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 (هللاއީވާ ޢަްބދ ، ރައީސްނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސްތިރީފަންސަެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2022 އެޕްރީލް 25

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  5ސަލާމ ަގއި    .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން 24ތިއްބެވީ ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން  ޖަލްސާއަމި ވަގ ތ   

 ން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  11ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެއްަގއި  

 

   ންއިޢ ލާންކ ރ  ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 35/ 2022/1އޖ/ރ  ބަނަންއެޖެންޑާ  ؛ ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ން ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ  .  4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގާވއިދ ެގ  ގ ން. ރައްޔިތ ންެގ  ންރިޔާސަތ ން އަންާގ އެ ާމއްދާެގ ދަށ ން    153މަޖިލީހ ެގ  ާވ ން ފޮނ ވާފައި ކޮމިޓީވަނަ 

 .ން އަންާގފައި މި އޮތީމިޓީކަމަށް އިޤ ތިޞާދީ ކޮ  2022ޮއަގސްޓ     31 ބިލަށް  އިޢ ލާންކ ރ ން. ކ ންފ ނީެގ  ސ ންަގޑިތައް
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 އްސަލަ ކ އްލި މަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މް ޝަރީފް. އާދަދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ަމޑ ްއވަރީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ްއލި މައްސަލައެއް ލިބިފަިއވޭ. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ފާޅ ކ ރ މ ެގ   ަވނަ މާއްދާއިން ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ ޚިޔާލ   27ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ރީޢަތ ަގއި ނ ވަތަ ާގނޫނ ަގިއ ޝަސްލާމީ  ހ ށަހަޅާ ކ އްލި މައްސަލަ. އި  އިލައިހަނިނ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރާށް ޮގވަމިނިވަންކަން  

ވަނަ    19ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ނ ާވ ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަން  ކަނޑައެޅިެގން މަނާކޮށްފައި

ްއ  އަދި ާގނޫނަކ ން ހ އްދައެްއ ލިބިެގން މެނ ވީ އެއްވެސް މީހަކ  ކ ރާ އެއްވެސް ކަމެ  ،ހިނދ   ވީމާއްދާއިން ލިބިދީފައި

  ، ހިނދ   ވާނ ވާނެ ކަމަށް އެ ާމއްދާަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހ އްޓ ަވއިެގން  ޅައިހަމަ އެކަކ  ވެސް ހ ރަސްއަ

ވަނަ   115ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބ މާ ދެކޮޅަށް ހިންާގ ހަރަކާތް ހ އްޓ ވ މ ެގ ޮގތ ން ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ަގރާރ ން   ނެރ އްވާފަިއވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރިޢާޔަތްކ ރަްއވަިއެގން  އަށް  )މ(  އަދި  )ރ(  )ނ(،  މާއްދާެގ 

ދޭ މިނިވަންކަމާއެކ  ފިކ ރ ކ ރ މާއި އިސްލާމް ދީނ ެގ އަސްލަކާ ޚިލާފ ނ ވާ ވަނަ މާއްދާއިން ލިބި  27ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ޮގތްޮގތަށް    ،ޮގތެްއެގ މަތީން ަގލަމ ން އަދި އެނޫންވެސް  ޮގތްތަކާިއ ޚިޔާލ ތައް ދ ލާއި  އެ މީހެއްެގ ބ އްދިއަށް ފެންނަ 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ހަނިކޮށްފައިވާތީވެ،  މިނިވަންކަން  ބާބ    11ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ނ ރަްއކަލ ެގ  ވަނަ  ކ އްލި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    255ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ކަންވަނަ މާއްދާ ހަނިނ ކ ރެވޭނެ  27ހާލަތ ަގއި ެވސް ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ވާމީ ގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ަގރާރ ަގއި ހަވާލާދީފަިއވާ ާގނޫނީ މާއްދާތަކާއި ބައިނަލްއަ   ،ހިނދ   ވީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި 3

ތަކާއި  ގ އް ހައަސާސީ  ،އާއި ވަނަ މާއްދާ ހަނިކ ރ މަށް ބާރ ލިބިދޭ މާއްދާތަކަށް ނ ވާތީ 27މ ޢާހަދާތަކަކީ ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

  ،ވެފައި   ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ހަމަތަކ ން ެއ މިންވަރަށް ކަމަށް  16މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓޭނީ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

އެޅި ކަމ ަގއި ިވޔަސް  އް ނިގ ޅަިއަގތ މަށް ާގނޫނެއް ނ ވަތަ ަގރާރެްއ އެކަށަ ގެ އްހަ ސް  ޤާނޫނ އަސާސީން ލިބިދީފައިާވ އެްއވެ

ވަނަ 27ވަނަ މާއްދާއިން އެނެގން އޮންނާތީެވ، ޤާނޫނ އަސާސީެގ    268ވާނީ ބާޠިލ  ެއއްޗެއް ކަމަށް ޤާނޫނ އަސާސީެގ    އެ

ިއ، ސަރ ކާރ ެގ އޮފީސްތަްއ މެދ ވެރިކޮށް ހ ރަސްއަޅަ  ކަމަށް ފ ލ ހ ންނާއިމާއްދާއިން ލިބިދޭ ޚިޔާލ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަން

ފިޔަވަޅ   އިބިރ ދައްކަ ޮގވާލައަދި  ސަރ ކާރަށް  ހ އްޓ ވ މަށް  އެކަން  ގަވާއިދ ެގ    އިައޅަމ ންދާތީ  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ 

 ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހަޅަމެވެ. ޝ ކ ރިއްޔާ. 170
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 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ޭމޒ ން   މި ކ އްލި މައްސަލައަށް ޮގތެއް ނިންމާނީ އަޅ ަގނޑ ެމން ވޯޓަކ ން. އިދާރީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ވަނަ މާއްދާެގ   170)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ދެްއވ ން އެދެން.  އިވޯޓ  ރަނަގބީލ  ޖައްސަވަ

މައްސަލަ ކ ްއލި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރީ  މަޖިލީހ ަގއި   ،ދަށ ން 

 ޓ ދެްއވ ން ެއދެން. މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯ ބަހ ސްކ ރ މާ

 

 ] ވޯޓ ދެްއވ ން [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

   ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 34    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 05    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް 

 27    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    32     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  17      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭސްފާ       ެގ ނަތީޖާ: ވޯޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  އަދަދ . 34؛ ހާޒިރ ވެ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް  . 5؛ ފެންނަ  ނ ފެންނަ 

ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް  . 27؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ފާހެއްނ ިވ. . 17؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 32؛ ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  
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 ން ސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަ މަޖިލީހ ގެ ރައީ .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ  މަޖިލީހ ން ރައީސްެގ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީ   -5އެޖެންޑާ ނަންބަރ   

ޖަރ މަނ ވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅ އްވާފައި ހ ންނަާވ ސަފީރ     ،ންމަތީ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ތ( ަގިއވާ ޮގތ ގެ   115

ން މަތީ  އެ މާއްދާެގ )ދ( ގައިވާ ޮގތ ެގ  އި،އަނބ ރާ ެގންނެވ މަށް ނިންމަވަ  ،ޑްސީވީ  .ހ  ،ފްޠީއަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ލަ

އަލްފާޟިލް މަޤާމަށް  ޝާކިރ އިޝަތ   ޢާ  އެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ،ޝާން  ޓަކައި  ހަމަޖެއްސެވ މަށް  ޕެންޒީމާެގ  ގ. 

ފޮނ ވ ން.  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  ގ ޅޭ  މައްސަލައާ  އެ  ނިންމ މަށް  ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  މަްއސަލަ    ފޮނ ވާފައިވާ 

  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއާވފައިވާ ސިޓީ މަޖިލީހަށް އިްއަވވާ ދެްއވ މަށް އަމީންޢާންމ .

 

 އިްއެވވ ން: މޭޒ ން  އިދާރީ

ނަޝީދަށް މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ވެދ ންސަލާމަށް  ،ރައްޔިތ ންެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ފަހ  

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   މަތީން  115ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ޮގތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ތ(  މާއްދާެގ  ޖަރ މަނ ވިލާތަށް   ،ވަނަ 

ެގނައ މަށް   އަނބ ރާ  ލަޠީފް  އަޙްމަދ   އަލްފާޟިލް  ހ. ސީވީޑް  ހ ންނަވާ ސަފީރ   ކަނޑަައޅ ްއާވފައި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

މަތީން  115ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ނިންމާފައިވާތީ ޮގތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ދ(  ާމއްދާެގ  ޖަރ މަނ ވިލާތަށް   ،ވަނަ 

ހ ންނަވާ   ކަނޑައަޅ އްާވފައި  އަލްފާޟިލާ  ސަފީރ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޕެންޒީމާޭގ  ގ.  ޝާކިރ  ޢާކަމަށް  ޝާން  އިޝަތ  

ްއވ ން އިދެޮގތް އަންަގވަ   އެ މަޖިލީހ ން ނިންމެވި  އިދެއްވަ އިމެދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަ  ހަމަޖެއްސެވ މާ

ކަން އަންގައިދޭ ކާޑ ެގ  ރަްއޔިތެއް އިޝަތ  ޝާން ޝާކިރ ެގ ވަނަވަރާިއ ދިވެހިޢާެއކ  އަލްފާޟިލާ  އެދެމެވެ. މި ސިޓީއާ 

އި ފޮނ ވީމެވެ.  އެދެެމވެ.  ހ ކޮޕީ  ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން  ޚާދިމ ކ މ2022ްލް  ޕްރީއެ   20.  1443ރަމަޟާން    19ތިރާމް   .،  

 . ލިޙްޞާއިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަމީން މަޖިލީހ ެގޢާން  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައްޔިތ ންެގ  މައްސަލަ   ؛މ .  ޚާރިޖީދިރާސާމި  ކޮމިޓީއަށް    ކ ރ މަށް  ގ ޅ ންތަކ ެގ 

 ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން. 
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ަގއިާވ    154ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    -5.2  އެޖެންޑާ ނަންބަރ   -{ 5.2}  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( 

ޢަބްދ އްރަ  ،ންމަތީ  ޮގތ ެގ ައލްއ ސްތާޛ   އަލް  ފްއޫފަނޑިޔާރ   ފަނޑިޔާރ   އަދި  ޢަބްދ ިއބްރާހީމް  މީދ  ޙަ هللاއ ސްތާޛ  

ރވިސް ކޮމިޝަނ ން ފޮނ ްއވާފަިއވާ މަްއސަލަ ދިރާސާކޮށް  ސަ  ޮގތ ން ޖ ޑީޝަލް  ގ ޅޭ   ކަމ ެގ މަޤާމ ން ވަކިކ ރ މާފަނޑިޔާރ 

ރިވސް ކޮމިޝަނ ން ފޮނ ވާފައިވާ ސަ  ން. ޖ ޑީޝަލްޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ގ   ޮގތެއް ނިންމ މަށް އެ މައްސަލައާ

 ދެއްވ ން އެދެން. އިމ  އިްއވަޢާން މީންސިޓީ މަޖިލީހަށް އަ

 

 ވ ން: އިްއވެ މޭޒ ން  އިދާރީ

ވެހިރާއްޖޭެގ  ފަހ  ދަންނަވަމެވެ. ދި  ވެދ ންސަލާމަށް   އަރިހަށް،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ 

ފަނޑި  އަލްއ ސްތާޛ ހައިކޯޓ ެގ  އިބްރާހީމާއޫޢަބްދ އްރަ ޔާރ   ޢަބްދ  ފް  އަލްއ ސްތާޛ   ހ ށަހެޅި ޙަهللا އި  މައްޗަށް   ،މީދ ެގ 

  D-TC160(2)/TF10/2021/14ގ ޅިެގން ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ ނަންބަރ     ތަކާކ ރެވ ނ  މައްސަލަކޮމިޝަނ ން ތަޙ ޤީޤ 

މަްއސަލަ ނިމ ނ    (2022ޕްރީލް  އެ  20)  D-TC160(3)/TF10/2022/13 ނަންބަރ   ،  އި އާ( 2022ޕްރީލް  އެ  20)

ބަލާއިރ  ރިޕޯޓަށް  ަވކި   ، ޮގތ ެގ  ވެސް  ތެރެއިން  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ހައިކޯޓ ެގ  އަދި  ތެރެއިން  ފަނޑިޔާރ ންެގ 

 ފަދަ މާލީ ލ އިތަކަކާ   ޕޭމެންޓ ެގ ޮގތ ަގިއ ދެއްކ ން  ޑައ ން  1% ފަނޑިޔާރ ންތަކަކަށް ފ ލެޓ  ދީފައިވަނީ ފ ލެޓ ެގ ައގ ެގ  

ފަދަ   އަދި ފ ލެޓ  ލިބޭ މީހާ ނ ވަތަ އޭނާެގ އަނބިމީހާ ނ ވަތަ ފިރިމީހާެގ ނަމ ަގއި ޯގްއޗެްއ ނ ވަތަ ފ ލެޓެއް ނެތ ން  ، އެކ 

  ،  އެްއވެސް ދައ ރެއް ނެތިސަރ ކާރ ން ފ ލެޓ  ދިނ މ ަގއި ބަލާ އާންމ  އ ސޫލ ތަކ ެގ ވެސް ބޭރ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ

ޮގތ ަގއި އިނާޔަތެއްެގ  ދިން  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އެ  ކަނޑައެޅ މަކާ   ،ކަމާއި   ސީދާ ސަރ ކާރ ން  މަޖިލީހ ން    ރައްޔިތ ންެގ 

ހަމަޖައްސަވަނަ  152ޤާނޫނ އަސާސީެގ    އިނ ލަ ޚިލާފަށް ސީދާ ސަރ ކާރ ން  މާއްދާއާ  އިނާޔަތާއި  މި  ހައިކޯޓ ެގ    ދިން 

މީދ  ހަވާލ ވ މަކީ  ޙަهللا އިބްރާހީމް އަދި އެ ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ   ފްއޫޢަބްދ އްރަ  ފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާޛ 

ވަނަ    2ެގ  (ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ )  13/ 2010ނޫނ  ނަންބަރ   ާގ  ،ވަނަ ާމއްދާާއއި  142ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

  ، ާއއިވަނަ މާއްދާެގ )ށ( 33ވަނަ ނަންބަރާއި،   5،  ވަނަ ނަންބަރާއި  1ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  32  ،މާއްދާެގ )ށ( އާއި 

ދިޔަ ބަޔާންވެ  ،ހިނދ   ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ސާބިތ ވާ  އ3.2ާއަދި    3.1ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑ ެގ  

  އޫފް ޢަބްދ އްރަފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާޛ   ،ރިޕޯޓ  ބަލައިަގނެ  ދެން ފާހަަގކ ރ މާެއކ  ހަވާލާދެވ ނ   ޮގތ ެގ މަތީކަންކަން އެ

މަލަކީ  ޢަިއސްވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ     ،ކަމަށްމީދ  ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތ ވާ ޙަهللا އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ  

  ، ވާތީ   މަލަކަށްޢަފަދަ    އެކަށީެގންނ ވާ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއވާ ފަދައިން ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޤާމާ  154ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ރވިސް  ސަ  ޖ ޑީޝަލް)  2008/10ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ރިޕޯޓ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަދަބ ެގ ބަދަލ ަގއި   ދެ  ހަވާލާދެވ ނ 

ާގނޫނ  މާއްދާެގ    32-1ެގ  ( ކޮމިޝަނ ެގ  ނަން  4ވަނަ  ޮގތ ެގވަނަ  އަލްއ ސްތާޛ    ،ންމަތީ  ބަރ ަގިއވާ    ފަނޑިޔާރ  



2220 އެްޕރީލް  52          ޖަލްސާ                             ވަނަ   53ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

6 

 

ޢަބްދ   އޫފްޢަބްދ އްރަ އަލްއ ސްތާޛ   ފަނޑިޔާރ   އަދި  ފަނޑިޔާރ މީޙަهللا އިބްރާހީމް  ވަކިކ ރ މ ެގ ދ   މަޤާމ ން  ކަމ ެގ 

މެދ  ޮގތެއް ނިންމ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަށް ޓަކައި ހަވާލާދެވ ނ  މި ކޮމިޝަނ ެގ ނިންމ ން   މައްސަލައާ

ފޮނ ވީމެވެ.   މަޖިލީހަށް  ނަންބަރ   ތިޔަ  ކޮމިޝަނ ެގ  މި    ( 2022ލް  ޕްރީއެ  2)  JSC-B-CB/22/151ހަވާލާދެވ ނ  

މީދ ެގ މަްއސަލަ ޙަهللا އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ   އޫފްމ މާއި، ފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ އްރަނިން

ނަންބަރ    ކޮމިޓީެގ   D-TC160(3)/TF10/2022/13  ،ާއއި   D-TC160(2)/TF10/2021/14ތަޙ ޤީޤ ކ ރި 

އެކ     ގ ޅ ންހ ރި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ ކޮޕީ މި ސިޓީއާ  ރިޕޯޓ ެގ އިތ ރ ން މި މައްސަލައާނިމ ނ  ޮގތ ެގ   މައްސަލަ

ޙިސާން    ،މް. ޚާދިމަތ ކ 2022އެޕްރީލް    21،  1443ރަަމޟާން    20ތިރާމ  ަގބޫލ ކ ރެއްވ ން އެދެމެވެ.  ހ ފޮނ ވީމެވެ. އި

 .ކޮމިޝަންެގ ރަީއސް ،ޙ ސައިން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޮގތ ެގ  ވާވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި   206މ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ންޢާ  ންމީ އަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 ރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ.  އަޝިދިރާސާކ ރ މަށް ޖ ޑީން މި މައްސަލަ މަތީ

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގނައ މ ެގ ބިލ   ށް އިޞްލާޙ (އަ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ )  8/ 2020ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ޗޭންޖ ޔައެންވަ  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  ރިޕޯޓ   ރަންމަންޓް  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ރިޕޯޓ ކޮމިޓީން  މި  ހަށް  މަޖިލީ  . 

މ ޤައްރި ކޮމިޓީެގ  ސަލީމް.  ހޯރަފ ށީ  ،ރ ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ 

 މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމްދާއިރާ ހޯރަފ ށީ

 ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާލަނީއާދެ! ދެންމެ ތިޔަ ވިދާޅ ވި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޮގތ ން ބިލ  ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތް.   ގ ޅޭ  ށް ހ ށަހެޅ ނ  އިޞްލާޙ ތަކާނ (އަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫ)  2020/8

ޕޯޓަލް ނ ދާނަން.  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ން  ވަގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މ ެގ  ތަފ ސީލަކަށް  ރިޕޯޓ  ހ ރިހާ   ަގއި 

  ޮގތެްއަގިއ ހ ށަހެޅ ނ  އިޞްލާޙ ތަކާއި އަދި ކޮމިޓީން އެ އިޞްލާޙ ތަކާ   ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަށް ހ ންނާނެ. މައިަގނޑ  
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އިޞްލާޙެއް ސަރ ކާރ ން    7ޮގތެްއަގިއ    ލާނަން. ޖ މ ލައިނިންމ ންތައް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަދެކޭ ޮގތް އަދި ނިންމި  މެދ 

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރެވޭ ސާމާނ  ޓެސްޓ ކޮށް   ،ނީ. ފ ރަތަމަ ނ ކ ތާއަކީ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވަ

އޮތ ން ބަދަލ ކޮށް  ރީެގ މަސްއޫލިްއޔަތެްއެގ ޮގތ ަގއި ާގނޫނ ަގއި އޮތްމިންަގނޑ ތައް ކަނޑައެޅ ަމކީ މިނިސްޓް  ނެސެޓިފައިކ ރާ

އޫލިއްޔަތެްއެގ ޮގތ ަގއި ހިމެނ މަށް ހ ށަހަޅާފައި އޮތީ. އެ އިޞްލާޙަކަށް  ލ ން އޮތޯރިޓީެގ މަސްއިއެ މިންަގނޑ ތައް އެކ ލަވަ 

ހަމަ    ،ކޮމިޓީން ފާސްކ ރެއްވި. ދެން ދެވަނަ ކަމަކީ   އެޮގތަށްއެ އިޞްލާޙ   .މާ ބޮޑ  ބަހ ސެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ނެތް

އޮތް ާގނޫނ ަގއި  ޮގތ ަގިއ  މަސްޫއލިއްޔަތެްއެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ނިޒާ  ،އެޮގތަށް  ނަރ ދަމާެގ  ފަރ މާކ ރ މާއި ފެނާިއ   ،މ ތައް 

ޚިދ މަތްދިނ މާ  ،ގާއިމ ކ ރ ާމއި ނިޒާމ ތަކ ން  އެކ ލަވަ   އެ  މިންަގނޑ ތައް  އޮތޯރިޓީެގ  އިބެހޭ  މަސްއޫލިއްޔަތ   ލ މ ެގ 

ަގއި ހިމެނ މަށް ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙ . އެ އިޞްލާޙ  ެވސް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ. ޮގތ  މަސްއޫލިއްޔަތެްއެގ  

ދިނ މަށް ލައިސަންސް ދީފައިާވ ކޮންމެ ފަރާތަކ ން ވެސް    ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް  ، ކަށް މި އޮތީ އަނެއް އިޞްލާޙަ

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ކަނޑައަޅާ ޕްލޭނެްއ    ، ންމަތީ  އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޤައ މީ ސިޔާސަތާ

އަހަރ ން އެ ޕްލޭން   5  ،އޮތީ   އޮންނަ އޮތ ން ހ ށަހަޅާފައި މިފަހަރ  ހަދަންވާނެ ކަމަށް   އެއް  ންކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކ 

 ހ ށަހަޅ މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތ ވެެގންދިޔަ. އަދި މި އިޞްލާޙ  ބަލއިނ ަގތ މަށް ކޮމިޓީން މި  ހަދާ ޮގތަށް. ކޮމިޓީެގ ޚިޔާލ   

ވަނީ. އާންމ   ފާސްކޮށްފައި  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ެއއީ ސަބަބަކީ  އަދި ޮގތެއްަގއި  ޕްލޭންތައް  އަހަރީ   

ޮގތަށް  އެ   ،އަދި އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހޭނި  ،ބަޖެޓ ތައް މި ހަދަނީ އަހަރ ން އަހަރަށް ކަމަށް ވެފައި 

ފަސް އަހަރ ން ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޕްލޭންތައް ޔޫޓިލިޓީ    ،ާވތީ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދަސްވެފައި އޮތް ކަަމކަށް

ވާނ ވާ ބެލ މަކީ ފަސޭހަ    ،ފޮލޯކޮށް  ،ނަމަ  ކަމ ަގއި ވަނީ  ދެންނެވީ ޔޫޓިލިޓީ ޚިދ މަތްދޭ ކ ންފ ނިތަކ ން ހަދާމި ؛ތޯރިޓީއޮ

ކަމަށް ނ ވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވ ނީ. ެއހެންވީމާ، އެ އިޞްލާޙ  އެޮގތަށް ބަލައިނ ަގތީ. ހަތަރ ވަނަ 

ކަމ ަގިއ    ދަކ ރަނިވި ވަސީލަތްތައް ބޭނ ންކޮށްެގން އ ފައްދާ ހަކަތަޢާނ ންކ ރާ ހަކަތައަކީ އިފެން އ ފެއްދ މަށް ބޭ  ،ނ ކ ތާއަކީ 

ކަމަށާއި ޕްލާންޓ   ،ހަދަންވާނެ  ފެން  ހިންގަމ ންދާ  ފެށިއިރ   ޢަމަލ ކ ރަން  އަހަރ ާގނޫނަށް  ފަސް  ތެރޭަގިއ  ތައް  ދ ވަހ ެގ 

ތަކެއް ކަމ ަގއި ހަދަންވާނެ ކަމަށް ާގނޫނ ަގއި އޮތް މާއްދާ  ންޓ ޕްލާ   ބޭނ ންކޮށްެގން ހިންާގ ފެން  ދަކ ރަނިވި ހަކަތަޢާއި

ަގބޫލ ކ ރެވޭ ިއޞްލާޙަކަށް ނ ވި.  ،އ ނިކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙ   އިްއޒަތްތެރި   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީއަށް 

ބެހޭ މ އަްއސަސާތަކާއި    ހ ރި. ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ ކަމާ  ޭއެގ ވަރަށް ިގނަ މ ހިންމ  ސަބަބ ތައް އެބަ؛ ރައީސް

ވަރަށް ިގނަ މަޝްަވރާތައް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިން.    ،ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން ބަްއދަލ ކޮށް  އަދި ތަޖ ރިބާކާރ ންނާ

އޮތް މި  މިހާރ   ޚިދ މަތް ޮގތ   ާގނޫނ ަގއި  ޕްލާންޓެއްެގ  ފެން  އަލަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޚިދ މަތް    ،ދެވޭނީ  ން  ދޭ  އެ 

ނަމަ. އަދި މިހާރ  ާގނޫނ  ވ ޖޫދަށް އައ މ ެގ   ދަކ ރަނިވި ހަކަތައިން ޚިދ މަތްދޭ ޮގތަށް ނިޒާމ  ބައްޓަންކ ރެވިފަިއވާޢާއި

  ދަކ ރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލ ކ ރަން.ޢާއި ޖެހޭ އިދ ަވހ ެގ ތެރޭގަ ކ ރިން ޚިދ މަތްދޭ ފެން ޕްލާންޓްތައް ވެސް ފަސް އަހަރ 
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ދ ރ ވ ން. ތެލަށް ބަރޯސާވެފަިއވާ ޔޫޓިލިޓީ ޚިދ މަތްތަކަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ހަމަ ތެލާ  ސަބަބަކީ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބެހޭ   ތިޞާދީ ހާލަތާރާއްޖޭެގ އިޤ   ،ބޭންކ ން ނެރ ނ  ރިޕޯޓ ން  ޔޫޓިލިޓީ ޚިދ މަތްތައް ނ ހެދ ން. އެންމެ ފަހ ން ވޯލްޑ 

އަދި ކަރަންޓަށް ދޭ ސަބްސިޑީ މި ދަނީ ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން   ،ައހަރ ން އަހަރަށް ތެލަށް ދޭ  ،ޮގތ ަގއި  ރިޕޯޓ ން ފެންނަ

ވަނަ އަހަރ     2021އިތ ރ ވަމ ން. ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރާ ޕެޓްރޯލްެގ ނިސްބަތް ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން ދަނީ މައްޗަށް.  

އަހަރާ ކ ރީ  %  އޭެގ  މިންވަރ   އެތެރެކ ރި  ޑީސަލް  ރާއްޖެއަށް  މާލެއާ  73.8އަޅާބަލާިއރ   ޮގސްފަިއވޭ.    އި މައްޗަށް 

ކީ ޢަހިންަގވާ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް މަޝްރޫ  އަތޮޅ ތެރޭަގއި ދިރިއ ޅ މ ެގ ހާލަތ  ތަފާތ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ދިވެހި ސަރ ކާރ ން

ދިނ ން. ހަމައެކަނި އޭެގ ފަސޭހައަށް ޓަކައި  ަގއި  ތް އަތޮޅ ތެރޭފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަ  ،އަދި ކ ރަްއވާ މަސަްއކަތަކީ

ރައީސް   އެކަންޏެއް  ިއއްޒަތްތެރި  މާލެއާިއ  ރިޕޯޓ   ،ނޫން  ޮގތ ަގއި  ފެންނަ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަކ ން 

 ވ ރެ   ށްސަލަތައް އަތޮޅ ތެރޭަގއި މާލެއަޞިއްޙީ ޮގތ ން ބައެއް ބާވަތ ެގ މައް  ،ބަލާއިރ ގައި  އަތޮޅ ތެރޭަގއި ހ ރި ތަފާތ ތަކަށް 

މަކީ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް އަތޮޅ ތެރޭަގއި ލިބެން ނެތ ންކަން ފާހަަގވޭ. އެހެންވީމާ،  ޔ  ދިބޮޑ ތަން އިތ ރ ވެެގންދާ  މާ

ނ މަށް ސަރ ކާރ ން  އެ ތަފާތ  ނައްތާލައި ރަނަގޅ  ދިރިއ ޅ މަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތަކ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް މަގ ފަހިކޮށްދި

މި ދާއިރާއިން.  ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  ދަނީ  މި  ކ ރަމ ން  އިންވެސްޓްމަންޓެއް  ބޮޑ   ބޮޑ  ވަރަށް  މި  ކ ރެވޭ  ޮގތަށް 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ބަލާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަރ ދަމާ   ،އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ފެނާޢި  ރާއްޖޭަގއި  މ ޅި 

ނޫން. އޮޕަރޭޝަނަލް   ބޮޑ  ޚަރަދެއް ެވސް މެ. ހަމައެކަނި އިންވެސްޓްމަންޓްެގ ޚަރަދެއް  ފަތ ރާލެވިެގންދާއިރ ަގއި ެއއީ ަވރަށް

ދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސަރ ކާރ ެގ    ތަން މައްޗަށްޚަރަދ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑ 

އޮތް  އޮތް  ސިޔާސަތ   ާގނޫނ   އަދި  ނަގާ   ޮގތާއި  ނަރ ދަމާއަށް  ނޯންނާނޭ ؛ޮގތ ން  އަެގއް  އެްއވެސް  ނަާގ   ޚިދ މަތަށް 

ން. ނޫ  ދެންނެވ މަކީ ކ ށަކަށް ނ ވާނެ. ދޭތެރެއަކ ން ހޮޅިއެއް ބެދިެގން ދޭ ޚިދ މަތަކަށް ކ ޑަކ ޑަ އެްއޗެއް ނ ނަާގނެއެކޭ

އަދި މި ާގނޫނ ެގ ދަ  އެހެންނަމަވެސް، ކ ރިން ނަަގމ ންދިޔަ މައިަގނޑ  ފީތައް މިހާރ  މި ށ ން ވަނީ މި ސަރ ކާރ ން 

ރ ފިޔާެގ ފީއެއް ނަާގނެ.    4000އަކަށް ނަރ ދަމާ ގ ޅާ ކަމަށް ވަންޏާ  ގެ ށް،  ކަނެކްޝަނަ  ލާފަ. މިސާލަކަށް ކ ރީަގއިއިކަނޑަ

ބައްލަވާ    ،ރަށެްއަގއި   ރެޖ ބެލެހެއްޓ މަށް އެވް  އިމިހާރ  އެ ފީއެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނ ނަާގނެ. ނަރ ދަމާ ނިޒާމެއް ހިންަގ

މީހ ންެގ އާބާދީެގ ރަށެއްަގއި އެ ނިޒާމ  ހިންގ މަށް ފަސް މ ވައްޒަފ ން ބޭނ ންވޭ.    ދެ ހާސް، ތިން ހާސްާގތްަގނޑަކަށް  

ރ ފިޔާެގ މަހ  މ ސާރައިެގ ޚަރަދެއް. ނިޒާމ     70000އާިއ  60000ފަސް މ ވަްއޒަފ ން ބޭނ ންވޭ. އެއީ މ ސާރަިއެގ ޮގތ ަގއި  

  8800މީހ ންެގ ރަށެއްަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލި ބަލައިމ ން ާގތްަގނޑަކަށް    ތިން ހާސްނ ންވޭ.  ހިންަގން ކަރަންޓ  ބޭ

ކަރަންޓ     ،ރ ފިޔާ   70000،  60000ރ ފިޔާ ނަރ ދަމާ ނިޒާމެއް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވޭ. އެހެންވީމާ، މ ސާރައިެގ ޮގތ ަގިއ  

 ގ ޅ ންތަކާއި އެކިއެކި ޚިދ މަތްތައް މ ޅިން ހިލޭ. އިތ ރ ން މި ދަންނަވާހެންރ ފިޔާ، އަދި އޭގެ   8800ބިލ ެގ ޮގތ ަގިއ  

އެހެންވީމާ، ާގތްަގނޑަކަށް އެްއވެސް ޚަރަދެްއ ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރަންނ ޖެހޭ ޮގތަކަށް ނަރ ދަމާ ނިޒާމ ތައް ރާއްޖޭަގއި ިމ  
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ރ ކާރ ެގ ބަޖެޓަށް ެއކަށީެގންވާ  ކ ރަންޖެހޭނެ. ސަ  ށްކަމަމިދަނީ ފަތ ރާލެވެމ ން. އެހެންވީމާ، ދައ ލަތަށް ވަރަށް ބޮޑ  ޚަރަދެއް  

އަޅ ަގނޑ މެން   ާގނޫނ   މި  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް  ފެންނާނެ  މީެގ ސަބަބ ން  ބ ރައެއް 

އޭެގ   ؛ލިއިރ ަގއި ެވސް އޮންނާނީ ފެނާއި ނަރ ދަމެާގ ނިޒާމ ތަކަކީ ކަރަންޓ  އިތ ރަށް ބޭނ ންނ ކ ރާނެފ ރަތަމަ އެކ ލަވާ

ބަލައިލ މ ން ބ ން ޑީސަލް އިތ ރަށް ނާންދާނެ ނިޒާމ ތަކަކަށް ހެދޭ ޮގތަށް ާގނޫނ  ބައްޓަންކ ރީ. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލިސަބަ

މިސާލަކަށް ނަރ ދަމާ ނިޒާމެއް ނަގައިފިްއޔާ އެ ނިޒާމ  ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ކަރަންޓ  އ ފެއްދ މަށް އެބަ ބޭނ ންވޭ ސޯލާ 

ާގތްަގނޑަކަށް  . އެ ކަމަށް ހިނާގ ޚަރަސިސްޓަމ  ޑޮލަރ     9000  ،ޑޮލަރ . ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ އަންދާޒާައކީ  9000ދަކީ 

ވަންޏާއިންވެސްޓ   ކަމަށް  އި  ،ކޮށްފި  އަންނަނީ  އެ  ކަރަންޓ   ބޭނ ންވާ  ނިޒާމަށް  އެ  ހަކަތައިން. ޢާދެން  ދަކ ރަނިވި 

ވަރަށް   ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނީނޫން ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ތަރައްޤީކ ރަމ ން މި ދަ  އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ނިޒާމެއް

ކޮންެމ    ،ވަރަށް ބަިއވަރ  ރަށްރަށ ަގއި މިކަން ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. އެހެންވީާމ، ކޮންމެ ރަށަކަށް   ،ިގނަ އަދަދެއްގެ 

ކ އްލި   ގެ ޑޮލަރ   9000ނިޒާމަކަށް   ބެލިޔަސް  ބޮޑ   ޔަރޭޓ ން  އެކަށީެގންވާ  ކ ރަންޖެހެނީ  ސަރ ކާރ ން  ކަށް 

ެއހެންނަމަވެސް، މީަގއި ރަނަގޅ  ނަތީޖާއައިންވެސްޓްމެންޓެއްކަން ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން    ށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މިލިއަން ޑޮލަރ . ދެ  މީހ ންެގ އާބާދީއަކަށް ސަރ ކާރ ން އެބަ އިންވެސްޓްކ ރޭ    3000  ،ބަލާއިރ ަގއި ނަރ ދަމާ ނިޒާމަކަށް

އިތ ރ ކ ރ މަކީ އަނެްއކޮޅ ން ބަލާއިރ     9000  ށްރ ެގ ތެރެއަކ ރޭ. ދެ މިލިއަން ޑޮލަ އެބަ އިންވެސްޓ   ދެ މިލިއަން ޑޮލަރ 

އެކަމަކ  މަްއސަލައަކަށް މި  ވެސް ނޫން.    ޑޮލަރ  އިތ ރ ކ ރ މަކީ މާ ބޮޑ  އެްއޗެއް  9000ވެސް ނޫން.    ބޮޑ  އެްއޗެއް  މާ

ފެނާއި ނަރ ދަމާ    މި ސަރ ކާރަށް މިކަމ ަގއި ކ ރަންޖެހ ނ  މަސަްއކަތް އިތ ރ ވ ން. މީެގ ކ ރިން ރަށްރަށ ެގ  ،ދިމާވަނީ

ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން ެއއްފަހަރާ ކ ޑަދ ަވސްކޮޅެއްެގ ތެރޭަގއި މިހާ ިގނަ ނިޒާމ ތަްއ  ގާއިމ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްތަކެްއ ކޮށްފައި

ޑޮލަރ  އިތ ރ ކ ރ މަކީ ހަމަ ބޮޑ  ޚަރަދެއް. މި    9000ކޮންމެ ނިޒާމަކަށް    ،ސަރ ކާރަށް އަޅަންޖެހ ނީމާ ކޮންމެ ރަށަކަށް

އަހަރ  ފަހ ން   5  ، ކީއަދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ލިބިދާނެ އެްއޗެއް. މާނައަހަރ   5ކީ ޭއެގ ރިޓަރން ާގތްަގނޑަކަށް  ޑޮލަރަ   9000

އެ ސޯލަރ ސިސްޓަމ ން އ ފައްދާ ކަރަންޓަކީ ާގތްަގނޑަކަށް މ ޅިން ހިލޭ ހަމަ އ ފައްދާ ކަރަންޓަށް ވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާ،  

  ، އެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ަގއި ނިންމީ  އް. އެ ފައިދާތައް މިހެން ހ ރ މާހ ރި ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެ  މީަގއި އެބަ

ތަްއ  ދަކ ރަނިވި ހަކަތައިންނޭ. އަދި މިހާރ  ހިނަގމ ންދާ ސިސްޓަމ ޢާފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ތައް ދެން ހިންަގންޖެހޭނީ އި

 ދާ އެޮގތަށް އ ނިކ ރަން ހ ށަހެޅީމާ ކޮމިޓީެގ ޚިޔާލ . އެހެންނަމަވެސް، އެ މާއްބަދަލ ކ ރަންޖެހޭނޭ  ަގއިއަހަރޭ  5ވެސް  

ރައްޔިތ ންެގ  ރިޕޯޓ   މި  މިހާރ   އެހެންނަމަވެސް،  ނ ފެނ ނީ.  ބަލައިަގތ މަށް  އެކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ތަފާތ ވެެގން 

ހ ށަހެޅ މ ެގ ކ ރިން ސަރ ކާރާއި ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނާ މަސައްކަތްކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަ ށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ މަޖިލީހަށް 

ަގބޫލ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހަޅާފަ.  ވަނީ  މިހާރ   ރިޕޯޓަށް  ބަހ ރ ވައެއް  ޮގތ ަގއި    އަޅ ަގނޑ ެގ  އިޞްލާޙެްއެގ  ފަހ ަގއި 

ބަލައިަގންނަ ހ ށަހަޅ އްވާނެ ކަމަށް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން  މަޖިލީހަށް  ވެސް   ،ރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ ން  ހ ރިހާ  ކޮމިޓީެގ 
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އްލ ވެެގންދާނެ ކަމަށް ހަްއެގ ޮގތ ަގއި މިހާރ  އެކަން އެ އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައް ވެސް  ތާއީދ ކ ރާ އިޞްލާޙެ

އެކްސްކްލޫސިވް   ،އަނެއް އިޞްލާޙަކަށް ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅ ްއވާފައި އޮތީ ؛އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެްއޮގތަކަށް  ލައިސަންސް  ނ ލިބޭ  އޮޕަރޭޓިންގ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެވެސް  ބަދަލ ކ ރަން.  ާގނޫނ     ، ޮގތަށް 

އެކްސްކްލޫސިވިޓީއަކީ ައޅ ަގނޑ މެން ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއް ނޫން. ވާދަވެރިކަން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، 

އި ހ ރި ރަށްރަށް މީހ ން ދިރިއ ޅޭ އާބާދީެގ ޮގތ ގަ   300މީހ ން،    400ހ ރި ވަރަށް ކ ދިކ ދި ރަށްރަށް.    ރާއްޖޭަގއި އެބަ

ހ ރި. އެއިން ރަށަކަށް ވާދަވެރި މާޙައ ލެއް އޮތްކަން އޮޕަރޭޓަރަށް އެނޭގ ހިސާބ ން ވެސް ފަހަތަށް ޖެހ މ ެގ ފ ރ ޞަތ    އެބަ

ކަހަލަ ޚާއްޞަކޮށް  އެ  ،ނަމަ  ސަރ ކާރަށް ފެނިއްޖެ ،އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މީަގއި ބ އްދިެވރި ޮގތަކީ  

ވެސް ާގނ ނ ަގއި އޮތް ޮގތަށް   މިހާރ   ،ޮގތަށް   އެކްސްކްލޫސިވިޓީ ދެވޭ ، ރަށްރަށ ަގއި ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް ޮގތަށްކ ދިކ ދި

ދިނ މަށް އޮތް ޔަީގންކަން އިތ ރ ެވެގންދާނެ އެއީ އެ ޚިދ މަތ ެގ ރައްކާތެރިކަާމއި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތ ަގއި ޚިދ މަތް  .އޮތ ން

ނ ަގންނަން. ދެން ާގނޫނ ަގިއ  ހެންވީމާ، ެއ އިޞްލާޙ  ައޅ ަގނޑ މެން އެޮގތަށް ބަލައެއް ކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނ ނީ. އެ

ނަާގ ބިމ ން  ފެން  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  ޮގތ ން  އޮތް  ޖޫ  ،ނަމަ  މިހާރ   ރ ފިޔާެގ  މިލިއަން  އޮތް. އެްއ  އެބަ  ރިމަނާެއއް 

އް،  ގެ ފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، ޭއެގ ސީލިންއެއް މިލިއަން ރ ފިޔާ ެއޮގތަށް ލިޔެވި ،އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން

ެގންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރީ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން އެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއއަށް އިޞްލާޙ  ފްލޯ

ފަސް  ،ބ ނީ ދަށްެވެގން  އަ  އެންމެ  ދެމެދ ެގ  ރ ފިޔާއާ  މިލިއަން  ެއއް  ބޮޑ ެވެގން  އެންމެ  އަދި  ރ ފިޔާ  ދަދަކަށް ހާސް 

ވެސް ވީ. އެހެންވީމާ،   ރިމަނާކ ރެވޭ ޮގތަށް އެ ިއޞްލާޙ  ެގނައ ން އެންމެ ރަނަގޅ  ކަމަށް. އެޮގތަށް ކޮމިޓީން ފާސްޖޫ

އަދި ކޮމިޓީން އެ އިޞްލާޙ ތަކާ    އިއިޞްލާޙ ތަކާ   ،ޮގތެއްަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވައިލީ  ޖ މ ލަ

ޮގތް ދ ށް  ނިންމި  ،މެދ ަގއި  ދަންނަވަންއަދި  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ަވރަށް  އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  ،  ނިންމ ން.  ކޮމިޓީެގ 

މެންބަރ ން ކޮށްދެއްވި ބ ރަ މަސައްކަތް. އަދި ކޮމިޓީއަށް ަވޑައިެގން ސަރ ކާރާއި އަިމއްލަ ތަޖ ރިބާކާރ ން ކޮމިޓީއަށް ދެއްިވ  

މިޮގތަށް ނިން މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންކަން  ބޮޑ  ފަސޭހަތަކެއް ވެެގންދިޔަކަން  އަގ ހ ރި  މ މ ަގއި ވަރަށް 

 ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ަގޑިއިރ . އަޅ ަގނޑ    1ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ މ ޤައްރިރ . މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ ޖ މ ލަ  

ހ ޅ ވަ ބަހ ސްކ ރަން.  އިމިހާރ  މި  މެންބަރ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ލަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ 

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. 
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ތަނަށް ހ ށަހަޅާފައި   ކޮމިޓީަގއި ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ  މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ބިލާ ގ ޅިެގން  

ދަންނަވާ އެްއޗެއް  ރިޕޯޓަށް  އޮތް  މަޖިލީހ ން މި  މި  ކ ރިން  ކ ޑައިރ ކޮޅެއް  މީެގ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން  ލ މ ެގ 

ަގބޫ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ވާހަކަދައްކާލަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދޭތެރޭަގއި  މައްސަލައާ  ލ ކ ރަނީ.  ބޭރ ކޮށްލެވިެގންދިޔަ 

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ މި   ،ްއެގ ވާހަކަ. އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެެގއް ހަމި ދަްއކަނީ އަސާސީ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 . ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(.. 23އޮންނަނީ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،މައްސަލަެއއްބެހޭ    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވން އެދެން. ނިޒާމާ

 ރޮޒައިނާ އާދަމް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރ  ރޮޒައިނާ އާދަމްބައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެން

މައްސަލައަ ހ ށަހެޅި  ބަހ ސްކ ރަން  އިޢ ލާންކ ރައްަވއިފި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކަމަށް   ށްނައިފަރ   ނޫން 

 ވާހަކަދަްއކަވަން މި އ ޅެނީ. ެއހެންވެެގން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްެގ ސަމާލ ކަމަށް ެއކަން ެގނައީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތެރި މެންބަރ .  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ހޭވެރިކަމެއް  މިތާނަގއި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ފެއްޓީ    ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ރަނަގޅ ވެދާނެ.  ތިއްބެިވއްޔާ  ވެެގން 

 ، ަވނަ މާއްދާަގއި މި އޮންނަނީ  263  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެވަނަ މާއްދާއާ ހިސާބ ން ފެށިެގން.    23ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

އޮންނަނީ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ެގއް ހައަސާސީ   ފެން މި  ފެނާއި ނަރ ދަމާ.  ޮގތ ަގއި  ަގއި.    23ްއެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 

ކެްއެގ ވާހަކަ  ތަ ގ އްހަޤަނޫނ އަސާސީން ލިބިދީފަިއ ހ ރި  ؛ަގއި މި އޮންނަނީ ނަރ ދަާމެގ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް )ޅ(

ފާޅާކ ރ މ ެގ    ޚިޔާލ   ،ވަނަ މާްއދާ ވެސް  27މި ދެކެވެނީ. ހަމަ މި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި އޮންނަނީ  

އެްއެވއ ޅ މ ެގ މިނިވަންކަން. އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ވިސްނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،    ،ވަނަ މާްއދާ ވެސް  32މިނިވަންކަން.  
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ތަނ ން ާގނޫނެއް   މި   އަސާސީ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގިއ ދޭންނަށް  ފެނ ެގ ޚިދ މަތެއް ރައްޔިތ ން  ފެނ ެގ ވާހަކަެއއް ނ ވަތަ

މިހާރ .  ފާސްކ ރަން ނ ވޭ  ހިޔެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޖެހޭހެން  ކީްއވެެގންތޯ  ރާރަކ ން 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް   ފެން  ރައްޔިތ ންނަށް  ޓަކައި  ޓަހ ރިހާ  ގާއިމ ކޮށްދިނ މަށް  ނަރ ދަމާ  ނޫނީ  ނެރެެގން ަގކައި،  ރާރެއް 

ނ ދޭންވީ އި ނަރ ދަމާ އަޅައިރާރެއް ނެރެެގން ފެނާަގދ ތައް ފ އްދ މަށް ޓަކައި  އ މި ސަރ ކާރ ެގ ވަ   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރާރ   ަގރާރ  ަގ  ތައް ނިގ ޅަިއަގންނަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްގ އް ހަ ރައްޔިތ ންެގ  ؟ އެކަމެއް ނޫންތޯ ކ ރަްއވަންވީ؟ ކީްއވެެގންތޯ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ.   ހައްދަވަނީާގނެރެެގން  އެ  އަމިއްލަފ ޅަށް  ނެރެެގންަގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ނޫނ ތަްއ    . ރާރ  

އަޅ ަގނޑ  އެދެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ؟ ރާރ  ސަރ ކާރެއް ނޫންތޯ މިއީަގ؟ ރާރ  ސަރ ކާރެއް ނޫންތޯ މިއީަގ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރާރެއް  ަގ ދ ތައް ވީހާވެސް ައވަހަކަށްއ ރައްޔިތ ންނަށް ވީ ވަ   ،މެނިފެސްޓޯގައި ރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްދޭން ހ ރި ކަންތައްތައް 

ޔިތ ންނަށް ހާސިލ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ެގ އަޑ   ކަންތައްތައް ރައް  ނެރެެގން މި

ރާރ  ނެރެން މާ ަގރާރ  ނެރެންވީ.  ަގނޫން    އްކާތްތައް ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައެ ރަހަކަނޑ ވާލ މަށް ޓަކައި، އިދިކޮޅިެގ ސިޔާސީ  

ފެނާއި ނަރ ދަމާގެ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތްތެރި ރައީސް.  މ ހިންމ  ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ އިްއޒަ

  ،ފެނާއި ނަރ ދަމާ ސަރ ކާރ ން އެޯވޑ  މި ކ ރާ ޮގތާއި،  ޖެހޭ  ދަްއކާއިރ ، އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި އެބަ  ވާހަކަ

އ ެއވޯޑ ނ ވަތަ   އެބަސޫ ކ ރަންޖެހޭ  ބަލަން  ޮގތެއް  ލިޔެވޭނެ  ާގނޫނ ަގއި  އި  ލ ތަކެއް  ބަލަން  ރަީއސް. ޖެހޭ  އްޒަތްތެރި 

ސަރ ކާރ ަގިއ   ޓަކައި    37އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެޅ މަށް  ނަރ ދަމާ  ފެނާއި  ސަތޭކަރަށެއްަގއި  ރ ފިޔާއަށް    ނ ވަ  މިލިއަން 

އ  ބަޔަކާސޫޓެންޑަރ  ޓެންޑަރކޮށްެގން  އޮެވެގން  ހަ   ލ ން  އިދިކޮޅ ަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީ  އޭރ ަގއި  ނ ވަ ސަތޭކަ  ވާލ ކ ރެވ ނީ. 

ތަނ ަގއި ވެސް ހީވަނީ އެހެން   ، މ ޒާހަރާތައް ކ ރިއަށް ެގންދިޔައީ. މިއި ވާހަކަ ދަްއކަރަށަށް ބޮޑ ވާ    37މިލިއަން ރ ފިޔާ  

އިބްރާހީމް   މްހޫރިއްޔާޖ ލްރައީސ ؛ ވެރިކަމަށް  ހެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް ޞާލިޙްފަދަ ކަމެއް

ެއއްކަލަ    މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ވަޑަިއެގން  އިނޭގތޯ   37ވެރިކަމަށް  ެއޯވޑ  37؛ ރަށް    ކ ރާމަސައްކަތް   ،ކ ރެވިފައިރަށް 

ކ ރި . އެ އެްގރީމެންޓް ޓަރމިނޭޓްކ ރީމިނޭޓްރަށް ޓަރ  37މަސަްއކަތް ފެށޭ ހިސާބ ަގއި އޮއްވާ ެއ    ރަށ ެގ  37ހިސާބ ގައި،  

  ރަށަށް ބަދަލ ކ ރައްވާފައި   35ފަހ ން މި ހެއްދެވި ޮގތަކީ،  ؟ ވީ  ފަހ ން ކިހިނެއްތޯ.  ައގ ބޮޑޭ ކިޔާފަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބިލިއަން   1.2 ؛މިލިއަން ރ ފިޔާ ައގ  ބޮޑ ެވެގން އ ޅ ނ  މީހ ން  އީ ނ ވަ ސަތޭކަމި  ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ބިލިއަން   1.2

ބަހައްޓާފައި މި    އިރަށް ހަދަ  35ރަށ ން   37؛ ރަށް  35ރ ފިޔާއަށް އެންމެ ފަހ ން މި މީހ ން ބޭނ ންވާ ބަޔަކަށް މި  

ރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ދީެގން އައި ސަރ ކާރެއް ކޮތައް ެއވޯޑ ކ ރެިވެގން ދިޔައީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޕްރޮޖެކްޓ 

މި ސަރ ކާރަކީ. އެހެން ކީ. ެއހެންނަމަވެސް، ަވއްކަން މިއަށް ވ ރެ ތިޔާިގ ޒަމާނެްއ ދިވެހި ތާރީޚ  ނ ދެކޭ އިްއޒަތްތެރި 

ަގނޑ މެން ކަމެްއ އަޅ  ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ރައީސް. ބަލާނެ ތަނެއް ނެތް. ބަލާނެ ބަޔަކ  ނެތް
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މި ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ކަެމއް ކޮށްދޭ ހިތްވާ ކަމަށް ވަންޏާ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރަހީމް   ،ކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ

 އިންޑިއާ ައއ ޓް ބެނާއެއް ހިފަިއެގން ހ ންނަންވީ. އިންޑިއާ...  މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ. މިލަންދޫ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

އްލެއް ހޯދ މަށް ހައ ނދަޫގތަކަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ދިނ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތި

ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން    ،ާގނޫނީ ޮގތ ން ހ ށަހަޅާފަިއ ޮއތް އިޞްލާޙ  ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް

ކ ދިކ ދި އިޞްލާޙ ތަކެއް ނަމަެވސް، ވަރަށް ބޭނ ންތެރި އިޞްލާޙ ތަކެްއ ކަމަށް    ،ތެއްމ ހިންމ  މަސައްކަ  .ޖެހޭތާޢީދ ކ ރަން

ފާހަަގކ ރަން.   މަޖިލީހާއަޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙެއް  މި  މިފަދަ  އަންނަން  ނޫން.   ހިސާބަށް  ނެތިއެއް  ސަބަބ ތަކެއް  ޖެހ ނީ 

އ ފ ލާ މ ދާ  ތާއަކަށް ވެފައި ޮއއްާވ،ވެފައި ހަފ ްމ ނިމެން ާގތްރފާިއތ ވެދިޔަ ފަސް އަހަރ ެގ ޓަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ދެކ ނިން

މީހ ން ދިރިއ ޅޭ   ޮގސްހައެއްކަ ބޮނޑި ހޮޅި މ ދާ އ ފ ލާ ދޯނިތަކަށް ލައިެގން   ،ހޮޅި  ބ ނާ ނަރ ދަމާ އަޅާ  ތަކ ަގއި އެދޯނި

  ،ކޮޅަކާއި ދަކަށް ހޮޅިދޭތެރޭ އަދަ  ރަށްރަށ  ޮގނޑ ދޮށަށް ކައިރިކޮށްފައި ކޮންމެ ރަށަކަށް ފަސް ހޮޅިއާއި ފަންސަވީސް ހޮޅިއާ

އޮތީ    އޭރ  މި؟ ބާލަނީ. މި ކ ރަނީ ކީއްތޯ  ެވސް. މި އެްއޗެހި  ްއޗެހިއެ ހ ރޭ ހިލަކޮޅަކާއި ހިލަވެލިކޮޅަކާ  އޭަގއި އަދި އެބަ

ހޮޅި، ތިން ބަސްތާ ހިލަ،   ދިހަކޮންމެ ރަށަކަށް    ތާައކަށް ވެފައި ޮއއްވާހަފ .  ތާއަކަށް ވެފައިންތިޚާބަށް ާގތްަގނޑަކަށް ހަފ 

. މިއީ ވެފަ  ހަށް އޮތީ ާގތްަގނޑަކަށް މަސް ދ ވަ  ވޯޓަށް މި  !އ ޅެނީ އެ ރަށ ެގ ނަރ ދަމާ އަޅައިދޭށޯ   މި  ،ފަސް ބަސްތާ ވެލި

ައހަރ  ފާއިތ ވެދިޔަ ފަސް  ފެނާއި ނަރ ދަމާމިދޔަ  ސަރ ކާރ ން   އާދ ވަހ  ރާއްޖޭަގއި  ހިތ ން މި  ޮގތް. އަޅ ަގނޑ   އެޅި 

ބަލަރާއްޖޭގަ އައިސް   ރަށްތަކަށް  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ހިންާގލިއިރ  އިއި  ނަޒަރ   މީހ ން   ގައިލިއިރ ،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މ ޅި 

ރަށ ެގ ތެރެިއން އެ ބ ނާ ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެޅިފައި އޮތީ މި ފާއިތ ވެދިޔަ ހ ރިހާ ދ ވަހެއްެގ ތެރެއިން   187ދިރިއ ޅޭ  

ނަރ ދަމާ ވެސް ނޭޅި.   ،ށް އޮތީ ނޭޅި. ބޯފެން ވެސް ނޭޅިރަ 150ރަށ ަގއި އޮތީ. ބާކީ    30ރަށ ަގއި. އެންމެ    30އެންމެ  

އ ނދަޫގ މާލީ  މ ޅި ދ ނިޔެައށް ދިމާވި ދަތި  ،އަހަރެއްހާ ދ ވަހ  ތެރޭގައި  ތިންމި ފާއިތ ވެދިޔަ    ،މިއަދ  ސާފ  ޙަޤީޤަތަކީ

އެއްވެސް  ،އެކީަގިއ ވެސް  މި ބޮޑ  ބަލިމަޑ ކަމާ އި ނަރ ދަމާއާއި ރަށެއް ފެނާ  މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މިހާރ  ނޯންނާނެ 

ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނ ހިނާގ.  ، ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް،ސާފ  ބޯފެން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ މަސައްކަތް  ،ބޯފެންެގ މަސައްކަތް

  ކޮންމެހެން ޯވޓާ   ، ރަނަގޅަށް އެނިގެގން، މި ކ ރަނީ ކީްއކަން ެއނިގެގން  ،ކ ރެިވެގންޕްލޭން  ، ކ ރެިވެގންރަނަގޅަށް ބިޑ  

ޤީޤީ މާނައިަގއި ރަްއޔިތ ން ޙަޭއެގ  ލާ ޮގތަކަށް ނޫން.  އިފޮނ ވަ  ޅިކޮޅާއި ހޮޅިކޮޅާދޯންޏަކަށް ލާފައި ހޮ  ެއއްކަލަ  ކައިރި ވީމާ
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  ،ކ ޑަ ރަށެއް ވެސް ބޮޑ  ރަށެއް ވެސް މިހާރަކ  ނެތް  ،މި ރާއްޖޭަގއި ނެތް އެންމެ ރަށެއް ެވސް ؛އެބަ ަގބޫލ ކ ރޭ މިއަދ 

ވަނަ މާއްދާ   23އެ ބ ނާ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ގ އްހައެ ައސާސީ    ،ދ  އ ވަ  މި ސަރ ކާރ ން ވީ ؛ދ އ ބޯފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ވަ

ޔަ ހަތް އަހަރ ެގ އަނިޔާވެރި  ފާއިތ ވެދި  ، އިރ ަގިއ ވެސް އަދި މިދިޔަީމެގ ކ ރިން ސަރ ކާރ ތައް އޮތް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފިއްޔަކަށް   މަ ރީތިކޮށް ސާފ ކޮށް ލިޔެފައި އޮތް. އަކ ރަކަށްވަނަ ާމއްދާ ހަ  23އިރ  ވެސް ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ސަރ ކާރ  އޮތް 

. އެ ވިދާޅ ިވ  ބޭފ ޅ ންެގ ސާފ  މެޖޯރިޓީ އޮތް. އެ ވިދާޅ ވި އެްއވެސް ކަމެއް ނ ކ ރޭ  ބަދަލެއް ނާދޭ. މި މަޖިލީހ ަގއި އެ

ެއ ވިދާޅ ިވ    ! ކ ރިޔޯރަށެއް ކޮންޓްރެކްޓް  ތިރީށްމިލިއަން ރ ފިޔާއަށް    ނ ވަ ސަތޭކަ.  އެްއވެސް ކަމެއް ނ ކޮށް ދޫކޮށްލީ

ދެންނެވީ. ދޯންޏަކަށް ހޮޅިކޮޅެއް ލާފައި ކޮންމެ ރަށަކަށް ފަސް ހޮޅިއާއި ދޮހަ  މިކަންކަން ހނިގ ޮގތް  އިކޮންޓްރެކްޓްަގ

މި ރަށ ަގއި ނަރ ދަމާ ،  ބާލާފައި  ތެރެއަށް ވެލި ބަސްތާއަކާއި ހިލަ ބަސްތާއަކާ ޭއެގ  ،ދޭތެރޭެގ އަދަދަކަށް ބާލާފައި  ހޮޅިއާ

މިހާރ  ތިހެން    !ހޯއަށްވ ރެ މާ ސްމާޓް. ރައްޔިތ ން ބ ނީ ހޯދެން ރައްޔިތ ން ލާންވީޔޯ ވޯޓ . ރަްއޔިތ ން އެ   !ޔޯއް އަޅަނި

 . ވޯޓަށް ތިން ދ ވަހަށް ވީމަ ތި ހޮޅިކޮޅ  ހިފަިއެގން އަޔަކަސް ދެން ތިމަންނަމެން ަގބޫލެްއ ނ ކ ރާނަމޭ. މިނެހެދޭނޭ

ށްތަކ ެގ ތަރައްޤީއަށް  ދިވެހިރާްއޖޭެގ ރަ  ،ފަހަރަކ  ތި ޗާންސް ދެވޭކަށް ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި ފެންނަނީ

  ، ެގ މި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރަީއސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް  ، ޓަކައި ިމ ސަރ ކާރ ން

ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން އެ ތިބީ ވަރަށް އ ފަލ ން. ރާއްޖޭެގ  ؛ތައް ހިންަގމ ން ފ ލ ފ ލ ން ޕްރޮޖެކްޓ   ،ންލ ފ ލ ފ    ފ ލ ން،ފ ލ 

ދ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ރަނ ން  އ  އ ފަލ ން. ރައްޔިތ ންނަށް އެނޭގ ިމ ސަރ ކާރ ން ވީ ހ ރިހާ ވަ  ރައްޔިތ ން ތިބީ ވަރަށް

ބޯ އެހެންވީމާ،  ފ އްދާނެކަން.  ރާއްޖޭގަ ރަނަށް  މ ޅި  ނަރ ދަމާ  ރާއެކައްޗަކަށް އެކީ އި  ފެނާއި  ރަށ ަގއި    187  އްޖޭެގ، 

ާގނޫނ ަގިއ    ، ފީޛ ކ ރ މަށް ދިމާވާ ދަތިތައްނ ވަތަ ެއކަން ތަން  ްއ،ކ ރ މަށް ދިމާވާ ދަތިތަހިނަގމ ންދާއިރ ، ެއ އޮޕަރޭޓް 

ން ައޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. މި އިޞްލާޙަކީ  ރަހ ރި އ ނދަޫގތައް އިޞްލާޙ ކޮށްލަން ެގނައި ިއޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙ  ފާސްކ 

 މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް ކަމ ަގއި ދެކެން. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަޑ އްވަރީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް  މަޑ އްވަރީ

ނެެގން އެ ވާހަކަތައް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތ ން ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެއީ ބޭނ ންވާ އެްއޗެއް ކަަމށް ބަލައިަގ

ދެން  ޖެހެން ދެއްކ މ ެގ މާ ކ ރިން އެމް.ޑީ.ޕީން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެމް.ޑީޕީ އ ފެދިެގން ައއިއިރ  ވެސް، ައދި ވަރަށް ފަހަކާ

ތައް މި ފ ރ ޞަތ   ،ކ ރ މާއިފާޅ   ޚިޔާލ   ،އ ޅ މާއި އެކ  ެއއްވެ   ވަންކަމާމި  ،ކ ރަމ ން ެގންދިޔައީވަކާލާތ  ބޮޑަށް    ވެސް، އެންމެ
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ަވނަ    27އަރ ވާފައި  އެހާ ފޯރި  ،ކޮށްދިނ މ ެގ މައްޗަށް. ޤާނޫނ ައސާސީަގއި އެ މާއްދާ ލިޔ މ ަގއި ވެސްދިވެހިންނަށް ފަހި

މި   ، ބާރ ެއޅ މާއި  ،އި ަވރަށް ބޮޑަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެްއބައިވ މާއި ލ މ ގަ އިވަނަ މާްއދާ ވެސް އެކ ލަވަ  32މާއްދާ ވެސް،  

ތަނ ަގއި ފެނާއި   ހ ރިހާ ކަމެއް ވެެގން ކ ރެވިެގންދިޔަ މަސައްކަތެއް ެއއީ. ެއހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

  ، ތާަގއި ފެނިެގންދިޔައީ ދިޔަ ހަފ އަރާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ނިމިެގންތަށްނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ މި ދައްކާިއރ  އަޅ ަގނޑ  ހި

ލިބިދީފައި  ބާރ ތަކެއްގެ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ  ބޭނ ން  ނ ވާ  ނެރ އްވި ަގކ ރައްަވއިެގން  ތަން.   ރާރެއް 

އެ   ވެސް  އެއީ ަގއ ފެދ މ ަގއި  ބޭ   ،ރާރަކީ  އެއްޗެއް.  އޮތް  ަގރާރ ބާޠިލ   ލިޔެފައި  މަޒ މޫނެްއެގ ސިފައިަގއި  އޮތް  ވެފައި 

އެވަރ  ކަމެއް    ،ރެްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީރާަގ

ރާރ ެގ ސަބަބ ންތޯ ނ ވަތަ  ަގ  އ ޅެނީ އެ   ރާރަކ ން ނެރ ނ އިރ  ނ ރައްކާ ެވެގން މިަގ  ެގޖ މްހޫރިްއޔާރައީސ ލް  އިރާއްޖޭގަ 

އެހެން ވަނީ  ނ ރައްކާ  ސަލާމަތަށް  ކަންތައްތަކެއް ޤައ މީ  ސަބަބ ންތޯ  ަގއި   ސިޔާސަތ ެގ  ެގންގ ޅ ނ   ސަރ ކާރ ން  ؟ މި 

ޯގސްވެެގންތޯ ހައިރާންވޭ؟ ސިޔާސަތ ތައް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އެއްޗަކީ.  ވިސްނާލަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ     ،މިއީ 

 ތަނަށް ެގނެސް ހ ށަހެޅީމާ   ަގނޑ މެން މިތަކ ެގ ވާހަކަ އަޅ  ގ އް ހައ ޅ މ ެގ  ފާޅ ކ ރ މާއި އަދި އެްއވެ   ޔާލ ޚިއެކ     މިނިވަންކަމާ

އޮތް  365މިއަދ    ލީޑ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ތިބޭ  ސަރ ކާރަ  ،މެންބަރ ން  މެޖޯރިޓީ  އެ   ށްސ ޕަރ  މިއަދ   މަޖިލީހަކ ން  އޮތް 

ަގިއ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ؟ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށް އެމް.ޑީޕީ މިއަދ  ވ ޖޫދ ަގއި ނެތީބާވައޭ  ،ައރާއަޅ ަގނޑ  ހިތަށް  ބޭރ ކޮށްލީމާ

އ ވެމ ން އެމް.ޑީ.ޕީ  ަވކާލާތ ؟ ދަނީބާވައޭވެސް  ޮގތަށްކ ރީަގއި  އެ    ،ކ ރި  ފަރާތްތައްވަކާލަތ ކޮބައިބާވައޭ   ؟ކ ރެްއވި 

ހަމަ ހައިރާންވޭ.  އަޅ ަގނޑ  ؟ ދެއްކި ބޭފ ޅ ން މިއަދ  ކިހިނެއްތޯ އެ ހައްދަވަނީ  ވާހަކަ  އެމް.ޑި.ޕީެގ ސިފައިަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ހިތަށްކޮން   ،ކަމަކަށްކޮން އަޅ ަގނޑ   ފިތިެގންބާއޭ  ޚިޔާލ   ،ައރާޮގތަކަށް  ހޯދ މ ެގ ގ އް ހަފާޅ ކ ރ މ ެގ    މިނިވަންކަމާއި   

ބަހެއް ނ ބ ނެވޭ ހިސާބަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހާލަތ  ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ     އަށް.ޕީ ކ ރ މ ެގ މަްއޗަށް އެމް.ޑީއެކަން ކަށަވަރ ،  މައްޗަށް

ބަ އެނޭގ އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ކ ލައެއް ޖަްއސާފައި ޕާޓީެއއް ވެރިކަމަށް  ހަމަ ހައިރާންވޭ. މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

އެ ސަރ ކާރެްއަގއި ސަރ ކާރަކ ން    ކަން.ންކ ރަނީ ސަރ ކާރ ލްފަހ ަގއި ދެން ކޮންޓްރޯކަމަކ ، ވެރިކަމަށް ައއ މަށް  އްއައެ 

ދަނީ.   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން މި  އްންޒަރެފެންނާނެ މަ  ، ދެންމާ ދިޔައިބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް ކަންތައްތަްއ ކ ރެިވެގން

ކަންބޮޑ ވޭ ވަރަށް  ވެއްޖެއްޔާ   މި  . އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ދާ  ކަންތައްތައް  ޮގތަށް  އަޅ ަގނޑަކަށް    ،ދާ  ވެސް  އެމް.ޑީޕީއެއް 

ޓީ  ޕާ މަލްޓިދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ، . އެޮގތަށް އެކަން ދާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާއްހެނެނ ޭވ ކ ރީަގއި އޮތް އެމް.ޑީޕީ އޮންނާނެހިޔެއް

ރާއްޖެައކ  ނޯންނާނެ.   ،ޑިމޮކްރަސީެއއް އ ފެދިެގން އަިއސް ޕާޓީތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް ދޭ ޚިދ މަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރާރެއް ނ ނެރެވޭނެ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ަގކަމެއްަގއި    ކޮންމެރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް ކޮންމެ

އެހީތެރިކަމެއް ެވސް ފޯރ ކޮށްދެއްވާނެ ބޭފ ޅަކ    ،އްވާނެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްދެއެ  ، އެފަދަ ކަމެއް ކ ރަްއވާނެއެކަން. ކައިރީަގއި

މި  ނެތ ނީމާ ަގބޫލ ކ ރެެވނީ  ިމއީ    ކަމަށް  އެޅ ްއވީ.  އެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ެއއްެއޗެްއ  ޅަ  ޤީޤަތ ަގިއ  ޙަވަރ ެގ 



2220 އެްޕރީލް  52          ޖަލްސާ                             ވަނަ   53ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

16 

 

ވެސް  ކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ މިއީ ކަިއރީަގއި އެހީތެރިކަން  ރަްއވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑަ ކ   ައކ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

  ،ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވާނީ ހަމަ ފައްޓަވަމ ން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން   .ފޯރ ކޮށްދޭނެ ބަޔަކ  ތިބެެގން ކ ރައްވާނެ ކަމަކަށް

ހިންޭގ    އްެގ ަމއްޗަކަށެރާރ ަގރާރެކޭ. އެ  ަގބާޠިލ     ،ވެސް ެއއްެވސް އަސްލެއް ނެތް، ޙަޤީޤަތެްއ ނެތް  މިއީ އ ފެދ މ ަގއި

ނ ވާނެ.  ޙަޤީޤަތ ަގއި ރާއްޖޭަގއި އަމ ރ މަޢ ރޫފ  ހިންާގ އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ކަންކަން ކ ރެިވެގން  އްއެްއވެސް އަމ ރަކަށެ

 ...ންއަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބެހޭ މައްސަލައެއް.   ނިޒާމާ ،ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ 

އިނ މަށް އަޑ އަހާލައިެގން  ވަންދެން  ނެީގއިރ ކޮޅެއް  ނ ކ ތާެއއް  ނިޒާީމ  ވެސް    . ފަހ ،  ހަޤީޤަތ ަގއި  ކީ  ޢަޟޫއ މަ ހަމަ 

އައްސަވާލަންރާރ ތޯަގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ދ އްވަ   ދަތްދޮޅި  މިތާ  65ނ ލާ  އިެވެގން.  ެއ  ބައްތި  މެންބަރ ން  ވަިއެގން 

ބ ނާ ވާހަކައަށް ޖަާވބ ދާރީވާން އަޅ ަގނޑ މެން ެއ  އެ  ވެެގން  ރާރ ަގ ތިބެނީ ހަމަ. ބޭެގން އަޅ ަގނޑ މެން މިފ ރ ޞަތ  ދީ

 ކަށް. ޢަޟޫއ މަ ނެތްފ ރ ޞަތ  ދީެގން މި ތިބެނީ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   މަޑ އްވަރީ

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް  މަޑ އްވަރީ

ކ ރ ވ ން. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން ކަމަށް ވިޔަސް، ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރ ން  ެގ ޒިންމާއަކީ ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީހ މަޖިލީ

ތަނ ަގއި ދަްއކާ ވާހަކައާއި ކ ރާ ކަންތައްތައް ވާންޖެހޭނީ   މި  ،ވިޔަސް، އަދި އެހެން ޕާޓީތަކ ން ކަމަށް ވިޔަސް   ކަމަށް

ކަންކަން ކ ރާނެ މަގ  ދައްކާނެ    ،ރަނަގޅ  މަގ ން   ،ރޯވެރިވާ ސަހަ   ،ފާރަވެރިވާ އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ސަރ ކާރަށް ވެސް  ދިވެހި  

ހަމައެކަނި އިންތިޚާބެއް    ،ބައެްއެގ ޮގތ ަގއި ވާންޖެހެނީ. އެއްެވސް ހާލެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ވަކި ކަމަކަށް ޓަކައި

ރ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް ކަންތައްތައް ެގންދިއ މަށް ޓަކައި  ހަމައެކަނި މި ސަރ ކާރ  އޮތްހާ ވެސް ކަމަކީ ސަރ ކާ  ،އައީތީވެ

ދަނީ އެއް    ޤައ މ  މި  ެގއަޅ ަގނޑ މެން،  އިންތިޚާބ ތަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ ން ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ދެން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް
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. އެމް.ޑީ.ޕީ  ކީްއކަމ ން އެ ދަނީދ ވަހ ން އަނެއް ދ ވަހަށް ފަހަތަށް. އެމް.ޑީ.ޕީން ކ ރިން ދެްއކި ވާހަކައެއް ނޫން މިއަދ  ދަ

 .. .މިއަދ  ރާއްޖެއަކ  އޮތް ކަމަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސިން ޙަމީދ . ޢަބްދ ލްމ ޙްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސިން ޙަމީދ   ޢަބްދ ލްމ ޙްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ   ށް އިޞްލާޙ  (އަ)ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ   8/ 2020ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

އިޞްލާޙ  މި    ،މި ބިލ   ،ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ  ގ ޅޭ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓާ

ކަންތަްއތައް ފާހަަގކ ރިން. ދެންމެ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން   ައޅ ަގނޑ  މިވެސް  ދިޔައިރ   މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިެގން

މިއާ  ޚިދ މަތަކީ    ބެހޭ  ވެސް  ފެނ ެގ  ނިލަންދޫެގ  ރަށ ،  ައޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަދައްކައިފި.  އަހަރ     2018ޮގތ ން  ވަނަ 

ބަދަލ ވެެގން އެ މަސައްކަތް ކ ރިން ވާލ ކ ރެވ  ހަޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް   ނ  މަސައްކަތެއް. އެހެންނަމަެވސް، މި ސަރ ކާރ  

ައގ ަގއި ވަނީ ކ ރީެގ ކޮންޓްރެކްޓ އެއަށް ހަމަ  ކ ރެވ ނ  ފަރާތަށް  ވާލ ހަ ފަހ ، ހަމަ ކޮށް އެ އ ވާލ މަށްބާޠިލ    ވ ރެ ބޮޑ  

އެއަހަ  އިކ ރީގަ  ފަރާތަށް  ވ ވާލ ކ ރެވ ނ   އެށް  އަެގއްަގއި  ބޮޑ   ވަނީ    ރެ  އެހެންނަމަވާލ ކޮށްފަހަކޮންޓްރެކްޓް  ވެސް،  . 

ދާންދެން އެ ހޮޅިތައް ެގންޮގސް އަދި އަދަށް  ،ންމެ ކ ރިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް އެ ފާހަަގކ ރި ފަދައިންަގއި ދ2019ެ

ށް. އަޅ ަގނޑ   ވެސް މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކ ރިއަނ ވޭ. އަދި   ެއއް ފެނ ެގ މަސައްކަތް ނިމޭ ޮގތެއް އަދި  ަގއިވެސް، ނިލަންދޫ

ފ ރ ޞަތ ގައިހަމަ   އަލަށް    ،ނަރ ދަާމެގ ޚިދ މަތްތައް ނޫނީ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތްތައް  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން މި 

 ދެމ ންދާ ކަންތައްތަކާނޫނީކ ރިން ޚިދ މަތް  ،ދޭތެރޭގައި  މަޝްރޫޢ ތައް ހަވާލ ކ ރާއިރ  ކ ރިން ހެދިފައި ހ ރި މަޝްރޫޢ ތަކާ

ެއްއވެސް ބައްލަވަންތޯ  ދޭތެރޭަގއި  ޖެހެނީ؟ ވަރަކަށް  މި  ފާހަަގކޮށްލަން  ޚިދ މަތަށް  ،އެހެން  ނަރ ދަމާެގ   ،ނިލަންދޫެގ 

  ިއ،ނަރ ދަމާއަށް މައްސަލަ ޖެހިފަިއ އޮންނަތާ ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސް ވެއްޖެ. މި ވާހަކަތައް މި ސަރ ކާރ ެގ އެކިއެކި ފަންތީަގ

މި  ދެްއކޭ.  އަބަދ ވެސް  ހަމަ  މިނިސްޓްރީތަކ ަގއި  ފެނަކަ  އެކިއެކި  ވެސް  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ޔާހަފްތާެގ 

ދ ވަސްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ    ކ ރާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ފާއިތ ވެދިޔަ ިގނަބައްދަލ ކ ރެިވއްޖެ. ވަރަށް ައަވހަށް އޢ ލާން

ވާނަރ ދަމާ މައްސަލަ ދ ވަސް  ިގނަ  މި ރަޖެހިެގން އޮންނަތާ ވަރަށް  ފާހަަގކ ރަނީ.  މަހ ަގއި ވެސް  ތީ އެކަން  މަޟާން 

ރެއަށް އަރަމ ން  ތެޖެހިެގން ނަޖިސް ފެންތައް މ ޅި ރަށ ވަރަށް ިގނަ ސަރަޙައްދ ތަކ ން ނަރ ދަމާެގ މައްސަލަ  ނިލަންދޫެގ

 ..ކަންތައްތައް ނިލަންދޫެގ ރަްއޔިތ ން. އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  

ނަރ ދަމާެގ ފެނާއި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފާހަަގކ ރެޭވ    ރިޕޯޓ   ާގނޫނ ެގ  އަޅ ަގނޑަށް  ބަލައިލާއިރ  

އަދި    ،މި ބިލ  ދިރާސާކ ރީ ސަރ ކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރ ން؛ ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކޮބައިތޯ   ،ސަރ ކާރ ން. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ވެސް ހަމަ    ،ދެއްވާފައި އޮތީ  ޚިޔާލާއި ލަފާ މިއަށް

ފެންގ ޅާފަޭއ    ،އަތޮޅ  ރަސްދޫއަށް. ރަސްދޫެގ ރައްޔިތ ންެގ ޝަކ ވާައކީ  ފަހ ން ދިޔައިން އަރި  އަޅ ަގނޑ  ދާދި؟ ރައްޔިތ ން

ެވްއޖޭ  ،އޮތީ ދ ވަހެއް  މިކިތަންމެ  ޒަމާނ ަގއި  ތެދެއް! ރައީސް ނަޝީދ ެގ  މައ   .  އިނޭގތޯ.  ފައްޓައިފި  މޫނ  ކަންތައް 

ޕޫލ ަގއި ފެން ހ ރީ. ދެން ވިިމންމަނިކ ފާނ ެގ ސް   މާލޭަގއި ެއކަނި. ދެން އެ  ,ޒަމާނ ަގިއ ދެތިން ތަނެއްަގއި ފެން އޮތީ

މިހާ  އަޅަނީމިހާރ   ހަމަ  ވެސް  އައިއިރ   ރަސްދޫހިސާބަށް  ނ އެއްގ ޅައޭ.  ތަންތާ  ިގނަ  އެކަމަކ   ބ ނީ  އަޅަނީ.  ވެސް  ން 

ތިމަންނަމެންނަ އެއީކަށްނ އެްއގ ޅައޭ  ފަހ ން ވެސް  އެންމެ  މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް  ،.  ވަޑަިއަގންނަވަންވެެގން،    އިބްރާހީމް 

ސްޓެލްކޯެގ ވެރިއަކަށް ހ ރި މީހާ ަގޑަަގޑައަޅާފައި ދ ވެފައި ޮގްއސަ ދޫކޮށްލިޭއ،    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަޑައިަގންނަވަންވީމާ

ނ ގ ޅައޭ. ދެން އަނެއް ކޮޅ ން ތިމަންނަމެން  ،  . ފެންހޮޅި އޮެވއޭ ބ ނީކަށޭ ގ ޅާފައި އިނީ. ފެނެއް ނ ގ ޅައޭ ބ ނީދެތިން ގެއަ

އޮތީ ދިރާސާކ ރިއިރ     މި ބިލ ަގއި މި  ،ސްޓެލްކޯ ކޮންޓްރޯލ ކ ރާ އެއްޗެކޭ. މީަގއި  ؟ޑަށް ގ ޅޭނީޕަވަރްގރި  ،ކިހިނެއްހޭ ބ ނީ

ސ ންަގޑި ކަނޑަެއޅ ން   ،މި ބ ނަނީމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  އިނޭގތޯ. މީަގއި  ން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަ

ބިލ  ދިރާސާކ ރާ ބައްދަލ ވ ންތަްއ    .ސ ންަގޑި ކަނޑައެޅީމޭ  ެގބިލ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީން ސ ންަގޑި ފާސްކ ރީމޭ، ބިލ   ؛ވެސް

ހޯދ މަށް    ބިލާ ޮގތ ން ޚިޔާލ   ،ހ ޅ ވައިލ މަށް  ހޯދ މަށް  ކ ރިން ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އާންމ ންެގ ޚިޔާލ   ،ކ ރިޔަށް ެގންދިޔ މަށް

މަންޓް އެންޑް ންެއއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަ  .ކަމާ ބެހޭ ބޭފ ޅ ންނާ ބައްދަލ ކ ރީމޭ  ގެ އަންނަނިވި މ ައއްސަސާތަކ 

ހަމަ ެއއް ފ ރާޅެއްެގ    ،ތަނެއް  ތަނެއް ެއއީ. ހަމަ ެއއް  ެއއް  . ރެިގއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ  އަދި ޔޫޓިލިޓީ  .ވެކްލައިމެޓް ޗޭންޖެ 

ހަމަ   ،ހަމަ ސަރ ކާރ . މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސ ވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ؛ޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީންނަ ތަނެއް. ސްޓޭ ދަށ ަގއި އޮ

އި  ކޮބައިތޯ ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލަރ ންނާ  ،ހަމަ ސަރ ކާރ . ނެތޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ސަރ ކާރ . ފަނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ،މެރ ން. އިހ ޒަމާނ ަގިއ އޮންނާނެ ނެތޭ މިއަކ . ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި އޮންނާނެ މަޑިމީދާ؟ ރައްޔިތ ންެގ ބަހެއް

ދިވެހިރާއްޖެއޭ ބ ނީމާ ،  ބިލެއް ހަދާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެކިއެކި ރަށްރަށ ން ފޮނ ވާނެ މަޑިމީދާ މެރ ން އިނޭގތޯ.

ނ ވަދިހަ   ، ވިސްނަނީދިވެހިރާއްޖެއޭ ބ ނީމާ އެ އޭ މިއީ.ރަށެއްެގ ވިސްނ މަކ ން ނޫނޭ ވިސްނަންޖެހޭނީ. މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭ

އަކަކިލޯ ކިލޯހާސް  ދިހަ  ިވސްނ ން.  އޮމީޓަރ ެގ  ވިސްނީމާ  ތިމާމެން  ވިސްނ މ ން  ރަށ ގައި.  މީޓަރ ެގ  އެއް  ންނާނީ 
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ފެން ދެނީ  މި  ރައިޓްސް  ނޫނީ  އެކްސްކްލޫސިްވ  ައެގްއަގިއ  ބޭނ ންވާ  މީހާ  އެ  ދިނީމާ  ރަށ ެގ    ،ޕްލާންޓަކަށް.  އެ 

އް. ެއކްސްކްލޫސިވްސް ރައިޓްސް  ގެ އް ހަެއޮގތަށް މި އޮތީ ނިންމާފަ. ފެނަކީ އަސާސީ  ނ ލިބޭ.    ރައްޔިތ ންނަކަށް ފެނެއް 

ތިމަންނަމެން އޭނަ ވިޔަފާރީެގ   ، ޕްލާންޓަކަށް އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް ދީެގން  ފެންދެވިެގންނ ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ކަށް އަރައިަގންފައޭ މި ަގއްހައަސާސީ   ރި ރައީސް ިމއީ އިްއޒަތްތެ  ،ައެގއްަގއި ވިްއކަން  ވާޮގތަށް ދޭންޖެހޭނީ އޭނަ ބޭނ ން

އޮތީ. ފެންޕްލާންޓ ެގ ައގ  އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް ދީެގން އަދި ސޯލާއިން ނޫނީ ނ ވެސް ހިންޭގ. ކިހިނެއްތޯ ސޯލާއިން 

ދަކ ރަނިވި ޢާއި  ދ ނިޔޭަގއި ތިމަންނަމެން  ،ވަރަކަށް ނ ދެޔޭ. ސޯލާއިންނޭއެ   ،އަދި އެ ޒަމާނަކަށް؟ ޗެއްއެއް  ހިންާގނީ ހ ރިހާ

ލަނީ. މޭޔަރ  ނ ކ މެ މަގ މަތީަގއި ހ ންނަ ރ އްތައް އިރ އަރާިއރ   ކަތައޭ، ތިމާވެށްޓޭ ބ ނާއިރ ަގއި އެްއކޮޅ ން ރ އްތައް ކަނޑާހަ

ހަފ ސްއޮ އެްއޗެހި  ؛ންނަނީ  މ ރަކަތަކާ  ހިއްކައިލާފަ.  އެއްކޮށް  ފަޅ   ޮގސް  އަނެއްކޮޅ ން  ތިރިއަރ ަވއިލާފަ.  ކަނޑައި 

ތިމާވެށްޓޯނައްތައި ތިމާވެށްޓެއް  !ލާފަ.  ހިންގިއޯ ؟ކޮން  އެމަޖެންސީ  ހިންާގކަށް،   !ކްލައިމެޓް  އެމަޖެންސީއެއް  ކޮން 

އް. ގެ އް ހަފެނަކީ އަސާސީ    ،މ ޅި ރާއްޖެ ޮގނޑ ކޮށްެގން، އަނެއްކާ ިމ ޮއތީނ ހިންަގއޭ. މ ޅި ރާއްޖެ ޮގނޑ ވެފަިއ އޮތީ.  

ދީެގން ެވސް އެ އޮންނަ މިންވަރަށް ދޭންޖެހޭނީ. އެއްވެސް މީހަކަށް   ސަބްސިޑީަގއި ސަރ ކާރ ން  ގ  އްހަމި އަސާސީ  

ސަރ ކާރަކޮންޓްރޯލް ފ ރ ޞަތ ދީެގންނ ވާނެ  އޮތީ  ކ ންކ ރ މ ެގ  މި  ކަނޑައެޅިެގން  އަދި  ޤާ.  ޚިލާފަށް.  ނޫނ އަސާސީއާ 

ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް  ؛ މީގެއިތ ރ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ބަހެއް ވެސް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދިވެހި ވާހަކަދައްކަނީ.  މި  ޕާޓީއަކީ  ޕާޓީން  ޑިމޮކްރެޓިކް  ޚިޔާލ ތަކާއި ޝ ޢޫރ ތަކާ    ،ރައްޔިތ ންެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި 

ޕާޓީން ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ  ެގންދަންވާނީ.  ދެްއކީމާ  ،އެްއޮގތަށް    ސަރ ކާރ  ވާހަކަނ ދަްއކާނޭ،  ، ސަރ ކާރ ން ވާހަކަެއއް 

ނ ތިބޭނެ. ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަކީ ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަ ޕާޓީއެއް. އެ ޕާޓީެގ އެތެރޭަގިއ    .ތިމަންނަމެން ތިބޭނީ ހައްޕ ކިޔައިެގންނޭ

ފަސް    ،. ސަރ ކާރ  ެވއްޓެއޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސަރ ކާރޭ  ށްދެްއކޭނެ. ހަމަ ވާހަކަދަްއކާއިރަ  ހިނާގ ކަންތަކ ެގ ވާހަކަ 

ހާއޭ. ޑިމޮކްރަސީަގއި ވޯޓ ން މީބަސް ބ ނާނީ ރައްޔިތ ނަަގނީ ރައްޔިތ ން. ފަހ ، ކާރ  ވައްޓައިސަރ ފަހަރ .  އަހަރ ން އެއް

ފަހަރ  ރައްޔިތ މީހާ ބަދަލ ވާނެ ފަނޑިޔާރަކަށް. ކަލޭމެން   ބަސް ބ ނާނީ ރައްޔިތ މީހާ. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކ ން އެއް ފަހ 

ފަހަރ     ދ ވާ އެްއޗެއް. ވެއްޓިފައި އަދި ފަސް އަހަރ ން އެއްސަރ ކާރަކީ ެވއްޓިފައި ތެ  ،ނ ވައްޓަނީއޭ ކިޔަސް   ،ވައްޓަނީ 

ރައްޔިތ ން ނ ކ މެ ވައްޓައިލާނެ އިނޭގތޯ. އެއީ އޮންނަ ޮގތަކީ. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަމެން ސަރ ކާރ  ވާހަކަނ ދައްކާނީޭއ،  

އެކްސްކްލޫސިވް   ،ނަވަނީނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ  ިމ ދަން  ތިމަންނަމެން ކަންކަން ފޮރ ވާނީއޭ ކިޔަިއެގން ތިއްބަސް ެއކަމެއް

ހަތަރ  ސަތޭކަ މީހ ން އ ޅޭ ރަށެްއަގިއ   ،. މި ރިޕޯޓ ަގއި މި އޮތް ޮގތ ން ވެއްޖެއްޔާ ރަށެްއަގއި ކ ޑަރައިޓްސް ދީެގންނ ވާނޭ

ފެންދެވޭނެ.   އަަގށް  ބޭނ ން  މީހާ  މ އާއެ  ކޮންޓްރޯލްޞަ ކީްއވެެގންތޯ  ޚިދ މަތްތައް  އަސާސީކީފެނަ؟ ކ ރަންޖެހެނީލާތީ    

  އް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ގެ އްހަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޫނ އަސާސީަގިއ ޤާ  ްއެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައެޅިފައިގެ އްހަފެނާއި ނަރ ދަމާއަކީ ައސާސީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހ ރިހާ އަސާސީ   ،ލަންޖެހޭނެއެބަ އޮޭވ. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް ާވހަކަދައްކަވާއިރ  ވެސް ވިސްނާ 

ދ ތަކެއް ވެސް ހިނާގ. އަނެއްކާ އެ ޚަރަދ ތައް  ސާބަހަށް ދެވޭ ެއއްޗެއް ވެސް ނޫން. އެކަން ކަމަށް ޚަރަކީ ހިލޭަގއްހަ

ކޮށްފަިއ، ހިލޭދިނީމާ   ަގން ސަރ ކާރ ން ހަމަ ައނެއްކާެވސް ރައްޔިތ ންެގ އަތ ން ޓެކްސް ފައިސާ ނަަގިއެގން އެކަންހިން

ލަންޖެހޭ ސްނާއަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި ވިއެހެންީވމާ، މިއީ  ؟ އަނެއްކާވެސް ކޮންތާކ ންތޯ މި ފައިސާ މި އަންނަނީ

ކަންތައް. އަދި ސަރ ކާރާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނ ޖެހ ނެކޭ ކިޔާފަިއ ރައްޔިތ ން ވަރަށް އ ފާވާނެ ވާހަކަެއއް ކަމަށް ދެކިެގން،  

ކަރަންޓ  ދޭންޖެހޭނީ ހިލެޔޭ، ފެނާއި ނަރ ދަމާ ދޭންޖެހޭނީ ހިލެޔޭ، ކާންބޯންދޭންޖެހޭނީ ހިލެޔޭ ކިޔަކަސް އެކަން އެހެން 

ނާލައިފިއްޔާ ހަމަ ރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެނިގެގންދާނެހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ. ތިރީސް  ނ ވާނެކަން ވިސް

ަމއިަގނޑ    ،ވާ މި ސަރ ކާރ ން އައިސް މިހާރ  މި ކ ރި މަސައްކަތަކީއްފަސް ރަށ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާ ހެދިފައި އޮ

ރިކަން ނިމެންވާއިރަށް ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި ވެސް ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ  މި ފަސް އަހަރ ެގ ވެ  ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަން  ޮގތެްއގައި

ދެވޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސ ން. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ވީ ަވއ ދަކީ. މި ަވއ ދ  ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ   ޚިދ މަތް

ދަމާ އެޅިފައޭ އޮތީ ފެށިއިރ ަގިއ  ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ސަރ ކާރ ން އެ ދަނީ ކ ރަމ ން. ތިރީސް ފަސް ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރ 

ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެޅިފައި އޮތް ޮގތް. ަމގ   އި  އަޅ ަގނޑ މެން ދާއިރާަގ  ، ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ައޅ ަގނޑަށްތާ އެނޭގނީ  ބ ނި

ދިފަެއްއ  ފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ ހޮޅިތައް އަލ ން ޖެހ ނީ އަޅަން. ދެ ހޮޅި ެއއްާވ ތަނެްއ ބެއް  ،ހަދަންވެެގން ޮގސް ބަލައިލިއިރ ަގއި 

އެތަން ފެންދޫކޮށްލީމާ  އެއް ނެތް.  ނ ކ ންނަނީ.  ލީކ ވެެގން  އޮތީ.  ެއއްޗެހިޗެމިތަނ ން  ހާލަތ ަގއި  މި  ބިންދަިއެގންދަނީ.  ހި 

އާއި ފެނ ެގ ަމއްސަލަިއަގިއ ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ  ނަރ ދަމާހަދަން ައއިއްސަ ޖެހ ނީ ފ ރަތަމަ  އަލ ން އަނެްއކާ މަގ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބްރިޖ އަޅާ ވާހަކަ ވެސް ދެއްކިދާނެ، ބްރިޖ އެޅި  ،  ޤީޤަތަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޙަންވީާމ،  ކ ރަން. އެހެ

ވިހި ބ ރިއަށް އަމިއްލަ ެގ ވެސް ނެިގދާނެ. އަދި އެހެން ކަންކަން ވެސް    ،ވާހަކަ ވެސް ދެްއކިދާނެ. އަދި ފަނަރަ ބ ރިއަށް

ވާ އ ނދަޫގ އެނޭގނީ   ދިރިއ ޅ މ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާ ނެތީމަރަށްރަށ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ކ ރެވިދާނެ. އެކަމަކ  އާންމ  ރައްޔިތ ން  

ރާއްޖޭެގ   މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ރައްޔިތ ންނަށް.  ދިރިއ ޅެމ ންދާ  ރަށްރަށ ަގއި  ބަލައިލާއިރ ަގއި  އެ  ތާރީޚަށް 

ހ ރި ކަމެއް. ެއކަން މިއީ ހިތާމަ  ،ސާބަށް އައިސް އޮތީތީހިއެންމެ އިސްކަންދޭންޖެހިެގން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ނ ކ ރެިވ މިހާ

އ ޅ ނީމާ ކ ރަން  ެއކަން  ބަޔަކ   އެތެރޭންނާ  ދެނެެގން  އ ޅޭތީ    ،ބޭރ ންނާއި  ކަމ ނ ޮގސްެގން  ދިމާލަކ ން މިކަން  ހ ރިހާ 
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އި މިހާރަކަށް ވ ރެ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަން މި ޤައ މ ަގ  ޚިޔާލ  ؛ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަހަރެއް ވަނީއޭ އިންޑިާއ  ؟ ނޫންތޯ މި އޮތް ހ ރިހާ ދ ވަހ  ވެސް ހ ރީފާޅ ކޮށްކޮށް  ބޮޑަށް ފ ޅާކޮށް ލިބިފައެއް ނެތް. ޚިޔާލ 

މާ ރައްޔިތ ންެގ ސަލާމަތަށް ތާ. ެއކަމަކ  ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔައިއައ ޓެކޭ ވެސް ކިޔާ

ލިްއޔަތެއް. އެހެންވީމާ،  އޫމި ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވެސް ަމސް  ،ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މަކީ އެއީޓަކައި  

ނ ކ ތް ދ ވަހަކ  ނޫން މި ހިސާބަށް ކަންތައް މި ދިޔައީ.    އި ކިޔައިފަ  ޓެކޭ ފ ރަތަަމ އިންޑިއާ ައއ   ،އެއް ދ ވަހ  ހ ރެފައި

ެގންދިޔައީ.   ހިސާބަށް  މި  ރައްޔިތ ންނަށްމިކަން  އ ޅެން    ،އާންމ   އިންޑިއާަގއި  ޮގސް  ރަްއޔިތ ންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދިވެހީ ެގންދިޔައީ.  ހިސާބަށް  ެގންދިޔަނ ކ ޅަދާނަވާ  ހިސާބަށް  ވިސާނ ލިބޭ  ދާން  އިންޑިއާައށް  އިންޑިާއެގ  ންނަށް  އީ. 

މި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މަސައްކަތްކ ރާ އިންޑިއާ ރަްއޔިތ ންނަށް މަސައްކަތްނ ކ ރެވޭ ހިސާބަށް މިކަން ެގންދިޔައީ.   ؛ރައްޔިތ ން

ރަކާތެއް  ހަމާ މިއީ ސިޔާސީ  މި ހިސާބަށް ދިޔައި  އި،ސްކޫލ ތަކ ެގ ފާރ ތަކ ަގޔާ   ،ފަހ ން ޮގސް ޭގޭގެގ ފާރ ތަކ ަގޔާއި  އެންމެ

ެގ ވެސް  އޮވޭ ވިޔަސް  ހިސާބެއް  ނޫން   ،ންދަންޖެހޭ  އިންޑިާއއަކާ  ވީމާ.  ކަެމއް  ކ ރާ  ގ ޅިެގން  ޤައ މ ތަކާ  ބޭރ   މިއީ 

އެހެންވީމާ، ބޭރ  ޤައ މ ތަކާ އޮންނަ ސިޔާސަތ ތަކަކީ    .ެއއް. ޕީ.ޕީ.އެމ ން ވާދަކ ރާނީ އެމް.ޑީ.ޕީއާޕީ.ޕީ.އެމ ން ވާދަކ ރަނީ

ކޮންމެ ފަހަރަކ  ބަދަލ ވެެގންދާ ެއއްޗެއް ނޫން. އެއީ ޤައ މެްއެގ ޚާރިޖީ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވާ  

ކަންކަން މި ޮގތަށް ބައްޓަންކ ރަން މިއީ ޕޮލިޓިކަލް ޓޫލެއްެގ ޮގތ ަގއި ެގންގ ޅެން ވެއްޖެްއޔާ ރައްޔިތ ންނަށް    އެ  .ސިޔާސަތ 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިންއެ ހ އްޓ ވަންޖެހޭ ހިސާބަށް    މި،  ވަރަށް ނޭދެވޭ ައސަރ ކޮށްެގންދާނެ. އެހެންވީމާ،  ކަންކަން 

ފާޅ ކ ރ މ ެގ. ެއކަމަކ  ޤައ މީ    ދިޔައީމާ ހ އްޓ ވީ. ފ ރަތަމަ ދ ވަހ  ނ ކ މެެގންނެއް މިނިވަންކަން ނަގައިލީކީ ނޫން ޚިޔާލ 

ހެންވީމާ،  މާ ޒިންމާެއއް އޮވޭ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ެވސް. އަޅ ަގނޑ  އެއިސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ ހިސާބަށް އެކަން ދިޔަ

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާކަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ، ލަން ބޭނ ންވަނީދަންނަވާ

މާ ލިބެންޖެހޭތާ  ޚިދ މަތް  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ  ބޮޑަށް ެވސް ލަސްވެއްޖެ. އެހެންވީާމ، މިއަދ    މާ  ،މާ  ،ރައްޔިތ ންނަށް 

  ންެގންދާ މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ހަަމ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ސަރ ކާރ ން އެ ކ ރަމ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ އަބަދ ވެސް   ޮގތ ަގިއ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އޮތް އ ންމީދ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ެވސް  ވެރިކަމ ަގއި  ފ ރަތަމަ  ޕާޓީެގ  މި  ޕާޓީއެއް.  ސިޔާސީ  ަގބޫލ ކ ރާ  ރައްޔިތ ން  ިގނަ  ވަރަށް 
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ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  މަސައްކަތްކ ރަްއވާފައިވާނީ މި ދިވެހިރާއްޖެ ހަމަ އޭރ ެގ ރައީސް، ރައީ ؛މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ

މަސައްކަތެއް.   މ ހިންމ   ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ިގނަ  ޤާއެްއކޮށް  ވަރަށް  ލާޒިމ ކޮށްފައިާވ  ތަްއ  ގ އްހަނޫނ އަސާސީަގއި 

މައިސްކޮޅަށް ތެދ ވެފައިވާ ރައްޔިތަކ  ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން އެއީ ތިާމެގ ހަލާލ  މަސައްކަތ ން ހައިކަށަވަރ ކޮށްދެއްވ މާ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ   މ ޅި  މިއީ  ވާހަކަެއއް.  ދަންނަވަމ ންދާ  ތަކ ރާރ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި،  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ބިނާކ ރ ން. 

ކަފ ޅ .  ރ  ރަމްޒ ކޮށްދޭ ވާހަކައެއް މި ދެންނެވި ވާހަކަައކީ. ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ތަކ ރާރ ކޮށް ވިދާޅ ވާ ވާހަތަސައްވ 

ކަމަކީ ވާންޖެހޭނޭޚި ަވއްކަމާއި    ،އެއް  ޮގތ ަގއި  ބައެްއެގ  ތިބެންޖެހޭނެ  ސާފ ވެެގން  ބިނާެވެގންވާ ޔާނާތ ން  އެޮގތަށް   .

  ، މަތީަގއި މި އޮތް ސަބަބަކީ ކިރިޔާ ވެސް ފެން  ބިނާކ ރަން މި އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖެ މި ވަގ ތ ގައި  ރައްޔިތަކ 

ބޮ  ނިޒާމެއް  އިންޓެކްސްެގ  ސަރ ކާރ ން  ިގޑ   އޭރ ެގ  ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރާއްޖެއަށް  މި  ނިޒާމެއް  ބޮޑ   ލާބީ 

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ    ތަޢާރަފ ކ ރެއްވީމާ. އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ން އެ މަސަްއކަތްކ ރެއްީވމާ ކޯޓ ތަކަށް ެވސް ދިޔަ

ބެވި ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ަގއި ެވސް.  އޭރ ެގ ވާދަވެރިން. އޭރ ެގ ވާދަވެރިން މި ވަގ ތ ަގއި އެބަ ތިއް 

އްވ މަށް އެހެންނަމަވެސް، އޭރ ަގއި ބަެއއް ބޭބޭފ ޅ ން ކޯޓ ތަކަށް ވެސް ދިޔަ އެކަން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި. މިކަން ތަޢާރަފ ކ ރެ

ބަ ލީފްލެޓް  ހ ންނަވައިެގން  މަގ މަތީަގއި  އޭރ ަގއި  ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ޓެކްސްެގ  ޓަކައި  ހ ންނެވި.  އްސަވަން 

މ ހިންމ ކަން މަޢ ލޫމާތ    ،ނިޒާމ ެގ  އިތ ރ   އަދި  ެއކ ަގއި  މަސައްކަތްޕ ޅ ކ ރެްއވ މާ  އެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ރާްއޖޭެގ 

ެގންދެވި.    ހިއްސާކ ރެްއވ މ ގައި. އެކިއެކި ކަންކަންމަތީ ފިހާރަތަކަށް ވަދެވަޑައިެގން މިކަމ ެގ މ ހިންމ ކަން ކިޔައިދެްއވަމ ން

  ްއޔާ ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ދަތިކަމެއް ނެތި އިރާދަކ ރެްއވި  ރެްއވ މ ެގ ސަބަބ ން މިއަދ ރާދަކ ރެްއވީތީ އެ ނިޒާމ  ެއޮގތަށް ާގއިމ ކ އި

ކ ރެވެމ ން   އާއި މި ދެންނެވި އަސާސީ ކަންކަންނަރ ދަމާހ ރިހާ ރަށެއްަގއި މިައދ     ،މ ޅި ރާއްޖޭަގއި ެއކިެއކި ތަންތަނ ަގއި 

ތައް. އެހެންނަމަވެސް، ގ އްހައަސާސީ    ،ނޫނ އަސާސީަގއި ވެސް ލާޒިމ ކ ރާނެޤާ  ޑ  އެއް ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއިމި ދަނީ. އެންމެ ބޮ

މ ަގއި އަބަދ ވެސް ބަލަންޖެހޭނީ އެންމެ ވަލްނަރަބަލް މީހ ންނަށް އެންމެ ފ ރަތަމަ ވެސް ފަށައިަގތ މަށް. އަށް ޢަމަލ ކ ރ އެ

ދޭ ފަސް އަހަރ ެގ ބޭބޭފ ޅ ންނަށް އިނާޔަތްދެއްވ މަށް، ެއކަނިވެރިމައިންނަށް، ނ ކ ޅެފައްޓައިދެްއވީ އ މ ރ ން ފަސްދޮޅަސް  

ބޭފ ޅ ންނަށް އިނާޔަތްދެްއވ މ ެގ މަސައްކަތް ފައްޓަަވއިދެްއވާފައި އޭރ ަގއި ެވސް ވަނީ. އަދި މ ޅި ރާއްޖެ ބަދަލ ކ ރެްއވ މަށް 

ރަފ ކ ރ މ ެގ  ޢާވ މަށް ޓަކައި ެގސްޓ ހައ ސްެގ ސިޔާސަތ  ތަމީހ ން ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދ    ،ދެންނެވި ޮގތަށް ހަމަ މި  ، ޓަކައި

 ، ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިދާ ރަށްތަކ ން، ކެމްޕޭނ ެގ ތެރެއިން ވެސް މި ދާ ރަށްތަކ ެގ މީހ ން އ ފަލ ން އ ޅޭ ތަން

ކެއް އަބަދ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން  ވަންނަ ތަން އެބަ ފެނޭ. ވަރަށް ރަނަގޅ  ސިޔާސަތ ތަ   ތިއްބަަވނިކޮށްޑޮލަރ  ޖީބަށް ރަށ ަގއި  

ށްދިޔ ން އެީއ  އަހ ށަހަޅ ން މި ދަނީ. އެކަމަކަށް ޓަކައި ވަރަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތްހަމަޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަސްލ  ޮގތ ަގއި ކ ރި

ނޑ   ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި. ރައީސް ަމއ މޫނ ެގ ސަރ ކާރ  ނިންމަވައިލެއްިވއިރ ަގިއ ތިން ރަށެއްަގއި ައޅ ަގ

ކ ރ  މ އްދަތެއްެގ ތެރޭގައި މި ދެންނެިވ    ންހިތ ން ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމެއް ގާއިމ ވެފަިއވަނީ. ވަރަށް ދަތި ހާލ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ
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ެވސް ސަތާރަ ރަށެއްަގއި ެއޅ ްއވި ހަނދާން އަޅ ަގނޑަށްވޭ.    އަދި ނަރ ދަމާ  ،ހ ރިހާ ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަވަމ ން

ވާތާ ގ ޅިެގން.  ޣާޒަމާންތަކެއް ފަހަތަށް ެގންދިޔަ މި ރާއްޖެ އެ ބަ  ކޮށް ެވރިކަން ވައްޓާލީ. އެތައްވާތްޣާއެހެންވަނިކޮށް ބަ

ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ތަކ ން އަބަދ ވެސް މަސައްކަތްކ ރާނީ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް 

އެމް.ޑީ.ޕީ    އަޅ ަގނޑ ެމން ހަމަ އެ މަަގށް މަސައްކަތްކ ރާނީ، ބާރ އަޅާނީ  .އިތައް ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކަގ އްހައަސާސީ  

ޮގތ ަގއި ނަަގހައްޓަ   ،އޭެގ  އަސާސްތައް  ހިފަހައްޓައިއެމް.ޑީ.ޕީެގ  ހަލާލ     އިއ ސޫލ ތަކާ   އި،،  ތިމާެގ  ފަލްސަފާތައް 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،އެއީ  އްޖެ ހެދ ންރައްޔިތަކ  އ ޅޭ ޤައ މަކަށް މި ރާ  ރ ވެރި ދިވެހިޚ މަސައްކަތ ން ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދ ވާ ފަ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއްމި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޮގތ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާނެ ޕާޓީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ތިންވަނަ ނަންބަރ ެގ 87ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،އެ ާމއްދާެގ )ށ(ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީން  ،ދަށ ން

)ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ    8/ 2020ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ވާފައިވާ ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ހ ށަހަޅ އް

 ބިލަށް ތިންވަނަ ކިޔ ން ިއއްވ ނީ. މިއަދ ެގ ވޯޓ  ަގޑީަގއި މިއަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ނަންބަރ   ާގ  -{ 6.2}  އިޞްލާ  6/ 2013ނޫނ   ާގނޫނ (އަށް  ވިޔަފާރީެގ  ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ބިލ  )ކ ދި  ޙ ެގނައ މ ެގ 

  ،ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ   އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ޙ ސައިން.   އަލިފ ށީ

 

 : ާވހަކަދެއްކެވ ން ންޙ ސައި ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަލިފ ށީ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ވިޔަފާރީެގ  )  2013/6ާގނޫނ   ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  (އަށް ނޫނ ާގކ ދި 

މި މަސައްކަތްކ ރ މ ަގިއ    .ެގންދިޔަެގނައ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ކ ރިއަށްއިޞްލާޙ 

ބިއަޅ ަގނޑ މެން   ޮގތ ން  މި  ގ ޅޭ  މެންބަރ ންގެ ލާ  މިނިސް  ލެވ ނ .އިހ ޅ ވަ   ވެސް  ށްޚިޔާލަ  އާންމ   ޓްރީ އޭެގއިތ ރ ން 

 އީ . އެމް.އެސް  އޮފީސް، އަދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  މޯލްޑިވްސް   އަދިޑިވެލޮޕްމަންޓް  ިއކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

ޮގތ ން މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ ނ .    އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމާ ގ ޅޭވެސް  ން  އިމޯލްޑިވްސް  އޮފް  ފެޑެރޭޝަން  އަރނިއެންޓަރޕްރި  އެންޑް

އަދި ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެަގނެވ ނ .    ،ބައްދަލ ކޮށް   އަދި މިކަމާ ގ ޅިެގން ބައްދަލ ކ ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ

  ށްިގންތިކ ރ މަވިޔަފާރިތައް    ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ  ،މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި މައިަގނޑ  ޮގތެއްަގއި ކ ރެވ ނ   އި  މި ބިލ ަގ

ލިބިދޭނެ ޮގތަކަށް ބިލ  ފަރ މާކ ރެވ ނ . އަލަށް    އަށްޢ ލޫމާތ ތައް ރަޖިސްޓްރާއަދި މަ  ،މަޢ ލޫމާތ  އިތ ރ ކޮށް،  ރިޢާޔަތްކޮށް
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ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ  ރެވޭ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ކ ފަށާ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީކ ރަން ހ ށަހަޅާއިރ ، ރަޖިސްޓަރީ

ވިޔަފާރިތައް  ވ ނ . އަދި  ލެއިއ ސޫލެއް އެކ ލަވަ ރީކ ރ މަށް ޢަމަލ ކ ރާނެ  ރަޖިސްޓަ  ،ތަކެއްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިގންތިށް  ނޫނަާގ

  ބެހޭ  ަވޒީފާއާ)  2008/2  ނަންބަރ   ނ ނޫާގ  މ ަގިއ އިސްކަންދެވ ނ .ބިލ  ފަރ މާކ ރ   ޮގތްތައް  ތަރ ކ ރެވޭނެފ ިގންތިކޮށް ދަ

  ބަތްކޮށްސްނި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  މ ގައިކަނޑައެޅ    އ ޖޫރަ  ދޭންޖެހޭ  ކ ޑަިމނ ން  އެންމެ  ދަށ ންެގ  (ނޫނ ާގ

ނަންބަާގިގންތިކ ރ މ ަގއި    ވިޔަފާރިތައް  ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  ،ކަނޑަައޅާފައިވާތީ   ދަދ ތަކެއް އަ  ވަކިވަކި ރ  ނޫނ  

ވިޔަފާރީ   2013/6 ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ާގނޫނ )ކ ދި    ،ހަރ ދަނާކޮށް  އިތ ރަށް  ލ ތައްސޫއ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި(  ެގ 

ނ .  ބިލ  ފަރ މާކ ރެވ   ޮގތަށް  ހިވާ މަގ ފަ  ިގންތިކ ރ މަށް  ވިޔަފާރިތަކެއް  ހ ރިހާ  ރަކާތްތެރިވާހަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފ ރިހަމަކޮށް،

  މިންަގނޑ    ބަލާ  ިގންތިކ ރ މަށްމިހާރ  ާގނޫނ ަގިއ  ،  ކަށް ބަލާއިރ އިޞްލާޙ ތަފައިވާ މައިަގނޑ   ކޮމިޓީން ބިލަށް ހ ށަހަޅާ

 ބަދަލެއް  ކ ޑަ  ވަރަށް  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިެއްއެގ  އެ  ،ވެސް  ކަށްޔަވިޔަފާރި  ލިބޭ  އާްމދަނީއެއް  ކ ޑަ  ވަރަށް  ޮގތ ން  އޮތް

ޮގތ ަގިއ  ލައެއްމައްސަ  ވިޔަފާރިތަކ ން  އެކަން  ،އޮތ ންއޮންނަ  ކ ރަންބަދަލ   އްތަިގންތި  ވިޔަފާރިއެްއެގ  އެ  އައ މ ން ެގ 

ާގނޫނ ެގ    އިޓެކ ހާ  ،ފާހަަގކ ރަމ ންދާތީ ކަންކަމ ަގިއ  ފަދަ  ދިނ ން  އ ޖޫރަ  ދެވޭ  ކ ޑަމިނ ން  މާއްދާެގ    3އެންމެ  ވަނަ 

ހިމަނާފަ)ނ( ތާވަލ ަގއި    ކަންކަމަށާއި  އިދާރީ  ،ފެންނާތީ  ކަމަށް  މ ހިންމ   ނަންބަދަލ ެގން   ދަދ ތަކަށްއައި  ަގިއވާ 

  މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   ފަރާތްތަކާ  ގ ޅ ންހ ރި  ކަމާ  ެގނައ ަމށް  އްލެއްހަ  ދަޫގތަކަށްނ އ   ދިމާވާ   ަގއިކ ރ މ ިގންތި

 ނޫނ ެގާގ  ބިލ ން  ނިންމ ނ . މި  ކޮމިޓީން  ކ ރ މަށްއިޞްލާޙ   ެއޮގތަށް  ،ހިމަނައި  ތާވަލ ަގއި  ދަދ ތައްއަ  އެއްބަސްެވވ ނ 

 އެ  ،ނެތި  ބެލ މެއް  އާމްދަނީއަށް  ލަޖ މ   ވިޔަފާރިެއއްެގ  އިޞްލާޙ ަގއި   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ެގނައ މަށް   މައްދާއަށް  ވަނ3ަ

 ނ  ނޫާގ  ،އޮތ މ ން  ދީފައި  ތ ޞަ ފ ރ   ިގންތިކ ރ މ ެގ  ޮގތ ގައި  ވިޔަފާރިއެްއެގ  ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  އެންމެ  ވިޔަފާރިައކީ

  ޕްރައިސިންގ  ޓްރާންސްފަރ  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ވަނަ  68  ެގ( ނޫނ ާގ  ބެހޭ  ނެގ މާޓެކްސް  އާމްދަނީން)   25/ 2019  ނަންބަރ 

  ވަނަ  71  ނޫނ ެގާގ  އެ ިއސްތިސްނާތަކަށް ދީފަިއވާ ިވޔަފާރިެގ  ފަންތީ މެދ  އަދި ކ ދި އެންމެ  ،ހ ށަހެޅ މ ން ތައްޔާރ ކޮށް

 ލަ ޖ މ   އިސްތިސްނާ  ދީފައިވާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  އެ  ޮގތަށް  ނ ހިނާގ"  ންއ ސޫލ   ކެޕިޓަލައިޒޭޝަންެގ-ންތި"  ދަށ ން  މާއްދާެގ

  އަދި   ކ ދި  އެންމެ  ،ހިނގައިދާނެތީ  ރައްދ ވެެގން  ވެސް  ފަރާތަކަށް  ލިބޭއެއް  އާމްދަނީ  ބޮޑ   ކިތަންމެ  ޮގތ ގައި  އާމްދަނީެގ

 އާމްދަނީން  ނ ވަތަ  ޮގތަށް  އޮންނަ  ޑްލިމިޓަ  އާމްދަނީެގ  ޖ މްލަ  ކަނޑައެޅ މ ގައި  ޮގތ ަގއި  ވިޔަފާރިއެްއެގ  ފަންތީެގ  މެދ 

 އާމްދަނީެގ   ލަޖ މ   ބެލ މ ގައި  ކަމ ަގއި   ވިޔަފާރިެއއް  ފަންތީެގ  މެދ    އަދި  ކ ދި  އެންމެ  ބޭނ މަށް  ނޫނ ެގާގ  ނެގ މ ެގޓެކްސް

 އިޞްލާޙ    އޮތޯރިޓީން  ރެވެނިއ   ންޑް އިންލެ  މޯލްޑިވްސް  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  މާއްދާ  އެ   ޮގތަށް  އޮންނަ  ލިމިޓް

)ޅ(  3ނޫނ ެގ  ާގ  ޓަކައި   ެގނައ މަށްއިޞްލާޙ   ެއޮގތަށް   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާތީ މާއްދާައށް  ޮގތ ަގއިވަނަ   އަކ ރެއް   ެގ 

ބިލ ެގނިންމި  ކޮމިޓީން  އިތ ރ ކ ރ މަށް   ހ ށަހަޅާ  އަށް(  ނ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  4  ނޫނ ެގާގ  ޮގތ ަގއި  މާއްދާގެ   ވަނަ  5  . 

  ން މާއްދާއި  އެ  ،ގ ޅިެގން  ނިންމ މާ   ކޮމިޓީން   ހިމެނ މަށް  ބިލ ގައި  މި  ޮގތ ަގއި  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  އެ  ،އިޞްލާޙ 
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 ނޫނ ންާގ  މަށްކަނޑައެޅ   މ އްދަތެއް  ންމ ކ ރ މަށްއާ  ތަރ ކޮށްދަފ   ިގންތިކ ރ މަށްފަހ   ވިޔަފާރިތައް  އަލ ންއިން  ރަޖިސްޓްރާ

 ވަނަ  7  ބިލ ެގ ،ކަނޑައަޅާފަިއވާތީ ކޮމިޓީން މ އްދަތެއް އެފަދަިއން ،ފެންނާތީ ކަމަށް ކަމެއް މ ންމ ހި އޮތ މަކީ ފެންނަން

މައިަގނޑ  ނިންމ   ކޮިމޓީން  އ ނިކ ރ މަށް  މާއްދާ  އެ  ބިލ ން  ،ނ ފެންނާތީ  ތަކ ރާރ ކ ރ މަށް  އެކަން  މާއްދާގައި ނ . 

ބަލާއިރ  ނަންބަރ   ނިންމ ންތަކަށް  ާގނޫނ     އަށް (ނޫނ ާގ  ވިޔަފާރީެގ  ފަންތީގެ   މެދ   އަދި  ކ ދި)  2013/6، 

  ވަނަ   10  ކޮމިޓީެގ  ،މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   މެދ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  ކޮމިޓީެގ  ގ ޅޭޮގތ ން  ބިލާ  ެގނައ މ ެގއިޞްލާޙ 

  ހާޒިރ ެވވަޑަިއެގންނެވި   ކޮމިޓީއަށް  މެދ   އިޞްލާޙ ތަކާ  ެގންނަ  ބިލަށް  ކޮމިޓީން  ،ދިރާސާކޮށް  ލ ބި  ބައްދަލ ވ މ ަގއި

ފާސްކޮށްފައިވ މ ން،  ންޤ އިއްތިފާ  މެންބަރ ންެގ މަޖިލީހަށް ތީ  ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލ   ކޮމިޓީން    ބިލ   ރައްޔިތ ންެގ 

ިއ  ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅައަޅ ަގނޑ  މި  ން.ހ ށަހަޅަ  އަޅ ަގނޑ   މި ރިޕޯޓ   މަށްން ނިންމަވައިދެްއވ މަތީ  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތެއްގެ 

ހ ެގ ދ ވާލ ެގ ިގނަ  މަ  މެންބަރ ން ރޯދަ  އިމި ކޮމީޓީަގއި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ކޮމިޓީެގ އެންމެހަ  ނިންމާލ މ ެގ ކ ރީަގއި  

މި ޝ ކ ރ  ވަގ ތ ތައް  ޓަކައި  ކަމަށް  ހޭދަކޮށްދެއްވި  މ ވައްޒަފ ންކަމަށް  އިދާރީ  ހަމައެާއއެކ   ކޮށްދެއްިވ    އަދާކ ރަން. 

 އް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މަސައްކަތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރެްއވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .  ،  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވާލަނީ

 .  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ ( )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

 ؛މި ކ ދި ވިޔަފާރިތައް ިގންތިކ ރ ން އިނޭގތޯ. މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިތައް   .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ޝ ކ ރިއްޔާ

ހޯދ މަށް   އާމްދަނީ  ތެރެއިން  ހަރަކާތްތަކ ެގ  އެކިއެކި  ހިންާގ  އިޤ ތިޞާދ ަގއި  ބ ނީމާ  ވިޔަފާރިއޭ  އެނޭގ  އަޅ ަގނޑަށް 

އަޅ ަގނޑަށް މި ބިލ ަގިއ    ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށްމި ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން  ،ރައްޔިތ ން ކ ރާ އެކިއެކި މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ެގ

ިވޔަފާރި ދާއިރ ަގިއ    ކޯޓަކާ ހިސާބަށް  ނީއަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ  ، އިނޭގތޯ  އިލަކަށް ޝަރ ޢީ ކޯޓަކަށް ދާއިރ ގަ މިސާ  ،ފެންނަނީ

  . އިނޭގތޯ. އެހެންވީާމ، އެއީ ވަރަށް މަދ  އަދަދެކޭއެބަ ހިމެނެއޭ  މީހ ން  ފަސް  ޮގތ ން ިވޔަފާރީަގއި    ކޮށްފައި އޮތްިގންތި

ބ ނެދާނެ. ބ ނެ ނިންމާލަފާނެ.    މީހ ން. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑ  ވިޔަފާރިެއކޭ  ސަތޭކަޭއ  ިވޔަފާރީަގއި އެބަ ހިމެނެއަދި  

މ ަވއްޒަފ ންެގ    ،ންތި. ނިސްބަތްވާ ިގއޮތީ ހަދާފަ  މިންަގނޑެއް މި  3  ންމީެގތެރޭ  ،އެކަމަކ  ެއކަން ބަލާ މިންަގނޑ  ތެރޭގައި

ފަސްއޮންނަނީ    ކ ރީަގއި މި  ނެޓް ޕްރޮފިޓް  .ނެޓް ޕްރޮފިޓް  ،ސާފ  ފައިދާ،  ލަ އާމްދަނީޖ މ ،  އަދަދ    ހާސް   ހަތްދިހަ 

އޮތީ އެންމެ ކ ދި އިނޭގތޯ. ދެން    ރ ފިޔާ މައްޗަށް ޖައްސާފައި ފަހ ން މި  ހާސްންސާސް  ލަްއކަ ފަ  އެ ދެ.  ރ ފިޔާއަށް
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ލަްއކަ    ފަސް  ، ޭއަގއި އޮތީ  އާމްދަނީ އިނޭގތޯ، ސާފ  ފަިއދާއެއް ނޫން. ޖ މ ލަ    ލަ އާމްދަނީފިޔާ ޖ މ ލައްކަ ރ   ފަސް

ޕްރޮފިޓް    މަކ ެއކަ  .ރ ފިޔާ ފައިދާ  ފަސްސާފ   އަދަދ     ހާސް.  ހަތްދިހަ  މިސާލަކަށް.    ފަހެއްމ ަވއްޒަފ ންެގ  އިނޭގތޯ 

ވިޔަފާރިއެއް ދެތިން މ ވަްއޒަފަކ  ެވެގން މިލިއަނ ން ވެސް ފައިދާ    ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރީެގ ބާަވތްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ހ ރޭ

މީހ ންެގ ކަމަކީ    އެ ؛ކިއ ރިޓީެގ ޚިދ މަތް ތަނެއްލިބޭ ވިޔަފާރި ހ ރޭ. މިސާލަކަށް ޓްރެވަލް އެޖެންސީ. އަނެްއކޮޅ ން ސި

. އެހެންވީމާ، އެ ކ ންފ ނީަގއި ތިބޭނެ މ ވައްޒަފ ންެގ  ކިއ ރިޓީ ާގޑ ން ނ ވަތަ ެއހެނިހެން ފަރާތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ ންސި

 ތިން ސަތޭކަކިއ ރިޓީ މ ވަްއޒަފ ން  އެހެންވީމާ، ސިދެން  ކިއ ރިޓީ މ ވަްއޒަފ ން.  ސި  ދ އިސައްތަ، ތިން ސަތޭކަޮގތ ަގއި  

ނ ބެލޭނެ. އެ ިވޔަފާރީަގއި ނ ވަތަ ޓެކްސީ ސެންޓަރެްއގައި  ؟ކަށްޔަ ބޮޑ  ވިޔަފާރިއެއީ    އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންީވތޯ  ތިބީމާ

ނ ބެލޭނެތާ  ؟ޮގތ ަގއި ބަލަންވީތޯ ސެންޓަރ ެގ ތެރޭގައި  ެގމ ވަްއޒަފ ން  އީއެ   !ބީޔޯނ ވަތަ ޓެކްސީ ޑްރަިއވަރ ންތަކެއް ތި

ެވސް.    އްަގއިފާނެ ފަހާ ފެކްޓަރީއެއިންެގ އަދަދ  ބަލަމ ވަްއޒަފ އެކަމަކ  ވަކިވަކިން ދޯ ސެންޓަރ  އ ޅެނީ. އެކަމަކ   އެހެން.  

ކަށް ނ ބެލޭނެ އިނޭގތޯ. މިއީ ލޭބަރ އިކޮނޮމީއެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ލޭބަރ  ޔަބަލައިފިއްޔާ ބޮޑ  ވިޔަފާރި  އެހެން

 ، ަގިއެގންއް ހިންޓްރެަވލް އެޖެންސީތަ  ،ދ ރަތީ ަވސީލަތެއް ިވއްކައިެގން ގ   ،އިކޮނޮމީެއއް ނޫން. ދިވެހިރާްއޖެއަކީ ޚިދ މަތް

 ،ޑައިިވންގ ދޯންޏެއް ހިންގައިެގން   ،ވިްއކަިއެގން  ކަނޑ އަޑި،  ޮގނޑ ދޮށް ިވއްކައިެގން   ،ހައ ސްތައް ހިންަގިއެގން ެގސްޓ 

ކ  ދަނޑ  ޔަތަކީ. ދެން ދަނޑ ވެރިޮގ  މިކަހަލަ ޮގތަކަށް އ ޅޭ ބަެއއް. މިއީ އާމްދަނީ ހޯދާ  ،ދ ްއވަިއެގންސަފާރީ ބޯޓެއް  

ބޮޑ  ފައިދާއެްއ    ވެސް އެބަކ ރޭ. ެއކަމަކ  ވެސް މާ  އެކިއެކި ކަންތައްތައް  ،ހާރ  އެބަ ހަްއދާ ޒާތްޒާތ ެގމި.  ހައްދައިެގން

ވިހިތިރީސް   އިއ ޅެދާނެ އޭނަ ކައިރީގަ   އިނ އެއް ކ ރޭ. ދަނޑ ވެރިައކ  ޭއނަ ކ ންފ ންޏެއް ހަދައިެގން ިވޔަފާރިއެއް ކ ރާއިރ ަގ

. އެހެންީވމާ، މީަގިއ އެބަ ބަޔާންކ ރޭ  ލަންޏާކ ންފ ންޏަކަށް ނ ބެލޭނެތާ އާމްދަނީ މައްޗަށް ބަބޮޑ     މ ވަްއޒަފ ން. ެއކަމަކ 

ރ ަގއި މިހާރ  އިއެކަމަކ  ބަދަލ ވެެގން ައއި .  ޮގތްތް  އޮ  ދާމާއް  އިގަ ނޫނ ާގ  ،އްޔާޖެ ވެއް  ހާސް  75  ޕްރޮފިޓ   ،ސާފ  ފައިދާ

ސާފ    .މިލިއަން ރ ފިޔާ  އެއް  ،ލަ އާމްދަނީމ ޖ   .ފަހަކާ  އިސ ަމކާ  ،ކ ދި  އެންމެ  ،ނިސްބަތްވާ ިގންތި  ،އޮތީ ބަދަލ ވެފައި  މި

ޕްރޮފިޓް ރ ފިޔާ  ދެ  ،ފައިދާ  ހާސް  ފަންސާސް  ބަލަން  .ލައްކަ  އަނެއްކާ  ވެސް  ޮގތް  ބަލާނެ  ޕްރޮފިޓް  މި  ޖެހޭ. ދެން 

  ކ ރާ އެ ހޯލްސޭލް  .މިސާލަކަށް މިދަންނަވަނީ  ،އްފިހާރައެ  ތަނެއް. ހޯލްސޭލްކ ރާ ހޯލްސޭލް    ބީ.އެޗް.އެމް ޓްރޭޑަރސްއަކީ

ޓެއިލްކޮށް ިވއްކަނީ.  ހޯލްސޭލްކޮށް ނަަގނީ. ނަަގއިެގން ކަންމަތީަގއި ރީ  ،ރީޓެއިލްކޮށް ބަޔަކ  މީހ ން ނަަގނީ  ފިހާރާއިން

އެބަ  ެގންޮގއްސަ    ރީވީމާތާކަށް ިވއްކަނީ. އެކްސްޕަޔރަވާން ކައި  އެހެން މީހަކ  އެހެން  ންއަނެއްކާ ރީޓެއިލްކ ރާ ފިހާރައި 

މިންަގނޑެްއ    ވެސް  އެއީދާފައި ވިްއކާލާ. އެހެންވީމާ، މި ތަފާތ  މީރާއިން ބަލާނެ ޮގތް  އް ވަ  ދާ އެހެން ތަންތަނަށްއްވަ

ކަންތަްއ އޮތޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ެވސް އެ  ކ ރީަގއި  ޮގތ ަގއި ނ ވަތަ ހިސާބ ތަކ ން ފެންނަން އޮންނާނެ. އެކަމަކ  

ވެއްޖެްއޔާ ބޭންކ ތަކަށް ވެސް ވަރަށް  ޕްރޮފިޓް ސާފ  ފައިދާއަށް ބަލަން   އާމްދަނީ ޖެހީމަ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ. ެއކަމަކ 

ހޯލްސޭލްކޮށް މ ދާ ނަަގިއެގން ައއިސް ސާފ  ފައިދާޭއ  މީހާ  ކިހިނެއްތޯ ކަންމަތީ ފިހާރައިން ރީޓެއިލްކ ރާ    .ދަޫގވާނެނއ 
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ހަމަ  އެކިެއކި މިންވަރަށް ހ ންނަނީ.    ަގނޑ ތަކީ ބިލ ތަކ ންބަލާ މިންސާފ  ފައިދާ    އަށްކިޔާފައި ދެން ޖެހިެގން ހ ރި މީހާ

ދެން   . ިވއްކާފަރ ފިޔާ އަގ ހެޔޮކޮށްފަސް  ެއކްސްޕަޔަރވާން ކައިރިވީމާ    ،ހަމަ އެއް ބްރޭންޑެއްަގއި އެބަ ހ ރޭ  އްއޯމޯއ ރައެ 

އެހެންވީމާ،  ؟ކިހިނެއްތޯ ބަލާނީވޭ.  ރ ފިޔާ ައގ ހެ  ފަސް  .ތިމަންނަ އެކްސްޕަޔަރވާން ކައިރީވީމައޭ ނެީގ  ،އޭނަ ބ ނަނީ

އޮތީ އައިސްފައި ވެސް. އެހެންނަމަވެސް،   ޙަޤީޤަތ ަގއި އެންމެ ފަސޭހަ މިންަގނޑ  ދޫކޮށްލާފައި އ ދަޫގ މިންަގނޑެއް މި

  ންކަށް ންކަށް ެވސް ލޯނ  ދޫކ ރާއިރ ަގއި ބޭވެސް ފައިދާތަކެއް ވެދާނެހެން. އެއީ ބޭ   ސަބަބ ންއަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މީެގ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   އަޅ ަގނޑ  ިމ    ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ދެންވެސް ބެލޭނެ މިންަގނޑ ތަކެްއ އޮވެދާނެ 

 .  ށްއިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި ރިޕޯޓަ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

ވަނަ ނަންބަރ ެގ    3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    87ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،މަތީން  އެ މާއްދާެގ )ށ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ  ،ދަށ ން

ެގނައ މ ެގ  އިޞްލާޙ  (އަށް  ާގނޫނ ވިޔަފާރީެގ  ފަންތީެގ    ކ ދި ައދި މެދ )   6/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ރިޟާ  

 ބިލ ެގ ތިންވަނަ ކިޔ ން އިްއިވއްޖެ. މި ބިލަށް ވެސް މިއަދ ެގ ވޯޓ  ަގޑީަގއި ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

ޚާރިޖީ   ެގނައ މ ެގ ބިލ ށް ިއޞްލާޙ (އަސްެގ ާގނޫނ ސަރވި  ރިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮ)  20/ 2021ާގނޫނ  ނަންބަރ     -{ 6.3} 

ނިންމި ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓ .    ގ ޅ ންތަކ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވަންޖެހެނީޮގތ ެގ  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީ   ، މި 

މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އެހެ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  މ ޤައްރިރ ،  މެންބަރ  ންވީމާކޮމިޓީެގ  އިްއޒަތްތެރި   ،

މިނެޓެ ދެތިން  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ބަލައިލާނަން.    އްވަޑައިަގންނަވަންދެން  ކޮމިޓީ  މަޖިލީހަށް  ިމ  ޓ  

 . ޢީސާޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ކެނދިކ ކޮމިޓީެގ ނައިބ  މ ޤައްރިރ ، ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ 

 

 ސާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޢީޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ކެނދިކ 

  ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި ފޮރިން އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް  

ސަރވިސް މ ަވއްޒަފ ންެގ    ކ ޑަ ދ ވަސްކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި ފޮރިންކ ރިތާ  ހަމަ އެ ާގނޫނ  ފާސް  ،ބެހޭ ާގނޫނަށް  ސަރވިސްއާ

އިްއޒަތްތެރި   ެގނައ މަށް  ބަދަލެއް  މާއްދާއަށް  އޮތް  ާގނޫނ ަގއި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ކަނޑަެއޅ މާ  ދ ވާފަރ     ،މެންބަރ މ ސާރަ 

ކޮމިޓީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ފ ޅާ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ ޮގތ ން  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް ހ ށަހެޅ އްވި  

ދެންދާއިރާ މަޝްވަރާކ ރެވ ނ .  ބައިވެރިވި  ެއއްަގއި  ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި  ކޮމިޓީެގ  ހިމެނިފައިވާނެ  ރިޕޯޓ ަގއި   ، ކޮމިޓީ 

އަދި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނިފައިވާނެ. ،  ސީލ ން ބައިވެރިވި ޮގތ ެގ ތަފ މެންބަރ 
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ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ފ ޅާކޮށް ކޮމިޓީަގިއ މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގތީ

  އް ކޮމިޝަންެގ ބަިއވެރިވ މެ  ޕޭ   އެންމެ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެއް ކަމަށް.  ،އިޞްލާޙަކީ އެއީ   އިސްމާޢީލް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ 

މ ހިންމ  ކަމަށް. މ ަގއި އޮތ ން  މ ސާރަ ކަނޑައެޅ މ ަވްއޒަފ ންެގ  ސަރވިސް    ފޮރިން  ،އޮތ ން  އިމ ސާރަ ކަނޑައެޅ މ ަގ

ިއއްޒަތްތެރި ރައްޔިތ ންެގ   ،އެދެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ވަނީ ނިންާމފަ  ކޮމިޓީން  ެއޮގތަށް ފާސްކޮށް  ން، ކޮމިޓީއެހެންވީމާ

 . ޝ ކ ރިްއޔާ.  ންއްވ ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތެއް ނިންމަވައިދެ  ށްކޮމިޓީެގ ނިންމ މާ ދޭތެރޭަގއި މަޖިލީހަ މަޖިލީހ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަ ެމންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  މި  ޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަހ ސްކ ރެްއވ މަށް.   މިހާރ   ރިޕޯޓަށް  ކޮމިޓީ  ިމ  ހ ޅ ވައިލަނީ 

ަގވާއިދ ެގ   ؛ނަންބަރ އެޖެންޑާ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   މަޖިލީހ ެގ  )ހ(   87ރައްޔިތ ންެގ  ާމއްދާެގ  ) ވަނަ  ވަނަ 3ެގ   )

ަގއިާވ ޮގތ ެގ މަތީ  ،ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ިއއްޒަތްތެރި    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،ން ެއ މާއްދާެގ )ށ(  ދ ާވފަރ  ދާއިރާެގ 

އަޙްމެންބަރ    ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ އިސްމާޢީލް  ނަންބަރ     ،މަދ   ސަރވި)  20/ 2021ާގނޫނ   ފޮރިން  ސްެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ަގޑީަގިއ ވޯޓަށް އެހޭނެ  ށް އިޞްލާޙ (އަާގނޫނ  ިމއަދ ެގ ވޯޓ   ިއއްވ ނީ. މި ބިލަށް  ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ތިންވަނަ ކިޔ ން 

   ވާހަކަ ދަންނަވަން.

ނަންބަރ    -{ 6.4}  ފެންވަރ   މަދަރ ސަތ   6.4  އެޖެންޑާ  ތަޢ ލީމ ެގ  ދެވޭ  ހަރ ދަނާކޮށް  ހިންގ ން  އިފްތިތާޙ ެގ  ލް 

ވީހާ ދަތިތަްއ  ދިމާވެފައިވާ  ސްކޫލަށް  ޓަކައި  އަވަހަށް  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  އެދިވަޑައިެގން  ދިނ މަށްއްލ ކޮށްހަވެސް   

ތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް  ޮގ   ކޮިމޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިެގޤައ މީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައި   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަގރާރ 

ޢަބްދ  އަޙްމަދ   މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ބާރަށ   މ ޤައްރިރ   ކޮމިޓީެގ  މ ޤައްރިރ   هللا. ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ 

މެންބަ  ވަޑައިަގންނަވަންދެން މަޑ ކޮށްލާނަން. އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ބާރަށ   މ ޤައްރިރ   ރ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ކޮމިޓީެގ 

 هللا. އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙް ހިންގ ން ހަރ ދަނާކޮށް ދެވޭ ތަޢ ލީމީ

އިާވ ަގރާރ   ފަ އްލ ކޮށްދިނ މަށް އެދިވަޑައިެގން ހ ށަހަޅ އްވާހަ އަވަހަށް  ވެސްޓަކައި ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިާވ ދަތިތައް ވީހާ 

  ޓީއަށް ލިބ މާ ގ ޅިެގން ކޮމިޓީން މިކަން މިމި ަގރާރ  ކޮ ؛ރަީއސް  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 މަޝްވަރާކ ރެވި   ތަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކާކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހައަދި މި ަގރާރ ަގއި    ހިނާގފައިވާ ޮގތާއި

ެއ ކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްންއަދި  ެގންދެވ ނ .  ބެލ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް  ޮގތ ެގ  ހިނާގފަިއާވ  ކަމެްއ   18 ؛ކަން 
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ފަިއ  ވެއިފްތިތާޙަށް ދިމާ  ،ހ ރި ކަންތައްތަކަކީއްަގއި  ަގނޑ  ޮގތެ އިމަ   ވާ މި ަގރާރާ ގ ޅިެގންއި ފަ ވާޅ އްފާހަަގކ ރަްއވައި ހ ށަހަ

ށް ެގންދިއ މ ަގއި ހ ރި ދަތިތައް ކަމަށް ފާހަަގކ ރަްއވާފަިއާވ  އަ  ކަންތައްތައް ކ ރި ެގހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކާއި އަދި އިފްތިތާޙ 

ގ ޅި  ެއކަމާ  އަޅ ކަންތައްތައް.  އެޑިެގން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެ ޔ ަގނޑ މެން  ކަންކަމާ  އްކޭޝަނާ  ގ ޅޭ  މިކަމާ  ކޮށް 

ފ ކ ރެވ ނ . ެއޮގތ ން  ާގފައިވާ ޮގތް ބަލައި ސާނނިސްޓްރީން މި ކަންކަން ހިމިން  ޝަކޭޔ  މަޝްވަރާކ ރެވ ނ . އަދި އެޑި

އަލީ ކ  މަސައްކަތ ެގ  ހާރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފާ  އީ،މަވެެގންދިޔަ ަގއި  ަގރާރ ަގިއ  ިގނަ  މި  ހަަގކ ރައްވާފައިވާ 

 މ ޅިން ނ ނިމި ހ ރި ދިއަ  ، އި ކަމަށާ  ކަންތައްތަކ ެގ ތެރެއިން ިގނަ ކަންތައްތަކަކީ މިހާރ  ނިމިފައި ހ ރި ކަންތައްތައް

ކަން ހިނަގމ ންދާ  މަރ ޙަލާަގއި  އެކި  ހ ރީ  ވެސް  ޮގތ ަގއި ކ  ތައްތަކަންތައްތައް  ިގނަ    ،ެގ  ފާހަަގވާ  ަގރާރ ަގއި  އަދި 

  ރާއަށްވަރެވ ނ  މަޝްއްލ ކ ރެވިފަިއވާ ކަންތައްތައްކަން. ެއހެންވީމާ، މި ަގރާރާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ކ ހަކަންތައްތަކަކީ މިހާރ   

މަ  ލިބ ނ   މި  އަދި  ަގބޫޢ ފަހ   ވެސް  މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ކޮމިޓީެގ  އަލީަގއި   އީ މި  ،ކ ރެްއވީލ  ލޫމާތ ެގ 

، އަދި މި ވާތީވެ   ފައިވާ ަގރާރަކަށްޅިހިމެނޭ ޮގތަށް ހ ށަހެހަމަ މަޢ ލޫމާތ  ނ ފ ރި  މެށް ނޫނީ ކަމާ ގ ޅޭ އެންރަހޯދަންވާވަ

މި ަގރާރ ަގއި  ،  ވާތީ  އްތަކަށްތަ ަމރ ޙަލާަގއި ހިނަގމ ންދާ ކަންއަދި އެކި    ،ަގރާރ ަގިއވާ ިގނަ ކަންތައްތަކަކީ މިހާރ  ނިމިފައި

ނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް. ރި މެންބަރ ންތަްއ ފާސްކ ރ މަކީ ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެ އްމި ޮގަވއިލާ ކަންތަ 

ކޮމިޓީއަށް މިކަން ނ ފެންނަ ކަމަށް   ން އެންމެ ފަހ ެގ ނިންމ ން ނިންމ މަށް ޓަކައި އަދިޮގތ މާ، މި ަގރާރާ ގ ޅޭ  ވީހެންއެ

ޮގތެއް ނިންމ މަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހެމަޖިލީހ ެގ ފްލޯ  ،އި ހ ށަހަޅަށްއަފްލޯ ންމާފަ.  ނިޅ މަށް ކޮމިޓީން ވަނީ  އިން 

ޅ ން  ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަން. ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި ހ ރިހާ މެންބަރ ންނާއި އަދި އިދާރީ ބޭފ ، އެ އެހެންވީމާ

 އެކ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް އިޚ ލާޞްތެރިކަމާ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

ށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ފ ރ ޞަތަލަނީ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރެްއވ މ ެގ  ހ ޅ ވައި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ެއއް ފާހަަގކޮށް  ލަަމއްސަ  18  ،ކަެމއް  18ނައިފަރ  މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ ެގ    ޅ.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ނޮވެންބަރ   2021އަޅ ަގނޑ    އަހަރ ެގ  ހ ށަހެޅި މައްސަ  ވަނަ  މަޖިލީހަށް  މި އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   މި ލަމަހ   އެއް 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022އެޖެންޑާކ ރެވ ނީ    އިނަށް މި މައްސަލަ މަޖިލީހ ަގމެންއެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ އްސަލައަކީ.  މަ

ރައީސް.މަހ     ފެބްރ ވަރީ އި  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ނަޝީދ  އްއިއްޒަތްތެރި  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރަީއސް،  ޒަތްތެރި 
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ށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެްއވި މި މައްސަލަ މަޖިލީހ ަގިއ  ކ ރެްއވ މަލ  އްހަން މި ކަންތައްތައް  ރަކ ލ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ

ކ އެޖެންޑާ ނޮވެންބަރ   ރީކ ރެވ މ ެގ  މަޖި  2021ަގއި.  ރައްޔިތ ންެގ  ައޅ ަގނޑ   މައްސަލަެއްއ  ލީަގއި  ހ ށަހެޅި  ހަށް 

ޝަން މިނިސްޓްރީއަށް  ކޭޔ  ނިކ ފާނ  ޔަީގނ ން ވެސް އެޑިމަ  މަހާ ދޭތެރޭަގއި އެ   ވ މާ ދޭތެރޭަގއި ފެބްރ ވަރީއްއެޖެންޑާކ ރެ 

ކަންތަ މި  ކަންތަިގ  ،އްލ ކ ރެްއވ މަށްފަހ ހަތައް  އްގ ޅ ްއަވއި  އައްލ ކ ހަތައް  އްނަ  ކަމަށް  ަގނޑަށް ޅ ރެްއވ މަށްފަހ  

ައކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ މި ލަ މައްސަ 18 ؛ރައީސް  ޖެންޑާ ވެސް ކ ރެއްވީ. އިްއޒަތްތެރިަގބޫލ ކ ރެވެނީ މި މައްސަލަ އެ 

ަގިއ ހ ރި މައްސަލަތަކެއް. ބޮޑެތި  ލ  ފ ރާޅެްއެގ ދަށ ަގއި ކިޔަވާ ސްކޫ  ިގނަ ދަރިވަރ ން އެވ ރެ    އަށް 1000ވާހެން  ނަދަން

އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ    ؛ރައީސް  ަގއި ހިމެނެނީ. އިްއޒަތްތެރިމައްސަލަިއެގ ތެރޭ  18ކާ އެ  ތަސަލަތަކާއި އާދަިއެގ މައްސަލައްމަ

އަޅ ަގނޑ  މި ަގރާރ  ހ ށަހަޅައިެގން މި ތަނ ަގިއ    ،އަދި މި މައްސަލަ  މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރި ކޮމިޓީއަށާއި  ،ންރައަދާކ 

ކޭޝަން  ޔ  ޭއެގ ނަތީޖާއަކަށްވީ އެޑިެގންދެވ ނ .  ހަމަ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ބަހ ސްތަކެއް ވެސް މި ަގރާރާ ގ ޅިެގން ކ ރިއަށް

ހ ށަހެޅ ނ    ،އަދ ނޑ  އ ފާކ ރަން މިއްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަވަސްެވަގތ ން. އަޅ ަގހަ ތައް  އްމިނިސްޓްރީއަށް ވެސް މި ކަންތަ

ރަްއަވއިފި. އެހެންނަމަވެސް، އަދި  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެޓެންޑްކ ޔ މައްސަލަތަކ ެގ ތެރޭަގއި ިގނަ ކަންތައްތަކަށް ެއޑި

ޯގހެހަނ ވޭ.    އްލެއްހަ އެއީ  ވިދާޅ ވ މަކީ  ކަަމށް  ަގބޫ   އް އްލ ވި  އަޅ ަގނޑަށް  .  ވޭނ    އްލެއްހަކ ރެވެނީ.  ލ ކަމ ަގއި 

ފަ. ކީ ހަމަ ހ ރިހާ ކަމެއް ފައްޓާނެ. ބ ރިޖ  ވެސް އެ އޮތީ ފަށާރަ މި ސަރ ކާ  ،ވާނެނަިއަގންޑަ ވަގި ވެސް، އެނމައެހެންނަ

މެއް ކަހަލަ   ކަ ވެސް ހ ރިހާއް ހ ރި އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވި މައްސަލަތައިހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ފައްޓާނެ. މި ސްކޫލ ަގ

ކަތް  އްތަންތަނ ަގއި މަސަ  ،ޮގތަކީ، އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  ފަށާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި މި ވާ ޮގތަކަށް މިހާރ  އެހެރީ  

ވީމާ،  ންމޭނެވަރަށް ފައިސާ ހ ރިތޯ، ފައިސާ ލިބޭނެތޯ ވެސް ބަލާ ބައެއް ނޫން މިއީ. އެހެންށާއިރ ަގއި އެ މަސަްއކަތް ނި ފަ

ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިން  މީެގ  ދެންމެަގިއ  ފަށަނީ.  ވާހަކަދެްއކި  ، ްއކެިވއިރ ަގއިދެ ކަންކަން  ބިލަށް  ނަރ ދަމާ އިނަރ ދަމާެގ  ރ  

ރަށެއްަގިއ ފަށައިފީމެތިމަންނާ ންދެވޭނެ ޮގތެއް ނެތް. މަސައްކަތް ނިމޭނެ ޮގތެއް ެގމޭ. މަސައްކަތް ކ ރިއަށް  ން ހ ރިހާ 

  18އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅި  ؛ސަލަތައްހ ރި މައް ލަން މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ ގައިވާގޮ އަޅ ަގނޑ  ، އެދެން  އަޅ ަގނޑ ތް. ނެ

ފައި އް. މި ސަރ ކާރަކީ ކަންކަން ފައްޓަވާކަމެ  އްޓަަވއި ނިންމަަވއިދެްއވ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭފަމައްސަލަ  

  އްލެއްހަރިހަމަ  ފ  ؛އްލ ހަމި މައްސަލަތައް    ،ނިންމަވާ ސަރ ކާރަކަށް ނ ވާތީެވ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް މި ދަންނަވަނީ

އިފްތިތާޙ ަގ ދަރިވަރ ންނަށާއި   އި މަދަރ ސަތ ލް  ތަނ ަގިއ  ،  ކިޔަވާ  ޓީޗަރ ންނަށާއި،ދެަވއިޔަ ކިެއ  ތަނ ެގ    ްއވާ  އެ 

ކަ މެނޭޖްމަންޓަ މި  އަދި  ކަންބޮންށާއި  ބޮޑ   އެންމެ  ޙަޤީޤަޑ ވ ތައްތަކ ެގ  އޮމެއް  މި  ބެލެނިވެރިންެގ. ންތ ަގއި  ނަނީ 

  ! އް ނިންމަަވއިދެްއވާށޭތައްވާފައި ހ ރި ކަންތަތަސައްލީެއއް ހޯއްދަވައިދެްއވ މަށް ފައްޓަ ބެލެނިވެރިންެގ މި ޝަކ ވާތަކަށް  

 ތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރާހީމް ރަޝީދ . މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

ެގ ކަންތައްތަްއ  ށް އިމާރާތްކ ރަްއވާފަިއވާ ކްލާސްރޫމ ލަމަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ ަގއި އަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ތް އެ ސްކޫލ  ހިންަގން ހ ރި ދަތިތަކާ ގ ޅިެގން މެންބަރަކ  ހ ށަހަޅާފައި އޮ  ،ނ ވަތަ މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ   ،މި އޮތީ

ޕާޓީ މި  ފ ރަތަމަ    ންއެމް.ޑީ.ޕީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އިރާއްޖޭގަ ހިދިވެ  ،އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ  ؛ތްތެރި ރައީސް ޒަމައްސަލަ. ިއއް

އ މީ ޔ ނިވަރސިޓީެއއް ާގއިމ ކ ރ ން  ޤަ އި  ޖޭަގދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އޮންނާނެ ދިވެހިރާއްއ ވެރިކަމަށް އަންނަންެވެގން ީވ ވަ

ވަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ެއއީ  ޔ ނިވަރސިޓީ.  ފ ރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެީއ  ެއމް.ޑީއ އިނޭގތޯ.  މެން  ެގ.ޕީދެއް.  ރ ން ބައާންމ  

ކަވެފަޚ ރ  އެމެރިވާ  ޔ ނިވަރސިޓީެއއް  ޢ ތަމަތީ    އިޖޭގަ އްދިވެހިރާ  ،އީ އް  އެހެންނަމަވެސް،  ން.  ކ ރ ިއމ ާގލީމ ެގ 

ޮގތްޮގތަށް ކ ދިންެގ ސިކ ނޑިތަްއ   ބަޣާވާތްކޮށްފައި ވެސް މި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކާ ެއއްޗެހި ބަދަލ ކޮށްލައިެގން ވަރަށް 

އ ނެގނ މ ެގ    ،މަތީ ތަޢ ލީމަށް ރައްޔިތ ން ވަދެ   ،ރަށް ބޮޑ  މާޒީއެއް ވަތް  އޮ  ޖޭަގއި އެބަރާއް   . މިއ ޅ ނީ  ލަންއަނބ ރާ

ޞަކޮށް އެކަން ެގންގ ޅ ނީ މައ މޫންެގ ޚާއްެގ އަބަދ ވެސް.  އްން ތިބޭ ބައެ ރ މ ެގ ވިސްނ މެއް ވެރިކަންކ ރަފ ރ ޞަތ  ހަނިކ 

އ ޅ ނީ  އިސްކަންދެއްަވއިެގން  ވަރަށް  ަމއ މޫން  ޮގތަށް  ެއއްޮގތަކަށް  ،ވެރިކަމ ަގއި.  ހާސިލ ނ ކ ރެވޭ  ތަޢ ލީމ   މަތީ  ެވސް 

މި ދެންނެވި   ،އިތ ރ ންފާހަަގކ ރެވޭ. އެޮގތ ން ބަޣާވާތްކޮށްފައި އަދި އޭގެ ކަންކަން ބައްޓަންކ ރަމ ންދިޔަީއ. އަޅ ަގނޑަށް  

އެ ތަނަށް އެންމެ ފ ރަތަމަ   ، ނ ކިޔެވޭނެ ހ ރިހާ ޮގތްތަކެްއ ހަދައި  ،ބޮޑ ކޮށް ކ ދިންނަށް ކިޔެވޭނެ ޮގތް   ައގ   ،މާއްދާތައް

ލީ.  ެގން ކ ދިން މ ޅި ތަން އަނބ ރާމަނިކ ފާނ ެގ، ރަީއސް މައ މޫނ ެގ ވަރަށް ާގތް ޚާއްޞަ އެހީތެރިއެްއ ލައި   ވެސް އެ

ައވަހާރަކޮށްލާފައި    މިހާރ  އެހެން.  ހަމަ  ެވސް  ދައ ރ ަގއި  އަމީން  މ ޙައްމަދ   އެޮގތަށް.  ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ވެސް 

  އަންހެން ކ ދިންެގ މަދަރ ސާ ެގންޮގސް ބަންދ ކ ރީ. މިހާރ  މި އޮތީ އިފ ތިތާޙ ެގ މައްސަލަ. އިފ ތިތާޙަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސްކޫލޭ ކ ރީެގ  ފެނޭމަދަރ ސާއެއް  ،އެންމެ  ތާރީޚ ން  ދިވެހި  ެވސް.  ކ ރީަގއި  ރަށެއް  ތަހ ޒީބ   ވަރަށް  ނައިފަރަކީ   .، 

އަދި މާލެއިން   ، ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކ ަގިއ ކ ދިންނަށް ކިޔަވައިދިން  ،ވިޔެ، އޮޑިދޯނިފަހަރ  ބަނދެއަމިއްލައަށް ފޮތި

ތަހ ޒީބ   ؛ށެއް ނައިފަރަކީ. ނައިފަރ ަގއި ބޭކަރީތަކާ ެއއްޗެހި ހަދައިން ކަންކަންވެސް މީހ ން ޮގސް ކިޔަވަން ދިޔަ ރަ

އަހަރ  ކ ރީަގއި ވެސް. އެވަރ ެގ ރަށެއްަގއި މިހާރ     200އަހަރ  ކ ރިން ވެސް،    150ބަޔަކ  އ ޅޭހެން އ ޅެމ ންދިޔަ މީެގ  

ނައިފަރ ަގއި ތާނަގއި.  ެއ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ހ ންނަންޖެހޭނީ  އެޅިފަ.  ޔ ނިވަރސިޓީއެްއ  ޔ ނިވަރސިޓީެއއް  ހ ންނަންޖެހޭނީ   

މި ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ   ؛ކަެމއް ވެެގންދާ ތަނެއް. އެީއ މި ރާއްޖޭެގ ެއންމެއެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ އެ

 ؛ދ  މި އޮންނަނީކަންކަމ ަގއި އެންމެ އިސްކޮށް އ ޅ ނ  ފަރާތްތައް ކިޔަވާފައި ހ ރީ ނައިފަރ ން. އެކަމަކ  ނައިފަރ ަގއި ިމއަ
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޤައ މީ    ރީެއއް ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރިމިހާރ  މީެގ ތިރީަގއި މި އޮތީ ކޮމްޕިއ ޓަރ ލެބޯޓަ

އަޅ ަގނޑާ    ،އިން ޭގެގއަށް ޮގއްސަ ރިސަރޗްކޮށްފައި ޔ ނިވަރސިޓީަގިއ ރިސަރޗްކ ރާނެ ކޮމްޕިއ ޓަރެްއ ނެތިެގން ލެކްޗަރާ

އެ ކ ދިން މާ މޮޅޭ.   ؟ކިހިނެއްތޯއޭ އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކ ދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނީ  ،އެއް ބ ނިހ  ލެކްޗަރާ  އެއްދ ވަވެެގންދިމާ

ޕީ.އެޗް.ޑީ.    4ޕީ.އެޗް.ޑީ. މި ފޯނ ، ސްމާޓް ފޯނެއް އޮވޭ.    4މިހާރ  މި އޮންނަނީ ކޮންމެ ކ އްޖެއްެގ އަތ ަގއި    !އެއީ ތެދެއް

މާ   ކ ދިން  ދާއިރ   ކިޔަވައިދޭން  ކޮމްޕިއ ޓަރެއްތިމަންނަމެން  ތިމަންނަމެންނަކަށް  ފާސްކ ރިން  ؛މޮޅޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން 

ޭއެގފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ރިން ކޮމްޕިއ ޓަރ    ބަޣާާވތްކ ރީމާ  ،ފަހަރ  ވެސް ބަޣާވާތްކޮށްފަިއ ޭއެގފަހ ން  މިތަނ ން އެ

ޔ ނިވަރސިޓީ  ،ފޯރ ކޮށްދޭން ޤައ މީ  ހަދައިދޭން  ދެންނެވިހެއަށްލެބޯޓްރީއެއް  މި  އިމާރާތްތަކާ.   ؛ނަންނަން  އިން 

އިރ ަގިއ އެތެރޭަގއި ޓީޗަރ ންނެއް ެވސް ނެތޭ.  ބޮޑެތި ނަންތައް ޖަހާފައި ހ ޅ ވާ  ،ބޯޑ  ޖަހާފައިއިމާރާތްތަކ ަގއި ބޮޑެތި ނަން

ކިޔަވައިދެނީ  ،ޝަކ ާވއަކީ  ެވސް  އިންެގލެކްޗަރާ ތިމަންނަމެންނޭ  ބައެކޭ.  ތިބި  ައއިސް  ކިޔަަވިއެގން  . ތިމަންމެންނަކީ 

ތިމަންނަމެންެގ މ ސާރަ ވަރަށް ކ ޑައޭ. ތިމަންނަމެންެގ މ ސާރަ ވަރަށް ކ ޑައޭ. ތިމަންނަމެން ކިހިނެއްހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  

މި    މި އ ޅެނީ ލަންޑަނަށް ދާންށޭ. ތިމަންނަ   ތިމަންނަމެން މި އ ޅެނީ އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދާންށޭ. ތިމަންނަ ؟ކެތްކ ރާނީ

 ؛ތަނ ަގއި ދިރިއ ޅޭކަށް  މި  !ތަން ދޫކޮށްފައި ދަނީ. އާން  ށޭ. ކިޔަަވއިެގން އަންނަ ކ އްޖާ މިއ ޅެނީ މެލޭޝިާއއަށް ދާ

ދޭ. ވީ މީހާއަށް ވެސް ފ ލެޓ   އަހަރ   އްއެ ައކަށް ފްލެޓެއް ނޯވެއޭ. އެކަމަކ  އެޗް.ޑީ.ސީަގއި  ކިޔަވަިއެގން ހ ންނަ ލެކްޗަރާ

ައހަރ  ވާއިރ  ވެސް އޭނަޔަކަށް    20ނ ވަތަ    30އޭނަ    ،އް އެމި ރާއްޖޭަގއި ޔ ނިވަރސިޓީަގއި ކިޔަވައިދޭން އ ޅޭ ލެކްޗަރާ 

އެކަމަކ    ؟ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވާންޖެހޭ ދެއްތޯގ އްހަާވއިރ ަގއި ޓީޗަރ ންނަށް  ގ އްހައް ނ ވޭ. ޔ ނީފޯމަށް  ގެ އްހަފ ލެޓެއް  

މިހާރ    ށް ވެސް ފ ލެޓެއް ވާއިރ  އެތާ އެންމެ އާދަިއެގ މީހާއަ  އަހަރ އެއް  އެޗް.ޑީ.ސީ ކ ންފ ނީަގއި ތިބި މީހ ންނަށް 

  ވީ ެއ މީހ ންނަށް. އަޖައިބެއް ގ  އް ހަވެއްޖެ. އެއީ މި ވޯޓަށް. މި ބްރޯ ވޯޓަށް. ބްރޯއަށް ވޯޓ ދޭ ޮގތަށް ހަމަ ޓަސްލާފައި  ގ  އްހަ

މިއީ  ؛މިހިރީ މި ރާއްޖޭަގއި ކަންކަން ހިނާގ ޮގތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ؛ފަދަ ކަމެންނ  މިއީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިނޭގތޯ. ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޭގންަގކަށް ނ ހެދޭނެ. ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޭގންަގކަށް  ދިވެހި ރައް

އެއީ  ކަންތައްތަކަކީ  ހިންާގ  ސަރ ކާރ ން  ބ ނާއިރ ަގިއ    ،ހަދައިެގން  ވާހަތަކެކޭ  ސިއްރ ކ ރަންޖެހޭ  ޕާޓީން  ޑިމޮކްރެޓިކް 

ވާ މިންވަރެއް ވެސް ނ ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ގ އް ހައަށް   40. އެ % ވެސް ނ ދޭ 40. އެ %40އަޅ ަގނޑ މެންެގ އޮތީ %

މ ންދަނީ ޤާސިމް  މްރާން. މި ރާްއޖެ ހިންަގޢިއިޚް  މ ން ެގންދަަވނީ ޝަމަދ  ވަޒީރެއް ތިއްބެވީ. ދެން މި ރާއްޖެ ހިންަގ

 ،ސިޔާސީ ޮގތ ން އެންމެ ބާރ ަގދަ ފަރާތްމ ންދަނީ މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް. މި ރާއްޖޭަގއި  އިބްރާހީމް. މި ރާއްޖެ ހިންަގ

މަނިކ ފާނ  އަވަހާރަކޮށްލަން ޮގްއވާލި ބޮމ ެގ މައްސަލަ އަދިވެސް ތަޙ ޤީޤ ނ ކ ރޭ.   ރައީސް ނަޝީދ  ހ ރީ އެކަހެރިކޮށްފަ. އެ

ހޭ މިއަދ . އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ން ތެދ ވަންޖެ  ،މިވަރ ެގ ބޭއިންސާފެއް އެމް.ޑީ.ޕީެގ މައްޗަށް ލިބެމ ންދާއިރ 

ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަން    ޚިޔާލ   ދ ލ ެގ  ،މި ޑިމޮކްރަސީ  ، މެންބަރ ންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި މިނިވަންކަން  ެގއެމް.ޑީ.ޕީ
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ހޯދައިދިން ފަރާތް. މިފަހަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީއަށް ވޯޓ  ދީެގން ސަރ ކާރަށް ވަރަށް ވަރ ަގދަ މެސެޖެއް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  

އެމް.ޑީ ނޯންނާނެއެބަ.  ހަނ   އަނިޔާކ ރާއިރ    ކަމާއި،.ޕީ  ވެސް    ،ރަްއޔިތ ންނަށް  ލިބޭއިރ   ނިކަމެތިކަން  ރަްއޔިތ ންނަށް 

ފަހަރ  ދައްކަންޖެހޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ    ސަރ ކާރޭ ކިޔަިއެގން އަނަގމަޑ ންލައިެގން ނޯންނާނެކަން މި

ޖަލ ތަކ ަގއި މަރ ވެދިޔަ ބަެއއް. މީެގ ކ ރީަގއި ވެސް އެތައް ބަޔަކ  ީވ    ،ރ ބާންވެެގންޤ މެންބަރ ންނަކީ އެތައް ބަޔަކ   

.  ނެވެެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރި މަސަްއކަތ ެގ މިފަހަރ  ނަތީޖާ ހޯދަންޖެހޭ  ރ ބާނީއެއްޤ މަރ ވެފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެތައް  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖަހާއިރ .  1ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި ަވގ ތަށް މެދ ކަނޑައިލާފައި ދެން ަމސައްކަތް ފަށާނީ  

މެންބަރ ން މިއަދ   އީ މި  ، ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ؛އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޖަލްސާ.  ފަހ   ؛ ދައ ރ ެގ 

މިއަދ  ކިތަންމެ ަވގ ތ  ؛ ރޭ  . އެހެންވީމާ، މި ލާފައިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދައ ރ  ނިންމޭނީ މިއަދ ެގ މަސައްކަތް ނިންމަ

ހެންވީމާ، އެކަން  ޖެހ ނަސް އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ މިއަދ  މި އެޖެންޑާަގއި އޮތް މަސަްއކަތްތައް ނިންމާލަން. އެހޭދަކ ރަން

 ޖަހާއިރ .  1ސަމާލ ކަމ ަގއި ބަހައްޓަަވއިދެްއވ ން އެދެން. ދެން މަސައްކަތް ފަށާނީ 

 

 { އަށް 12:58އިން  12:03 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 هللا(މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  2007/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   - 6.5އެޖެންޑާ ނަންބަރ   ،`. މި ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް މި ފަށަނީ

ޓީން ދިރާސާކޮށް  ށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  މިނިވަން މ އަްއސަސާތަކ ެގ ކޮމިއަ(ާގނޫނ   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ )

  ިއއްޒަތްތެރި   މީދޫ ދާއިރާެގ  އަްއޑޫ  ،ޓީެގ މ ޤައްރިރ  ކޮމި  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ     ނިންމި

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމްންމެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަްއޑޫމީދޫ

ރ ެގ ވަނަ އަހަ  2022މަޖިލީހ ެގ    ، ަގއި ބޭއްވ ނ   2022މާރިޗ     15މި ރިޕޯޓަކީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ،ނ ވ ނ  މައްސަލަެއއް. މި ބިލ ަގއި ަމިއަގނޑ  ޮގތެްއަގއި މި އޮތީޓީއަށް ފޮވަނަ ޖަލްސާަގއި ކޮމި 18ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 
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ާގނޫނ     ،މި މާއްދާއަކީކޮމިޝަނ ެގ ރައީސްެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާެއއް މި ާގނޫނަށް އިތ ރ ކ ރ ން.  

ާގނޫނ (   5/ 2007ނަންބަރ    ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  ާގ  5  އަށް)ދިވެހި  ެގނައ މ ެގ  އިޞްލާޙ   ކ ރިން  ވަނަ  ނޫނ ަގއި 

ވަނަ އިޞްލާޙ ެގނެވ ނ އިރ ަގއި ނަންބަރ ތައް ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި މި   6  ،ނަމަވެސްއެހެން ހިމެނިފައިވާ މާއްދާެއއް.  

ވަނަ އިޞްލާޙ ަގއި ނަންބަރ ތައް ޖެހިއިރ ަގިއ    6ވަނީ. އޭރ ަގއި    ޮގސްފައިމި މާއްދާ ެގއްލިެގން  ؛ޮގސް އިޞްލާޙ  ެގއްލިެގން 

ާގނޫނަށް    ޮގްއސަ އިނީަމ، އަލ ން މި މާއްދާެއ ރިޕްލޭސްވެެގން   ،ބަރ ަގއި ފަހ ން ެގނައި އިޞްލާޙެއް ެގނެވ ނީމާއެއް ނަން

ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވަނީ ހަމަ މި އިޞްލާޙ  މި އޮތް ޮގތަށް    ،ވާތީވެ  އިތ ރ ކ ރަންެވެގން ހ ށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާހެއް ކަމަށް

ޮގތަށް  މި  ،ސްެގ މަސްއޫލިއްޔަތ   މިނިވަން މ އައްސަސާތަކ ެގ ާގނޫނަށް ވެސް ހަމަ ރައީ ާގނޫނަށް އިތ ރ ކ ރަން. ިމއީ ެއހެން

 ޓީން ެއއްެވސް އިތ ރ  ބަދަލެއް ނ ެގނެސް، ހަމަ މި އިޞްލާޙ  މި އޮތްއިތ ރ ކ ރެވިފަިއވާ މާއްދާެއއް. އެހެންކަމ ން، ކޮމި

ސަމާލ ކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓ    ޮގތަށް ހ ށަހެޅިފައިވާކަން ައޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ

 ލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޮގތަށް ފާސްކޮށްދެްއވ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ މި އޮތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވާހަކަދެއްކެވ މ ެގ ފ ރ ޞަތަށް. ޓީ ރިޕޯޓަށްލަނީ މި ކޮމިވައިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ  

 .  ބަރ  އާދަމް ޝަރީފްންމެ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ެގންނަ   މި  ާގނޫނަށް  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ކޮށް ޞަ އްޚާެގންނައިރ ،    އިޞްލާޙ ޝ ކ ރިއްޔާ 

ކޮމިޝަނ ެގ ރައީސަށް ބާރ ތަކެއް ލިބިދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ހަމަ މ ހިންމ  ކަމެއް. އޭެގ ސަބަބ ން ފައިދާތަކެްއ،  

ރި  ިއއްޒަތްތެ  ޔާ ރަނަގޅ  ައސަރ ތަކެއް ކޮށްފާނެ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސްއްރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރާ ކަމަށް ވެއްޖެ 

މިހާރ    ދަނީރައީސް،  މި  ވެސް   ،ފެންނަމ ން  ފަރާތްތަކަށް  މަސަްއކަތްކ ރާ  ސަރވިސްަގއި  ސިވިލް  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ސަރވިސްެގ ޞައްޚާ  ،ކަންކަމ ަގއި   މި  އި،ބިރ ދެއްކ މާ ސިވިލް  ތިްއބަވާ  އޮފީސްތަކ ަގއި  އެކި  ދައ ލަތ ެގ  ކޮށް 

ވަރަށް ޭއެގ އަސަރ ކ ރަމ ންދާ މަންޒަރ . ައޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން ިމ    މ ވަްއޒަފ ންނަށް ހަމަ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑ ވާ 

ކޮށް ސިިވލް  ޞައްޚާ މ ވަްއޒަފ ން،    ތަނ ަގިއ ެވސް ސަރ ކާރ ގެ   ކޮށް ކ ރިއަށް އޮތް ޞައްޚާއެކީަގިއ އަދި    ބިލ  ފާސްވ މާ

ޚިޔާލ  ބޭފ ޅ ންެގ  ެއ  ެވސް  މ ވައްޒަފ ންނަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  ބޭފ ޅ ންނަށް    ސަރވިސްަގއި  އެ  އަދި  ފާޅ ކ ރ މާއި 

ޮގތ ން ދައްކާ ވާހަކަެއއް     ކަމަށް ވިޔަސް، އަިމްއލައާފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަންތައްތަްއ ވިދާޅ ވ މ ަގއި، އެއީ ސޯޝަލް މީޑި

ޔަސް، އިންސާފ ވެރިކަމާ އެކީަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް ނ ޖެހި ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް، ނ ވަތަ ެއއީ ސިޔާސީ ޮގތ ން   ވިކަމަށް
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  ެގއްލ ންތަކެއް މ ޖ ތަމަޢަށް ތިތަކެއް ކަމަށް ވިޔަސް، އޭެގ ސަބަބ ން ބޮޑެ ވާހަކަ  ވަކި ފިކ ރެްއެގ މީހަކަށް ވާތީ ދައްކާ

  ، ނަމަ، އެކަންކަމާ ގ ޅިެގން ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ްއވ މ ެގ ބަދަލ ަގއި  ކަށް ނ ވާނ ވާ، އަދި އެއީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފ ނ ވާ ކަމަ

ސަރވިސް  ބިނާކ ރަނިވި   ެގސިވިލް  ހެދ މަށް   ،މ ަވްއޒަފ ންނަކީ  ބަޔަކަށް  ކ ރާ  މަސައްކަތްތަކެްއ  އ ފެއްދ ންތެރި 

ކަމަށް ެގންގ ޅ ްއާވނެ  ބޮޑަށް  ކޮމިޝަނ ން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ިވސްނ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ   .

ިއިވެގންދިޔަ އަޑަކީ ދީނީ ޢިލްމ  ކިޔަަވއިދެްއވާ    ،ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރައްވާ   ، ނިމިެގންދިޔަ ހަފ ތާަގިއ 

މ ސާރަ   ށްދިޔައީ ވެސް އެއް މަސްދ ވަހަބޭފ ޅަކަށް ފިޔަވަޅ އެޅ ްއިވކަން. އަދި އެ އެޅ ްއިވއިރ ަގއި ސަސްޕެންޑ ކ ރެިވެގން

ޮގ އިޞްލާޙ  ނ ލިބޭ  އެ  އެނިގެގން،  ނޫންކަން  ޮގތް  ކޮށްެގންވާނެ  އެކަން  ފަހ ން  އެއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ތަށް. 

ސަރ ކާރ ން ކ ރާ ބަެއއް ކަންކަމާ ގ ޅިެގން   ،ދަނީކަންކަމ ން ވެސް އެނިގެގން  ކަން އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ. މިވ ނ ބަދަލ ކ ރެ

ބައެއް ބޭބޭފ ޅ ން ފިޔަަވޅ އެޅ އްވ މ ެގ ސަބަބ ން އޭެގ    ،އި ޖެހެިގންބޮޑަށް ޖަޒ ބާތ ަގ  ކަށް މާޔަބައެއް އޮފީސްތަކ ން ކ އްލި

ޙަޤީޤަތ ަގއި  ސަބަބ ން  ޭއެގ  އަދި  ވެސް،  ނިޒާމަށް  މ ޅި  ައސަރ   ފަރާ  ނޭދެވޭ  ތިބޭ  ވެސް  ތްމަސަްއކަތްކ ރަން  ތަކަށް 

އަށް  ން ބިރ ވެރިކަމެްއެގ ތެރެ ން. އަދި އެހެން ކަންކަން ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ސިވިސް ސަރވިސްެގ މ ަވްއޒަފ ކަކ ރަމ ންދާ

ތަންތަނ ަގއި  އެ  އަދި  ޕީ.އެސް  އެބަދޭ.  މެދ ،  އިސްވެރިންނާ  ެގއްލޭ އިމަސައްކަތްކ ރާ  އިތ ބާރ   އޮންނަ  މެދ ަގއި  ންނާ 

މި ކަންކަމަށް ެވސް ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެްއ އަންނާނެ    ،އ ންމީދ ކ ރަން  ހިސާބަށް ކަންކަން އެބަދޭ. ެއހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  

 ރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމަށް. ވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ންމެއިްއޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ޮގތ ން ވަރަށް    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާގނޫނާ ގ ޅޭ  ،ފ ރ ޞަތަކަށް މި އެދ ނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އާދެ! ައޅ ަގނޑ 

ެއކ ލަވަ  ކޮމިޝަނެއް  ހ ރި. ސިވިލް ސަރވިސް  އެބަ  ިގނަ ޝަކ ވާތައް  ވަރަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ބޭނ މަކީ އިިގނަ   ،ލ މ ެގ 

 ދޭންޖެހޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް، ނ ވަތަ   ވަތަނ   ބި މ ވަްއޒަފ ންނަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްސިވިލް ސަރިވސް ޚިދ މަތ ަގއި ތި

އް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ދައ ލަތ ން ތަކެރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި، ރައްޔިތ ންނަށް ވީހާވެސް ރަނަގޅ  ޚިދ މަތްޚިދ މަތްތައް  

ައޅ ަގނޑަ ނިޒާމެއް.  ލިބެމ ންދިޔައީ  ެގކޮިވޑ    ށްގާއިމ ކޮށްފައިާވ  ޝަކ ވާ  ވެސް  ތިބި    ، ތެރޭަގއި  އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗ ަގއި 

އެ   ،ބަލިމަޑ ކަމ ަގއި ލެބޯރެޓަރީަގއި ތިބި ޓެކްނޮލޮޖިސްޓ ން  އިނޭގތޯ. އޭރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޓެކްނިކަލް ސްޓާފ ން

ރ  އެ ހ ށަހަޅަިއެގން އ ޅޭތާ އަހަރ ، ދެ އަހަރ   ވެެގން މިހާމީހ ން ބ ނަމ ން ދިޔައީ ވަޒީފާެގ އޮނިަގނޑަށް ބަދަލ ެގންނަން 
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ރ ފިޔާޭއ    3000ރ ފިޔާ،    7000. ތިމަންނަމެންނަކީ ޓެކްނިކަލް ސްޓާފ ންނޭ. ތިމަންނަމެންެގ މ ސާރަ ވަރަށް ކ ޑައޭ.  ވެއްޖޭ

 އެތައް ދ ވަހެއް.  މި ލިބެނީ މ ސާރައަށް. އެ އޮނިަގނޑަށް ބަދަލ ެގންނަން ެވެގން، ެގންނަން، ެގންނަން، ެގންނަން އޮންނަތާ

ށް ލިބެނީކީ ނޫނޭ. ދެން ތި ބޭފ ޅ ން ެވސް ހަނދ މަހ ންނާނެ، މ ޅި  ކަކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި އިތ ރ  ެއްއޗެއް ތިމަންނަމެންނަ

ފެންނާނެ ެވސް  މ ޒާހަރާކ ރ މާއިތަކ ޓަރީލެބޯރެ  ،ރާއްޖެއަށް  ބޭފ ޅ ން  ތިއްބެިވ  އާންމ    ،އިހ ތިޖާޖ ކ ރ މާއި،  ަގއި 

އަހަރ ން   5ތަކަށް ކަންތައް ވަމ ންދިޔައީ މި ދެންނެވި ސަބަބ ތަކާ ހެދި. ސަރ ކާރެއް  ތްދ މަތް ނ ލިބޭނެ ޮގރައްޔިތ ންނަށް ޚި

ރައްޔިތ ންނަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް  ،  އެއް ފަހަރ  ރައްޔިތ ން ާގއިމ ކ ރަނީ، ރަްއޔިތ ންެގ ވޯޓ ން. ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ަމގ ސަދަކީ

ރ ކޮށްދިނ ން. ނިމިދިޔަ  ފޯހައްގ ތައް  ދިނ ން. ރައްޔިތ ންެގ  އި ްއގ ތައް ހޯދަދިނ ން. ރައްޔިތ ންެގ ހައިލ އިފަސޭހަކަން ހޯދަ

ސަރ ކާރ  ބޭރ ކ ރީ ހައްގ ތައް ނ ލިބ ނީމަ. ދެން އިތ ރ  އަނެއްކާ ސަރ ކާރެއް ގާއިމ ކ ރާނީ ރައްޔިތ ން. ޑިމޮކްރަސީަގއި  

ޒަތްތެރި ރައީސް، އެބަ ހ ރި ވަރަށް ިއއް  ފަހަރ  ވެސް  ރައްޔިތ  މީހާ. މި  ،ފަހ ބަސް ބ ނާ ފަނޑިޔާރަކީ  ،ފަނޑިޔާރަކީ

އަދި ެއކިެއކި ޓެކްނިކަލް ސްޓާފ ންތައް،   އި،ކޮށް ޞިއްޙީ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކާޞަ އްޚާ ؛ިގނަ ފަރާތްތައް

،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިމ ދެންނެވިހެން ކިޔަަވިއެގން ؛މ ސާރައިެގ ޮއނިަގނޑ   އޮތް،  އެ މީހ ންެގ ވަރަށް ބޮޑ  ޝަކ ާވއެއް

ދަނީ. ިގނަ    ޔާ މި ދެންނެވި ސަބަބ ތަކާ ހެދި ރާއްޖެ ދޫކޮށްއް އ ނެގނިެގން، މަތީ ފާހެއް ހިފައިެގން އ ޅޭ ފަރާތެއް ވެއްޖެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނ ން އެ ކ ރާ ކަންތައްތައް    ،މިކަން ބަލަން  އިއަދަދަކަށް ދަނީ. ހަރެއް ނ ލާ. އެހެންވީމާ، މީގަ 

މަތިކޮށްފައި އެކަން  އަދި  މަޖިލީހ ެގ    ތް އޮ  ބަލަން،  މަސްއޫލިްއޔަތ  ކޮމިރައްޔިތ ންެގ  މ ޤައްރިރ ެގ  މ ޤައްރިރ ،  ޓީެގ 

ތ ންެގ މަންދޫބ ންނަކީ ހޮވެންދެން ރަނަގޅަށް އެބަ އަދާކ ރަންޖެހޭ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަކީ، ނ ވަތަ ރައްޔި

ހޮވ ނީމާ ވެފައި،  މީހާއަށް  ވީމާ  ރައްޔިތ   މީހާއަށް  މޮޑ ން. އެއްވާނީ    ދޭތި  ސަރ ކާރ ެގ  މަސްހ ނި  ކިޔާނީ  އެއަށް   .

ތިބެންޖެހޭނީ  ސަޓަނިހެދ ން ރަްއޔިތ ން  ތިބެން ؛އިނޭގތޯ.  މަންދޫބ ން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިރައްޔިތ ންެގ  ތ ން  ޖެހޭނީ 

ރަން ހ ރި ތ ން ތަމ ސީލ ކ އަހަންނަކީ ރަްއޔިމިހާރ     ،ނޫނޭ ؛. ރައްޔިތ ން ތަމ ސީލ ކ ރަން ހ ންނަ މީހާތަމ ސީލ ކ ރަން

ބަލަ ސަރ ކާރޭ.  ތަމ ސީލ ކ ރާނީ  އަހަރެން  ނޫނޭ.  ޖަވާބ ދާރީކ ރަން.    !މީހެއް  ސަރ ކާރ   އަންނަނީ  މީހާ  ރައްޔިތ  

  ންޓެއްެގ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް އަސާސަކީ ސަރ ކާރ  ޖަާވބ ދާރީކ ރ ން. ސަރ ކާރާިއ މ ައއްސަސާތަްއ ޖަވާބ ދާރީކ ރަންލިމެޕާ

 ފާޑ ފާޑަށް ވާހަކަދައްކާކަށް. އަދި  ރައްޔިތ ންެގ މީހެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތ ން ނ ޖެހޭނޭ  ހިސާބ ން  އަޅ ަގނޑަކީ މި  ،ނޫނޭ ؛ތިބެ

ސަރ ކާރ ެގ ވާހަކަތައް އައިސް މަޖިލީހ ަގއި ދައްކާކަށް ވެސް. މި ހިސާބަށް  އަދި   ސަރ ކާރާ ދިމާލަށް  ނ ޖެހޭނޭ  ކ ރައްޔިތަ

ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ،ަގއި އޮންނަ ެއއްޗެއް. ވެރިކަމަކީވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ. ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތ ންެގ ހިތ    މާދިޔައި

ރައްޔިތ ންެގ    ،މ ށ ަގއި އޮންނަ ެއްއޗެއް ނޫން. ވެރިކަމަކީ މަޖިލިސް މެންބަރ ން މ ށ ަގއި އޮންނަ ެއއްޗެއް ނޫން. ވެރިކަމަކީ

އޭނަ ެވރިކަން  ެއއްޗެއް.  އޮންނަ  ައހަ  ހިތ ަގއި  ގެ ހިތ ަގއި  ފަސް  ވޯޓ ން  ޮގތަކަށް  އެއް  އޮންނަ    އިވޯޓ ލަ   ފަހަރ ރ ން 

ވޯޓ ން ޮގތެއް ނިންމާނެ ފަސް އަހަރ ން އެއް ފަހަރ . އެހެންވީމާ، މ އްދަތ ޖަހާފައި ކޮންމެ ވެރިކަމެއް ވެސް  ލާ.  އިނިންމަ
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 ނެރެނީ. މި ވެރިކަމަށް ވެސް ފަސް އަހަރ ެގ މ އްދަތެއް ޖަހާފައި މި އޮތީ ނެރެފަ. މި ވެރިކަމ ެގ މ އްދަތ  ހަަމވާން މާ

ދ ވަިގ މިނަ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  އަހަރ .  ދޮޅ   އޮތީ  ދެން  ނެތް.  ރަނަގޅ ކ ރާށޭ  ހެއް    !ކަންތައް 

  ށް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަ ؛ެގމި ސަރ ކާރ   ،ސަރ ކާރ ެގ ައގ ވައްޓާލ މާއި  ޙަޤީޤަތ ަގއި ސަރ ކާރަށް ސަނާކިޔާފައި

ލީހ ަގިއ ތިބި ބަޔަކ ، ތިމަންނަ ިމއީ ސަރ ކާރޭ، ތިމަންނަމެން ލީ މި ސަބަބާ ހެދި. މި މަޖިއިއިތ ބާރ  ކަނޑ ވަ  އޮންނަ

ެއހެން. ކޮންމެ މީހަކަށް ވަނީ    މާމިއީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ މީހ ންނޭ ކިޔައި ސަނާކީ ޮއޅ ނީ. މައ މޫނަށް ެވސް ވީ 

ނޫން، ރައްޔިތ ންެގ ހިތ ަގއި އޮންނަ ެއްއޗެްއ  .  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއޭ ؛މަދ ކ ރީމާ މި ހީވަނީޝާއެހެން. ސަނާކިޔައި ޚ 

އަހަރެމެން ކަލެއަކަށް ވޯޓެއް ނ ދޭނަމޭ.   !ނޫނޭ. ދެން ބޭރ ވާށޭނޫނޭ،  ނޫނޭ،    ،ނޭދ ނީމަ ބ ނާނެހިތް  ވެރިކަމަކީ. ރަްއޔިތ ން

 ،އިލްތިމާސްކ ރަނީމި  ހޫރިއްޔާއަށް އަޅ ަގނޑ   ރައީސ ލްޖ މް  ،ދެން ހެވޭ ބ ނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ  !ދެން ހެވޭ

ޮގސް ސަރ ކާރ  ދިފާޢ ކ ރަން ެގން ލައިރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  ހޯދާށޭ. މިހެން ބައިަގނޑެއް ލަވައި  ،އަދިވެސް ވަގ ތ  އެބަ އޮތޭ

ންނަށް ޚިދ މަތްކ ރަން ތ އެކަެމއް. އަދިވެސް ރަްއޔިތ ންެގ ފަރާތ ަގއި ހ ންނާށޭ. ރައްޔި  ކަމެއް. ނ ވާނެއެ  އ ޅ ނަސް ނ ވާނެ

ދ މަތްކ ރަން. ތިމަންނަމެން ސަރ ކާރ  . ސަރ ކާރެއް ގާއިމ ކ ރަނީ ރައްޔިތ ންނަށް ޚިނޭސަރ ކާރެކޭ ކިޔާ ެއއްޗެއް ނޯންނާ  އޮތް

 ،އޭ. ދޮޅ  އަހަރ ން ނިމޭނެ ސަރ ކާރ . ސަރ ކާރަކީ އެކްސްޕަޔަރީ ޑޭޓެއް ޖަހާފައިދަމަހައްޓާނަމޭ ބ ންޏަސް ސަރ ކާރ  ނިމެ

ާގއިމ ކ ރަން.    ޖެހޭނެ. ދެން ޖެހޭނީ އަލ ންދަޅެއްަގއި ޖަހާފައި ދޭ އެްއޗެއް. ޭއެގ މ އްދަތ  ހަަމވީމަ ދާން ސަރ ކާރެއް 

އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ދެން ކާކ  ސަރ ކާރެއް ކަމެއް އޮންނާނީ. ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން ރައީސް 

 ނަޝީދ  ވަޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްންމެ ިއްއޒަތްތެރި ނައިފަރ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ވާ އިޞްލާޙ ެގ    މި  އަށް ހ ށަހެޅިފައިާގނޫނ ()ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ    5/ 2007ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކޮމިޝަންެގ ރައީސަށް  ؛ ކޮމިޝަންސިވިސް ސަރވިސް  ؛ އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަހ ސްކ ރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ށްރިޕޯޓަ

މި މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ބޮޑ  ކަމަކަށް ވެފައި  ؛ ބާރ ތަކެއް މި އިޞްލާޙ ން މި ދެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

.  ްއެގވަން މ އަްއސަސާތަކ ެގ މިނިވަންކަން ެގއްލ ން. މިނިވަންކަން ެގއްލިއްޖެ ހ ރިހާ މިނިވަން މ އައްސަސާތަކެމިނި  ،އޮތީ

ތަން. ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް މިނިވަން    މިނިަވން މ އައްސަސާތައް ސަރ ކާރ ން އޮޕަރޭޓ ކ ރާ  ،އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ

ނެއް ިވޔަސް،  ޝަކޮމި  އެއީ ؛އީސ ންނާިއ، މ ޅި މިނިވަން މ އައްސަސާތައް އިބ  ރަމ އައްސަސާތަކ ެގ ރަީއސ ންނާއި ނަ
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ޤާނޫނ އަސާސީ    ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހ ރި ކަމެއް.  އޮޕަރޭޓ ވާ

ތާރ   ދ މ ޚްޚ ކޮށް މި ެގނައި މަގ ސަދ  ހާސިލ ނ ވެ މި ދަނީ  ޞަ އްޚާ  ފެހި ޤާނޫނ އަސާސީ ވަކިން  ،އިނޭގތޯ  ެގނައި މަގ ސަދ 

ތާރ ކަން މި އޮތީ. މިނިވަންކަމެްއ  ދ މ ޚްޚ ކަހަލަ    ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ    އިބްރާހީމް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،ފަދަމި  ،ވެރިން

ރައީސް  ިއްއޒަތްތެރި  މ އަްއސަސާައކ .  އެްއވެސް  ފެންނަނީ؛ ނެތް  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސަރ ކާރ     ،މިއަދ   މި 

ކެމްޕެއިންތަކ ަގިއ    ވެރިކަމަށް ަވޑަިއަގތ މ ެގ ކ ރީަގއި  ލިޙްޞާ  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ،  އަިއއިރ ަގއި

ވިދާޅ ވީ އަޑ ހަރ ކޮށް  ފިކ ރަކ ންތިމާ  ، އެންމެ  ތާއީދ ކ ރާ  ވަޒީފާއަށް   މީހާ  އޭނަެގ  ވާހަކަ.  ނ ެގއްލޭނެ  ަވޒީފާ  އޭނަެގ 

އްޒަތްތެރި ރައީސް، އިންތިހާއަށް  އެްއވެސް ނ ފޫޒެއް ނޯންނާނެ ާވހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ އި

ަވކިން    ނ ފޫޒ ފޯރ ވާ ތެރެއަށް.  ކަންކަމ ެގ  ފެންނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސަރވިސް  ޞައް ޚާތަން  ސިވިސް  ކޮށް 

ނ ވެޭވ. ެއއްވެސް ވަރަކަށް ބަހެްއ  ެއއް  ެއއްވެސް ަވރަކަށް ހަރަކާތްތެރި  އިމ ވަްއޒަފ ންނަށް މިއަދ  ސިޔާސީ ކަންކަމ ަގ

ސިވިލް ސަރިވިސްަގއި މަސައްކަތްކ ރަްއވާ،    ،އިހަށްދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނީ؛ ތްތެރި ރައީސް ނ ބ ނެވޭ. އިްއޒަ

ޓަކައިޔ  އެޑި ކަމަށް  ޝ ޢޫރ ފާޅ ކޮށްލި  ޓީޗަރެއް  ބޭފ ޅަކ ،  މަސަްއކަތްކ ރަްއވާ    ޝ ޢޫރ    ފޭސްބ ކްގައި  ،ކޭޝަނ ަގއި 

އް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ީމެގ  އެ . މިއީ އަދި އެންމެ ކޭސްފާޅ ކޮށްލި ކަމަށް ޓަކައި ސަސްޕެންޑ ކ ރެިވެގން މި ދިޔައީ

މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ؛ އެތައް ބަިއވަރ  މައްސަލަތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ފެންނަމ ން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭެގ އިންތިޚާބެްއ  ކ ންފ ންޏެއްަގއި މަސައްކަތްކ ރާ މީހަކަށް ވެސް ނެތް ެއއްެވސް ކަހަލަ މިނިވަންކަމެއް.  

ކ ރިއަށްދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރ ކާރ  މެންބަރަކ  ހ ރެފައި، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  

ންނަވަނީ މި ދަ ؛ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ  ތާއީދ ކޮށްރައްޔިސަންކަމަށް.  މެންބަރަކ  މި ވާދަކ ރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޗެއަރޕާ

ވާދަކ ރައްާވ. އެ މެންބަރަށް ތާއީދ ކ ރާ   އެބަ  ޑިޑޭޓ ންެގ ތެރެއިން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ ދެ ކެން

ފެންނަނީ އެކަހެރިކ ރެވޭ ތަން ަވޒީފާއިން. ސިވިލް ސަރިވސް މި  ސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޔަކ ންފ ންޏެއްެގ މ ަވއްޒަފަކަށް ވި 

އަޅ ަގނޑ މެން ؛ ނ ލިބޭ ޮގތަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މ ސާރަ  ޔާ ސަސްޕެންޑ ކ ރެވޭ ތަން މި ފެންނަނީ އްމ ވަްއޒަފެއް ެވއްޖެ

ބޯނ ލަނބާތީ ތަބާނ ވާތީ،  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ާގނޫނ ތަކާއި  ހ ރި  ހެދިފައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިއްޒަތްތެރި    .ކަންބޮޑ ވަނީ 

ސީދާ ދިވެހި ޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ،ރާރަކީ ަގމްހޫރިއްޔާ އެ ނެރ ނ   ރައީސ ލްޖ  ؛ރާރ ަގއިހަކަށްދ ވަހ  އެ ނެރ ނ    ؛ރައީސް

ޚިލާފ    އެަގޤާނޫނ އަސާސީއާ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މި އޮތީަގ  ރާރެއް،  ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ރާރ ަގއި ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއ 

، އިްއޒަތްތެރި  މި ތިން އަކ ރަށް  ،ވަނަ މާއްދާއިން ރައިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރ ތަކ ެގ )ނ(، )ރ(، )މ(115

ޮގތަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި   ރައީސް. މި ތިން އަކ ރަކ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް ލިބިެގންވާ ބާރެއް ނޫން ެއއީ

ޤޫބާތަށް ޢ ޤޫބާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނ ލްޢ ރާރ  ނެރ މ ެގ ބާރަކީ. ދެން މި އޮތީ ޤާނޫނ ލްަގ

ޤާނޫނ ލްއ ޤޫބާތ ެގ  ރިޢާޔަތްކޮށް އޮތީ  މި  މާއްދާ  615ފައި  ރަ   އަށްވަނަ  މާއްދާއިން    615ީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ވަނަ 
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ޮގތަކ ން ކޮން  ނޭނެގ  ފެނިަވޑަިއަގތީ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާއަށް  ޚިޔާލ ަގ  ،ކަެމއް  ނެރެެގން    ރާރެއް 

 ެއއްެވސް، އެްއވެސް  ތްށް ނ ފެނޭ ރިޢާޔަތްކ ރެވިފައި މި އޮތަނެްއ އަޅ ަގނޑަކަ  ނެފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަން ނިގ ޅައިަގނެވޭ

  އިރ ، ހ ރިއަދި މ ޢާހަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރެވިފައި    ،ާގނޫނެްއެގ މާއްދާައކ ން ވެސް  ،ޤާނޫނ އަސާސީެގ މާއްދާއަކ ން ވެސް

ޚިޔާލ  ދަންނަވާހެން  މި  ވެސް،  މ ޢާހަދާތަކ ން  އޮތް  އެ  ނިގ ޅައިަގނެވިފައި  މިނިވަންކަން  ތަނެްއ    ފާޅ ކ ރ މ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ ތަހ ޒީބ  މ ޖ ތަމަޢަކ ން ފެނިެގންވާނެ ކަންތަކެއް ނޫން. މިއީ  

  ބާރަ ފިޔަަވޅ ނަ މަންޒަރ ތަކެއް ނޫން. މިއީ ޑިމޮކްރަސީަގއި ފަހަތަށް އެޅި ދިހަތަރައްޤީވެފަިއ، ތަހ ޒީބ  ޤައ މ ތަކ ން ފެން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ ނަންބަރ ެގ    3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    87ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

  އިބްރާހީމް   މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،ންދަށ ން، އެ މާއްދާެގ )ށ(ަގއިާވ ޮގތ ެގ މަތީ

އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  )ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ ާގނޫނ (  5/ 2007ނަންބަރ   ާގނޫނ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ޝަރީފް

ވަނަ ނަންބަރ ެގ   3 )ހ(ެގ  ެގވަނަ މާއްދާ   87ވަނަ ކިޔ ން އިްއިވްއޖެ. އަދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    3ބިލ ެގ  

ޮގތ ގެ   ދަށ ން ަގިއވާ  ދެޭވ ތަޢ ލީމ ގެ  ،  ެގ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކޮށްޙ މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާ  ،ންމަތީ  އެ މާއްދާެގ )ށ( 

ސްކޫލަށް ދިމާވެފަިއވާ ދަތިތައް ވީހާވެސް ައވަހަށް ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް އެދިވަޑަިއެގން އެ  ކ ރ މަށް ޓަކައި  ފެންވަރ  ރަނަގޅ 

  ވަނަ ކިޔ ން ވެސް އިްއިވއްޖެ. 3ރާރ ެގ  ަގހ ށަހަޅ އްވާ 

  

 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   އޮތް.  ވޯޓެއް އެބަ  7ލަ  މ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކްކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. މިއަދ  ޖ 

 ؛ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ އިޞްލާޙ ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ(   93ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ   ؛މިއަދ ެގ ފ ރަތަމަ ވޯޓ  

އެންޑް ކްލައިމެޓް    މަންޓްންއެންވަޔަރަ  ެގނައ މ ެގ ބިލ ށް ިއޞްލާޙ (އަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ )  8/ 2020ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ެގަމނަފ ށީ ރިޕޯޓަށް  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  ސަޢީދ    ޗޭންޖ   އަޙްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ .  

 



2220 އެްޕރީލް  52          ޖަލްސާ                             ވަނަ   53ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

40 

 

 ރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއި ެގމަނަފ ށީ

ެގ ދަށ ން ބ ނެވިދިޔަ ބިލ ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(  93ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  

ވަނަ    27ޔަ ާގނޫނ ެގ  ބ ނެވިދި  -4ކ ރ ން.  ބިލ ެގ ނަންބަރ  ތަރ ތީބ   ،ވަނަ ާމއްދާެގ ޮގތ ަގއި ާމއްދާެއއް އިތ ރ ކޮށް   4

ފަހ ން ފެން ޕްލާންޓެއް    މަލ ކ ރަން ފަށާޢަމި ާގނޫނަށް    -)ނ(   -27ކ ރ ން.  މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ 

ލަިއސައޮޕަރޭޓ  ދޭންވާނީކ ރ މ ެގ  ކަރަންޓ   ،ންސް  ބޭނ ންވާ  ހިންގ މަށް  ޕްލާންޓެއް  ހަކަތައިން  ޢާއި  އެ  ދަކ ރަނިވި 

ކަށަވަ ގާއިމ ލިބެންހ ރިކަން  ޕްލާންޓެއް  އެ  ޕްލާންޓެްއ  ރ ކ ރ ަމށްފަހ ގައެވެ.  އެ  ނ ވަތަ  ފެސިލިޓީއެްއަގއި  ކޮށްފައިވާ 

ލެވިފަިއވާ ރަށަކ ން ކ ރެ ރަށެއްަގއި ނ ވަތަ އިަގައކ ން ގ ޅ ވައ  އް ވިއެ   ،ކްކޮށްފައިވާ ރަށ ަގއި ނ ވަތަ ކަރަންޓ  ނެޓްވޯގާއިމ 

ކަމަށް    ކ ރެވ ނީއެކަން ކަށަވަރ   ،ހަމަޖެހިފައިވާ ނަމަ  އްދަން އިންތިޒާމ ކަރަންޓ  އ ފަ  ،ކ ރަނިވި ހަކަތަޢާ ރަށްރަށ ަގއި އި

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ބެލެވިދާނެއެެވ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަގއްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ . ؛ކ ރަްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދ 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ގައްދޫ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢީދ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެްއވ ން  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ   ،މި އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ ދާއިރާެގ  ެގމަނަފ ށީ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ ގައްދޫ ދާއިރާެގ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 44    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    40     ދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

  21      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 40؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 44؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ފާސްވެއްޖެ. . 21؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 40؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަ  ކ ޅ ދ ްއފ ށީ  ،ފަރާތ ންސަރ ކާރ ެގ   ،  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ފްޠީއ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

 މަންޓް ންެގނައ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށް އެންަވޔަރަށް އިޞްލާޙ (އަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ )   8/ 2020ާގނޫނ  ނަންބަރ   

މެދ  އިއްޒަތްތެރި    އެކ  ފާސްކ ރ މާ  މަޖިލީހ ން ެގންނެވި އިޞްލާޙާއެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ޮގތަށް  

 ދެްއވ ން އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ،މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ފްޠީެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލައ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 
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 48    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    47     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  24      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 47؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 48؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި  

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ފާސްވެއްޖެ. . 24؛ ދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަ. 47؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ދި  )  6/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ ން  93ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   ؛ވަނަ ވޯޓ    3މިއަދ ެގ  

ެގނައ މ ެގ ބިލ  އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ތިނަދޫ  ށް އިޞްލާޙ  (އަފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ާގނޫނ   އަދި މެދ 

 ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީއ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ބިލ ެގ   ބ ނެވިދިޔަ  އާދެ!  މ ޤައްރިރ .  ާގނޫނ ެގ    9ޝ ކ ރިއްޔާ  އެ  މާއްދާއިން  ފަހަތަށް   43ވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވަނަ ނަންބަރ ެގ )ނ( އަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.    ( 1)  ގެ ވަނަ މާއްދާ  43އިާވ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފަ

ރީކ ރާ  އެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަ  ،މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ން ރަޖިސްޓްރާއަށް ލިބ މާއެކ   -)ނ(  -43-1

ދަނީއާ މ ވަްއޒަފ ންެގ އަދަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރާ އާމްމ އްދަތަށް ލަފާކ   ހ ެގމަސްދ ވަ  12ތާރީޚ ން ފެށިެގން ކ ރިއަށް ހިނާގ  

މި   ،ނަމަ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ިގންތިތަކ ެގ ތެރެއިން ިގންތިއެްއަގއި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިއެއް  ކ ދި އަދި މެދ   ކ ދި،އެންމެ  

މާއްދާ   3  ެގާގނޫނ  މަތީ  ަގއި ވަނަ  ޮގތ ެގ  ކަނޑައަޅަ ބަޔާންކ ރާ  ިގންތިެއއް  ނިސްބަތްވާ  ިވޔަފާރިެއއް  އެ  އެ   އި،ން 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ.  ެއވެތަރ ކ ރަންވާނެދަފ  ،ރަޖިސްޓްރާ އެ ިވޔަފާރިއެއް ިގންތިކޮށް އިރީކ ރާ ތާރީޚ ަގވިޔަފާރިެއއް ރަޖިސްޓަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޙ ސައިން ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އަލިފ ށީ ްއވ ަމށްމި އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރެ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ޙ ސައިން އަލިފ ށީ

ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ެއ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ތާއީދ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.   ،މި އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ     ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޙ ސައިން ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަލިފ ށީ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 48    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    45     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 45؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 48؛ ދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ޖެ. ފާސްވެއް. 23؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 45؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  6/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ިއޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމި    ،ެގނައ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށްށް އިޞްލާޙ (އަފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ާގނޫނ   ކ ދި އަދި މެދ )

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ    ެއކ  ފާސްކ ރ މާ  ލާޙާޮގތަށް މަޖިލީހ ން ދެންމެ ެގންނެވި އިޞް

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 48    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    45     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 45؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 48؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި  

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ފާސްވެއްޖެ. . 23؛ ދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަ. 45؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  އަޙްމަދ  އިސްމާޢީލް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދ ވާފަރ    ،ރ ެގ ފަރާތ ންކާސަރ 

ގ ޅ ންތަކ ެގ  ޚާރިޖީ    ނައ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށްެގށް އިޞްލާޙ (އަސްެގ ާގނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވި)  2021/20

ވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން  ފެނިވަޑައިަގންނަ  ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތަށް މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  އަޙްމަދ  ިއސްމާޢީލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ވާފަރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 48    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    46     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  24      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 46؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 48؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ފާސްވެއްޖެ. . 24؛ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ . 46؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކޮށް، ދެވޭ ތަޢ ލީމ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ސްކޫލަށް ދިމާވެފަިއވާ  ޙ މަދްރަސަތ ލް އިފްތިތާ

ައވަހަށް   ވީހާވެސް  އެދި،  ހަދަތިތައް  ދާއިރާެގ  އްލ ކޮށްދިނ މަށް  ޝިޔާމްއިްއޒަތްތެރި  ނަިއފަރ   އަޙްމަދ    މެންބަރ  

ތަރައް  ފަިއވާހ ށަހަޅ އްވާ ޤައ މީ  ދިރާސާކޮށް،  ތަރިކަޤީ ަގރާރ   ނިންމި  އިެގއާިއ  މަޖިލީހ ން    ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންމެދ   ފާސްކ ރ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 48    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    46     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  24      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 46؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 48؛ ދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ޖެ. ފާސްވެއް. 24؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 46؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މަރަދޫ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

މ އައްސަސާތަކ ެގ  ެގނައ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށް، މިނިވަން  ށް އިޞްލާޙ (އަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ ާގނޫނ )  2007/5

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން    ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތަށް މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ޝަރީފް  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 47    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    44     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 44؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 47؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ފާސްވެއްޖެ. . 23؛ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ . 44؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ން ނިންމ  
 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 4/25/2022 10:41:25 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli massala ah bahuskurumah

Results

Present: 34
Eligible to vote: 33

Yes: 5
No: 27

Abstain: 0
Voted: 32

Not Voted: 1

VOTE - 1 / 2    [Document created: 4/25/2022 10:42:09 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku No
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo No
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No

VOTE - 2 / 2    [Document created: 4/25/2022 10:42:09 AM]



Overall Voting Result 4/25/2022 1:19:34 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Fenaai narudhamaa ge gaanoon ah islaah genaumuge bill_MP.Ahmed
Saeed ge hushahelhuvvun faaskurumah

Results

Present: 57
Eligible to vote: 56

Yes: 40
No: 0

Abstain: 0
Voted: 40

Not Voted: 16

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/25/2022 1:20:18 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Not Voted
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
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ID Name Organisation Result

82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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Overall Voting Result 4/25/2022 1:21:32 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Fenaai narudhamaa ge gaanoon ah islaah genaumuge bill faaskurumah

Results

Present: 58
Eligible to vote: 57

Yes: 47
No: 0

Abstain: 0
Voted: 47

Not Voted: 10
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ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
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81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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Overall Voting Result 4/25/2022 1:25:01 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Kudhi adhi medhu fantheege gaanoon ah islaah genaumuge bill
faaskurumah_MP.Abdul Mughnee ge hushahelhuvvun faaskurumah

Results

Present: 58
Eligible to vote: 57

Yes: 45
No: 0

Abstain: 0
Voted: 45

Not Voted: 12
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ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Not Voted
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
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ID Name Organisation Result

81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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Overall Voting Result 4/25/2022 1:26:50 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Kudhi adhi medhu fantheege gaanoon ah islaah genaumuge bill ah
Majleehun gennevi islaahaaeku faaskurumah

Results

Present: 58
Eligible to vote: 57

Yes: 45
No: 0

Abstain: 0
Voted: 45

Not Voted: 12
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ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
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81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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Overall Voting Result 4/25/2022 1:28:48 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehiraajjeyge Foreign Service ge gaanoon ah islaah genaumuge bill
faaskurumah

Results

Present: 58
Eligible to vote: 57

Yes: 46
No: 0

Abstain: 0
Voted: 46

Not Voted: 11

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/25/2022 1:29:32 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 4/25/2022 1:29:32 PM]



ID Name Organisation Result

81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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Overall Voting Result 4/25/2022 1:30:45 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Madhrasathul Ifthithaah hingun harudhanaakoh, dhevey thauleemuge
fenvaru rangalhu kurumattakai school ah dhimaavefaivaa dhathithah
veehaaves avahah hallukoh dhinumah edhivadaigen hushahalhuvvaafaivaa
qaraaru faaskurumah

Results

Present: 58
Eligible to vote: 57

Yes: 46
No: 0

Abstain: 0
Voted: 46

Not Voted: 11

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/25/2022 1:31:29 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
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81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Not Voted
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Overall Voting Result 4/25/2022 1:32:32 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Civil Service ge ganoon ah islaah genaumuge bill faaskurumah

Results

Present: 58
Eligible to vote: 57

Yes: 44
No: 0

Abstain: 0
Voted: 44

Not Voted: 13
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ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
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81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Not Voted
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