޑުްޤަބޫލުކުާރްގޮުތގައިް ގެންގުޅޭެންަވކިްގޮތްތަެކއްްެވސްްކިޔަން.ްއެހެންވީާމ،ްމިކަަހލަްވާހަކަްދަންަނވައިެލވުނީ.ްައޅުގަ

ްމަދަ ްވެސް ްޚިދުމަތަކީ ނޑުތަެކއްްފުލުހުންގެ ްމިންގަ ްަވކި ްތަނެއް. ްއޮންނަ ްޚިދުމަތްކުރަން ްރައްޔިތުްނނަށް ްޚިދުމަތެއް. ނީ

ްބަޔަކީް ްބަލަހައްޓާ ްކަންކަން ްބަެއްއގެ ްއެ ްބައެއް. ްޚިދުމަތްކުރާ ްނެތި ްތަފާތުކުރުމެއް ނޑުތަެކްއަގއި ްމިންގަ ްވަކި ނޫން.

ްށްްވާންޖެހޭނެ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ސިޔާސީްގޮތުންްވަކިްބަަޔކަށްްބުރަނުވެ،ްހަމަތައްްހިފަހައްޓާްބަޔަކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުރިހާް ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ްޕާޓީތަކުން ްދަށުން ްއައިޓަުމގެ ްއެޖެންޑާ ްމި ޝުކުރިއްާޔ.

ސްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮަޒއިނާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުަވއި،ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ްތުލު
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ްފަރާތުންް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވީ ްކަމަނާ ްއެ ްފުރުޞަތުއެުރވިިއރު، ްެއދިވަަޑއިގެން ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އާދަމް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތުލުސްދޫ ްއަދި ްރަޖިސްޓްރީގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޮއޅުމަކުން. ްވަނީ ްދެންނެވިފައި މެންބަރަކީްްކަމަށް

ްހުށަހަޅުއްވާފައެއްުނވޭ.ް ްފަާރތުން ްޕާޓީގެ ްލިޔުންތައް ްއިޢުލާންކުރެވިފަ.ްޭބނުންވާ ްއޮތީ ްގޮުތގައި ްމެންބަރެއްގެ ޑީ.އާރު.ީޕގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްއޮތް.ްމާފަންނު ްއެބަ ްފުރުޞަތެއް ްައދި ްއަށް هللاްއެހެންވީމާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ

ް.ްޢަބްދުއްރަޙީމު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޙަސަްން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްނަމެއް ްފޮނުވި ްކޮމިޝަަނށް ްއިންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްވެިރކަމުަގއި ްކުރަނީްްމަނިކުގެ ްމި ްފާސް އަޅުަގނޑުމެން

ްޢަބްދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްهللا ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެރިކަމުަގއި. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޔާމީން

ްއެންޓިް ްވަނީ ްނިންމާފައި ްމަޖިލީހުން ްބަދަލުނުކުރަންވެގެން ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކުރިްނ ްމީގެ ްނަމެއް ހުށަހަޅާ

ނުޑްކަރަޕްޝަ ންްކޮމިޝަނަށްްހުށަހެޅުއްވިްޙަސަންްލުޠުީފގެްމަްއސަލައިަގއި.ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

މާރްޗަގއިްބޭްއވިްކޮމިޓ31ްްީޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްމަޖިލިސްްމިްކަމުގައިްމިްފެއިލްވީ.ްމަިޖލިސްްކޮމިޓީްސީދާްފެއިލްވީ.ް

އި،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްމެންބަރަކުްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުގެްގޮުތގައިްއިންނަަވއިގެްންބައްދަލުވުމަކުންްމިކަންްމިގޮަތށްްނިންމާފަ

ްއަޅުަގނުޑް ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެހެންީވމާ،ްމިްކަމުަގއިްމަޖިލިސްްަބދުނާމުވުމަށްްވުރެ ކުރެްއވިްބޮުޑްޖަރީމާއެއްްމީ

ްގޮތަ ްރަނގަޅު ްއެންެމ ްވެސް ްއަށް ްރުކުޝާނާ ްއާމިނަތު ްގޮތުަގއި ްއަލުްންޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްވާނީ ކަށް

ޔާމީްންޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްވެރިކަުމަގއިްއަންނަންްބޭނުްނވޭތޯ.ްެއްهللاްއަހާލަން،ްމިްމަޤާމަށްްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢަބްދު

ުތަގއިްެއްސާފުކޮށްލުންްއެއީްވަރަށްްބޮުޑ،ްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްއެަކންްސާފުކުރެވިއްެޖއްޔާްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮ

ްމިް ްބޭނުންފުޅުނުވެދާނެ ްކަމަނާ ްއެ ްފަހަރެއްގައި ްހަމަ ްމިހާރު ްއެކަަމކު ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްލުމަކީ ްކަމަށް ްމި ކަމަނާ

ްެއއެްއް ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންފުޅުނުވެދާނެ. ްހަމަ ްަފހަރެއްަގއި ްވެސް. ްއަންނަން ްވެރިކަމުގައި ްއޮތް ްމިހާރު މަޤާމަށް

ނޑަ ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަަޔކުްސާފުކުރަން ްޕާޓީެއްއގެ ްވަިކ ްކޮމިޝަނަްށ ްއިންެޓގްރިޓީ ްޕޮިލސް ްމިހާރު ްހީވަނީ ްށ

ްތަޅުމުގަިއް ްމަޖިލީހުގައި ްަނން ްރުކުޝާނާގެ ްއާމިނަތު ްކަންނޭނެގ ްތެެރއިން ްމަަސއްކަެތއްގެ ްކުރާ ލާންވެގެން

ްއޮފީހުގެ ްރައީސް ްހަމަ ްއެކަމަކު ްޮއތީ. ްމި ްިވސްނާފައި ްވެސް ްނަގަްނެވެގން ްމަސައްކަތްަތކުެގްްއެޖެންޑާކުެރވިފައި މި

ްމިއަދުގެް ްފެނޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްއެއީ ްކަމެއް. ްއެކަީށގެންވާ ްއޮތުމަކީ ްހަނދާންވެތިފައި ްމިކަން ްވެސް ތެރެއިން

ްކިޔުންް ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްޒިންމާވުުމގެ ްޚަރަދަށް ްަދއުލަތުގެ ްތެރޭގައި ްބިލުތަކުގެ ްހުރި ްއިްއވާފައި ްކިޔުން ފުރަތަމަ

ްއޮތީ ްމި ްއުސޫެލއްްްއިްއވާފައި ްއެްއވެސް ްފަސްުކރެވޭނެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްެއކަމަުކ ްފަސްކުރަންވެގެން. ްބިލު އެ

ްތިބިް ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްނޫނިްއާޔ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް، ްއެކަމަކު ްނެތް. ްދަށަކުން ްގަވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ
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ްރައްޔިތުން ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްދާ ްކަންތައްތައް ްއަތްދަށުން ްއަުޅވަިއ،ްބޭފުޅުންގެ ްޒިންމާތަެކއް ްބޮލުގައި ްމަޖިލީހުގެ ގެ

ްމިއަުދް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބާރުައޅަމުންދާކަން ްކުރުމަށް ްކަންަތއް ްގޮތަކަށް ްތަންނުދޭ ްަގވާިއދު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮުތަގއިްމިއަދުްހުށަހަޅާފައިްހުރި،ްއަލަށްްމަޖި ލީހަށްްހުށަހަޅާފައިްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ްއެއީްއަޅުގަ

ްސަރުކާރުް ްނޫންކަން.ްއެކަމަކު ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްޖަލްސާއަކުން ްދުވަހުގެ ްދެ ްމިއީ ްއެނގޭ ްއެބަ ްބަލައިލީމަ ްބިލުތައް ހުރި

ްހިތަށްއެރީމާް ްއައިސްފަިއ، ްމާެލ ްހަދައިލާފައި، ްޗުއްޓީ ްސިންގަޕޫުރގަިއ ްސަރުކާރު ްއޮތީީތ، ްތައްޔާރުުނވެ ކަމަކަށް

ްރަ ްގޮތަކަށް ްރައީްސ.ްހިތަށްއަރާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކުނުދާނެ، ްއެޅުވީމަ ްަމސައްކަތް ްބޮލުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއޔިުތންގެ

ްގޮުތަގިއް ްޤަބޫލުކުރާ ްތިއްބަވާނެ.ްއ18ްްެއަޅުަގނޑު ްތައްަގނޑުަތއް ްރަބަރު ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުގެ ވަނަ

ް ްެއއީ ްމަަސއްކަތްުކރައްވާނެ. ްއެ ްމަޖިލީހުގ18ްަބޭފުޅުން ްެއްަވނަ ްތައްަގނޑުަތކުން ްަރބަރު ްތިބީ އި

ްމަސައްކަތްކުރަްނވެގެންްއަުޅަގނޑުމެންްދޫކޮށްލުމަކީްއެންމެްރަނގަޅުްކަމެއްްކަމުަގއިްއަުޅަގނޑުްދެކެން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްމަޖ11.1ިއެޖެންޑާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެދިވަަޑިއގެންނެވި ްފުރުޞަތަށް ްދަށުން ްގެ ްަގާވއިދުގެ ވަަނ171ްްލީހުގެ

ްމާއްދާގެް)ޅ(ްގަިއވާްގޮތުގެްަމތީންްފުރުޞަތުއަރުވައިްމިްިނމުނީ.ް

ްއެޖެންް-11.2 ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑ ްއައިޓަމު ްރައްޔިް-11.2ޑާ ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްާމއްދާގ6ްްެތުންެގ ވަނަ

ްިއްޞލާ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއިތުރުކުުރމަށް ްމާއްދާއެއް ްނިންމެވިްފަހަތަށް ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޙު

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓް. 21ްްގޮތުގެ ްމ2114ްްިއޭޕްރީލް ްފޮނުވާފަ. ްވަނީ ްމެންބަރުންނަށް ގަިއ

ް ްމުޤ5ްަރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްޢާއްމު ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓް ްލިބިަފއިވޭ.ްމި އްރިރު،ްބާރަުށްއިޞްލާޙެއް

ނޑުްފުުރޞަތުއަރުވަން.ް ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމުޙައްަމދުްޝިފާޒަށްްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު

ނޑުްރިޕޯްޓްފެށުމުެގް `.ްޝުކުިރއްާޔ،ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޢާއްމުްކޮމިީޓންްމިްކުރެވުނުްމަސަްއކަތަީކްއަުޅގަ

ްމިކަންްކުރި ްއިސްނެންެގވުމަށްފަހު ްރައީސްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ން

ްދިވެހިާރއްޭޖެގް ްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްވެފަ. ްވަނީ ްމި ްގޮތް ްގެންދެވޭ ްކުިރއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހުރި ްނެގެމުންދިޔަ ްމެދުވެރިކޮށް ްކޮމިޝަން ްައކީްއިލެކްޝަން ްއެއްްޝަކުވާ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއަންނަ ްނިމުމަށްފަހު ްވޯޓެއް ހާ

ްހިފެހެއްޓިފަިއް ްޙަޤީޤަތުގައި ްިސއްރުކަން ްކަންތައްތަކުގެ ްވިދާޅުވެަފއިާވ ްގުޅިގެން ްސިްއރުކަމާ ްވޯުޓގެ ްއެ ޙަޤީޤަތުގައި

ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްއޮތުމާ ްއެގޮަތށް ްއެކަން ްވާހަކަ. ިއސްނެންެގވުމަކަށްީވ،ްްނޯންނަ

މަޖިލީހުގައިްނެޭގްވޯުޓ،ްިސްއރުްވޯެޓއްެގްގޮުތަގއިްެނގޭްވޯަޓކީްެއއީްއެންމެްބޮޑަށްްސިއްުރްހިފެހެއްޓޭނެްވޯަޓކަށްްވުންް
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ްފޮނުވިް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްވިސްނުންފުޅުަގިއްޢާއްމު ްކަމެކޭ.ްއެ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުެމން ްކަމަކަށް ފުރަތަމަ

ްމަޖިލީހުގެްއިޞްލާ ްރަްއޔިތުންގެ ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްނިންމިފަ. ްމިހާރު ްވަީނ ްދިރާސާކޮށް ްކޮމިޓީން ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ޙުތައް

ް ްއެިދވަަޑއިގަތުމަކަށ6ްްްގަާވއިދުގެ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއިތުުރކުުރމަށް ްމާއްދާއެއް ްފަހަތަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްފޮ ްއިދާާރްއިން ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅުމުން،ްރައްޔިތުންގެ ްއަށް ްޢާއްުމްކޮމިޓީ ްޓަކައި ްއިޞްލާުޙްދިރާސާކުރުމަށް ނުވާފަިއވާ

ްއިޞްލާުޙް ްރިޕޯޓެއް. ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރުމަްށފަހު ްއިޞްލާޙު އެ

ހަތަށްްމާއްދާއެއްްއިތުރުކުރުމަށްްމަޖިލީހުގެްަވނަްމާއްދާގެްފ6ްަދިރާސާކުރެވުނުއިރުްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ގައި.ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގ2114ްްެއެޕްރީލ16ްްްއިދާރާްއިންްހުށަހަޅާފައިވާްިއޞްލާޙުްމިްކޮމިޓީްއަށްްލިބިފައިްވަނީް

ްގެންނަނ94ްްގަާވއިދުެގް ްއިްޞލާޙެއް ްެއްއވެސް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ް)ށ(ގަިއްރަްއޔިތުންގެ ްމާއްާދގެ ްކަމަށްްވަނަ ޖެހޭ

ްރައްޔިތުްނެގް ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްމި ްހިނދު، ްބަޔާންެވގެންވީ ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްދިރާސާކުރުމުގެ ްކަެމއް ްއެ ްނަމަ، ވާ

ްދިރާސާކުރަްއވަންް ްކޮމިޓީން ްޢާއްުމ ްއިޞްލާޙު ްމި ްތެރެއިން ްއިޚްތިޞާްޞގެ ްލިބިގެންވާ ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު މަޖިލީހުގެ

ވަނަްބައްދަލުވުުމގައޭ.4ްްވަނަްއަހަރުެގ2114ްްވަހުްބޭއްވުުނ،ްޢާއްމުްކޮމިޓީގެްވަނަްދ2114ްުއޭޕްރީލ17ްްްފެއްޓެވީް

ަވނަްމާއްދާގެްފަހަތަށްްމާއްދާއެްއްއިތުރުކުރުމަށްްފޮނުވާފަިއވ6ްްާކޮމިޓީގެްނިންމުން.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

ްގެންނެ ްއިޞްލާޙުަތްއ ްއިތުރު ްދިރާސާުކރައްަވއި ްކޮމިޓީަގއި ްހާޒިރުެވަވޑަިއގެންްއިޞްލާޙު ްވަގުތު ްެއ ްއަށް ްކޮމިޓީ ވުމަށް

ްރައްޔިތުްނގެް ްފާސްކޮށްފައޭ. ްވަީނ ްއިޞްލާޙުތައް ްއެ ްއިއްތިފާުޤން ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވެަވޑަިއގެްނނެވި ވޯޓުަގއި

ްވާ ްރިޕޯޓުގައި ްމި ްއެޖެންޑާކޮށްެދއްވުމަާށއި ްރިޕޯޓްްމަޖިލީހުގައި ްފަރާތުން،ްމި ްކޮމިޓީގެ ްޢާއްމު ްމަތިންްްމަޖިލީހުގެ ގޮތުގެ

ވަނަްމާއްދާގެް)އ(ގ94ްްެމިްމައްސަލަްއަށްްމަޖިލީހުންްގޮތެއްްނިންމަަވއިދެްއވުމަށްްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެް

ްވަޑަިއގެންނެވިް ްބައްދަލުވުންތަކަްށްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްބޭއްުވނު ްދިރާސާކުރުމަށް ްމިްމައްސަލަ ްހުށަހަޅަން.ްއަދި ދަށުން

ްތަފްސީ ްއެއާެއކީަގިއްގޮތުގެ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވަްންއޮންނާނެ.ްހަމަ ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްރިޕޯޓުަގއި ްމި ްިލޔުމެއް ްއެނގޭނޭ ލު

ް ްކަމަކީ ްމި ްބޭނުން، ްދަންަނވާލަން ނޑުމެނ18ްްްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންެގ ވަނަ

ްފާހަގަ ްއަޅުަގނޑުމެންމަށް ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ްކިބައިންްނިންމަންޖެހޭ ްމެންބަރުންގެ ްއެންމެހައި ްޢިްއޒަތްތެރި ކުރެވޭތީ،

ްވާީތވެ،ް ްކަމުަގއި ްއެއީ ްެއދުމަކީ ްވެސް ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނިވަޑަިއެގންނެވި ްކޮމިޓީގައި ްއެދަނީ،ްމި ްމި ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްފާސ17ްް ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙު ްމި ްކުރިން ްނިމުމުގެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ވަނ18ްްަކޮށް،ްވަނަ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްޖަލްސާގައި ްފުރަތަމަ ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްެބވި ްއިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ރައީސާިއްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްނާއިުބްރައީްސްއިންތިޚާބުުކރުންްއޮންނާނެްކަމަށްްވާތީެވ،ްއެްކަމަށްްމަގުފަހިކުރުމުެގް

ނޑު ނޑުމެންްއެދޭއެދުމެއްްކަމަށްްވާީތްގޮތުންްއަުޅގަ މެންްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުންްމިކަންްނިންމުމަކީްއިންތިހާްއަށްްއަުޅގަ

ް ްފުުރޞަތުގަިއ ްމި ްއަދި ްރަްއޔިތުނ18ްްްދަންނަވާލަން. ްމަަސއްކަތްކުަރްއވަން ްދެން ްމަޖިލީހުގަިއ ްަރއްޔިުތންގެ ވަނަ

ްފަރާތްތަކަ ްއެންމެހައި ްިތއްެބވި ްއެދުމަކީްއިންތިޚާބުކުރަްއވާފައި ްައޅުަގނޑު ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްށ
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ްވަިކްން ްއަދި ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްމިންވަރުކުރެްއވުން. ްމުސްތަޤްބަލެއް ްއުފާފާގަތި ްރަްއޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްރައީސް، ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ 17ްްޚާއްޞަކޮށް ްބުރަ ްކުރެއްވި ްެއ ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުންގެ މަަސއްކަތްްވަނަ

ްކުރެއްވިް ްހިފެހެއްޓުމަށް ްަގާވއިދު ްއަދި ްތެޭރގައި ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭުނން. ްފާހަގަކުރަން އަޅުަގނޑު

ްޚިޔާާލިއް ްދޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަނގަޅުކުެރްއވުމަށް ްކަންަތއްތަްއ ްހުރި ްތެރޭަގއި ްގަާވއިދުެގ ްމަސައްކަާތއި ބުރަ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްބޭފުޅުންނަށްްމަޝްވަރާ،ްމި ްއެންމެ ްމަޝްވަާރ؛ްމި ްލީޑަރުްނގެ ްޕާޓީތަކުގެ ްިސޔާސީ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްމިއަދު ްރިޕޯޓް ްމި ްނިންމައިލާނީ ްވާަހކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްުޝކުރުދަންނަވަމުން ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްވަރަށް ްބޭފުޅުންގެ ްެއންމެ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީގައި ްމި ްބޮޑަށްްްފާސްކޮށްދެއްވުަމކީ ްވަރަށް ްއެދުމެކޭ. ބޮޑު

ް.والحمد رّب العالمينޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެުކް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްމެންބަރުންނަށް ްކޮިމޓީގެ ްމުޤައްރިރަާށއި ްޮކމިޓީގެ ްައޅުަގނުޑ ޝުކުރިއްާޔ.

ްރިޕޯަޓށްް ްގަާވއިުދގެްއިޞްލާޙެްއްހުށަހެޅިފަިއވޭ.ްއަޅ5ްްުޝުކުރުދަންނަވަން.ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްފުރަަތމަ ނުޑްއެންމެ 83ްގަ

ްއިޞްލާޙު،ް ްފުރަތަމަ ްފުރުޞަތުއަރުާވނަން. ްފުރަތަމަ ްއިޞްލާޙުތަަކށް ްހުށާހެޅިފައިވާ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދު.ް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަތިވެރިް

ްިއޞްލާޙަކީ،ް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްއިބާރާތް؛ްއާދެ!ްިމ1ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްާދްފެށުމުގަިއވާ ވަނަ

ް 1ްްއިޞްލާޙުގެ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ްގޮތަށް ްއަންނަިނވި ްއިބާރާތް ްފެށުމުގައިވާ ްމާއްދާ ްމަޖިލީހުގެްް-1ވަނަ ރައްޔިތުންގެ

ްއެ ްްގަާވއިދާއި 7ްްަގާވއިދުގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްަގާވއިދުަގއި ްއެ ްއިތުރުކޮށް، ްމާއްދާ ްއަންނަނިވި ްމާއްދ7ްްާމާއްދާގައި ވަނަ

ްކަުމަގއިްހަމަޖެއްސުން.1ްްގ7ްެއަކީްގަާވއިދުގެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަ ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްފުރުޞަތުއަރުަވން. ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާސިމްްތާޢީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްބްރާހީމްސިމްްއިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާމާމި

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް ްއާދެ!ްއަުޅގަ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްވަިއކަރ83ްަޝުކުރިއްާޔ. ްއޮތީ، ްިމ ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްދެން ްދަށުން ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްދާއިާރގެްވަނަ ދޫ

ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވް ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާުޒ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްޢާރިފު ްޢަލީ މެންބަރު

ްއުތުރުް ްފުަވއްމުލަކު ްފުރުޞަުތއަރުވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްމި އިސްލާޙެއް.

ްމަދުްރަފީޤުްޙަސަނަށް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ް

ްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްްފުވައްމުލަކުްއުތުރު

ވަނަްމާއްާދގެްފަހަތަށްްއިތުރުކުރާްމާއްދާގ6ްްެޝުޔކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްގަާވއިދުގެް

ްއަ ްިއޞްލާޙުކުރަން ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ް)ރ()ރ( ްހުަށހަޅަން. ނޑު ްް-ުޅގަ ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްގައި ް)ނ( ްމާއްދާގެ 5ްމި

ްމެންބަރެއްް ްކޮންމެ ްހުށަހަޅާ ްނަން ްހިމެނުމަށް ްމެންބަރުންނޭ.ްކޮމިޓީަގއި ްޖަލްާސގައި ްހުށަހަޅާނީ،ްއެ ްނަން މެންބަރުންގެ

ް 5ްްވެސް ްއެކުަލވައިލާ ްމިގޮތަށް ްހުށަހަޅަންާވނޭ. 5ްްނަމެްއ ްކޮމިޓީަގއި ްހިމެނޭްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގަިއ ަރއްިޔތުންގެ

އަށްްވުރ5ްްެހުރިހާްސިޔާސީްޕާޓީތަކެއްްހިމެނުމަށްްއިސްކަންދޭންވާނޭ.ްމަޖިލީހުގައިްހިމެނޭްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެްއަދަދުް

ްކޮމިޓީަގއިް ްއެ ްޕަޓީތައް ްތިބި ްމެންބަރުން ްގިނަ ްއެންމެ ްތެރެއިްނ ްޕާޓީތަކުގެ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުަގިއ ްނަމަ، އިތުރުވާ

ްމަށްްއިސްކަންދޭންވާނޭ.ްހިމެނު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ތާޢީދުކުރައްވާ

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްހަކަދެްއކެވުން:ވާްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާޢިރާޣެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއެްމާއްދާގެް)ރ(ްއަށްްުހށަހެޅިފައިވާްިއޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްއަޙްމަދުްއާމިރުްހުށަހަޅުއްާވްއިސްލާޙު.83ްް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްހުވަދޫްދާއިާރގެްއަޙްމަދުްާއމިރުކުޑަ
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ްއިތުުރކުރުމަށްް ްއަކުެރއް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްހުށަހެޅިފަިއާވ؛ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްގ7ްޮހުށަހެޅިފައިވާ ްއަންނަނިވި ް)ގ( ްމާއްދާގެ ތަށްްވަނަ

ް ްފާހަގަޖަހާނ7ްްީއިޞްލާޙުކުރުން. ްކަރުދާސްކޮޅުަގއި ްވޯޓު ްދޫކުރާ ްއަތަށް ްމެންބަރުން ްވޯޓުލާން ް)ގ(. ްމާއދާގެ ވަނަ

ްއެކަމަށްް ްއޮތީ ްމި ްއުނިކޮށްާލފައި ްހަމައެކަނި ްއަުޅަގނޑު ްތެރޭގައޭ. ްބޫތުގެ ްޚާއްޞަކުެރވިފަިއާވ އެކަމަށް

ްރަނގަޅުފާ ްާއއި ްވާހަކަ ްގަލަުމެގ ްއިޞްލާޙަށްްޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްޖަހަންޖެހޭނެ ަހގަ

ްތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށްްއެދެންްޮކންވެސްްބޭފުޅަކު.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޓަަކިއް ްއަށް ްޔައުިމއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާޙު ްފަހަރު ްއެއް ްއަދި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތޔެރި ްދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްވިދާޅުވެެދްއވުމަށްްއަޅުް ްގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްގެްއަޙްމަދުްާއމިރުކުޑަހުވަދޫްދާއިރާް

ނޑުް ްހުށަހަޅާްިއޞްލާޙަކ7ްްީއާދެ!ްއަުޅގަ ްގޮތަްށްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ް)ގ(ްއަންނަނިވި ްާމއްދާގެ ްމާއްދާެގ7ްްވަނަ ވަނަ

ްފާހަގަ ްވޯޓުކަރުދާްސޮކޅުގައި ްދޫކުރާ ްއަތަށް ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުލާން ްވޯޓިންް)ގ(. ްޚާއްޞަކުރެވިަފިއވާ ްކަމަްށ ްއެ ޖަހާނީ

ްބޫތުގެްތެރޭަގއޭ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްވިުލފުށީ ްފުރުޞަތުއަުރވަން. ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާ ޝުކުރިއްާޔ.

ްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް

ް

ްރަޝީދުްފާހަކަދެއްެކވުްނ:ްޟުރިޔާވިލިފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުގެްއެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޙުސައިނ83ްްް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމަތިވެރި ްއިޞްާލޙު؛ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަދަށްްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުއަރުވަން.ްމުޙައް

ް
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ްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ސައިންްމުޙައްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙުް

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަީއސް.ްރައްޔިތުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްދާގ6ްްެޝުކުރިއްޔާ ްއިތުރުކުރާ ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްތަރުތީ ްައކުރުތައް ްހުރި ްއޮތްް)ޓ(ްއުނިކޮްށ،ްދެން ް)ޒ(ްގަިއްއެހެން ްމާއްާދގެ ްގޮތަކީ،ްމި ްއޮތް ބުކުރުމަށް.ް)ޓ(ްަގއި

ްރަްސގެެއްއް ްގޮީޅގައި ްދިމާގަިއވާ ްނަމާ ްނުފެންނަ ްއަދި ްފާހަަގ، ްހެޔޮ ްގޮީޅގައި ްއޮތް ްދިމާގައި ްނަމާ ްފެންނަ ނަމަވެސް

ްއޮތުމަކުންްވޯޓުްބާތިލެއްްުނާވނޭ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ްތާއީދުކުރަްއވާްޢިއްް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ް ްަގވާއިުދގެ ްިޢއްޒަތްތެިރ83ްްމަޖިލީހުގެ ްދާއިާރގެ ްމަތިވެރި ްޢިޞްލާޙު؛ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ް)ނ(ެގ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ސައިންްމުޙައްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙުް

ާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްއިޞްލާުޙގެްެދވަނަްާމއްދާގެްފަހަތަށްްއަންނަނިވިްޮގތަށްްމާއްދާއެްއްއިތުުރކުރަންްޝުކުރިއް

ް ްހުށަހަޅަނީ. ްހަވާލާދީފަިއވާްް-3އަޅުަގނޑު ްބަަޔކަށް ްާމއްދާގެ ްވަކި ްނުވަތަ ްމާއްދާއަކަށް ްވަކި ްަގވާއިުދގެ ބުނެވެދިޔަ

ް.ްތަންތަންްމިްއިޞްލާޙާްގުޅިެގންްބަދަލުކުރުން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްމަނަދޫ ްފުުރޞަތުއަރުވަން. ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު

ނޑުްތާއީދުކުަރން.ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެން ްބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްޢިއްޒަތްތެރ1ްްިޝުކުރިއްާޔ. ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްފުރުޞަތަށް ްއޮތީ. ްމި ގަިޑއިުރ

ްފުރުޞަތުއަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަވާއިދުަގިއވާ ްދާއިރާގެްމެންބަރުންނަށް ްހުޅަނގު ްގެންދާނަން.ްމާފަންނު ރުވަމުން

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ް ްަގވާއިުދގެ ްަރީއސް.ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞ7ްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްތަރެރި ްގެނެުވނު ްމި ްއަށް ްމާއްދާ ްއެބަްވަނަ ލާޙުެގްތެރޭަގއި

ްރައްޔިތުްނގެް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަންޖެހުނީ ްމި ްއެހެން ްވެސް. ްއިސްލާޙުތައް ްހަމަނުޖެހޭ ްބައެއް ހިމެނޭ

ްހަމަް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްައދި ްކުރިމަތިލެވިދާނެ. ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްރައީސްކަމަށް މަޖިލީހުގެ

ްެއއީ ްބާރެްއ ްކުރިމަތިލެވިދާނެްްދީފައިވާ ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްރަީއސްކަމަށް ްނާއިބު ްމަިޖލީހުގެ އެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޚާއްޞަ ްަވކި ްަރއީސަށް ްނާއިބު ްރަީއސާއި ްމަޖިލީހުގެ ްތެރެއިން ްަގވާއިުދެގ ްމަޖިލީހުގެ ގޮތަށް.

ްިޢއް ްވަނީ. ްިމ ްއިޞްލާުޙކުރެވިަފއި ްގަާވއިދު ްމި ްގޮތަށް ްދަންނަވާލަނީ،ްކުރިމަތިލެވޭ ްމި ްމިހެން ްަރއީްސ. ޒަތްތެރި

ްިމްމާއްދާްއިޞްލާޙުކުެރވިފަިއް ްގޮތަށް ްހުށަނޭޅޭ ްނާއިބުްރައީސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅަކަށް ްހުށަހެޅޭ މަޖިލީހުގެްރައީސަށް

ްއު ްަބއި ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްރައީސް. ްވާީތވެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމުަގއި ްބައެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ނިކުރުމަީކްވާތީ،ްެއއީ

17ްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްކަމެއް.ްެދވަނަްކަމެްއގެްގޮުތގައިްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސްްއަޅުަގނޑުްާފހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީ،ް

ްއެހެްން ްއުސޫލު ްއެ ްޤަބޫލުކުެރވިފަިއްއޮތީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްރަނގަޅަށް ްމަޖިލީހުގަިއްވޯޓުަނގަމުންދިޔައީ ވަނަ

ްބަދަލުކު ްމި ްއުސޫލަކަށް ްޤަބޫލުކުާރ17ްްރެވެީނ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއަންނައިުރގައި. ްނިމިގެން ްމަޖިލިސް ވަނަ

ގޮތުަގއިްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްރައީސެްއގެްމަޤާމުގައިްމަނިކުފާނުްއިންނެވީްއޭރުަގއިްދެއްވިްޯވޓުން.ްއޭރުގެްވޯުޓގައިްެވްސް

ްސި ްވޯުޓެގ ްކަންކަނުގައި. ްހުރީތޯ ްފާހަގަޖަހާފައި ްމިގޮތަށް ްއުޅެނީ.ްހަމަ ްމި ްކަަށވަރުކުރަްނވެގެން ްއިތުރަށް އްރުކަން

ްިތއްެބވިް ްއިނދިކޮުޅގައި ްއޭުރގައި ްއޮތީތޯ. ްކޮށްަފއި ްކަންތައްތައް ްއެހެން ްއަދި ްކުރަހައި ްދޫނި ްފާހަގަޖަހައި، މިގޮތަށް

ްއެ ްކަންނޭނގެ ްެއގެނީ ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްތިއްބެވީ. ްއެ ްވެރިކަމުގައި ްމިއަދު ްެއގޮތަށްްބޭފުޅުން ކަން

ްނުވޭ.ް ްވެސް ްލިބިފައެއް ްމަޢޫލޫމާތެއް ްއެކަހަލަ ްނޭނގޭ. ްއޭރަކު ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކުރާކަށް.

ް ްދަންނަވާނީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންެވ ްރައީސް. ްފާހަގަކޮށްލަްނ3ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަްށ ވަނަ

ކަމަށްްބޭނުންކުރަންވެގެންްގަާވއިުދގައިްބަޔާންކޮށްަފއިްމިްއޮތްއޮތުން.ްއެއީ،ްވަިކްްބޭނުންވަނީްވަކިްޚާއްޞަްގަަލމެއްްމި

ްވާނީް ްދެން ްޭބނުންނުކޮށްފިއްޔާ ްގަލަން ްއެ ްމަޖްބޫރުކުރެވިދާނެތޯ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޭނުންކުަރން ްގަލަމެއް ޚާއްޞަ

ްވޯޓުކަރުދާހުގަް ްގަލަމެއް. ްރެޑްލީފް ްއޮތީ ްއެާތ ްމިސާލަކަށް ްނޫނިއްާޔްކިހިނެއްތޯ. ްގަލަމަކުންތޯ ްެރޑްލީފް ްއޮތީ އި
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ްޓަކަިއް ްކަށަވަުރކުރުމަށް ްއެ ްފާހަގަލާފައި؛ ްގަލަމަކުންތޯ ްކަހަލަ ްއެހެން ްނޫނިއްޔާމުން ްގަލަމަކުންތޯ، މޮންޓްލައިން

ްމަޖިލީހުގެ،ް ްަރއްޔިތުންގެ ްމިތާނގައި ްކަށަވަރުކުރާނ18ްްީއަޅުަގނޑުމެން ްތިބޭނީތޯ.ްއެކަން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްަވނަ

ްވަންޏާ.ް ްކަމަށް ްބަޔާންކޮށްފި ްގަލަމެއް ްާޚއްޞަ ްވަކި ްޖެހޭ ްއެަބ ްބަޔާްނކުރަން ްވެސް ްދަށުންތޯ ްއުސޫެލއްެގ ކޮން

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްމިކަހަލަ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކ ްމައްސަލަތަކެއްގެ ްދިމާެވދާނެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއުޅެނީ ްމި ްކަށަވަރުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްްގެންނައިރު ްހޮވިގެން ްރައީސް ްނާއިބު ްރައީސާއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްިޔތުންގެ

ްއަންަން ްހޮިވގެން ްނެތި ްަބެއއްެގ ްެއްއވެސް ްނުފޫޒެއް ްަކހަލަ ްެއްއވެސް ްނަމަ، ްދަންނަވާ ްތެދަށް ްސީދާ ްހަމަ އަންނަނީ

ްމަޖިލީހު ްއަންނަނީ ްމި ްއިިވގެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު ްޓަކައި. ްބޭިތއްބުމަށް ްގޮތުަގއި ްޤާސިްމްބައެްއގެ ްރައީސަށް ގެ

ނޑުްަދންނަވާލަފާނަން.ް ވަަނ2117ްްއިބްރާހީމްްކުރިމަތިލައްވާްކަމަށްްވަންޏާްސަރުކާރުންްމާްބިރުގަނޭ.ްބައްލަވާ!ްއަުޅގަ

ްދެންވެްސް ްހޮވުނު. ްަމނިކުފާނު ްއެ ްކުރިމަތިލެއްވީމަ، ްއިބްާރހީމް ްޤާސިމް ްރައީސްކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ އަހަރު

ްހޮވުނީްސކަންްކުރިމަތިލައްފިއްާޔްހޮ ްނަމަވެސް ްކުރިމަިތލީ ްފަހަރު ްނުހޮވުނީ.ްމިދިޔަ ްކުރިމަތިނުލީމަ ްފަހަރު ވޭނެ.ްމިިދޔަ

ނޑަށްްމިހާރުް ޔަޤީންްމަޖިލީހުގެްރައީސްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްހުރަސްއެޅޭްގޮތަށްްކަންތައްތަެކއްްވަމުންާދްކަމަށްްއަޅުގަ

ް ްއެހެންވީމާ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްހުރި ްއިޞްލާޙުތައް ްބަެއއް ްމީގެ ނުޑ އަުޅގަ

ްިޢއްޒަތްެތއެިރް ްވެްސްއަޅުަގނޑު ްއުނިކުރުމަށް ްބައި ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްދަންނަާވލަން.ްއަދި ްވާހަކަ ތާއީދުނުކުރެވޭ

ްޤާނޫ ްއެީއ ްމައްސަލަ. ްމި ްގެންނަން ްސަމާލުކަމަށް ްރައީސްގެ ްިޢއްޒަްތތެރި ްއަރިހުަގއި؛ ްވަރަްށްރައީސްގެ ނުއަސާސީަގއި

ްނަްން ްމެންބަރެއްގެ ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްަރއީސްެގްމަޤާމަށް ްނާއިބު ްރައީސަާށއި ްމަޖިލީހުގެ ްބަޔާްނކުރޭ ްއެބަ ސާފުކޮށް

ްރައީްސކަމަށްް ްނާއިބު ްނަން ްމެންބަރެއްގެ ްހުށަހެޅޭ ްރައީްސކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްެއހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްހުށަހެޅިދާނެ ވެސް

ްގޮތަށް ްއާޭދްްހުށަނޭޅޭ ްއެބަ ްތަޢާރުޟުވެގެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްޤާނޫނޫއަާސސީއާ ްވެއްޖެްއޔާ ްަކމަށް ޮއވެއްޖެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންީވމާ،ްއެކަންްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްސަމާލުކަމަށްްގެންނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްވެސް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޕޯޓް ްއިޞްލާޙެްއްްކޮމިޓީގެ ްރިޕޯޓަށް ްމެންބަރު،ްކޮމިޓީގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުވިފަ. ވާނީ

ްފުރުޞަތެއްް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްާލޙު ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމަރުޙަލާގައި ްމި ްނުވޭ. ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް

ްދެއްް ްޖަވާެބއް ްނުކުތާތަކަށް ްނެންެގވި ްތިޔަ ްދެންމެ ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޤައްރިުރގެްނެތް. ްކޮމިޓީގެ ުވމަށް

ްމީހަކުް ްހުރި ްރައީަސކަށް ްމަޖިލީހުެގ ްއެީއ ްލިިބވަަޑއިަގންނަވާނެހެން. ްފުރުޞަތު ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ވާހަކަފުުޅގައި

ް ްފޮނުވި؛ ްއޮތ17ްްްލިޔެފައި ްޢަމަލުކޮށްފައި ްަމޖިލީހުގައި ްއިންތިޚާބުކުރުުމގައި ްަރީއސަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ނުޑްގޮތްްސާ ފުކޮށްްއެއާްއެްއގޮތަްށްފޮނުވީ.ްެއއަށްްދެންްގެންަނވާފަިއވާްބަދަލެއްްގެންނަވާފަިއްވަނީްކޮމިީޓގައި.ްއަުޅގަ
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ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްމައްސަލަެއއް، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްބައިވެިރވުމަށް؛ ްބަހުސްަގއި ްމި އެހެންވީމާ،

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެ

ްމައްސަަލއެްއގެް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ްބައިވެިރވި ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަހުސްގައި ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަކަށް ފުރަތަމަ

ްިޚލާފަ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްކަމަކަށް ްދެވަނަ ްނަގަނީ. ްމި ްނުގެނެވޭނެ.ްގޮތުަގއި ްތަނަށް ްމި ްހަދައިގެން ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީ ށް

ްކަމަްށް ްބާތިުލވާނެ ްބައި ްެއ ްމިންވަަރކަށް ްޚިލާފުވި ްަބއި، ްއޮތް ްޚިލާފުވެފައި ްޤާނޫުނއަސާސީާއ އެހެންވީމާ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގެނައީ. ްސަމާލުކަމަށް ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަަލ ްއެ ްއޮންނާތީ، ްބަޔާންކޮްށފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޕާޓީތަކަްށްޤަ ްނޫން.ްއެއީ ްޙައްޤެއް ްއޮތް ްމެންބަރަކަށް ްވަކި ްހުށަހެޅުމަކީ ްއިޞްލާޙެއް ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްގޮތުަގއި ބޫލުކުރާ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްފުުށއަރާތީ ްމާއްާދއަކާ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްޮގތުން ްބޭނުންކޮށްފަިއވާ ްާޕޓީތަކުން ްަޙއްޤު ްއެ ްޙައްެޤއް. އޮތް

ްރައީސް،ްއެްމައްސަލަްމިްގެަނއީ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށްްލަފާދެއްވަނީްޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާުފް ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްނޫން.ްމަޖިލީހުގެްކައުންސެލްްޖެނެރަލަށްްއަޅުގަ

ްދާއިާރެގް ްވިލުފުށީ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްނުހިމެނޭ ްއިޞްާލޙުގައި ްމި ްކަމެއް އެްއވެސް

ްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދަށް.ްްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

އައްސަލާމްްޢާލަިއކުމް.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްއާދެ!ްރޭގެްަވގުެތއްަގއިްނ.ްވެލިޫދް

ްޢަބްދު ްމުނިޔާވިލާ ްމަރުޙޫهللا ްދެންނެވި ްމި ްމާލޭގައި ްވަނީ ްވަރަށްްޢަޒީޒު ްޖެހި، ްސައިކަލަކުން ްހިނގާފައިދަނިކޮށް މް

ްމަރުޙޫމަށްް ްމި ްވީނަމަވެްސ ްހިނގިކަމުަގިއ ްމާލޭގައި ްާހދިސާ ްމި ްއަދި ްދޫކުރަްއވާފަ. ްދުިނޔެ ްމި ްގޮތެްއަގއި ހިތާމަވެރި

ްވަނީްނިާޔވެފަ.ްއެ ްމަގުމަތީަގއި ްދިޔަ ްއަދިްޮހސްޕިޓަލަށް ްގެންގޮސް ްއަށް ްޓަކައިްސްރީަލންކާ ހެންކަމުން،ްފަރުވާދިނުމަށް

އެްމަރުޙޫމަށްްުސވަރުޭގގެްާދިއމީްނިޢުމަތްްދެއްވުމަށްްއެދިްދުޢާކުރަން.ްއަދިްއެްޢާއިާލްައށްްކެތްތެރިކަންދެްއވުންްއެދިް

ްދަްއކަމުންދާއިުރގަިއް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާހަކަތަެކއް ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްިމއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއާދެ! ދުޢާކުރަން.

ޑެންޓްްއިްނތިހާްއަށްްއިތުރުވެގެންދާއިުރ،ްމިްކަމަށްްފުލުހުންނަށްްމިކަންްހުއްޓުމަށްްޓަކައިްރަނގަޅުްރާއްޖޭަގއިްއެކްސީް
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ްމިތާނަގިއް ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރެްއެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަމާ ްހަމަޖެއްސިފައިނުވާތީެވ، ްހަމައަްށ ްމިއަދާ އިންތިޒާމެއް

ް ްކުޑަުކޑަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެން ްތަކުރާުރކޮށްްކިލ5ްޯހިތާމަކުރަން. ްނުބެލެހެއްޓިގެން، ްފުލުހުންނަށް ްރަށެއް މީަޓރުގެ

ްހައްެލއްް ްދާއިމީ ްކަމަށް ްިމ ްދާއިުރަގއި ްމިހެން ްިގނަވެ، ްއެކްީސޑެންޓުތައް ްގިނަެވ، ްއަދަދު ްމީހުންގެ ކުށްކުރާ

ް ްީމހުންތޯ ްއެކްީސޑެންޓްެވގެން،ްކިތައް ްކިަތއް ްހަފްތާގައި ްމިދިޔަ ނިޔާވެގެންދިަޔއީ.ްިމްގެނެވެްނވެއްޖެ.ްމިހާރު.ްައއްޫޑން

ްމިފަދަް ްއެބަ. ްދައްކަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިތާނގައި ްވާހަކަ ްމި ްއެހެންވެ ްފިޔަވަޅަކީ. ްއެޅުނު ްކޮބައިތޯ ކަމަށް

ކަންތައްތައްްއަދިްކުަޑެވގެންްމިއަދުްއެްޢާއިލާއާްހަމައަށްްެއކަންްހިނގައިދިޔަްގޮތާްބެހޭްމަޢުލޫމާތުްވެސްްފުލުހުންނަށްް

ްމިްްފޯރުކޮށްދީފައެއް ްރަނގަޅުކުރުމަްށ، ްަކންކަން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިީއ ުނވޭ.

ްަހއްޔަރުކުރާެން ްގެންގޮސް ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވަން. ްޕޮލިހަށް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްިމއަދުގެ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަންކަން

ްގޮ ްޢާއްމު ްއެއީ ްހޯދާކަށެއް. ްތަފްސީލު ްމިކަމުގެ ްނެތް ްދަންނަވަނީ.ްކަމެއް ްމި ްވާހަކަ ްގޮުތގެ ްހިނގާ ްކަން ތެްއގައި

ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީް ްއަށް ްެއްޢާއިލާ ްއަވަހަކަށް ްއެންމެ ްވީ ްމަޢުލޫމާތު ްބެހޭ ްމިކަމާ ްހިނަގއިދިޔުާމްގުޅިގެން އެކްިސޑެންޓެއް

ްހައިސި ްމެންބަރެްއެގ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއ ްޒިންމާެއއް ްބާރުތަކުގެ ްއެްސަލާމަތީ ްދެކޭތީ ްއޔަތުން

ް ްއެީކގައި ްިއސްނެންގެވުމާ ްަރއީސްެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްދަންނަވަނީ. ްމި ްމަޖިލީހުގ18ްްެވާހަކަ ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

އިންތިޒާމުތަްއ،ްރައީސަާކއިްނާއިބުްރައީސަކުްހޮވުުމގެްއިންިތޒާމުތައްްކުރިއަށްްގެންދިއުމަްށްޓަކައިްއެކުަލަވއިލާފައިްމިް

ނުޑްވާްޕްރޮސީޖަރ؛ްއާ ނޑުްެދކެން.ްއަުޅގަ ދެ!ްަގވާއިަދށްްމިްގެނެވުނުްއިޞްލާަޙކީްމުހިއްމުްއިޞްލާޙެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންކަމުން،ްމިއާެއކުަގއިްމިކަންްކުރިއަށްްެގންދެވިއްޖެްކަމަށްްވެއްޖެްއޔާްމިކަންްތަންކޮޅެއްްސްމޫތުކޮްށް

ްހަމަޖެހިގެން ްއިންތިޒާުމތައް ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަސައްކަތެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ދާނެ.

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްކުރަން ްގޮތަށް ްއޮތް ްމި ްއެުކގައި ްިއޞްލާޙުތަކާ ްގެނައި ްމި ްއެހެންކަމުން، ްކުރާ. މަޖިލީހުން

ްބޭނު ްެގންނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްސަމާލުކަމަށް ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއާއެުކަގއި ްހަމަ ްތާއީދުކުރަން. ްމީގެ 2ްންވޭ،

ްމިއަދާް ްއަތުލާފަ. ްވަނީ ްފުުލހުން ްަލއިސަންސް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްވަގުެތްއގައި ްދަންވަރުގެ ްޭރ ްއެއް ްކުރިން މަސްދުވަސް

ްޖެހޭްއެނގެން.ް ްއެބަ ްއެކަން ްީކއްެވގެންކަން ްވީ ްަލއިސަންސެއްްނުިލބޭ.ްއެކަން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްއައިުރގައި ހަމައަށް

ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްއެްރައްޔިތުން ްގޮތުން، ްބުނާ ްޤާނޫނު ްެއ ްއޮންނާނެ. ްޤާނޫނެއް ްބާރުަތކުގެ ްއިމްތިާޔޒުތަކާއި ންގެ

ނުޑވަެއއްނުެލވޭނެްހެދިފައިްއޮންނަްަގވާއިަދކުންނެއް.ް ްޤާނޫނުގެްބާރުްކަ

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެމްބަރުްައޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްރަްއޔި ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިސްލާޙުކުރަމުްންޝުކުރިއްޔާ ްައޅުަގނޑުމެން ްގަާވއިދަކީ ްމަޖިލީހުގެ ތުންގެ

ްއިޞްލާޙަކީް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިއަދު ްއެއާެއއްކޮށް ްހަމަ ްއަިދ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެއްޗެްއކަން ގެންދަންޖެހޭނެ

ްަމޝްވަރާކުރެް ްމެދުގައި ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރައީސްެގްވެސް ިވގެން
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ްއާެދ،ް ްދަންނވަން. ްކަމުގަިއ ްކަމެއް ްމަރުޙަބާކިޔާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެްސ ްކަމަީކ ްއެ ްނަމަ، ްވާ ްކަމަށް އިސްނެންެގވުމެއް

ްދާއިާރެގް ްއުތުރު ްބަލައިލާއިުރަގއި،ްމާފަންނު ްޝުޢޫރުތަކަށް ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރުން ްެއކިެއކި ްގޮތުން ްގުޅޭ އިޞްލާޙާ

ްފަ ްފާހަގަކުރެވި ްގަލަމެްއެގްމެންބަރު ްޚާްއޞަ ްވަކި ްމާފުކުރަްއާވ! ްދާއިރާ، ްހުޅަނގު ްގަލަެމއް؛ ްާޚއްޞަ ްވަކި ދައިން،

ްކަމަކަްށް ްފެނިވަޑަިއގަތް ްވެސް ްމީތި ްހުށަހެޅީ.ްއެކަމަކު ްއިޞްާލޙު ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއޮތީމަ،ްއެ ްބަޔާންކޮށްފައި ވާހަކަ

ްކަމަށް ްމި ްގަލަމެއް ްޚާްއޞަ ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ.ްވަކި ްހުށަހެޅިފައިވާްްއަޅުަގނަޑކަށް ްގަާވއިދަށް ްކަމަށްްމި އޮންނަންޖެހޭނެ

ް ްއަދ6ްްިއިޞްލާޙުގެ ްިއޞްލާޙުކުރެވިފަިއވާނެ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެކަން ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވތީވެ، ް)ގ(ަގއި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްއޮތީމާ،ްއެ ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަމަށް ްޖަހަން ްރަނގަޅުފާހަގަ ްމަތިން ްުއސޫލެއްގެ ްލާޒިމުކޮށްފަިއވާ ްވެްސްޚާއްޞަކޮށް ވާހަކަ

އަޅުަގނުޑްއިޞްލާުޙކޮށްފަިއާވނެ.ްއެހެންްައޅުަގނޑުްއިޞްާލޙުކުރިްސަބަބަީކ،ްމިްގަާވއިދުެގްއެހެންްމާއްދާތަުކަގއިްއެަބް

ްފާހަގަޖަހާފައިް ްގޮތަށް ްނޫން ްރަނގަޅުފާހަަގ ްހަމައެކަިނ ްފާަހގަޖެހުމުަގއި ްވެސް. ްހާލަތްތަކެއް ްބަލަިއގަނެވޭެނ ބަޔާންކުރޭ

ް ްއެ ްވެސް ްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްެއާއްއޮތުމުން ްއެބަ ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަހަލަެގްވާހަކަތަެކއް ްބާތިލުނުވާނެ ްކަުރދާސްކޮޅު ވޯޓު

ް ްއިޞްލާުޙ، ްދެންނެވި ްމި ްދެކޭތީެވ، ްކަމަށް ްތަޢާރުުޟާވ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ7ްްއަޅުަގނޑު ްއަށް ް)ގ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްރަނަގޅުފާހަގަ ްއިޞްލާުޙކޮށްލީ. ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙުގައި ްއަދިްްހުށަހެޅި ްކަންަތކާ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްކަމަށް ޖަހަން

ްލާޒިމްކުރުވޭެން ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަންތަްއ، ްލާޒިމުކޮށްފައިވާ ްކަމަށް ްފާހަގަޖަހަންޖެހޭނެ ްގަލަމަކުން ޚާއްޞަ

ްބޫތުތެރޭގަ ްޚާއްަޞުކރެވިފަިއވާ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްނުދެކޭތީވެ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްނޫން ްއެްކަމެއް އި

ްއިޞްލާޙަށްް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހެޅީ. ްއިޞްލާޙު ްމި ްައޅުަގނޑު ްބަޔާްނކޮށް، ްވާހަކަ ްފާަހގަޖަހާނެ ކަރުދާސްކޮުޅގައި

ހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްތާއީދުކޮށްދެއްވުމަކީްެއއީްކޮންމެހެންްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމުގައިްދެކެން.ްއަދިްހަމަްއެއާެއއްކޮށްްިމް

ްކަ ްބައެއް ްހުރި ްދަންނަވައިލާނަން.ްރަނގަޅު؛ްއަޅުަގނޑަްށްއިޞްލާޙުަގއި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ންބޮޑުވުންތަުކގެްވާހަކަްވެސް

އަދިްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅިފައިްެނތްކަމުގައިްވީނަމަވެްސ،ްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމަޤާމަށްްކުރިމަތިލުމަށްްފަހު،ްއެްބޭފުޅަކުް

ލުމުގެްފުރުޞަތުްއޮތުމަކީްއެީއްރަނގަޅުްކަމެއްްކަމުަގއިްރައީސްކަމަށްްނުހޮވިއްޖެްނަމަ،ްނައިބުްރައީސްކަމަށްްކުރިމަތި

ްެއގޮތަްށް ްރޫޙަްށްބަލައިލާއިުރގަިއްެއކަން ްިއޞްލާޙުގެ ްއޮތް ްަގވާއިުދގަިއްމިހާރު ްމި އަޅުަގނުޑްދެކެން.ްއެހެންނަމަވެސް

ް ްަގވާއިުދގެ ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްބަޔ7ްާކުރެވިދާނެ ް)ޅ(ަގިއ ްމާއްދާގެ ްގޮތުން.ްވަނަ ންކޮށްފައިވާ

ްމެދުގައިް ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ްނަމަ، ްހިނގައްޖެ ްއިޞްލާުޙކުރެިވގެން ްމިކަން އެހެންވީމާ،

ްެއއީް ްެވގެންދިއުަމކީ ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްނަމަވެސް ްނެތް ްހުށަހެިޅ ްއިޞްލާޙު ްއައިުރ ްހާލަަތށް ްމި މަޝްވަރާކުެރވިގެން

ްތަން ްދަންނަވާނީ ްކުރިއަްށްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެކު ްިޒންމާދާރުކަމާ ްސުލްަޙވެރިކަމާއި ކޮޅެއް

ްހުށަހަޅާލަން.ް ްއަނގަބަހުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުން ްއެ ްވާީތވެ، ްކަމަށް ްވާނެ ްަފސޭހައަކަށް ްއިތުރު ްލިބޭ ގެންދިއުމަށް

ްރިއްޔާ.އެއަށްްތާއީުދކުރަްއވާްބޭފުޅަކުްހުރިްނަމަ،ްތާއީދުކުރެއްވުންްެއދެން.ްޝުކު

ް
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ނޑުްވެސްްހަމަްަދންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދަށްްމިްަވގުުތް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ނޑުމެން ްއިޞްލާޙެކޭ.ްއަުޅގަ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހަމަ ްއިޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްކަންތައްތަްއްހުށަހެޅިފައި ްއިންތިޚާބުގެ ްމިދިޔަ ނަށް

ްފާހަގަކުރެޭވ.ް ްކަމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްކޮންމެހެންވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލާއިުރގައި ްގޮތަށް ހިނގައިދިޔަ

ްޖެހުމުގެް ްއެްއޗިހި ްނަްނބަރުތަކާ ްނިޝާންތަކާއި ްކުރެހުންތަކާއި ްއިތުރު ްއެިކއެކި ްވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި ޚާއްޞަކޮށް،

ްކޮމިޝަނުންްމައް ްއިލެކްޝަންސް ްއަދި ްމަްއސަލަެއއް. ްދިމާވެފަިއވާ ްފަހަރު ްވެްސްމި ްއިބްތިާޚބުގަިއ ްޢާއްުމ ްައކީ ސަލަ

ވެސްްވަނީްމިހާރުްއޮތްްއިލެްކޝަނުގެްޢާއްމުްއިންތިޚާުބގެްޤާނޫނަށްްވެސްްބަދަލުގެންނަަވއިގެްނ،ްއެްޤާނޫނުގެްދަށުންް

ްރައްޔި ްއިންތިޚާބުތަކުަގިއްވެސް ްޢާއްމު ްއިތުރުްނ،ްއިތުރުްވެސް ްފާހަގައިގެ ްވޯޓުކަރުދާސްޮކޅުަގއި ްވޯޓުލާއިުރްވެސް ތުން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެިދފަ. ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުންެގ ްނިންމައިދޭން ްގޮތަށް ްނުެޖހޭ ްިލޔުންތަކާ ފާހަގަތަކާއި

ްފާ ްއެިކއެކި ްވޯޓުކަރުދާހުަގއި ްެއގޮތަށް ްވެސް ްއިޞްލާޙުގައި ްހުށަހެޅުނު ްމި ްއޮްތއޮތުމަކީްދަންނަވާނީ ްގޮތަށް ަހގަނުޖެހޭ

ްނަތީޖާތަކަށްް ްއިންތިޚާބުެގ ްޢާއްުމ ްމިދިަޔ ްބަލައިލާއިުރގައި ްޙަޤީޤަތަށް ްކަމެކޭ. ްާތއީދުކުރާ ްވަރަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑަްށ

ްގިނަް ްހަމަ ްވަރަށް ްމިއީ ްހުރިަކން ްގެއްުލވައިލާފައި ްިސްއރުކަން ްވޯޓުގެ ްމިގޮތަށް ްދާއިރާތަކުަގއި ްއެކި ްހަމަ ބަލާއިރު،

ްވެްސްރައް ްފަރާތުން ްކެނިޑޭޓުންގެ ްހަމަ ްއަދި ްވެސް ްފަރާތުން ްކޮމިޝަްނެގ ްއިލެކްޝަންސް ްވެސް، ްފަރާތުން ޔިތުންގެ

ްެއކިެއިކް ްނުފޫޒާއި ްަވޒީފާ ްނުފޫާޒއި ްފައިާސގެ ްބޭނުންކޮށްގެން؛ ްނުފޫޒު ްގޮްތގޮތުން ްއެކި ްޝަކުވާތަެކއް. ްހުރި ލިބިފައި

ންްވޯޓުދޭންްބޭނުންވާްގޮތްްނޫންްގޮްތގޮތަްށްވޯޓުދޭންްމަޖުބޫރުކުރުވާފަިއްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްރައްޔިުތންނަށްްއެްބޭފުޅު

ްވޯޓުލުމުެގް ްއެީކަގއި ްމިނިވަންކަމާ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްގުޅިގެން ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމާ ްޙަޤީޤަތެއް. ްއޮތް ްފެންނަން ްމިއީ ހުރިކަން

ްނިގު ްިއންތިޚާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިދިޔަ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެބަްޙައްޤު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ަޅިއގަނެވިަފިއވާކަން

ް ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެހެންވީމާ، ްއޭގ18ްްެޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްވޯަޓކީ، ްފުރަތަމަ ްނަގާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ަވނަ

ްގޮަތކަްށް ްަވކި ްމަޖުބޫރުވެގެން ްމީހަކަށް ްއެ ްެއއަށް ްއަދި ްޔަޤީންކުެރިވ ްިސއްރުކަން ްޭއގެ ްާޤއިމުކުރެިވ، ސިއްރުކަން

ްކަމެކޭ.ްވޯ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްަހމަ ްެއއީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްވުމަކީ ްވޯޓަކަށް ްއޮތް ްހާލަތެއްގައި ްކަހަލަ ޓުލާންނުޖެހޭ

ްޝުކުިރއްާޔް ްތާއީދުކުރަމޭ. ްއަްށ ްފުރިހަމަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިހާރު އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:މާމިނގިލީްދާއިރާ

ްއޮްތ،ް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިާހރު ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާލަން ްވެްސ ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއާ ްތާއީދުކުރަމޭ. ްޮގތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްގަާވއިދަށް ދެ،ްމަޖިލީހުގެ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްހިތަށްއެރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްދެެކވުނީމަ ްވާހަަކއެއް ްޚިލާުފވާ ްވާަހކަދެކެިވއްޖެ؛ްާޤނޫނުއަސާސީއާ މިތާނގައި
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ނަޑަކށްްނުފެނޭްޤާނޫނުއަސާސީއާްިޚލާފުވާްކަމަކަށްްަރއްޔިތުްނގެް ވެސްްފެންނަްެއއްެޗއްްދަންަނވައިލާނަމޭ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްކުރިް ްރައީސްކަމަށް ްމެންބަރަކަށްްމަޖިލީހުގެ ްއެްއވެސް ްފުުރޞަތު ްކުރިމަތިލުމުގެ ްަރީއސްކަމަށް ްނައިބު ްއަދި މަތިލުމުގެ

ްކުރިމަތިލައްވަންްބޭނުންފުުޅާވް ްއޮތްްގޮތުން.ްލިބިދީފަިއްމިްަވނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭފުޅަކު ނުލިބޭްކަމަކަށްްމިްަގވާއިދު

ްތާ ްމެންބަރަކު ްކުރިމަތިލައްވާފަިއ،ްތާއީދުކުރަްއވާ ްބަިއްމަޤާމަކަށް ްއެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްހިސާބުން ީއދުކުރެއްވީަމ،ްއެ

ްއެް ްކުރިމަތިލައްވަން ްރަީއސްކަމަށް ްަނއިބު ްނުޮހުވނީމަ،ްއަނެއްކާ ްބޭފުޅަކު ްކުރިމަތިލައްވާ ްރައީސްކަމަށް ނިމޭހެން.ްދެން

ްުކރިމަތިލު ްދާއިާރއަކަށް ްގަސްތުކުރާނެ ްބޭފުޅަކު ްއެ ްލިބިފައި ްއޮތީ ްމި ްފުރަތަމައިނުން ްެއްފުރުޞަތު ްއެހެންވީމާ، މުގެ.

ނޑަްށްހަމަްކަށަވަރުކުެރވޭްޤާނޫނުައސާސީއާްތަޢާރުުޟވާްމައްސަަލއެއްްޭއގައިްނެްތކަން.ްދެންް އުސޫލަށްްބަލާއިރުްއަުޅގަ

ްިމް ްގޮތަށް ްބުނެދޭ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްގޮތުން ްހިފެހެއްޓުމުގެ ްސިއްރުކަން ްވޯޓުެގ ްކަމަކަށް އަނެއް

ްައުޅގަ ްމިްބައްޓަންކުރެވިަފިއވާވުމަށް ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްވާަނމަ، ްއެހެންނޫންކަމަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަބާކިޔަން. ނޑުމެން

ފެންނަނީްދެންމެއަކުްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވެސްްފާހަގަކުެރއްވިްފަދައިން،ްއަދިްމިހާތަނަށްްމިްލެވުނުް

ޢަމަލުތަކެއްްހިންގިފައިާވކަން.ްއެްކަންކަްންްވޯޓުތަކުންްމިްއެނގެނީްޭއގެްސިއްރުކަންްެގއްލިގެންދާްގޮަތށްްވަރަށްްގިނަ

އެގޮތަށްްވިޔަނުދިނުމަށްްޓަކަިއްއަދިްސިއްރުްގޮުތގައިްޭބއްުވމަށް،ްއެކަންްސިއްރުްވޯޓެްއެގްގޮތުަގއިްބޭްއވޭނެްގޮތަށްްމިް

ްމަޞްލަޙަތުތަ ްޭއގެން ްފެންނާތީ، ްކަމަށް ްއިޞްލާުޙތަކެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއިޞްލާޙުތަކަީކ ްެވްސްހުށަހެޅިފައިވާ ކެްއ

ްމިް ްވާހަކަ ްއެ ްވެސް ނޑު ްައުޅގަ ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ްާތއީދުުކރާ ްއެއަށް ްއަޅުަގނޑު ްފެންނާތީ ްކަމަށް ސަލާމަތްކުރެވޭ

ްދަންނަވާލީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާ.

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރު

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްބޭނުންްއާދެ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހުން ްނިންމި ްމަސައްކަތް ްމި ކޮމިޓީން

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްިޢްއޒަތްތެރި ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިީޓގަިއ ްޚާއްަޞކޮށް ްމެންބަުރން، ްިޢއްޒަތްތެރި ބައެއް

ްމަ ްކަްނކަމަށް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތެއްަގއި ްޖުމުލަ ްހުރި. ްއެބަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ރުޙަބާދަންނަވަން.ްއިޞްލާޙުތަށް

ްވޯޓިންް ްުނކުތާ، ްާފހަގަކުރެްއވި ްެއ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްުކޑަހުވަދޫ ްއަޚް، ނޑުެގ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްކޮމިީޓގަިއް ްހަމަ ްވެސް ްއެޭބފުޅާ ްއޮތްއޮތުން. ްކަމަށް ްފާހަގަޖަހަންޖެހޭނެ ްގަލަމަކުން ްާޚއްޞަކުެރވިފަިއާވ ބޫތުގައި

ް ްކުިރއަްށްހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި. ްމަސައްކަތް ްޚިޔާލެއްަގއި ްއެއް ްހަމަ ްއެއްބާރުލުމާއި ްފުރިހަމަ ްހަމަ ްވެސް ްބޭފުޅާގެ އެ

ްބޭފުާޅގެް ްއެ ްއިްޞލާޙު،ްެއގޮތަށް ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވާލަން ނޑުމެންނަށްްނިންމާލެވުނީ.ްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ގެންގޮސް

ްތާއީ ްވާހަކަ. ްނެތް ްތާއީދުކުރެވެން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްބޭފުޅާގެްއެ ްއެ ްއެގޮތަށް ްއެތި ްމުޅި ްނެތީ ދުކުރެވެން

ްެއއްކޮށްް ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްޮބޑު ްގެނަިއ ްމި ްތަފުސީލުކުރަން ްގެނަިއ، ްމި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްފާސްެވއްޖެްއޔާ އިޞްލާޙު

ްޖެހޭ ްފާހަގަެއއް ްއެހެން ްނޫން ްފާހަަގ ްރަނގަޅު ްދިމާވެއޭ. ްއެބަ ްގޮތަށް ްޭބނުންނުކުރެވޭ ްމީަގއި ގޮްތްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްވުންް ްގޮތް ްޖެހޭ ްއިތުުރްފާހަގަެއއް ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮންނާނެ ްތެޭރަގއި ްިމްގެނަިއްއިޞްލާޙު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ވުން

ނުޑް އެއީްައޅުަގނޑުމެންްއެދޭނެްކަމެއްްނޫން.ްއެކަމަކަށްްޖާގަދެޭވކަށްްދެންްމިހާރަކުްއޮތްްކަމެއްްކަމަކަށްްވެސްްއަުޅގަ

ް ްވޯޓިން ްފާހަގަޖަހާްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްދެން ްގަލަމަކުން ްޚާއްޞަ ްއޮންނަ ްހަމަޖައްސަވާފައި ްސެކްރެޓޭރިއެުޓން ބޫތުތެރޭގައި

ވާހަކަްމިްއޮތީ.ްެއއީކީްއަުޅަގނޑެއްްޤަބޫެލއްނުކުރަންްެއއީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނުކުރެވޭެންކަމެއްްކަމަކަށްްެވސް،ްެއީއް

ްނަމަ ްވަީނ ްކަމަށް ްކޮށްފި ްއެގޮތަށް ްއެކަްނ ްކަމަެށއް. ްކަމެއް ްގޯސް ްއެންމެންނަށް.ް، ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފައިދާކުރާނީ އޭގެ

އެހެންނޫންކަމަށްްވަނީްނަމަ،ްއެިކއެކިްބޭބޭފުޅުންްގެންުގޅޭްއެކިްކުލަކުލަިއގެްއެިކއެިކްަވްއތަރުގެްގަލަމުންްޖަހާްފާހަގަް

ްވުންްެއއީްެއކަށީެގންވާ ްޮކމިޓްމެންޓާްއެއްގޮތަށްްެދވޭްފާހަގައަކަށް ްއެްބޭފުޅާްދެއްވާަފއިވާ ކަމެއް.ްއެްިސއްރުކަްންްއަކީ

ްކޮމިޓީަގއިް ްމަްޝވަރާކުެރވުނުއިރު ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ްޮގތެއްަގއި ްޖުމުލަ ްއެހެންވީމާ، ްަކމަކަށް. ްފަދަ ނިގުޅަިއގަނެފަިއވެދާނެ

ްހިމެނިވަޑަިއގެންނެވިްޢިއްޒަތްެތރިްއެންމެހައިްމެންބަރުންްވަރަށްްފުރިހަމަްއެއްބާރުލުމާްއެކީަގއިްއެއްްރޫޙެްއގައިްކޮށްަފއި

ްބޮުޑް ްވަރަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްނިންމުން ްގޮތަށް ްއޮތް ްމި ްމަސައްކަތް ްމި ްމަސައްކަތަކީ. ްމި ްމަސައްކަެތއް އޮތް

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްފާސްކުރަން ްރިޕޯޓް ްކޮމިޓީގެ ްހިފީ ްމި ްބޭނުްނ ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީާމ، އެދުމެކޭ.

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއަްށ ްައދި ްގޮތަށް. ްއޮތް ްއިޞްލާޙުތަާކްހުށަހެޅިފައި ްއިތުުރ ްހުށަހެޅުއްިވ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މެންގެ

ްހުރިހާް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްޖުމްލަކޮށް ްދެން ްނިންމަވައިދެްއވަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިމަޖިލީހުން ްމިކަން ްނަމަވެސް އެީކގައި

ްކުަޑހުވަ ްމެންބަރު، ްއެހެންނަމަވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙުތަކެއް. ްރަނގަޅު ްހަމަ ްޢިްއޒަތްތެިރްއިޞްލާޙަކީ ްދާއިރާގެ ދޫ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްނެތް ްތާއީދުކުެރެވން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއިޞްާލޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިނެޓުްއޮތީ.1ްށްްބާކީްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު.ްޖުމްޙޫރީްޕާޓީްއަ

ް

ްްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުގެމަނަ

ްހަމަް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީުދުކރާ ްގޮތަށް ްފޮނުއްވި ްކޮމިީޓން ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ! .`

ްޢަބްދު ްމުނިޔާިވލާ، ްވެލިދޫ ްނ. ްހާهللاްއެާއއެކު ްހިތާމަވެރި ްިއއްެޔެގ ްހޮސްޕިޓަލަށްްޢަޒީޒު ްލަންކާގެ ްފަހުފައި ްއަށް ދިސާ

ނުޑމެންްމަޖިލީހުގެްނަމުގައި،ް ދަތުރުކުރަމުންދަނިކޮށްްވަނީްނިޔާވެފަ.ްމިްހިތާމަވެރިްހާދިާސަގއިްމުޅިްޢާއިލާްއަށްްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްބޭފުެޅއް ްވެސް ްޢާއިލާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްަތޢުޒިޔާިކޔަން. ްނަމުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްއަުޅގަނهللا ުޑްޢަީޒޒަކީ.

ްހާދިސާގައިް ްމި ްވަނީ، ްފުލުހުން ްމިހާތަނަށް ްއަށް. ްޢާއިލާ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްމަޢުލޫމާތު ްފުލުހުން ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ްއެާއއެކުް ްހަމަ ްދަންނަވަން. ްވާަހކަ ްހިތާމަކުރާ ްމިކަމާ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްފޯރުޮކށްނުދީފަ. ްމަޢުލޫމާތެއް އެްއވެސް
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ްބޭނުންވަ ްދަންނަވާލަން ްސަމާލުކަންްއަޅުަގނޑު ްދޭންޖެހޭ ްސަރުާކރުން ްހިނގަމުންދާއިރު، ްއެކްސިޑެންޓުތައް ްމިފަދަ ނީ

ްކަުމަގިއް ްއެދޭއެދުމެއް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންކަްންކުރުމަކީ ްގޮތަކަށް ްހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ްމަގުތައް ްދީގެން އިތުރަށް

ްމުނާސަބު ްެއންމެ ްައކީ ްަގޑި ްމި ްަޤބޫލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްކަން.ްްދަންނަވާލަން. ްވާހަަކ ްމި ްކަމަށް ްނޫން ގަޑި

ނޑުްވެސްްމިފަދަްވާހަކައެއްްދެްއުކމަކީްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭނެް ނޑުްަޤބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްކަމަކަށްްވާތީްމިްވާހަކަްވެސްްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާްވަރަްށްބޮޑަށް.

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ނޑުމެންްމިއަދުްމިްވާހަކަދަްއކަަވމުންްގެންދަނީްރައްޔިތުންެގް `.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްއެންެމް ްވާހަކަދައްކަން ްމި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްގެނައުުމގެ ްއިޞްާލޙެއް ްގަވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންްމިްަދއްކަނީްއެކަީށގެންވާްަވގުތަ 17ްކީްމީ.ްކުިރޔަށްްއޮތްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްކުރާްކަމެްއގެްވާހަކަްއަުޅގަ

ް ްމަޖިލީހުގަިއ. ްރައްޔިތުްނގެ ްމ18ްްިވަނަ ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްކަމެްއެގ ްކުރަންޖެހޭ ްަމޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްއަ ްއުސޫލު. ްހަމަ، ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްހަމައަކަްށްމަޖިލީހުން. ްއަދި ްބަދަުލގެނަޔަސް ްޤާނޫނަކަށް ނޑުމެން ުޅގަ

ްމިއަދުް ްމަޖިލީހުން ްަރއްިޔތުންގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްއަުޅަގނޑުގެ ްބަދަލުގެނަޔަސް ްއުސޫަލކަށް ްއަދި ބަދަލުގެނަޔަސް

ނޑުެމންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްތިބެގެންްއޭގެް މަންފާްނުވަތަްއަޅުަގނޑުމެންްކުރާްކަެމއްްެވގެންނުވާނޭްމިއަދުްއަުޅގަ

ްކުރަންޖެހޭނީ.ް ްކަންކަން ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށޭ ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތް ްކުރިޔަށް ްެވގެންނުާވނޭ. ްކަމަކަށް ފައިދާކުރާ

ލޯކަލްްކައުންސިލްްކަމަށްްިވަޔސްްއަދިްއިންތިޚާބީްއެހެންްކަމަށްްވިޔަސް،ްއެްއިޞްލާޙެްއްގެންނައިރުްއެްއިޞްލާެޙްއް

ްކުރިޔަ ްބަދަލުގެްގެންނަންޖެހޭނީ ްގެންނަ ްމި ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްބަޔަކަށް.ްއެހެންީވމާ،ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްއަންނަން ށް

ްވާހަކަް ްއިންތިޚާބުކުުރމުގައިްިސއްރުކުރުުމގެ ްނައިބުްރައީސް ްރައީާސއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްެވގެންދާނީ ނަތީޖާއަކަށް

ްސިއް ްދައްކާއިރު ްވާހަކަ ްސިއްރުކުރާ ްމި ްއަންނަނީ. ްކަށަވަުރކުރުންްމި ްއެއްެޗއްކަން ްލެޭވ ްސިއްރުން ްވޯޓަކީ ްކޮންމެ ރު

ްއެާހް ްވެސް ްއިންތިޚާބަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްެއނގޭ ްއެބަ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް. ްމުހިއްމު އެއީ

ްއެއްެޗއް ްލެވޭ ްސިއްުރން ްވެސް ްއިންތިޚާބަކީ ްކައުންސިލްެގ ްލޯކަލް ްޫނންކަން. ްއެްއޗެއް ްލެވޭ ނޫންކަން.ްްސިއްރުން

ްހަމަް ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްުނވާކަން. ްވޯޓަކަްށ ްބާތިލު ްެއއީ ްލިޔެިލަޔސް ްކިޔާަފއި ްމީހެކޭ ްމިެވނި ްމީ ްއިތުރަްށ ފާހަގަލުމުގެ

ްއެބަް ްހަމަ ްގެންނަ ްމި ްވޯޓަކަްށ ްނަގާ ްތެރޭގައި ްމަޖިީލހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްްގެންނަންޖެހޭ ްރާއްޖެ ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްގެންދަން ްމަގަށް ްއެ އިންތިޚާބުތަކަކަށް.

ްވާހަކަތައްް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޓަކައި. ްޤާއިމުކުރުމަށް ްޢަދުލުއިންސާުފ ްޓަކައި، ްއެުޅވުަމށް ްހަމަައކަށް ޓަކައި،

ގެްރައީްސކަަމށްްކާކުްައއިމަތޯްމިްރާއްޖެްދައްކަމުންދާއިރުްައޅުަގނޑުމެްންހަދާންކުރަންްއެބަްޖެހޭްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހު

ްލިބެނީ.ް ްހަމަޖެހުން ްއެންމެ ްއޮތްްސަރުކާަރށް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްގެނައިމަތޯ ްބޭފުޅަކު ްބޮޑީ.ްކާުކ،ްކޮން ްފައިދާ ްއެންމެ އަށް
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ްޢަބްދު ްތިބީ ްމި ްމިއަދު ްރަްއޔިތުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިނަގނީ. ްވަރުގަދަކޮށް ްއެންމެ ްސަރުކާުރ ްއޮތް ްރާއްޖޭގައި هللاްމި

ްބޮޑުްއިތުބާރެއްްދީފަ.ްރައްޔިުތންގެްވަރަށްްބޮޑުްއަޣްލަބިްއަޔތެއްްމިްއޮތީްއެްސަރުކާރަށްް ޔާމީންގެްސަރުކާރަށްްވަރަށް

ްއިތުރަށްް ްފުދިގެންދިޔުުމގެ ްކަންަތއްަތއް ްައސާސީ ްަރއްޔިތުންނަްށްބޭނުންވާ ްތެރެއިން ްސަުރާކރުގެ ދީފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ

ނޑުމެންްމިްއަުޑއަހަނީ.ްހަމަގައިމުްވެސްްއަޅުަގނުޑގެްޮބޑުްުއއްމީދަކީ،ްމެގަްޕްރޮޖެކްޓުތަްއްފެށިގެންދާް ނެްވާހަކަްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުްދެކެންްބޭނުންވާްމައިަގނޑުްބޮޑުްމަންޒަރަކީްނ.ްއަތޮޅުންްތަރައްޤީގެްބޮޑެތިްިބޔަްމަޝްރޫޢުތައްްފެށިގެންދާް

ް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދުށުން.ްނ.ްއަތޮޅަކީ ްޓަަކއިްތަން ްރާއްޖޭަގއިްއިޞްލާޙަށް ްމި ްއަތޮޅު.ްއަދި ވެސް

ްވާތީ،ްއަޅުަގނުޑްދެކެންްބޭނުންވަނީް ްެއއްްއަޮތަޅކީްނ.ްއަޮތޅުްކަމަށް ްއެންމެްބުރަްމަސަްއކަތްކުރެިވގެންދިޔަ ކުރެވުނު

ްރައީސާް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްމި ްޓަކަިއ ްގެންދިޔުމަށް ްަމގަށް ްއެ ްތަން. ްތަަރއްީޤވެގެންދާ ްއަތޮޅު ްނަިއުބްނ. އި

ްބަދަލުވެގެންދިޔައިރު،ް ްގޮތަށް ްމި ްރާއްޖެ ްމި ްއެނގޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބައެއް. ްމުހިއްމު ްެވސް ރައީސަކީ

ްއައިް ްހިސާބަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދާ ްމި ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތް. ބަދަލުވެގެންދިޔަ

ްވަރަށް ްއެނގޭ. ްއެަބ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން،ްްގޮތް ްހިފެހެއްޓުންތަކެްއގެ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްފިއްތުންތަކާއި ބޮޑެތި

ްމިއަދާް ްފޮނިމީރުކަން ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުޑމެންނާްހިސާބަށް ްއަުޅގަ ްއިންނަަވިއގެން ްއިބްރާހީމްްރިޔާސަތުަގއި ޤާސިމް

ނޑުމެންނަށްްދެބަްސވެވެންްނެްތްޙަޤީޤަތެއް .ްއަުޅަގނޑުމެންްއެންމެންނަށްްެވސްްހަމައަށްްގެނެވިަފއިްމިްއޮތީ.ްމީްއަުޅގަ

ްރާއްޖޭެގް ްމި ްދުވަްސވަރު ްއެ ްއެނގޭ ްވެސް ނޑުމެްންއެންމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރެވުނީ. ްކަެމއްކަްންއެ ްކިާހވަރެްއގެ އެނގޭ

ްމަްގސަދަކަްށް ނޑު ްމަިއގަ ްމީހުންގެ ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްާޚްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްއޮތް ކަންތައްތަްއ

ްރޫަޙކީްްވެފައި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމުޅި ްބަދަލުކުރުން. ްސަރުކާރު ްޮއތް ްއޭރު ްއޮީތ، ްވެަފއި ްބޭުނމަކަށް ނޑު ްމަިއގަ އޮތީ،

ްކިޔާލައިފިް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފިކުރު.ްމުޅި ްވިސްނުން.ްއެ ްބަދަލުކުރުމުގެ ްދުވަްސވީްސަރުކާރު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ މައުމޫން

ހެންވީމާ،ްއެްއވެސްްބޭފުަޅކަށްްމިްރާއްޭޖގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގްކަމަށްްވަންޏާްެވސްްފެންނަްމަންޒަރަކީްެއއީ.ްއެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްދެންނެވި ްިމ ްސަބަބަކީ ްއުޅޭ ްމި ްނުކުެރިވގެން ްބާރުމިނުގައި ްއެކަށީގެްނާވ ްއެންމެ މަޤާމު

ސަރުކާރުްަވއްޓާލުމަްށްްބައްޓަންކުރެވިަފއިްއޮތީްއޭރުްއޮތްްސަރުކާރުްހިންިގޔަނުދިނުމަށްްޓަކައިްކަމަށްްވާތީ.ްއޭރުްއޮތް

ނޑުމެންްއިންސާފު،ްހަމައަޅަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެްހަމަިއގެް ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްއަުޅގަ ކަމަށްްވާތީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްލާްވޯޓަކީްިސއްރުްވޯޓަކަށްްވާންްއެބަްޖެހޭ.ްމިްސިއްރުްވޯޓުް ތެރެއިންްރަނގަޅަށްްގެންދިޔުަމށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ްއަ ްރާއްޖެްލެވިގެން، ްމި ްނޭުޅވޭނެ. ްހަމަމަގަކަށް ްރާއްޖެ ްމި ްނޫނީ ްޤާއިމުކުެރިވގެން ްއިންސާފު ްެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ުޅގަ

ްުއއްމީދަކީް ނޑު ްމަިއގަ ްއަުޅަގނޑުެގ ްއެހެންވީމާ، ްކުރެވެނީ. ްމި ްމިއަދު ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްަޓކައި ްއެޅުވުމަށް ހަމަމަގަށް

ްއި ްޒަރީޢާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތް ނުޑގެްކުރިޔަށް ްއަުޅގަ ްރަނގަުޅވެގެންދިޔުން. ްއިޞްލާޙުެވ، ްރާއްޖެ ްމި ން

ްކުިރޔަށްްއޮްތްރަްއޔިތުންގެްމަޖިީލހުގެްސަބަބުންްމުޅިްާރއްޖެްަތރައްޤީެވގެންދިޔުން.ް الم الس  وއުއްމީދަކީްިމްރާއްޖޭަގއި

ް. وبركاته عليكن ورحوت هللا
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެިދވަ ްަގވާއިުދގަިއާވްއަދިވެްސްފުރުޞަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި ްިތއްބެވި. ްއެބަ ްމެންބަރުން ްަބއެްއ ަޑއިގެންފަިއވާ

ނޑުްއަުރަވން.31ްގޮތުގެްމަތިންް ްމިނެޓުގެްުހސްަވގުތުކޮެޅއްްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންނަށްްއަޅުގަ
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައޅު ްިމް`. ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިއަްށގެންދާއިރު ްފަށައިގެން ްމަސަްއކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ަގނޑުމެން

ވަނަްާމއްދާގެްފަހަަތށްްމާއްދާއެއްްއިތުރުކުރުމަށ6ްްް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގ11.2ްެވަނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްއިޞްލާުޙ ްވާހަކަެދއްކުން.ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރިޕޯޓަށް ްޮގތުގެ ްނިންމެިވ ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ފަހު

 އަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަުރވަނީްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށް.ް

 

 ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޝުކުރިއް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީުހގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާެއްއ6ްްާޔ ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑުެމންް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެއް. ްތާއީދުކުާރ ްވަރަށް ްވެސް ްއަޅުަގނުޑ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅިފައިާވ އިތުރުކުރަން

ް ްއެ ްދެމެހެއްޓުމަކީ ްސިއްުރކަން ްވޯޓުގެ ްސިއްުރ ްކަމެއް.ްޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެ، ްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްފަާރތުން ވޯޓުލާ

ްޢާއްމުވެފަިއާވް ްޤައުމުގައި ްމި ްފަލްސަފާއެއް ްލުމުގެ ްފާހަގަތައް ްއިތުރު ްފާހަގަލާއިރު ްވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި އެހެންކަމުން،

އިވާްކަމެއް.ްހިނދު،ްއެކަންްނުކުެރވޭނެްުއސޫލަކުންްމިްމަޖިލީހުގައިްކަްނތައްތައްްއެކަށަެއޅުމަކީްކޮންމެެހންްކުރާންޖެހިފަ

އެހެންވީމާ،ްހަމަްވޯޓުލުމަށްްަޓކައިްވަކިްގަލަމެއްްވެސްްއޮުތމަކީްހަމަްއެއީްވަރަށްްމުހިްއމުްކަމެއް.ްއަދިްއެާއއެްއކޮްށް

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްއޮންނަން ްެއކަށަެއޅިފައި ްވެސް ްގޮތެއް ްފަށްޖަހާނެ ްކަރުދާސްކޮޅު ްވޯޓު ްމި ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްއަނެއް ްއޮންަންއެހެންނޫނީ، ްމެދުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްމެދު ްމަޖިލީހާ ްފެށިގެންދާނެ. ްއިތުރަށް ްޤައުމުގައި ްމި ްއެކަްނ ކާ

ްމިް ްޓަކައި، ްހެދުމަށް ްަތނަކަށް ްއޮތް ްއެއްކިާބވެފައި ްކޮރަޕްޝަުނން ްމަޖިލީހަކީ ްަޓަކއި، ްއިތުރުކުރުމަށް އިތުބާރު

ް ްޯވޓަކީ ްލެވޭ ްފާހަގަޖަހަިއގެން ްކަރުދާހުަގއި ްލެވޭ؛ ްވޯޓުެގްމަޖިލީހުގައި ްިސއްރު ްއެ ްއެހެންކަމުން، ްވޯެޓއް. ސިއްރު

ްލާް ްހޮވުމަށް ްރައީސް ްނާއިބު ްރައީސާއި ްމަޖިލީހުގެ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްސައްަޙކުރުމަކީ ސިއްރުކަން

ްއޭ ްރައީސްކަމަށް ްނަިއބު ްނުހޮވުނީމަ،ްއަނެއްކާ ްވީހިނދު،ްރައީސްކަަމށް ްވޯޓަކަށް ްލެވޭ ްެއކުެއީކގައިހެން ްއަށްްވޯޓަކީ ނަ

ކުރިމަތިލާންްފުރުޞަތުްއޮތުމަކީްޤާނޫނުއަސާީސގެްރޫާޙްޚިލާފުްކަމެއް.ްމަޖިލީހުގެްަރއީްސކަމަށާއިްނައިުބްރައީްސކަމަްށް
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އެއްފަހަރާްކުރިމަތިލާފައިްނުޮހވޭްމީހާްއަށްްއަެނއްާކވެސްްުފރުޞަތުްއޮންނަންޏާްއޭރުންްދެންްއެކަންްކުރަންްއުސޫލެްއް

ްައޅުަގނޑުމެންނަ ނަޑއެއް ްއެއްކޮށްްކަ ްމަޤާމަށް ްދެ ްހަމަ ްރޫޙަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްއެހެންކަމުން،ްހަމަ ްނޭޅޭނެ. ަކށް

ްއަެނއްާކވެސްް ްނައިުބްރައީސްކަމަށް ްގޮްސ،ްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތގައި ްފަރާތް ްނުހޮވޭ ްއެއީ ްފަރާތް ކުރިމަތިލުމަށްފަހު،ްނުހޮވޭ

ްއެހެންވީމާ،ްބަް ްލިބިގެންދިއުން. ްފުުރޞަތު ްއެ ްފަރާތަށް ްއެީއްކުރިމަތިލި ްިވޔަސް ްވިދާުޅވިކަުމގައި ްމިހެން އެްއްބޭފުޅުން

ްިސއްރުކަންް ްކަރުދާުހގެ ްވޯޓު ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްއުސޫލެއް ްޤަބޫުލކުރާ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްއިޞްލާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލިސް. ްމި ްތަނަކީ ްފެށެންޖެހޭ ްއެކަން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހިފަހައްޓަން ޙުތައްްއަޅުަގނޑުމެން

ްއިންތިޚާބުތަުކަގއިް ްއެ ްއިންތިޚާބުތަކަކީ ްއެންމެހައި ްބޭއްވޭ ްާރއްޖޭގަިއ ްއަދި ްެފށިގެންދާނެ. ްއެކަން ފާސްވެގެންިދއުމުން

ްައޅުަގނޑުމެްން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާން ްއިންތިޚާބުތަކަކަްށ ްކަަށވަރުާވ ްިސއްރުކަްނ ްކަރުދާސްޮކޅުގެ ްވޯޓު ބޭނުންކުރާ

ސަލާމަތްކުރަންްބޭނުންްނަމަ،ްމިކަންކަންްވާންްއެބަްޖެހޭ.ްވޯޓުްކަރުދާސްޮކޅުަގއިްކޮރަޕްޝަނާއިްފަސާދައިންްމިްޤައުމުް

ްވަޒީފާެގް ްކަމެއް. ްގެއްލޭނެ ްސިއްުރކަން ްވޯޓުގެ ްއެ ްކަމެއް. ްމަގުފަހިވާނެ ްކޮރަޕްޝަނަށް ްފާހަގަޖެހުމަކީ އިތުރު

ްކަމެ ްލިބިގެންދާނެ ްެގއްލުންތަެކްއ ްއިތުރު ްެއކަމުން ްފަރާތްަތކަށް ްހުށަހެޅިފައިވާްބިރުހީވެފައިވާ ްމި ްއެެހންކަމުން، އް.

ްމިް ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްހިތާމަކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެއް. ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙަކީ

ްދެކޮޅުހަދަިއގެންނުވާނެ.ް ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްމި ްގޮތަކީ. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްެއކަން ްނޫން ްއެީއކީ ްދެޮކޅުހަދާތީ. އިޞްލާޙުތަކަށް

ްމަޖި ްމަޖިލީހުގައިްމި ްމި ްވާހިނދު، ްތަނަށް ްދައްކަންޖެހޭ ްނަމޫނާ ްިރވެިތ ްހަމަތަކުގެ ްއުސޫލުތަކާއި ްޑިމޮކްރެޓިކް ލީހަކީ

ްމިއަދު.ް ްޙަޤީޤަތެއް ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއީ ްހިތްހަމަނުޖެހޭކަން ްމިަކންކަމާ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ވެސް

ްތެރޭން ްއުސޫުލގެ ްރިވެތި ްރަނަގޅަށް ްކާމިޔާބުކުރަންޖެހޭނީްްއަޅުަގނޑުމެން ްިއންތިޚާބު ްކުރަންޖެހެނީ. ަކންތައްތައް

ްކޮރަޕްޝަނަްށް ްނުފޫޒާއި ްަވީޒފާގެ ްނުފޫޒާއި ްމަޤާމުގެ ްއެްއކޮށް. ްރޫޙާ ްކާމިޔާބުކުރުުމގެ ްެއއްކޮްށ، ްވާަދވެރިކަމާ އެއޮންނަ

ްވިް ްކާމިޔާުބކުރުމުގެ ްއިންތިޚާބެްއ ްހިންގަިއގެްނ ްާރވަިއ ްކަންަތްއތައް ްގޮތަށް ްގެްނގުޅުަމކީްމަގުފަހިވާ ސްނުން

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ،ްފުރުޞަތުްލިބެންޖެހޭނީްއެކަމަށްްއެންމެްޤާބިލުް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއުސޫލެއްްނޫން.ްއަޅުގަ

ްހުރީމާް ްތިމަންނާ ްެވރިކަމުގަިއ ްފަރާތަކަށް. ްޙައްޤުވާ ްެއންމެ ްއެކަން ްއަށް. ްމީހާ ްުކރެވޭނެ ްއެންމެ ްއެކަން ްއަށް. މީހާ

ްބޭނުން ްކަމެްއްތިމަންނާ ްޤަބޫލުކުރާނެ ްރައްޔިތުން ްޤަބޫލުކުރުމަކީ ްކަމަށް ްދާންޖެހޭނެ ްގޮތަކަށް ްހުރިހާ ްކަމެއް ްހުރިހާ ވާ

ނޫން.ްޤައުމުގައިްހަމަހަމަކަމާިއްއިންޞާފުވެރިކަމާްެއކުްއެްނމެންނަށްްފުރުޞަތުްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެްފުރުޞަތުގެްބޭނުންް

ްަބއްޓަ ްކަންތައްތައް ްގޮތަކަށް ްހިފޭނެ ްއިޙްތިރާމާްއެންމެންނަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުސޫލު ްާދންޖެހޭނީ.ްއެ ންެވގެން

ްއެކުްރަީއސްްޔާމީނަށްްވެސްްޤަބޫލުކުރުމަށްްދަންނަވަމުން،ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް
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ްޢި ްޝުކުިރއްޔާ ްމުހިއްމުްއާދެ، ްވަރަށް ްބަދަލަކީ ްގެެނވޭ ްމި ްަގވާއިދަށް ްދަްނނަވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. އްޒަތްެތރި

ްޢިބުރަތްް ްކަންަތއްތަކުން ްއެ ްބަަލއިގެްނ ްަމގުތަކަށް ްކަންހިނގާފައިވާ ްކުރީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ބަދަލެކޭ.

ްރިވާ ްއަރިހުްނ ްއަލްއަސްކަލާނީގެ ްއިބުނުޙަޖަރު ްބުޚާރީްލިބިގަންނަންޖެހޭނެ. ްއިމާމް ްމާނައިގަިއވޭ. ްޙަދީޘްފުޅެއްގެ ފެވަިއވާ

ްފަހަރަކުް ްދެ ްހަަރކުން ްއެއް ްގަަޔށް ްާމނައިަގއިޭވ،ްމުއުމިނެްއގެ ްހަދީޘްފުެޅއްގެ ްރިާވުކރައްވާަފއިވާ ްމުސްލިމު ްއިމާމް އަދި

ްޢި ްކަންތައްަތކުން ްކަންހިނގާފައިވާ ްކުީރގަިއ ްއަީކ، ްމާނަ ްޭއގެ ްއެހެންވީމާ، ްނުޖަހާނޭ. ްލިބިގަނެގެްންކައްެޓއް ބުރަތް

ްކަހަލަް ްއިންތިޚާބު ްއަިދްރިޔާސީ ްއިންތިޚާބު ްޢާއްމު ްައހަރުގެ ްިއޞްލާޙުކުރާނެ.ްމި ްކަންތައްތައް ްމީހުންގެ ްއެ މުއުމިނުން

ްހިތާއިް ްފަތާއި ްމަލާއި ްމީދަލާއި ްބުޅަލާއި ްވޯުޓްކަރުދާސްތަކުަގއި ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެނަށް ްއަޅުގަ ްބަލާލީމަ އިންތިޚާބުތަކަށް

ް ްކޯޑުތަކެްއްއެިކއެކި ްއެތައް ްއަކުރުަތކާ،ްމިކަހަލަ ްހާށަވިޔަީނގެ ްއަކުުރތަކާއި ްއިނގިޭރސި ްނަންބަރުތަކާއި ްާއއި ރޮނގުބުރި

ްގޮތުގައިް ްނެތް ްމާނައެއް ްއެްއެވސް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްފެނުނު. ނޑުމެނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްހުރި ޖަހާފައި

ް ްކޯޑުތައް ްމި ްނޫން. ްކޯޑުތަކެއް ްހުރި ްފަހަތުަގިއްޖެހިފައި ްކޯޑުތަކުގެ ްމި ްބަލައިލާއިުރގަިއ ްގޮތްތަކަށް ްހުރި ޖެހިފައި

ްކަހަލަް ްބިރުދެއްކުން.ްނޫންނަމަ،ްކޮންމެވެސް ްފައިސާ.ްނޫންނަމަ،ްމަޤާމުގެްނުފޫޒުގެ ްހުތުރު ްރިްޝވަތުގެ ފޮރުވިފައިވަނީ

ްގޮތެއްގެ ްއަންނާނޭ ްޙުުކމް ްމައްސަލަެއްއގެ ްެއްމީހެއްގެ ްތާށިވެަފއިވާ ްކަންތައްތަކާްްއިދާރާެއއްަގއި ބިރުެދްއކުން.ްމިކަހަލަ

ްެއް ްބަލައި،ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްކޮބައިތޯ ްޯވޓުެގްއަދަދަކީ ްބަަލއި،ްއެ ްއޮތްތޯ ްޯވޓު ްެގއެްއގަިއްމިތައް ްމިވެނި ގުުޅވަިއގެން

ްކުރަހާ ްކަރުދާހުގައި ްޯވޓު ްމާ ްހިތް،ްނުވަތަ ްފަްތ،ްނުވަތަ ނޑު ްގަ ްމިތައް ްގެއިން ްތި ްއަންގަނީ ްމި ްމީހުންނަށް ަފއިްގޭގެ

ނެތިއްޔާްމިވެނިްމީހެްއގެްަވީޒފާްގެއްލޭނޭ.ްމިވެނިްމީހަކަށްްޙުކުމްްއަންނާނޭ.ްމިވެނިްމީހަކަށްްމިވެނިްގޮެތއްްހަދާނަމޭ.ް

ްގޮތަކަްށް ްމިކަހަލަ ްލިބޭނޭ. ްހަދިޔާއެްއ ްފަރާތުން ްތިމަްނނަމެންގެ ްޮއވެއްޖެްއޔާ ްުކރަހާފައި ްމާ ނޑު ްގަ ްމިތައް އަދި

ްމީ ްކަންތައްތަެކއް ްމީހުންނަށްްހިނގަމުންދިޔަ ްޤާއިމުކުރި ްސިސްަޓމުތައް ްމޮނިޓަރކުރެވޭނެ ްަބއެްއކަން،ްއެ ްކޮން .ްވޯޓުލީ

އެނގޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލިސްްކަހަލަްތަނެއްގަިއ،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރަީއސްގެްބުރަްމަސްއޫލިއްޔަުތް

ްތެރެ ްކުރުުމގެ ްއެކަން ްަހާވލުކުރާއިރުަގއި ްބޭފުޅަކާ ްވާެންއަޅުަގނޑުމެން ްވަެދގެން ްކަންކަން ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި އަށް

ނޑުމެންްއެންމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްއެންމެް ކަމަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްމިްއިންތިޚާބުްވާންޖެހޭނީްއަޅުގަ

ްފުރު ްހުޅުވައިެލވޭ ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމަޤާމަށް ްރައީސްކަުމެގ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްލީޑަރެއް ޞަތަކަށްްރަނގަޅު

ްގެެނވުނުް ްިމ ްތެރެއަށް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްޓަަކއި ްކަށަވަުރކުރުމަށް ްއެަކން ްއެހެންވީމާ، ވާންޖެހޭނެ.

ްމިް ްފާހަގަޖެހުން؛ ްގަލަމަކުން ްވަކި ްދެން ްއިޞްލާޙެްއ. ްރަނަގޅު ްވަރަށް ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަކީ

ްބޭ ްބަެއއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިދިޔަްނުކުތާއާ ްބޭނުންވޭ. ްަދންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީވެ ްއުފައްދާަފިއ ްސުވާލު ފުޅުން

ްއިންތިޚާބެއްް ްސައްޙަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންތިޚާބު ްއެ ްފާހަަގޖެހީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްަގލަމަކުން ްވަކި ްއިންތިޚާބުގައި ޢާއްމު

ނޑުމެންް ސައްޙަްއިންތިޚާެބއްްަކމުގައިްބަލަިއގެންްމިްތިބީ.ްކަމުގަިއ،ްމިދިޔަްރިޔާސީްއިްނތިޚާބު؛ްއެްއިންތިޚާބުްއަުޅގަ

ނުޑމެންްފާހަގަޖަހަނީްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަނުންްހުށަހަޅައިްެއް އޭގެްކުރީެގްހުރިހާްރިޔާސީްިއންތިޚާބެއްަގއިްވެްސްއަުޅގަ
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ް ްކުީރަގއި ްއަނެއްކާވެސް ްއެއީ ްފާހަގަޖެހުން ްގަލަމަުކން ްވަކި ްއެހެންވީމާ، ްގަލަމަކުން. ްދެއްވާ ނުޑްބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނޑުމެނަށްްފެންނާނެްބައެއްްބޭފުޅުންްވޮންޑަރމާކަރަކުންްފާހަގަޖަހާފައިްހުންނަްތަން.ް މިދެންނެވިހެން،ްއެހެންނޫނީްއަޅުގަ

ްކުލައިެގް ްފިޔާތޮށި ްބޭފުޅުން ްއަނެއްބައި ްހުރެދާނެ. ްފާހަގަޖައްސަވާަފއި ްފުޅިއަކުން ްޓިޕެކްްސ ްބޭފުޅުން އަނެއްބައި

ލަިއގެްގަލަމަކުންްނުވަތަްަކޅުްދެލިންްއެްބޭފުޅުންްފާހަގަޖައްސަާވފައިްހުރެދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްގަލަމަކުން،ްނުވަތަްފެހިްކު

މިފަދަްކަންތައްތައްްަނއްތާލައި،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްރަީއސްކަމުގެްމަޤާމަށްްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލިސްްހިންގޭނެްފަދަ،ް

ނޑުމެންްއެބަްދޭންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމަޖިލިސްްކުރިއަށްްގެންދެވޭނެްފަދަްޤާބިލުްބޭފުޅަ ކުްހޮވުމުގެްފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ް ްމެންބަރަކު ްާޕޓީގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއަުޅަގނޑު ްބަލާއިރުގައި ްނެތ18ްްްޖުމްލަކޮށް ްމަޖިލީހުަގއި ްަރއްޔިތުންގެ ވަނަ

ނޑުމެްނގެްާޕޓީގެްފަރާތުންްމާމިނގިލީްާދިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް ވަނ18ްްަާޤސިމުްއިބްރާހީމު،ްނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުް ްމި ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަދި ްދަންނަވަން. ްާވހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްވުމަށް ްރަީއސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްކަމެއް.ްއެހެންކަމުން،ްނޮޅިވަރަުމް ްއެކަީށގެންވާ ްފުރުަޞތަށްްވުމަކީ ްފަހު ްއެންމެ ްވާހަަކދައްކާނެ ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ

ނަޑށްްއިތުބާރުކުރަްއވައިްައޅުަގނޑަށްްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޓަކަިއ،ްޚާއްޞަކޮށްްކުނބުރުދޫެގްްދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންްއަުޅގަ

ްނޮޅިވަރަންފަުރގެް ްއަދި ްނޮިޅަވރަމު ްރަްއޔިތުންނަށް، ްކުމުންދޫގެ ްރައްޔިތުންނަށް، ްކުރިނބީެގ ރައްޔިތުންނަށް،

ްއުއްމީދުުކރަނީްއެްބޭފުޅުންެގްމެންބަރުެގްރައްޔިތުންނަށްްވަރަްށްއިޚްާލޞްތެރިކަމާްއެުކްޝުކުރު ދަްނނަވަން.ްައޅުަގނޑު

ްއިޚްލާޞްތެިރް ްވަރަށް ްބޭފުޅުްނނަށް ްއެ ްފަރާތުން ްއަާނރާގެ ްއަދި ްޢަރީފު ްޙުސައިން ްހޮިވވަަޑިއގެންނެވި ގޮތުަގއި

ްއޮތްް ްކުިރއަށް ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއކުަގއި ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއަދި ްަކމަށް. ްލިބިގެންދާނެ ްވެްސްްޚިދުމަތްތަކެއް ތާނަގއި

ްދެމިހުންނާނެކަމުގެްޔަޤީންކަންްއަރުވަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްަވޑަިއގެްނ11.2ްްއެޖެންޑާ ްހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ްއަށް ްޖަލްސާ ްވަގުތު ްމި ްއެދިވަަޑިއގެން، ްފުރުޞަތަށް އަށް

ްންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުަވއިްނިމުނީ.ްތިއްބެވިްހުރިހާްމެ

ްްއެޖެންޑާް-11.3 ްއަުޅަގނޑ11.3ްުއައިޓަމު ްބިލުްްއަށް ްހުއްޓުވުުމގެ ްފުރައްސާރަކުރުން ްޖިންސީ ްދަނީ. ިމ

ދިރާސާކުރެްއވުމަށްްހޮްއވެވިްަވގުތީްކޮމިޓީންްއެްބިލުްދިރާާސކުރަްއވައިްނިންެމވިްގޮުތގެްިރޕޯޓު.ްމިްރިޕޯޓަށްްއިޞްލާުޙް

ިއޞްލާޙުްލިބިފައިވޭ.ްމިްރިޕޯޓ5ްްުަގއިްމެންބަރުންނަށްްވާނީްފޮނުވިފަ.ްމިްރިޕޯޓަށ2114ްްްއެޕްރީލ17ްްްމަށްްހުށަހެޅު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާެގ ްުތލުސްދޫ ްމުަޤއްރިރު، ްކޮމިީޓގެ ްަވގުތީ ްދިރާސާކުރެްއވި ްބިލު ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއުވމަށް މަޖިލީހަށް

ނޑުްފު ްރުޞަތުއަުރވަން.ްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމަށްްައޅުގަ

ް

 ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:
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ްދިވެހިާރއްޖޭންް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމީ ްބިލަކީ ްހުއްޓުވުމުގެ ްފުރައްސާރަކުުރން ްަރީއސް.ްޖިންސީ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްގޮތްގޮތު ްއެނޫން ްއަދި ްމުޢާހަދާތަކާ ްބައިނަްލއަޤްާވމީ ްބިލެޭކްބައިވެިރވެފަިއވާ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވެްސ ްބަާލއިރު ން

ްެއކްސްާޕޓްް ްހަމަ ްކުރިއިުރ، ްފަރާތުން ްކޮމިީޓގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަަސއްކަތް ްބިލުގެ ްިމ ްދަންނަވާނީ. އަޅުަގނުޑ

ްހަަމް ްއަޅުަގނޑު ްޚާއްަޞްގޮތެްއގައި ްވަރަށް ްހޯދާފައިވާނެ.ްއޭގެތެެރއިން ްތަންތަނުން ްއެކި ްައޅުަގނޑުމެން އޮޕީނިއަންސް

އެްކސްޕާޓެއްގެްއޮޕީނިއަންްފޮުނވާފައިްއެބަްވޭ.ްއަދިްއެއީްމުސްލިުމ3ްްގަކޮށްލަން،ްައއި.ޕީ.ޫޔގެްަފރާތުންްމިްބިލަށްްފާހަ

ނޑުމެންްއެްބޭފުޅުންްހުށަހަޅުްއވާަފއިްހުރިްކަންަތއްތައްްބިުލަގއިް ްއޮޕީިނއަން.ްއަިދްހަމަްއަުޅގަ ޤައުމުތަކުެގްބޭފުޅުންގެ

ްިއސް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައއި.ޕީ.ޫޔްހިމެނުމަށް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްައދި ްއެހެންވީމާ، ކަންދިނިން.

ްދެންް ްއެހީތެރިކަމަށް. ްވެދެްއވި ްބޭފުޅުން ްއެ ްމަސައްކަުތގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބޭނުން، ްޝުކުރުދަންނަވާލަން އަށް

ްއަުޅގަ ްފާޑުކިޔުމަށް ްހުށަހެޅުމަށާއި ްއިޞްލާޙު ްބިލަށް ްހަމަ ްއިޢުލާންކޮށްލިންްއަޅުަގނޑުމެން ްޢާއްމުކޮށް ްހަމަ ނޑުމެން

ްފޮނުަވިއގެންް ްސިޓީ ްވަކިން ްހަަމ ްއެން.ޖީ.އޯތަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޭއގެއިތުރުން ްއަދި ްކޮމިޓީން. ްފަރާތުން މަޖިލީހުގެ

ކަތްކުރިން.ްއެން.ޖީ.އޯތަކުންްއެްބޭފުޅުންްމިކަމާްދޭތެރޭގައިްމިްބިލާްދޭތެރޭގައިްދެެކވަަޑިއގަންނަވާްގޮްތްހޯދުމަށްްމަސައް

ނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުން، ފަރާތުންްމިްކަމަށްްއިޖާބަދެއްަވއި،ްވަރަްށްްންގެވޮއިްސްއޮފްްވިމެްއޭގެތެެރއިންްއަުޅގަ

ްއެއްް ނޑު ްމައިގަ ްގެނެވުނު ްމަސައްކަތްކުރިިއރު ްބިލުގެ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވކަން. ްމަޝްވަރާ ްބިލަށް ްމި ތަފްޞީލުކޮށް

ްވަނީ ްމި ް"ްފުރައްސާރަކުރުންްޖިންސީ"ްބަދަލުކަމުގައި ްތަން، ްއޮތް ްމިހެން ްބިލު" ޖިންސީްހުއްޓުވުމުގެ

ްގޯނާކުރުންް ްމެންބަރުްފުރައްސާރަކުރުމާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާވަށު ްކޮމިޓީަގއި ްމިއީ ްބަދަލުކުރުން. ްމިގޮތަށް "

ްބަހު ްދިވެހި ނޑުމެން ްހުށަހަޅުއްަވއިގެްންއަުޅގަ ްއަބޫބަުކރު ްޖަމާލު ްފުަރއްސާކުރުާމިއްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްބަލައިގެން ްރަދީފު ެގ

ްފުރައްސާރަކުރުމުަގިއް ްއަށްްފެނިގެން.ްއެއީ ްކޮމިޓީ ްލާންޖެހޭނެްކަމަށް ްދެބަސްްމިއަށްްކޮންމެހެންްވެސް ގޯނާކުރުމާ،ްމި

ްވެ ްސްގަިއގަިއްއަތްލުންްނުހިމެނޭްަކމަށްްކޮމިޓީްމެންބަރުންނަށްްމާނަްއޮތްްގޮތުންްފެންނާތީ،ް"ގޯނާކުރުން"ްމިްބަސް

މީގެތެރެއަށްްއިތުރުކުެރވިފައިްމިްވަނީ.ްކޮމިޓީގެްހުރިހާްމެންބަރުންްއިއްތިފާޤުެވގެންްމިްނަންްމިްގޮތަށްްބަދަލުކޮށްފައިް

ނޑުްބަދަލުތަކެއްްާމްބޮޑެތިްބިލަކަށްްހުށަހެޅުނުް ނުޑްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންްމިްވަނީްމައިގަ މިްއޮތީ.ްދެންްހަމަްއަޅުގަ

ނޑުމެންްވާނީްބިުލގައިްއޮތްްގޮްތްގޮތަށްްގެނެވިފަެއއްނުވާނެ .ްއެެހންނަމަވެސް،ްކޮމިީޓްެއއްްނެުގނުްމަރުޙަލާގައިްއަުޅގަ

މެންބަރުންގެްކޮމިޓީއަކަށް.ްއަދިްމައްސަލަތައްްބެލުމަށްްމިްއުފައްދާްކޮމިޓީތަކަކ3ްްީބަދަލުކޮށްލާފަ.ްއޮނަހިރުްއަދަދަކުންް

ް ްހުށަހެޅުނުއިުރަގއި ްބިުލގައި ްތ11ްިއެއީ ްެއްމުަވއްޒަފުން ްައޅުަގނޑުމެން ްޮއތްއިރު، ްލާޒިމްކޮށްފައި ްުކންފުނިތަކަށް ބޭ

ް ްބަެއއ31ްްްއަދަދު ްފުރައްސާރަކުރުމުގެ ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ްއޮންނާނީ. ްޖައްސައިލާފައި ްމައްޗަށް މުަވއްޒަފުންނަްށ

ްބަ ްގޮތަށް ްހިނގާ ްމިކަން ްމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްވަކިަވކިން ނޑުމެްންޢަމަލުތައް ްއަޅުގަ ލާފައި

ްދަންނަވަންޏާް ްމިސާލަކަށް ްއަތުަގިއ ްފާހަގަކޮށްލިން، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަ ްޭއގެތެޭރގަިއ ްފާހަގަކޮށްފަ. ވާނީ

ފުރައްސާރަކުރުމުެގްޢަމަލެއްްަކމަށްްބެލެވިދާނޭްސަލާމްކުރުމުެގްގޮތުންްއަތުަގއިްހިފާފައިްދެްންއެއަށްފަހުްއަތަށްްފިތައި،ް
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ް ްކޮއްާޓ، ްމިގޮަތށްްއަތުަގއި ްމާއްދާތައް ްބައެއް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްަތއް. ްފާޑުފާޑުގެ މިކަހަލަ

ްޢަމަލުތަކެއްތޯް ްކޮންކަހަލަ ްމި ްއޮތީމަ، ްމިހެން ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްތަންކޮޅެއް ްސަބަބަކީ ޑިފައިންކުރަންޖެހުނު

ްމައްސަލަެއއް ްމިސާލަކަްށ ްބެލުމުގަިއ، ްމިއީ ްޢަމަލުތަކަކީ ްއެްްފުރައްސާރަިއގެ ްވެސް ްހުށަހެޅުނީމަ ޓްރައިިބއުަނލް

ްކަމަށްް ްފަސޭހަވާނެ ްހިމެނީމަ ްމިސާލުތަކެއް ްއެފަދަ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްދިރާސާކުރުމުަގއި މައްސަލަެއއް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްދެން ްހިމަނާފަ. ްވަނީ ްމި ްމީގައި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްެއގޮތަށް ްޤަބޫލުކުެރވޭތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ންވަނީ،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްބިާލްދޭތެރޭގަިއްގޮެތއްްނިންމަާވިއރުގަިއްވިސްަނަވއްޗޭ،ްމިއީީކްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނު

ހަމައެކަނިްއަންހެނުންނަށްްއޮތްްބިލެއްްނޫނޭ.ްއެގޮތަށްްވިްސނަވަިއގެން،ްއެހެންްކަމަށްްދެކެވަަޑިއގެންްވޯޓުނުެދއްވުމަީކް

ނުޑްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވީ.ްމިއީްހަމަްއޮފީސްއޮފީހުަގިއްްބައެއްްފަހަރުްމިްތަނުަގއިްިހނގާްކަމަކަށްްވާތީ އަުޅގަ

އުޅޭްުޒވާންްފިރިހެންްކުދިންނާްބައެއްްފަހަރުްއެްތަންތަުނަގއިްއުޭޅްއަންހެންްވެރިންނަށްްތިއްބަވާްބޭފުޅުންްވެސްްހަމަް

ްލިބޭ. ްމަޢުލޫމާތު ްެވސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްހިންގަވާ ްޢަމަލުތައް ްބޭފުޅުންނަށްްްމިކަހަލަ ްއެފަދަ އެހެންވީމާ،ްހަމަ

ްަވކިް ްމިއީ ްއެހެންވީާމ، ްބޭނުންވީ. ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްލިބޭނެ ްރައްކާތެިރކަން ްހަމަ ްމީގެން ވެސް

ްހަމަް ްވެސް ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްއޮތީ.ްހަމަ ްމި ްނޫނޭ ްފޯކަސްކޮށްގެނެއް ްސީދާ ްހަމަ ްޖިްނސަކަށް ްބޮޑަށް؛ްވަކި ޖިންސަކަށް

ްކޮމިޝަންގެްްޙައްޤު ްސަރވިސް ްސިވިލް ްފެނިގެންދިޔަ ްފަހުން ްަވރަށް ނޑުމެންނަށް ްގޮތަށޭ.ްއަުޅގަ ްދިފާޢުވާ މީގެތެރެއިން

ނޑުމެންނަށް،ްހަމަްމިނިވަންްމުއައްސަސާް ރައީސްްހަމަްއަންހެންްކުއްޖަަކށްްޖިންސީްގޮތުންްފުރައްސާރަކޮށްގެންްއަުޅގަ

ްއެހެ ްއެއީ. ްމައްސަލައެއް ްބަލަންޖެހުނު ނޑުމެންގެްކޮމިޓީން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްކަންކަމަކީ ްމި ންވީމާ،

ްގޯސްކޮްށް ްކަންކަން ްޤަބޫލުކުރަން. ްމިހާރު ްޖެހޭ ްއެބަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމެްއކަން ްހިނގާ ްޒަމާނުއްސުރެ މުޖުތަމަޢުގައި

ްއެހެންވީް ްހޯދޭނީ. ްވެސް ްހައްލު ްކަންކަމަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤަބޫލުކޮށްގެން ްވަރަްށްއޮތްކަން ްހަމަ މާ،ްއަޅުަގނޑު

ްމަޖިލީހުންްއިތުރަށްް ްމި ްމިއަދުްފާސްކޮށްދެއްވަން.ްއަދި ްމިްބިލު ްމެންބަރުންްވެސް ްއެދެން،ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރި ބޮޑަށް

ްމިް ްގެނެސްގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްދެން ްތަޞްދީޤުނުކުރައްަވއިފިްއޔާ ްމި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހިއެއްުނވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްޢިްއޒަތްެތރިްގަޅުކުނރަ ްއެދެން ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްލިބޭނެހެނެއް. ްފުރުޞަތެްއ ރުމުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެސްްިމްބިލުްތަޞްދީޤުކޮށްދެއްވަިއ،ްއިތުރަށްްއިޞްލާޙެއްްލަންޏާްދެންްއަންނަްމަޖިލީހަކަށްްއެް

ްސް.ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުން.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެުކް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޮކމިޓީގެ ްމުޤައްރިރަާށއި ކޮމިޓީގެ

ް 83ްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްމަޖިލީހުެގްަގވާއިުދގެ ް)ހ(ެގްދަށުން ްމާއްާދގެ 3ްްވަނަ ްއަދި ްާމއްދާގ83ްްެއިޞްާލޙެއް ވަނަ
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ްދެ ްދަށުން ްފުރުޞަުތއަރުވަްނ،ްް)ނ(ގެ ްހުށަހެުޅއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފުރަތަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިފަިއވޭ. އިޞްލާެޙއް

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ްޢިްއޒަތް ްޝުކުރިއްޔާ ްބިލުގެ ްމި ްއާދެ، ްރަީއސް. 36ްްތެރި ްއަށް، ްމާއްދާ ްމ36ްްިވަނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާގައި ވަަނ

ްތަްން ްހަވާލާދީފައިވާ ްކޮމިޝަނަށް ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްހުށަހަޅަން. ްއިޞްލާޙު ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ދަންނަވާ

ނޑަައޅާްފަރާތަކަށްްބަދަލުކުރުމަށް. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަ

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަދޫްދާ

ްދެންމެްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްޝުކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްުފވައްމުލަކު ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްދެން ރިއްާޔ.

ްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަނަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ް ްމާއްދާގ37ްެބިލުގެ ްްވަނަ ްހުށަހަޅަން.5ްް)ހ(ގެ ނޑު ްއިޞްލާޙުކުރުމަްށްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްނަންބަރު ް-5ވަނަ

ްސަލާންކުރުމުގެްގޮތުންްއަތުަގިއްހިފުމަށްފަހު،ްދޫނުކޮށްްއަތަށްްފިއްތުންްނުވަތަްކޮއްޓުން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަލީްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ރުަޞތުއަރުވަން.

ްސަލީމު.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު
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ނޑުްތާއީުދުކރަން.ް ްދެންމެްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްވެސްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިތުރ83ްު ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްޢިްއޒަތްތެިރްްވަނަ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްއެަބްއޮތް،ްލިޔުމުން އިޞްލާޙެއް

ްއެް ްނަމަ،ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންފުޅުވާ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްއެ ްހުށަހަޅުއްވާފަ. ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު މެންބަރު

ްންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.ފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(ްފުވައްމުލަކުްއުތުުރްދާއިރާގެްމެ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ްބަޔާންކޮށްފައިާވް ްމިފަދައިން ްގޯނާކުރުން" ްފުރައްސާރަކުރުމާއި ް"ޖިންސީ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ނޑުްހުށަހަޅަން.ްއެންމެހައިްތަންތަންް"ޖިންސީްފުރައް ްސާރަކުރުން"ްމިްގޮތަށްްބަދަލުކުރުމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްފުރުަޞތުއަރުވަން. ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްސަލީމު.

ް

 ްއްެކވުން:ވާހަކަދެްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު

ްރަފީޤުްދެންމެްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއަށްްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.83ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރު

ނޑުްހުށަހަޅަން.2ްްއާދެ!ްބިލުގެް ވަނަްމާއްދާެގް)ނ(ްގެްފަހަތަށްްއަންނަނިވިްފަދައިންްއަކުރެއްްއިތުރުކުުރމަށްްއަޅުގަ

ްމާއްާދގަިއވާް-)ރ( ްމި ްަޢމަލެއް ްފުރައްސާރަކުރުުމގެ ްިޖންސީ ްދެޮކޅަށް ްމީހަކާ ްޓަކަިއ ްބޭނުމަށް ްމާއްާދގެ ގޮތުެގްްމި

ނޑުންނެވެ.ް ްމަތީންްހިންގިކަމުގައިްަކނަޑައޅާނީްމަދަނީްމިންގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



39 

 

ްތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށް؛ްފުނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު

ނޑުްތާއީދުކުރަން؛ްުފވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރަފީޤުގެ ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްާމއްދާގެް)ނ(ގެްދަުށންްދެންްއޮތްްއިޞްލާުޙ،ްފުަވއްމުލަކުްއުތުރުްާދއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދ83ްްު

ްރަފީޤުްޙަސަން.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންފުވައް

ް ްޖިންސ7ްްީބިލުގެ ްހުށަހަޅަން. ްައޅުަގނޑު ްއިތުުރކުރުމަށް ްާމއްދާެއއް ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްަފހަތަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްގޮތަ ްފަދަ ްފެންނާނެ ްޢާއްުމޮކށް ްގޮތުްންގެންގުޅޭްސިޔާސަތު ްބެހޭ ްބެހެއްޓުން.ްފުރައްސާރަކުރުމާ ޖިންސީްް-)ހ(ް-8ކަށް

ފުރައްސާރަކުރުމަކީްޤާނޫނުްުހއްދަކުރާްކަެމއްްނޫންްކަމަާށިއްއެފަދަްޢަމަލުތައްްކުާރްފަރާތްތަކާްމެދުްފިޔަަވޅުއެޅޭެނކަންް

ްއެް ްމުަވއްޒަފުންނަށާިއ ްަތނުގެ ްއެ ްސިާޔސަތުތައް ްގެންގުޭޅ ްތަުނގަިއ ްއެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްފުރައްސާަރކުުރމާ ްޖިންސީ އަދި

ްތަނެއްގައިް ްކޮންމެ ްއަދާކުރާ ްވަޒީާފ ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްފެންނާނެ ްފަރާތްތަކަށް ްއަންނަ ްލިބިގަންނަން ްޚިދުމަތް ތަނަށް

ް)ށ( ްެއވެ. ްހުންނަންވާނެ ްބޭނުންްް-ބެހެއްޓިފައި ްހުށަހަޅަން ްޝަކުާވއެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްފުރައްސާރަކުރުމާ ޖިންސީ

ްހުށަ ްޝަކުވާ ްފޯމާއި ްހުށަހެޭޅނެ ްޝަކުވާ ްފިަޔވަޅުަތއްްފަރާތްތަކަށް ްއެޅޭނެ ްދެކޮޅަށް ްެއކަމާ ްއަދި ްއުސޫުލ، ހަަޅންވީ

ް-ޢާއްމުކޮށްްއެނގެންްހުންނާނެްފަދަްއިންތިޒާމެއްްަވޒީފާްއަާދކުރާްތަންތަނުގައިްހަމަޖެހިފައިްހުންނަންވާނެްއެވެ.ް)ނ(

ްއެ ްސިޔާސަތުަތއް ްގެންުގޅޭ ްތަުނގައި ްއަދާކުރާ ްަވޒީފާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްފުރައްސާރަކުރުމާ ްމުަވއްޒަފުންނަށްްްޖިންސީ ތަނުގެ

ްސާފުކޮށްްކިަޔއިދޭންވާނެްެއވެ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށް؛ްފުނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްފުވައްމުލަކުްއުތުރު ްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްހުށަހެުޅމަށްްއަޅުގަ

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްތަޅުމަްށ83ްްމި ްމަޖިލީހުގެ ްިއޞްލާޙުތައް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަރުޙަލާ. ްބަހުސްގެ ްއޮތީ ްދެން ްނިމުނީ. ްއޮތް.1ްްްހުށަހަޅައި ްއެބަ ްދަށުން ްއައިޓަުމގެ ްއެޖެންޑާ ްމި ްބަހުސް ގަިޑއިރުގެ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްހުުޅވާލަން.ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްާދއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ްކުރިންްޝު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިބލަށް ްގޯނާކުރުމުެގ ްފުރަްއސާރަކުރުމާއި ްޖިންސީ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ކުރިއްާޔ،

ޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްރިރުްމިްިރޕޯޓްްހުށަހަޅުއްވަމުންްެއްވިދާުޅވިްފަދައިން،ްކޮމިޓީަގއިްވަރަްށްފުރިހަމަްއަޣްލަބިއްޔަތަކުްން

ނުޑމެންނަށްްފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަީއްޖިންސީްކުށާްބެހޭްއެހެންްްނިންމެވީްނަންްބަދަލުކުރެއްވުަމށް. އެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ްޖިންސީް ްއަދި ްޤާނޫނާ ްއޮތުމުން،ްމިދެންނެވި ްނަން ްމި ްމިގޮަތށް ްވުމާެއކުަގއި ްމަގުމަތީަގއި ްއައުމުގެ ްވުޖޫދަށް ޤާނޫނެއް

ްފުށުއަރާ ްއޮތުމުން ްމިގޮތަށް ްޤާނޫނު ްގޯނާކުރުުމގެ ްއެހެންކަމުްންްފުރައްސާރަކުރުމާއި ްއާދެ! ްހުރިކަން. ކަންަތއްތަކެްއ

ްެވްސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީ. ްނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްގެނަުއމަށް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްހުރުމާއެުކގައި ްފުށުއެރުން މިދެންނެވި

ްދެން ްމި ްެއހެންނަމަވެސް ްގޮތް. ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްމީަގއި ްގޮތަކީ ްއޮތް ްކުރިން ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނެވިްޙަޤީޤަތުގައި

ްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާ،ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއިޞްލާޙު ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްބަދަލު ްއެ ްއޮތުމާއެކު ްއެހެން ސަބަބު

ްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާް

ްހުށަހެޅިފައިާވްބިލަ ްަރީއސް.ްމި ްބިލެއް.ްއަދިްިމްޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤައުމަްށްވަރަްށްމުހިއްމު ްވަގުުތްމި ްމި ކީ

ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަެމއް ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ކަމަކީ

ްހި ްވެސް ްފެށުނީއްސުރެ ްދުނިޔެ ްކަމަކީ ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަންނަްމިއަދު ނގަމުން

ްއެއާއެއްކޮްށް ްހަމަ ްނޫން. ްކަމެްއ ްހުއްޓުވޭނެ ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަިކ ްކަމަކީ ްމި ކަމެއްކަން.

ްކަންތައްަތްއް ްގޯނާކުރުމުގެ ްޖިންސީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްެއކަށައެޅެން ނޑުތައް ްމިންގަ ްގެންގުޅޭ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްޖި ްހަމަެއކަނި ްއަންނަނީ ްކަމުަގިއްފެށިގެން ްއެ ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްނޫން. ްއިހުމާލަކުންނެއް ްފަރާތުެގ ްގޯނާކުާރ ންސީ

ްގޮތުންް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްަގވާއިުދތައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެކަަށއެޅިަފއިވޭ. ްވެސް ްފަރާތްތަކެއް ްއެހެން އިހުމާލުވާ

ްޤައު ްމި ްފުރުޞަތު ްލިބުމުގެ ްވަޒީފާ ްއަށް ްކުއްޖާ ްރީތި ްހަމަ ްވެސް ްދަނީ.ްވަޒީފާދިނުމުަގއި ްމި ްބޮޑުވެގެން މުގަިއްވަރަށް

ްގަާވއިދުތަްއް ްއޮފީހުގެ ްގޯސްވެގެްނދަނީ. ްވެސް ްފެށުން ްފުރަތަމަ ްބޭނުންވާތީ، ްކުރަން ްެއަކން ްނިޔަެތއްަގއި ްނުބައި އެއީ

ްހެދިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްގަާވއިދުތައްްމުގުަރއިލާްފަރާތަކީްއެްއޮފީހުަގއިްތިއްަބވާްމިނިސްޓަރު،ްނޫނީްއޭގެްދަށުން
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ތިއްބަވާްވަރަށްްސީނިއަރްުމަވއްޒަފުން.ްއަިމއްލަްކުންފުންޏެއްްނަމަ،ްއެްކުންފުންޏެއްަގިއްހުންނަވާްއިސްްވެރިަޔކުްމިް

ްހިސާބަށްް ްފެިށގެންދާ ްގޯްސވެގެން ްކަންތައްތައް ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްވަނީ. ްމި ްފަރާތްަތކަށް ްމުގުރައިލާ ކަންކަން

ް ްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަ ްޖެހޭ.ްކަންތައްތައް ްއެބަ ްވިސްނާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަަށއެިޅެގންދާއިރުގަިއްމިއީ ޤާނޫނެއް

ނޑުމެންނަށްްމިްކަްނކަމުންްއަރަެއއްނުގަެނވޭނެ.ް އަޅުަގނޑުމެްނގެްއަދަބީްމިްނަގނޑުތައްްހިފެހެއްިޓގެންްނޫނިްއޔާްއަުޅގަ

ްމީަގއި ްއިހުމާލުްވެސް ްފަރާތުގެ ްދެ ްޓަކައި ްކަންކަމުންްއަރައިގަތުމަށް ްކުޅޭ.ްއެހެންކަމުން،ްްމި ްއެބަ ްބަެއއް ްބޮޑު ވަރަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއަހުުލވެރިުކރުމަކީ ްރައްޔިތުން ްޤާޫނނަށް ްމި ްސަބަބުން ްއެކަށަެއޅިެގންދިއުމުގެ ްޤާނޫނެއް މިފަދަ

ްމިކަންް ްހިސާބުން ްއެ ްއަދި ްފާސްކުރުމަކުން ްއެކަން ްއެކަށައަަޅއި، ްޤާނޫނެއް ްހަމައެކަނި ްކަމެއް. ކުރަންޖެހޭނެ

ރިހަމަވެގެންނުދޭ.ްއެހެންކަމުންްމިފަދަްޤާނޫނެއްްމިްޤައުމުގައިްވެސްްހަމަްއޮތުމަކީްހަމަްއެންމެްއެކަށީގެްނވާްކަމެްއ.ްފު

ްބޮޑެިތް ްވުރެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްހިނގަމުން ްމިކަން ްހަމަ ްވެސް ްތެރޭގައި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްތަހްޒީބު މިއަދުގެ

ްޖި ްހަމަ ްެވސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްމިއަދުްތަހުޒީބު ްކުެރވެމުންދާކަން ްދާއިރާގައި ްފުޅާ ްޢަމަލުތައް ްތަފާތު ްގޯނާކުރުމުގެ ންސީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަންްއެބަްއޮތް.ްއެްަޤއުމުތަކުަގއިްވެސްްމިފަދަްޤާނޫނުތައްްއެބަްހުރި.ްއެްޤައުމުތަކުަގއިްެވސްް

ްއަ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރޭ. ްއެކަށައެޅިަފއި ްއަސާސްތަްއ ްއުސޫލާއި ްޢަމަލުނުކުރެވޭްރިވެތި ްއުސޫލުތަކަށް ސާސްތަާކއި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްހުއްޓުވަން ްކަމެްއ ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ މަންޒަރު

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމުހިއްމުކަން ްވަރަށް ްވެްސ ްޒިންމާ ްފަރާުތގެ ްދެ ްބަިއވެރިާވ ްމިކަުމގަިއ މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި

ްހުންނަްފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ްވެސް ްޢަމަލުތައް ްފަރާތުގެ ްލިބޭ ްގޯނާ ްހުންނަނީ ްކުރެވިަފިއ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްގޯނާ ްޖިންސީ .

ގޮތުން.ްހަމަްއެއާެއއްކޮށްްއެްޢަމަލުތަކަށްްމަގުފަހިވާްގޮތަށްްއެްފަރާތްތަކުގެްކަންތައްަތއްްެވސްްބައްޓަންވެފައިްހުރުމުގެް

ްއިސްލާމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްިމްްސަބަބުން. ްތަންފީޛުވެގެންާދއިރުަގއި ްޤާނޫނުތަކެއް ްމިފަދަ މުޖުތަމަޢެއްަގއި

ްރިވެތިް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޮއންނަން ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްެވސް ްއުސޫުލތަކެއް ްމަގުފަހިނުވާނެ ކަމަށް

ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްކިަބއިަގއި ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްވެްސ ްކަްނތައްތަކަީކ ްހެދުންއެޅުމުެގ ްމިްްއުސޫލުން ްއެހެންވީމާ، ކަމެއް.

ްމިފަދަް ްތަންފީޛުވެ، ްޤާނޫނެއް ްމިފަދަ ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ްސަބަބުން ްފުރިހަމަވެގެންދިއުމުގެ ްކަމެއް ހުރިހާ

ްމިފަދަް ްއެހެންކަމުން، ްޤަބޫލެއްނުުކރެވޭ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމަކަށް ްހިފޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުން ްފުރިހަމަ ޤާނޫނެއްގެ

ދުްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްްތަންފީޛުކުރުމަށްްޓަކަިއްރައީށުލްޖުމްހޫރިއްޔާްސޮއިކުުރމަށްްޓަކައިްފޮނުވަންްހަމަްބިލަކީްމިއަ

ލަސްވެފަިއވާްބިލެްއްކަުމގައިްއަޅުަގނުޑްވެްސްޤަބޫލުކުރަނީ.ްހަމަްއެާއއެްއކޮށްްމިްބިލުެގްސަބަބުންްރާއްޖޭގެްެވއްޓަށްް

ްަވޒީފާގެ ްައއިްސ، ްބަދަލުތަކެްއ ްނެތިްްރަނގަޅު ްކަމެއް ްބިރުވެރި ްހަމަޖެހި، ްެވސް ްއެންމެން ްިލބި، ފުރުޞަތުަތއް

ްޝުކުރިއްޔާް ްދަންނަވަން. ްވާހަަކ ްކުރާ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއުއްމީދު ްލިބޭނެކަމުގެ ްފުުރޞަތު ވަޒީާފއަދާކުރަމުންދިއުމުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަ ްހިސާބުން ްމި 75ްްވާއިުދގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްގޮުތެގ3ްްވަނަ ްަގިއވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްއެ ްދަށުން، ްނަންބަރުގެ ަވނަ

ްމަތިންްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުންްހުއްޓުވުމުގެްބިުލގެްތިންްަވނަްކިޔުންްއިްއވަން.ް

ްއެް-11.4 ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއައިޓަމު ްފޮނުއްްއިތުރަށ11.4ްްޖެންޑާ ްވިޔަފާރިްދިރާސާކުރެްއވުަމށް ވާފައިވާ

ްއިޞްލާޙުް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްިރޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީން ްިއޤްތިޞާދީ ްބިލު، ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

ް 22ްްހުށަހެޅުމަށް ްފޮުނވިފަިއވޭ.ްމ2114ްްިއެޕްރީލް ްއިޞްލާޙެއް ްދެ ްރިޕޯޓަށް ްވަީންފޮނުވިފަ.ްމި ްމެންބަރުންނަށް ަގއި

ްހުށަހަ ްމަޖިލީހަށް ްާދއިރާގެްރިޕޯޓު ްއިނގުރައިދޫ ްަނއިުބ، ްމުޤައްރިުރގެ ްކޮމިޓީގެ ްއިޤްތިޞާދީ ޅުއްވައިެދއްވުމަށް

ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދު ްޙަމީދަށްްއަޅުގަ

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްމްދޫންްޢަބްދުއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަ

ްޢިްއަޒތްތެރި ްފޮނުވާފައިވާްް`ްޝުކުރިްއޔާ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްއިތުރަށް ްދަންނަވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް.

ްބިލު،ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްިދރާސާކުރަްއވަިއްނިންމަވާފަިއާވްގޮުތގެްރިޕޯޓު.ްމިްރިޕޯޓަީކް ފިޔަފާރިްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފާސްކުރަްއވަިއ، ްމަޖިލީހުން ްމާއ91ްްރައްޔިތުންގެ ްތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަްށްވަނަ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ދާގެ

ްރައްޔިތުްނގެް ްވިސްނުމަށް ްއަލުން ްބިލު، ްރަިޖސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި ްފޮނުވުނު ްއަރިަހށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޮގތެއްްނިންމެވުމަށްް ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީގަިއްއަލުން ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލު ްހިނދު،ްއެ ޖޫނ26ްްްމަޖިލީހަންްފޮނުވުނު

ވަނަްޖަލްސާްއިންްފޮުނވުމ11ްްާވަނަްދައުުރގ2ްްެައހަރުގ2112ްްެވަނަްުދވަހުްއޮްތްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގ2112ްްެ

ްވިޔަފާރިް ްހިނދު، ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްއިޤްތިސާދީ ްމަަސްއކަތް ްބިުލގެ ްއެ ގުިޅގެން

ވަަންދުވަހުްއޮތްްރަްއޔިތުންެގ2113ްްމާރޗ26ްްްމަށްްފެންނަްކަމަށްްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެްބިލުްއިތުަރށްްދިރާސާކުރެްއވު

ް 2113ްްމަޖިލީހުގެ ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްއަހަރުގެ ްއަށ11ްްްވަނަ ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްއަނބުާރ ްޖަލްސާގައި، ވަނަ

ް ްގަާވއިދުގެ ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބިުލެގްމަސައްކަތް ްއެ ްގުިޅގެން ް)78ްފޮނުއްވުމާ ްމާއްދާގެ ްގޮުތގެްވަނަ ހ(ްަގއިވާ

ްރިޕޯޓޭ.ް ްގޮުތގެ ްފުރިހަމަކުރައްވާަފއިވާ ްމަސަްއކަތް ްއެޖެންާޑގަިއްހިމަނުއްވަިއ،ްދިރާސާކުަރއްަވިއްބިލުގެ ްކޮމިޓީގެ މަތިން

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާް ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފަރާތުން،ްމިލަންދޫ ްބިލަކީްސަރުކާރުގެ ްރަޖިސްޓްރީކުރުުމގެ ވިޔަފާރި

ްއިޤް ްކޮމިޓީގެްބިލެކޭ. ްއެ ްތެރެއިން ްމައްސަލަތަުކގެ ްބިލުތަކާއި ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްައކީ ްކޮމިޓީ ތިޞާދީ

މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެްދާއިާރގަިއްހިމެނޭްސަރުކާރުގެްދާއިރާތަކާްގުޅޭްބިލުތަކާއިްމައްސަލަަތއްްދިރާސާކުރަްއވަިއ،ްއެފަދަް

ްމަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމައްސަލަތަކާ ްއަދި ްގަވާއިުދގެްބިލުތަކާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްރިޕޯޓުކުރުމުގެ ޖިލީހަށް

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްހަވާުލުކރެވިފަިއވާްކޮމިީޓއެކޭ.ްދެންްިރޕޯޓުގައިްއެްވަނީްކޮމިޓީަގއ114ްްިވަނަްމާއްދާްާއއ113ްްި

ްގެންދެވި ްކުރިއަށް ްމަސަްއކަތް ްބިލުގެ ްނަންފުޅުތައް. ްމެންބަރުންގެ ްވިޔަފާރިްްތިއްބެވި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޤްިތޞާދީ ގޮތް.
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ވަނ2113ްްަޮއކްޓޯބަރ23ްްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެްބިލުްއަުލންްދިރާސާކުރައްަވއިްގޮެތއްްނިންމުމަށްްފޮނުއްވުމާްގުޅިގެން،ް

ް ްކޮމިޓީގެ ްބޭްއވުނު ްކޮމ16ްިދުވަހުގައި ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބިލުތަކާ ްފޮނުއްވާފައިވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބައްދަުލވުމުަގއި ޓީެގްވަނަ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބަްއދަލުވުމުގައި ްބޭއްވުނޭ.ްމި ްބިލުގ128ްްެބައްދަލުވުން ްމި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްފެއްޓެވިއޭ. ްމަސައްކަްތ ްދިރާސާކުރެްއވުމުގެ ްބިލު ނަޑއެޅުމަށްފަހު، ްކަ ްސުންގަޑި ްނިންމާނެ މާރްޗ26ްްމަސައްކަތް

ްަރއްޔިތުންގ2113ްްެ ްއޮތް ްުދވަހު ްްވަނަ 2113ްްމަޖިލީހުގެ ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްއަހަުރގެ ްޖަލްާސަގިއ11ްްވަނަ ވަނަ

ްމެންބަރުންް ްކޮމިޓީެގ ްނެްތކަން ްބަޔާންކުަރްއވާފައި ްސަބަެބއް ްވަކި ްފޮނުއްވިއިުރ، ްއަނބުރާ ްބިލު ކޮމިޓީއަށް

ްފެނިވަޑައިް ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީގެ ްއިޞްލާޙުކުަރއްވަްނ ްއިތުރަށް ްނަމަވެސް ްމާއްދާަތއްްފާހަގަކުރެްއވިއޭ. ގެންނެވި

ް ްޖަދުވަލު ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްގޮތް ްފުރިހަމަކުރައްވާަފއިވާ ްދިރާސާކުރައްަވއި ްއިުތރަށް ްބިލު ްއ1ްްެއިޞްލާޙުކުަރއްަވއި، ަގއި

ވަނަްދުވަހުްއޮތްްއިޤްތިޞާީދ2114ްްއެޕްރީލ21ްްްވަނީއޭ.ްމިްބިލުގެްމަަސއްކަްތްކޮމިޓީންްފުރިހަމަކުރައްވާފަިއްވަނީް

ްބައްދަލު ްމެންބަރުންްކޮމިޓީގެ ްބައްދަލުވުމަށް ްބޭްއވުނު ްކޮމިޓީގައި ްއިޤްތިޞާދީ ްދިރާސާކުރެއްވުމަށް ްބިލު ްިމ ވުުމގައޭ.

ް ްޖަދުވަލް ްަތފުސީލް ްހާޒިީރގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްނިސްބަތް ްނިންމުން.2ްްވަަޑއިގެންެނވި ްވަނީއޭ.ްކޮމިީޓގެ ްއެ ގައި

ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެްބިލުްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއަވިއްްވީމާްއިތުރަްށްދިރާސާކުރުމަށްްފޮނުއްވާފަިއވާްވިޔަފާރިް

ްފެނިވަޑައިގަންނަާވް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްމެދު ްބިލާ ްމި ްރިޢާޔަްތކުރަްއވައި ްަމއްޗަށް ްގޮތުގެ އިޞްލާޙުކޮށްފަިއވާ

ް.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.2114ްއެޕްރީލ21ްްްގޮތެްއގެްމަތިންްނިންމަވައިދެްއވުންްއެދިްމިްރިޕޯޓުްހުށަހަޅަމޭ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިނގުަރއިދޫ ްމުަޤއްރިރު، ްނައިބު ްކޮމިޓީގެ ނުޑްهللا ްއަުޅގަ ޙަމީދަށް

ްމުޤައްރިަރށާއި ްކޮމިީޓގެ ްޓަކައި. ްކަމަށް ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ްރިޕޯޓު ްޢިްއޒަތްތެިރްްޝުކުރުދަންނަވަން. ކޮމިޓީގެ

ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއިޚްލާޞްތެރި ްފުރުޞަތަށ1ްްްމެންބަރުންނަށް ްއޮތީ. ްމި ގަިޑއިރު

ނޑުްކޮިމޓީގެްރިޕޯޓަށްްހުށަހެޅިފަިއވާް އެދިަވޑަިއގަންނަވާްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއެރުވުމުގެްކުރިންްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުންްހުށަހެޅިފައިވާްދެްއިޞްލާޙެއްްއެަބ83ްްށްްފުރުޞަތުއަރުާވނަން.ްގަވާއިުދގެްއިޞްލާޙުތަކަ

ްއޮތް.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ް

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ްޢިއްް ްޝުކުރިއްޔާ ްބިލުގެ ްރަީއސް. ނޑ6ްްުޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްގޮތަްށ ްއަންނަނިިވ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްނުވަތަް ްއަށް ްވިޔަފާރި ްާރއްޭޖގެ ްސަބަބުން، ްވިޔަފާީރގެ ްހިންގަމުންގެންދާ ްބިދޭސީން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުށަހަޅަން.

ްހިނދެ ްފެނިްއޖެ ްސަރުކާރަްށ ްދިވެހި ްކަަމށް ްގެއްލުްނވާ ްއިޚްތިޔާރުްމަޞްލަޙަތަށް ްުހއްުޓވުމުގެ ްިވޔަފާިރއެއް ްއެ އްގަިއ،
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ޝަރުޢީްކޯޓުތަކުންްނިންމާްގޮތެއްަގއިްމަތީން،ްދިވެހިްސަރުކާރަށްްލިބިގެންވެްެއވެ.ްއަދިްއެފަދަްހާލަތެއްގައިްޤާނޫނާިއް

 ގަާވއިދުަގއިްވާްގޮުތގެްމަތިންްއެްިވޔަފާރިއެްއގެްމުދާްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްގެންދެވިދާނެްެއވެ.ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްޤާސިމްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާމިނގިލީ ްފުރުޞަތުއަުރވަން. ްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރަކަށް ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމާމިނގިލީްދާ

ނޑުްތާއީދުކުރަންްއިނގޭތޯ.ް ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ް

 ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްއިބްރާހީމ6ްްްދެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްާމފަންނު ްއަށް، ް)ނ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްރަޝީދު.ް

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

އްދާގެް)ނ(ްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިްޞލާޙުކުރުން.ްބިދޭސީންްނުވަތަްވަނަްމ6ްާޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްބިލުގެް

ްޢަމަލުތައްް ްޚިލާފު ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްރާއްޭޖގެ ްވިަޔފާރީގައި ްހިންގާ ްރާއްޖޭގައި ްބިދޭސީން ްގުޅިގެން ދިވެހިންނާ

ްޑިޕޮސި ްސެިކއުިރޓީ ްބުނެފައިވާ ްނަންބަރުގައި ްދެވަނަ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްނަމަ،ްމި ްކުރާ ްފަރާތަކުންްތަކުރާރުކޮށް ްއެ ޓާއި

ްގޮތުގެް ްނިންމާ ްކޯޓުން ްޝަރުޢީ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްއިޚްތިޔާރު ްހިފެހެއްޓުމުގެ ްމުދަލެއް ްވިޔަފާީރގެ ްހިންގާ ރާއްޖޭަގއި

ްމަތިންްލިބިގެންވެްެއވެ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމާ ްފުުރޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްތާއީދުކުރަްއވާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ މިނގިލީ

ްޤާސިމްްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމާމިނގިލީްދާ

ނޑުްތާއީދުކުރާްވާހަކަްަދންނަވާލަން.ް ްއާދެ!ްމިްއިޞްލާޙަށްްވެސްްައޅުގަ
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފު ްއޮތީ. ްިމ ްބަހުސް ްއަޅުަގނޑުްއެްއގަިޑއިރުެގ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ ރުޞަތަށް

ވަނަްނަންބަރުގެްދަށުްނ3ްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ގ75ްްެފުރުޞަތުއަރުވަމުންްގެންދާނަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްަގާވއިދުގެް

ނޑުްއިްއވަން.ްއެްމާއްދާގެް)ށ(ްގަިއވާްގޮތުެގްމަތިން،ްވިޔަފާރިްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެްބިލުގެްތިންްވަ ްނަްިކޔުންްއަުޅގަ

ްްއެޖެންޑާް-11.5 ްފަރުދުންެގްއ11.5ްައައިޓަމު ްއަމިއްލަ ްފޮނުއްާވފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ ްވިސްނެވުމަށް ލުން

ްއިޞްލާުޙް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްިރޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާުކރައްަވއި ްއިތުރަށް ްކޮމިޓީން ްއިޤްތިޞާީދ ްބިލު، ވިޔަފާީރގެ

ަގއިްމެންބަރުންނަށްްވަނީްފޮނުވިފައިްމިްރިޕޯޓަށްްއެްއވެްސްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިފައެްއ2114ްއެޕްރީލ22ްްްމަށްްހުށަހެޅު

ްދާއިާރގެް ްއިނގުަރއިދޫ ްަނއިބު، ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްއިޤްިތޞާދީ ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓް ްމި ނުވޭ.

ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ޙަهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަމްދޫނުްޢަބްދު ްމީދަށްްއަޅުގަ

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްމްދޫންްޢަބްދުއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަ

ްރަްއޔިތުންެގް ްވިސްެނވުމަށް ްއަލުން ްލަނީ ްމި ްހުށަހަޅައި ްމިާހރު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި `ްޝުކުާރ

ޔަފާރީގެްިބލު،ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްދިާރސާކުރަްއވައިްނިންެމވިްގޮުތެގްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވާފައިވާްއަމިއްލަްފަރުދުންގެްވިް

ް ްދާނަން. ްުކރިޔަށް ްރިޕޯޓައިގެން ްމި ްދަންނަަވިއލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްކީރިޕޯޓަްމިރިޕޯޓް. ްފާސްކުރައްަވއިްމަޖިލީ، ހުން

އަމިއްަލްް،ގެްއަރިހަށްްފޮނުވުނުގެްދަށުންްތަޞްދީުޤކުރެްއވުމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަނަްާމއްދ91ްާނޫނުއަސާސީެގްޤާ

ް ްބިލު ްވިޔަފާރިގެ ްފަރުދުންގެ 16ްްދިރާސާކުރެްއވުމަށް 2113ްްޖުލައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްދުވަހު 2113ްވަނަ

ް ްދައުުރގެ ްެދވަނަ ްއަހަރުގެ ްކޮމިޓ14ްީވަނަ ްއިޤްިތޞާދީ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްޖަލްާސގައި ްފޮނުއްވުމާްްވަނަ އަށް

ްރަް ްގުިޅގެން، ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތގ78ްެއްޔިތުންެގ ްަގއިާވ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއިޤްތިޞާީދްްވަަނ ްބިލު ްއެ ަމތިން

ްއެޖެންޑާްްއިްކޮމިޓީގަ ްމަް،ްއވައިްދިރާސާކުރަކުރަްއވަިއ، ްރިޕޯެޓވެބިލުެގ ްގޮތުގެ ްފުރިހަމަކުރަްއވާފަިއވާ .ްސައްކަތް

ްކޮމިޓީ ްހުށަހެޅޭްއިޤްތިޞާދީ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްއެްއަކީ ްތެރެއިްނ ްަމއްސަލަތަުކގެ ކޮމިޓީެގްްބިލުތަކާއި

ްދާއިރާތަކާ ްސަރުކާރުގެ ްހިމެނޭ ްދާއިާރގައި ްއެފަދަްްމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ްދިރާސާކުރަްއވަިއ، ްމައްސަލަަތއް ްބިލުތަކާއި ގުޅޭ

ްުގޅޭ ްމައްސަލަތަކާ ްއަދި ްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓުްބިލުތަކާ ްމަގޮތުން ޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްކުރުމުގެްމަސްއޫލިއްޔަުތ،ްރައްިޔތުންގެ

ް،ނިންމެވިއިރުބިުލްދިރާސާކޮށްްވެ.ްވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްހަވާލުުކރެވިފަިއވާްްކޮމިޓީއެކ114ްްެވަނަްމާއްދާްާއއ113ްްި

ްމެންބަރު ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީަގއި ްލިސްޓުއިޤްތިޞާދީ ްނަންފުޅުތައް ނޑުންގެ ްވާނެ.ްއަުޅގަ ްކުރެވިަފިއްރިޕޯޓްގައި

ްދަންނަވާލަ ްގޮތް.ްމި ްގެންދެވި ްކުރިޔަށް ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްކޮމިޓީނީ ްވިޔަފާރީެގްްއިޤްތިޞާދީ ްފަރުދުންގެ ްައމިއްލަ އަށް

ްގުޅި ްފޮނުއްވުމާ ްގެންްބިލު ްްރައްޔިތުންގެ، ްަގާވއިދުގެ ްމ128ްިމަޖިލީހުގެ ްދަުށން ްމާއްދާގެ ްމަސައްކަތްްްވަނަ ބިލުގެ
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ްަރއްޔިތުް ްފަހު، ްަކނަޑއެޅުްއވުމަށް ްސުންގަޑި ްގޮުތގެނިންމާނެ ްަގާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްބިލުްްންގެ މަތިން

ްފެއްެޓވި ްބިއެވެްދިރާސާކުރެްއވަން ްއެދިް. ްިވސްނާވަަޑއިގެންެނވުން ްއަލުން ްމަޖިލީހުން ްތަސްދީޤުނުކުަރްއވަިއ، ލު

ްކޮމިޓީގެް ްރިޢާޔަްތކުރަްއވަިއ ްކަންކަމަށް ްފާހަަގކުރަްއވާަފއިާވ ްސިޓީފުޅުަގއި ްފޮނުްއިވ މެންބަރުންގެްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިޞްލާުޙކުރެްއވި ްއަލުން ްބިލު ްމަތިން ްގޮތުެގ ްެއއްގޮްތވާ ްއެްްޚިޔާލުފުޅާ ްގޮުތގެވެ. ްދެްނނެވުނު ްބިލުގެްްމަީތގައި މަތިން

ވަނަްދުވަހުްބޭއްެވވިްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީެގ2114ްްއޭޕްރީލ21ްްްްް،ފައިްވަނީމަސައްކަތްްދިރާސާކޮށްްކޮމިޓީންްނިންމަވާ

2114ްް ްއަހަުރގެ ްފުރިހަމަކުރައްވާފަިއވ2ްާވަނަ ްދިރާސާކުރަްއަވއި ްބިލު ްކޮިމޓީން ް ްބައްދަލުވުމުަގެއވެ. ގެްގޮތުްަވނަ

ްރިޕޯޓުްރިޕޯޓް، ްޖަދުވަލުމި ްއ1ްެްގެ ްއެްްވަނީްގައި ްކޮމިީޓެގްވެ. ްއިޤްތިޞާދީ ްބޭއްެވވި ްދިރާސާކުރެއްވުމަށް ްބިލު މި

ްހޭދަ ްއަދި ްވަަޑއިގެންެނވިްނިސްބަތް ްމެންބަރުން ްތަފްޞީލްްބައްދަލުވުންތަކަށް ްހާޒިރީގެ ްވަގުތުްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ވި

އަމިއްލަްފަރުދުންގެްިވޔަފާރީެގްބިލުްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްްވީމާ،ެވ.ްކޮމިޓީގެްނިންމުން.ްއެްވަނީްަގއިްއ2ްެްޖަދުވަލު

ްބިލާްއިދިރާސާކުރަްއވަ ްރިޢާަޔތްކުރަްއވަިއ،ްމި ްމައްޗަށް ްގޮުތގެ ްއިއްްްއިޞްލާްޙކޮްށފައިވާ ްތިޔަ ްމަޖިލީހުންްމެދު ޒަތްތެރި

ް.2114ޭއޕްރީލ21ްްްވެ.ްރިޕޯޓްްހުށަހަޅަމެްއެދިްމިްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތެްއގެްަމތިންްނިންމަވައިދެއްވުން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދު ްޙަމްދޫނު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިނގުަރއިދޫ ްނައިބު، ްމުޤައްިރރުގެ ްކޮމިޓީގެ ދަށްްޙަމީهللاްޝުކުރިއްޔާ

އަޅުަގނުޑްޝުކުރުދަންނަވަންްކޮމިޓީްއަށްްރިޕޯްޓްހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވީތީ.ްކޮމިީޓގެްމުަޤއްރިރަށާއިްކޮމިީޓގެްޢިްއޒަތްތެިރް

މެންބަރުންނަށްްކުރައްވާފަިއވާްމަސައްކަތްޕުޅަށްްޝުކުރުދަންަނވަން.ްމިްރިޕޯޓަށްްބަހުސްކުރުމަށްްމިްއޮތީްއެއްްަގޑިއިރު.ް

ް ްިއޞްލާޙެއް ްމެންބަރަކުްއެްއވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއެވސް ްހުޅުވާލަން. ްބަހުސަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްުނވޭ. ހުށަހެޅިފައެއް

ވަނަްަނންބަރުގެްދަށުން،ްއެްމާއްދާެގ3ްްވަަންމާއްދާގެް)ހ(ގ75ްްެފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގެންފަެއއްްނުވޭ.ްަގވާއިުދގެް

ނޑުްއިްއވަން.3ްްް)ށ(ްގަިއވާްގޮތުގެްމަތިންްއަިމއްލަްފަރުދުންގެްވިޔަފާީރގެްިބލުގެ ްވަނަްކިޔުންްއަުޅގަ

11.6-ްް ްައއިޓަމު ްފޮނުއްވާފަިއާވް،11.6ްއެޖެންޑާ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްވިސްނެވުމަށް އަލުން

ށްްދައުލަތުގެްމުސާރަިއގެްސިާޔަސތުގެްބިލު،ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިީޓންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެިވްގޮތުގެްރިޕޯޓް.ްމިްރިޕޯޓަ

ް ްހުށަހެޅުމަށް 22ްްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙެއްްްގައ2114ްިއޭޕްރީލް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވިފަ. ްވަނީ ެމންބަރުންނަށް

ްކޮމިީޓެގް ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިނގުަރއިދޫ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުަމށް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓް ްމި ލިބިފައެއްނުވޭ.

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްޙަމީهللاްމުޤައްރިރުގެްނައިބުްޙަމްދޫނުްޢަބްދު ްދަށްްއަޅުގަ

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްމްދޫންްޢަބްދުއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަ
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމަިޖލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްިވސްނެވުމަށް ްއަލުން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްބި ްސިާޔސަތުގެ ްުމސާރައިެގ ްަދއުލަތުގެ ްގޮތުެގްފޮނުއްވާފަިއވާ ްނިންމެވި ްދިާރސާކުރަްއވަިއ ްކޮމިޓީން ްއިޤްތިޞާދީ ުލ،

ް ްދަންނަވާލަނީ.ްމި ްމި ނޑު ްމަ ރިޕޯޓަކީރިޕޯޓް.ްތަޢާރުފު؛ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުރައްޔިތުްނގެ ްފާސްކުރަްއވައި އަާސސީެގްޖިލީހުން

ް)ހ(91ް ްމާއްދާގެ ްފޮނުވަނަ ްއަރިހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްތަޞްދީޤުކުރެއްވުަމށް ްދަށުން ްެގ ދައުލަތުގެްވުނު

ްސިޔާސަުތގެ ްހިނދުްބިލުްްމުސާރައިގެ ްފޮނުވުނު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ްިވސްނުމަށް ްއަލުން ްމުސާަރިއގެް، ދައުލަތުގެ

ްކޮމިޓީްބިލުްސިޔާސަތުގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނިންމެުވމަށް ްގޮެތއް ްދިރާސާކުރަްއވައި ްްއަލުން 5ްއަށް

ް ްއ2113ްްޮޖޫން ްުދވަހު ްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްްެދވަނަތް ްފޮނުްއވުމާްދެދައުުރގެ ްޖަްލސާގަިއ ް،ިޅގެންގުްވަނަ

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގ78ްެރައްޔިތުންގެ ްގަިއވާ ް)ހ( ްާމއްދާގެ ްކޮމިޓީެގްްވަނަ ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލު ްއެ މަތިން

ްިދރާސާކުރަްއވައިްްއެޖެންޑާަގއި ްފުރިހަްބިލުގެް،ހިމަނުއްަވއި، ްރިޕޯެޓވެމަމަަސއްކަތް ްގޮތުގެ ްދައުލަުތގެްކުރަްއވާފަިއވާ .

.ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްބިލެެކވެްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްްކީްބިލަްމުސާރައިގެްސިޔާސަުތގެ

ްކޮމިޓީ ްަމއްސަލަތަުކގެްްއިޤްތިޞާދީ ްބިލުތަކާއި ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްއެ އަކީ މިޓީެގްކޮްތެރެއިން

ްދާއިރާތަކާ ްސަރުކާރުގެ ްހިމެނޭ ްދާއިާރގައި ްދިރާްމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ްމައްސަލަަތއް ްބިލުތަކާއި ްއެފަދަްގުޅޭ ސާކުރަްއވަިއ،

ްމައްސަލަތަކާ ްއަދި ްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓުްުގޅޭްބިލުތަކާ ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްގޮތުން ކުރުމުގެްމަސްއޫލިއްޔަުތ،ްރައްިޔތުންގެ

ް،އިރުބިުލްދިރާސާކޮށްްނިންމެވިވިފަިއވާްްކޮމިޓީއެެކވެ.ްވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްހަވާލުުކރ114ްެވަނަްމާއްދާްާއއ113ްްި

ްމެންބަ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީގައި ްރިޕޯޓުއިޤްތިޞާދީ ްލިސްޓެއް ްކުރިޔަްށްރުންގެ ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްވާނެ. ަގއި

ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްގޮތް. ްމުާސރައިގެްގެންދިޔަ ްދައުލަުތގެ ްގޮތެްއްްއަށް ްދިރާސާކުރަްއވައި ްއަުލން ްބިލު ިސޔާސަުތގެ

ްފޮނުއްވުމާ ް ނިންމެވުމަށް ްދުވަހ2113ްުއޮކްޓޫބަރ21ްްގުޅިެގން ްްަވނަ 2113ްްބޭއްވުނު ްކޮމިީޓގެ ްއަހަރުގެ 16ްވަނަ

ްކޮމިޓީް ްބައްދަލުވުުމގައި ްގުޅޭްވަނަ ްބިލުތަކާ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމަޝްވަްއަށް ްކޮމިީޓަގއި ްމިްރާގޮތުން ްކުެރވުނެވެ.

ްބަ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމ128ްިއްދަލުވުމުަގއި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްނިންމާނެްްވަނަ ްމަސަްއކަތް ިބލުގެ

ްކަ ްފޮނުއްވާފަިއވާްޑަެއޅުއްްނސުންގަޑި ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެދި ްރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުން ްއަލުން ްބިލު ްއަދި ްެއެވ. ވި

ްުނކުތާތަ ްފާހަގަކުަރއްވާަފއިވާ ްއަިދްސީޓީފުޅުަގއި ްެއވެ. ްމަޝްވަރާކުެރއްވި ްމެދުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިީޓގެ ްމެދު ކާ

ްކުެރވުނުް ްކޮމިީޓގަިއ ްެއކު ްފަރާތްތަކާ ްބެހޭ ްކަމާ ްވަަޑިއގެންނެވި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްފަރާތުން ްއޮފީހުެގ ްޖެނެރަލް އެޓަރނީ

ް ްެއވެ. ްުފރިހަމަކުރެއްވި ްމަަސއްކަތް ްްބިލުގެ ްރިޢާޔަްތކުރަްއވައި ްދިރާސާްބިލުގެްމަޝްވަރާތަކަށް ކުަރްއވަިއ،ްމަސައްކަތް

21ްްްވަނީްނިންމަވާފައި 2114ްްއޭޕްީރލް ްދުވަހު ްްބޭއްެވވިވަނަ ްކޮމިޓީގެ 2114ްްއިޤްތިޞާދީ ްއަހަރުގެ ވަަނ3ްްވަނަ

ްވަނީްްަގއިްއ1ްެްެގްޖަދުވަލްމިްރިޕޯޓުްގޮތްްމަކުރަްއވާފަިއވާރައްވަަފއިްފުރިހަކުކޮމިޓީންްބިލުްދިރާސާްބައްދަލުވުމުަގެއވެ.

ްދިރާސާކުެރއްްްމިް.އެވެ ްމިބިލު ްބޭއްވުނު ްްވުމަށް ްނިސްބަތްްްބައްދަލުވުންތަކަށްކޮމިީޓެގ ްވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުން

ްޖަދުވަލު ްތަފްޞީލް ްހާޒިީރގެ ްއ2ްެްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއެްްވަނީްގައި ްނިންމުން. ްކޮމިީޓގެ ްއަލުންްވެ. ވީމާ،
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ްއިްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްވައިޤްތިޞާީދް ރައިގެްސިޔާސަތުގެްބިލުްދައުލަުތގެްމުސާްށްްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވާފައިވާމަވިސްނު

ަނވާްމެދުްތިޔަްއިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްފެނިވަޑައިގަންްކޮށްފަިއވާްގޮތުގެްަމްއޗަށްްރިޢާޔަތްކުަރއްަވއި،ްމިްިބލާއިޞްލާޙު

ް.2114ްއޭޕްރީލ21ްްްވެ.ްރިޕޯޓްްހުށަހަޅަމެްއެދިްމިްދެްއވުންގޮތެްއގެްމަތިންްނިންމަވައި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރެްއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްނައިބަށް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްއަދި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިނގުަރއިދޫ އަޅުަގނޑު

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްކޮމިީޓގެ ްމުޤައްިރރަށާއި ްކޮމިީޓގެ ްޓަކައި. ްކަމަްށ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ްރިޕޯްޓ ްކޮމިޓީގެ ދަންނަވަން

ްގަިޑއިރުެގްމެންބަ ްއެއް ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްދަންނަވަން. ްޝުކުރެއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްަވރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ރުންނަށް

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުޅުވާލަން.ްއެއްެވސް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ.ްއަޅުގަ ްމި ފުރުޞަތު

ްަގވާއިދުް ްއެދިވަަޑއިނުގަންަނވާތީ ްފުރުޞަތަށް 75ްްގެ ް)ހ(ގެ ްާމއްދާގެ ްމާއްދާގ3ްްެވަނަ ްއެ ްދަށުން، ްނަްނބަރުގެ ވަނަ

ްވަނަްިކޔުންްިއްއވަން.3ްް)ށ(ްގަިއވާްގޮތުގެްމަތިން،ްަދއުލަތުގެްމުސާރަިއގެްިސޔާސަުތގެްބިލުގެް

ްްއެޖެންޑާް-11.7 ްތުޅާް-11.7އައިޓަމު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަާޝދު ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ޤާނޫނުްދޫ

ް ްކޮމިޓީނ2112/1ްްްނަންބަރު ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓް. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި 22ްްދިރާސާކުރަްއވައި ަގއ2114ްްިއޭޕްރީލް

ްރިޕޯޓަށްްއިޞްލާޙެއް ްފޮނުވިފަ.ްމި ްވަނީ ްުނވޭ.ްްމެންބަރުންނަށް ްހުށަހެޅިފައެއް ްއިްޞލާޙެއް ްރިޕޯޓަށް ލިިބފައެއްނުޭވ.ްމި

މިްރިޕޯޓްްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށްްޤައުމީްތަރަްއޤީްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރު،ްއިނގުރައިދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ނޑުްފުރުޞަތުައރުވަން.ްهللاްމެންބަރުްޙަމްދޫނުްޢަބްދު ްޙަމީދަށްްއަޅުގަ

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްމްދޫންްޢަބްދުބަުރްޙައިރާގެްމެންއިނގުަރއިދޫްދާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްިމްދަންނަވާލަނީ ްރައީސް.ްައޅުަގނޑު ްޢިްއަޒތްތެރި ިދވެހިރާއްޭޖގ2112/1ްްެ`.ްޝުކުިރއްޔާ

ްނިން ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ް...ވަނަ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްގޮުތެގްބިމާ މެވި

ް ްނަންބަރު ްބިލަކީ،2112/1ްްރިޕޯޓް.ްތަޢާރުފު؛ްޤާނޫނު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ް...ވަނަ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ް ްޤާނޫނުގެ ްާމއްދާ،23ްްއެ 36ްްވަނަ ްމާއްދާ، ްމާއްދާތަެކްއ17ްްވަނަ ްފަހަތަށް ްމާއްާދތަކުގެ ްމި ް)ޅ(، ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްކިޔުންްްއިތުރުކުރުމަށް ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްބިލެކެވެ.ްމި ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރަޝާދު މެންބަރުްނާޒިމު

ވަނަްޖަލްސާގަެއވެ.ްއަދިްއެްބިުލެގ14ްްވަނަްަދއުރުެގ3ްްގައިްއޮތްްމަޖިލީހުގ2112ްްެއޮކްޓޯބަުރ31ްްއިްއވާފައިްވަނީް

ް ްވަނީ ްބަހުސްކުރެވިފައި 13ްްއިބްތިދާޢީ ްމ2112ްަޮނވެމްބަރު ްއޮތް ްގައި 3ްްޖިލީހުގެ ްދައުރުގެ ވަނ19ްްަވަނަ

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގައި ްނިންމެވީ ްބަހުސްކުރެްއވުމަށްފަހު ްޖަލްސާަގިއ ްދެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެުދ ްބިލާ ްމި ޖަލްސާގަެއވެ.
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ް ްބިލު ްއެ ްއަީލގައި ްޚިޔާލުތަުކގެ ްތަަރއްޤީްފާޅުކުރެްއވި ްޤައުމީ ްޓަަކއި ްފޮނުވުމަށެެވ.ްކޮމިޓީްގެއިޞްލާޙުކުެރްއވުމަށް ްއަށް

ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާް ްދިރާސާކުރަްއވަްކޮމިޓީގަިއ ްމައްސަލަ ްމި ްކޮމިީޓގަިއްްއިްމެންބަރުން. ްތަރައްީޤ ްޤައުމީ ނިންމެވިއިުރ

ްއެ ްރިޕޯޓުަގިއ ްމި ްލިސްޓެއް ްމެންބަރުންގެ ްމަަސއްކަްތްްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްދިރާސާކުރެްއވުމުގެ ްބިލު ްކޮމިޓީން ވަނީ.

ްގެންދެވިް ްްކުރިއަށް ްނަގޮތް. ްޤާޫނނު 2112/1ްންބަރު ،..ް ްޤާނޫނަށް ްބިމާބެހޭ ްއިޞްލާޙު.ިދެވހިރާއްޖޭގެ ގެަނއުމުގެްވަނަ

ްމަށް،ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހައުސިންްމެދުްފެންނަްގޮތުގެްިޚޔާލުްހޯއްެދވުްގަިއ،ްބިލާބިލުގެްމަސަްއކަތްްކުިރއަށްްެގންދެވުމު

ފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީ،ްމާލޭްސިޓީްްއެންޑްްއިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ،ްއެޓަރނީްޖެނެރަލްްއޮފީސް،ްމިނިސްޓްރީްއޮފް

ްއޮތޯރިޓީ ްގަަވރމަންޓް ްލޯކަލް ްއަދި ްއޮފީހުންނާިއްްކައުންސިލް ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްމިގޮތުން، ްެއވެ. ްލިުޔއްވި އަށް

ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު ްހައުސިންްއެންޑް ްއޮފް ްގުޅޭމިނިސްޓްރީ ްބިލާ ްމި ްވަނީ ްއެްން ްޚިޔާލުފުޅުތައްްްގޮތުން ފަރާތްތަކުގެ

ދެންނެވިްފަރާތްތަކުންްްއަށްްފޮނުްއަވއިދެްއވާފަްެއވެ.ްމިްބިލުްއިްޞލާޙުކުރެއްވުުމގެްމަސަްއކަތުަގިއ،ްމިްޔުމުންްކޮމިޓީލި

ގޮތުންްތަޅުމުަގއިްމެންބަރުންްފާޅުކުރެްއވިްޚިޔާލުފުޅުަތކަށްްްމިްބިލާްުގޅޭްށާއިްއާިއްިޚޔާލުފުޅުތަކަްދެއްވާފަިއވާްމަްޝވަރާ

ްރިޢާޔަތްކުރައްް ްއެވެ.ކޮމިޓީން ްގުޅޭް މިްްވާފަިއެވ ްއިސްލާޙުތަކާ ްބަޔާންުކރެވިފަިއވާ ްޖެނެރަލްގެްްބިލުގައި ްއެޓަރނީ ގޮތުން

ޤާނޫނުްނަންބަރުްް،އިންްޢާއަށްްހުށަހެޅިފައިވާްވަކިަވކިްއިޞްލާޙުަތކުގެްޒަރީްްއޮފީހުންްވިދާޅުވެފައިްވަނީ،ްިމހާރުްކޮމިޓީ

ސަރުކާރުގެްފަރާތުްންވަނަްއަހަރ2111ްްުް،އްުވމުގެްބަދަލުގައިްއިޞްލާޙުކުރެްބެހޭްޤާނޫނުްދިވެހިރާއްޭޖގެްބިމާ،2112/1ް

ްޢަބްދުލްއުްކުޅުދުއްފުށީ ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްބިުލެގްތުރު ްބިުމގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްމޫސާ ޣަފޫރު

ްގެންަދާވއި ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްއެ ްގެންގޮސްެދއްވުމަާށއި ްކުިރއަްށ ްކޮމިޓީން ްއިސްލާޙުތަކަށްްމަސައްކަތް ްއެ ރު،

ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްއޮފީހުން ްއެ ްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ްބިލު ްއެ ދެންެނވުުންސް،ްިއސްވެކަމަށް.ްނަމަވެްރިއާޔަތްކުަރްއވައި

ް ްއުޫސލުން ްސްޓްރާޓާ ްބިލާއި ްމަޖިލިއިބިމުގެ ްމި ްބިލު ްސަރުކާރަމާރާތްކުރުމުގެ ްފަހުން ްހުށަހެޅުނު ްސަުރކާރުެގްށާހަށް އި

ްއައިސްަފއިވުމާސިޔާސަތުތަ ްބަދަލުތަކެއް ްކުރުްކަށް ްއޮތް ްކުިރޔަށް ްފުރިހަމަކުރެވޭނެްެއކު، ްބިލުތައް ްެއ ްމުއްދަތުގައި

ްކޮމިޓީ ްނިްނމަވާފައިްކަމަށް ްކޮމިޓީން ްފެނިވަަޑިއނުގަންނަވާތީ، ްްއަްށ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2112/1ްވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގް،

ްޤާނޫނަްބިމާ ްއިޞްލާޙުބެހޭ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްކުރިންށް ްނިމުމުގެ ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ދިރާސާކުރައްަވއިްްތައް

ްގުޅޭނިންމެވުމަށޭ ްއިސްލާޙުތަާކ ްަބާޔންކުރެވިފަިއވާ ްބިލުގައި ްއެންްޑްް. ްހައުސިްނ ްއޮފް ްމިނިސްޓްީރ ގޮތުން

ްިރއާޔަތްކުަރްއވައިްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ްދެްއވާފަިއވާ ްން ްއިސްލާުޙގެ، ވަަނ2ްްްހުށަހެޅިފައިވާ

އަދިްކޮމިޓީގެް.ްއޭނަންބަރުގަިއވާްފަދައިންްއިތުުރކުރުމަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްމާްއދާގެްއިބާރާްތްކޮމިޓީންްއިޞްާލޙުކުރެްއވި

ް ްބިލުގެ ްފަދައިނ4ްްމަޝްވަރާަގއި،ްއެ ްނަންބަރުގަިއވާ ްއުނިކުރެްއވުމަށްްް،ވަނަ ްމާއްދާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިތުރުކުރުމަށް

ްނިންމި ްނިންމުންްއެވެ.ްކޮމިޓީން 21ްްް؛ކޮމިޓީގެ 2114ްްއޭޕްރީްލ ްއަހަރުގެ ްމި ްކޮިމޓީގެ ްބޭްއވެވި ވަނ3ްްަަގއި

ްނިންމަވާފައިްްބައްދަލުވުމުަގއި،ްކޮމިޓީ ްިއއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި ނަންބަރުްްޤާނޫނުް،ވަނީްއަށް

2112/1ް ްބިމާ، ްއިޞްލާޙުްދިވެހިރާއްޭޖގެ ް...ވަނަ ްޤާނޫނަށް ްއިޞްލާޙުކުަރއްަވިއްބެހޭ ްކޮމިޓީން ްބިލަށް ްމި ގެނައުމުގެ
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ްގޮތަށް ްމަޖިލީހުންްރިޢާޔަތްްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްރިޕޯޓް ްހުށަހެޅުމި ްބިލާްމެދުްރައްޔިތުންެގް.ްމަށެވެކުރެއްވުމަށް ވީމާ،ްމި

ް ްއަދި ްހުށަހެޅީމެވެ. ްރިޕޯޓު ްމި ްއެދި ްނިންމަަވއިދެްއވުން ްގޮެތއް ްފެނިވަޑައިގަންަނާވ ްދިރާާސްމަޖިލީހަށް ްބިުލގެ މި

ްއެކުްހުށަހެޅީމެވެ.ްވެސްްމިްރިޕޯޓާްބައްދަލުވުންތަކަށްްކޮމިީޓގެްެމންބަރުންްވަޑަިއގެންނެވިްނިްސބަތްްއެނގޭނެްލިޔުމެއް

ް.ްުޝކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.2114ޕްރީލްް.ްއ22ެ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ޙަމީދަށްްهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޙަމްދޫނުްޢަބްދުއަޅުަގނޑުްކޮމިޓީެގްޢިއްޒަތްެތރިްމުޤައްރިރު،ް

ްބަހުސްކުރުމަށްް ްރިޕޯޓަށް ްުޝކުރުދަންނަވަން.ްމި ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަިދްކޮިމޓީގެ

ް ްވަނީ ްމެނ1ްްމި ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެއްވެސް ްހުޅުވާލަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްފުރުޞަތަށްްގަޑިއިރު. ބަރަކު

ް ްގަވާއިުދގެ ްއެހެންަކމުން، 75ްްއެދިަވޑައިުނގަންނަވާ. ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމާއްދާެގ3ްްވަނަ ްއެ ްދަށުން، ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ްރަޝާދު ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްމަތިން، ްގޮުތގެ ްގަިއވާ ޤާނޫނުް)ށ(

ްވަނަްކިޔުންްިއއްވަން.3ްްްގެނައުމުގެްބިުލގެބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުްްއޖޭގެްބިމާިދވެހިރާ،2112/1ްނަންބަރުް

ށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،ްޤާނޫނުް.ްވިލުފ11.8ުއައިޓަމުްްއެޖެންޑާް-11.8

ް 2112/1ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ، ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ްކޮމިޓީންްްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ބިލު

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި 22ްްދިރާސާކުރަްއވައި ަގއ2114ްްިއެޕްރީލް

ްމަޖިލީހަށްް ްރިޕޯުޓ ްމި ްހުށަހެޅިފައެްއނުވޭ. ްއިޞްލާެޙއް ްެއްއވެްސ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުިވފަ. ްވަނީ މެންބަރުންނަށް

ޤައުމީްތަރައްޤީގެްކޮމިޓީގެްމުޤައްިރރު،ްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަމްދޫނުް،ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްهللاްޢަބްދު ްޙަމީދަށްްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޙަމީދުهللاްޙަމްދޫނުްޢަބްދުދާއިރާގެްމެންބަުރްއިނގުަރއިދޫް

ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއާދެ،ްައޅުް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްމިއަދު ްފަހަރުްމ5ްްިަގނޑު ްހުށަހަޅަނީ.ްމި ްމި ްރިޕޯޓު ވަނަ

ިދވެހިރާއްޖޭެގްިބމާްބެހޭްޤާނޫނަށްް...ވަނަްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގްބިލުްޤައުީމް،2112/1ްހުށަހަޅާލަނީ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ދިވެހިރާއްޭޖގެްބިމާް،2112/1ްތަރައްޤީްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓު.ްތަޢާރުފު.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއިމާރާތްތަކުަގއިްހިމެނޭްފްލެޓުތައްްވަކިންްރަހުނުކުރުމަށާިއް ްއެއްމެދު ް...ވަނަްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލަކީ ބެހޭްޤާނޫނަށް

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްލިބިދިނުމަށް ްފުރުޞަތު ްދާއިާރގ19ްްެވިްއކުމަށް ްވިލުފުށީ ްއިތުރުުކރެއްވުމަށް ްއަކުެރއް ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްމެންބަ ްވަނީ ްއިްއވާފައި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލެކެވެ. ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ޖުލައ15ްްިރު

ވަނަްަޖލްސާގައޭ.ްއަދިްމިްބިލުގެްއިްބތިދާޢީްބަހުސްކުރެވިފައިވަނ13ްްީވަނަްަދއުރުގ2ްްެަގއިްއޮްތ،ްމަޖިލީހުގ2113ްްެ
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23ްް 2113ްްޖުލައި ްމަޖިލީހުގެ ްއޮްތ ްްވަނ2ްަަގއި ްއެްއ15ްްދައުރުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްމެދު ްބިލާ ްމި ްޖަލްސާގަޭއ. ވަނަ

ްބިލުް ްެއ ްއަލީަގއި ްިޚާޔލުތަކުގެ ްފާޅުކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގައި ްނިންމެވީ، ްބަހުސްކުރެްއވުމަށްަފހު ޖަލްސާގެ

ޑަިއގަންނަވާްމެންބަރުން.ްމިްއިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށްްަޓކައިްަޤއުމީްތަރައްޤީްކޮމިީޓްއަށްްޮފނުއްވުމަށޭ.ްކޮމިީޓަގއިްހިމެނިވަް

ްނަންފުޅުތައްް ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްޮކމިޓީގައި ްތަަރއްޤީ ްޤައުމީ ްިނންމެވިއިރު ްދިރާސާކުރަްއަވއި މައްސަލަ

ްނަންބަރުް ްޤާނޫނު ްގޮތް. ްގެްނދެވި ްކުރިއަށް ްމަސަްއކަތް ްދިރާސާކުރުުމގެ ްބިލު ްކޮމިޓީގެ ްހިމެނިފައިވާނެ. ްރިޕޯޓުގައި މި

2112/1ް ްކުރިއަްށް، ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްމި ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ް...ވަނަ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްިބމާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްއިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ،ް ްެއންޑް ްހައުސިން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްޯހއްދެވުމަށް ްޚިޔާލު ްފެންނަގޮތުގެ ްމެދު ްބިލާ ގެންދިއުމުަގއި

ްއެ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފީސް، ްޖެނެރަލް ްލޯކަްލްޓަރނީ ްއަދި ްކައުންސިލް ްސިީޓ ްމާލޭ ްޓްރެޜަރީ، އެންޑް

ްޖެނެރަލްއޭއަށްްލިޔުްއވިްގަވަރމަންޓްްއޮތޯރިޓީ އެންްޑްްންނާއިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހައުސިންއޮފީހުް.ްިމގޮތުން،ްއެޓަރނީ

ްގުޅޭއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު ްބިލާ ްމި ްވަީނ ްކޮމިޓީްން ްލިޔުމުން ްޚިޔާލުފުޅުަތއް ްއެފަރާތްތަކުގެ ށްްއަްގޮތުްނ

ްމަޝްވަރާްް.ފޮނުއްވައިެދްއވާފައޭ ްދެއްވާފަިއވާ ްފަރާތްތަކުން ްމިދެންނެވި ްމަަސްއކަތުަގއި، ްއިޞްލާޙުކުރެްއވުމުގެ ްބިލު ްމި

ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށާް ްއާއި ްގުޅޭ، ްބިލާ ްކޮމިޓީންްްމި ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ްފާޅުކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްތަޅުމުގައި ގޮތުން

ްެއވެ. ްްބިލުގައި ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފަިއވެ ްއޮފީހުންްްގުޅޭްއިސްލާޙާބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ްޖެނެރަލްގެ ްއެަޓރނީ ގޮތުން

ް ްވަނީ، ްވިްއކުމަްށްވިދާޅުވެަފއި ްރަހުނުކުރުމަށާއި ްވަކިްނ ްފްލެޓުތައް ްހިމެނޭ ްއިމާރާތްތަކުަގއި ްއެއްމެދު ްއިްޞލާޙަކީ މި

ވަނ19ްްައްޭޖގެްބިމާްބެހޭްޤާނޫނުގެްިދވެހިރާ،2112/1ްފުރުޞަތުްލިބިދެވޭްިއޞްލާޙެްއްކަމަށްްވާީތ،ްޤާނޫނުްނަންަބރުް

ް ްބަދަލުަގއި، ްެގނައުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަށް ްމެދ2111ްްުމާއްދާ ްހިތަދޫ ްފަރާތުން، ްސަުރކާުރގެ ްއޭުރގެ ްއަހަރު ވަނަ

ްކޮމިޓީންް ްބިލު ްއިމާރާތްކުރުމުގެ ްއުސޫލުން ްސްޓްރާޓާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ދާއިރާގެ

ްއިޞްލާޙަްށްފުރިހަމަކުރެއް ްެގންދަވާއިރު،ްމި ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްއެ ްގެންޮގސްދެްއވުމަށާއި ްމަސަްއކަްތްކުރިއަށް ވުމުގެ

ްބިލުގަިއް ްނަމަވެސް ްަކމަށެވެ. ްއެދިވަޑަިއގަންނަވާ ްއޮީފހުން ްއެ ްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ްބިލު ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި

ްއިޞްލާްބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ްބޭނުންތެރި ްވަރަށް ްއެންޑްްއިޞްލާޙަީކ ްހައުސިން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްކަމުަގއި ޙެއް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރްއިންްިވދާޅުވެފަިއވޭ.ްމިހެންވުމާއެކުްިއސްވެދެންނެވުނުްސްޓްރާޓާްުއސޫލުންްއިމާރާތްކުރުމުގެްބިލުް

ްކުރިޔަ ްބަދަލުއައިސްފައިވުމުން ްސިޔާސަތަށް ްސަރުކާރުެގ ްސަރުކާރަށާއި ްފަހުން ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްކުުރްމި ްއޮތް ށް

ްވަނީް ްނިންމަވާފައި ްކޮމިޓީން ްފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާތީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްކަމަށް ްފުިރހަމަކުރެވޭނެ ްބިލުތައް ްއެ މުއްދަތުގައި

ް ްނަންބަރު ްދައުރ2112/1ްްުޤާނޫނު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްިއޞްލާޙު ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްދިރާސާކު ްކުރިން ްނިމުމުގެ ްނިންމުން. ްކޮމިޓީެގ ްނިންމެވުމަެށވެ. 21ްްރަްއވައި ްިމ2114ްއޭޕްރީލް ްކޮމިޓީގެ ްބޭްއވި ަގއި

ވަނަްަބއްދަލުވުުމަގއިްކޮމިޓީްއަށްްހާޒިރުެވަވޑަިއެގންްތިއްބެވިްމެންބަރުންގެްއިްއތިފާޤުންްނިންމަވާފައިްވަނ3ްްީއަހަރުގެް

ް ްޤާނޫނ2112/1ްަޤާނޫނުްނަންބަރު ްބެހޭ ްގޮތަށްްިދވެހިރާއްޖޭެގްބިމާ ްހުށަހެޅުނު ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުެގްމި ް...ވަނަ ށް
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ފާސްކުރަްއވަިއ،ްމިްރިޕޯޓްްމަޖިލީހުންްރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްްހުށަހެޅުމަށެވެ.ްވީމާ،ްމިްބިލާްމެދުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްް

ްބި ްމި ްހުށަހެޅީމެވެ.ްއަދި ްރިޕޯޓް ްމި ްއެދި ްިނންމަވައިދެްއވުން ްގޮތެއް ްބައްދަލުވުންތަކަްށްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްދިރާސާ ލުގެ

ްެއުކް ްރިޕޯޓާ ްމި ްެވސް ްލިޔުެމއް ްއެނގޭނެ ްނިސްބަތް ްވަޑަިއގެންނެިވ ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީެގ ްމެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

.ްައޅުަގނޑުްދަންނަވައިލާަނންްހަމަްއެންމެްއިޞްލާޙެއްްއޮތީ.ްމިްއިޞްލާޙުްބިލުގަިއ2114ްއޭޕްރީލ21ްްްހުށަހެޅީމެވެ.ް

ްދަ ްގޮތް ްހިމެނޭ ްާޤނޫނުގެ ް)ހ(ްކަމުގަިއ19ްްންނަވައިލާނަން.ްއިޞްލާޙަކީ؛ްބުނެވިދިޔަ ްމާއްދާގެ ްއަކީ،ްއެ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްއިތުރުކުުރން. ްއަކުރު ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްޭއގެ ްވަިކ19ްްހަމަޖައްސައި، ްއިމާރާތަކީ ްއެއްމެދު ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްެއއްމެް ްއެކު، ްވުމާ ްިއމާރާތަކަށް ްލިިބގެންާވ ްކުާރްހައިސިއްޔަެތއް ްގޮތުން ްުގޅޭ ްފްލެޓުތަކާ ްއިމާރާތުެގ ްއިމާރާތާއި ދު

ްމުޢާމަލާތްތައްްމިްމާއްދާގެް)ހ(ްއިންްއިސްތިސްާނވެގެްނވެްެއވެ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްވަރަށްްއިޚްާލޞްތެރި ކަމާްއެކުްުޝކުރުދަްނނަވަން.ްއިނގުރައިދޫްާދއިރާގެްކޮމިޓީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމުޤައްިރރަށްްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށްްهللا ްވެސް ްެމންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްއަދި ޙަމީދަށް.

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަހުސްކުރުމަށް ްދަްނނަވަން. ްޝުކުރެއް ްއަޅުަގނުޑ1ްްއިޚްލާޞްތެރި ްހުޅުވާލަން. ްފުރުޞަތު ަގޑިއިުރގެ

ްރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްފު

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަްށްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއ2111ްަޝުކުރިއްޔާ ހަުރ،ްވަނަ

ްހުށަހެޅީމަް ްގޮުތގަިއ ްއިޞްާލޙެއްގެ ްނަންަގަވއިގެްނ، ްތަންކޮޅެއް ްހަމަ ްބިެލއްެގ ްހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ްނަޝީދު ރައީސް

ވަނަްއަހަރުްހުށަހަޅާފަިއވ2111ްްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމީގެންްެނރެންވާްނަތީޖާއެއްްނުނެެރވޭނެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާރުންް

ްއިމާރާތްކުރުން، ްއެއްމެދު ްބޮޑެިތްްބިލަކީ ްތެރޭަގއި ްކޮންްޓރެކްޓެްއގެ ްނުވަތަ ްކޮންޑޮމީނޯ ްއުސޫުލން ްސްޓްރާޓާ ނުވަތަ

ްސިނާޢަތަށްް ްއިމާރާތްކުރުމުގެ ްއިމާރާތްކޮްށގެން ްިބންތަކުގަިއ ްހުރި ްހުސްކޮށް ްހަމަ ްެވސް ްމާޭލގަިއ ްުނވަތަ ގޯތިތައް

ްބި ްހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ްަމގުސަދުަގއި ްއެ ްނިަޔތުގައި ްގެނައުމުެގ ްމިްއިންޤިލާބެއް ްޭގގެ ްގިނަ ްމާލޭެގ ްމިހާރުވެސް ެލއް.

ްގޯތިތަުކަގއިް ްއެ ްގޯތިތައް. ްހުިރ ްކުީރގައި ްއިމާރާތްތައް. ްހުިރ ްކުރީަގއި ްބަހާފައި، ްތަންތަންކޮޅަށް ްކުދިކުދި ހުންނަނީ

ް ްނުކުރެވި. ްކަމެއް ްެއްއވެސް ްއުޅޭ ްއެބަ ްހިފައިގެން ްރަޖިސްޓްރީތަެކއް ްވަކި 211ްްކުދިކުދި ައކަފޫޓުގ311ްްެއަކަފޫޓު،

ްނަޝީދުްތަ ްރަީއސް ްަސރުކާރުން، ްއޭުރގެ ްޓަކަިއ ްެގނައުމަށް ްހައްެލއް ްއެކަމަށް ްއުޅޭ. ްއެބަ ްބަހައިގެން ންކޮޅަށް

ްމާއްދާެއްއް ްަވކި ްތެރެއިން ްމާއްދާތަކުގެ ްމުހިއްމު ްހިމެނޭ ްމީަގިއ ްބިެލއް. ްފޮނުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްބިލެްއ، ހުށަހެޅުއްވި

ތްކުރުމުެގްިސނާޢަތުގައިްހިމެނޭްއެންމެްބޮެޑތިްވިޔަފާިރވެރިންނަށްްވެްސްނަންގަަވއިގެންްއިޞްލާޙުކުރުުމންްމީގައިްއިމާރާ
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ްރާއްޖެް ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްނުވަަތ ްތެރެއަްށ ްުކރިއެރުމެްއގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްރާއްޖެ ްނޯްނނާނެ. ްގޮެތއް ްކުރެވޭނެ މިކަން

ްބަިއވެ ްނުވަތަ ްޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްޓަަކއި ްގެންދިޔުމަށް ްފޯރަމްތަކުަގއިްކުރިއެރުމަށް ްބާްއވާ ްބޭރުގައި ރިެވ،

ްކަންކަންް ްއުސޫލުން ްއާިބްޓރޭޝަން ްއަދިވެސް ްހާލަތަކީ ްޮއތް ްރާއްޭޖގައި ްނެތް. ްއެްއޗެއް ްިވއްކާނެ ްއިން ދިވެހިރާއްޖެ

ްޯކޓުތަކަްށް ްމަްއޗަށް ްޭއގެ ްފުރިގެްނވާ، ްކަންކަމުން ްސިޔާސީ ްމިހާރުވެސް ްކޯޓަީކ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްނެތް. ްކޯޓެއް ނިންމޭނެ

ްކަމަށްްނު ްއިޞްލާޙުކުަރއްާވ ްބިލުަތްއ ްމިގޮތަށް ްމިހާރުވެސް ްސަރުކާރުން ްިދވެހި ްއަދި ްކޯޓުތަެކްއ. ްފޯރުވާފަިއވާ ފޫޒު

ްޮގތަށްްކަންކަންްނުކުރާްނަމަ،ް ވާނަމަ،ްނުވަަތްތަންތަންކޮޅުްނަގަިއގެންްޭއގެންްަމގްސަދެްއްނުވަތަްނަތީޖާެއއްްނެރެވޭ

ްބަޔަކު ްއިްނވެސްޓުުކރާނެ ްބިލެްއްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހަމަ ްފެނިގެންދިޔައީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްމިއަުދ ނުވާނެ.

ްބަޔަުކް ްނަމަ، ްެފނިވަަޑއިގެންފި ްހާލަތެއްގައި، ްފެނިއްޖެ ްދިވެހިސަުރކާރަށް ްގޮތުން ްބިލުަގިއވާ ްއެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ،

ްއަޅުް ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްހުށަހަޅާފައި ްފާސްކުރަން ްޮގތަށް ްނެގޭ ްވެސް ްމުދާ ްއިޞްލާުޙްމީހުންގެ ްއެއަށް ނޑުމެން ގަ

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްއޭރުެގ ްގެންނަން ްސިނާޢަތަށް ްއިމާރާތްކުރުމުެގ ްުނވަތަ ްއުސޫލުން ްދެްންސްޓްރާޓާ ްވަނީ. ްއެ ްމިހާރު ލާފައި

ސަރުކާރުންްހުށަހަޅާފައިވާްބިުލްއެްއޮތްްގޮތަށްްއަޅުަގނޑުްުހށަހަޅަންްމިްއިޞްލާޙުްނުވަތަްމިްބިލުްފާސްނުކޮށް،ްދެންް

ަވނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްއެކަންްކުރެްއވުމަށް.ްއޭގެންްާރއްޖޭގެްސިނާޢަތަށްްބަދަލެއ18ްްްލީހެއްގައި،ްއޮންނަްމަޖި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ްއެ ްކަމެްއްނޯންނާނެ.ްއެހެންވެ ްެއްއވެސް ްކުރެވޭނެ ްމީެގން ގެނެވޭނީ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްފުރުޞަތަކަށްްއެދުނީ.ް

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްގަާވއިދުެގް ްއެކު،ްމަޖިލީހުގެ ްނެތުމާ ްމެންބަރަކު ްއިތުރު ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ 75ްްފުރުޞަތަށް ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ 3ްވަނަ

ްރިޔާޟުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްަގިއވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްދަށުން،ްއެ ްނަންބަރުގެ ވަނަ

3ްދިެވހިރާއްޖޭގެްބިމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިުލގ2112/1ްްެނުްނަންބަރުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްާޤނޫ

ްވަނަްކިޔުންްއިްއވަން.ް

ްްއެޖެންޑާް-11.9 ްރިޕޯޓް.ްްޖިންސ11.9ްީއައިޓަމު ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްވައި ްކޮމިޓީން ްއިޖްތިމާޢީ ްބިލު ކުށުގެ

ގައިްމެންބަރުންނަށްްވަނީްފޮނުވިފަ.ްމިްރިޕޯޓަށްްއެއްވެްސ2114ްްޕްރީލްްއ23ްޭމިްރިޕޯޓަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްް

ްމުޤައްރިުރ،ް ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްިތމާޢީ ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓް ްމި ްހުށަހެޅިފަެއއްުނޭވ. އިޞްލާޙެއް

ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމަސީޙުްމުޙައްމަދަށްްهللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު ްއަޅުގަ

ް

ްމަސީޙުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު
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ްމިް ްމިހާރު ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްއިޖްތިމާޢީ ްބިލު ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޕޯޓް ްމި ްނިންމަވާފަ. ްެއްއވެްސްވަނީ ްައޅުަގނޑު ްމެދުގައި ްވާނެކަމާ ްކުރިފުޅުމަތީގައި ބަރުންގެ

ްގުިޅގެންް ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެއްވުމާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމްބިލަކީ ްފަދައިން ޝައްެކއްނުކުރަން.ްއާދެ!ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

ްފާހަގަ ްނުކުތާަތއް ްބައެއް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްމަރުަޙލާގައި ްއަލުންްތަސްދީޤުކުރެްއވުމުގެ ކުރަްއވައި

ވިސްނާަވޑަިއގެންދެްއވުންްއެިދްފޮނުއްވާފަިއވާ،ްއަނބުރާްޮފނުއްވާފަިއވާްބިެލއް.ްއާދެ!ްިމްބިލުގެްމަސަްއކަތްްއިޖްތިމާޢީް

ްމެދު،ް ްނުކުތާތަކާ ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގެންދެްއވުމުގައި ްކުރިޔަށް ްމަތިން ްއެގޮުތގެ ކޮމިޓީން

ްގެން ްއެހެްނވީމާ،ްކޮމިޓީން ްނިމިފަ. ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްގެންނަަވއި ްިމހާރު ްިއޞްލާޙުތައް ްފެނިވަަޑއިގެންެނވި ނަވަްނ

ްމަރުޙަލާގައި.ްއެހެންވީާމ،ް ްމަޖިލީހުންްގޮތެއްްނިންމެވުމުގެ ްއޮތީްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮުތގަިއްމިހާރުްމި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްވާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްގޮތުން ްފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ްނިންމެވުމުގައިްއެކަމަށް ްކޮމިޓީން ްބިލު ްކުރިން،ްމި ހަކަޮކުޅްކުރުކޮށްލުމުގެ

ްއެޓަރނީް ްއަދި ްޝުކުރުަދންނަވަން. ްފާހަގަކޮްށ، ްއެއްބާރުެލއްވުން ްދެއްވި ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްކޮމިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ

ހެންވީމާ،ްއެްފަރާތަށްްވެސްްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުންްވެސްްއަލުންްފުރިހަމަކުރެއްވުމުަގއިްެއއްބާރުލެްއވުންްދެއްވާފަިއވޭ.ްއެް

ނޑުްޝުކުުރދަންނަވަން.ްއަދިްކުޅުުދއްފުށީް އާދެ!ްއެޓަރނީްޖެނެރަލަށާްައދިްއެްއޮފީހުގެްގުޅުންހުރިްަފރާތްތަކަށްްއަުޅގަ

ްފަހުންް ްބިލު ްވެސް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަުދ ްއަލްުއސްތާޛު ްނަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ނޑުްޝުކުރުދަންނަވަން.ްފުރިހަމަކުރެ އްވުމުަގއިްއެއްބާުރލެއްވުންްދެްއވާފަިއވޭ.ްއެހެންީވމާ،ްއެްމަނިކުފާނަށްްވެސްްއަޅުގަ

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދިް ްވަިކަވިކން ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްެސްކރެޓޭރިއެޓުަގއި ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ އަދި

ްސެކެޓް ްރައީސަށާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްޖެނެރަލަށް ްކައުންސެލް ްއަދި ްޖެނެރަލަށާ ރީ

ްއެއްބާރުލެްއވުާމއިް ނޑުމެންނަށްްްދެއްވި ްއެކުްޝުކުރުދަްނނަވަން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ފުރުޞަތުގައި

ް ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢި ްހިސާބުން ްމި ްއެކު ްވާހަކަކޮޅާ ްއާދެ!ްމި ްޓަކައި. ްގަިއޑެންސަށް ްކަމުގައިްދެއްވި ްހުށަހެޅުނީ ރިޕޯޓް

ްބަލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެުކް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްަވރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްމުޤައްރިރަށާއި ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ

ނޑުްމިްބިލުްހުޅުވާލަން.ްހިތަދޫްދެކުނުްގ1ްަޝުކުރުދަންނަވަން.ްގަާވއިުދަގއިވާްގޮުތގެްމަތިންް ޑިއިުރގެްބަހުސަށްްއަޅުގަ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު.

ް

ްފުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީހި
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ށްްއަޅުަގނޑުްތާއީުދކުރާް.ްދެންމެްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީންްހުށަހެޅުއްވިްބިލަالم عليكن و رحوت هللا و بركاتهالس  `.ް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންކުރާނީ ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވަން. ވާހަކަ

ް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްގެންނަންޖެހޭ ްސަމާލުކަމަށް ްސަރުކާރަށް ްކަމަކ2ްްީއަދި ްއެއް ްފާހަގަކޮށްލަން. ކަެމްއ

ްފާ ްނިންމާްއަޅުަގނޑަށް ްއެ ްނިންމެވީމަ، ްބިލުަތއް ްނިންމެވުންތަކުގަިއ، ްނިންމަވާ ްމަޖިލީހުން ްޮގތުގައި ހަަގކުރެވޭ

ްޮއޭވް ްއެބަ ްގޮުތގައި ްފަހުގެްމާއްދާގެ ްއެންމެ ްފަހުގެްމަރުޙަލާގައި ްއެންމެ ްިނންމާްނިންމުމުގެ ްއެ ްއޮވޭ ްއެބަ ނިންމުމުގައި

ޒިމްކޮްށފަ.ްއެގޮތުންްއޮންނައިރުްައޅުަގނޑަށްްފާހަގަކުެރވިގެންދިަޔްބިލުތަކުގެްމާއްދާތައްްތަރުތީބުުކރުން،ްއޭގެތެެރއިންްލާ

ްމަޖިލީހަށްް ްފާހަގަކުެރވިގެންިދޔައީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޖަލްސާގައި ްބޭއްވުނު ްފަހުން ްއެްނމެ ްކޮމިީޓގެ އަޅުަގނޑުމެން

ފާސްކުރެވުނުްބިލަށްްރިޢާޔަތްކޮށް،ްބަލައިގަްތއިރުްވެސްްމަޖިލީހަށްްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިއިރުްެވސްްހަމަްއެންމެްފަހުންް

ްކަމަށްް ްތަޢާރުޟުވާ ްބަލައިލިއިުރްމިއާ ްޤާނޫނުތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްހުށަހެޅުއްވީ. ްރިޢާޔަތްކޮށް ްޤާނޫނަށް ނުވަތަ

ްވިދާޅުަވީން ްބޭފުޅުން ްއެ ްސުވާލުކޮށްލެްއވީމަ ްބޭފުޅުންނާ ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެން

އެންމެްފަހުގެްނިންމުމުގެްސަބަބުންްބަދަލުއައިސްފަިއވާތީްެއްބޭފުޅުންްއެއީްރަނަގޅަށްްަކމަށްްބައްލަވާފައިްއޮންނަނީއޭ.ް

އެހެންވީމާ،ްމާނަްއަކީްއެންމެްފަހުގެްނިންމެވުން،ްމަޖިލީހުންްއެްނިންމަވާްނިންމުމުގެްމައްޗަށްްރިޢާޔަތްކޮށްްއެްގެންނަް

ްގެޒެުޓކުރަްއވާފައިް ްލިބިވަޑައިގަންަނވަީންއިޞްލާޙެއް ްމަޢުލޫމާތު ްހުރިކަމުގެ ްގެޒެުޓކުރަްއވާފައި ްއެ ްނުވަތަ ނުހުރޭ.

ްއެް ްއެކަންޏޭ ްބޭފުޅަކަށް ްމަދު ްދިރާސާކުަރއްވާ ްއެކަން ްނުވަތަ ްއެކަންޏޭ. ްބޭފުޅުންނަށް ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ހަމައެކަނި

ްޤަބޫލުކު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެނިގަވޑަިއގަްނނަވަނީ. ްނިންމުންްކަންތައްތައް ްނިންމާ ްމި ްމަޖިލީހުން ްގޮުތަގއި ރާ

ްފެންނާނެްގޮތެއްް ްއެކަތިން ްބަދަލު ްގެނެވޭ ްޤާނޫނަކަށް ްއެ ްއަިއމަ ްބަދަލުވެގެން ްއެ ްނިންމުން؛ްމިސާލަކަށް ްފަހުގެ އެންމެ

ްޭއގެް ްސަބަބުން ްބަދަލެއްގެ ްގެންނަ ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްފަރާތަކުން. ްކޮންމެވެސް ްޖެހޭ ްއެބަ ްހައްދަވަން

ްއެޓަރނީް ްނިންމުމުން ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްނުވަތަ ްިވަޔސް، ްކަުމގައި ްަކނޑަައޅަިއގެން ްފަރާތެްއ މަސައްކަތްކުރާނެ

ޖެނެރަލްގެްފަރާތުންްކުރަްއވަްންލާޒިމްކުރަްއަވއިގެންްކަމުަގިއްވިަޔސް،ްމީްކުރަްއވަންްޖެިހވަަޑއިގަންަނވާްކަެމއްްކަމަށްް

ްވާހަކަ ްެއ ްފާހަގަކުެރވޭތީ ްޖެހޭްްއަޅުަގނޑަށް ްއެބަ ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަާވލީ. ނޑު އަުޅގަ

ްބަލައިލާއިުރް ްޤާނޫނެއް ްވަދެގެން ްސައިޓަށް ްމަޖިލީހުގެ ްނުަވތަ ްސައިޓަށް ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ އެަކއްޗަކުން

ކުރަމުންދާްޤާނޫނުތައްްއެނގެންްއެބަްވަރަށްްފަސޭހައިންްއެންމެްފަހުގެްނިންމުންްއޮންނަްގޮތްްއެނގެން.ްމިހާރުްޢަމަލު

ނޑުމެންްކުަރންޖެހޭނެްކަމެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާތީްއަދިްމިހާތަނަށްްނުކުރެވި،ްވަރަށްްފަހުންް ޖެހޭ.ްމީްއަޅުގަ

ނީްފާހަގަކުރެވުނުްކަމަކަށްްވާތީްއަޅުަގނޑުްމިްވާަހކަްމިްދަންނަވާލީ.ްދެވަނަްކަމަކަށްްައޅުަގނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންވަ

ނޑުމެންްޖެހޭނެްމަޖިލީހުންްނިންމާްޤާނޫނުތަކަށްް އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްމަިޖލީހުގެްދައުރުްފުޅާކުރުމަށްްޓަަކއިްއަުޅގަ

ްެއީއް ްޤަބޫުލކުރެވޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނިންމަންޖެހޭ ްކަންަތއްތަެކއް ްވެސް ްޓަކައި ްއަހުުލވެރިކުުރވުމަށް ރައްޔިތުން

އްްނިންމާފައިްހަމަްކުށްވެރިވީމަްކަމަކާ؛ްމިސާލަކަށްްމީހަކަށް،ްުޒވާނަކަށްްދާްމަގަކުންްމަޖިލީހުންްނިންމާްނިންމުންތަކެ
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ްމީހަކުް ްއެ ްެވއްޓަށް ްުކށުގެ ްކޮންމެވެސް ްހުށަހެޅެނީ ްމި ްއޭނަ ްއެހާހިސާބުން ްއެުޅނީ. ްގޮތަކަށް ްގޯސް ގޯޅި،

ްއެނގެ ްމި ްއަށް ްއޭނަ ްކުރިމަިތވީމަ ްމައްސަލަެއއް ްމީަހކަށް ްއެ ްކަމެއްގައިްވާިގވެިރވެގެްނގޮސް ްތިމަންނާ ނީ

ކުށްވެިރވެއްޖެކަން.ްއެހެންވީމާ،ްހެދޭްޤާނޫނުތަކަށްްމީހުންްއަހުލުވެރިކުރުވުުމގެްމަސައްކަތްަތއްްވެސްްކުރަންޖެހޭްކަމަްށް

ްވުެރް ްދައުރަށް ްނިންމާލުމުގެ ްފާސްކޮށް ްއެއްޗެހިތަެކއް ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޙޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްކޮންމެވެްސްބޮޑަ ްމަސައްކަތް ްއަހުލުވެރިކުރުވުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްއެ ްމިނިސްޓްރީއަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްނިންމުންތައް ށް،ްނިންމާ

ްކަމަށްް ްކަމެއް ްދާއިާރެއއްަގިއްކުރަންޖެހޭނެ ްފުޅާ ްވެސް ްކަަމކީ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްހުރޭ. ްާދއިރާަތއް ްަބއެއް ްކުރާ ވަރަކަށް

ްދަންނަވާލަން ްވާހަަކ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކްްވާތީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްބޭނުންކޮށްލީ. ްފުރުޞަތުގެ މި

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުންގެ ްދަނީ ްމި ްއަދާކުރަމުން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވައިލާފައި

ް ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު 5ްްހިތަދޫ ްމި ްނިންމައިލާފައި ްޤަބޫލުކުާރްއަހަރު ްއަޅުަގނޑު ދަނީ.

ނޑަށްްއެްފުރުޞަތުްދެއްވީްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްލޮބުވެތިްރަްއޔިތުން.ްއެްބޭފުޅުންގެްއުއްމީދަކަށްްީވް ގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ްކުރަން.ް ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްވަކާލާުތކުރަން،ްަރއްޔިތުންެގްޙައްުޤަގއި ްަރއްޔިތުންެގްޙައްުޤަގއި ްމަޖިލީހުގައި އަޅުަގނުޑްމި

ްމަތިންް ްގޮުތގެ ނަޑެއޅިފައިވާ ްކަ ްޤާނޫުނގައި ްޮގތުގައި ްމެންޭޑޓެްއގެ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ އަދި

ްވާޖިބުް ްއެ ްގާތު. ނޑު ްައުޅގަ ްވިދާޅުވި ްކަމުގައި ްަކމެއް ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްބޭފުޅުން ްއެ މަސައްކަތްކުެރއްވުަމކީ

ްދަނީ.ްއަޅުގަ ްމި ްައދާކޮށްފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައިްއިރާދަކުރެްއވީތީ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު

ނޑުް މަސައްކަތްތަެކއްްކުެރވިއްޖެ.ްެއްބޭފުޅުންްއަޅުަގނޑަށްްއިތުބާރުދެއްވި.ްއެްބޭފުޅުންްދެްއވިްއިތުބާރަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ްއެބޭފުޅުންނަްށްޝުކުރުއަދާކުރަންޖެހޭނެ.ް ްކަމާއިެއކު ްއިޚުލާްސތެރި ްހަމަ ްމިްމިފުރުޞަތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ެއކަމަށް

ްަރއްޔިތުންނަށް،ް ްލޮބުވެތި ްާދއިާރގެ ްދެކުނު ްޚާއްޞަކޮށް ްަވިކން ްހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް، ްލޮުބެވތި ްހިތަދޫގެ ފުރުޞަތުގައި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްބޭފުޅުން ްއެ ްރައްދުކުަރން. ްތަޢުރީފު ްޝުކުރާއި ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަަރށް ްއުޚްތުންނަށް އަޚުންނާއި

ވަރަށްްބޮޑުްޤުރުބާނީތަކެއްްެވަވޑަިއގެންނެވި.ްއަުޅަގނޑަށްްވަރަށްްބޮޑުްއިތުބާރެްއްދެއްވި.ްއެްއިތުބާރުގެްމަތިންްޓަކައިް

ްައޅުަގނުޑް ްމަތީގައި ްއިތުބާރުގެ ްދެއްވި ްއެ ްބޭފުޅުން ްެއ ްހަނދާންކުރާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަބަުދވެސް އަޅުަގނޑު

ް ްއަޅުގަهللاމަސައްކަތްކުެރވިއްޖެ. ްރަޙްމަތްފުޅުން ްގެ ްމާތް ނޑު ްައޅުގަ ްމަސައްކަްތކުރެވުނީތީ ްއެ ްނޑަށް އަށްްهللا

ނޑަށްްއެދެްނވާނީްެވސްްއެްބޭފުޅުންނަށްްހުރިހާް ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްއަުޅގަ ޙަމްދުކުރަން.ްއަދިްހަމައެއާއެުކްއަޅުގަ

ްބޭފުޅުންނަށްް ްހޮވިވަަޑއިގެންެނިވ ްއަލަށް ްބޭފުޅުންނަށް، ްތިއްބެވި ްމިހާރު ްގޮތްަތއް. ްރަނގަޅު ނޑުްްވެސް އަޅުގަ

ްކަންަތއްތަެކއްް ްގިނަ ްަފއިދާހުރި ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވެްސ ްފަރާތުން ްބޭފުުޅންގެ ްއެ މަރުޙަބާދަންނަވަން.

ްވަކިންް ްއަދި ްއެންމެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުއްމީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ކުރެިވގެންދާނެ

ް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއިްޚާއްޞަކޮށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްލިބިގެންދިއުން. ްފަހިކަން ްެވސް ްގޮަތކުން ްހުރިހާ އަތޮޅަށް،

ދިމާވެފައިވާްދަތި،ްބޮޑެތިްއުނދަގޫްކަންތައްތަްއ؛ްރައްޔިތުްނނަށްްތަރައްޤީްއަށްްޓަކައި،ްރައްޔިތުންގެްކުރިަމގަށްްޓަކަިއް
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ްމިހެން ްއެްކސިޑެންޓުތަާކިއ ްދިމާވަމުންދާ ްމިހާރު ްކަންތައްަތްއްްރައްޔިތުންނަށް ްތަކްލީފްތަކުގެ ްހުރި ގޮސް

ްތަކެތީގެް ްދުްއވާ ްެއއްގަުމގައި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްފެނިގެންދިއުން. ްމަގެއް ްައވަސް ހައްލުެވގެންދިއުމުގެ

ްޓްރާސްޕޯޓްް ްޓަކައި ްހައްުލުކރުމަށް ްމައްސަލަ ްމަގުތަކުެގ ްހެދިފަިއވާ ްއަތޮުޅގައި ްޓަަކއި، ްހައްލުކުރުމަށް ްމައްސަލަ

ްހައްލުކުރެވޭީން ްމަސައްކަތް ްެއ ްިވޔަސް ްއެހެންކަމުަގއި ްކުރަްއވާ. ްއެބަ ްއަވަްސްމަސައްކަތްތަކެއް ްވަރަށް މިނީސްޓްރީން

ްވެސްްވަރަށްްޮބޑެތިްޚަރަދުތަެކއްްވެސްްކުރަްއވަިއގެން.ްއެހެންކަމުގައިްވިޔަްސ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަލްސާ ްމިައދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެންމެްްޝުކުރިއްާޔ. ްދައުރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތަށް،ްމާދަމާ ްދަންނަވާލި ްވެސް ފަށަމުން

އަހަރުގެްަދއުރުްނިމިެގންްދާްޖަލްސާ.ްއެހެންވީމާ،5ްްފަހުްޖަލްސާްގަވާއިުދގަިއްވާްގޮތުގެްމަތިންްބާްއވަންްމިްޮއތީ،ް

ނުޑްގަސްތުކުރަންްރިާޔސަތުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު ންނަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްިޢއްޒަތްތެިރްމާދަމާގެްޖަލްސާގައިްއަުޅގަ

ްވެސްް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްހުރެދާނެތީ ްޝުޢޫުރތައް ްބައެއް ްބޭނުންފުޅުވާ ްފާޅުކޮށްލައްވަން މެންބަރުން

ްމިލަންދޫް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާަލން. ްވާހަކަ ްއަުރވާނެ ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތެއް އެކަމަށް

ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.ދާއި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްފުރިހަމަކުރެްއވިް ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްއިޖުތިމާޢީ ްބިލު ްކުށުގެ ްއާދެ،ްޖިންސީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބޭނުންވަ ްދަންނަވާލަން ްގޮތުން ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްބިލުްގޮތުގެ ްމި ްބިލެކޭ. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްކުށުގެ ްޖިންސީ ނީ،

ްާރއްޖޭަގއިް ްމިހާރުވެސް ްފަރާތްތަކެއް ްލިބެންޖެހޭ ްޙައްޤުތައް ްލިބެންޖެހޭ ްޤާނޫނުން ްބިުލން،ްމި ްބަދަލުވެ،ްމި ޤާނޫނަކަށް

ަކންތައްތަކާްގުިޅގެންްވަރަްށްްއެބަްތިއްބޭ.ްޖިންސީްކުށަކީްތަފާތުްއެކިްގޮތްގޮތަްށ،ތަފާތުްެއކިްމަރުޙަލާތަކުގައިްއެިކއެކި

ްނުލިބިް ްޙައްޤު ްފަރާތްތަކަށް ްލިބޭ ްއަިނޔާ ްއެކިއެކި ްކުރެވެމުންދާ ްޢަމަލުތަކެއް ްކުރެވެމުްނ،ްގިނަގުނަ ްގޮެތއްަގއި ނޭއްގާނީ

ފަދަްއޮތްްކަންތައްަތކެއްްހިމެނޭްަކމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލުްފާސްވުމަކީްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުާރްގޮތުަގއިްެވއްޖެްއޔާްމިް

ްކަމަށްް ްބިލެއް ްމުހިއްމު ްލިބިގެންާދނެ ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްޙައްުޤ ްބޭނުންވާ ްފަރާތްތަކަށް ްެއ ްބޭފުޅުން، ްއެ ފަރާތްތަކަށް

ްތަޅުމަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްރިޕޯޓުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްފެނޭ ްއެބަ ްމިއަދު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެކެން. އަޅުަގނޑު

ްގޮުތން ްގުޭޅ ްބިލުތަކާ ްއެހެނިހެންްްއެިކއެކި ްއަދި ްޓެކްސްތަކާ ްވައްތަުރވައްތަުރގެ ްތަފާތު ްހަމަ ްތަން. ހުށަހެޅިގެންދާ

ް ްފާއިުތވެދިޔަ ްއަިދ ްރިޕޯޓުތަކާ ްއަންނަ ްގުިޅގެން ްައުއ161ްްކަންތައްތަކާ ްސަރުކާރަށް، ްއައު ްމި ްތެޭރަގއި ދުވަހު

ްވައްތަރުް ްއެކި ްައތުން ްރައްޔިތުން ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްކަހަލަްސަރުކާރަށް ްއެކި ްނެގުމާ، ްޓެކްްސތައް ގެ

ްތަން.ް ްފާސްެވގެންދާ ްނުވަތަ ްތަން. ްގުިޅގެންދާ ްކަްނތައްތަކެްއ ްހުރިހާ ްމި ްރިޕޯޓުތަކާ، ްއަންަނ ްގުިޅގެން ކަންތައްތަކާ
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ް ްމަޖިލީހުގެ ްެއކިެއކ5ްްިރައްޔިތުންެގ ްއަިދވެސް ްކަްނތައްތަކެްއ ްގިނަގުނަ ްނިިމގެންދާއިުރގައި ްަދއުރެއް އަހަރުދުވަހުގެ

ްހަމައެާއއެީކގަިއްކޮ ްަޤބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހުރި ްމަޑުކުރެވިފައި ްނުވަތަ ްޕާކުކުެރވިފަިއ މިޓީތަކުަގއި

ްއެކިއެކިް ްހުށަހެޅި ްަސރުކާރުން ްމި ްެއކިެއކި، ްއައި ްެތރޭގައި ްދުވަސްތަކުގެ ްދާ ްމި ްނިމިގެން ްޖެހޭ ްއެބަ ފާހަގަކޮށްލަން

ް ްަޙޤީޤަތުގައި ްބަލައިލާއިރުަގއި ްގޮތުންްބިލުތަކަށް ްބެހޭ ްބާރުތަކާ ްބިންތަކުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިންތަކާ ްގޮތުން، ްބެހޭ ބިމާ

ްއެް ްނުވަތަ ްބޭނުން ްަކއުންިސލުތަކުގެ ްަކއުންސިލުތަކުން ްގޮތަކަށް،ްއެ ްނިގުޅިގެންދާ ްބާރު ްއޮތް ްދީފައި ކައުންސިލުތަކަށް

ްކުރަންޖެހޭ ްރަށްތަކުަގއި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްޤާނޫނުގެ ްހުރަސްވާްްކައުންސިުލގެ ްކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް

ްމިް ްނުފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްފެނޭ. ްއެބަ ްތަން ްހުށަހެޅިގެންދާ ްއިޞްލާޙުތަެކްއ ްވެސް ގޮތަށް

ްރިޕޯޓުތަާކް ްގިނަ ްހުށަހެޅިގެންދާ ްމި ްމިއަދު ްހުރީ ްއުއްީމދުކޮށްގެން ްވަރަށް ްމިއަދު ްހަމަގައިުމްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ އުޅެނީ

ްއެހެންނަމަވެސްްއެކީް ްކަމަށް. ްއަްނނާނެ ްވެސް ްރިޕޯޓު ްބިލުގެ ްޓެްކސް ްއިންކަމް ްނުވަތަ ްޤާނޫނު ްޓެކްްސގެ ްއިންކަމް ގައި

ްރިޕޯޓުތައްް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްބިލުތަކެއް ްހުރިހާ ްމި ްކަމަކީ ްހިތާމަކުރާ ްޮބޑަށް ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު މިއަދު

ްގޮތުން ްބެހޭ ްޓެކުހާ ްއިންކަްމ ްވެސް ްފެނިގެންނުދިޔަކަން.ްްއަިއއިރުަގއި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަަކއެއް އެއްވެސް

ްވެސްް ްކޮންމެހެން ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްޓެކްސްގެ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްޓެކުހަީކ ްއިންކަމް ޙަޤީޤަތުގައި

ްކުރީ ްހަމަ ްވެްސ ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްކުީރގައި ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްހުށަހަޅާފައިްކުރަންޖެހޭ ގައި

ްައއިްއސަ.ް ްވެްސ ްިއޞްލާޙު ްބިލުެގ ްބެހޭ ްރަިޖސްޓްރީކުރުމާ ްވިޔަފާރި ްއޮތް ްއެބަ ްިމައދު ްމިސާލަކަށް ްބިލު؛ ހުރި

ްޓަކައިް ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްނިޒާމު ްޓެކުހުގެ ްމި ްވެސް ްާޤނޫނަކީ ްޓެކުހުގެ ްއިްނކަމް ްތެރޭގައި ްދުވަސްަތކުގެ ްއެ ހަމައެގޮތަށް

ްވަރަށްްމުހިއްމުްވަސީލަެތއްްގޮުތގައިްުނަވތަްޤާނޫނެއްްގޮތުަގއިްބިލެްއްްއަދިްދައުލަތަށްްއާމްދަނީ އިުތރުކުރުމަށްްޓަކައި

ްމުއްސަނދިް ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޓެކުހަކީ ްއިންކަމް ްބިލެއް. ްއޮތް ްހުށަހަޅައިފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ތައްޔާރުކޮްށ،

ބޭްމީހުންގެްއަތުންްނިކަމެިތންނަށްްޚަރަދުކުރުމަށްްޓަކަިއްމަހުޖަނުންގެްނުވަތަްފުދޭމިންވަރަށްްވުރެްގިނައިންްަފއިސާްލި

ފައިސާްހޯދޭނެްވަސީލަތެއްްާޤއިމުކުރުމަށްްކުރަންޖެހޭްކަމަށް.ްއަދިްހަމައެއާެއކީަގއިްޓެކުުހެގްނިޒާމުގެްތެރޭަގއިްެއކިެއކިް

ްުނދައް ްނުދެއްކި، ްފައިސާ ްދައްކަްނޖެހޭ ްދައުލަތަށް ްނުވަތަ ްމަކަރުތަކާިއ ްހެދޭ ްދެްއކުމަށްްގޮތްގޮތުން ްނުވަތަ ކަން

ްދޭތެޭރގައިް ްފަރާތްތަކާ ްހުަރސްއަޅާ ްދެއްކުމަށް ްސަބަބުން ްޢަމަލުތަުކެގ ްއެކިެއކި ްބޭުފޅުންގެ ްއެ ްނުވަތަ ޢުޒުރުވެިރވާ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްޤަބޫުލކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްބިލެއް ްހަމަޖެހިގެންދާނެ ްއުޫސލުތަކެއް ްރަނގަޅު ޢަމަލުކުރެވޭނެ

ްފެންނަް ްމި ްނަޝީދުްމިއަދު ްރައީސް ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްހުރި، ނަޑއިލާފައި ްކަ ްކުރީގައި ްއަދި ްމުވާސަލާތުންނާ ނީ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއެީކގައި ްނިޒާމާއި ްޓެކްހުގެ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްދައުލަތަށް ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްތެރޭގައި ޒަޢާމަތުގެ

ްޑިޔުޓީތަކެް ްގިނަ ްހުރި ނޑައިާލފައި ްކަ ްތެރެއިން ްފޭރާމާއިްޑިއުީޓގެ ްފޮއްާޗއި ްމިސާލަކަށް ްތަޢާރުފުކޮށް، ްއަލުން ްއ

ްއަނބުރާް ްއަލުން ްައނެއްކާެވސް ްބާވަތްތަކުން ްއަސާސީ ްމުހިއްމު ްބައިވަރުތަކުން ްއެކަހަލަ ްމިކަހަލަ އަންނައުނާ،

އިްމޯބައިލްްޓެކްސްނަގަންްމިްސަރުކާރުންްނިންމަމުންދާްތަން.ްނުވަތަްޑިއުޓީްނަގަންްނިންމަމުންދާްތަން.ްހަމައެއާއެީކގަް
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ްއެހެނިހެންް ްއަދި ްވެސް ްވަސީލަތްތަުކން ްމުވާސަލާތުގެ ްވެްސ. ްވަސީލަތްތަކުން ްމިަކހަލަ ްނުވަތަ ްމެސެޖާ ފޯނާއި

ވަސީލަތްތަކުންްވެސްްޟަރޫީރްގޮތެްއަގއިްދިވެހިާރއްޖޭގެްަރްއޔިތުންްބޭނުންކުރާްއަސާީސްަޙއްޤުގެްއެިކއެކިްާބވަތްތަކުންް

ްއަ ްބަދަލުގަިއ، ްނެގުމުެގ ްއާމްދަނީ ްއޮްތ ްމި ްކުިރއަށް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެްސ ްމިއަދު ނޑު ވަނ18ްްަުޅގަ

ްމުއްސަނދިންެގް ްނުވަތަ ްއަތުން ްމަހުޖަނުންގެ ްތިބި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްީދގެން ްވެްސްއިސްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްނެގޭ ްފައިސާ ްއަތުން ްމީހުންގެ ްލިބޭ ްފުދުންތެރިކަން ްިގނަ ްވަރަްށވުރެ ްއުެޅވޭ ްޓެްކސްްއަތުން ްއިންކަމް ްނިޒާމެއް، ެނ

ް ްއަންނަ ްދެން ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލު ްއެ ްނުވަތަ ްނިޒާމެއް ްވެސ18ްްްނެގޭނެ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ނޑުްހަމަގައިމުްވެސްްމިްމަޖިލީހުގައިްހުރެގެންްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްގެްގޮުތގައިް ފާސްވެގެންދާްތަންްދެކުމަކީްައޅުގަ

ްދެކެ ްމިްވަރަށް ްނިމެމުން ްމަޖިލިސް ްމި ްނުލިބި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފުރުަޞތު ްއެ ްކަެމްއ.ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުްނވި ން

ްވެްސްއަންނާެން ްބިލު ްއެ ްނުކުެރޭވ ްޤަބޫެލއް ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްވާީތވެ، ްކަމަށް ްދުވަސް ްފަހު ްއެންމެ ްއަކީ ްމާދަމާ ދަނީ.

ނީ،ްމީްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމަށްްާފހަގަކޮށްލަންްމިްފުރުޞަތުެގްކަމަކަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންްވަ

ްތެރެއިްން ްތަރަހައިގެ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްވެ، ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ބޭނުންކޮށްލަން.

ްރިްރައީސް.ދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެހައިްރަްއޔިތުންނަށްްހެޔޮްގޮތްތަކެއްްިމންވަރުކުރެްއވުން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްނަންބަރުގެްދަށުން،ްއެްމާއްާދެގް)ށ(ްގަިއވާްގޮތުގެްމަތީްނ3ްްވަަންމާއްދާގެް)ހ(ގ75ްްެމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ްވަަންކިޔުންްިއއްވަން.3ްްޖިންސީްކުށުގެްބިލުގެް

ްއެޖެް-11.11 ްއައިޓަމު ްޖުމްހޫިރއްާޔގެދިވެހިރާް-11.11ންޑާ ްްއްޖޭގެ ް)ދ(ްަގއިވ115ްްާޤާނޫނުއަސާީސގެ ވަނަްމާއްދާގެ

ނަޑއަޅާްސަފީރުކަމަށް،ްހ.ްރާޅާހާް/ް ގޮތުގެްމަތީން،ްއިސްލާމިުކްރިޕަބްލިކުްއޮފްްޕާކިސްތާނަށް،ްދިވެހިރާއްޖެްއިންްކަ

ްމަޝްވަރާއަކަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްނަންފުޅު، ްޖަލީލުގެ ްޢަލީ ްމޫސާ ރްޑ( ް)ރިޓަޔަ ްޖެނެރަލް ށްްމޭޖަރ

ްގޮތުގެް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްސަލާމަތުެގ ްޤައުމީ ްދިރާސާކުރަްއވައި ްނަންފުޅު ްއެ ްވާތީ، ްހުށަހަޅުއްވާަފިއ އެދިަވޑަިއގެން

ް ްރިޕޯޓު ްމި 21ްްރިޕޯޓު. ްމަޖިލީހަށ2114ްްްއެޕްރީލް ްރިޕޯޓު ްމި ްފޮނުވިފަ. ްވަނީ ްމެންބަރުންނަށް ގަިއ

ްމު ްކޮމިޓީެގ ްސަލާމަތު ްޤައުީމ ްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްތުލުސްދޫ ްނައިުބ، ޤައްިރރުގެ

ްރޮޒައިނާްއާދަމަށްްައޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމް

ްއިސްލާމިކު ްދަންނަަވއިލާނަން. ނޑު ްައޅުގަ ްނިންމުން ްކޮމިީޓގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮފްްްޝުކުރިއްާޔ ރިޕަބްލިކު

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްޓަކައި ްޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ްކަމަށް ްސަފީރު ނޑަައޅާ ްކަ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ޕާކިސްތާނަށް
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ްޖަލީލުގެް ްޢަލީ ްމޫސާ ް)ރިޓަަޔރޑް( ްމޭޖަރްޖެނެރަލް ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްހޯއްދެްއވުމަށް ްމަްޝވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްދިރާސާކު ްކޮމިޓީން ްއެކަީށގެްނވާްނަންފުޅު ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމަގާމަށް ްއެ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްނިންމެވުމަށްފަހު، ރައްަވއި

ްަބިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވްމެންބަރުންގެް ްވޯޓުަގއި ްަބއްދަލުވުމަްށްވަަޑިއގެން ްކޮމިީޓގެ ްކަމަށް،ްޤައުމީްސަލާމަތުގެ ބޭފުޅެއް

ްމަޖިލީ ްމި ްއެހެންކަމުން، ްނިންމަާވފަ. ްވަނީ ްގޮތެްއްއިއްތިފާޤުން ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްދޭތެރޭ ްނިންމުމާ ްމި ހުން

ނޑުެމންްއެދެންްކޮމިޓީގެްފަރާތުން.ްޝުކުރިއްާޔ. ްނިންމަވައިދެްއވުންްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންނަށްް ްކޮމިޓީެގ ްއަިދ ްަނއިބަށް ްމުޤައްރިރުގެ ްއަިދ ްމުޤައްރިރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްކޮމިީޓގެ އަޅުަގނުޑ

ްގަާވއިދުެގްޝުކުރު ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ ްމި ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯަޓށް ްމި ް)ޅ(ެގްދަށުން،171ްްދަންނަވަން. ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްމެންބަރުންގެް ްނިސްބަތްނުވާ ްއަްށ ްޕާޓީ ްއަދި ްމެންބަރަކަށާ ްއެްއ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަްތާވ ްޕާޓީއަކަށް ކޮންމެ

ްގޮތަށް. ްފުރުޞަތުއަރުވާ ްމެންބަރަކަށް ްފުރުޞަތ31ްްުްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑު ްގޮަތށް. ްދިގުނުވާ ްބަހުސް ްވުރެ މިނެޓަށް

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން؛ްމަނަދޫ ްމެންބަރަކު ހުޅުވާލަން.ްެއއްވެްސްޢިއްޒަްތތެރި

ްޠާރިޤު.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:މަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުް

ރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްވާަހކަދައްކަމުްންމިްގެންދަނީްޕާކިސްތާނަށްް`.ްޝުކު

ްގޮތުން.ް ްގުޅޭ ްފޮނުއްވުމަކާ ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތުން ްބެހޭ ނަޑއެޅުމާ ްކަ ސަފީރަކު

ްރަ ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްކަމުންދާިއރު ްމި ްއިނދެގެްންއާދެ! ްކޮމިޓީގަިއ ްސަާލމަތު ްޤައުމީ ްމަޖިލީހުގެ ްއޔިުތންގެ

ްއެް ްޖަލީލު ްޢަލީ ްމޫސާ ްޖެނެރަލް ްމޭޖަރ ްއާދެ! ްފާހަގަކުރެވެނީ. ްމި ްކޮމިޓީގައި ްމި ްމިއަދު ްވާހަކަ ްނިންމުމުގެ ނިންމި

ްއޮން ްވެސް ްނިންމުމުގަިއ ްކޮމިޓީގެ ްކަމަށް ްކަމެއް ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްހަމަޖެއްސެވުމަކީ ނުޑްމަޤާމަށް ްއަުޅގަ ނާނީ

ްައޅުަގނޑުް ްވާހަކަެދކެވެމުންދާއިރު ްފްލޯގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާފަ.

ްބަެއއްް ްކޮމިޓީގެ ްމަްޝވަރާކުެރެވމުންދިޔައިރު ްކޮމިޓީގައި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްެއއީ ްނުކުތާއެއް. ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަން

ތާއެއް.ްއެްބޭފުޅުންްފާހަގަކުރައްވާްގޮތުަގއިްމޫސާްޢަލީްޖަލީލަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްސަލާމަީތްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެއްވިްނުކުް

ްމަނިކުފާނަށްް ްއެ ްވާތީ، ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނެވި ްރިަޓޔަރކުަރއްވާަފިއ ްމަަސއްކަްތުކރައްަވއި ޚިދުމަތްތަކުގައި

ނޑުމެންްލިބިވަޑަިއގަންަނވާްއިނާޔަތްަތަކކާއިްކަންަތއްތަެކއްްހުރިްވާހަަކ.ްއެްކަ ންތައްަތކާއިްއެްމަނިުކފާނުްމިހާރުްއަޅުގަ

ްދެކެވެމުންދިޔަކަންް ްވާހަކަ ްެއ ްގުޅުވައި ްއިނާޔަތާ ްލިބޭ ްމަޢާމުން ްއުޅޭ ްމި ްމަތިކުރަން ްދައުލަތުން ްއުޅޭ، ްމި މަތިކުރަން

ްކުރައްވާފައިް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވިސްނުމަކީ ްއަިމއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްފާހަގަކުރަން.ްއެެހންނަމަވެސް ވާ،ްދައުލަތަްށްއަޅުަގނޑު
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ްމުއްދަެތއްެގް ްދިގު ްދެމިހުންނެވި ްޚިދުމަތުގަިއ ްއެ ްނޫނީ ްގޮތުްނ، ްނަތީޖާެއްއގެ ްޚިދުމަތެއްގެ ްައގުހުރި ކުރަްއވާފަިއވާ

ްއަލުންް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެއީ ްރަްއކާތެރިކަމަީކ، ްއިނާޔަތާއި ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ

ނޑުެގްިވސްނުމަކީްއެްމަނިކުފާނުްދިވެހިާރއްޖޭެގްްއަދާކުރަްއވާްމަޤާމަކާް ުގޅުންހުރިްކަމަކަށްްެވގެންނުވާނެްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ްއިނާޔަތާިއް ްމަޤާމުގެ ްއެ ްެވގެންާދނީ ްއެ ްޢައްޔަންކުާރކުރުން ްމަޢާމަށް ްސަފީރެްއގެ ނޑައަޅާ ްކަ ްޕާކިސްތާނަށް ފަރާތުން

ްގޮ ްކަމެއްގެ ްލިބިވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ ްއިާނޔަތާިއްރައްކާތެރިކަާމއި ްލިބިފައިވާ ްމަޤާމަކުން ްއެހެން ްކުރިން ްއޭގެ ުތގަ.

ްައޅުަގނޑަްށް ްގޮތުަގއި ްަކމެއް ްއެކަީށގެންވާ ްއެންމެ ްދެއްކުަމކީ ްވާހަކަ ްއެ ްގުުޅވަިއގެން ްމިކަމާ ރައްކާތެރިކަމާ،

ނޑުްމިއަދުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ.ްއާދެ!ްމޭޖަރްޖެނެރަލްްމޫސާްޢަލީް ޖަލީލު،ްމިްޤައުމަށްްފާހަގަނުކުރެވޭކަންްއަުޅގަ

ްވަޒަްނކުރެޭވް ްައގު ްވާހަކަދަްއކަިއގެްންއެކަމުގެ ްތިބެގެން ްމިތާނގައި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚިދުމަތަކީ ކޮށްދެއްަވއިފަިއވާ

ްކުރިމަތިވިް ްއަށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްފާހަގަކޮށްލަން. ްއަޅުަގނޑު ްޚިދުމަތެއްކަން ްވަރުގަދަ ްމާ ްމަތިވެރި، ްމާ ްވުރެ ވަރަށް

ް ްނުރައްކާތެރި 88ްްޢުދުވާްނ؛ ްނަފުސުނ3ްްނޮވެމްބަރު ްޢުދުވާނުަގއި ްވަުރަގދަ ްކުރިމަތިވި ްއަށް ްާރއްޖެ ްމި ަގއި

ނޑުމެންްފާހަގަކުރަްނޖެހޭ.ްއެްމަނިކުފާނުްސިފައިންގެްތެރޭަގއިްހުންނަވަިއގެން،ް ނިކުމެވަަޑއިގެންްކުެރްއވިްޖިހާދުްއަޅުގަ

ްހިތްވަ ްދެއްިވ ްބޭފުޅުންނަށް ްިތއްބެިވ ްތެޭރަގއި ްިނކުމެަވޑަިއގަތުންްސިފައިންގެ ްނިކުެމވަަޑިއގެންނެވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ާރއި

ްދިފާޢުގައި،ްމިް ްޤައުމުގެ ްމި ްދެކެންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް.ްއެކަން ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު އެއީ

ކއިަގތުމެއްްކަމަށް.ްއެްމަނިކުފާނުްރާއްޖޭގެްދިފާޢުގައި،ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްނގެްދިފާޢުގައިްނިކުމެވަަޑއިގެންްނިކުމެަވޑަ

ްފާހަަގކޮށް،ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމުަގިއ ްނިކުމެވަަޑއިގަތުން ްކުރިަމއްޗަްށ ްމަުރގެ ްކުރިމަތިެލއްވުމަކީ ްކުރިމަތިލެްއވި އެ

ްޤައުމުގެް ްއަށް،ްމި ްރާއްޖެ ްމި ްމަނިކުފާނު ްއާދެ!ްއެ ްސެލިއުޓުއަރުވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްެވސް ްހަމަގައިމު އަޅުަގނޑު

ްތާއީދުކުރާްރައް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްގޮތުން ްއަގުވަޒަްނކުރުމުެގ ްޚިދުމަތުގެ ްކޮށްދެއްވާަފއިާވ ޔިތުންނަށް

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ްވަރަށްްޮބަޑށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިވަޑައިް ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބުންްއިތުރު ްޕާޓީއަކުން.ްއެހެންކަމުން،ްމި ްއިތުރު ްނެތް ގެންަފއެއް

ްނިުމނީ.11.11ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ްއެޖެް-11.11 ްދަނީ ްިމ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއައިޓަމު ްޢިްއޒަތްތެިރްސަރުް-11.11ންޑާ ްދާއިާރގެ ްމާވަށު ްފަރާތުން، ކާުރގެ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިް ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްނަންބަރު ްެއއަރޕޯޓަކުްން،78/71ްވާ،ްޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްފުރާްފަސިންޖަރުންގެްއަތުންްެއއަރޯޕޓްްސަރވިްސޗާޖުްނެގުމާްބެޭހްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެް

ް ްރިޕޯޓު ްމި ްރިޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެިވ ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްއެޕްރ22ްީބިލު، ަގިއ2114ްްލް

ްކޮމިޓީގެް ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްމަތީން، ްގޮުތގެ ްގަވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްރިޕޯޓު ްމި ްފޮނުވިފަ. ްވަނީ މެންބަރުންނަށް
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ްޢަބްދުލްޢަޒީޒުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްމާވަށު ްހުށަހަޅަީނ. ްމި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުން މުޤައްރިރެއްެގ

ދިވެހިރާއްޭޖގެްެއއަރޕޯޓަކުްންރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްފުރާް،78/71ްއްވާަފއިާވ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅު

ްކިޔުްން ްފުރަތަމަ ްބިލުެގ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ްނެގުމާ ްސަރވިްސޗާޖް ްެއއަރޕޯޓް ްއަތުން ފަސިންޖަރެއްގެ

ް ްވަނީ ްރައްޔިތުނ2113ްްޑިސެމްަބރ24ްްއިްއވާފައި ްއޮްތ ްދުވަހު ްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ 2113ްްގެ ްއަހަރުގެ ވަނ3ްްަވަނަ

ް ްޖަލްާސަގިއ.19ްްދައުރުގެ 24ްްވަނަ 2114ްްމާރޗް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއޮތް ްުދވަހު ްއަހަރުގ2114ްްެވަނަ ވަނަ

ްއެްބިުލގެްއިބްތިދާީޢްބަހުސްްވަނީްކުިރއަށްްގެްނޮގއްސަ.3ްްފުރަތަމަްދައުރުގެް 2114ްއެޕްރީލ14ްްްވަނަްަޖލްސާގައި

ަވނަްޖަލްސާގައިްއެްބިލަކީްމުިޅ6ްްވަނަްއަހަރުގެްފުރަތަމަްދައުރުގ2114ްްެދުވަހުްއޮތްްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްވަނަް

ްމަޖިލީހުގެް ްމުޅި ްކޮމިޓީން ްެއ ނޑައަަޅއި، ްކަ ްކަމަށް ްބިލެއް ްނިންމަންޖެހޭ ްގޮސްގެން ްައށް ްކޮމިޓީ ްއެކުަގއި މަޖިލިސް

ްކޮ ްހޮްއވަަވއި،ްުކޑަ ްކޮމިޓީެއއް ްކުޑަ ްކޮމިޓީގެ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްފޮނުވާފަ. ްވަނީ ްިބލު ްއަށް 78ްމިޓީ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގަިއވާްޮގތުގެްމަތީންްއެްކޮމިޓީގެްއެޖެންޑާަގއިްހިމަނުއްަވއި،ްދިރާާސކުރަްއވަިއ،ްބިލުގެްމަސަްއކަްތް

ްރިޕޯޓު،ް ްގޮތުގެ 16ްްފުރިހަމަކުރައްވާފަިއވާ ްަރއްޔިތ2114ްުއެޕްރީލް ްއޮތް ްކޮމިީޓްގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ންެގްމަޖިލީހުގެ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްފޮނުްއވާފަ. ްވަނީ 26ްްއަށް ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމުޅ1ްްިވަނަ ްމަތީން ްގޮުތގެ ގަިއވާ

ގެްަވނަްދުވަހުްއެޖެންޑާކޮށް،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދ2114ްްުއެޕްރީލ22ްްްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީގައިްމިްމަްއސަލަް

ްގޮތުެގ117ްް ްނިންމަވާފަިއވާ ްމަަސްއކަތް ްބިލުގެ ްކޮމިޓީން ްއެ ްގެންގޮްސ ްކުިރއަށް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްމާއްާދގަިއވާ ވަނަ

ްކޮމިީޓގަިއް ްކުަޑ ްއެުކލަވައިެލވުނު ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްހިމަނާފައިވާނެ. ްރިޕޯޓުަގިއ ްމި ރިޕޯޓު،

ްޢިްއޒަތްތެ ްދާއިާރގެ ްމާމިނގިލީ ްމުޤައްރިރު.ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ؛ ްކޮމިޓީގެ ްއެއީ ްއިބްރާހީމް، ްޤާސިމް ްމެންބަރު ރި

ްދާއިރާގެް ްނޮޅިވަރަމު ްމުޤަްއރިރު. ްނައިބު ްކޮމިޓީގެ ްމޫސާ، ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްއުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ްިއލްހާމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްމުޙައްމަދުްނަޝީދު،ްގެމަނަފުށީ ްމެންބަރު އަޙްމަދު،ްފުވައްމުލަކުްްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢަލީްهللاްދެކުނު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދު،ްަވއިކަރަދޫ މަސީޙު

ޢާރިފު،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްއާމިރު ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއަސްލަމު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ހިތަދޫ

ްކޮމިީޓގެް ްުކޑަ ްމަޖިލީހުގެ ްުމޅި ްރިޟާ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާެގ ްމިލަންދޫ ްރަޝީދު، ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްހިމަނުއްވަ ްމަސަްއަކތް ްބިލުގެ ްއެޖެންޑާަގއި ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްަގއިާވ78ްްއި، ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްުދވަހުްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްއަށްްިމ2114ްްެއޕްރީލ16ްްްގޮތުގެްމަތީންްބިލުެގްމަސައްަކތްްފުރިހަމަކުރައްވަިއ،ް

ްބިލަށް ްގުިޅގެން ްފޮނުއްވުމާ ްބިލު ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިީލހުގެ ްމުޅި ްފޮނުއްވި. ްހުށަހެޅުމުެގްްބިލު އިޞްލާޙު

ްބިލަށްް ްނަމަވެސް ްފޮނުވި. ްބިލު ްމެންބަރުންނަށް ްއެންެމހައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްގޮތުން ފުރުޞަތުދިނުމުގެ

ވަނ2114ްްައެޕްރީލ22ްްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅުްއވާފަެއއްްނުވޭ.ްބިލުގެްމަސަްއކަތްްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމަވާަފއިްަވނީް
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ްމުޅި ްބޭއްވުނު ްްދުވަހު ްކޮމިޓީގެ 2114ްްމަޖިލީހުގެ ްއަހަރުގެ ްކޮމިޓީނ4ްްްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބައްދަލުވުުމގަިއ ވަނަ

ް ްޖަދުވަލް ްރިޕޯޓުގެ ްބިލުގެ ްގޮތް ްއިޞްލާޙުުކރައްވާަފއިވާ ްބިލުގ1ްްެދިރާސާކުރަްއވައި ްވާނެ. ްހިމަނާފައި ަގިއ

ްމާ ްމުޤަްއރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްކުޑަ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްޤާސިމްްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މިނގިލީ

ްއިޚްލާޞްތެިރް ްކުރެއްވި ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހައި ްހިމެނިވަަޑއިެގންނެވި ްކޮމިޓީގައި އިބްރާހީމަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއެ

މުޅިްމަޖިލީހުގެް،ްމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްްުޝކުރުަދންނަވަން.ްބިލުގެްމަސަްއކަތްްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކުޑަްކޮމިޓީންްނިންމަވައި

ކޮމިޓީްއަށްްފޮނުްއވުމާްގުިޅެގން،ްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްަގއިްހިމެނިވަަޑއިގެންެނވިްއެންމެހައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންް

ކޮށްދެއްިވްމަސަްއކަތްޕުޅުތަކަްށްވެްސްޝުކުރުދަންނަވަން.ްމަޖިލީހުގެްއަމީންޢާއްމާިއްމަޖިލީހުގެްއިދާާރގެްުމވަްއޒަފުންެގް

ްަޓކަިއްފަރާ ްއެހީތެރިކަމަށް ްލިބިަފއިާވ ްރިޔާސަތަށް ްކޮމިޓީެގ ްމަޖިލީހުެގ ްގެންެދވުމުަގއި ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްމި ތުން

ްޢަބްދުލްޢަޒީުޒް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްމާވަށު ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުގެ ްނިންމުން. ްކޮމިޓީގެ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ދިވެހިރާއްޭޖގެްެއއަރޕޯޓަކުްންރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްފުރާް،78/71ްޤާނޫނުްނަންބަރުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،ް

ްމަޖިލީހުގެް ްމުޅި ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްެނގުމާ ްސަރވިސްޗާޖް ްއެއަރޕޯޓް ްއަތުން ފަސިންޖަރުންގެ

ްހުށަހެޅު ްމި ްރިޕޯޓު ްގޮުތގެ ްިއޞްލާޙުކުރަްއވާފަިއވާ ްދިރާސާކުރަްއވައި ްތަޅުމުންްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ްރިޕޯޓު ްމި ނީ.

ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއެދެން. ްނިންމަވައިދެްއވުމަށް ްގޮތަކަށް ްވަނީ.1ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމި ގަިޑއިރު

ްމިލަންދޫް ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަުރަވމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަޑަިއގަންނަާވ ފުރުޞަތަށް

 ްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ްދާއިރާގެްޢި

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ

ްތެރޭަގިއް ްދުވަސްކޮެޅްއގެ ްައޑުގަަދވެފަިއާވ ްވާހަކަިއަގއި ްެއއަރޕޯޓުގެ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޓެ ްެއއަރޕޯޓުގެ ްއަނެއްކާެވސް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަތުން ްަފސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްބޭރަށް ކްސް

ްފަސިންޖަރުންގެް ްބިދޭސީ ްފުރާ ްބޭރަށް ްވަރަކަށް. ްޮކންމެވެސް ްއިޞްލާޙުކުރެވިަފއި ްއޮތީ ްިމ ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮތުން ްއައި މި

ނޑުމެންނަށްްމިހާރުްއެއަރޕޯޓްގެްވާހަކަްދެކެވުމުންްއަންނ25ްައަތުންް ނިކަންް،ްޑޮލަރުްަނގާްގޮތަްށ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުްހިތަށްއަރަނީްކޮންމެހެންްވެސްްމިްވާހަކަްބުނެލަންްއެބަްޖެހެޭއ.ް އަުޑގަދަްދުވަްސކޮެޅއްަގއިްމިްރިޕޯޓުްއައިމަްއަުޅގަ

ްއިދިޮކުޅް ްތަރައްޤީކުރަމުންދިޔައިުރގަިއްއޭރުގެްސަރުކާރާ ްއެއަރޯޕޓް ްޖީ.އެމް.އާރުން ްކުރީގައި ްއަހަރެއްހާްދުވަސް ްދެ މީގެ

ްވަރަށް ްވަޙީދުްްފަރާތްތަކުން ްސަުރކާރުން، ްބަާޣވާތުގެ ްޓަކައި ްބޭރުކޮށްލުމަށް ްއެއަރޯޕޓް ްިއހުތިޖާޖުކުރަމުންގޮސް ބޮޑަށް

ބިިލއަނ1.4ްްްޙަސަންްމަނިކުގެްސަުރކާރުްޮއތްއިރުަގއިްމަސަްއކަތްކުރަމުްނދިޔައީ.ްމިއަދުްނަތީާޖއަކަށްްެވގެންްމިްދަނީް

ްފަ ްތަރައްޤީކުރަމުންދިޔަ ްއޭރުަގއި ްއެއަރޕޯޓް ްނުވަތަްޑޮލަރަށް ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްިދވެހި ްޖީ.އެމް.އާރު، ްަކމަށްވާ ރާތް

ްދަނީް ްމި ްަޔޤީންކަށަވަރުެވގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްތަން. ްދަޢުާވކުރަމުންދާ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްދައުލަތުން ދިވެހި
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމިއަުދގެ ްެއގްރީމެންޓެކޭ ްޞައްޙަ ްެއގްރީމެންޓަކީ ްއެްްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްވިދާުޅވެ، ްވެސް ުދލުން

ްބާތިލުް ްވެސް ްެއގްރީމެްނޓުކުރިއިުރގައި ްެއއީ ްވާހަކަެއކޭ. ްބުހުތާން ްެއއީ ްވިދާުޅވީ ްުދވަހު ްއެ ްއެއްބަްސެވއްޖެ. ކަމަށް

ްވެްސް ްެއގްރީމެންޓަކީ ްއޮްތ ްހަދާފައި ްއެއަރޕޯްޓގަިއ ްއެއަރޕޯޓަކީ، ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަެވސް، އެގްރީމެންޓެކޭ.

ްއެގް ްބަދަލުވެއްޖެ.ްރަނގަޅު ްހާލަތު ްބަާރބަރަށޭ. ްވެސް ްހިނގަމުންދިޔައީ ްކަންތައްަތްއ ްަބއެކޭ. ްެއީއްޞައްޙަ ރީމެންޓެކޭ.

ްޖީ.އެމް.އާރުންް ްއޭރުަގއި ްެދއްެކނީ. ްމި ްވާހަަކއެއް ްއެހެން ްމިއަުދ ްދުވަހެްއ. ްއެހެން ްމިއީ ްމިއަދު ްބަދަލުެވއްޖެ. ދުވަސް

އިްނުވަަތްެއްއެގްރީމެންުޓގައިްާމއްދާެއއްްިހމަނާފައިްއޮތީމަްެއްެވސްްވީްއެއަރޕޯޓްްޓެކްސްްޮބޑުކުރަންްމަސައްކަތްކޮށްފަް

ްރަނަގޅުނުވިް ްއިއްޔެ ްމިއަދު ްކުރަން. ްމިއަދު ްކަންތައް ްނުކުރި ްދުވަހު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމައްސަލައަކަށް. ްބޮޑު ވަރަށް

ް ްމިކަހަލަ ްބަރާބަރު. ްމާދަމާ ްކަންތައް ްރަނގަޅުނުވި ްމިއަދު ްރަނގަޅު. ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ،ްކަންތައް ްދަނީ. ްމި ގޮތަކަށް

ްކަމަްށް ްއިތުުރވާ ްއާމްދަނީއެއް ްހަމަ ްވެސް ްމައްސަަލއެްއްނޫން.ްމީގެން ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްބޮޑުވުމަކީ ްޓެްކސް އެއަރޕޯޓް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްއެއީ. ްކަމެއް ްބަރާބަރު ްހަމަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޚިދުމަތްދެވޭ ްރައްޔިުތންނަށް ްއިތުރުެވގެން ވަންޏާ

ްކިހާވަރަކަށްޯތްްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރޭގައި ްޢަމަލާ ްކުރާ ްމިއަދު ްއާއި ްވާހަކަ ްދައްކާ ްއިްއޔެ ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭ އެބަ

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވިސްނާލަން. ްކުރެެވނީ 311ްްމި 511ްްުނަވތަ ްނުވަތަ ްޑ511ްޮބިލިއަން ްދިވެހިްމިލިއަން ލަރު

ްދައްކަން ްއެްޖެހުމަކީދައުލަތުން ްދަންަނވާނީ ްައޅުަގނޑު ްމަސައްކަތްކުރަމުންރޕޯުޓގަްއެއަްވެސް ްފަރާްތްއި ދިޔަ

ްމަަސއްަކތްްބޭރުކޮށްލުމަށް ްޒިންމާވާންެޖހޭޓަކައި ްފަރާތުން ްފަްކަމެކޭްކުރި ްކޮން ްުސވާލަކީ ްދިވެހިް. ްޒިންމާވާނީ. ރާތެއްތޯ

ކަމާްނުގަބޫލުްއަކީްއެްވަންޏާްއޭެގްމާނަްކަމަށްްލަތުންްދައްކާދައްކަނީ.ްމިްފައިސާްދިވެހިްދައުްލަތުންތޯްމިްފައިސާދައު

ްއެން ްބޭފުޅުންގެހުރިހާ ްއެ ްދެއްކެނީއޭ. ްލާރި ްއެ ްވެސް ްއަތުން ްމެންގެ ްކަންކޮޅުް،ރައްޔިތުންގެްްއެ، ްތިބިްއެކި ަތކުަގއި

ްއެތައްް،ރައްޔިތުން ްދެނަހުރި ްުނވެސް ްދެްއެކނީްއެކަން ްފަިއސާ ްއެ ްވެސް ްޖީުބން ްމިކަންްއޭބަެއްއގެ ްބަދަުލގަިއ ްމީގެ .

ްފަރާތުން ްކުރި ްއި، ްޮގސްްމިކަމާ ްފުރަިއގެން ްޮއޑިޯދނިފަހަރުގައި ްމަސައްކަތްކުިރ، ްބޭރުުކރަން ްނުވަތަ ްފަރާތުން ހުާމލުވި

ްދައްކާއެއަ ްފައިސާ ްމި ްފަރާތްތަކުން ްބުރުޖެހި ްވަށަިއގެން ްމައްަސލައެއްްކަމަށްްރޕޯުޓގެ ްިމއަުދްްވަންޏާ ްއެކަމަކު ނެތް.

ްނުކުރާށޭ ްެއކަން ްމީ ްެއގްރިެމންޓެް،އަޅުަގނޑުމެން ްަޞއްޙަ ްމަސައްކަތްްހަލާލުގޮުތގަް،ކޭެއއީ ްއެތާ ްމީހުން ްއެ ް،ކުރަނީއޭ

ދަްއކަންޖެހޭްއަދުްެއއްކަަލްދަރަނިްނުވަތަްދިޔަްފަރާތްތަކުންްވެސްްމިްރަނީ.ްތިަކންްނުކުރާށޭްބުނަމުންކުްރަނގަޅަށޭްކަން

ްަބދަ ްުނވަތަ ްފައިސާ ްއެްއގޮތަކަށްްޖޫރިމަނާގެ ްދަްއކަންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމީ ްއެބަ ްަހމަޖެހޭލު ްނޫން.ްބަޔަުކްްވެސް ކަމެއް

ްގޯސްކޮްށްކުރި ްބަަޔކު ްކަމެްއގެ ްއެކަމާްކުރާ ްއެހެން ްބަދަލު ްހުރިހާްކަމެްއގެ ްދަްއކަންްނުބެހޭ ްވެސް ޖެހުނީމަްރައްިޔތުން

ްއެް ްދަންަނވާނީ ްކަމެކޭ.ްއެހެންވީމާއަޅުަގނޑު ްހިތާމަހުރި ް،ްއީ ްނޫން.ްއަިދ25ްްމި ްމައްސަލަެއއް ްނެގުމަީކްެވސް ޑޮލަރު

ްނުވާ ްވަރުން ްްކަމަށްްމި ްބޮޑުކުަރނ31ްްަވންޏާ ްަމސައްކަތްކުރަމުންްޑޮލަރަށް ްކޮމިޓީގައި ްމި ދިަޔއިުރގަިއްވެސް

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހެޅި. ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްތެރެއިން ްގޮތަށްްްއިޑޮލަރުގ25ްްައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހުށަހެޅި ސަރުކާރުން

ްފެންނާތީވެް ްފާސްކޮށްފަްް،ބާއްވަން ްެއގޮތަށް ްއެހެްނވީމާްއޮތީ.ްމިްްއިކޮމިީޓަގއި ްދަންނަވާލުމަށް، ްވާހަކަ އި،ްޓަކަްްމި
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ގޮްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަދިްއެެހންނަމަވެސްްމިްސަރުކާރުންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީ.ްގިނަިގނަްޓެކްސްތަކެއްްަނގަމުން

ް ްނުވަތަ ްގޮތްތަެކއް ްދައުްއާ ްތެރެއިން ްަކންތައްތަކެްއގެ ްގޮތެއްއާ ްހޯދާނެ ްއާމްދަނީ ްކުރިންްލަތަށް ްހަމަ ވެސްްނެތޭ.

ްއޮފްދާރުްދިޔަކުރަމުން ްުކަޑކޮށް ްާކއްތައިކޮށްލާފަކަންތައްަތއް ްހިަލކަރުދާސް ްފިަޔވައިްްިއ،ލާފަިއ، ްބޮުޑކޮށްލުން ައނެއްކާ

ްއެދެ ނޑުމެން ްނުފެނެއޭ.ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްދާއިރާތަކާއިއިތުރު ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްހިމެނޭްްން ްދާއިރާތަކުަގއި ނުޑމެންގެ އަުޅގަ

ްސްޕީުޑގަ ްައވަސް ްއިްރައްތައް ްތަރައްޤީެވގެން، ްސްޕީޑުގައި ްފެންނަންްދާބާރު ްގެނައީްތަން ްސަރުކާރު ްމި ްރައްޔިތުން .

އްޔާްަރއްޔިތުްނގެްއިްެވއްޖެމުްބޭނުންތަކެއްްއޮީތމަ.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަވަަރށްްމުހިއްްވަރަށްްފޮނިްއުއްމީެދއްގަ.

ްކަަށވަ ްަޙއްޤުތައް ްއަސާސީ ްރަްއޔިުތންގެ ްއެ ްވާނީ ްރުވެްއުއްމީދަކަށް ްހަލުވިވުން.ް، ްސްީޕޑު ްތަަރއްޤީގެ ްަރއްޔިތުންގެ އެ

ްދައު ްކުެރވޭީނ ްމިކަން ްއިތުުރވެއެހެންވީމާ، ްއާމްދަނީ ްލަތަށް ްެއކަންްްކަމަށްްކުެރވިގެންް،ވަންޏާްކަމަށްގެން ވަންޏާ

ްއެހެންްކުރުމަށް ްނޫން. ްމައްސަަލެއއް ްވެސް ްނެގުމަކީ ްފައިާސ ްމި ްއަޓަކަިއ، ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ދިވެްސްނަމަވެސް

ތަން.ްްދާސްޕީޑަކަްށްބަދަލެއްްައއްނަމުންވެސްްނުފެނިގެންްމިްއުޅެނީްެއްއވެސްްއިްްއިުދވަހުގެްެތރޭގ165ްަފާއިތުވެދިޔަް

ެއއްވެްސްްއިހޯދާްޚިދުމަތްތަކުންްއިތުރަށްްއާމްދަނީްނަގަމުންދާްތަންްމިްފެންނަނީ.ްތަރައްޤީގަްރަްއޔިތުންވެސްްހައްތަހާ

ނޑުް ްނުކުެރވޭ.ްއަުޅގަ ްނަރުދޫގަްކަމެއް ްަކނިޑންެގްދާއިރާގެ ްބަދަލުކުރުމަށްއި ްފައިސާްއޮްއިޓަކައި،ްޖަހާފަްމަ ްބަޖެޓުގެ ތް

ްހައިބޭނުންކުރަ ްއެކަނި ްހަމަ ްހާވައިނީ ނިޑންމަ ްކަ ްގެންޮގއްސަ ްގޮަތކަށްްމާކެއް ްއެކަހަލަ ްނިމުނީ. ްެއ ްއެކަން ލީމަ

ރައްޔިތުންނަށްްވެސްްދެރަ.ްބަޖެޓުގައިްޖަހައިގެންްްހުރިްކަމެކޭ.ްއެްރަށުގެޅުަގނޑުްދަންނަާވނީްއެއީްހިތާމަކަންކުރީމަްއަ

ްފާސްޮކށްފ2.8ްަ ްރުފިޔާ ްލާރި،މިލިއަން ްއޮތް ްރިވެޓްމަންޓްްއި ްއޮްއެތާނގެ ްމިހާރު ނޑިންމަ ްކަ ންަންރަނގަުޅކުރުމަށާިއ

ނިޑންތަނުގަ ްކަ ްއެ ްޭބނުންނުކުރެވޭތީވެ ްއެ ްއޮންނާީތވެ ްބަދަލުކުރުމަށްއި ްޖަހާފަްމަ ްފައިސާ އޮތީ.ްްއިޓަކައި،

ްލާފަް ްހައިމާކެއް ނަޑކަށް ްބަ ްފޮނުވައިއެހެންނަމަވެސް ްަނގައިްލާއި ްފަސްކޮޅެއް ްއެތަނުން ްނިމުނީްއި،ލާފަަފިއ ް.މަސަްއކަތް

ްުކރީމ2.8ްަ ްކަންތައް ްމިގޮތަށް ްދިޔައީ. ްއެ ްލިބިގެން ްފަރާތަކަށް ްލިބޭ ްއެ ްރުފިޔާ ްދަންނަވާނީްް،މިލިއަން ނޑު އަޅުގަ

ލިބެއޭ.ްމިްވާހަކަަތްއްދަންނަވާލުމަށްްފުރުޞަތުްހޯދީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައްޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭްޚިދުމަތެއްްނު

 ރައީސް.ް

ް

ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ޤާސިމްްއިބްރާހީމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ގެްޑޮލަރުްނެގުމ25ްްުންޖަރުންގެްއަތުންްްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެ!ްއެއަރޕޯޓުންްފުރާްބިދޭސީްފަސިއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްޢި

ނޑުމެްންމިްދައްކަނީ.ްައޅުަގނޑުްޤަޫބލުކުރާްގޮ ނޑުމެންގެްމިްސަރަހަބިލެއްގެްވާހަކަްއަުޅގަ ހާްއްުދގެްހުރިުތގައިްއަުޅގަ

ްަނގަމުން ްއެްއޗެއް ްބޮޑު ްމިއަްށވުރެ ްވެސް ްއެކަމަށްްކަންދާޤައުމަކުން ްއާދެ ްފާހަގަކުރަން. ްހަމަ ޓަަކއިްްއަޅުަގނޑުމެން

ްފަސި ްފުރާ ްއަތުންޖަބޭރަށް ްރުންގެ ްނެގުން، ްފައިސާ ްމި ްޤަބޫލުކުރާްޑޮލަރ25ްުން ްައޅުަގނޑު ކަމެއް.ްްހިތްވާނެގުމަކީ

ްމީގަް ްއެބަްއިއާދެ!ްއެހެންނަމަވެސް ްޕޮއިންޓެއް ްޖުލައ1ްިް؛އޮތް.ްއާދެ،ްމުއްދަތުްއަޅުަގނޑުމެންްެވސްްވިސްާނލަންޖެހޭ
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ްފެށޭކަންއި ްން ްދެން ްއެއީ ްުއނ. ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް ނޑުމެއޮތް ްއަުޅގަ ްއުފުލަންދަގުލެއް ކަމަށްްްކަމެއްްޖެހޭނެްން

އާެދ،ްމިްއަންަންް؛ދިގުްުމއްދަތެއްްލިބިގެންްތަކަށްްީވހޭްއެއަްށވުރެގޮްއަޅުަގނޑުްފާަހގަކުރަން.ްއާދެ،ްއެންމެްރަނގަޅު

ްފެށިގެން ްމަހުން ްމެއި ްއަހަރުގެ ްކުރެވިފަްް.ހިސާބުންްއެ، ްއެގްރިމެންޓުތައް ްމިހާރުވެސް ްދަންނަވާލީ ްމި މިްްއިއެހެން

ްޓުއަރިހުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްނަނީ ްދާއިރާތަކުަގއި ްމީހުންޒަމް ްކުރެވިފަްނާކުރާ މިްްއިއެްގރިމަންޓުތައް

ްއެ ްހުންނަނީ ްނުވަތަ ްއަހަރުދުވަހަށް ްމަސ6ްްއް ްފައިސާ ްމި ްމިހާރު ްއޮޕަރޭޓަރުންނާިއްުދވަހަށް. ްބޭރުގެ ދެްއުކން

ްކަންތައްތައްްީމގެވިްއކާއިރުްޓިކެޓްްް،ޗާޖުކުާރއިރުްްއެއާރަލއިންތަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަމި ށްްތެރޭަގއިްހިމެނިގެްންއައިމަ

ްމާޙަ ްފަހި ްއެންމެ ްއޮތް ްއާދެފެންނަށް ްހިނގައިދާނެ. ްނުފެނި ްފެނުނީްދެް،އުލެއް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެރިްްން

ްޢަލީްރިޟާ،ްދެން ްފާހަަގކުރެްއވިްފަްމެގަމެންބަރު ްާވހަކަފުޅުގައި ްދެއްެކވި ްޢަލީްރިޟާ ްއެއައި ،ްނަާގއިރުްންރޕޯޓުދައިން

ްއެއަ ްއެއ311ްަރޕޯޓުން ްނުވަތަ ްޑޮލަރު ްުވރެމިލިއަްނ ްދައްކަންްށް ްަފއިާސ ްއަދަދެއްގެ ކަމަށްްްޖެހިދާނެބޮޑު

ްމަްއސަލައެއްް ްއޮތް ްހަމަްއާބިޓްރޭޝަންަގއި ްއަޅުަގނުޑ ްބުނަމުންދާކަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ނުޑްްގައިމުޮއއްާވ ްއަުޅގަ ވެސް

ްގޮތުގަްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެހިތްވާ ްައޅުގަ ްދަްއކަންއި ްފަިއސާއެއް ްއެްއވެސް ްނުދެކެން.ްކަކަމަްްޖެހޭނެން ްއަޅުަގނޑު ށް

ްއެކަންްްއަޅުަގނޑު ްބޭރުން ްމަފްހޫމުގެ ްޤާނޫނުގެ ްއަދި ްއުސޫލުތަކާ، ްއޮތް ްއޭރު ްއަދި ްޤާނޫނާ ްދެކެނީ ްމި ްވެސް މިއަދު

ނޑުްދިޔަކުރެިވގެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްއެހެނީްކަެމއްގެ ްބަދަާލއިްލިއްޔަތުމާް،ބަލަިއގަންަނނީ. ްގެނެވިފަިއވާ ްޤާޫނނަށް

ްއަތް ްފާސްކޮށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޤާނޫނު ްމަނިކުފާނުްަރއްްުޕޅުގައި ްއެ ްފޮނުވާފައިވަނިކޮށް ްމަޖިލީހުން ޔިތުންގެ

ްއެތަޞްދީޤު ްއެ ްހުންނަަވއިގެން ްހަމަނުކުރައްަވއި ްޢަމަލުކުރެްއިވކުރެްއވުން ްސޮއިކުަރއްވަްނ، ވެްސްްގައިމުގްރިމެންުޓގައި

އެްއުސޫލުްން،ްކަންްކުރެއްވިްކަމަށް.ްއެހެންވީމާޚިލާފަށްްއެްސީގެްރޫހާއަޅުަގނޑުްދެކެނީްޤާނޫނުގެްޫރހާއިްޤާނޫނުއަސާ

ްދޭންބަ ްނުދެކެްނ ްައޅުަގނޑު ްއޮތްލާއިރު ްއެއްެޗއް ްނިމިގެންކަމަކަށެްޖެހޭނެ ްއާބިޓްރޭަޝން ްއަދި ވެްސްްއިދާއިރުގަްއް.

ްަސރުކާރު ްދިވެހި ްެއއްެޗއް ްބޮލުގައެްއވެސް ްައޅަންން ްއެހެންްްޖެހޭނެއި ްނުދެެކން.ްއެހެންނަމަވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަކަށެއް

ްއަޑުއަހަ ްާވހަކަ ްވިދާުޅވާ ްބޭފުޅުން ްހިތާމަބައެއް ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްއާބިޓްޭރޝަންގަްމުންދާތީ ްއެއީ އޮތްްްއިކުރަން.

ްތާމައްސަލަެއއްގަް ްއެއަށް ްފަރާތުން ްދަޢުވާކުރާ ްއޮތްއި ްއުސޫލެއް ްމީްއަް،ވާނަމަްްށްކަމަްއީދުކުރާ ްހީވަނީ ނޑަށް ުޅގަ

ްއެވިސްނާލަން ނޑުމެން. ްއަޅުގަ ްމައްސަލައެްއހެން ްދަންނަާވލީ،ްޖެހޭ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރުްންްާވހަކަ ްދަޢުވާ މި

ްސަ ްަދއްަކންކުރާއިރު ްމިހާވަރު ްވާހަކަ، ްމި ްފަރާތުްނ ްޮބޑުްޖެހޭނެުރކާރުގެ ްއެއަށްވުރެ ްޤާބޫލުކޮށް ކަމަްށްްނުވާނެކަމަށް

ންކަމަށްްބުނުންބުނާ ނޑަށްްހީވަނީްެއއީްއަުޅގަ ްސަލައެްއގެްވާހަކަްައޅުަގނޑުްޖެހޭްމައްޑުމެންްވިސްނާލަންވަންޏާްއަޅުގަ

މިލިއަްނ311ްްއާބިޓްރޭޝަނުންްނިމޭިއރުްދައުލަތުންްނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްފާހަގަކޮށްލީ.ްއާދެ!ްދެންްއަޅުގަް

ްދައްކަންނުވަ ްވަރެްއ ްކޮންމެ ްއަދި ްކަމަތަ ްފަހަރެއްގަްްށްޖެހުނު ްިނމިދާނެްއިވިަޔސް ްވެދާެންްއެހެން ްވެސް ކަމަށް

ްނކަންނޭ ްވާަހަކ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްދައްކަންގެ. ްއެއްެޗްއ ްދަންނަވަނީ ކަމަށް.ްްނުޖެހޭނެމި

ްދަްއކާްދައްކަންޖެހިއްޖެ ްއެ ްކުރީގަްވަރަށްވުރެްއްޔާ ްެއއްެޗްއ ްބޮޑު ްއެއަްއޮތްްއިމާ ްޖީ.ެއމް.އާރުން ްހިންގިްރޕޯގޮތުން ްޓު
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ްސަރުކާރުންްދިވެހިް،ނަމަ ްދައު، ްމިދިވެހި ްގޮތަށް ްދާ ްެގއްލިގެން ްެއްްލަތުން ްފައިބަިއގެންދިަޔއިރު ްޖީ.އެމް.އާރު އޮތީ.

ްދައު ްމީހުންނަށް ްޑޮލަރަށ7ްްލަތުން ްއޭްގިނަްވުރެްމިލިއަން ްއޭުރްނިމިގެންދިޔައީ.ްއަދި ްގޮތަށް ްދައްކަންޖެހޭ ރުްފަިއސާ

ްބޮޑުްގެއްިލގެންްހިނގައިދާނެލިބިގެންދާނެްގެއްލުންްވަރަ ނޑުްމިްވާހަކަްދަްއކާއިުރްްޅުަގނޑު؛ކަމަށްްއަްށް ދެންްއަުޅގަ

ްއެގްރިމެްނޓު ްއަދި ްއަޅުަގނުޑ ްލިބިފައެއް ްައޅުަގނޑަްށ ްކޮީޕެއއް ްައޅުަގނޑަްށްގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ނެތް.

ްބަލާއިރުްއަުޑއިވިަފއިވާ ްދެންނެވިް،ގޮތަށް ްހަްމި ްެއްގރިމެންޓަކީ ްއެ ްފެންނަށްްްގައިމުމަގޮތަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް

ްމި ްހިސާބުގައި ްނިންމައި،ްއޮތް ްފޮނުާވފައިރައީސުލްޖުމްހޫރިްމަޖިލީހުން ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްމަނިކުފާނުްް،ވަނިކޮށްްއްޔާ އެ

ްއެއަ ްއާދެ، ްކުރެއްީވ. ްެއކަްނ ްބޯޑުތަޞްދީޤުނުކުރައްަވއި ްކޮމްޕެނީގެ ްަބދަލުކޮށްްރޕޯްޓ ްވެސް ެވސްްްރމަންޗެއަ،

ްއެް،ދަލުކޮށްބަ ްތެރޭަގއި ްުމްއދަތެއްގެ ްގަިޑއިރުގެ ްޑޮިކއުމަންޓުއޮްދެ ްޮބޑު ްޮސިއކުރިކުރުންކިޔާފަްތް ްހަމަްއަްއި ނޑު ުޅގަ

ްޤާނޫނާް ްެއއީ ްދިޔަްްބަލައިނުގަންނަށް ްވާހަަކްދަންނަ،ްކަަމކަށެއް.ްއެހެންވީމާްކަމެއްްްއެްއގޮތަށް ްމިްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ވާލަން

ް          عليكنالم الس  وބޭނުންކުރީ.ްްފުރުޞަތުގެ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

الم الس  ް.د وعلى آله وصحبه أجوعيننا هحو   دسي   على المالة والس  الص   .العالوين رب   هلل الحود .حينحون الر  الر  هللا بسن 

ށްްލިބުނުްއެންމެްގެްަމޖިލީސްްނިމިގެންދާއިރުްއަުޅަގނޑުމެންނަވަނަްރައްޔިތުނ17ްްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްިމއަދުް.عليكن

ްހިތްހަމަ ްބަބޮޑު ްއަތުން ްޖީ.އެމް.އާރު ްއެއަޖެހުމަކީ ްއެީއްއިނަލްއަްޤާވމީ ްއަތުލެވުނުކަން. ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ރޕޯޓު

ްދެމެހެއްޓުމަށްް ްއިސްތިޤުލާލު ްމިނިވަންކަމާިއ ްއަޅުަގންދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކުރެވުޓަކައި ްމުހިއްމުޑުމެންނަށް ްއެންމެ ކަންްނު

ްއަބަދަށްްކަމަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއީ ްފަޚްްވާތީ ްވެސް ްރައީސްްރުވެރިވާނެޓަކަިއ ްޢިއްޒަތްތެރި ް.ކަމެއް.

ނޑަެއއްނޭވެސްްއަުޅގަްއިދެކެވޭއިުރގަްއަންްޑޮލަރުްދޭންޖެހޭްވާހަކަްމިލ311ްްިއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ޅޭްނުޑމެންނަށްްއަދިްކަ

ްޔަޤީންވާދޭން ްއެއްޗެއް. ްއިްއޔެގަްްޖެހޭ ްވެސްްވެްއިއެްއޗަކީ ްގިނަެވގެން ްއެންމެ ްވިާދޅުީވ، ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސް

ްއިްކަމަށްްތަކަށްްބަލާފައިްހުރިްއިންވެސްޓްމަންޓުމިލިއަންްޑޮލަރޭ.ްއެހެންްއެްވިދާޅުވީްއެްމީހުންްކޮށްފ311ްަޖެހެނީްދޭން

ްއެ ްލާރިވެދާނެ. ްެއއްވެސް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްދޭންހެންނަމަވެސް ްޖީ.އެމް.އާރަްނުޖެހޭނެެއއް ކީްކަމަށް.

ްރޯޔަލިޓީ ްގޮތުަގއިްއަޅުަގނޑުމެން ްބައެއްގެ ްތާރިްަދއްަކންޖެހޭ ްރާއްޖޭގެ ްނުދަްއކާައީއ ްރޯޔަލްީޓއެއް ދިވެހިރާއްެޖްްޚުަގއި

ްޤައުމެްއގެ ްވޭތުްމިނިވަން ްުދވަހެއް ްއެތައް ްޢިގޮުތގަިއ ްއެހެންކަމާކުރުަމށްފަހުގައި، ްރަީއސް. ެއީއްްއިގަްެއކީްއޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނ ްމިއަދު ްކާމިޔާބެއް. ްލިބުނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދޭނ311ްްޑުެމން ްޑޮލަރު ްއަޅުްމިލިއަން ނޑުމެންްޖެހޭއިރުގައި ގަ

މިލިއަންްޑޮލަރ151ްްުރޕޯޓުންްައހަރަކުްހިްސަރުކާރަށްްމާލޭްބައިނަލްއަޤްވާމީްެއއަައށްްދިވެްރާއްޖެކަންބޮޑުނުވަނީްދިވެހި

ްމިލިއަންްޑޮލަރުްދެއްކޭނެ.ްކުރިންްއޮތ311ްްްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްއެްްއިނަމަްދެްއަހަރުްތެރޭގަްވާލިބޭނެތީ.ްއެހެންކަމަށް

ް ްއަޅުަގނޑުމެން 35ްްގޮތުން ްހަވާލުވާްނޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނިމޭއިރުގައި ްއަޅުވެިތކަމެއް ްރައްޔިތުނ56ްްްައހަރުގެ ހާސް
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އެްރަށަށްްދިވެހިންނަށްްނޭރޭްހާލަތެއްގައި.ްހުޅުޭލގެްެއްއްްމިްޤައުމުގެްރަށެްއގައިްތިބޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންްތިބެންޖެހޭނީ

ްނޭޕާލުްްފަރާތް ްޚާއްޞަކުެރވިފަ. ްބަަޔަކށް ްަވކި ްސަރަހަްގެްއޮންނާނީ ްޚާއްޞަކުެރވިފަް،އްެދއްވަިކ އޮތްހެންްްއިވަިކ

ށްްޚާއްޞަކުެރވިފަ.ްރޕޯުޓގެްރަންވޭެގްހުޅަނގުްފަރާތްްއޮންނާނީްވަކިްބަޔަކަދިވެހިރާއްޖޭގެްމާލޭްބައިނަލްައޤްވާމީްއެއަރ

ްފައްޅި ްހުންނާނީ ްޤާްއެތާ ްތަންތަން ްެއނޫންވެސް ްއެއިމުކުރެވިފައާއި ްސްކޫލްތަކާއި ްހުންނާނީ ްއެތާ ްތަންތަންްނޫ. ްނވެސް

ްއެއީްްއިމުކުރެވިފަ.ޤާ ްއުފާ ްލިބުމުގެ ްބަނދަރު ްވަިއގެ ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްމާލޭ ްއެހެންކަމާެއކީަގއި ްރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި

ޑޮލަރުްެނގުމަށ25ްްްވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްއަބަދަށްްވެސްްލިިބެގންދާނެްކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްދިް

ްހުށަހެޅުންް ްމި ްހަމަ ްކުިރންވެސް ްއަހަެރއްގެ ްއެަތއް ނުޑްތާއީދުކުރަން.ްސަބަބަީކްމީގެ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ް ްއޮތް ްއ25ްެއައިސްަފއި ްެއކަން ްބޮޑުކުރަން. ްްޑޮލަުރ ްތާއީދުނުުކރީ ްއަޅުަގނޑުމެން 25ްްުދަވހު ްނޫން، 27ްޑޮލަރެއް

ްޖީބަށްް ްބަެއްއގެ ްވަކި ްޓަކައި، ްދިނުމަށް ްބަޔަކަށް ްވަކި ްީސދާ ްއަކީ ްފައިސާ ްއެ ްއޮތީ. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްނަގަން ޑޮލަރު

ްދަ ްތާއީދުނުކުީރ،ްިދވެހި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދުވަހު ްއެ ްވާތީ. ްކަމަކަށް ްއޮްތ ްކޮށްަފއި ްޓަަކއި ްފައިސާްއެޅުމަށް ްއެ އުލަތަށް

ްފައިސާއަކަށްް ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްއަކީ ްފައިސާ ްމި ްވެސް ްތާއީދުކުރާނަން.ްމިއަދު ްއެައށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަމަ ލިބޭ

ްބޭނުންކުރާެން ްއަށް ްތަރައްޤީ ްއިޖްތިމާޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން ްލިބުމުގެ ްފައިސާ ްމި ްތާއީދުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ވާތީ

ްރުފ115ްި ްމިލިއަން ްހަމައެކަނި ްލިޭބނެ ްިވޔަސް.1ްްޔާ ްއަިއކަމުަގއި ްއަށް ްދިވެހިރާއްެޖ ްޓުއަރިސްޓުން މިލިއަން

ްައޅުަގނޑުމެްން ްގޮތަކީ. ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކުރިއެރުމަކީ. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއއީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

އަހަރުްމިީއ5ްްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްމިްهللاްއުއްމީދުކުރަނީްައޅުަގނޑުމެންެގްރައީސް،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސްްޢަބްދު

ް ްއޮންަނ ްދެން ްކަމަށް. ްފެށުން ްތަރައްީޤގެ ނޑުމެންނަްށ5ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކާމިޔާބު ްތަަރއްޤީެގ ްއެ އަހަރަކީ

ް 5ްްފެންނާނެ ްމި ްދެކެނީ ނޑުމެން ްކަމަށް.ްއަޅުގަ ްއެނ11ްްއަހަރު ްދުނިޭޔގެ ްއަކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްނިމިގެންދާއިރު ެމްއަހަރު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްގޮތަކީ. ްއުްއމީދުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަަމށް. ްެވގެންދާނެ ްގޮުތގައި ްަޤުއމުގެ ްއެއް ްއޮތް ތަރައްޤީވެފަިއ

ްކަމަށް.ް ްތަރައްޤީކޮށްދެްއވާނެ ްެއއަރޕޯޓުތަްއ ްފަދައިން ްވިދާޅުިވ ްއެ ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އުއްމީދުކުރަނީ

ްއް...ބަނދަރުތަކާއިްއެނޫންްވެސްްެފސިލިޓީތަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު

ްއަނެްއކާވެްސް ްއެއަރޕޯޓުން ްވަނީ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްަރއީސް. ްެނގުމަށް.25ްްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިތުރަށް ޑޮލަރު

ނަާގއިރުްއޭެގތެރޭގައިްރިސޯްޓގެްމުއްދަުތްްޑޮލަރުްއަނެްއކާވެސްްއިތުރަށ25ްްއަޅުަގނޑުމެންްކަންބޮުޑވަނީްއެއަރޕޯޓުންް

އިތުރުކޮށްގެްންވެްސްއަެނއްކާްފައިސާްނަގަންްވަނީްނިންމާފަ.ްމިްފައިސާްވެސްްހަމަްެއްޑވާންސްކޮށްްަދއްކަންޖެހެނީ.ް

ްންއަށްްބޮޑުވުމާްއަދިްބެޑްްޓެކްސްްހުއްޓާލީ؛ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރ12ްުދެންްމިއާއެއްކޮށްްއަދިްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީްވެސްް%

ް ްބޮުޑވުމާ،ްމ8ްްިހުއްޓާލި ްޑިޔުޓީ ްއިމްޕޯޓް ްއިތުރަށް ްވެސް ްފިއުލުން ްޖެޓް ްއަދި ްފެށުމާ ްނަގަން ްެޓކްސް ްބެޑް ޑޮލަުރގެ
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ްނިޒާމަށްް ްދަތުރުފަތުރުގެ ްއަގުޮބޑުެވގެންދިުއން. ްވެސް ްޓިކެުޓތައް ްެއއަރލައިން ްއަކީ ްަނތީޖާ ްމީގެ ްއައިމަ ްކަމެއް ހުރިހާ

ްތަރައް ްތަެންއ ްއައުން. ްލޮޅުން ްހުއްިޓ،ްވެސް ްދަތުރުތައް ްއެހެްނނަމަވެސް ްދަތުރުފަތުރުކޮށްގެން. ްއިންސާނުން ޤީވެދަނީ

ްފައިާސް ްލިބެމުންދިޔަ ްދުވަހު ްެއ ްޖީ.ެއސް.ޓީން ްއެ ްިދވެހިންނަށް ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްނުދެވޭ ްތަނަށް ްއަނެްއ ްތަނުން އެްއ

ްބޭނުންކުރީމަ ްބޭނުންކޮްށގެން، ްބަޔަކު ްއެ ްއަކީ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްނުލިބޭނެ. ްސަރުކާރުންްްމިއަދަކު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޮގތަށް ނެގޭ

ްވަނީް ްމި ްމިހާރު ްގޮތަށް ްނެޭގ ްެވސް ްތަކެތިން ްއުަކއިލާ ްފީެވ، ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނިޒާެމއް. ްބައްޓަްނކުރި އޭރުަގއި

ނުޑމެންނަށްް ނޑުމެންްމިްތިބީ.2114ްްހަމަޖެހިފަ.ްއޭގެއިތުރުންްމިހާރުްކުރަމުންދާްކަމަކީްއަުޅގަ ވަނަްއަހަރުަގއިްއަުޅގަ

ްބަެއްއގ2114ްްެ ްކޮން ްއެއީ ްފަޅުރަށްތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފެނިގެންނުދާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްެދން ްވެސް ްއަހަރު ވަނަ

ް ްފަޅުރަށްތަކެއް ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްތަނެއްތޯ. ްއޮްތ ްރާއްެޖ1ްްއަތްމަތީގަިއ ްވިްއކާލެިވގެންދަނީ. ގަރުނަށް

ްތަން ްފޯރަމްތަކުގެްނަމުގައި ްެއކިެއކި ްިވއްކާލަނީ.ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްފަޅުރަށްތައްްނީލަންކިޔައި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަނަށްްގޮސް

މުޅިްރާއްޖެްިވއްކާލަނީ.ްއަދިްއޭެގއިތުރުންްތިމާމެންނަކީްމާްމޮޅުްބައެްއްކަމަކަށްްހެދިގެްންތިމާމެންނަށްްކުރެވިފައިްއޮީތް

ްކޮންޓް ްފައްސާލައި،ްއެ ްބަޔަުކްމީހުން ްހީކޮްށްެއއަރޕޯޓުން ްކަމަށް ްކަމެއް ްއުސޫލުތަްއްމޮޅު ްބާތިލުކުރެވޭނެ ްެވސް ެރކްޓު

ްމޮޅުް ްވަރަށް ްބުނަނީ ްމި ްއަތްޖަަހއި ްމޭގަިއ ްތިމަންމެން ްފަހާލައި ްމީހުން ްބަޔަުކ ްޮއއްަވއި، ްތެެރއިން ްނިޒާމުގެ ޝަރުޢީ

ްބޮލުގަިއް ްދިވެހިންގެ ްދަރަންޏެއް ްސިޔާދަތުގެ ްބޮޑު ްނޫން. ްކަމެއް ްމިނިވަން ްހޯދާފައޭ. ްމިނިވަންކަން ްއޮތީ ްމި ކަމެކޭ،

ްދަނީ.ްއެ ްމި 311ްްޅިގެން ނޑިނޭޅި ްކެ ނޑުމެން ްރައީސް.ްައޅުގަ ްއެްއެޗއް،ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއީ 15ްމިލިއަން

ނޑުމެންނަކަށްްނުދެއްކޭެންއެްފަިއސާެއއް.ްިދވެހިްރަްއޔިތުންގެ؛ްެއއީްމުޅިްާރއްޖޭެގް އަހަރުްމަސައްކަްތކުރިޔަްސްައޅުގަ

ްފައި ްއަދަދުގެ ްނައްތައިެލވޭހާ ްފަގީރުކަން ްރައީސް.311ްްސާ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަނީ، ްމި ްވާހަކަ ްޑޮލަރުގެ މިލިއަން

ބިލިއަނެއްހާްފައިސާ.ްދެންްއޮތްްބަޔަކ12ްްީބިލިއަން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއާމްދަނީްމިްދެނ12ްްީއަޅުަގނޑުމެްނގެްބަޖެޓަކީް

ްދަރަ ްއެހެން ްއަދި ްދަރަނީެގްަމއްޗަށް ްފައިސާ.ްމި ްެނގެުމންދާ ްގޮތުަގއި ްދަރަީނގެ ްިކޔާނީްއެއީ ންޏެްއްއެޅުނީމަ،ްެއއަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތުން ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްޖެހޭނީ. ްކިޔަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަރަނި؛ ްސިޔާދަތުގެ ދެން

ްުނވަތަް ްދައުލަތަކަށް ްބޭރު ްަފިއސާ ްއެއަށް ްެއއްެޗއް. ްދެވިަފިއްއޮތް ްގޮތުަގއި ްެގރެންޓީއެްއގެ ްނިޝާންޖަހާފައި ދައުލަތުގެ

ްަމއްސަލަައކަށްްއިންޑި ްބޮޑު ްވަރަށް ްެއީއ ްނުދެއްިކއްޖެްއޔާ ްފައިސާ ްއެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއިންޑިޔާ ްނުވަތަ ްކުދިންނަށް ޔާ

ްހަނގުރާމަް ްހަނގުރާމަކޮށްފައި، ްަޤއުމަށް ްއަނެއް ްޤައުމު، ްއެއް ްހެދި ްކަންތައްތަކާ ްމިަފދަ ްދުނިޭޔގައި ްވާނެ. ވެސް

ނޑުމެންްމިްމައްސަލަްހައްލުކުރަންޖެހޭނެ.ްކުރިއަށްްއޮތްްތާނަގިއްއިޢުލާންކޮށްފައިްވެސްްއެަބްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއަ ުޅގަ

ްތެރެއިންް ްނިޒާމުގެ ްޝަރުޢީ ްބާއްވާފައި، ްއުސޫލު ްކުރާ ްކަންކަްނ ްހިނދެއްގައި ްފެނިވަަޑިއގެންފި ްސަރުކާރަށް ވެސް

ނޑުމެންނަށްްއެްގޮތްްއޮްއވާ،ްހަމަްއެްއެވސް ގޮތަކަށްްޝަރުޢީްކޯޓެްއްްކަންކަންްގެންދެވީމަްއޮންނާނީްރަނގަޅަށް.ްއަުޅގަ

ްހުރިް ްހަދާފައި ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫނުހަދާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމުއައްަސސާތަަކކީ ްއެހެން ނުވަތަ

އެިކއެކިްުމއައްަސސާތަކަީކްެއީއްއެްއވެްސްމުައއްސަސާެއއްްަކމަށްްނުހަދައި،ްއަިމއްލައަމިއްަލްއަށްްކަންކަންްނިންމުމުގެް
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ްއެއަރޕޯޓްްސަބަ ްިތމަންނަމެންނަށް ްއަށް ްއަމިއްލަ ްގޮސްފައި ްފޯރަމްތަކަށް ްދިމާވެދަނީ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ބުން

ހިްއސާްިވްއކާލެވިދާނޭްކަލޭމެންނަށް.ްވަކިްނަންބަރެއްްބުނެފައި،ްނަމެއްްބުނެފައިްނުވަތަްއެހެނިހެނ25ްްްކުންފުނީގެް%

ް ްމިވެނި ްވިއްކާލަފާނަމޭ ްތިމަންނަމެން ްމުދަލާއިްކުންފުނިތައް ްތަރިކަ ްއަިމއްލަ ްތިމާމެންގެ ްބުނަނީ ްމި ްދީފާނަމޭ ރަށެއް

ްިމއީް ްވާހަކަދެއްކެނީ. ްމި ްމުޢާމަލާތުން ްވާހަކަަދއްކާ ްމީހަކާ ްއެހެން ްދޭތެރޭ ްކުްނފުންޏަކާ ްއަިމއްލަ ްތިމާގެ ނުވަތަ

ްރާއްޖޭް ްިވއްަކއެއްނުެލވޭނެ. ްފަޅުރަށްަތެކއް ްރާއްޖޭގެ ްވަންދެން ްގަރުނެއް ްމުދާ. ްކުރަން،ްރައްޔިތުންގެ ްކަންތައްަތއް ްމި ގެ

ް ްމި ްވެސ25ްްްއެއަރޕޯޓުން ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަކީ ްނަީތޖާ ްއަންނަ ްއެ ްބޮޑުކޮށްލީމަ ޑޮލަރު

ްބޮޑުވެގެންދާނެ.ް ްއިތުރަށް ްޑޮލަރު ްސަތޭކަެއއްހާ ްއަުގ، ްޓިކެްޓގެ ްއިންޑިާޔގެ ްލަންކާ، ްަވިއެގ؛ ްއެތެޭރގެ، އެއަރޕޯްޓގެ؛

ލަެރއްްނޫން.ްއެްފަރާތްތަުކގެްމުއާސަލާތީްޚިދުމަތްތަކުންްވެސްްނެގެމުްންމިްދަނީ.ްއަދިްޭއގެއިތުރަްށްޑ25ްޮހަމައެކަނިް

އަށްްވެްސްބޮޑުެވގެންްމިްދަނީ.ްއަދިްިދވެހިރާއްޖޭގެްިރސޯޓްތަކުންްމިހާރުްނަގަންްއޭރުްދެޮކޅުހެދި،12ްްޖީ.އެސް.ޓީް%

ްއެްޑވާން ްވެސް ްފައިސާ ްދެކޮޅުހެދި ްކޯލިޝަނުން ްފުޅާ ްއައިމަ.ްދެންްތި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްނިންމަނީ.ްމި ްމި ްނަގަން ްސކޮށް

ްޚަރަެދއްނުކުރާނެ.ް ްަފއިސާެއއް ްޚަރަުދކުރަމުންދިޔަ ްުކރީގައި ްރަްއޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ްަރއްޔިތުންނަްށ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

%ް ްއަންނާނެ. ްއުނިކަމެއް ްއަށް ްފައިސާ ްލިބެމުންދިޔަ ްގޮތުަގއި ްވިޔަފާިރއެްއގ12ްްެޖީ.އެސް.ޓީގެ ްއަީކ،

%ް ް%12ްޓާރންއޯވަރގެ ްަފއިދާގެ ްވިޔަފާރި ްމުޅި ްމީހުްނެގ51ްްައކީ ްއެ ްރައްޔިތުން ްއަދަެދއް.ްދިެވހި ްޮބޑު ްވުރެ އަށް

%ް ްޓާރންއޯވަރގެ ްދަނީ. ްމި ްދައްކަމުން ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ްމިއަދު ްޭއގ12ްްެޖީބުން ްއަދި ްގޮުތގައި. ޖީ.ެއސް.ޓީގެ

ްއަެނއްކާް% ްިޑޔުޓީ ްއިމްޕޯޓް ްމަްއޗަްށްނެގީމަ،15ްްއިތުރުން ްއިންފްލޭޝަން ްނުވަތަ ްއަުގްބޮުޑވާނޭ ްމުދަލުގެ ްުބނޭ އެބަ

ް ްއެނގޭ ްއެްއޗަްރުފިޔ111ްްާދާނޭ. ްވިްއކާ ްްކުންއަށް ްިވއްކީމަްރުފިޔ15ްާިއތުރަށް ްް،އަށް ރުފިޔ15ްްާޭއގެން

ްއެބޮޑުެވގެންދާނެ.ްއޭގެތެރޭް ްއެބަ ްއެްއޗެްއްހިމަނާނެކަން ްހުރިހާ ްވިޔަފާިރވެރިޔާ ްފައިާސކޮުޅްްނގޭ.ްއަތްމަތީގައިގައި ހުރި

ްުނހުންނާނެކަން ްފައިާސއެއް ްއަތްމަތީގައި ްނުކުީތމަ ްދައްކަން ްިޑއުޓީ ްއެނޭގ.ްވިޔަފާިރވެރިޔާ އަތްމަތީގަިއް،ްހުސްވާނެކަން

ްނެތް ްކޮންެޓއިނަރެްކަމަށްްފައިސާ ްއިތުރު ްމުދާްްށްމުދަލަްގެްނނަްއްވަންޏާ ްނުހުންނާނެކަން. ްފައިާސއެއް ދައްކާނެ

ްއެްވަންޏާްކަމަށްްނައިސްފި ްއަގުބޮުޑވާނެކަން. ްފަހަްމުދާ ްމިހުރިހާްްއިމުދާކޮޅު ްއެއީ ްދުވާނެކަން. ްމީހުން އެހެން

 ކަންތައްތައް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެބަ ްމެންބަރުން ްއެިދަވޑަިއގެންފަިއވާ ްވާހަކަދައްކަްނވަން ްައއިަޓމަށް ްއެޖެންޑާ ްމި ްއެހެންކަމުންްއަދިވެސް ް،ތިއްބެވި.

ްމަޖި ްގަާވިއދުގަިއވާއަޅުަގނޑު ްމަތިންްލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށްްްގޮުތގެ ްހުސްވަގުތުކޮެޅއްްޓުމިނ31ްެްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ް. عليكنم الالس  وގަިއ.1:11ްއަރުވާނަން.ްައޅުަގނޑުްމަަސްއކަތްްއަލުންްފަށާނީް

ް
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ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސްަވގުތުޮކޅަށް ްމަސައްކަތަް`. ްޖަލްސާެގ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންދާްއިގެންފަހު ނޑުމެްނެގްއިކުރިއަްށ ްއަުޅގަ ރު

ްމި ްްކުރިމަތީގައި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 78/71ްއޮތީ ްއެއަ، ްރާއްޖެރދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުރާްްޕޯާޓކުން ްބޭރަށް އިން

ްއެއަފަސި ްއަތުން ްެނގުމާރންޖަރުންގެ ްސަރވިސްޗާޖް ްއިޞްލާޙުގެނަްޕޯޓް ްޤާނޫނަށް ްމަޖިލީހުގެްބެހޭ ްމުޅި ްބިލު ުއމުގެ

ްދިރާސާކުރައްވަް ްވާހަކަދެއްކުމަށްްއިކޮމިޓީން ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓް. ްގޮތުގެ ްމިްްނިންމެވި ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްޓަކައި

ްައށް.ްްޟާފުރުޞަތުއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޟާމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރި

އްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްހަމަްކުރިންެވސްްދަންނަވަމުންްއައިްވާހަަކއިގެްތެރެއަށްްއިތުުރކޮށްލަންްޝުކުރި

މުްހިއްޕޯަޓކީްވަރަށްްމުރބޭނުންވަނީްކުރީަގއިްއޮތްްވެިރކަންްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައިްޭބނުންކުރިްޓޫލެއްގެްގޮުތގައިްިމްއެއަ

ްޮގތުގަ ްތަނެްއގެ ްއަދާކުރި ްމީ.ްދައުރެއް ްހަތިޔާރެއް ްބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ްފަރާތްތަކުން ްިއނދިކޮޅު ްސަރުކާރުގެ ްއޭުރގެ އި

ް ްފަދައިން ްއަލިކަްނ ްއިރުގެ ްދުވާލުގެ ްމިސާލަކީ ްލާމަސީލު ްސާފު ްއޭގެ ްއޮތް ްފެންނަން ްމިއަުދގެްޙަމިއަދުގެ ޤީޤަތަކީ

ްވަކި ްމައްސަލަެއއް ްއޮްތ ްއާބިޓްރޭޝަންަގއި ްިވދާޅުވޭ ްއެބަ ްޝަރީޢަްތްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޙުކުމްނުކުރާ، ގޮތަކަްށ

ްމިއަދުް ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްދޭތެރޭގައި ްމައްސަލައަކާ ްޞައްޙަްް،ނުނިމޭ ްއެގްރީމެންޓަކީ ްއެ ްޤަބޫލުކުރަމޭ ތިމަންނަ

ްަބދަލުދޭންޖެހޭނެް ްއަދި ްކަމަށާ ްްއެގްރީމެންޓެއް ްބަދަލުދޭއިރުގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްދިނުމަކ1.4ްްީކަމަށް. ްޑޮލަރު ބިލިއަން

ްވެދާނޭ.ްތިމަްތަންކޮޅެއް ްބޮޑުކަމަަކށް ްމިންތަކްލީފު ްދޭންޖެހޭްއަދަދުްވީްްމަނިކުފާނުްމިއަދުްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއެ ދަނީ

ްބަލާއިރު ްކުަޑކުރަން ްީވމިންވަރަކުން ްކުަޑކުރާށޭ. ްް،މިންވަރަކުން ްޤަބޫލުކުރައްވަމޭ ްެއބަ 311ްތިމަންމަނިކުފާނު

ކަމަށްްތިމަންްްމިލިއަންްދިވެހިްރުފިޔާްދޭންޖެހިދާނ6111ްެނުވަތަްްމިލިއަނ5111ްްމިލިއަނެއްހާްޑޮލަރު،ްޭއގެްމާނައަކީް

ްޖީ.އެމް.އާރަށްް ްަދއްކަމުްނދިޔައިރުަގއި ްެއވާހަކަ ްޓަކަިއ ްބަދަލުކުރުމަްށ ްސަުރކާރު ްުކރީގެ ްޤަބޫލުފުޅުކުަރއްވަމޭ. އެބަ

ްފޮހެވިގެންދާނެ ްދީން ްސިޔާދަާތއި ްިއސްލާމީ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްދިނުމަކީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެްކަމެްްއެގްރިމެންޓް ްގޮތުަގއި އްގެ

ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެއާެއކު ްހަމަ ްވިސްނައިދެމުންދިަޔއީ. ނޑިަތކަށް ްިސކު ްއޭްރައްޔިތުންގެ ްއިްނޑިާއއަކަްށްޖެހޭ ރުގައި

ވީްތަެނއްްނޫން.ްއިންިޑއާްވެސްްބޭރުކޮށްލަްނވީ.ްއަދިްްއަީކްވެްސްެއްއވެސްްމަންާފއެއްްވެސްްބެލުމެްއްނެތް.ްއިްނޑިއާް

ްްރުއޭ ްބޭރުކޮށްލަންވީ.ްމިކަހަލަ ްވެސް ްއިންޑިާއގެްސަފީރު ްހުރި ްމިއިފޮނުވާފައި ްދަްއކަމުންދިޔަީއ.ްްބާރާތަކުން ވާހަކަތައް

ރުަގއިްއެްެއގްރީމެންޓަކީްެވސްްޙަރާމްްއެގްރީމެންޓެއް.ްޞައްޙަްއެގްރީމެންެޓއްްވެސްްނޫން.ްއެކަމުންްމިއަދުްއެއްކަލަްއޭ

ްްއެގްރީމެންޓު ްފައިސާ ްޙަލާލޭ. ްއެވެސް ްބަރާބަރޭ. ްހަމަ ްހުރިްްއީވެސް ްކޮށްފައި ްއެތާ ްއެއްެޗކޭ. ދޭންޖެހޭ
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އިންވެސްޓްމަންޓަކީްވެސްްކޮްށފައިްހުރިްއިންވެސްޓްމެންޓެކޭ.ްތިމަންމަނިކުފާނުްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަމޭ.ްނުވަތަްތިމަންމެންް

ްމި ްވިސްނާލަން ްިމއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުަރއްވަމޭ. ްމިއަދު ްއެއަޖެހެްސަރުކާރުން ްެޓކްސްނެގުުމގަިއްރނީ ޕޯޓް

ްއެއަ ްފައިސާރނުވަތަ ްއުޅޭ ްބޮޑުކުރަން ްއަތުން ްފަސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްމިްޕޯޓުން ްނަގަން ްއިތުރަށް ްނުވަަތ އުޅޭްްއަކީ

ްމިްފައިސާ ްމުއްަދތެއް ްުކޑަކުަޑ ްދިވެހިރާއްޖޭްްައކީ ްދެނީ. ްއެީކގައިްަގއި ްނިޒާމާ ްޓެކްްސގެ ްއެނޭގ ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ްުއވަްގައިްރިސޯޓުތަކުްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެއީ ްޓެކްސް ްބެޑް ްއައި ްދައްކަމުން ްރެއަކަށް ްރޭކުރާ ްއޮތްްއިފަތުރުވެރިން ލާަފއި

ްއިތުރަށްް ްއަތުން ްފަިސންޖަރުންގެ ްހަމައެީކގަިއ ްނަގަންފެށީ. ްވެސް ްޓެްކސް ްެބޑް ްއެ ްސަރުކާުރން ްިމ ްއަލުން އެްއޗެއް.

ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެހެންވީމާ، ްނަގަންފެށީ. ްއަންނަްލާރި ްއިތުރުެވގެންްއަށް ްމިންވަރު ްހޭދަކުރަންޖެހޭ ދިއުމަީކްފަތުރުވެރިން

ްއިތުުރވެގެންދާނެ ްއަދަދު ްެގނައުމަށްްފަތުރުވެރިންގެ ްފަތުުރވެރިން ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ްފުރުޞަތުްްކަމެއްތޯ. ޓަކައި

ވަރަށްްްށްއުސްގެްިސޔާސަތަޓަކައިްއޮތްްގެސްޓްހަްްހުޅުވާލުމަށްްޓަކައިްނުވަތަްމެދުްފަންތީގެްފަތުރުވެރިންްއިތުރުކުރުމަށް

ްއެބަ ްހުރަސްތަކެއް ްހުރިްގިނަ ްިސޔާސަތުތައް ްސަރުކާުރގެ ްމި ްިސޔާސަތަށްްްއެޅޭ. ްގެސްޓްހައުްސގެ ގޮތުން

ްހަނިވެގެންދާ ްފުރުޞަތު ްމި ްއިތުަރށް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ނޑުމެންނަށްްްހުރަސްއެޅިގެންިދއުމަކީ ކަމެކޭ.ްއަުޅގަ

ްކައެްއެބަ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއިތުރުެވގެންދާނެްނގޭ ްދެން ްއާމްދަނީއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްރަްއޔިުތންނަށް ްތިބި ންކޮޅުތަުކގައި

ްލިބެން ްވެސް ްދައުލަތަށް ްތަޢާރަފުްއާމްދަނީ ްގެސްޓްަހއުްސގެ ްވަސީލަަތކީ ްެއއް ގެސްޓްަހއުްސެގްް،ކޮށްގެންއޮތް

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުކުތާތަކާްޒަރީޢާއިންކަން. ްޤަބޫލުްދެންނެވި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަްށްްމިް،ކުެރެވނީެއކީ ދެންނެވި

ގޮތަށްްމިްފައިސާްނެގުމަކީްކިހާވަެރއްގެްކަެމއްތޯ.ްްގެޖީ.އެމް.އާރަށްްދައްކަންޖެހޭްބަދަލުދިނުމަށްްޓަކައިްނަގާްފައިސާއެއްް

ލަށްްނޭގްރުހުމުގެްލޮދުވަހުްެދއްކިްވާހަކަްއާިއްމިއަދުްދައްކާްވާހަަކއާްދިމާވަީންކިހާވަެރއްތޯ.ްައޅުަގނޑަށްްެވސްްއެްއެ

ްތާ ްސަރުކާރަށް ްމި ްމިއަދު ްނުފެންނާނެކަން. ްކަމުދާްއީއައިެބއް ްސަރުކާރު ްމި ްނުަވތަ ްބޭފުޅުންނަށް ުދކުރަްއވާ

އަށްްއައިްކަމަށްްްބޭފުޅުންނަކަށްްމިއީްއެްއވެސްްމައްސަލަެއއްްނޫން.ްމިއަދުްކިތަންމެްޓެކްސްތަކެއްްމަްއޗަށް،ްބަރިބަރި

ްޑިޔުޔަވި ްފަރުވާޔަްޮބޑުކުރިްޓީސް ްލެްސ ްބޮޑުކުރިއް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްދިމަދިމާލުންްޔަނެތް. ްއިތުރު ްނެތް. ްފަުރވާލެްއ ސް

ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްއާއި ްަދއުލަތަށްްްޖީ.އެސް.ޓީ ްއެކަމުން ްނެތް. ްަމއްސަލަެއްއ ްކުރިޔަސް ްކަންަތްއތަކެއް ްއިތުރު ޓަކައި

ތަުކގެްތެރޭގައިްހިމެނޭްކިތައްްކަންތައްްއާމްދަނީްހޯދުމަށްްޓަކައިްކެމްޕޭނުގެްތެރޭގައިްނުވަތަްރިޔާސީްއިންތިޚާބުގެްވަޢުދު

ނޑުްކޮށްފިތޯ.ްކިހާވަރަކަށްްމަގުފަިހކޮށްފިތޯްމި މަޖިލިސްްނިމިގެންދާއިރުްވެސްްހަމަްްމެންކަންތައްތަކާްދޭތެރޭގައި.ްއަުޅގަ

ޖެހޭ.ްްންްއެބަވާހަކަްދައްކަންޖެހޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްހަދާންްބަހައްޓަްއަރުވަނީްއަޅުަގނޑުމެންްމިްޔަޤީންކޮށްްމި

ްކަންތައްތައް.ްވަިކްބަޔަކު ްބަހައްޓަންޖެހޭ ްހަދާން ްމީ ްޓަކައި ްް،ތާރީޚަށް ްމަޤްޞަދެއް ްކޮންމެްހާްވަކި ްޓަކައި ސިލުކުރުމަށް

ްވާހަކަެއއް ްމީްފަދަ ްމިއަދު ްަދއްކާާފނެކަން. ްްވެސް ްއޮތް ްވާހަކަޙަފެންނަން ްދެންނެވި ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ައކީ.ްްޤީޤަތަކީ.

ްމިއަދު ްދައްކަންޖެހޭ.ްްއެހެންވީމާ، ްވެސް ްފައިސާ ްޞައްަޙ. ްވެސް ްއެގްރީމެންޓް ްއޯކޭ. ްވެސް ްޖީ.އެމް.އާރު ބަރާބަރު.

ްމިް ްދައްކަންޖެހެނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްކޮންތާކުންތޯ، ްޖީބުންތޯ، ްރައްޔިތުްނެގ ްނެތް. ްގޮތެއް ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްދައްކަންޖެހޭ
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ްއެކަމެް ްދަްނނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްހުރީމަ ްކަންތައްަތއް ްގޮތަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށްްދެންނެވި ްެއއްގޮަތކަްށވެސް އް

ނުޑމެންްބުނަނީްޓެކްސްނެގުމަކީްމައްސަލަެއއްްނޫނޭ.ްޓެކްސްް ކަމަކުނުދެއޭ.ްޓެްކސްނެގުމަކީްމައްސަލަެއއްްނޫނޭ.ްއަުޅގަ

ްރަްއޔިތުމީހާ ްއުނދަގޫްނަގާއިުރގަިއ ްއެބަްުނވާައށް ްނަގަން ްޓެްކސް ްކަމަީކްްގޮތަށް ްނުެވގެންއުޭޅ ްމިއަދު ޖެހެއޭ.

ްއަތުންމަ ްމިް،ހުޖަނުން ްޓެކްސްނުނެގިގެން ްނަގަންޖެހޭ ްއަތުން ްވިސްނާލަންޖެހޭްްމުއްސަދިން ްމިއީ ްކީއްެވގެންތޯ. އުޅެނީ

ްމި ްފާސްނުކުރެިވގެްނ ްޤާނޫނު ްޓެކްްސގެ ްއިންކަމް ްމިދަންނަވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީކއްެވގެންތޯ.ްްޕޮއިންޓަކީ. އުޅެނީ

ނޑުްދަންނަވާނީްމިހާރުްނަގަންްމިއެހެންވީމާ،ްމިދެންނެވިްކަންަތއްތަކާްެއކީަގއިް އުޅޭްޓެކްސްނެގުުމގެްސަބަބުންްްއަުޅގަ

ވެސްްދިވެހިާރއްޖޭގައިްޓުއަިރޒަމްަގއިްމަސަްއކަްތކުރަްއވާްބޭފުޅުންނަށްްކޮންމެެވސްްވަެރއްގެްއުނދަގޫަތކެްއްއިްހަޤީޤަތުގަ

ްކުރަންޖެހޭ ްލަްސކުރުމަކީ ްނެގުން ްޓެކްސް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްއެްކަމެއްްކުރިމަތިވެގެންދާނޭ. ްފެންނާތީ، ވާހަަކްްކަމަށް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްޔާ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްފުރުޞަތަށް ްދެއްވި ްހޯދީ. ްފުރުޞަތެއް ދަންނަވާލަން

ްރައީސް.

ް

ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލިމާފަންނުްދާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ ްނަންބަރު ްބޭރަށ78/71ްްްރައީސް.ްޤާނޫނު ްއިން ްރާއްޖެ ްެއއަރޯޕޓަކުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްއަުޅަގނޑުމެްނެގް ްއިޞްލާޙު ްދިޔަ ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްނެގުމާ ްސަރވިްސޗާޖް ްއަތުން ްފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ

ްއިޞްލާ ްމި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއައިސްފަ. ްވަނީ ްމި ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްތާއީުދކުާރްކޮމިޓީން ްގޮތަށް ްގެނެވިދިޔަ ްމި ޙަށް

ވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްބަެއއްްޭބބޭފުޅުންްމިްއިޞްލާޙުގެްވާހަަކދައްކަވަމުންްހަނދުމަފުޅުނެތުންްކަމަށްްވެސްްެއކަށީގެްނވޭް

ފުޅެއްްނެތްްމިްމިްކަމަށްްތާއީދުކުރަްއވައިްވާަހކަފުޅުދެއްެކވިްބޭބޭފުޅުންްއެެހންްގޮތަކަށްްވާހަކަަދއްާކއިރުްިމއަދުްހަނދުމަ

ްމިް ްއަންނަން ްޖީ.އެމް.އާރެއް ްސިކުންތެްއަގިއ ްހަމަ ްމިނިޓެއްަގއި ްކޮންމެ ްހަމަ ްީމގެތެރެއިން ްއަެނއްކާ ްގޮތް. ވެގެްނއުޅޭ

ްަރއްޔިތުްނެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެއްޖެ. ްވެްސ ްބަލަން ްކޮންބަެއއްތޯ ްވިއްީސ ްޖީ.އެމް.އާރު ޖެހުނީ،

ް 77ްްމަޖިލީހުގެ ްިމްމެންބަރުން ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްހަމަ ްސަުރކާރަކުން، ްއޮތް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ްތިއްބަަވއިގެން މިތާ

ްޤައުމުެގް ްބޭރު ްބަޔަކަށް ްއެެހން ްެއއަރޕޯޓެއް ްއޮތް ްގެނެްސފައި ްނިންމައިގެން ްމަސައްަކތްކޮށް ްރަްއޔިތުން ތަނުގައި

ްވިްއކާލިިވއްކާުލމާްބެ ހޭްގޮތުންްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްވާހަކަދަްއކަންްއެަބްކޮންފުންޏަކަށްްއަމިއްލަްއަށްްފައިދާވާްގޮތަށް

ްދައްކަންޖެހެނީ.ް ްވާހަކަ ްމި ްގޮތުްނ ްުގޅޭ ްޓެކްްސއާ ްނަގާ ްއަތުން ްފަސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްއެއަޕޯރޓަކުން ްހަމަ ޖެހޭ.

މިްއޮތީްްއެއަރޕޯޓްްިޑވެލޮޕްމަންޓްްޗާޖުގެްގޮުތގައިްނަންަގވަމުން،ްޭއގެްފަހުންްމިްބައި،ްމިހާރުްގެނެވުނުްއިޞްލާޙުަގއި

ް ްއަތުން ްފަސިންޖަރެއްގެ ްބިދޭސީ ްކޮންމެ ްުފރާ ްެއއަރޕޯޓުން ްެއއްވެްސ25ްްދިވެހިރާއްެގ ްމިއީ ްވާަހކަ. ްނަގާ ޑޮލަރު

ް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދައްކަނީ. ްމި ްނޫްނ ްވާހަަކއެއް ްނަގާ ްއަތުން ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްަރއްޔިތުންެގ17ްްހާލެއްގަިއ ވަނަ

ްނަގަމުން ްކުރިްނ ްމީގެ ްވަނީ ްއެހެންްމަޖިލީހުން ްެޓކްސް ްއެއަރޕޯުޓގެ ްއޮްތ ްމިގޮތަްށ ްހަމަ ްޓެކްސް، ްެއއަރޕޯުޓގެ ދިޔަ
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ްވާހަކަދައްާކއިރު،ް ްވާހަކަތަކަްށްރިޢާޔަތްކޮށް ްމި ްމަރުޙަލާގައި ްމި ްމިއަދު ްެއްފަހަރު.ްނަމަވެސް ްބަދަލުކޮށްދީަފއި ގޮތަކަށް

ް ްމުއްދަތަކަށް ްދިގު ްކުންފުންޏަކަށް ްބޭރުގެ ްއެއަރޯޕޓު ްމިދެންނެވި ނޑުމެންްރާއްޖޭގެ ްއަޅުގަ ްއޭރު ްދިނުން. ހިންގަން

ްއެިކއެިކް ްޚަބަރުފަތުރާ ްދުނިޔޭގެ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޮއެވގެން. ްސަބަބުތަކެއް ްިކޔަމުންދިޔައީ ވިްއކާލީއޭ

ްފަރާތުންް ްބަެއއްެގ ްގެނަިއ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްކުންފުނި ްމިދެންނެވި ްފެނޭ ްއެބަ ްހެޑްަލއިންތަުކން ވަސީލަތްތަުކގެ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްގެއްލުން. ްލިބިގެންދާ ްޤައުމަށް ްވުރ1.4ްްެްނގެ ްއާބިޓްރޭޝަނަށް ްކުރަނީ ްއެ ްކްލެއިމް ްޑޮލަރަށް ބިލިއަން

ކުރިން.ްނިމުމުގެްކުރިން.ްދެންްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްނުވަތަްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްޓަކައިްލޯބިވާްކޮންމެްބަޔަކުްދިވެހިް

ްމަސައްް ްއެްއޗެްއްކުޑަވޭތޯ ްދާ ްއަތުން ްބަަޔކުްރައްޔިތުން ްނަމުގައި ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްއެނގޭ ްވެސް ކަތްކުރާނެ.ްއަޅުަގނޑަށް

ްނާޞިރުް ްއިބްރާހީމް ްފަހުން ްއެއަރޕޯޓަްށ، ްއިްނޓަރނޭޝަނަލް ްހުޅުލޭ ްއޭރު ްބަނދަރު؛ ްވަިއެގ ްބައިނަލްއަްޤވާމީ މާލޭގެ

ނަމަވެސްްނުވަތަްސިމެންތިްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓަްށްކޮންމެވެސްްކަހަލަްކަންތަެކްއްކުރިކަން.ްބާްދަނގަޑުަތކެއްް

ްބިންްހިއްކުމުގެްނަމަވެސްްުނވަތަްމުަވއްޒަފުންނަށްްބަދަލުެގނައުންްނަމަވެސްްކޮންމެވެްސް ގޯނިތަކެއްްނަަމވެސްްނުވަތަ

ްސޮވެރިްން ްރައްޔިތުންގެ ްދިެވހި ްއެއްެޗއް ްދޭންޖެހޭ ްމަސައްަކތަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކުރަްނއުޅުނުކަްނ. މަސައްކަތެއް

ގޮުތގައިްކުެރިވފައިްއޮތްްކަމެއްްވެއްެޖއްޔާްޮކންމެްސަރުކާރެއްްއޮތްްނަމަެވސްްއެްސަރުކާރަކުންްއެކަްންްގެރެންޓީެއއްގެ

ްނުވަތަް ްސަރުކާރާ ްތިބި ްމިައދު ްހޯދަްނވީ. ްބަޔަކު ްކުރި ްނުބަިއ ްމިކަން ްކަމަކީ ްުފރަތަމަ ްއެހެންވީމާ، ކުރަންޖެހޭނެ.

ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްތިބި ްނޫންްމިއަދުގައި ްވާަހކަެއއް ްގޮތެްއގެ ްވާނެ ްކަން ްމާދަމާ ްނުވަތަ އި

ތަކުރާރުކޮށްްމިހެންމިހެންްވިއޭްކިޔާފައިްދައްކަންީވކީ.ްނުބަިއހެދިްބަޔަކު،ްމިްނުބައިކުރިްބަޔަކު؛ްއެްވާަހކަްދައްކަންވީ.ް

ްިޑމޮ ްއެްއކަލަ ްއަެނއްާކވެސް ްމަތީަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްމިކަން ްދުުލން ްމީހުންގެ ްކުރި ްނުބައި ްތެތްގޯިންއެ ްރީތި ކްރެސީަގއި

އެޅުވުުމގެްއުސޫލުންްވާަހކަދަްއކާތީްހިތާމަހުރިްކަމެއްްއެއީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްެއއީްމަޖިލީހުގެްތަޅުންްވިޔަސްްއަިދް

ްދައްކަްނވީ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްސާފުކޮށް ްވާހަކަ ްމި ްވިޔަސް ްތަނެއް ްއެހެން ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމަށް ްބޭރު މަޖިލީހުގެ

ްޖީ ްޒަމާެނއްެގްކޮންބައެއްޯތ ްއެަތއް ްަބނދަރު، ްަވއިެގ ްަބއިނަލްއަޤްވާީމ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްަބޔަުކ ްއޮތް ްނަމުގަިއ .އެމް.އާުރ

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްދިަޔއީ. ްެއގްރީމެްނޓަކަށް ްކަހަލަ ްލިބޭ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ްފައިާދ ްޕަސެންެޓްއގެ ްއެންމެ މުއްދަތަށް

ުނވައިްިމާޒތުގެްރަްއޔިތުންގެްމުދާްވިްއުކމަކީްމަނާްކަމެއްްކަުމގަިއްމާްދިވެހިރާއްޖޭގެްމާިލއްޔަުތގެްާޤނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެ

ްގަަދކަމުންް ްއެއްބަސްުނވީމާ، ްކަމަށް ްއެ ްޑިރެކްޓަރުން ްބޯުޑގެ ްކުންފުނިތަކުގެ ްއެ ްއަެނއްކާ ްނުެވ، ްއިރުތަެކއް ގިނަ

ްވަޅި ްހުރީކީ. ްޖައްސާފައި ްކަެމއް ްކޯްއޗެއް ްނޭނގޭ ްައޅުަގނޑަކަށް ްކަެމއް.ްނުވަަތްްބަނދެގެން؛ްފަހަތުގައި ކަމެއް،ްބަޑި

ްތެރޭަގއިް ްކުޑައިރުޮކޅެްއގެ ްަހމަ ްބަންދުކޮްށގެން، ްަޖްއސައިގެން ްއެްއޗެއް ްކޮންމެވެސް ްކަމެއް. ްފިލްމެއް ްޒާތުގެ އެްއކަލަ

ްސަބަބުންް ްދިއުމުގެ ްއެ ްދިޔައީ. ްދައުލަތް ްދިވެހި ްެއގްރީމެންަޓށް ްެއއްކޮށް ްޖީ.އެމް.އާރާ ްނިންމައި، ސޮއިކޮށް

ްހުރިްއަޅުަގނޑުމެން ްބާތިލުކަްނ ްވެްސްެއްގރީމެންޓުގައި ްފެށުުމގައި ްއިީނޝިއޯ؛ ްއެޓް ްފެނިގެންދިޔައީ ްދެން ްފަހުން ނަށް

ްމީހުންގެް ްއިދިކޮޅުހެދި ްއެކަމާ ްވާތީ ްކަމަށް ްއެގްރީމެންޓެއް ްއޮތް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްދޯކާ ްރައްޔިތުންަނށް ްދިވެހި ކަންތައް.
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ްއަުޅގަނ ްސާފުކޮށް ްވެސް. ްައޅުަގނޑަީކ ްއެަކކު ްަރއްޔިތުްނ،ްތެރެއިން ްޤައުމުގެ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ުޑ

ްތާރީޚުް ްއެ ްއެޅީ. ްބަނދަރު ްވަިއގެ ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްމަސައްކަތްކޮްށެގންނޭ ްބުރަކޮށް ްަވރަށް ްކާބަފައިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބަލި ްއަށް ްާމލެ ްއުތުރުން ްދޭތެރެއިން ނޮޑސް ްބަ ްދެ ްހުްއޓޭ. ްއެބަ ްލިެޔިވފައި ްފެންނަން. ްހުއްޓޭ ްމީހަކުްއެބަ ކަމަކު

ްދިއްފުށި،ް ްއަންނަންޖެހެނީ ްގޮތުްނ ްއަންގަވާަފއިވާ ްނާޞިރު ްރައީސް ްކުރީގެ ްއަންނަްނޖެހުނަސް ްދައްކަން ޑޮކްޓަރަށް

މާދޫއިންްމޮޅޯއްޓަކަށްްއެްތަނުގައިްއުރިަފއިްއޮތްްބޯޓަކުންްތާރާއިްޖެހިގެންްއޮންނަްރަށުންްއަކިރިްފުންޏަކާްހިފައިގެން.ް

ް ްޑޮކްޓަރަށް ްއަށް ްމިްމާލެ ްވާހަކަ ްތަކުލީފުގެ ްއެ ްތަކުލީފު. ްއުފުލާފަިއވާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމިއީ ްއަންނަންޏާ. ދައްކަްނ

ދައްކަނީ.ްއެްސަރަހައްދުަތކަްށްނިސްބަތްވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިއަދުްޖީ.އެމް.އާރޭ،ްެއއަރޕޯޓޭ،ްބައިނަްލއަޤްވާީމއޭް

ްމިހެް ްދައްކަންޖެހެނީ ްވާހަކަ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނުޑެގްބުނީމަ ްއަުޅގަ ްމައިންބަފައިން، ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްޚުދު، ންވެެގން.

ްއުފުއްލަން.ް ްވެލި ްެއއަރޕޯޓަށް ްގެންދިޔަ ްމަސައްކަތަށް ްހުްއޓާ ްައއިސް ްކަމަކު ްދުވަްސވަރު ްއެ ްމާލޭަގއި ްވެސް ބައްޕަ

ްދައްކަނީ ްމި ްވާހަަކ ްކަެމއްެގ ްއޮތް ްގުޅިފަިއ ްމީހަކާ ްކޮންމެ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްިމއީ ްދިުގްއެހެންވީމާ، ްކަންަތއް ްއެ .

ނޑުެމންްދެއްކީ.ްމިއަދުްވެސްްމިް މުއްދަތަކަށްްބޭނުންހާްގޮތަކަށްްހަދަންްބަޔަކަށްްދޫކޮށްލީމާ،ްއެވާހަކަްއޭރުވެސްްއަުޅގަ

ދައްކަނީ.ްދުނިޭޔގެްއެހެންްޤަުއމުތަކުގަިއްވެްސްެއއަރޕޯޓުތަްއްއިތުރުްުއސްމިންތަކަކަށްްގޮްއސަްހުންނަނީްއެއަރޕޯޓުްން

ް ްއަށްްޓެކްސްތަކާ ްއަިމއްލަ ްޒާުތގައި ްއޭގެ ްހަޤީޤަތް.ްރާސްލާފައި ްއެއީ ްެވސް ްއޭރުވެްސ،ްމިއަދު ްނަަގިއެގންކަން ެއއްޗެހި

ްެއްއވަރަްށް ްޓެކްސްތަކާ ްއަދި ްދައްކަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްޓެކްސްތަކެއް ްހަމަ ްނުނުކުންނާނެ. ްމާގަހެއްހެން ްނުކުންނަ ފޮޅިގެން

ްކަމެ ްއޮތް ްވެސް ްޚިދުމަތްދިނުމަކީ ްެއއްބަްސ،ްރައްޔިތުންނަށް ްއޭުރވެސް ްއެއްަބސް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަށް ްވާަހކަ ްއެ ްއ.

ްނުވަތަް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްހަމަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްސަރވިްސޗާޖާ ްނަާގ ްެއއަރޕޯޓުން ްމި ްއެެހންވީމާ، ްއެއްބަސް. ްވެސް މިއަދު

ްބު ްކަެމކޭ ްއަނެއް ްކަމެކޭ، ްއަނެއް ްކަމެކޭ،ްމިީއ ްގުޅޭ ްޖީ.އެމް.އާރާ ްމިއީ ްޚިޔާލު ްމީހެއްގެ ްވުރެްކޮންމެ ްނިންމާލުމަށް ނެ

ސީރިއަސްކޮށްްމިްވާހަކަްރަްއޔިތުންނަށްްޙަޤީޤަތްްއޮޅުންފިލުވައިދޭން؛ްމިއީްރަނަގޅުްކަމެއް.ްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްފުރާް

ް ްއަތުން ްދެވޭެނކަމުގ25ްްެފަސިންޖަރުންގެ ްުއސްމިންތަކަކަށް ްއިތުރު ްއަްށ ްތަރައްީޤ ްެއއަރޕޯްޓގެ ްނަަގއިގެްނ ޑޮލަރު

ްދުްައޅުަގނުޑގެްވާހަކަްނިންމާލަން.ްޝުކުިރއްޔާްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ްވަަރށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.އުއްމީދުަގއިްމިއަ

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:އްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަ

ްއަޅުގަ ްތަރައްޤީކުރަން ްޤައުމު ްދަނީ ްމި ްބުނަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނުކުތީްޝުކުރިއްޔާ ނޑުމެން

2118ްް ްުމއްދަތަަކށް، ްދިގު ްއެއަރޕޯްޓ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖީ.އެމް.އާރަްށ25ްްަގއި. ްސަރުކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕ އަހަރަށް

ްދިނުމަށްް ްދިވެހީންނަށް ްއެއަރޯޕރޓް ްިދވެހީންގެ ްޓަކަިއ، ްދީނަްށ ްަޓކަިއ، ްޤައުމަށް ްދިީނމާ، ްއޭތި އެގްރީމެންޓުކޮށްަފއި

ްޚަ ްބައިވަރު ްއެަތއް ްމީހުންނަށްްޓަކައި ްއެ ްއެއަރޕޯޓް ްެއ ްެވސް ްކޮށްގެން ްބަޣާވާތެއް ްބޮޑުސިްނގާ ްކޮށްގެން، ރަދުތައް

ް ްބޮލަކަށް ްކޮންމެ ްިދެވހި ްވަނީ ްޖެހިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ލަްއަކްރުފިޔާ؛ްކޮންމެގޮތެްއިވޔަސ1ްްްއޮތުމަށްފަހު،ްމިހާރު
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ްޓަަކއި.ްއެހެން ްެއއަރޕޯޓަށް ްއޮތީްުހސްއެކަނި ްމި ްމީހުންގެްދަރަނިވެރިވެފައި ްފުރާ ްއެއަރޕޯޓުން ްެފނޭ ވީމާ،ްއަުޅަގނޑަށް

ްރަނގަުޅް ްސަރުކާރު ްމި ްމީހުްނނަށް ްއެ ްބޮޑުކުރަްނވީ. ްއަދިެވސް ްބޮުޑކުރަންވީ. ްައދިވެސް ްއަދަދު ްމިދެންނެވި އަތުން

ްހެޔޮް ްގެނައީ ނޑުނމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނެންވީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްނަގަންވީ. ްހަމަ ްވަރަށް ްހިންގޭ ގޮތުަގއި

ްހެޔޮްވެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމހާރު. ްކުރަންވީ ްމަސައްކަތްތައް ްކުރަންޖެޭހ ްޓަަކއި ްގެނައުމަށް ްއަނބުރާ ްއެ ރިކަމެްއކަން.

ްކުރަމުންދަނީް ްއެ ްމިހާރު ްގެނެްސގެްނ ްބަޣާވާތެއް ްބޮޑުސިންގާ ްހިންގަމުންދަނިކޮށް ްެއ ްގެނެްސގެން ވެރިކަމެއް

ް ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްެވރިކަމެއްތޯ ްހެޔޮލަފާ ނޑުމެްންރައްޔިތުންނަށް ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުން، ްބަލަިއގަންނާނެ. ރައްޔިތުން

ނޑުމެންް އެދެމުންދިޔަްހުރިހާްކަމަކުންްއިނދިކޮޅަށްްވާހަކަދަްއކައި،ްިއނދިކޮޅަށްްވޯޓުދީްނިންމީ.ްއެެހންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ނުޑމެން ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްލިބުމަށް. ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްމާދަމައެއް ްއަދަށްވުެރްފެހި ްއެމް.ޑީ.ީޕްްއެދެނީ ްއެދެނީ މި

ވުޖޫދަށްްއަިއސްގެްނ،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާެރއްްައއިްސގެންްނޫނިއްޔާްރަްއޔިތުންނަށްްހެޔޮލަފާްވެރިކަމެއްްނުކޮށްެދވޭނޭ.ް

ްހުސްތަންކޮުޅގައިް ްހުރި ްއެބަ ްރަށްރަށުަގއި ްގިނަ ްެވސް. ްޑޮްކޓަެރއް ްދެމަފިރިއަކަށް ްކޮންމެ ްބުނަމުންގެންދިޔަ ްމީހުން އެ

ޑެއްްވެސްްހަދާފަ.ްއެއީްޑޮކަޓަރުްލިބޭނެކަުމގެްހުަވފެނުގަ.ްއެްމީހުންްބުނަމުންދިޔަ،ްޑޮލަުރގެްައގުްތިރިކުރާނެްކޮޓަރިގަް

ްކަމަށާ،ްމިް ްޖާގަނުދޭނެ ްދީނަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްދީން ްިއސްލާމް ްާރއްޖޭަގއި ްކަމަށާއި ްއަުގްތިރިުކރާނެ ްތަކެީތގެ ކަމަށާއި

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްރައްޔިތުންނޭ،ްރަްއޔިުތންނޭ،ްތިޔަްބޭފުޅުން،ްތިޔަްހުރިހާްއެއްޗެއްްބިލާހަކަށްްެވެގންދިޔައީ .ްއަުޅގަ

ްފުާރް ްއެއަރޕޯޓުން ްނަގަނީ. ްވެްސ ްފޯނުން ްނަގަނީ. ްެއއްަޗކުން ްހުރިހާ ްޓެކްސްނަގަނީ، ްމިހާރު ްހޭއަރާށޭ. ރައްޔިތުން

ްއޭް ްހިތުލާއިރަށް ްޮކށްލަން ްކަިއވެންޏެއް ްވެްސްނަގަނީ.ްނުވިތަނަކަށް ްއަތުން ްޓެކްސްަނގަނީ.ްދުނިޭޔގަިއްމީހުން ގެންެވސް

ްބަރުބޮޑުވަނީް ްހަމަ ްހަްއތަހާވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ްތަނެއް. ްޓެކްސްނަގާ ްކަމަކުން ްހުރިހާ ްމި ްނޫނިއްޔާ ްތަން ްމި ނެތް

ސަރުކާރުގެ.ްސަރުކާުރގެްސިާޔސީްމަޤާމުތައްްގިނަވަމުންދަނީ.ްރައްޔިތުންނަށްްލިބޭނެްއެއްެޗއްްނެތް.ްރައްޔިތުންްއަތުންް

ނޑުމެންގެްސަުރކާރުން،ްހަތް ތަހާވެސްްހަމަްފެލަނީ.ްހަމަްފެލަނީ.ްކޮބައިތޯްއެްދެންެނވިްތަކެީތގެްައގުްހެޮޔވެފަ.ްައޅުގަ

ްނިޒާމަކުންް ްދަތުރުފަތުރުގެ ްކަމެއް. ްއެއްވެސް ްނެތް ްކޮށްދީފައި ްމިހާތަނަށް ްނޫނިއްޔާ ްކަމެއް ްކޮށްދިން ްސަރުކާރުން ހެޔޮ

.ޑީ.ޕީގެްއޯގާތެރިްަސރުކާރުން.ްއެކަނިވެރިްމައިންާނއިްނިކަމެތިފަގީރުންްއުޅޭކަންްމުޅިްދިވެހިރާއްޖެްގުޅުަވއިލީްހަމަްއެމް

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްދައުލަތުން ްފޯރުކޮށްދިނީ ްމީހުންނަށް ްއެ 711ްްދެނެގަނެގެން، ްބެލިޔަސް ްފުރަމައިނުންްއަހަރަށް އެންމެ

ްސަ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްސަރުކާރުން، ނުޑގެދިވެހި ްއަުޅގަ ްމައުޟޫޢާްވެސްްއަޚްްރުކާރުން. ްވާހަކަދައްކަންްްބެހޭްމި ގޮތުން

ނުޑގެް،ބޭނުންވާތީވެ ްނިންމައިްއަުޅގަ ްއަޅުްވާހަކަ ްލާނީ ްފަރާތްތަކަާށިއ ްވޯޓުދެްއވި ނޑަށް ްވޯޓުނުގަ ދެްއވިްއަޅުަގނޑަށް

ް ްވިސްނުންދެއްވުންފަރާހުރިހާ ްހެޔޮ ްއަްތްތަކަށް ްދުޢާުކރަމުން. ްއެދެނީޅުއެދި ނޑު ްމާދަމާްއަދަށްވުރެްގަ އެއްްފެހި

ްދާއިރާ ްްައދިް،އަށްްްއަޅުަގނުޑގެ ްދާިއރާއަށާ ްކުރިމަތިލީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދިވެިހްރައްޔިތުންނަށްއަދި ދެއްކެވުން.ްްއެންމެހައި

عليكن ورحوت  المسّ الو. ولحمد هللންވަރުކޮށްދެްއވުން.ްރައްޔިތުންނަށްްހެޔޮްިވސްނުންްމިްއެންމެހައިްއަޅުަގނޑުްއެދެނީ

ް.هللا وبركاته
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ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްޢަބްދުނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާފަންނުްހުޅަ

ް ްަރީއސްޝުކުރިއްޔާ ްއަް.ިޢއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ނޑު 17ްްުޅގަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޯަޓކުންްއެއަރމަޖިލީހުން

ވަނ2ްްަގެނެވެނީްނަށްްމިްނެގުމާްބެހޭްޤާނޫޗާޖްްެއއަރޕޯޓްްސަރވިސްްންޖަރުންގެްއަތުންްއިންްބޭރަށްްފުރާްފަސިްރާއްޖެ

ް ްރަީއސްއިޞްލާޙޭ. ްމަޖިލީހަށްް.ޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްއަވަްސ ްތަންކޮޅެއް ްފުރަތަމަްްމިއީ އެންމެ

ް ްއައިުރގަިއ ްވެސް ްސަރުކާުރން ްއޭުރގެ ްޤާނޫނަށް ްއެހުށަހެޅިްގެންނަންެވގެންިއޞްލާޙުިމ ނޑުމެްންް. ްއަުޅގަ ުދވަހު

ް ްއަފާސްކުރީ 18ްްތުްންބިދޭސީއެްއގެ ްއަތުން ނޑުމެނ12ްްޑޮލަުރ،ްދިވެްއސެްއގެ ްައޅުގަ ްމިްްޑޮލަރު.ްމިއަދު ްފާސްކުރަން

ްދި ްދަނީ ްއަތުން ްް،ޑޮލަރ25ްުވެއްެސއްގެ ްއަތުން ްައޅުަގނޑުްކަމަށްވައެހެންެވއްޖެްޑޮލަރު.25ްބިދޭީސއެްއގެ ންޏާ

ްގޮތުް ްއުސޫޤަބޫލުކުރާ ްހަމަޖެހޭ ްީމގަިއ ްއަދިްގައި ނޑުލެއް ްއަުޅގަ ްްމެންނަށްވެްސ އުސޫލުްްހަމަޖެހޭޤާއިމެްއނުކުރެވޭ.

ްމިނުއިމުޤާ ްްކުރެިވގެން ްއާްލަތަށްދައުއުޅެީނ ްދައުލިބޭ ްނޫނިއްާޔ ްމަދުވެގެންތޯ ްބޭކާުރްމްދަނީ ްކުރަންޖެހިފައިވާ ަލތުން

ްގިނަެވގެންތޯޚަރަދު ނޑުމެންްމިހާރުްއެް.ތައް ްއެބަްއަޅުގަ ްްވަޒަްނކުރަން ްއޮތްްއެހެންވީމާ،ޖެހޭ. ްަރއްޔިތުންގެްްކުރިއަށް

ނޑުމެންްއުއްމީދުކުރަން.ްވަނަްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުންްއެްމަަސއްކަތ18ްްްްމަޖިލީހުން، އަދިްމިކަާމްކުރާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްވިސްނުމަށްް ްފުންކޮށް ްްމެދުގައި ްފުރުޞަތުްއެޓަކައި ްއެދޭނެބޭފުޅުންނަށް ްއަޅުަގނޑު ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ކަމެއް.ްްއެރުވުމަކީ

ްރައީސްް ްއެއަވެހިާރއްދިް.ޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްޖޭގެ ނުޑ25ްްރޕޯަޓކުން ްއަުޅގަ ްނަގަންޏާ ްއަތުން ްދިެވއްެސއްގެ ޑޮލަރު

ްކަންބޮޑުވާނެ. ްކުރިޔަްއަދިްވަރަށް ްމަސައްކަތެއްްކުެރވެންްވެގެންނުދޭންެއކަން ްހުރިހާ ްކުރާނަންްއޮތް .ް މިްއެކަމަކު

ްފަސި ްބިދޭސީ ްކޮންމެ ްޤާނޫނުގައި ްޖަހާފަންޖަރެއްގެ ްމިހެން ްއޮތީއަތުން ްއަޅުއި ނޑުމާ ްބިދޭސީްްގަ ްއެ ހިތަށްއަރާ

ްފައިސާްފަސި ްއެ ްއަތުންތޯޭއ ްނޫނިއްޔާމުދައްކަނީްންޖަރުގެ ްއޮޕަް. ިވޔަފާރިްްކުރަމުންދާރޭޓުދިވެހިާރއްޖޭަގއި

ްނޫނީ ްވިޔަފާރިްްކުންފުނިތަކުންތޯއޭ ްިހއްސާެވގެްނ ްކުިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްފަިއސާްރަމުންދާ ްއެ ްއަތުންތޯއޭ ދިވެހިެގން

ްނެގިގެން ްލައްކަްްޙަޤީޤަތަކީދަނީ. ްއެްއ ްްުވރެްއަށްްާރްއޖޭގައި ްބިދޭސީން ްްއެބަްގިނަ ްތެޭރގައިްުއޅޭ. ްބިދޭސީްނގެ ްއެ

ްވުރ71111ްެްގާތްަގނޑަކަށްް ްްއަށް ްގިނަ ްވަޒީފާމީހުންނަކީ ްްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްީމހުން. ްާރއްޖޭެގްްއެއަދާކުރާ ބޭފުޅުން

ްއެއަރޕޯޓު ްފުރުމަކީ ްވަތަކުން ްކަމެއް.ްއެއީ ްފަރާލާިޒމު ްދީފަިއވާ ްއަނެއްކާްް.ތްތަކަށްޒީފާ ްވެސްްމިްއެހެންެވއްޖެަކމަށްވަންޏާ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްއަތުން.ްދަނީ ްކުންފުންޏެއްގެ ްއަތުންްނޫނީ ްފަރާތެްއގެ ްީދފައިވާ ްދަނީ.ްފައިސާްްއެވަޒީފާ ްމި ބޭރުވެގެން

ްރައީސް ްއެއްފަދަްް.ޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްނެގުމެކޭ ްއަތުން ްދިވެހިންގެ ްހަމަ ްްމިީއ ނޑުމެންކަމެއް. ްއަުޅގަ

ްިދވެހިރާއްޖެޓާގެޓުކޮްށގެން ްއަްނުވާނެ ްއަށް ްމިްންނަ ްޓޫރިސްޓުންއެއް ްތެރެއަފަް،ލިއަން ްވާހަަކިއގެ ްށްތުރުެވރިންގެ

ްެއއް ްފަްހަމައެކަނި. ްމިލިއަން ްޓާގެޓުތުރުވެރިންނަށް ްކޮށްަފއި ނޑުމެން ްފަތުުރވެރިކަޓެކްއަުޅގަ ްބޮޑުކޮށް ުމގެްސްަތއް

ްފަތު ްިވސްނަނީ. ްމި ނޑާލަންތޯ ްފު ްރުސިނާޢަތް ްނައިއްިސއްޔާ ްރާއްެޖ ްވެރިން ްަހދަނީ. ްލިބޭނެތޯ.25ްްކިހިނެއްތޯ ޑޮލަރު

ްްއަށްްރާއްޖެ ްފަސޭހަ ްއާދެވޭނެ ްކަމެއް.ްފަތުުރވެރިންނަށް ްފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިޚޔާރުކުރުމަކީ ަމގު
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އިތުރުކުެރވޭނެްގޮެތްއްްނިސްބަތްްާރްނޫނިއްޔާމުންްޚަރަދުކުރާްކުސްޕެންޑުްވެރިންްދިވެހިރާއްޭޖގައިްއެއަށްފަހުަގއިްއެްފަތުރުް

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެްރާވަންޖެހޭނެއެއީ ްއަންނާތީވެްކަމެއް. ްރާއްޖެ ްނަންާރއްޖޭް،ވަދެލާތީވެްރާއްޖެް،ބޭފުޅުން ްގެ

ްއެއަްއްޖޭގެރާްް،ލާީތވެކިޔައި ްއިންޓަނޭޝަނަލް ްރޕޯޓްްމާލޭ ްނާޞިރު، ްްއިބްރާހީމް އެއަރޕޯޓުަގިއްއިންޓަނޭޝަނަލް

ްިކޔާފައި ްއެްާވނެހެޔޮނުްްޖައްސާތީއޭ ްފުރައިގެންދާތީއޭްނޫނީ ްހެޔޮުނާވނެްތަނުން ްނަގާކ25ްަްިކޔާފައި ްއެޑޮލަރު ްށް.

ްއެބަ ނޑުމެންގެްންޖެހޭދޭްތަނުން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޚިދުމަތްތަކެއް. ްމުހިއްމު ްަޤއުމަށްްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްތެެރިއން

ްނޫނިއްޔާފަސިްއަންނަ ްވެްންޖަރުން ްމީހަކު ްކޮންމެ ްފަތުރުވެރިން ްެއއަރޕޯޓުްްމިނެޓަށ45ްްސް ްގިނައިރު ްމަުޑްވުރެ ގައި

ްްއެބަ ްލަގެޖުްކްލިއަރެންސްްކުރޭ. ްަނއިްސގެންްނުލިބެގެން، ްކައު، ްންްއިމިގްރޭޝަން ްޮބޑުެވގެން.ްޓަރުގެ އުނދަގޫ

ްރަީއސް ްައޅުގަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއީ ްޙާލަުތްހުރިވަރު.ްދެން ްަޤއުމުގެ ްކަމަށ25ްްނޑުމެންގެ ްނަގަންެވއްޖެ ޏާްވަންްޑޮލަރު

ް ްއެއަފުރަންވެދެން ްމިހާރު ްޓިކެޓުަގިއ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓެްކސްގެންދާއިރުަގިއ ްހުރިްްރޕޯޓް ްނުހިމެނި ބައިގައި

ްކިހިނެއްތޯ ްްއެްއޗިހިތަކުން ްޑިޕާޗަރ ްއެވަރަށްާވނީ. ްހަމަ ްކިއޫްވެސް ްިކއޫޖެހިއްޖެޑިޖެހޭނެތޯއޭ. ްދެންްާޕަޗރގައި ްއޔާ

ނޑުމެންްބަްކުރާނެްގޮެތއްްވެސްްްކަންތައް ްެއބައަުޅގަ އެހެންވީމާ،ްމިއީްްވެދާނެތޯއޭ.ލޭްޑިްކިތަްއްފްލައިޓުޖެހޭ.ްްލައިލަން

ްރައީސްް ްމައްސަލައެއްހަްށްނައަުޅަގނޑުމެް،ޢިއްޒަތްތެރި ްޮއތް ްތަރައްޤީެއއްްެއއަރްނޫންްއްލުކުރެވެން ްރަނގަޅު ޕޯޓަށް

ް ްތަރައްޤީޕޯޓަެއއަރނުގެނެސް. ްވަރަށްށް ްިވސްނުމުގަިއ ްބަް،ބައިވަރުްްގެަނއުމުގެ ްސެމިނަރތަާކިއްވަރަްށ އިވަރު

ނޑުމެްއެބަްްމީތިްބާއްވަމުންއޭތިްއަްމތަކާއިންޕޯޒިއިްސިތަކާމަހާސިންތާ އަލިމަގެއްްނުފެނޭ.ްްއަދިްނަަކށްދޭ.ްއެކަމަކުްއަޅުގަ

ްމިްނަށްންއަޅުަގނޑުމެ ްނުފެނިގެން ްްއަލިމަެގއް ްިހގައިްއަުޅަގނޑުމެންގެއުޅެނީ ްކަން ްޖީ.އެމް.އާރުގޮތުން.ްްިދޔަތެޭރގައި

ްބޭރަށްްރާއްޖެ ްލީފޮނުވައިްްއިން ްދަޢުވާކޮްށގެން ްޖީ.އެމް.އާރުން ްއެނބުރިްވެހިރާއްޖެދިމާ ްެވސްްކަމަށްްއާދެވޭނެްއަށް

ްވެސް ްބަދަލުްއެބޭފުޅުން ްނޫނިއްޔާ ްއެްކަމަށްްލިބޭނެވިސްނަިއ، ްްވެސް ްބޭފުޅުން ްިވސްނާ. ްއެބަ ްއެްޓްމިއަދު ވޮިއޑް

ްްއިނީޝިޯއއޭ ްބޭފުުޅން ްއެބަފުޅުންްބޭްއެްބުނޭްއެބަވިދާުޅވި ްބަދަލުދޭން ްމިޖެހެއޭްނަށް ްބަދަލުދޭއިރުގައި ވަނީްް.

ް ް%ދިވެހިރާއްޖޭގެ 41ްއާމްދަނީގެ ްބަޖެޓްދައު، ް%ލަުތގެ ްާއމްދަނީގެ ްބަދަަލކަށ41ްްގެ ްމިްރުވަވާްްެއއީ އޮީތްްކަމަށް

ްއަންދާޒާކުެރވިފަ ްރައީސް. ްް.ޢިްއޒަތްތެރި ްކަންނޭނެގ. ްބޮޑުވަރު ްތަންކޮެޅްއ ްކަވަރުކުރުމަށްމިއީ އިޯތްޓަކަްްެއ

ްއަޅުަގނޑުމެ 25ްްން ްއަހަެރއްގެްޑޮލަރު ްނަގަނީ. ްއެަބއިްމި ްަދއްކަމުންދަްއކަމުންްތެރޭަގއި ާރއްެޖްްބޭފުޅުންްއެގޮސް

ްވިޔަފާރި ްއަިއއްސަ ްވަންދެްއަހަރ25ްުނުކޮށް ްމާ ްގެންދިުއން ްލާރި ްމީން ްކަެމއް ްބޮޑު ނޑުމެންނަށްްބޮޑެއްނު.ްމާ .ްއަުޅގަ

ް ްރަީއސްއެހެންވީމާ، ްއަޅުްްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނު ްމިގޮތަށް ްވިސްނާަލންޖެހޭ ނޑުމެން ްމިއަގަ ްއަނެްއކާ ދުްފާސްކުރާއިުރގައި

ް ްމަޖިލީހުގެ ްހާމިއޮތް ްފާސްކުރުމުގެ ްޤާނޫނު ްމި ްްގެންނުވާނެ.ދީފުރުޞަތުލަތުގައި ްވަނީ ްމަޖިލީހުން 85ްަރއްޔިުތންގެ

ްއިންތިޚާބުކުރެވިފަ ް.ްމެންބަރުން ްނިމ85ްެއެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެންބަރުން ްފުރާއެއަްންމަންޖެހޭނީ ންޖަރެއްގެްފަސިްރޯޕޓަކުން

ނަޑއަޅާފަްް،ނޑުމެންްޖުލައިްއެކެޭކްކިޔާަފއިއަޅުގަްނޫންތޯ.ްް،ފެށިެގންްނަގާނެތޯްންްއ1ްިޖުލައިްއަތުންް ްނުކުެމގެންްްއި،ކަ

ްނުކުމެގެން ްމާދަމާ ްރައީސްްދިޔައިމަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮ، ްަކމުދާ ްްތެއްއެއީ ްމިްްއެއީނޫން. ްމަޖިލީހަށް ހާރުްރައްޔިތުން



79 

 

ްަވގުތެއްމެ ްއިންތިޚާބުވެަފއިވާ ްްއެްވީމާްންބަރުންތަކެއް ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެް.ދޭންޖެހޭނެބޭުފޅުންނަށް ްމަހުގައި ްޖޫން

ނޫން.ްް.ްއެއީްަމްއސަލައެއްްއޮތްްކަމެއްމަްރަނގަުޅވާނެނިންމެވީްއައިްސްމިއާްމެުދގަިއްރިޢާޔަތްކޮށްފައިްގޮެތއްބޭފުޅުންް

ނޑުްުއއްމީދުކުރަީންއަޅުަގނޑުދެންް ް...އަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޞަތުއަރުވަންްއޮތީްހޯރަފުށީރުްފުމިހާރުްއަޅުަގނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްއްޔާްޝުކުރި

ްރަޝީދަށް ްއަޙްމަދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަޑަިއެގންފ2ްަ. ްއިމެންބަރުން ްމެންބަރ3ްު، ތިއްެބވި.ްްއެބަްއިއެދިަވޑަިއގެންފަން

ްފުރުޞަތުްކުރިއަށްގެންަދވާ.ނަމަްް.ްއެހެންވީމާ،ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްބޭނުންފުޅުމިނެޓުްބާކީްއޮތ3ްީ،ްއެހެންކަމުން

ް

ްހޯރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމިއަުޅގަނޑުމެް`. ްބަހުން ްމިްސްހާރު ްދިވެހިރާއްޖެްކުރަމުން ް،އިންްދަނީ

ްްރާއްޖެ ްފުރާްއިން ްްބޭރަށް ްއަތުން ްފަތުރުވެރިންގެ ްއިޞްލާޙަކަށްއެއަބިދޭސީ ްބެހޭ ްނެގުމާ ްޓެކްސް ޢިއްޒަތްތެރިްް.ރޕޯޓް

ްްރައީސް. ްހަމަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއިޞްލާޙަށްއަުޅގަ ްދަންނަވާލައިއީތާްމި ްވާހަކަ ްސަްދުކުރާ ްރުކާރަށްްއަދި

ްއާއިްބޯފެނުގެްޚިދުމަތާއިްދަމާނަރުްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްބޭނުންވާމިްރާއްްގެންނަގައިްްމިގޮތުންްލިބެންްއޮތްްފައިސާއެއް

ްމެންްޤަބޫލުކުރަންްއެބަްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ނެ.ްސީްއެހެނިހެންްޚިދުމަތްތައްްދޭންޖެހޭއަސާ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްތަބުކޮށްްވާހަކަްމިްދެއްކޭްމުޚާްރައީސާޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްްމިްމެންޖެހޭްމިއަދުްއަޅުގަ

ްތިބިްމެންބަރުންނަކީްޮކންްްއިހޮވިފަްމަޖިލީހަށްވަނަްރައްޔިތުންެގ18ްްއަދިްކުިރއަށްްއޮތްްްނާތިއްެބވިްމެންބަރުންމިއަދުް

ްމަޖިލީހުް.މެންބަރުންނެއްތޯ ްމެރައްޔިތުންނަށްތޯ ްމުހިއްމީގެ ނޑުމެންް،ންބަރުން ްއަޅުގަ ްގޮތްަތެކއްްްވިސްނައިްމިއަދު

ްޤައުމުަގިއް ްމި ްސަރުކާރެއް ްރަނގަުޅ ްއެކަށީގެްނވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްެއއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނިންމަންޖެހޭ،

ްރައީސްް ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރުކާރަކުން ްކޮންމެ ްއަންނަ ްކޮްނމެހެން ްޮއވެއްޖެްއޔާ ްސަމާލުކަންްއުފެދިފައި ގެ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނެދލާނަން ްއިހަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިންނާތީ ްކަމެްއގައި ްއެހެން ްމުިޅން ްއަދި ްނެތި އަޅުަގނޑަށް

ްވާހަކަެއްއގެް ްއެހެން ްބޭފުޅުން ްެދ ްއަމީންޢާއްމާ ްރައީާސއި ްތެދުވީާމ ްވާހަކަދަްއކަން ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްހުރީމާ ްއަުޅަގނުޑްޝައުޤުވެިރކަން ްއުއްމީދުކުރަން. ްކަމަށް ްދޭނެ ްވަގުުތކޮޅު ްއެ ްއިށީނދެލީ. ްއިހަށް ނުޑ ުޅގަ

ްރަްއޔިތުންް ްނަންގަވަމުން، ްޓެްކސް ްއެހެންނަމަވެސް ްނަްނގަވާށޭ. ްޓެކްސް ްރައީސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއުޅެނީ ްމި ދަންނަވަން

ް ްަރއްޔިތުންތަެކއްެގ ްނިކަމެތި ްަރއްޔިތުން ްނަންަގވަމުންޮގސް، ްިޑޔުޓީ ްމުއްސަނިދްއަތުން ްނަަގއިގެްނ ްަފިއސާ އަތުން

ްތަަރއްީޤވާނެް ްޤައުމު ްމި ްެއއީ ްއިންކާުރކުރަން. ްޓޯޓަލީ ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަށް ްމިކުާރ ްބިާނކުރަން ސަރުކާރެއް

ްމަސްވެރިްނެގް ްއަތުްނ، ނޑުވެިރންގެ ްދަ ްއަތުން، ްަރްއޔިތުންގެ ްބައްަލވާ! ްމިއަުދ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނޫން. ގޮތެއް
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އެކިެއކިްއޮިޑވެރިންްައތުން،ްފަޅުވެރިންްއަތުން،ްނެގުނުހާްގޮތަކަށްްޓެކްސްްއެބަްނަންގަވާ.ްެއއާްވިިދގެންްހަމަްްއަތުން

މަސްވެރިންްމަހަށްްދާންްބޭނުންވާްލުބްރިކެންޓްްއޮއިލުްންިޑޔުޓީްވެސްްއެބަްނަންަގވާ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްިމްހުރިހާް

ްސަރު ްމުްއސަނދި ްައއިސް ްކޮްށގެން ްދޭންޖެހޭްކަމެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ ްއެ ްއުފެިދެގން، ކާރެއް

ްއިންވެސްޓުކޮްށް ްމިތާނގައި ްގެނެްސ ްއިންވެސްޓަރުން ްބޮޑެތި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމޮޅު ްސަރުކާރު ްނުދެވޭނެ. ޚިދުމަތްތަކެއް

ރައްިޔތުންގެްއަތުންްފެލައިލައިގެްންދައުލަތަށްްފައިސާްހޯއްދަވާ،ްއެކަންްކުރަްއވާ.ްދިވެހިްލޮބުެވތިްނިކަމެތިކޮށްްތިއްބެވިް

ް ްޤައުމުގައި ްނޯންނާނެ.ްމި ްވިސްނުމެއް ްތަރައްޤީުކރެވޭނެ ްޤައުމު ްޮއތްއިރު،194ްްނިކުމެ،ްމި ްހަދ194ްްާރަށް ބަނދަރު

ް ްަދއްކަނީ. ްމި ްތޮށިަގނޑ194ްްުވާހަކަ ްހިތަދޫ ްއަޮތޅު ްައްއޑު ްކީްއކުރަންތޯ ްިމްދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްައޅާ ްނަރުދަމާ ަރށުގެ

ްސަބަބަކީ.ްކޮންނަ ްގެންދަންޖެހޭ ްފުންކުރަން ްނެރު ްހޯރަފުށީގެ ްހއ. ްމިއަދު ްއެކްސްަކވޭޓަރު ްއޮންަނ ްގެންޮގއްސަ ން

ްއެބަ ްޚަރަދުވެގެްނ ްޓްރާންސްޕޯޓަށް ްއޭރުން ްރައީސް. ްްޢިއްޒަތްތެރި ްރަށެއްެގ7ްްދޭ ްކޮންމެ ްމިއިން ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ްނަގަންދަް ްފަްސކޮޅެްއ ްަވއްޓާަލއިގެން ްދަތްގަޑު ްބަނދަރުން ްމިހެންވީމާްރުފިޔާ.334ްނީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިް،

ްުއފެ ްސަރުކާރުތައް ްތަރައްޤީދަންނަވަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިދިގެން ްވާހަކަ ްއެދުމެއްަގއިްކުރާ ްހެޔޮ ހެޮޔްް،ދައްކަީނކީ

ރުމުެގްވިސްނުްންކުާރއްޖެްތަރައްޤީްެއއްކޮޅުންްފަަށއިގެންްމިް،ވިސްނުމެްއގައިްނޫނޭ.ްެއގޮތަްށްނަމަްޕްލޭނެއްްކުރެިވގެން

ްގެންުގޅުއްް ްއުއްމީދުރައީސްްޔާމީން ނޑު ްުކރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަްވާެންކަމަށްްއަުޅގަ އެުކްއީސް.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމައާ

ްމި ނޑުްްއަޅުަގނޑު ްދަ ްމިރާއްޖޭގެ ްޓެކްސްދަންނަވަނީ ްމަސައްކަތުން ްކުރާ ްއެތެރެކުރާްް،ަނގަމުންވެރިން ނޑުވެރިން ދަ

ްޑިޔުޓީްނުނަން ްހެއްދެވީމަމުދާކޮޅުން ްހައްދަވާފައިްނިކަމެތިރައްޔިތުންްނިކަމެތިވަނީއޭް،ގަވާޭށ.ްއެހެން ކުުރވާފަިއް.ްއެހެން

ްމި ްވެރިންނަކީ ްިމލްކިއްޔާުތގެ ްއާމްދަނީގެ ްލިބޭ ްމިާރއްޖެއަށް ްނުދަްއަކވާށޭ. ްވާހަކަ ްދޭ ްސަބްިސޑީ ނޑުވެރިންނަށް ްދަ

ް ްބައެޤައުމުގެ ްަވކި ްއެއީ ްރައްޔިތުން. ްމިލްކިއްްހުރިހާ ްމިްއގެ ްނޫން. ނޑުވެރިްްާޔތެއް ްދަ ްއުޅޭނީ ްނޫނީްރާއްޖޭގައި އެއް

ް..ކޮންމެވެސްްކަމެްއގެްއަމިއްލަ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްުކރިމަތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްާއދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރިޕޯޓަްށްްޝުކުރިއްާޔ ވާ

ނޑަެއޅުނުްވަ ނުޑްކުރިމަތީަގއިްއެބަންގުުތްހަމަވެގެވާހަކަދެްއކުމަށްްކަ ޒަތްތެރިްއޮްތްމަނަދޫްދާއިރާގެްިޢއްްދިަޔއިރުްއަުޅގަ

ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްއަދިްފޭދޫްދާއިް.ރިޤުްއަދިްގައްދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާ

ްވެސްްއެބަްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްލަންދޫްދާއިރާގެއަދިްދެވަނަްފުރުޞަތަކަށްްމިް.ންްފަހުމީމެންބަރުްއަލްހާ

ްއެިދވަަޑއިގެން ްފުރުޞަތަށް ްދެން ްމެންބަރުއޮތް. ްދޫކޮށްަލްއވާފަްމިހާރުްެނވި ްފުރުޞަތު ްދާއިާރގެްވަނީ ްއޭދަފުށީ ްެއއީ .

ްސަލީމުޢިއްޒަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޖެހެތްތެރި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެްންކުރި.ްދެން ްރިޕޯޓުނީ ްއޮތް ެގްމަތީގައި

ް،ވަނަްނަންބަުރގެްދަށުނ3ްްގެްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(75ްަގވާއިުދގެްް،ކުރުމުގެްމަރުޙަލާްނިންމާލަން.ްއެހެންކަމުންސްބަހު
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ްގޮުތގެްއެ ްަގއިވާ ް)ށ( ްފަރާުތންްމާއްާދގެ ްސަރުކާުރގެ ްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްް،މަތިން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްާދއިރާގެ މާވަށު

ްނައަބޫބަްޖަމާލު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްކުރު ްއެއ78/71ްަންބަރު ްރާއްޖެދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބޭރަށްްރޕޯަޓުކން ފުރާްްއިން

ވަަނ3ްްމިްބިލުެގްްނޫނަށްްއިޞްލާޙުްގެނަުއމުގެްބިލު؛ެބހޭްޤާފަސިންޖަރުންގެްއަތުންްެއއަރޕޯޓްްސާރވިްސޗާޖްްނެގުމާް

ނ ްއަުޅގަ ްދެން ްިއްއވަން.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުން ްއެޖެންޑާގެްކިޔުން ްދިޔުމ11.11ްްާްޑުމެްނެގްމިއަދުގެ އެުކްދެންްނިމިގެން

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓެއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެެހން ްގެންެދވޭނެ ްކުރިޔަށް ްދެން 1:31ްއަޅުަގނޑުމެން،ްއެޖެންާޑގައި

ްމ1:31ްިވާއިުރ،ް ްގަްަވނީްާވއިރު ްވޯޓުނަގާ ްދުވަސްތަކެޭކްެއްއގޮތަށް ްއެހެން ނޑުމެްނގެ ްކުރިމަތީަގއިއަުޅގަ އައިްސްްޑި

ްރިޕޯޓުޖެހިފަ ްވަރަށްގިނަ ްމިއަދު ްމި. ްއެހެންްތަކަކަށް ްގޮއްސަ. ްހަމައަށް ްއެހުމާ ްވޯުޓ ޢިއްޒަތްތެރިްް،ކަމުންވަނީ

ްދެން ްވޯޓުމެންބަރުންނަށް ްއެއީ ްއިވިަވޑަިއގެންނެވީ ްމެ ްޓަކައި ްއެހެންވީމާނެގުމަްށ ްރަނގަބީލު. ްޖަހަންޖެހޭ ްޢިްއޒަތްތެރިް،

ްތައް ްދެއްވުމަޔާރުެވވަަޑއިެގންމެންބަރުން ްދަންނަވަން، ްވޯޓ1:31ްުށް ްކުރިޔަަގއި ްކަންތަްއ ްވާހަކަ.ްނެގުުމގެ ްގެންދާނެ ށް

ްް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްވޯޓަށްްއެހުންްް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްޢާއްމުކޮށްްޢަމަލުްދަނީްްއަޅުަގނުޑްމިހާރުްމި ވޯޓަށ12ްްްްއައިޓަމުއެޖެންޑާްކުރަމުންދާްއުސޫލުެގްމަތިންްައޅުގަ

ްކަ ްހުރި ްއިށީއެހުމަށް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ނުޑްނންކަމަށް ްއަުޅގަ ދެވަޑަިއގަތުމަށް

ހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށްްދަންނަވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަުހ(ްދަންނަވަން.ް

ްދާއި ްއަޙްހޯރަފުށީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްރާގެ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ! ްރަޝީދު ްއެޖެންާޑްމަދު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް ްމިއ12.1ްައައިޓަމު ނޑު ްއަުޅގަ ްްށް ްމަަސއްކަތްދަނީ. ްގޮސްފަިއވާްދުވަުހގެ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރޭން ތަުކގެ

ނުޑްންބަރުންްވެސްްކާޑުކޮޅުަތއްްޗެކުހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން. ކޮށްެލއްުވމަށްްދަންނަވަން.ްއަޅުގަ

ްމި ްވޯޓަށް ްްމިހާރު ްއިންޓެދަންނަވަނީ ްހުސްވެފަޕޮލިސް ްކޮމިޝަނުގެ ްގްރިީޓ ްބޭފުޅަކުްިއާވ މެންބަރުކަމަށް

ްރައްޔިތުންެގްޢައްޔަން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯއްދެވުމަށް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޓަަކއި ކުެރއްވުމަށް

ްމ. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރުްމަޖިލީހަށް ްާއމިނަތު ްއަްލއުސްތާާޛ ްއިންޓެްލިޔާގެ ްޕޮލިސް ްއިބްރާހީމް، ގްރިޓީެގްކްޝާނާ

ްމަްމެންބަރުކަމުގެ ްޢައްޔަނުކުެރއްވުމާ ްޤާމަށް ްފެމެދު ްމެންބަރުންނަށް ްގޮތަކަށްްިޢްއޒަތްތެރި ނިވަަޑއިގަންަނވާ

ްްްއވުމަށް.ވޯޓުދެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

29ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވާ:ގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެއްްްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 49ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .25ް ްޖުމްލަ .49ް ޕޮލިސްްް،އެހެންކަމުން.

ް ްހުސްވެފަިއވާ ްކޮމިޝަނުން ްޢައްޔަންއިންޓަރގްރިޓީ ްބޭފުޅަކު ްމަޖިލީހުމެންބަރުކަމަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްަޓަކއި ެގްކުރުމަށް

ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯއްދެވުމަށް އަލްުއސްތާޛާްްލިޔާގޭްމ.ް،މަޝްވަރާ

އެުރވުމަށްްޤާމަށްްޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްްމަްޝވަރާގްިރޓީގެްމެންަބރުކަމުގެްމަކްޝާނާްއިބްރާހީްމްޕޮލިސްްއިންޓެއާމިނަތުްރު

ްމަްފާސްވެއްޖެ. ްރަްއޔިތުންގެ ްގަާވއިދުގެ ްިއތުރުކުރުމ6ްަޖިލީހުގެ ްމާއްދާއެއް ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ްހުށަހެޅިފައިާވްވަނަ ށް

ްމިްހުށަހެޅުމަށް؛ ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ނޑު ްއިޞްާލޙުދަންްްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްނަވަނީ ްހުށަހެޅިތަކަށް. ް،ފުރަތަމަ

ްއަރިހުންްއެދެން.ްވާލަެދއްވުމަށްްއަމީންޢާއްމުވަތާއީދުލިބިފައިވާްއިޞްލާޙުްިއއްް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްހުށަހަޅުއްަވއިމަތިވެރި ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން ްޢިްއޒަތްތެރިްނމާމި، ްދާއިާރގެ ގިލީ

ް ްއިޞްލާޙުގެ ްމި ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމ1ްްާމެންބަރު ްވަނަ ްއިއްދާގެ ބާރާތްްފެށުމުަގއިވާ

ްއިޞްލާުޙުކރަން.ް ްގޮތަށް ްގަާވއިދުެގްް-1އަންނަނިވި ްއެ ްގަާވއިދަށް ްމަޖިީލހުގެ ްގޮތުަގއ7ްްިރައްޔިތުންގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއިތުރުކޮށް ްމާއްދާ ްއަންނަނިވި ،ް ްއޮތް ްމިހާރު ްގަާވއިދުަގއި ްމާއްދ7ްާއެ ްްވަނަ ްގަާވއިދުގެ ްއެ ކަމުގަިއ1ްްް-7އަކީ

ްން.ްހަމަޖެއްސު
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ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްުޙސައިންްމުޙައްމަދު.ދާއިރާގެްމެންބަރުްްމަތިވެރިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިބްރާހީމް.ްޤާސިމުދާއިރާގެްމެންބަރުްްމާމިގިލީްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 51ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .26ް ްޖުމްލަ ްމ51ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވާލަދެްއވުމަށްްއެދެން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިރާދީ

ްދާއި ްއުތުރު ްހުށަހަޅުއްަވއިފުވައްމުލަކު ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާރެގ ްހުޅަނގުް، މާފަންނު

ްިޢއްޒަތްތެރިދާއިރާ ްޢަބްދުްގެ ްމެންަބރު ްމަޖިލީހުގެްްޢަބްދުއްރަޙީމުްهللا ްރައްޔިތުްނގެ ްއިްޞލާޙު. ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ

)ރ(ްމިްމާއްދާގެްކުރުން.ް)ރ(ްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލާޙުްްކުރާްމާއްދާގެވަނަްމާއްދާގެްަފހަތަށްްއިތުރ6ްުގަާވއިދުގެް

ްބަޔާންް ްަގއި ް)ނ( ްކޮމިޓީގަިއްމެންބަް(ފަހެއް)5ްކޮށްފަިއވާ ްމެންބަރުންނޭ. ްޖަލްާސގަިއ ްއެ ްހުށަހަޅާނީ ްަނން ރުންގެ

5ްލާްެއވެ.ްމިގޮތަްށްެއކުލަަވއިްވާނެް(ްނަމެއްްހުށަހަޅަންފަހެއް)5ްް،ވެސްްްހިމެނުމަށްްނަންްހުށަހަޅާްކޮންމެްމެންބަރެއް
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ްޕާް)ފަހެއް( ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްކޮމިޓީގައި ްހިމެނުމަށްްމެންބަރުންގެ ޓީތަކެއް

ްޕާްއިސްކަންދޭންވާނެ ްސިޔާސީ ްހިމެނޭ ްމަިޖލީހުގައި ްއިތުރުއެވެ. ްވުރެ ްފަހަކަށް ްއަދަދު މަޖިލީހުގަިއްް،ނަމަްވާީޓތަކުގެ

ްއެވެ.ްދޭންވާނެކޮމިީޓގައިްހިމެނުމަށްްއިސްކަންްހިމެނޭްޕާޓީތަކުގެްތެރެއިންްެއންމެްގިނަްމެންބަރުންްތިބިްޕާޓީތައްްއެ

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޙަސަން.ްރާގެްެމންބަރުްމުޙަންމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ޙީމުޢަބްދުއްރަهللاްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 51ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ ްޖ26ު. .ް ްމ51ްިމްލަ ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްމެންބަ ްިޢއްޒަތްެތރި ްާދއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްަވއި،ކުޑަހުވަދޫ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްދާއިރާްރު ްމެންބަުރްވިލުފުށީ ްިޢއްޒަތްތެރި ގެ

ވަަނ7ްްކުރުން.ް)ގ(ްއަންނަިނވިްގޮަތށްްއިޞްލާޙުްވަނަްމާއްދާގ7ްެް.ދުްތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާްއިޞްލާޙުރަޝީްރިޔާޟު
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ްކަމަށްްޚާއްޞަކުރެވިަފއިވާްޯވޓިންްމާއްދާގެް)ގ(ްޯވޓުލާްމެންބަރުްއަތަށްްދޫކުރާްވޯޓުްކަރުދާސްކޮޅުަގއިްފާހަގަޖަހާނީްއެ

ްބޫތުގެްްތެރޭަގއެވެ.ް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމަދުްއާމިރު.ްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ރަޝީދުްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

52ްްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

15ްްވޯޓުްދެްއވީ:

45ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 51ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .26ް ްޖުމްލަ ްމ51ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްޢާއްމުްިއްއވަވާލަެދއްވުންްއެދެން.ްލާޙުްއަމީންދެންްޮއތްްއިޞްއިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.ް

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް،ްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަުދްހުށަހަޅުއްަވއިމަތިވެރިްދާއިާރގެްޢިއްް

ްއިޞްލާޙު ްތާއީުދކުރަްއާވފައިވާ ްއާމިރު ްއިތުރުޔިތުްނެގްމަޖިލީަރއްް.އަޙްމަދު ްފަހަތަށް ްަގވާއިުދގެ ް)ޓ(ްހުގެ ްާމއްދާގެ ކުރާ

ްއުނިކޮށް ް)ޓ(، ްތަރުތީބުކުރުން. ްައކުރުތަްއ ްނަމަވެސްް-ދެންހުރި ްޮއތް ްއެހެން ްަގއި ް)ޒ( ްމާއްދާގެ ްނަމާްފެް،މި ންނަ

ްެއވެ.ްލެއްްނުވާނެުޓްބާތިރަސްެގއެއްްއޮތުމަކުންްވޯްްފާަހގަްއަިދްނުފެންނަްނަމާްދިމާވާްގޮޅީަގއިދިމާވާްގޮީޅގައިްހެޔޮ
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ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.ްއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުދާްމަތިވެރިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވާ:ވޯޓުްނުދެއްް

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 51ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .24ް ްޖުމްލަ .51ް ްމިް. އެހެންކަމުން،

ް.ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވާލަދެްއވުންްއެދެން

ް

 ްވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއވެް

ްދާ ްޙުމަތިވެރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހުށަހަޅުއްވައިއިރާގެ ްމުޙައްމަދު ްޢިްއޒަތް،ްސައިން ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްމަނަދޫ ތެރި

ްޠާރިޤު ްްމުޙައްމަދު ްިއޞްލާޙުގެ ްމި ްިއޞްލާޙު. ްގޮތަްށ2ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްއިތުުރކުރުން.ްމާއްދާ ްހަވަލާް-3އެއް ްބަޔަކަށް ްމާއްާދއެްއގެ ްވަކި ްާމއްދާއަކަށްްނުވަތަ ްވަކި ްަގވާއިުދގެ ދީފަިއވާްބުނެވިދިޔަ

ްގުޅިެގންްބަދަލުކުރުން.ްްތަންތަންްމިްއިޞްލާޙާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 47ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .24ް ްޖުމްލަ .47ް .ް މިްއެހެންކަމުން،

ްފާ ްގަާވއިްްސވެއްޖެ.އިޞްލާޙު ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްދަންަނވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ވަަންމާއްދާގ6ްްެދުެގްއަުޅަގނޑު

ް ްއިތުުރކުރުމަށް ްމާއްދާއެއް ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުހުށަހަޅުއްވާފައިްފަހަތަށް ްއިޞްލާޙު ްާވ ްކޮމިޓީންް، ޢާއްމު

މެދުްޢިއްޒަތްތެރިްްާފސްކުރެްއވުމާް،އެކުްްޮގތުގެްރިޕޯޓަށްްމަޖިލީހުންްގެންނެވިްއިޞްލާޙުތަކާްނިންމެވިްދިރާސާކުރަްއވައި

ްދެްއވުމަށް.ްއިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުވަޑަމެންބަރުންނަށްްފެނި

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްަބިއވެރިވި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު 48ްބަުރންގެ ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .25ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،48ް. .

ް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞ6ްްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއިތުުރކުރުމަށް ްމާއްދާއެއް ްފަހަތަށް ްމާއްާދގެ ލާުޙްވަނަ

ްގޮުތގެްރިޕޯޓަށްްމަޖިލީހުންްގެންނެވިްއިޞްލާޙުތަކާްްިނންމެވިްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު،ްޢާއްމުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއަވއި

ް ްފާސްވެއްެޖ. ްއިއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައިވެިރވަަޑިއެގންނެވި ްވޯުޓަގއި ްއެޖެންއެކު ްއައިޓަމު ްގ12ެޑާ

ްތެރެއި ްމަަސއްކަުތގެ ްމިއަުދގެ ްއޮތީ ްދަންނަަވން ްވޯޓަށް ްދެން ްައއިޓަމުދަށުން ޖިންސީްް-11.3ްްންނިމިފައިާވްއެޖެްނޑާ

ްޮހއްެވވި ްދިރާސާކުރެއްވުމަށް ްބިލު ްހުއްުޓވުމުެގ ްދިރާސާކުރަްއވައިްފުރައްސާރަކުރުން ްކޮމިޓީން ްގޮުތގެްްވަގުތީ ނިންމެވި

،ްލިބިފައިވާްއިޞްާލޙުތަކަށްްއަޅުަގނޑުްވޯޓަށްްަދންނަވާނީ.ްފުރަތަމަްހުށަހެޅިތާއީދު،ްރިޕޯޓަށް.ްއެންމެްފުރަތަމަްހުށަހެޅި

ްމުްއަރިހުންްއަޅުަގނޑުްއެދެން.ްއަީމންޢާއްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވާލަދެްއވުމަށްްްލިބިފައިވާތާއީދު

 

 ްވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއވެް

ްޢިއްޒަތް ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ްރަފީޤުފުވައްމުލަކު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްްތެރި ްފުނަދޫ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ޙަސަން

ބިލުގައިް"ޖިންސީްފުރަްއސާރަކުރުމާއިްގޯނާކުރުން"ްްއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިްޞލާޙު.ތާްޢަލީްަސލީމުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްމިްފަދައިންްބަޔާންކޮށްފައިވާްއެންމެހައިްތަންތަންް"ޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުން"ްއަށްްބަދަުލކުރުން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަންނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.ްޙަސަންްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.އްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަދޫްދާއިރާގެްޢިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

11ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

44ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 45ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .23ް ްޖުމްލަ ްމ45ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްމުްައރިހުންްއެދެން.ްއިއްަވވާލަދެްއވުމަށްްއަމީންޢާއްްމަޖިލީހަށްހެއްނުވި.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިޞްލާޙުްފާ

ް

 ްވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއވެް

ްޢިއްޒަތް ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ްރަފީޤުފުވައްމުލަކު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްްތެރި ްފުނަދޫ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ޙަސަން

ްސަލީމުޢި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއިޞްލާޙުްއްޒަތްތެރި ްބިތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ .ް ްރަިއޓްްސ36ްްލުެގ ްހިއުމަން ްމާއްދާގަިއ ވަނަ

ނޑައަޅާްފަރާތަކަށްްބަދަލުކުރުމަްށ.ް ްކޮމިޝަނަށްްހަވާލާދީފައިވާްަތންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޙަސަން.ްްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިްްޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެ

ް.އްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަދޫްދާއިރާގެްޢިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

21ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްުނވި.51ް.ްޖުމްލ26ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ51ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުްނގެްއަދަދުް

ްއެދެން.ްންްއިްއވަވާލަެދއްވުމަޖިލީހަށްްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުް

ް

 ް:ވުންއިދާރީްމޭޒުންްއިްއވެް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ްރަފީޤުްފުވައްމުލަކު ްމުޙައްމަދު ްދާއިރާެގްްމެންބަރު ްފުނަދޫ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ޙަސަން

ވަނަްނަންބަރ5ްްުވަނަްމާއްާދެގް)ހ(ގ37ްްެބިލުގެްްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާްއިްޞލާޙު.ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުޢި

ކުރުމުގެްޮގތުންްއަތުގައިްހިފުމަށްފަހު،ްދޫނުކޮށްްއަތަށްްފިތުންްނުވަތަްސަލާންް-5އަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލާޙުުކރުން.ް

ްކޮއްޓުން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފުނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

25ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
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ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.47ް.ްޖުމްލ24ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ47ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްއިްއވަވާލަެދއްވުންްއެދެން.

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ްހުށަހަޅުއްަވއި،ންފުވައްމުލަކު ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްދާއިރާެގްްބަރު ފުނަދޫ

ިވް.ްބިލުގެްެދވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ގެްފަހަތަށްްއަންނަނިތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިްޞލާޙުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްަސލީމު

ްބޭުނމަށް ްމާއްދާެގ ްމި ް)ރ( ްއިތުރުކުުރން. ްއަކުެރއް ްމީހަކާްފަދައިން ްދެކޮޅަްޓަކައި، ްފުރައްސާރަކުރުުމގެްްށ ޖިންސީ

ނޑުންެނވެ.ްްމަލެއްްމިްމާއްދާގަިއވާޢަ ްގޮުތެގްމަތިންްހިންގިކަމުގައިްަކނަޑއަޅާނީްމަދަނީްމިންގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.ޙަސަންްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިްްބަރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެން

ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު.ފުނަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 42ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .22ް ްޖުމްލަ ްމ42ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވާލަދެްއވުންްއެދެން.

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްފުނަްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވަިއ،ކުްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްފުވައްމުލަ

ްސަލީމު ްއިޞްލާޙުްޢަލީ ްް.ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްއަންނަނ7ިބިލުގެ ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ްމާއްދާެއއްްަވނަ ްގޮތަށް ވި

ް ްފުރައްސާރަކުރުމާއިތުރުކުރުން. ްފަދަގޮތުްބެހޭްޖިންސީ ްފެންނާނެ ްޢާއްުމކޮށް ްސިޔާސަތު ްގެންގުޅޭ ގޮތަކަްށްްން

ކަމަށާއި،ްއެފަދަްޢަމަލުތައްްކުރާްްކުރުމަކީްޤާނޫުންހުއްދަކުރާްކަމެއްްނޫންޖިންސީްފުރައްސާރަް-ގެް)ހ(8ް.ްބެހެއްޓުން

ްފިޔަވަޅު ްމެދު ްފުރައްސާްް.އެޅޭެނކަންފަރާތްތަކާ ްޖިންސީ ްއެްބެހޭްރަކުރުމާއަދި ްްގޮތުން އްްގެންުގޅޭްސިޔާސަތުތަްތަނުގައި

ްމުަވއްޒަފުންނަށާއިް ްތަނުގެ ްްއެ ްޚިދުމަތް ްފަރާތްތަކަށްއެތަނަށް ްއަންނަ ްވަޒީފާްްލިބިގަންނަށް ްގޮތަކަށް ްފަދަ ފެންނާނެ

ގޮތުންްޝަކުވާއެްއްްބެހޭްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުމާް-)ށ(އެވެ.ްްވާނެނެއްަގއިްެބހެއްޓިފައިްހުންނަންއަދާކުރާްކޮންމެްތަ

ްބޭ ްފޯމާއިްނުންފަރާތްހުށަހަޅަން ްހުށަހެޅޭނެ ްޝަކުވާ ްއެކަމާޝަކުްތަކަށް ްއުޫސލު ްހުށަހަޅަްނވީ ްއެޅޭެންްވާ ދެކޮޅަށް

ްއެނެގން ްޢާއްމުކޮްށ ްތަންފިޔަވަޅުަތއް ްއަދާކުާރ ްަވޒީފާ ްއިންތިޒާމެއް ްފަދަ ްހުންނަންހުންނާނެ ްހަމަޖެހިފައި ްވާނެތަނުގަިއ

ް)ނ( ްފުރައްސާރަކުރުމާޖިް-އެވެ. ްވަޒީްްބެހޭްންސީ ްއެގޮތުން ްސިޔާސަތުތައް ްގެންުގޅޭ ްތަނުގައި ްއަދާކުރާ ތަނުގެްްފާ

ްެއވެ.ްްވާނެޒަފުންނަށްްސާފުކޮށްްކިަޔއިދޭންމުވައްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.ޙަސަންްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު.ފުނަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

16ްްްްްްްއވާ:ގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 43ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .22ް ްޖުމްލަ .43ް ްއެހެންކަމުން، މިް.

ްބިލުް ްހުއްޓުވުމުގެ ްފުރައްސާރަކުރުން ްޖިންސީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްފާސްވެއްޖެ. އިޞްލާޙު

ްގޮަތކަށްްމަޖިލީ ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާްސކުރުމާ ްއެކު ްއިޞްާލޙުތަކާ ްގެންނެވި ހުން

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

44ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ ްއ46ަވޯޓުަގއި ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .ް 24ްދަދު ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ46ް. ޖިންސީް،ް.

ްހުއްުޓވުމުގެް ްއިޞްލާޙުތަކާްފުރައްސާރަކުރުން ްގެންނެވި ްމަޖިލީހުން ްފާސްވުމާްބިލަށް ްމިގޮތަށް ްފާްސެވްއޖެ. އެުކްްއެކު

ްފު ްބިލުޖިންސީ ްހުއްޓުވުމުެގ ްުފރައްސާރަކުރުމާރައްސާރަކުރުން ްޖިންސީ ްވަނީ ްމިހާރު ްސުރުީޚ ގޯާނކުރުންްްއިްެގ

ުތެގްތެރެއިންްއެޖެންޑާްއައިޓަުމް.ްދެންްވޯޓަށްްދަންނަަވންްއޮތީްމިއަުދގެްމަަސއްކަވުމުެގްބިލުްމިގޮތަްށްބަދަލުވެފަޓުހުއް

ްދިރާސ11.4ްާ ްފޮނުއިތުރަށް ްބިލު،ކުެރއްވުމަށް ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ްވިަޔފާރި ްކޮމިޓީްންއިްްއވާފަިއވާ ޤްތިޞާދީ
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ްްދިރާސާކުރަްއވައި ްރިޕޯޓަށް ްޮގތުގެ ްދެންނެުވން.ްމިނިންމެވި ްހުށަހެޅިްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙެއް ްދެ ލިބިފައިވޭ.ްތާއީދު،ްބިލަށް

ެދއްވުމަށްްޢަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްިއޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވާލަްލިބިފަިއވާތާއީދު،ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްފުރަތަމަްހުށަހެޅި

ްއެދެން.

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢިއްޒަ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމެންބަރުމާފަންނު ްހުށަހަޅުއްވައިްްތްތެރި ްރަޝީދު ްިޢއްޒަތްތެިރްނމާމި،ްއިބްރާހީމް ްދާއިރާގެ ގިލީ

ްިއޞްާލޙު ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްް.މެންބަރު ްމާއްާދގ6ްެބިލުގެ ްގޮތަށްްްވަނަ ްއަންނަނިވި )ށ(

ްބިދޭސީންނައިޞްލާޙު ްިވޔަފާރިްކުރުން. ްާބވަުތގެ ްކުރެވޭނެ ްްްށ ްުއސޫލު. ްބިދޭސީް-)ށ(ް،6އަދި ންްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްވިޔަފާރިެއްއގެްހިންގަމުން ްވިްގެންދާ ްރާއްޖޭގެ ްގެއްލުންސަބަބުން ްމަޞްލަޙަތަށް ްރާއްޖޭގެ ްނުވަތަ ްއަށް ްކަމަށްްޔަފާިރ ވާ

ް ްއެ ްހިނދެއްގަިއ ްފެނިއްޖެ ްސަރުކާރަށް ްގޮެތއްެގްްވިޔަފާިރއެއްްދިވެހި ްނިންމާ ްކޯޓުން ްޝަުރޢީ ްއިޚްިތޔާރު ހުއްޓުވުމުެގ

ްލިބިގެންތިމަ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްގޮުތގެްވެން ްަގާވިއދުގަިއވާ ްޤާނޫނާއި ްހާލަތެއްގައި ްއެފަދަ ްއަދި ްއެްްެއވެ. މަތިން

ްެއވެ.ްއިންްބޭރަށްްގެންދެވިދާނެްވިޔަފާީރގެްމުދާްރާއްޖެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ންްވޯޓުދެްއވު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 48ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ ްޖ25ު. .ް 48ްމްލަ ްއެހެންކަމުން، މިް.

ްދެްއވުންްއެދެން.އިޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވާލަްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހުށަހަޅުއްވައިްްމާފަންނު ްރަޝީދު ްިޢއްޒަތްތެިރްނމާމި،ްއިބްރާހީމް ްދާއިރާގެ ގިލީ

ްޤާ ްމެންބަރު ްބިލުގެ ްއިޞްާލޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއިބްރާހީމް ްމާއްދާގ6ްްެސިމް ްގޮތަްށްްވަނަ ްއަންނަނިވި )ނ(

ްއުސޫލުް.ކުރުންއިޞްލާޙު ްއަދި ްިވޔަފާރި ްާބވަތުގެ ްކުރެވޭނެ ްބިދޭސީންނަްށ ް)ނ(6. ްދިވެހީންނާްް-ގެ ްނުވަތަ ބިދޭސީ

،ްނަމަްކުރާދާްޚިލާފަށްްޢަމަލުތައްްތަކުރާރުނާއިްަގާވއިގުިޅގެންްބިދޭސީންްރާއްޭޖގަިއްހިންގާްިވޔަފާރީަގއިްާރއްޖޭެގްޤާނޫ

ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްޑިޕޮސިޓާްމި ްސެިކޔުރިޓީ ްބުނެފަިއވާ ްނަންބަރުގައި ްދެވަނަ ްހިންްއިގެ ްރާއްޖޭަގއި ްފަރާްތތަކުން ގާްއެ

ްހިފުމުގެ ްމުދަލެއް ްސަރުކާރަށްްހިފެހެއްޓުމުގެް،ވިޔަފާީރގެ ްދިވެހި ްްޝަރުޢީްއިޚްތިޔާރު ްގޮކޯޓުން ްމަތިްންނިންމާ ތެއްގެ

ްެއވެ.ްްވެލިބިގެން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށްްޯވޓުްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ގޮތަކަށްްްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްއަދ48ަވޯޓުަގއި ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .ް 25ްދު ްޖުމްލަ .48ް ްއެހެންކަމުން، މިް.

ް ްފާްސވެއްޖެ. ްމިއިޞްލާޙު ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްްއަުޅަގނޑު ްރަޖިސްްޓރީަދންނަވަނީ ްމަޖިލީިވޔަފާރި ްބިލަށް ހުންްކުރުމުގެ

ްެދއްވުމަށް.ްނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެްެއކުްފާސްކުރުމާްގެންނެވިްއިޞްލާޙުތަކާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 47ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްް.24.ްފާްސވުމަށް ހެންކަމުން،ްވިޔަފާރިް.ްއ47ެޖުމްލަ

ްއިޞްލާޙުތަކާރަޖިސްޓްރީ ްގެންނެވި ްމަޖިލީހުން ްބިލަށް ްބިލުްކުރުމުގެ ްދެންްއެކު ްވޯޓަްށްްފާސްވެއްޖެ. ނޑު އަޅުގަ

ްމި ްްދަންނަވަން ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްއަމި،11.5ްއޮތީ ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްިވސްނެވުމަށް އްަލްއަލުން

ްބިލު، ްވިޔަފާރީގެ ްދިރާސާކުރަްއވައިއިްފަރުދުންގެ ްކޮމިޓީން ްްޤްރިޞާދީ ްއަމިއްލަ ްރިޕޯޓް. ްގޮުތގެ ފަރުދުންގެްނިންމެވި

ްބިލު، ްފާސްކުރުމާކޮްވިޔަފާީރގެ ްގޮތަށް ްިނންމެވި ްފެްމިޓީން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަކަށްްެމދު ނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްދަންނަވަން.ްްދެްއވުމަށްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

45ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިްގޮތަ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ 41ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 21ް.ްފާްސވުމަށް ްއެހެންކަމުން،ްއަމިއްލ41ްަ.ްޖުމްލަ .

މިްދަންނަވަނީ،ްދައުލަތުެގްފަރުދުންގެްވިޔަފާރީގެްބިލުްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްް

ްމެންބަރުންނަްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރުމާ ްޮގތަށް ްނިންމެިވ ްކޮމިޓީން ްިބލު، ްސިޔާސަުތގެ މުސާރައިެގ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

44ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

39ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުން،ްދައުލަުތެގ39ް.ްޖުމްލ21ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ39ްުވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްނިންމެ ްކޮމިޓީން ްބިުލ ްސިޔާސަުތގެ ްއޮތީ،ްމުސާރައިގެ ްމި ްދަންނަވަން ްޯވޓަށް ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތަށް ވި

ް ްތެރޭން ްމަަސްއކަތުގެ ްމިއަދުގެ 11.7ްމަޖިލީހުގެ ްރަޝާދުް، ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ތުާޅދޫ

ިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،ްިދވެހިރާއްޭޖގެްބިމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިްޞލާޙުގެނައުމުގެްބިލު.ްުތޅާދޫްދާއިރާގެ

ދިވެހިާރއްޖޭގެްބިމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގް،2112/1ްނާޒިމުްރަޝާދުްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް
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ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮަތކަށްްޯވޓުދެްއވުމަށްް ބިލުްކޮމިޓީންްނިންމެވިގޮތަށްްފާސްކުރުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރި

ްވަން.ދަންނަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްރާގެްމެންބަރުްނާިޒމްްރަޝާދު.ދާއިތުޅާދޫްްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

ް

45ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަިއވެރި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ 43ްވި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .22ް ްޖުމްލަ ްތުޅާޫދ43ް. ްއެހެންކަމުން، .

ިދވެހިރާއްޖޭެގްބިމާްބެހ2112/1ްްޭދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްނާޒިމުްރަޝާދުްހުށަހަޅުްއވާަފއިާވ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްގޮ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްމިއަދުގެްޤާނޫނަށް ްއޮތީ ްމި ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްފާސްވެއްޖެ.ްދެން ތަށް

ް 11.8ްއެޖެންޑާގެ ްނަންބަރުް، ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

2112/1ްް ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ދަންނަވަނީްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ިދވެހިރާއްޭޖެގ2112/1ްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްބެހޭ ބިމާ

ްކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްްް.ރިޔާޟުްރަޝީދުްރާގެްމެންބަރުދާއިްވިލުފުށީްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްް

ް

44ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަިއވެރި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ 43ްވި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .22ް ްޖުމްލަ ވިލުފުީށްް،ކަމުންއެހެން.43ް.

ްރިޔާޟުދާއިރާ ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްނަންބަްގެ ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްބިމ2112/1ްްާރު ިދވެހިރާއްޖޭެގ

ވިްގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްވޯަޓށްްދަންނަވަންްއޮތީްމިއަދުެގްގެނަުއމުގެްބިލުްކޮމިޓީންްނިންމެބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙު

ނިންމެިވްްއިޖްތިމާޢިްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއި،ްގައިްވާްޖިންސީްކުށުގެްބިލ11.9ްުމަސައްކަުތގެްއެޖެންޑާގެްތެރެިއންް

ްމި ްވޯޓަށް ްިމހާރު ްައޅުަގނޑު ްނިންމެވިްގޮތުެގްރިޕޯޓް. ްކޮމިޓީން ްބިލު ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްފާްސކުރުްދަންނަވަނީ ާމްގޮތަށް

ްދެްއވުމަށް.ްނުވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްށްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

44ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

35ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްނުދެްއވާ:ްވޯޓު

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ ްބޭނުނ35ްވޯޓުަގއި ްފާްސވުމަށް .ް ްއަދަދު 18ްވާ ްޖުމްލަ ްއެހެނ35ް. ޖިންސީްް،ކަމުން.

ަގއ11.11ްްިެއޖެންޑާްއައިޓަމުްް،އޮތީްނަވަންްމިކުށުގެްބިލުްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޯވޓަށްްދަން

ނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމިއަދުްނިންމިްމަސައްކަތް.ް ރިއްާޔގެްދަންނަވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫްއަުޅގަ

ް ްގޮތުގ115ްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ދ(ްގަިއވާ ްމާއްދާގެ ްހ.ްްވަނަ ްް/ްރާޅާހާމަތިން ރޑް)މޭޖަރްޖެނެރަލް މޫސާްް(ރިޓަޔަ

ްޖަލީލު ްދިވެހިާރއްޖެޕާކިސްތާނަްއޮފްްްބްލިކުރިޕަްޢަލީ ްޢަްށް ްސަފީރުަކމަށް ްަކނަޑއަޅާ ްއްޔަންއިން މެދުްކުެރއްވުމާ

ްދެްއވުމަށް.ްަޑއިަގއިގަންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

46ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

45ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި ްބޭނުނ45ްވޯޓުަގއި ްފާްސވުމަށް .ް ްއަދަދު 23ްވާ ްޖުމްލަ ްއެހެނ45ް. ،ްކަމުން.

ްޖުމްހޫ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްގޮުތގ115ްެރިްއޔާެގ ްަގއިާވ ް)ދ( ްމާއްދާގެ ްްވަަނ ްހ. ްމޭޖަރްމަތިން ރާޅާހާ،

ް ރޑް)ޖެނެރަލް ްއިސްލާރިޓަޔަ ްޖަލީލު ްޢަލީ ްމޫާސ ްޕާކިސްތާނަ( ްއޮފް ްރިޕަބްލިކު ްދިވެހިރާއްޖެމިކު ްަކނަޑއަާޅްްށް އިން

ްޢަ ްމަޝްވަރާކުެރއްުވމައްޔަންސަފީރުކަމަށް ްދަންނަވަީންްފާސްވެއްޖެ.ްއެުރވުމަށްށް ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު އަުޅގަ

ޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްޤާނޫނުްްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުމާވަށުްދާއިރާގެްް،ސަރުކާރުގެްފަރާތުން

ްއެއ78/71ްަްންނަބުނަ ްރާއްޖެދިވެހިާރްއޖޭގެ ްފުރާްރޕޯަޓކުން ްބޭރަށް ްފަްއިން ްެއއަރޕޯޓްްސިންޖަރުންގެ އަތުން

ްއިޞްލާޙުްްޗާޖްސަރވިސްް ްޤާނޫނަށް ްބެޭހ ްމެދުނެގުމާ ްފާްސކުރުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެިވ ްކޮމިޓީން ްބިލު ް،ގެނައުުމގެ

ްންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.ްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްމެންބަރުމާވަށުްދާއިރާގެްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

43ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުެގްް،.ްއެހެންކަމުނ33ް.ްޖުމްލ17ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ33ްުބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިް

ްް،ފަރާތުން ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުމާވަށު ްނަްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްއަބޫބަކުރު ންބަރުްޖަމާލު

ްެއއ78/71ްަ ްރާއްޖެދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެއަރްރޕޯޓަކުން ްއަތުން ްފަސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްބޭރަށް ްސަރވިސްއިން ްޗާޖްޕޯޓް

ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްނެގުމާ ްއަިއޓަމު ްއެޖެންޑާ ްފާސްެވއްޖެ. ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު މ12ްްިގެނައުމުގެ

ްނިމުނީ.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއްްނެތް.ްތް.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކ13ްަޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



102 

 

ްޖަ ްމިއަދުގެ ްކުރިން ްނިންމާލުމުެގ ްމެންަބރުލްސާ ްދަންނަވާލަންޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްސަމާލުކަމަށް މާދަމާްް.ންގެ

ްދަުއރުގެ ްމި ްބޭއްވޭނީ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގއިާވ ްހަމަްމަޖިލީހުގެ ްައދި ްޖަލްސާ. ްފަހު ްަރއްޔިތުްނެގްއެންމެ އެއާއެކު

ނޑުްގަސްތުްފަހުްޖަލްސާްކަްވަނަްމަޖިލީހުގ17ްެް،މަޖިލީހުގެ ންބަރަކަށްްވެސްްކުރަންްކޮންމެްމެމަށްްވެގެންދާނީ.ްއަޅުގަ

ް ްމިނެޓ3ްުމާދަމާ ްއެ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތެއް ްމެންބަރަގެ ްއެއްޗެއްްޢިްއޒަތްެތރި ްބޭނުންފުޅުވާ ްވިދާޅުވެލަްއަވން ކު

ްމަޖިލީހުގެ ްެދން ްފުރުޞަތެްއ. ްްވިދާޅުވުުމގެ ްއޮންނާނީ ްހެނދުނުް 2114ްއެޕްރީލ28ްްޖަލްސާއެއް ްހޯމަދުވަހު ވާ

ްގައި.9:11

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود

____________ 


