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 ( ، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަވީސްބާ ދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ރާސްފަތިބ )  2022  ޖޫން 30

 

 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:

ވަނަ ދ ަވސް. މިީއ އަދަ    1މަހ ން    ޙިއްޖާަވނަ އަހަރ ެގ ޛ ލް  1443ދ ވަސް.    ތިސްފަރާބ ީވ    2022ޖޫން    30މިއަދަކީ،  

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ވަގ ތ     22ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022މި ތިބީ،    ށީނދެ. ައޅ ަގނޑ މެން އ14ިނަކަތ ން  

 ކ .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ 5ސަލާމ ަގއި   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  30ށް ހާޒިރ ވެވަޑަިއެގން ތިބީ މަޖިލީހަ

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . 22/ 2/ 2022އޖ/  އަކީޑާ އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 ރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  މަޖިލީހަށް ތަޢާ.  4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ .
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މެންބަރ     ތޮއްޑޫ  - 4.1 އިއްޒަތްތެރި  ޝިޔާންދާއިރާެގ  ކޮމްޕެނީ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ،    ޙަސަން  އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް 

ކަރަ ލިމިޓެޑ ން  ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ  މާލިމިޓެޑާއި،  ްގރޭޓަރ  ރަށްރަށާއި،  ެގންދާ  ފޯރ ކޮށްދެމ ން  ޚިދ މަތް  ލެ  ންޓ ެގ 

ތައް ނައްތާލައި،  ރ ންތަކ ަގއި ެގންގ ޅޭ ތަފާތ ކ ރ ންންޑ ކ ެގންދާ ރޭޓާއި ބޭ  ސަރަޙައްދ ަގއި ިވޔަފާރިތަކަށް ބިލ ކ ރަމ ން

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް   ަގރާރ .  ހ ށަހަޅާ  ރ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ މަށް، އެކަން ސަރ ކާލައިބޭންޑާއި ރޭޓ  ހަމަހަމަކ ރ މަށް ގޮވާ

ންޓ ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދެމ ން ެގންދާ ރަށްރަށާއި، ްގރޭޓަރ  ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ ން ކަރަ

ތައް ނައްތާލަިއ،  ރ ންތަކ ަގއި ެގންގ ޅޭ ތަފާތ ކ ރ ންންޑ ކ ެގންދާ ރޭޓާިއ ބޭ  ލެ ސަރަޙައްދ ަގއި ިވޔަފާރިތަކަށް ބިލ ކ ރަމ ންމާ

  ަގރާރ . ހ ށަހަޅާ ރ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ މަށް، އެކަން ސަރ ކާލައިބޭންޑާއި ރޭޓ  ހަމަހަމަކ ރ މަށް ގޮވާ

ޓޫރިޒަމ ެގ ޛަރީޢާއިން    ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ، هللاބްދ މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ނޮޅިވަރަމް    -4.2

ބެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ރާއްޖެއަށް ލިބެމ ންދާ އާމްދަނީ އަބަދަށް ދެމިެގންދާ ޮގތެއްަގއި ރާއްޖޭަގއި  

ރާއްޖެއަށް ލިބެމ ންދާ އާމްދަނީ  ޓޫރިޒަމ ެގ ޛަރީޢާއިން    ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވ ން.  އިލައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގެގނައ މަށް ޮގވަ

އިލައި ހ ށަހަޅާ ބެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް ޮގވައަބަދަށް ދެމިެގންދާ ޮގތެއްަގިއ ރާއްޖޭަގއި  

 . ަގރާރ 

މެންބަރ   ނޮޅިވަރަމް    -4.3 ިއއްޒަތްތެރި  ޢަދާއިރާެގ  ާގނޫނ  ނަންބަރ    ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، هللاބްދ މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  

ާގނޫނ  ނަންބަރ    .ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވ ން  )ެއއްަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ  2009/5

 . )އެްއަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  2009/5

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  5

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދެވަނަ ދައ ރ ެގ   ؛މިއަދަކީ މި ދައ ރ ެގ  ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެ.  ންގ ންއެ  ރިޔާސަތ ން އަންާގ  -5އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ފަސް ރިޕޯޓެްއ    ، ފަހ  ޖަލްސާ. މިއަދ  ވޯޓަށް ެއހ މަށް އަށް ކަމެއް އެބަވޭ. އަދި ޭއގެއިތ ރ ން

ފަސް ރިޕޯޓ  ނިންމައި، އެ ފަސް ރިޕޯޓާ އެކ ަގއި މިހާރ  ވޯޓަށް  މި ދެންނެވި    ،އެބަ ވޭ. އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތްކ ރާނީ

 ބަހ ސް. ތިނެއް، ހަތަރ  އީތިދާދެ އިބ   ، ބަހ ސް އެބަ ވޭއީ ތިދާހަމަޖެހިފައިވާ އަށް ކަންތައް ވޯޓަށް އެހ ން. އަދި އިބ 

  އީތިދާެގ މަސައްކަތެއް. އިބ ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި ދެ މަސައްކަތެއް އެބަވޭ. ދެ ބިލެއް    ބަހ ސް. ނ ނިމިއީތިދާއިބ 

ާވ    ދެން ވިދިެގން އެޖެންޑާަގއި އެ  ،ބަހ ސް ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ އަރ ވާނަން. ެއއަށްފަހ ަގއި 
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އަނެއްކާވެސް  އީތިދާއިބ  ބަހ ސް  މި  އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ އަރ ވާނަން.  މެންބަރަކަށް  އެ  މި ހ ށަހެޅ މަށް  ހާރ  

 މާފ ކ ރައްވާ!  ،ނޫން ؛މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ،ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

 

 މައްސަލަ .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަިއޓަމް   ަގާވއިދ ެގ    -6އެޖެންޑާ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ދާއިރާެގ    179މައްސަލަ.  މާވަށ   ދަށ ން،  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ާމވަށ    ،ސަލަ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އައިލެންޑް ޭއވިއޭޝަން ސަރވިސްއަށް ކ ރިމަތިވެފައިާވ މާލީ ހާލަތ ެގ ސަބަބ ން ޤައ 

ސަލާމަތާ  ،އެއަރލައިން ޮގވައިލަ   އިމޯލްޑިވިއަންެގ  ސަރ ކާރަށް  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  މައްސަލަ.    އިރަްއކާތެރިކަން  ހ ށަހަޅާ 

 ،މޯލްޑިިވއަން ހިންާގ ައއިލެންޑް ޭއވިއޭޝަން ސަރިވސްެގ ހިންގ ން ބޮއްސ ންލައި   ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ެއއަރލައިން

ޮގސް، ކ ންފ ނި ބަނގ ރޫޓ ވ މާ ހިސާބަށް ޮގސްފަިއާވ    ދަށްނ ދާ ވަރަށް ދަށަށް  ކ ންފ ނީެގ މާލީ ހާލަތ  މިއިން ޒަމާނަކ 

ޑިޓ  ރިޕޯޓ ތަކ ން ވަނަ އަހަރ  ކ ންފ ންޏަށް ހަތަރ  ސަތޭކަ މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް ެގއްލ ންވެފަިއވާ ކަމަށް އޮ  2020ހިނދ ،  

ެގ ެގއްލ ންެވ، ކ ންފ ނި މިއިން ޒަމާނަކ  މިލިއަން ރ ފިޔާ  159ވަނަ އަހަރ  ވެސް އެ ކ ންފ ންޏަށް    2021  ،އާއި ހާމަވާތީ

އިންޑިާއއިން   އޮފް  ބޭންކ   ސްޓޭޓް  ދަރަނިވެރިެވ،  ވަރަށް  މޯލްޑިިވއަނ   2020ދަރަނިވެރިނ ވާ  އަހަރ     17.3ން  ވަނަ 

  ނަަގއި، މައި ކ ންފ ނި އައިލެންޑް އޭިވއޭޝަން ސަރވިސްއަށް އެސް.ބީ.ައިއއިން ދޫކޮށްފައިވާ  މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ލޯނެއް

މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް އިތ ރ ކޮށް، މި ލޯނ ތަްއ ނެގ މަށް މޯލްޑިވިއަންެގ ހަ   46.2އޯވަރ ޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީެގ އަދަދ   

މިލިއަން ރ ފިޔާ،    18މިލިއަން ރ ފިޔާ، ަގން ެއއަރޕޯޓަށް    500ށް  އެމް.އޭ.ސީ.އެލަ  ،ބޯޓ  ރަހ ނ ކޮށްފައިވާތީއާއި މަތިންދާ

އާިއ  200ވާމީ ސަޕްލަޔަރ ންނަށް  ގ  އާިއ ކ ންފ ނީެގ ބައިނަލްއައެސް.ޓީ.އޯ   ،ން ރ ފިޔާިމލިއަ  140ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓަށް  

ދައްކަން  ވ ރެ  މިލިއަނަށް  300 ރ ފިޔާ  މ ސާރަދެނީ    ،ާއއި ޖެހިފައިވާތީިގނަ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ކ ންފ ނީެގ  މިހާރ  ވެސް 

ކ ންފ ނީެގ ޖ މ ލަ ދަރަނީެގ   ،ާއއި ވާތީ  ެގން ކަމަށްދީ  މިލިއަން ރ ފިޔާ  18އާއި  15ކޮންމެ މަހަކ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  

  ، ކަށް ވެްއޓ މާއި ޔައިތ ރ ވެފަިއވާތީ، ކ ންފ ނީެގ މާލީ ހާލަތ  މިހާ ދަށ  ދަރަޖަ  ވ ރެ  އަދަދ  އެއް ބިލިއަން ރ ފިޔާައށް

މޯލްޑިވިއަންެގ  ށް ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް އަސަރ ކ ރާނެ ކަަމށް ފެންނާތީ،  ންސައެއަރލައިންެގ އޮޕްރޭޝަނާއި މެއިންޓެނަ
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ޮގތ ން ބައިނަލްއަ ޖެހޭ އަދި  ސް މިންަގނޑ ތަކ ން ދަމަހައްޓަންންވާމީ އަދި މެއިންޓެނަގ  މަތިންދާބޯޓ ތަކ ަގއި ޓެކްނިކަލް 

ނ ހިފެހެއްޓިހިފަހައްޓަން ކަންކަން  ަމއްސަލަތަްއ  ފަހަކަށް  ،ޖެހޭ  ޓެކްނިކަލް  ިގނަ  މަތިންދާބޯޓ ތަކަށް  ައއިސް 

ކީ ިގނަ އަދަދެްއެގ ދިެވހި ރައްޔިތ ންނާއި ފަތ ރ ވެރިން ދައ ރ ކ ރާ އެއަރލައިނެއް  މޯލްޑިވިއަނަ  ،އާއި ކ ރިމަތިވަމ ންދާތީ

ވާތީ، އިސްވެ ދެންނެިވ ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން ކ ރިމަތިވެދާނެ ނ ރައްކަލަކ ން ސަލާމަތްވ މަށް ޓަކައި ކ ންފ ނީެގ    ކަމަށް

ހ ންނަން މިންަގނޑ މަތިންދާބޯޓ ތަކ ަގއި  ސަލާމަތީ  ހިފެހެއްޓ މާއިޖެހޭ  ސަލާމަތާއި   ،ތައް  ފަރާތްތަކ ެގ  ދަތ ރ ކ ރާ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި    179، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ   އިލަރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގވާ

 މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ވޯޓ  ރަނަގބީލ  ޖައްސަަވއިދެްއވ ން އެދެން.    ،އަމީން ޢާންމ ޝ ކ ރިއްޔާ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ    179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  

މައްސަލަހ ށަހަޅ އްވާ ފެނިވަޑައިަގންނަާވ    ،ފަިއވާ  މެންބަރ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ބަހ ސްކ ރ މާ  މަޖިލީހ ަގއި 

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ     ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 31    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 08    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 19    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    27     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  14      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ    179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  

؛ މަޖިލީހ ގައި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ

ނ ފެންނަ    .ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   8ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ    31ތިއްބެވީ    ހާޒިރ ވެ   . 87

މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ   ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   19ކަމަށް  

މެންބަރ ން  27ަގތީ  ބައިވެރިެވވަޑައި  ބޭނ ންވަނީ    .ިއްއޒަތްތެރި  މައްސަލަ   14ފާސްވާން  މި  އެހެންވީމާ،  ވޯޓ . 

 ބަހ ސްކ ރ މަކަށް ބަލައެއްނ ަގނެވ ނ . 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އައިޓަމް    -{ 7.1}  އެޖެންޑާ  އެނބ ރެނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  7.1އާދެ!  ނޫނ އަސާސީއަށް ޤާައށް. 

މާފ ކ ރައްވާ!   މަްއސަލަ.  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ    ،ެއއީ  7.1އިޞްލާޙ ެގނައ މަށް 

ޠާރިޤް އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   މަހިބަދޫ  )ދައ ލަތ ެގ    2006/3ާގނޫނ  

މާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ . ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެން

ިމ    ،ވަނަ މާއްދާއަށް  5މި ާގނޫނ ެގ  .  2006/3  ،އެއީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ ެގ ާގނޫނ 

ލާނަން. ދ ނިޔެއަށް ދިމާވެފައިާވ  އިދަންނަވައިޞްލާޙ  މި ހ ށަހަޅާ ސަބަބ     ވަނަ މާއްދާއަށް ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާ  5ާގނޫނ ެގ  

އަދި މިޮގތަށް ދިމާވެފައިާވ    ،ޓެރި ޤައ ެމއް ބަނގ ރޫޓ ވެއްޖެކަން އިޢ ލާންކ ރ މާއި އްއިޤ ތިޞާދީ ހީނަރ ކަމ ެގ ސަބަބ ން އަވަ 

ޤައ މ ތަކ  ހ ންނަ  ޖެހިެގން  ައސަރ   ކަންކަމ ެގ  އިއިޤ ތިޞާދީ  ކ ރާކަން  ސީދާ  ޤ ތިޞާދަށްެގ  ދ ނިޔެއަށް    ޮގތެއްަގއި 

މިފަ އޮންނާތީއާދިމާވެފައިވާ  ފެންނަން  ކްރައިސިސްތަކ ން  އިޤ ތިޞާދީ  ފައިސާއާއި    އި،ދަ  ނަާގ  ދަރަންޏަ  ދައ ލަތ ން 

ޮގތ ަގއި ހޭދަކ ރ މަކީ އެ ޤައ މެްއެގ މ ސްތަޤ ބަލ   ެގންޓީދައ ލަތ ނެ ެގރެ ަގއި ލިބެން ޮގތ ަގިއ ދޭ ފައިސާ ނ ރަނަގޅ  
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ކޮިވޑ ެގ    ،ވާތީއާއި   ސް ނ ރަނަގޅ  އަސަރ  ފޯރާ ކަމަކަށްންެގ ދަރިންނަށް ވެދަރީ  ،އޮންނަ އާމްދަނީއަށް ވެސް ައސަރ ކ ރާ

ހީނަރ   ބަލިމަޑ ކަމާ އިޤ ތިޞާދ   ދ ނިޔޭެގ  ހަނގ ރާަމއިެގ ޔ ކްރޭ  ާއއިރަޝިއާ   ،ވަނިކޮށްކ ރިމަތިލާފައި  ކަމާއެކ   ންެގ 

ރަނގަ   ންވިލާަގނޑ  އިޤ ތިޞާދ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަބަބ ން  ލޮޅ ންތަކ ެގ  އަންނަ  އިޤ ތިޞާދަށް  ޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  ، ރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ދަރަނި ދެްއކ މަށް ކ ރިައށް އޮތް ތާނަގއި ދަތިތަކެއް ދިމާވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތަތީވެ  ، ނ ކ ރެވިވަޒަން

ންޓީއަކ ން ކ ރާ  ންޓީތަކަކީ ެއ ދަރަންޏަކ ން ނ ވަތަ ދޭ ެގރެއަދި ސަރ ކާރ ން ދޭ ެގރެ އި  ދިވެހި ދައ ލަތ ން ނަާގ ދަރަންޏާ

ނ ވަތަ އިތ ރ  އާމްދަނީެއއް އ ފައްދާ   ކަށްތަކަ ކ ރަންޖެހިފައިވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓ ކޮންމެހެން    ،ޚަރަދ ތަކަކީ

ޔަ ދަރަންޏެއްކަން  ޚަރަދ ކ ރާ  ކަމެއް  ،ންކ ރ މަކީީގކަމަކަށް  ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭ  މަޖިލީހ ން  ކަމަށް    ރަްއޔިތ ންެގ 

ޮގތަށް ދޫކ ރާ    ސަރ ކާރ ން ދިވެހި ދައ ލަތް ޒިންމާވާދައ ލަތ ން ދަރަންޏަ ނަާގ ފައިސާއާއި ނ ވަތަ    ،ަގބޫލ ކ ރެވޭތީވެ 

ޓަކައި ެގރެ ފާސްކ ރ މަށް  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ކ ރިން  ދޫކ ރ މ ެގ  ނަންބަރ     ،ންޓީ  ދައ ލަތ ެގ  )  3/ 2006ާގނޫނ  

ޙ  ެގނައ މަށް މި ާގނޫނަށް އިޞްލާ ؛ެގނައ މަށް ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްށް އިޞްލާޙ (އަމާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނ 

އެއީ ދައ ލަތ ން ދޭ    .އިތ ރ ކޮށްފަ ވަނަ މާއްދާެގ ނަންބަރެއް ވާނީ  5މި ާގނޫނ ެގ  ؛އިތ ރ   އަދި ،އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅިއިރ 

އެމް.އެމް.އޭެގ ަގވަރ ނަރ  ެއކަމާ   ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ކ ރިންންޓީާއއި އަދި ދައ ލަތ ން ނަާގ ދަރަނި  ެގރެ

ޕްރޮފެޝަނަލް އޭެގތެރޭަގއި  ދެކޭ  އޮޕީނިއަން  ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތަށް.  މި ؛ހިމަނަންޖެހޭ  ާގނޫނ ަގއި  މި   މިހާރ  

ެއ ދަރަންޏެއް ނަާގތާ   ،ންޓީެއއް ދީފައި ެވސްރެދައ ލަތ ން ެގދައ ލަތ ން ދަރަންޏެއް ނަާގފައި ވެސް ނ ވަތަ  ،  އޮންނަނީ

ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާ ޮގތަށް. ދ ނިޔެޭގ އިޤ ތިޞާދ ެގ ހާލަތ  މިހާރ  ދ ަވސް ތެރޭަގއި ރަްއޔިތ   90ދ ވަސް ނ ވަތަ    30

ކޮވިޑ  ޚާއްޞަކޮށް  އަންނަމ ން.  ބަދަލ ތަކެއް  ބާރަށް  ވަރަށް  ހާލަތާއި  އިގަ 19- ދަނީ  އިޤ ތިޞާދީ  ދ ނިޔޭެގ    ،ދިމާވި 

ތެރޭަގިއ    ެގއަހަރ   ދި ހަމަެއއާެއކ  މިއަ  އި މާޔ ދިތަކެތީެގ ައގ  އ ފ ލިެގންދާ  ، ޮއތް ބަދަލ ތަކާއި  ޗޭނަށް އަިއއްސަ މި ސަޕްލައި

ިގނަ ދ ވަހަކަށް    ކ ރަން މާކްޓ ގ ތ  ޕްރިޑިވަ   ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދ  މި  ،ހަނގ ރާމައިެގ ސަބަބ ންާއެގ  ރަޝިފެށިެގންދިޔަ  

  ެއއްކ ރިއަށް އޮންނަ  ،އިކޮނޮމިސްޓ ން ވެސް ކ ރާ ދިރާސާތަކ ން ފެންނަނީ ،ނޭނެގ. ޚާއްޞަކޮށް އިޤ ތިޞާދީ މާހިރ ން

ހަށް ހާލަތ  ބަޔާންކ ރެޭވ ހާލަތެްއގައި. އެއީ އެ ވަރަށް ދ ނިޔޭެގ ހާލަތ  ޗޭންޖ ވަމ ން އަންނާތީ.  މަހަށް ނ ވަތަ ދެ މަ

 މި   ،ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭަގއި މާލީ ނިޒާމ  ތަރ ތީބ ވެފަިއވާ ޮގތަށް ބަލާއިރ   ،އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާލަތެއްަގިއ އޮންނައިރ 

އެ ބަޖެޓ  ފާސްކޮށްފައި   . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައޮންނަނީ ދައ ލަތ ން ކޮންމެ އަހަރެއް ފެށ މ ެގ ކ ރިން

  ެއއް ތެރޭަގިއ. މީެގ  ންޓީެއއް ނ ވަތަ ދައ ލަތ ން ނަާގ ދަރަނީެގ ތަފ ސީލ  އޭެގދައ ލަތ ން ނަާގ ެގރެ  ،އޮންނައިރ  އޮންނަނީ

މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ    300   އަހަރ ަގއި ފާސްކ ރީފެށ ނ   19-ކޮވިޑ   އަހަރ  ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން

 މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ ބޮންޑެއް ޖަޕާނ ން ނަަގން މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައި އޮތީ ބަޖެޓާ  200އަދި    ،ސްކޫކެއް ިވއްކަން

ލިއަން މި  200ޖަޕާނ ން އެ    ، އެކ   ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ  ދިމާވެ ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް އަިއ ބަދަލ ތަކާ  ، އެކ . ނަަމވެސް
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  200ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ވަކި އިތ ރ  ހ އްދަތަކެއް ނ ނަާގ އެ   ،ޑޮލަރ ެގ ބޮންޑ  ސަރ ކާރަކަށް ނ ލިބ ނ . ނ ލިބ ނީމާ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   މިލިއަން ޑޮލަރ  ެއއްކޮށްލާފައި  300ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނ ނ     އަދި މީެގ ކ ރިން  ،މިލިއަން ޑޮލަރާއި

ދަރ މަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާއި، ށް  އެ ކ ންފ ނީެގ ދަށަ  އި ކިޔާ ކ ޑަކ ޑަ ކ ންފ ންޏެއް ހަދަވީއަދި އެސް.ޕީ.  ،ތިރ ހ މެއް ވެސް ނެ

އޮލިމްޕަސް   ،ިއސްކަންދަރ  ސްކޫލާއި  ،ައމީނިއްޔާ ސްކޫލާއި  ،މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި   ،އިވެލާނާޭގ ބިލްޑިންގާ 

ޚާްއޞަކޮށް    ،. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންކަމަކީސްކޫކެއް ިވއްކާފަ  މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ  500ލާފައި ރަހ ނ ކޮށްފައި ވަނީ  

އެ   އި،މިހާ ބޮޑަށް ރެޕިޑް ޗޭންޖަސްތަކެއް އަންނަ ދ ވަސް ވަރެއްަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަ  ށްއިޤ ތިޞާދަ

ވަޒަންކ ރ މަށްފަ ހާލަތ   އިޤ ތިޞާދީ  ރާއްޖޭެގ  ހާލަތާއި  އިޤ ތިޞާދީ  ދ ނިޔޭެގ  ދޫކ ރެވިެގންވަގ ތެްއަގއި  ނޫނީ  ވާނެ  ހ  

ަގބޫލެއް  ރަނިތަކެއްދަ އަޅ ަގނޑ   ފާސްކޮށްެގންދާއިރ ަގއި  ކަމަށް  ބަޖެޓ   ދައ ލަތ ެގ  މީގެއިތ ރ ން  އަދި  ނ ކ ރަން. 

ކ ންފ ނިތަކަށް ނ ވަތަ  ދަރަނިތައް  ނަާގ  ެގރެ ؛ކ ންފ ނިތަކ ން  ދޫކ ރާ  ކ ންފ ނިތަކަށް  ހިއްސާވާ  ންޓީތަކ ެގ  ސަރ ކާރ  

ހަމައެކަނި   ،ޚާއްޞަކޮށް ެއ ދަރަނިތައް އޮންނަނީ ހިސާބ ތަކެއް ނިންމާއިރ ކަށް ެއނޭގކަށް ނޯވޭ. ބޮޑަ އް މާކެތަފ ސީލ ތަ

ފާހަަގކޮށްފަ ޮގތ ަގއި  ދަރަނީެގ  ދައްކަންޖެހޭ  ފިނޭންސް   ،މިނިސްޓަރ ން  ،މިހާރ  ސަރ ކާރ ން  ،ނަމަވެސް  .ރާއްޖެއިން 

ވަރަށް ބޭފ ޅ ން  ފަދަ  އެމް.ޑީ  އެސް.ޓި.ޯއެގ  އަދި  ބައެްއ    ފަޚ ރ ވެރިކަމާ  މިނިސްޓަރާއި  ޮގސް  ދ ނިޔެއަށް  ބޭރ   އެކ  

ރޭަގިއ ހަނޑޫ، ހަކ ރ ،  ތެއޭެގ  .ދަރަނި ނަަގން އެސް.ޓި.އޯއަށް ދައ ލަތ ން ޒިންމާވާ ޮގތަށް  ،ތަންތަނ ަގއި އެބަ ސޮިއކ ރޭ

ޒާތ ެގ ވާހަކަެއްއ  މިއީކީ ފަޚ ރ ވެރި ވެފައި ތިމަންނަމެން ވަރަށް ބޮޑެއް ލޯނެއް ނެީގމޭ ކިޔާފައި ދައްކާ   ؛ފ ށް ަގންނަން

އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި އަދަދ ތަކަށް    ،ނޫން. އަދި އެ ނަާގ ދަރަނިތައް ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގއި

ބަޖެޓަށް އެ  ވ ރެ ހަދާފަ  ،ެގނައ މ ެގ ކ ރިން  ނ ވަތަ  ޮގތަށް  . އެހެންވީމާ، ފަހ ން އެ އޮންނަނީ ހިސާބ ތައް ދިމާނ ވާ 

ދޭއިރ  ެވސް އެއީ އެސް.ޓި.އޯއަށް ވެސް ނ ވަތަ އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ވެސް ދައ ލަތ ން ޒިންމާވާ ޮގތަށް އ ލަތ ން ެގރަންޓީދަ

ދޭއިރ  ޮގތަށް  ،ެގރަންޓީ  ފާސްކ ރަންޖެހޭ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ހ ށަހެޅީެގންނަ  ބަދަލ     މި  މިދެންނެވި   ،ޮގތަށް 

ަވގ ތ  ދިމާވެފަިއވާ އިޤ ތިޞާދީ    މާއި އަދި ދ ނިޔެއަށް މިޔ ދިލަތ  ބަދަލ ވަމ ންދާ ސަބަބ ތައް ހ ރީމަ. ދ ނިޔޭެގ ިއޤ ތިޞާދީ ހާ

ަގބޫލ ކ ރާތީ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭ  މިހާރ   ކަމަކީ  މި  ދަރަނި  .ކްރައިސިސްަގއި  ޚަރަދަށް    ،ދައ ލަތ ެގ 

ފަހަނަ ވަނީ  މިންަގނޑ ތައް  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ާގނޫނ ަގއި  ބެހޭ  ައޅ ަގނޑ  ޮގްއސަ.    އަޅައިޒިންމާވ މާ  އެހެންވީމާ، 

މި ބިލ  ހ ށަހެޅިއިރ  ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައި    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ ންނަށް  ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

ވާހަކަތަކާއި  މި  ،މިހިރަ  ިމއާެއކ   ވިސްނާފައި   އަދި  އިމްޕެކްޓަށް  ޕީ.ޕީ.އެމަ  ،އަންނަ  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅީ  ބިލ   ށް  މި 

މީަގއި ހ ރި ކަންތައްތަކާ   ،މީަގިއ މިހިރަ މައްސަލައަށް ބަހ ސްކޮށް  ،ނ ކޮށްވީތީ މި ބިލ  ރިޖެކްޓ   ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކަށް

 ށް އެޅ މަދައ ލަތް ބަނގ ރޫޓ ވ މާ ދިމާލަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ފާހަަގކ ރެޭވ ކަންކަމަށް ހ ރަސް  ިއ، ދިވެހިދޭތެރޭަގއި ވިސްނަ
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 މި ބިލާ  ،ެއ ކަންކަމަށް ވިސްނ މަށްފަހ  މި ބިލ  ބަލައިަގނެ  ،ވޭނެ ކަންކަން ފާހަަގކޮށްވެ ބަރީޢަ  ންނ ވަތަ އެ ކަންކަމ 

 ދޭތެރޭަގއި މި މަޖިލީހ ން ޮގތެއް ނިންމައިދިނ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ޅ ވާލަނީ ވަގ ތ   ބަހ ސްެގ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ންނަށް    .ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި 

ތިދާއީ ބަހ ސްެގ  ކޮންމެ އިބ   ، ބަހ ސްަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ. އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން

މެންބަރަކ   ބިލަކަށް އެއް  ވާހަކަދެއްކީމާ  ދެ،  ވެސް  ނަންބަރަށް    މެންބަރަކ   އޮތް  ވިދިެގން  އެޖެންޑާަގިއ  އަޅ ަގނޑ  

 ށް.ޖާބިރަهللا ޢަބްދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ނީ އެބ ރޭނަން. މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ދޭތެރޭަގއި   ީއސް. ވަރަށް އ ފާެވއްޖެ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދިވެހިރާއްޖެއާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ވިދާޅ ިވ ކަންބޮޑ ވ ންތައް އަޅ ަގނޑ    ން އެ ފާހަަގކ ރި ހ ރިހާ ޝ ޢޫރ ތަކަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި އެ ފާޅ ކ ރާންކަންބޮޑ ވ 

 ؛ދައ ލަތ ެގ ކ ންފ ނިތައް   ،ފަތެއް ެއއީާގދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަ ؛ އީސް ވެސް ހަމަ އެ މަގ ން ޝެއަރކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަ

މިތާ އަޅ ަގނޑ ެމން  ކަމަށް ވެސް    ވަރަށް ސާފ ކޮށް  އަޑ ނީވެނީ  ވާހަކަ  ދައްކާ  ޖާބިރ   ވެދާނެ  ޒަމާންވެއްޖެ.  ދައްކާތާ 

ތަނަށް ހޮވީ މ ޅި     މިއަޅ ަގނޑ   ންސަރ ކާރ  ހިންަގން ތިބޭ މީހ ންނަށް. އެހެންނަމަވެސް، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

  ަގއި ޤައ މ ެގ ކަންތައްތަކާ ބެހެން ެވެގން. އެހެންވީާމ، ބެހެން މި ޖެހެނީ މ ޅި ޤައ މ ެގ ކަންތައްތަކާ. ެއއީ ޤާނޫނ އަސާސީ 

މ ޅި   .މިތާ ދައްކަންޖެހެނީ ެގ ވާހަކަެއއް ނޫންެގ ަވޅާއި ނަރ ދަމާމަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއްެގ ދައ ރ  ވަރަށް ސާފ . ތިމާެގ ގޭ 

ހަމަަގއިމ  ވެސް މި ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އޮންނަ ކަެމއް    .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ  ، ޤައ މ ެގ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ

ން  ށްެގބައިވެރިކޮއޮތީ. ޤާސިމް އިބްރާހީމް    އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރެއް މިހާރ  މި  .އެްއވެސް މީހަކ  ތަފާތ ކ ރ މެއް އޮތ ން  ،ނޫން

ނަކަން ފާހަަގކ ރެވޭނެ.  ތަނަށް ނާން  އޭނާ މި  ،އަޅާފައި އޮތްއިރ  ސިޔާސީ މީހެއް ޮގތ ން ބައި  މަށްހީޤާސިމް އިބާރާ  ކ ރަނީ.

ވޯޓ   އެމް.ޑ.ޕީން  ކަހަލަ    މި  ންހަމަނ ވެެގ  އެހެންވީމާ،  ޤާސިމް  ތިބީމާދަނީ  ޕާޓ ނަރ ން  އެހެންވީމާ، ކޯލިޝަން   .

ޑިާމންޑ  ވޯޓަށް  ޑިމާންޑ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވޯޓަށް  ޕާޓ ނަރ ންެގ  އަމިއްލަ  ތިާމެގ  ކ ރިން  ިއއްޒަތްތެރި ކ ރ މ ެގ  ކ ރާނީ. 

ދާއިރާއެްއަގއި ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ ން   ރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިތައް އެންމެ ފ ޅާ  ،އި އޮންނަ ޮގތ ން ވެއްޖެއްޔާ ާގނޫނ ަގ ؛ރައީސް

 ނޯމްސްއާއިިއޤ ތިޞާދީ ާގނޫނ ތަކާއި އަދި ިއންޓަރނޭޝަނަލް    ،ހ ރިހާ ާގނޫނ ތަކާއި  ،. މާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނާއިކ ރަންޖެހޭނީ

ވެސްންޑަޑް ސަސްޓޭ ސެ  ަގއި  ޕްރައިވެޓް  އެހެން.  އޮންނަނީ  އޮންނަންވާނީއިކޮނޮޑްރިވެން  ކްޓަރ  ެއކަން  .  މީެއކޭ 

އެ ތާނަގިއ   ؛ސަރ ކާރ  ކ ންފ ންޏެއް  ،ހ ށަހެޅ އްވި ޮގތަށްެއ  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ؛އެހެންނަމަވެސް، މި ރާއްޖޭެގ
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ހ އްޓަސް   މީހަކ   ނ ދަންނަ  ސޮްވރިންބޭންކަށް  އެްއޗެއް  ހިފަިއެގން.    ދަނީ    އި،ދީފަެގރެންޓީ  ދައ ލަތ ންެގރެންޓީއެއް 

ފައިސާ   ބަިއވަރ   އެހާ  ނެތި  އިންވޯލްމަންޓެްއ  ވެސް  މަޖިލީހ ެގ  މި  ޮގތަކަށް  ެއއްވެސް  މޯޭގޖ ކޮށްފައި  ރައްޔިތ ން 

ނ ވަތަ ބޭންކ  އޮފް ށް  ސްޓޭޓް ބޭންކ  ިއންޑިއާއަ  .ބޭންކަށް ެގރެންޓީެއްއ މި ދެނީ  ިއ،ދަނީ. ެއ ނަަގ  ދައ ރ ެވެގންނޭ މި

ތަނ ން    ބަންލާފައި އެ  ރިން ެގރެންޓިއޭ މި ދެނީ. ދިނީމާަވގ ތ ން ސޮވް  ސިލޯނަށް ނ ވަތަ ބޭންކ  އޮފް މޯލްޑީވްސްއަށް

އެސް. ކ ންފ ންޏަށް.  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ކޮމްޕެނީއެްއ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  ެއއްކަލަ  ފައިސާ  ެއ  ޓީދޫކޮށްލަނީ  ެވއްޖެްއޔާ  .އޯ 

ފީސިބަލް  އެ ފަިއސާ ނަަގިއެގން ނޮންއެ ކ ންފ ނިތަކ ންވެއްޖެއްޔާ އެ ކ ންފ ންޏަށް.    ކ ންފ ންޏަށް. ދެން ހ ރި ކ ންފ ންޏަށް

ޮގތަކަށް   ސީދާމިތާަގއި.    ޮގތަށޭ  ޓިފިޝަލްބޭންކ ތައް ވެސް މި ރޯލްކ ރަނީ އާ ؛ކަމަށް ހަދައިެގން  ފީސިބަލް  ތައްޕްރޮޖެކްޓ 

އޮޕަރޭޓެްއ ނ ކ ރޭ. ރަސްމީ ިވޔަފާރިއެްއ ނ ހިނގައޭ. އެހެންީވމާ، އިނދަޖެހޭ ަގޑީަގއި ޖެހެނީ ނިކަން ސަޅިކޮންނޭ އިނދަ.  

އިނދަޖެހޭއިރ  ވެސް ޓަޓަސްލާފައޭ    ،ދަންނަވަނީ  ތަކ ރާރ ކޮށް މި  ކޮށް އިނދަޖެހޭކަށް އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންނ ވާތީއެހާ ސަޅި

އޮންނަންޖެހޭ ޮގތަކަށް ނ ވާތީ އަޅ ަގނޑ  ިމ    އެއީ  ،އިނދަޖެހެންވާނީ. މިހާ ރީތިކޮށް ޮގސް އިނދަޖެހިެގންދާކަށްޮގސް  

ވަރަ  ދަންނަވާލީ މިއީ  ރަީއސް.  ސީރިއިްއޒަތްތެރި  ވިޔަފާރިއެއްށް  ވާހަކަެއއް.  ހިސާބ ޖަހައިެގން  ޔަސް   ،ކ ރަންޏާ 

ހަދައިެގން ޕްލޭނެއް  ،ޕްރޮޖެކްޝަން  އިންވެސްޓްމަންޓް  މައްޗަށް  އެ  ހަދައިެގން  ޓަޓަސްލާފައި   ފީސިބިލިޓީޢެއް  ކ ރާނީ. 

ލިބޭ  . އެއީ ޕްރޮފިޓ ޑަންލާފައި އެ ތަނ ން ލާރި ލިބޭ ،ެގރެންޓީއެއް ދިނީމާ ރިންބަންލާފައި ސޮވް ،ށް ގ ޅާލީމަފިނޭންސަ

ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރަށް ޅޭ ވާހަކައަކީ.  އ   މިކަމަށް ހަދައިެގން ކަމަކ ނ ދާނެ. މިއޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވިެގން    ޮގތް

ފެސިލިޓީއަކާއި އެއްވެސް  ހ ންނަ  ދޫކޮށްފައި  ޓަކައި  ސަރ ކާރ    ،ވިޔަފާރިކ ރ މަށް  ނޫން  ފެސިލިޓީއެއް  ހަމަހަމަ 

ރިސޯޓ  ހިންގާއިރ  ސަރ ކާރ  ކ ންފ ންޏަށް   ންސަރ ކާރ  ކ ންފ ނި  ، މި ހ ންނަނީ. މިސާލެއްެގ ޮގތ ންކ ންފ ނިތަކ ގައި

ޖެހިއްޖެެއއްނ   ވާންކ ރަން މި ޖެހެނީ. މީތި އަންޑަސްޓޭންޑ އޮޕަރޭޓ   ބިން ލިބެނީ. ޕްރައިވެޓް މީހާ ހަމަ އެ މާރ ކޭޓ ގައޭ  އޭހިލެ

  މިސާލަކަށް ައއްޑޫ   ،އްޖޭެގ ކ ންފ ންޏަކ ން ސަރ ކާރ  ކ ންފ ންޏަކާ ގ ޅިެގންދިވެހިރާ ؛މިހާރ . ސަރ ކާރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން

 ؟ވީ ކިހިނެއްތޯ  !ބޭރ ކޮށްލީ. ކޮބާ  ކައިއ  ާގ  މާޓ އަރސް ކިޔާ ކ ންފ ންޏަކ ން ޑިވެލޮޕްކ ރަން އ ޅ ނީ  އަތޮޅ  ހެރެތެރަ ޔޮޓް

 .ތަނަކަށް ކިޔަނީ ކެނެރީފް ކަންނޭނެގމިހާރ  އެ   ؟ކިހިނެއްތޯ ވީ ؟ކޮބައިތޯ އެ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ނަަގންޖެހޭ މީހ ން

އިޤ ތިޞާދ  ފ ޑަިއެގންދިޔަ    ގެ އަތޮޅ    ައއްޑޫ  ،އަތޮޅ  މީހ ން  އަްއޑޫ  ؛ޕެއިން ރީފް ކިޔަންވީ އެ ތަނަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފެނިެގން އަޅ ަގނޑަށް  މަޖިލީހ ަގމަންޒަރ   މި  އެބަ  އިދިޔައީ.  މީހ ން   މެންބަރ ން  ދަންނާނެ  އެކަން  ތިބި  ތިބި  .  އެބަ 

 ސަރ ކާރ ން ިވޔަފާރިކޮށްެގން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ...  ،އްޒަތަތްތެރި ރަީއސަށް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީއަޅ ަގނޑ  އި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ، އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މައިކ ަގިއ މައްސަލައެއް ެއބަވޭ. އާން! މިހާރ  ރަނަގޅ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ިގނަ ސަބަބ ތައް އެބަހ ރި. ސަރ ކާރ ން  ވަރަށް  އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ސީދާ މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙަށް އިންކާރ ކ ރަން.  

ވާހަކަދައްކަން   ؛ނ ކ ރޭ. އެއީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފ  ވާހަކައެްއ. ރާއްޖޭަގއި  ރިޒަމ ެގ ތެރެއަށް ވަދެެގން ވިޔަފާރިެއއްމި ރާއްޖޭެގ ޓޫ

  ، ހެންވީމާ، ތި ބޭފ ޅ ންނޫންތޯ. އެ  ނ ބާނަމެއް  ައޅ ަގނޑ ެމން އަނގައެއްތި ބޭފ ޅ ން ދެއްކެިވއިރ  ވެސް    !ފ ރ ޞަތ ދެއްވާ

  އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅ ަގނޑ ެމން ވެސް ތި ބޭފ ޅ ން ވާހަކަދައްކާއިރ  މާ ައޑ ަގދަކ ރަން   ! ވާހަކަދަްއކަން ފ ރ ޞަތ ދެއްވާ

އަޅ ަގނޑ  މިކަމ ެގ    ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ؛ނ ވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފަށާނަން. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑެއް މަޑެއް

އިން ބަނޑަށްއަސްލަށް  ރައްޔިތ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ިމއީ  އިޤ ތިޞާދ    ، ޖައްސާލ މަށް  ކާރ ކ ރަން.  ރާއްޖޭެގ  ަވގ ތ   މި 

މަކަރ ވެރި ރޭވ މެއް. ިއއްޒަތްތެރި    ،މަށް ޓަކައި ރޭވިފައި އޮތް ހީލަތްތެރިޔ ލަންކާ ދިޔަ މަގ ން ެގންދި  ،ސ ންނާފަތިކޮށް

މި ؛ރައީސް މެނޭޖ ވޭ.  އިޤ ތިޞާދ   ރާއްޖޭެގ  އައިސްހިސާބަށް   މި  ދިޔައީ  ،  މި  ހިސާބަށް  ރިކަަވރވާ   ،އިޤ ތިޞާދ  

ހިންަގން  ،އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ   ފަރާތްތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މެނޭޖ ކ ރ މަށް  ތިބި  އިޤ ތިޞާދ   މާލީ    ،ދައ ލަތ ެގ 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ ދިނީތީ.  މެނޭޖ ކ ރ މަށް  ދިވެހިރާ ؛ކަންކަން  ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  މި  ރާއްޖޭެގ  އްޖޭަގއި 

އޮތީ ވަރަށް    އެކަން އެ  ،ނީ. އެހެންވެމަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާ ބަޖެޓެއްެގ ތެރެއިން ސަރ ކާރަށް ެއއްެވސް ޚަރަދެއް ކ ރެވޭ

ެއކިެއކި   ،ވަރ    ދޭންވީމ ސާރަ  ،ވަރ    ޚަރަދ ކ ރަންވީ  ،. މި މަޖިލީހ ން ކޮންމެ އަހަރަކ  ސަރ ކާރަށް ހ އްދަދޭނެކޮށްސާފ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ؛އެ ހ އްދައިެގ ދަށ ން އެ ކަންކަން ކ ރެވޭނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހިނާގނެ ޚަރަދ  

 ށްއަ  -33ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭ. އެއީ %  އެންމެ ދަށަށް އިޤ ތިޞާދ  ދިޔަ ޤައ މ   ،އެންމެ ބޮޑަށް  އިަގ19-ވިޑ  ކޮ

ން ރ ފިޔާެގ  އަބިލި  15ތިރީސް ވަރަކަށް ބިލިޔަން ރ ފިޔާއަށް.    ،ބޮޑ  އަދަދެއް. ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  އެންމެ ކ ޑަކ ރެވ ނީ  ވ ރެ

މިތަނަށް ސަލާންޖަހާ ވަށިަގނޑ  ންންަގން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކ ން އެތަމި ސަރ ކާރ  ހި  ،އާމްދަނީެގ ތެރެއިން ވެސް މެނޭޖ ކ ރީ

ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ޤައ މ ތައް މިހާރ   ؛ނޑަށްނ ޖެހޭނެ ޮގތަކަށް ފަިއސާ ހޯދައިެގން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތ ން ބަ   ،ހިފައިެގންޮގސް 

 ހަނގ ރާމަިއެގ ތެރޭަގއި އެފްރިކާގެ ންވެސް އޮތީ އިންޖެކްޝަން ނ ލިބިފަ. މިހާރ  ވެސް އޮތީ ކާބޯތަކެތި ނ ލިބިެގން ޔޫކްރޭ

ެގ  هللا. އެކަމަކ  އަދިވެސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންނަށް  ިގނަ ޤައ މ ތައް ބަނޑަށްޖެހިފައި އޮތީ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަހަރ    މި ؛ތެލާ އެބަ ލިބޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ،ފ ށާއި  ،ހަނޑ ލާއި  ،ހަކ ރާއި  ،ން ކާޑާއިފ ޅ އިރާދަފ ޅާއި މިންވަރ 

ޖެހޭ. މި ހާލަތ ަގިއ  ން ޑޮލަރ  އިތ ރަށް ދައްކަންއަމިލި   300ާއިއ    250ވ ރެ    އަހަރަށް  2019ރާއްޖޭެގ ތެލ ެގ ބިލ  އިތ ރ   

މާލީ ކަންކަމ ަގއި މެނޭޖ ކ ރ މަށް އޮތް    ،އިޤ ތިޞާދ ަގއި ތަޅ އަޅ ވަން ؛އަނެއްކާެވސް ތަޅ އަޅ ވަން  ،މި ޤައ މ  އޮްއވާ
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،  ބިރ ވެރި   ،ތަނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅައިެގން ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ނ ރަްއކާތެރި  ހަނިކޮށްލަން މި  ،ފ ރ ޞަތ ތައް ބަންދ ކޮށްލަން

ނ ޮގސްެގން   މި ޤައ މ  ލަންކާެގ ދަރަޖަށް  ،ކަހަލަ  ހީވާ  ނަށްޖެހިދާނެ. ބައެއް ބޭފ ޅ ން  ްއޔިތ ން ބަނޑަށްޤައ މ ެގ ރަ

ކެތްމަދ ވެފައި ތިބީ. ކެތްމަދ ެވފައި ތިބީ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ފ ރ ޞަތެއް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދޭނަން. އަޅ ަގނޑ މެން 

ރާއްޖޭ އެްއޮގތަކަށް  ފ ރ ޞަތެއް.  މި  ނ ދޭނަން  ބަނޑަށްވެސް  ރަްއޔިތ ން  ަވއްޓާލެވިދާނެ   ެގ  ޖައްސާލައިެގން ސަރ ކާރ  

މި  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަށް ހީކ ރ މަކީ އެއީ ކ ށް ހީއެއް. އެ ފ ރ ޞަތަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ދޭނެ ފ ރ ޞަތެއް ނޫން.  

މިސާލަކަށް ކަރަންޓ ެގ    ،ންކަމަކީސަރ ކާރ ން ވިޔަފާރިކ ރެއޭ. ބައެއް ކަހަލަ ކަ  ،ކަންކަން މިހެން ހ ރިއިރ ަގއި ިމ ވިދާޅ ވަނީ

. ެއީއ  އެއްޗެއް އެއީ  ޚިދ މަތްދިނ ން. ސަބްސިޑައިޒްކޮށްެގން ވެސް އެ ޚިދ މަތް ރައްޔިތ ންނަށް އަތްފޯރާފަށ ަގއި ދޭންޖެހޭ

ނަށް ހަދައިެގން ފައިދާނ ވާނެކަން މީެގ ކ ރިން ައޅ ަގނޑ މެން  ެއއްނެޗ ރަލް މޮނޮޕޮލީއެއް. ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ަވކި އިންޖީނ ގެ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނ ަގއި ވެސް އެކަން އޮތީ ހަމަ އެހެން. ވަިއެގ   ވަނީ ތަޖ ރިބާކޮށްފައި، 

ޮގތ ންނާއި ޖޯގ ރަފީ އޮތް ޮގތ ން ރައްޔިތ ންނަށް    ޮގތ ންނާއި ޠަބީޢީ  ދ ރަތީގ   ،ދަތ ރ ފަތ ރަކީ ވެސް ރާއްޖެ ޮއތް ޮގތ ން

ތްފޯރާފަށ ަގއި ެއއަރ  ނަށް އަށްެގން ވެސް ރަްއޔިތ ން ކޮބަސިޑަިއޒްތެއް މިއަދ . އެއަށް ސައަސާސީ ޚިދ މަ  ،ވަރަށް މ ހިންމ 

ހ ރިހާ   މި ،ދަތ ރ ފަތ ރ ، ކަރަންޓ ، ކާޑ ެގ ބާވަތް  ،ދޭންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ޓްރާންސްޕޯޓ 

ތިޞާދ  ފ ން ޤ  އިެގރާއްޖޭ  މި  ،ދިރިއ ޅ މަށް ކ ރާ މަސައްކަތް ރަްއޔިތ ން    ،މި ކަންކަން ހ އްޓ ަވއި  އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ،

ވަ އަނެއްވަޅ ަގނޑަކަށް  މަސަްއކަތަކީ  ކާ އްޓާލަން  ކ ރެވޭ  މި  މަސައްކަތެއް  ވަދެ  ވަލ ދޮރާށިންވެސް  ހީލަތްތެރި   ކ ރެޭވ 

ދަން އިްއޒަނަ ކަމ ަގއި  ސަބަބަކީ  މައިަގނޑ   މ ހިންމ   އެންމެ  މީެގ  މިތާވަންޖެހޭ.  ރަީއސް،  ސަރ ކާރ ން  ތްތެރި  ނަގއި 

  ވީ. ދެން އެކަމަކ  ންދޭތްޓ  ވެސް ޚިދ މަމ  ވިޔަފާރި. ހަމަ ކަރަންންކ ރަނީ މ ހިން  ސަރ ކާރ ،  . ނޫންއޭފާރިކ ރަނީ ޔަވި

ނަށް ންތެޔޮ އެތެރެކޮށްފައި ރަްއޔިތ   އޮތް. ސަރ ކާރ ން  ޞަތ  އެބަ ފ ރ ެގއެތެރެކ ރ މ    ވެސްޔޮ  ވޭނެ. ތެލެކަށް ނ ފަށައަތްފޯރާ

ދެނީ. ކާޑ  ވެސް ހަމަ އެހެން އޮތީ. ހަނޑޫ ެވސް ހަމަ އެތެރެކޮށްެގން ވިްއކަންވީ. ިއއްޒަތްތެރި    ފައި މިސަބްސިޑަިއޒްކޮށް

ވިޔަފާރިއަމި ؛ރައީސް ބޮޑ   އެންމެ  މައިަގނޑ   ވިޔަފާރީެގ  ރާްއޖޭެގ  ވެސް  ވިޔަފާރި  ،ދ   މ ެގ  ޒަޓޫރި  ،ފަިއދާހ ރި 

ރަކ ން ނ ކ ރޭ ޭއެގތެރޭަގއި. ރަށްތައް ހަމަ ދީފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ސަރ ކާ  ފަރ ދ ން.ވިޔަފާރިކ ރަނީ އަމިއްލަ  

މެނޭޖ  ެގރާއްޖޭ އިޤ ތިޞާދ   ސަރ    ޓަކައި  ބާރ ކ ރ މަށް  އިޚްތިޔާރ ތަކާިއ  ލިބިެގންވާ  ކަނޑ ވާލައި ކާރަށް   ، ތައް 

އަޅ ަގނޑ މެން ތާއީދ ނ ކ ރާނެ ވާހަކަ   ޤައ މ ެގ ިއޤ ތިޞާދ  ފ ނޑ ފ ނޑ ކ ރ މަށް މި ކ ރެވޭ ކަންކަމަށް،  ައޅ ަވއިސްތޮޅ ކަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަކައި ށް ތަރ ޞަދަންނަވަން. ދެއްވި ފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ  

 . ށްމެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ނޫނ  ނަންބަރ  ާގ  ،ވާފައިވާ އްމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

ެގނައ މ ެގ ބިލަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާީއދެއް ނ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި  އަށް އިޞްލާޙ    އ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނ (ދަ)  2006/3

އެ ބޭފ ޅ ންެގ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހ ަގިއ    ،ބަދަލ ކޮށްފައި މި ވަނީ  މިޮގތަށް މި ާގނޫނ   ،ކީ ސަބަބަތާއީދ ނ ކ ރެވޭ ؛ރައީސް

 ،އޮތް ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިޔަތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ކޮށްފައި  ހެޔޮ.  ވާތީ  އޮެވެގން ކަމަށް

ޮއވެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކ  ހ ންނަާވއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަންކަން ކ ރާނީ    އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީެއއް

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަން.   މަހިބަދޫ  ،ައޅ ަގނޑ   މަށްކަމާ ޒިންމާދާރ ކަމާ އެކ ަގއި    ،މާ ބަލައިެގން

އިޤ ތިޞާ ދ ނިޔޭެގ  ިއްއޒަ ދަމ ޅި  ވާހަކަ  ޮގތ ެގ  ވަމ ންދާ  އެބަތްށް  ލިޔ އްވާފައި  ބިލ ަގއި  މި  މެންބަރ ެގ  އޮތް.    ތެރި 

ަވގ ތ ން ވަގ ތަށް ނިންމަވަންޖެހޭ   ،ހަށްމަށް ދ ވަހ ން ދ ވަގ އަދި އަމްދ ން ސަރ ކާރ  ހިން  ،އެހެންވީމާ، އެފަދަ ހާލަތެްއަގއި 

 ، ެގންދާ އާސަންދަާއއިންރާްއޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ސަރ ކާރ ން ދެމ   ، ކަންކަން ނިންމެވ މަށް ސަރ ކާރަށް ފ ރ ޞަތ  އޮތ މަކީ

އެކ    އަށް ެވސް ހ އްޓ ން ނާރައި އޮމާންކަމާރިންެގ ސަބްސިޑީޑީާއއި އަދި މަސްވެސިެގ ސަބްއަދި ކާޑ    އި،ސްޕާއާ އެން

ފަހ    ޑަށްވިދަނޑިަވޅަކީ މ ޅި ދ ނިޔެ ކޮ   މި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްން.  ރަކ ލ  ންދެވޭނެ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫެގ

ބަންދ ވެ  އޭގެ   ،ދަށްވެ  އާމްދަނީ،  ބޯޑަރ ތައް  ރަޝިޔާއިތ ރ އަދި  ވެސް  ހަ ޔޫކްރޭ-ން  ބޮޑެތި  ނން  ދިާމވި  ގ ރާމައިަގއި 

ޅި  މ   އި،އ މަށް ދަތިކ ރ މ ެގ ފިޔަަވޅ އަޅަ ޤަ މ  އަނެއް  އ އަދި އެއް ޤަ  ،ށް ހަމަލާދެވިކ  ކާޑ  ގ ދަންތަކައެޮގންޖެހ ންތަކާ

މާ ގ ޅިެގން އެތަްއ ބަިއވަރ  މާލީ ެގއްލ ންތަކެއް  ޔ ދިގ  އ ފ ލިެގންއަ ތަކެތީެގ    ންބ ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ެއކަމ ެގ ސަބަ

  އި،އަމިްއލައަށް މަނާވެެގން ތިބ މާ،  ޤައ މ ަގއި ެގންގ ޅ ން މަނާކ ރ މާއިފައިސާ އަނެއް  އެއް ޤައ މ ެގ  އަދި    ،ލިބިފައި

ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއކަމ   ،ގ  މި ވަނީ ބޮޑ ތަނ ން ބަދަލ ވެއަޔޭެގ ފައިސާެގ  ހ ރެ ދ ނި  ކާތަކަމިފަދަ އެތައް ސަބަބ 

ޔެއަށް ދ ނި ؛ދިމާވެެގންތ ންނަށް  ނ ރަނަގޅ  އަސަރ  އިޤ ތިޞާދަށް ކޮށްފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔި

  ، ރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ ން  ދިމާވެފައިާވ މި ބޮޑ  ދަތިކަމ ަގއި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މާ ބޮޑ  ދައްޗެއް ފޯރިޔަނ ދީ

ޙިކ މަތްތެރިކަމާރައީސ ލްޖ މްހޫރި ެގންދަަވނީ  ބަލަހައްޓަ  އްޔާ  ރައްޔިތ ން  ދިެވހި  އި  މި  .މ ން ވައެކ   ޤ ތިޞާދ   ރާއްޖޭެގ 

ކ ރ މ ަގއި މެނޭޖ ،  އ މ  ޮއތް ހާލަތާއިޤަ ތ ަގއި އޮތް  ާގދިވެހިރާއްޖެއާ ެއންމެ  ން.  މ ޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކ ރަ  ކޮޅަށް  އިނަަގ

ނ ެގ  ކ ފާނިމަ  އަދި އެ   ،ވިސްނ ންފ ޅާއި  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ދ ރ ލްދިވެހިރާއްޖެ ެގންގ ޅ ނ  ހަރ ދަނާ އ ސޫލ ތަކާއި، ރައީސ 

ރާއްޖޭެގ    ،ެގ ރަޙ މަތްފ ޅ ން ސަލާމަތްވެهللاފަދަ އެތައް ކަމަކ ން  އެމި ވަނީ  ން  ައޅ ަގނޑ މެ  ކަމ ންރ ޔާސިކެބިނެޓ ެގ ހ 
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  ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ  ؛ރި ރަީއސްތެޮގއްސަ. ިއއްޒަތްންެގރައްޔިތ ންނަށް ފާަގތިކަމާ އެކީަގއި އ ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިވެ

ފައި ހ ރި  ވިރެ ކ ދޫ  މާވާ ޮގތަށްސަރ ކާރ  ދަރަންޏަށް ޒިން   ެގޖޭ ރާއް  ރިވެރިންނަށްއެހެން ސަރ ކާރ ތަކ ން ޕްރަިއވެޓް ިވޔަފާ

ލ ަގިއ ހާޕީ.ޕީ.އެމްެގ ވެރިކަމ ގައޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ސަރ ކާރ ން ކޮވިޑ ެގ ދަތި    ،ލޯނ ތައް ވެސް ދޫކ ރެވިފައި ހ ރީ

 ކ ރިމަތިވާ ހާލަތްތަކ ަގިއ  ޑިފޯލްޓަކަށް ރާއްޖެ ޮގސްދާނެ ކަަމށް  ރިންވްސޮ   ، އް ޑިފޯލްޓްވާން ައއިސްތަވެސް އެފަދަ ލޯނ 

ހަށް ެގންނަވާއިރ ަގއި ެއ  ލީއް މި މަޖިލެ، މިފަދަ ބިހ އްޓޭ ފައިސާ ދައްކައިދީފަ. ެއހެންވީމާ  ރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ ން އެބަ

ހަރެއްަގިއ  ކަމަށް އާދެވޭ ފައެ ބޭފ ޅ ން ެވރި  ،އަމިއްލަފ ޅަށް ވިސްނ މަކީ އެއީ  ރި ކަންކަން ހ އިބޭފ ޅ ންނަށް ކ ރެވިފަ

 ..ދަންނަވަން. ވިސްނ މަށް އަޅ ަގނޑ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މާވަށ  ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ބޭފ ޅ ންނަށް   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނޭގށް އެޑައަޅ ަގނ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ!   މެންބަރ ންނަށްކަން  ،  ތިން  ތިން 

 ކޮށްފައި ސިސްޓަމ ން އެބަ ހަމަ ގެއްލޭ ކޮންމެ . އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ައޅ ަގނޑ  ރިކ އެސްޓ  ނީވަދެއްތި  ފ ރ ޞަތ   

 ދެްއވ ން ެއދެން. ފަހަރަކ  އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަން ސާފ ކޮށްލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ދިވެހި ސަރ ކާރ ން   ،ވާ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ފަރާތ ންޑިފޯލްޓ   ވްރިން ހަމަ މިޮގތަށް ސޮ ޝ ކ ރިއްޔާ 

ކަން  ަގއިރާއްޖޭ ފައިސާެގ  ހާލަތެއްަގއި  ރާއްޖެ ކަމިފަދަ  ެގންދެވީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ވެސް  ހ ރިއިރ ަގއި  ން 

ޑިފޯލްޓ ގ  ބައިނަލްއަ ދ ނިޔޭަގއި  ފ ރ ވާމީ  ފައި   ިއ،ވަނ ދެއް ޞަތ   ވ މ ެގ  ދައްކަ އެ  އެހެންވީމާ،  ސާ  .ޕީ.އެމް،  ޕީވަމ ން. 

ނަމަ ވެސް އެފަދަ ކަންކަމ ން ރާއްޖޭެގ    ތަނ ަގއި ވެސް ސަރ ކާރަށް އާދެިވއްޖެ  އަދި ކ ރިއަށް އޮތް  ،ޕީ.އެން.ސީއަށް ވެސް

ޖެހޭ ކަެމއްެގ  ންމަކީ ެއއީ ކ ރައެފަދައިން ލޯނ  ދެއްވ މ ަގިއ ސަމާލ ވ   ،ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދާނެ ެގއްލ މަކަށް ބައްލަވައި 
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ދަންނަަވން.   އަޅ ަގނޑ   ރައީސްޮގތ ަގއި  ސަރ ކާރ ން ؛އިއްޒަތްތެރި  ހިންަގވާ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބިންވެރިޔާ    ،ވަޅެްއަގއި މ ޅި ރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ  ބަންދ ވެފައި ޮއތްއިރ ަގއި ެވސްމިފަދަ ދަތި ދަނޑި  ،މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި

ެއކަމަށް ޓަކަިއ   ، އެކ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވައި  ކީމަކީ ައޅ ަގނޑ  ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާސް

ރިޔާެގ ސްކީމް  ވެންބިކ ރެްއވި  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ އިފްތިތާޙ  هللا މާތް    ،އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަެމއް. ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ

،  ންނަށްތ ންދާ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިެގތް މިންވަރ ކ ރެްއވ ން. އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ފައިދާވެޮގ  މަނިކ ފާނަށް ހެޔޮ  ހިންގެވ މ ަގއި އެ

ން. ރާއްޖޭެގ މާލެ ޔ ދ ެގ މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ހަމަޖެހޭ ދިރިއ ޅ މެއް އ ޅެވޭނެ ޮގތް މިންވަރ ވެެގންދިމާލޭެގ ސަރަޙައް

އެއީ މި ހާލަތ ަގއި   ،ޅ ވެފަިއ އޮތ މަކީދާދޭން ވި   ކަނޑާފައި މި ސަރ ކާރ ންތިޯގ  5000ދ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް  ޙައްރަސަ

 ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން.  ެގބޮޑ  ކަމެއް   ،މ ންރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްދެއްިވ ވަރަށް މ ހި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ެގ  ލޭއަދި ޚާއްޞަކޮށް މާވާތީ، އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންނަށް    ދަކީ މަޖިލީހ ެގ ފަހ  ދ ވަސް ކަމަށްއަޅ ަގނޑ  މިއަ

ނ ން ރ ެގ ިވސްކާޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނ ެގ ޮގތ ަގއި ބިމަށް އެދ މަށް. އެއީ ސަރ   ،ރައްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން

އަދި   މ ޅި  ވެސް  ިވސްނަވަންޖެހޭނީއަޅ ަގނޑ މެން  ރައްޔިތ ން  މާލޭެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ރައްޔިތ ން،  ހ ރިހާ    ، ރާއްޖޭެގ 

 ؛ސަރ ކާރ ަގއި ދެވެން އޮތް މަދ  ބިންކޮޅ ން ިގނަ ބަޔަކަށް އެކަމ ެގ ލ އި ލިބިެގންދާނެ ޮގތަކަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އަހަރެއްހާ   70ެމއް. ވޭތ ވެދިޔަ  ކައެކީަގއި ކޮށްދެްއވާ    ތެރިކަމާާގމިފަދަ ކަންކަމަކީ ސަރ ކާރ ން އިޚްލާޞްތެރިކަާމއި އޯ 

ެމްއ ކަެގ އެްއވެސް އެހީތެރިރަްއޔިތ ންނަށް ޚާއްޞަކ ރެިވެގން ބިމ   މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭ  ،ންނަށްދ ވަހ  މި ދަނީ މާލޭެގ ރައްޔިތ 

އި އެބަހ ރި. ފަން ޯގތިތަކެއް ދެވިސްެގ ވެރިކަމ ަގއި ހ ޅ މާލޭއީ ިއއްޒަތްތެރި ރަ   ،ނ ދެވި. މިހެން ދެންނެވި ނަމަވެސްފޯރ ކޮށް

އްހެން އެކޮށްފަިއ އެބަހ ރި. ނ ހެދޭ ެގއްދ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ރަްއޔިތ ންނަށް  އޭެގ ހެޔޮ ރަނަގޅ  ނަތީޖާ ރާއްޖޭެގ މާލޭެގ ސަރަޙަ

 ދެވެން ތިެގ ކ ރިން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ސަރ ކާރ ަގއި ެއްއެވސް މިންވަރަކަށް ޯގނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ މީހެ ވަންޖެހަމަ ނެތޭ ދަންނަ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ،ސަރ ކާރ ން  ތ ން މިއޮން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅ ވެފައި އޮތް ވެކަމަށާއި، ޯގތި ދީެގން ކ ރިއަށްދެ  ނެތް

ައދި މީެގ ފަހ ން އަންނަ ސަރ ކާރ ތަކ ން ވެސް މި ކަންކަން   އެކަން ސާބިތ  އެ ކޮށްދެްއވަނީ ޯގތި ވެސް ދެވޭނެ ކަމަށް.

މަކީ އަޅ ަގނޑ   މިފަދަ ސްކީމ ތައް ހިންަގަވއިދެްއވ   ެގންރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ޚާއްޞަކޮށް،  ބަލައި

 ތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ޒަކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް  އެދޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ
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ރި މެންބަރ  ތެެގ ިއއްޒަތްރާދޫ ދާއިބައަށް މަހި  (3/ 2006)ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ   ދައ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ެގ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނަކީ ވެރިކަން ހ ރި. ދައ ލަތ    ވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން އެބައި ހ ށަހަޅ އްވާފަ

ކ ރ މަށް އޮންނަ އިޞްލާޙެްއ  ހިމަގ ފަ  ބަދަލ ކ ރ މާއި، ވެރިކަމަށް ޖެްއސ ންކ ރ މާއި، ވެރިކަން ހިންާގ ޮގތް ތާށިކ ރ ާމއި

 ލ އަޅ ަގނޑ  ނ ދެން ޤައ މެއް ހިންގ މ ަގއި އެކަން ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫ  ،ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރ މަކީ އެއީ  ެގޓޫލެއް   ،ޮގތ ަގއި

ޮގވެމަދ  ނަޝީދ ެގ  އްރައީސް މ ޙަ   ،ިއަގންނަާވނެޑަކަމަކަށް. އެނިގވަ  2009ތ ަގއި  ރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ 

ނިސްޓަރަށް މިއެކީ ފިނޭންސް    ޔާެގ ހ އްދަޔާަގއި މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ  އޭރ  އޮންނަ ޮގތ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  2010ނޫނީ  

  ، ެގނައީއޭރ  މި ބޭފ ޅ ން އިދިކޮޅ ަގިއ ތިއްބަަވއިެގން މާލިއްޔަތ  ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ދެވޭ.    ެގރެންޓީ  ވްރިންސޮ   ،ނެިގލޯނ 

ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްެގން ކަމަށް. އެ އިޞްލާޙ   ތ ެއއް ދެވޭނީ ރައްޔިންޓީްއވެސް ެގރެއެ،  ސަރ ކާރ ން ެއއްވެސް ލޯނެއް

ބަދަލ ތަްއ   ،ކޮށްމ ަގއި ތާށިގ ހިންފާސްކޮށްެގން ސަރ ކާރ     ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައިެގން އޭރ  މެޖޯރިޓީ އޮތަތީވެ

ހެދި  ،ެގނެސް އަޅ ަގނޑ   ޖެްއސ ންކޮށް  ފެނ ނ ންމެތަން  ލޯނ އެ.  ނަށް  ބަެއއް  ވިޔަނ ދީ  ހ އްޓ ވިތަކަން  ތަން   އް 

  ،ެގން އިކަމަށް ވަޑަ ލްޤަްއޔޫމް ވެރިން ޢަބްދ މީލާފަިއ ޔާއިއްޓަވަ ނަށް ފެނ ނ . އޭެގފަހ ން ބަޣާވާތަކ ން ވެރިކަން  ންއަޅ ަގނޑ މެ

ެއއީ    ،ލްޤައްޔޫމްެގ ސަރ ކާރ ން ފޮނ ވަިއެގން ހަމަ އަނެއްކާ މި ބޭފ ޅ ން ބަދަލ ކ ރެއްވީއެ ާގނޫނ  އަނެްއކާ ޔާމީން ޢަބްދ 

 އެންގ މެްއެގ ޮގތ ަގއި. ބަދަލ ކ ރައްވާފައި މިހާރ  އަނެްއކާ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަން ނިމ ނީމާހަށް އަންަގއިލާ ހަމައެކަނި މަޖިލީ

ންވީމާ، މިީއ ކ ޅޭކ ޅޭ އެްއޗެްއެގ ޮގތ ަގއި  ހ ން ފާސްކ ރަން. އެހެލީ ރަން މަޖިމި ާގނޫނ  ބަދަލ ކ   ،ެގންނަނީ  މިއަނެއްކާ  

  ،ނަމަވެސް ންއެހެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތާއީދ ކ ރާ ކަމެއް ނޫން.    ނ ންކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ  މިޮގތަށް ބޭ

ޖީ.ޑީ.ޕީެގ   ،ހ ރި. ފިސްކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އެކްޓ ަގއި ބ ނޭ  ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަކެއް އެބައަޅ ަގނޑ  ފާ

ރެ ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި އިތ ރ ނ ކ ރަން. އެ މާއްދާތައް މި ވ   އަށް  60އަހަރ ެގ ދައ ލަތ ެގ ރެވެނިއ ެގ %  3ފާއިތ ވެދިޔަ  

ށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ ލަޑިސެންބަރ ެގ ނިޔަ  ެގހަރ އަންނަ އަ  މިކ ރެވިފައިވޭ  ޑާ ގ ޅިެގން ސަސްޕެންޑ ކޮވި ވަގ ތ  

ކަން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ   މިެގ މަޖިލީހ ން ކައިރިން  ންހަލަ ހާލަތްތަކ ަގިއ ރައްޔިތ ކަކަމެއް. އެ

މަޖިލީ ރައްޔިތ ންެގ  ސަބަބަކީ،  ދަންނަވާ  ރައީސަމިކަން  ެއއްހ ެގ  ތިޖޫރީެގ  ެގދަތަޅ   ކީ  ބޭފ ޅާ.  ންނޑި  ގ ޅ އްވާ 

ޒިންމާކ ރެވިފަ،  ހަވާލ ކ ރެވިފައި މަތިކ ރެވިއި ާގނޫނ ން  ދައ ލަތ ގެ ފަ ވާ،  ފަރާތަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ފަރާތް.  ެއއް  އިވާ 

  ކޮށް އެނިގފައި އޮތ މަކީފ ތައްތައް ސާންއެ ކަ އި،ވަރާ ޖެހޭން ރަދޫކ  ރާިއ،ވަހ ންނައި، މާލިއްޔަތ ަގއި ހ ންނަ އެއްޗެްއސާ

ތައް  މާއްދާއްއެކްޓ ެގ ބައެ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފިސްކަލް  ؛ވްޒާ މެން ރިކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މ ހިންމ 

ސާބަށް އަންނަނީ އެ ތަޅ ދަނޑި ެގންގ ޅ އްާވ  ހި  ދާއިރ  ކޮންއިރަކ ތޯ ައނބ ރާ އެ  ށްފައި ދަރަނި މައްޗަށްކޮސްޕެންޑ ސަ

ހ ެގ އެކަމާ ގ ޅޭ ކޮމިޓީތަކ ން ެވސް ެއކަން ންނަވަންޖެހޭނެ. އަދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީފަރާތަށް ސާފ ކޮށް އެނިގވަޑަިއަގ

މެންނަށް  ރަން ރާވާފަިއވާ ތާވަލ ތަކެްއ އަޅ ަގނޑ ދި އެކަން ކ ޖެހޭ. އަ ހައިން ބެލޭނެ އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖެހެން އެބަސޭފަ
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ބަރ  މި އިޞްލާޙ  ރި މެންހަމަ މިއާއެކީ އިްއޒަތްތެ ؛އީސްއިއްޒަތްތެރި ރަނެގންޖެހޭ. ޭއެގ ތަފ ސީލ  އެނެގންޖެހޭ.  އެބަ އެ

ދ ނިޔޭެގ މާކެޓ ތަކ ަގއި އިޤ ތިޞާދަށް އަންނަ ހީނަރ ކަމާ ގ ޅިެގން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައް.   ، މ ން ވިދާޅ ވިވަހ ށަހަޅ އް

  ޑޮލަރާއި  50ތެޔޮ ފީފާއެއްެގ ައގ  ާގތްަގނޑަކަށް    ،މަސް ކ ރިން ބަލާއިރ   6މެންނަށް މީެގ  އަޅ ަގނޑ   !އެއީ ތެދ ފ ޅެއް

ޑޮލަރާ ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަގ ތައް ދ ނިޔޭެގ މާކެޓ ަގއި ހ ރީ. މިއަދ  އެ އަގ  ބަލާއިރ  ާގތްަގނޑަކަށް    55

އްޖެ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ނެޓް  ބޮޑ ވެ   ާގތަށް ތެލ ެގ ައގ   އާ  70ށް ބޮޑ ެވއްޖެ. ާގތްަގނޑަކަށް % ރަޑޮލަ  125  ޑޮލަރާއި  120

މެންެގ މާ، އަޅ ަގނޑ އަދާ ވެސް ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް އެްއވަރަކަށް. އެހެންވީމި  ޔާއިސް ކ ރިމަ  6ވް ހ ރީ ހަމަ މީެގ  ރިޒާ

ަގއި އެ ދ ވަހ  ހ ރިވަރާިއ  ވް ހ ރިވަރ ކަމ ިއ، ކާބޯތަކެތީެގ ރިޒާ ވާމަހ ެގ ތެލ ެގ ރިޒާ  5ވް ހ ރިވަރަކ ން ެއީއ  ނެޓް ރިޒާ

ރަން ދަތި.  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ   އްެއއީ ެއޮގތަށް ބެލޭނެ ޮގތެ  ،ވް ެއްއަވރަކަށް ހ ރިއްޔާމިއަދ  ހ ރިވަރާ ރިޒާ

މިހާރ  އަސާހަމައެއާެއކީ އިްއޒަތް ޮގތ ަގއި  ސީތެރި ރައީސް،  ޚިދ މަތެއްެގ  ބަލާ ކަމެއް ކައްކާ ޭގސް،  އަޅ ަގނޑ   މެން 

ޑޮލަރަށް. ެއއީ    450ންނަން ލިބެނީ  ަގމަސް ކ ރިން ދ ނިޔޭެގ މާކެޓ ަގއި    6  ޓަނެއް ީމެގޭގސް. ޭގސް މެޓްރިކް  .ޖީއެލް.ޕީ

  . ިމައދ  ދ ނިޔޭެގ މާކެޓ ަގއި ީމެގށްޑޮލަރަ  650ން  ހާ އެްއޗެއް ލައިެގހ ރި  އިމާރީމިއަޕް  ،ރާއްޖެއާ ހަމަޔަށް ބަލަންޏާ

މެޓްރިކް ައަގކީ  އެލް.ޕީ.ޖީ  ރާ  900ޓަނެއްެގ  ހަމަޑޮލަރ .  އެޔައްޖެއާ  . ޖެެވއްޑ  ބޮ  އަގ   100%ޑޮލަރ .    1200  އީށް 

ބޮޑ ވެެގންދާިއރ  ދެން ހ ރި ހ ރިހާ އެއްޗެްއ    ދޭތި އަގ   ޭގހ ެގ ވާހަކަ. މި  ފިއ ލްާއއި  ،ވަނީނަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަން ނިހަމައެކަ

ައގ  ފްރައި  އެބަ  އަގ ޓްބޮޑ ޭވ.  އަޅ ަގނޑ     ފެނަމެންބޮޑ ވޭ.  ދ ވަހ   އިހަށް  އޮތްއްނޫހެ  ނ ނ ށް  ލިޔެފައި   ، ތަން  ަގއި 

މަިއ   ؛ކ ންފ ނީެގ  6ކާޯގ ކޮންޓެއިނަރ ތައް އެއްތަނ ން އަނެއް ތަނަށް މޫވްކ ރ މ ެގ މައި    ، ރ ކ ރ މ ެގދ ނިޔޭެގ ދަތ ރ ފަތ 

ފ ނިން  ންކ   3ނަގައިފިޭއ. އެ  ކ ންފ ންޏަކ ން    3ތެރޭަގއި    ެގ މި ކޮވިޑ  ލްރޯކ ންފ ނީެގ ކޮންޓް  9ނައިރ  އެ  ންކ ންފ ނި އޮ  9

. ެއއީ އެ މީހ ންެގ ކޮސްޓ ތައް ވެސް ބޮޑ ވ ާމ  1000ެއ މީހ ން އޭެގ ައގ ބޮޑ ކޮށްފިޭއ %  ، ންޓްރޯލް ނަާގފައިކޮއޭެގ  

ށް މީެގ ހ ރިހާ  އަޔޭަގއި ފްރައިޓް ައގ ބޮޑ ެވއްޖެ. ރާއްޖެއަގ  ބޮޑ ވެފަިއވަނީ. އެހެންވީމާ، މ ޅި ދ ނި  ެގންހ ގ ޅިެގން އެ މީ

އެބަ ފެނޭ. ކަންމަތީ ފިހާރަޔަކަށް   އެބަ ކ ރޭ،  ބޮޑ ެވއްޖެ. ރާއްޖޭަގއި މީެގ އަސަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޗެްއެގ ައގ އެއް 

ައގ ތައް ބަލައި  ސ ޕަރ  ،ވަދެފައި ެއއްޗެްއެގ  މިއަދާ    އިމަސްދ ވަހާ   6މީެގ    ަގނެލީމާ  ،ލީމާމާކެޓަކަށް ވަދެފައި ޮގސް 

ތްތެރި ރައީސް. އިންފްލޭޝަން ޒަިއއް  ށް ނ ލިބޭކަރ ފިޔާއަ  2000މިއަދ     ،ރ ފިޔާއަށް ަގންނަ އެތި   1000ބަލައިލާއިރ  އޭރ   

އަހަރ ެގ   ހަތަރ   ތިންއަހަރ ެގ ނޫނީ  6އަދި އެމް.ެއމް.އޭެގ މީެގ މިދިޔަ    އި،ބޭންކ  ރިޕޯޓ ތަކާ  ލްޑ މެންނަށް ވޯއަޅ ަގނޑ 

ނާނެ ކަމަށް ބަލައިެގން  ންއޮ  2.2%  ،ކަމ ަގއި ބަލައިެގން   ންނައޮ  އޭެގ އިންފްލޭޝަން  ވްރެޖ ެގ ރިޕޯޓަށް ބަލައިެގން އެ

ތަން. އެހެންވީމާ،     ބޮޑ ށްއްބަކަސް ދ ނިޔޭެގ އިކޮނޮމިކް ޑައިނަމިކްސް ބަދަލ ެވއްޖެ މިދިޔަ ހައެްއކަ މަސް ތެރޭަގއި ަވރަތި

  މެންެގ ދަރަނި ދެްއކ މ ަގިއ ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް އްލެއް ހޯދަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ހަމެން މިއަށް  އެއަށް ބޭސްކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ  

ކޭހަ އިޤ ތިޞާދަށް  ހޯދަންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ އްލެއް  މިއީ  ހޯދަންޖެހޭ.  ޮގތްތަކެއް  ކަމެއް. ޓަރކ ރާނެ  ބަލަންޖެހޭނެ  މެން 
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ރައީސަ  އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަނިންމާލަމ ން  އޮތީށް  ެގންގ    ،ަވިއލަން  ރިޒާ ޅ ތިޖޫރީ  ތެލ ެގ  ެވސް  ްއވާއިރ   ވް 

ކޮންރައީސަ  ރިއިްއޒަތްތެ ދ ވަށް  މ ެމ  އެނގ މަކީ  އަޅ ަގނޑ   ހިންމ ހަކ ހެން  ކަމ ަގއި  ވަރަ  ކަމެއް  ބޮޑަށް  ށްދެކެމޭ.   

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ންނަށް ދަންނަވަންޝ ކ ރިއްޔާ  އެހެން އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރަށާއި   ؛އަދި އިއްޒަތްތެރި 

ވް އަޅ ަގނޑަށް  ެގ ރިޒާ ދިެވސް އެހެން ޤައ މ ތަކ ެގ ތެލ އަ  ،އި ވާެގ ރިޒާ ރީލަންކާެގ ތެލ ، ސްއި ވާެގ ރިޒާ އްޖޭެގ ތެލ  ރާދިވެހި

ބޭނ ންކ ރެވެން    އިނީންނާނަން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގަ   ޅ ަގނޑ އަ މި ޮގނޑިއަކ     ،ބަލައި އޮޅ ންފިލ ވައި އެނިގެގން ނޫނިއްޔާ

ބިލ ކަން ހ ރި ޤާ  އަދި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ދަރަނި އަނބ ރާ އަދާކ ރ މ ެގ  ،އި ވާދިވެހިރާއްޖޭެގ ްގރޮސް ރިޒާ ިއ،  ވާހ ރި ރިޒާ

ދިވެހީ  ،މިންވަރާއި ނ ލިބޭނެތޯއަދި  ލިބޭނެތޯާއއި  ކާޑ   އެްއޮގތަކަށް  ،ންނަށް  ެއްއޮގތަކަށް އެއީ  ވެސް  ވެސް، 

، ައޅ ަގނޑ   އި ަވޒީރ  ބޭފ ޅެއްެގ އަތްަމއްޗަށް ނ ވަތަ އެހެންވެސް ބޭފ ޅެްއެގ އަތްަމއްޗަށް ދޫކޮށްލަ  !ނ ަގންނަވާތިދެކެވަޑައި

އިންނަންޏާ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އެ ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ   ބާވަތ ެގ ކަމެްއ ކަމަށް. މި ޮގނޑީަގއި    ލޯމަރާލައިެގން ހ ންނާނެ

 ،ެއާއއެކ ަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނ ން  އަދި ހަމަ ؛އަރ ވަނީ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ  ެގންދާނީ ބަލަމ ން. އަޅ ަގނޑ 

  ، މަތްތެރިންނާއިހ ޮގތ ން ފެންނަ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދާނީ ދަންނަވަމ ން. އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ރަ  ގ ޅޭ  ކަންކަމާ  މިށް  އަޅ ަގނޑަ

 ތާއީދ ކ ރާ ބައެއް ބޭފ ޅ ން ވެސް ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ ެގ ޕާޓީެގ މެންބަރ ންނާއި އަދި އަޅ ަގނޑަށް  

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ނައިފަރ  ؛ތަށްޞަފ ރ   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ  ދާނީ އެކަން ކ ރަމ ން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ 

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

  ،ަގނޑަކަށް ފ ރ ޞަތަކަށް ނޭދެވޭ. ދެވަނަ ކަމަކީޅ  އަ  ،ފ ރަތަމަ ކަމަކީ ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް.    ދެ  !ޝ ކ ރިއްޔާ 

ެގ ރިޒާާވއި ލ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތެ  ،ނީއިންނަވާނަގއި  މަނިކ ފާނ  މިތާތިމަން  ،ތި ވިދާޅ ވީ  ދެންމެަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތ ން

ޑ ވ ެމއް ބޮވަރަށް ބޮޑ  ކަން ؛ވަޑަިއެގން ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނެގނީއެނގި ރިޒާވް  ދެން ހ ރި ޤައ މ ތަކ ެގ ތެލ ެގ  

ަގބޫލ ކ ރަނީ.  ވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް މިކަންމަ  ން ހަޑ ވ މެއް. ދެބޮއިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑ  ކަން

ދި ތެލެއް  ބޭނ ންކ ރާނެ  މަސް  ޖ ލައި  އެނެގނީ  މި  މިންވަރެްއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ރި  ނެތް.  ވެހިރާއްޖޭަގއި 

 . ންާގލަދެްއިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ އަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އް ޮއވޭ. މި ތަނ ަގއި ސަރ ކާރ  ހިއްސާާވ  ަގއި މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއެ ރ ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ތަނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ގ ޅޭ ކޮމިޓީއެއް ޮއވޭ. މި ތަނ ަގއި މި ކޮމިޓީތަކ ން ބޭނ ންވާ މަސައްކަތް، ބޭނ ންވާ ފ ންމިނެއްަގއި ކ ރ މ ެގ    ކ ންފ ނިތަކާ

މާލިއްޔަތާ ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތ   ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ޮއވޭ.  ބާރ ވެރިކަން  ކަންކަން ގ   ާގނޫނީ  ޅޭ 

އ ނދަޫގ   ށްބެލެހެއްޓ މަކީ ސަރ ކާރަ  ، އޮވެދާނެ  ރ  ދެކެަވޑަިއެގންފައިފަހަ  ންޖެހޭނެ. ދެން އެ ބޭފ ޅ ން ބައެއްބަލަހައްޓާ

ރަކަށް ސަރ ކާރ ެގ ނ ރ ހ ން ވަ އަޅާނ ލ މޭ ބ އްދިވެރީ. އަޅާލި މިން  ،ަގއި. އެހެންވީމާ، ނ ބެލެހެއްޓ ންތ ބާވަތ ެގ ކަމެްއެގ ޮގ

ެއކަމާ ގ ޅިެގން ެއ ބޭފ ޅ ންެގ އެހެން   ،ފަހަރަށް ެމންބަރ ން ވިދާޅ ވޭ   ރި މެންބަރ ންނަށް ރައްދ ވޭ. ބައެއްއެ ިއއްޒަތްތެ

މ ތަކ ން ވެސް މި މަންޒަރ   ަގނޑ  އެހެން ޤައ  ޅ  އަ  .ކަމެއް  އަރާ ކަމަށް. ދެން އެއީ ދެރަސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކަށް ބ ރޫ 

ވޭތޯ   ޮގތ ން ކޮށްފަިއ އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް  ގ ޅޭ   ކޮމިޓީން ދަރަންޏާމިސާލަކަށް ސްރީލަންކާެގ މާލިއްޔަތ .  އިމ ދެކިއްޖަ

ދޫކޮށްލެވިފައި  އަޅާނ ލާ  މާ ބޮޑަށް    ،ތެރި ެމންބަރ ން ބަލާލ ން އެއީ ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. މާ ބޮޑަށްތްމި މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަ

އަރ ވަނީ ކ ޑަހ ވަދޫ  ހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ފެނިަވޑަިއަގންނަވާނެ. އަޅ ަގނޑ  މި  ،ތަން ތި ބޭފ ޅ ން ބައްލަވައިފި ނަމަ  ހ ރި

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ން  ތ ޮގ  ގ ޅޭ  ށް ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ(އަދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ )  3/ 2006ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ސީގެ ނޫނ އަސާޤާ  މި އާ  ،އަޅ ަގނޑ  ވެސް މި މަޖިލީހ ަގއި އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވޭ. ނަސީބ  ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން

އަޅ ަގނޑަކީ. މި ހ ށަހެޅިފައިވާ  ން މަޖިލީހ ަގއި ވެސް ހ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްލެވ ނ  ތިއިން އެކ ލަވަދަށ 

ެއއްޗެ ތ ޮގ  ގ ޅޭ  މައްސަލައާ އަން  ަވންޏާ  ކަމަށް  ދަންނަވަނީ  ދަންނަވާނީޅ އް  ކޮށަ  ، ަގނޑ     އި މަށައިއިބާރާތ ަގއި 

ންމެ މައްސަލައެްއަގއި ެވސް ހ ރެދާނެ ކަމެކޭ. އެކަން  ތަނަށް ހ ށަހަޅާ ކޮ  ން ހ ރ މަކީ މިކަ ންޖެހޭ ޒާތ ެގ ކަންއަޅަރޮންދާ

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިއަދ    ،ލަންޖެހޭ ކަމަކީން ވިސްނާކ ރަމ ން. މީަގއި އަޅ ަގނޑ މެބ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ދަނީ ތަރ ތީމި  

މި ކަންބޮޑ ވ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޤައ މީ   ،ވިއިރ ަގއިދ ސ ވާލެއް ކ ރިމަތިކ ރާނަން. މި މައްސަލަ ވ ޖޫ  ށްވެސް މަނިކ ފާނަ

މ ަގއި ހ ންނެވި ބޭފ ޅެއް މަނިކ ފާނަކީ. އަދި  ާގެގ މަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ    ،ަގއި ދ ވިއިރ  ޑ ވ ެމއްެގ ޮގތ ަގއި ވ ޖޫ ބޮކަން

ންނެވީ މަނިކ ފާނ . އިކ ރެވޭ ަވގ ތ ަގއި މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަތ ަގއި ތި  ޮގތ ން ބަހ ސް  ޅޭމިކަމާ ގ މިހާރ   ހަމަ އެއާއެކ   

މަިއަގނޑ  ދިވެ  އެހެންވީމާ،  ކަންޮގތެއްަގއި  ބާވަތ ެގ  މި  ނަޒަރަކ ން  ޤައ މީ  އަޑ ވ ބޮހިރާއްޖޭަގއި  ަގނޑ މެން ޅ  ން 

ކ ރެވޭ. އެހެން މި ދެންނެވި ލ  ސާފ ކޮށް ދެނެވަޑައިަގންނަވާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫ  ަގނޑ  ަވރަށްެގންގ ޅެންޖޭހެނެ މިން
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ރައްޔިތ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި ޖަާވބ ދާރީވާންޖެހޭ ބަޔަކަށް އެންމެ ،  ލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއިމި ކަންކަމަށް ބަލަ  ،ކަމަކީ

އަ އޮންނަނީ    ބަދ ވެސްބޮޑަށް  މި  މަޖިމި  ވެފަިއ  ކަންކަން   .ސްލިރަްއޔިތ ންެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އެހެންވީމާ، 

ހ ރ މަކީ ރަނަގޅ   ވެނިެއވެނިމި ބޭފ ޅ ން ވެސް އެބަ    ކަެމއް  ޮގތަކަށް  ހ ރިހާ  ޮގތަށް ސިޔާސީ  ދޭހަވާ  ޮގތަކަށް  ނޫން 

ކ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑަށް މި މަޖިލީހ ަގއި މަސައްކަތް  ،ކީޔަރާ ހަމަކ ަގނޑ  ވެސް ޚ ދ  ަގބޫލ ޅ އަ  !މެންވާހަކަދަްއކަވާ. ތެދެ

ކަމ ަގިއ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާރައީސ ކ ރ މަށް ޓަކައި މަނިކ ފާނ ެގ ޒަޢާމަތ ަގިއ  ޖޭެގ ާމލީ ހާލަތ  ރަނަގޅ އްދިޔައިރ ަގއި ދިވެހިރާ

ރ މ ެގ ސަބަބ ން ވެސް ކ ދިކ ދި ލޮޅ ންތައް  ހ ންނަވައިެގން މި ތަނ ަގއި ހ ށަހެޅި ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ 

ޮގ މަސައްކަތްތ ސިޔާސީ  މަޖިލީހ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  އައި.  ައޅ ަގނޑަށް  ދިޔައިރ ަގިއ  ން  ކ ރަމ ން 

ވޭތޯ ކ ރެ ން ިއސްކޮށްެގން މަސަްއކަތްޤައ މީ ވިސްނ   ،ށް ވިސްނޭއި ސިކ ނޑިއަޔާަގނޑ  ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ބ އްދި މައި

އާންމ    ،ރައްޔިތ ންެގ އާންމ  ޚިޔާލ  ހ ންނަ ޮގތް ވެސް  ، މަތީން  ކ ރަމ ންދަން. އެޮގތ ެގއަޅ ަގނޑ  ތާއަބަދ  މަސަްއކަތް 

މި ބާވަތ ެގ    ،ތެރޭަގިއ ހޫރޭ މީހެކޭ ައޅ ަގނޑަކީ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ  ެގތ ން މ ޅި ޕަބްލިކ މީހެއްެގ ހައިސިއްޔަ

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ވަންޏާކަންކަމ ަގއި  ކަމަށް  ޮއވެއްޖެ  ބާރ   ނިންމ މ ެގ  ކަމެއް  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  އެީއ    ،މި 

ރަށް ދެރަވަރ  ކަމެއް. އެކަން  ވަކަމެއް. އެީއ    ެއއީ ވަރަށް ދެރަވަރ   ،ބިރ ވެރިކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ސިފަވަނީ ކަމަށް ވަންޏާ

ގ ޅޭ އެންމެހަިއ   ލީހަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައްޔިތ ންނާރައްޔިތ ންެގ މަޖި  މިނ ވާނެ.    އްއަޅ ަގނޑ މެން އެޮގތަށް ވިސްނައިެގނެ 

ވެސް ރައްޔިތ ންެގ    ނަަގން. އެހެންވީމާ، މިއަދ  ލޯނ ނެ، ެއކަން ކ ރަންޖެހޭއި ދާއިރާެއއްަގއި ބަލަ  ކަންކަން އެންމެ ފ ޅާ

ތ ންެގ  ޔިރައް   . އަދިޤަތ ަގއި ބިރ ަގންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫންމަޖިލީހ ަގއި އަހަިއެގން ެއކަން ކ ރާ ޮގތަށް އޮތ މަކީ ޙަޤީ

ހިތަ މީހާ  އެ  ެމންބަރ ން  ތިބޭ  މަޖލީހ ަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  އޮތ މަކީ  ލިބިފައި  ފ ރ ޞަތ   އެ  އަހަން  އެރި ށްމަޖިލީހ ަގއި 

ންސެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކ ރ ަމށް ވެސް ދޭ ލައިސަ  ދޭތެރޭ  ކާސަރ ކާރަނ ރ ހޭ  ށް އެއިރެްއަގިއ  ކަޮގތަ

  އަންނަ ބަދަލާ   މިއަދ  ދ ނިޔޭެގ ހާލަތަށް މި  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ   މިކަން ކ ރަނީ ކަމަށް ވަންޏާދެންނެވި ބީދައިން

މި ކަންކަން ައޅ ަގނޑ މެން   ،ކަމަކީ. އެހެންވީމާ   ގ ޅިެގން ޤައ މީ ނަޒަރަކ ން ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަންޖެހިފަިއވާ ކަެމކޭ މި

ވިސްނަ ރަނަގޅަށް  ވެސް  ޕާޓީތަކ ން  ސިޔާސީ  ހ ރިހާ  ތިބި  މިތާ  ދިރާސާކޮށް،  ފިކ ރ ކ ރ މަށްފަހ    އިފ ންކޮށް 

އެންމެންެގ ދޫތަކ ން މި ކިޔާ ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ސިސްޓަމެްއެގ ތެރެއިން މި ބާވަތ ެގ ކަންކަން    ،ަގނޑ މެންނަށްއަޅ 

  ، މާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީންވީ ެވސް ރަްއޔިތ ން މިައދ  އ ފާކ ރާނެ ކަމެއް. އެހެ  އޮތ މަކީ ހަމަގައިމ ކ ރެވޭނެ ނިޒާެމއް  

ކޮށްެގން ދައ ލަތް  ންބޭނ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީ ބޭނ މަށް ޓަކަިއ ރ ހޭ ސަރ ކާރެއް ޮއތީމާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ބާރ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް   ޓަކައި  ނ ރ ޞަފ އެ  ހިންގ މަށް  ނިތ   ވަންޏާ  ޔަތްދޭނެކަމ ެގ  ކަމަށް  ހެޔޮ    ،ެގންގ ޅޭ  އެއީ 

ސަރ ކާރ  ނ ރ ހޭ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހެއް އޮތީމާ ރައްޔިތ ންެގ   ،ނިޔަތެއް ނޫން. އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ސަރ ކާރ ން ވެސް

ެއްއެގ ހައިސިއްޔަތ ން ެގންގ ޅޭ  މަޖިލީހ ެގ ބޭނ މެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ދެއްކ މަކީ ެއއީ ދައ ލަތް ހިންާގ އެންމެ އިސްވެރި
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މި އަޅ ަގނޑ ެމން  ނޫން.  ތަރ ތީބ   ނިޔަތެއް  ބަލަކަންކަން  ޮގތަށް  އޮންނަ  ކަން  ަގއިއިރ ލާއި ކ ރެވިފައި   ؛ވ ން ބޮޑ މި 

ގ ޅޭ އެންމެ ބޮޑ    ކަންކަމާއެއީ މާލީ   ؟ފޮނ ވަނީ  މެހެންންކޮމަޖިލީހަށް ބަޖެޓ  ފާސްކ ރަން    ެގކީއްކ ރަންތޯ ރަްއޔިތ ން

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް   ،މަތީން  ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގ  96ންމ ން. އެވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ނި

ވެސް ެގނެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ޮގތަށް   ވެސް ފާސްކ ރެވިދާނެ. އަދި ބަދަލ އޮތް ޮގތަށް  ޖެހޭ.    ފޮނ ވަން އެބަ

ތަ ކަންކަން  މި  އޮންނައިރ ަގއިވިރ ތީބ ކ ރެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޒިންމާދާރ ކަމާތަން  ،ފައި  ކ ރެ   ކޮޅެއް  މިކަން    ވޭނެ އެކ  

ވެސް    ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަަގއިމ ނެ  ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރެވިފައި އޮތ މަކީ އެްއވެސް ފަރާތ ން ބިރ ަގންނަންޖެހޭ

ދަންނަވަނީ  ައޅ ަގނޑ   ،އެހެންވީމާ  .ނ ދެކެން މިރާދިވެހި  ،މި  އާމްދަނީއްޖޭަގއި  ލިބޭ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދ   އާއި 

ބަލަ ޮގތަށް  އޮތް  ެވެގންދާއިޚަރަދ ބަރަދ   ޤައ މ ތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ލާއިރ ަގއި  ކަންބޮޑ ވ ން  ޤައ މ ަގއި    ެގޮގތ ެގ  މި 

ަގނޑ މެންނަކީ  އަޅ    ،ތިބޭ ބަޔަކ  ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެން މި ދަންނަވާ ކަަމކީ  އިހަމަ ބ ްއދީަގ  ، ނ ެގންގ ޅ މަކީ ެއއީ

ކޮށްެގން  އޮތީކީ ނޫން. އަމިއްލައަށް މަސަްއކަތްމެއް  ން ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކަށް ބަރޯސާވެފައި ތިބި ބައެއް. އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ޅި

ހޯދޭނެ   އަޅ ަގނޑ މެން  މާ ލާރި  އެކަމެއް  ނޫން.  އޮތީކީ  ޮގތްތަކެއް  ޮގތްޮގތަށް  ތަކ ރާރ ކޮށް   ނަށްިގނަ  ބޭފ ޅ ން   އެކި 

 ެގން ކަނޑ . އެންމެ ޕަސެންޓެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށްއ ފެއްދ ނީކީ ވެސް ނޫން. ވަށައި   ަގއި ެވސްދާއިރ    ރަމ ންވަކާލާތ ކ 

ބިމ ަގއި މި އޮތީ. ެއކަމަކ  ކަނޑ ެގ މ އްސަނދިކަން ވެސް ހެޔޮ ޮގތ ަގއި ނެގ މ ެގ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި 

ކަލްޗަރެގ  ކ އަރތިމަންނަމެންނަށް ފަރ ބަދަ ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް އެ  ،ނަނީ. ދިމާވި ކޮންމެ ދިމާލަކ ން ބ އޮތީ ނ ކޮށްދެވި

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ވަހަކ    !ތެދެންމެ ؟މަސައްކަތް އެބަ ކ ރެެވއޭ. ކީްއވެެގންހޭ ކަލޭމެންނަށް މި ޤައ މ ަގއި ނ ކ ރެވެނީ

ސާެވެގން  ރިޒަމަށް ބަރޯހަމައެެއކަނި ޓޫ  ކ ރާ ތަނެއް.   އިފ ޅާ ދާއިރާެއއްގަ   ،ކަމެއް ކ ރެޭވ ތަނެއް ނ ފެނޭއިން  ވެސް އެ

ޏާ އަޅ ަގނޑ މެން  ރިޒަމަށް ލޮޅ މެއް އަިއއްސި ކަމަށް ވަންމާދަމާ ވެސް ޓޫ   .ދަނީމި    އަޅ ަގނޑ މެން އާމްދަނީ ހޯދަމ ން

އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކަށް މި ޤައ މ ެގ ކަންކަން ހ ރިދަފަނ ބޮވެ ބަނޑަށް. އެހެންވީމާ، އެކައިއެންމެން ތިބޭނީ ނ 

ޚަރަދ ތަކާނެގ މާއި  ލޯނ   ،ނީދަންނަވާ ޒިންމާދާރ ކަމާ  ާމލީ  ރަނަގޅަށް  ތަންކޮޅެްއ  މިއަދ   ކަންތައްތަކަކީ    ، އެކ    ގ ޅޭ 

މޮނިޓަރ ހަމަގައިމ ރަނަގޅަށް  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއް  ގާއިމ ކ ރަންޖެހޭ  ނިޒާމެއް  އެީއކީ    ކ ރެވޭނެ  ދެކެން.  ވެސް 

ރ މ ެގ ޮގތ ން ކ ރާ  ކ ވެސް ސަރ ކާރަކަށް ނ ވަތަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކަށް ނ ވަތަ އެ މ އައްސަސާއަކަށް ދަތި  އިރެއްަގފަހަ

ލިޔ މ ން ހ ށަހެޅ އްިވ ޖަވާބަކަށް ފިނޭންސް    ،ރަކ  ހ ށަހެޅ އްވިބަކަމެއް ނޫން. ިއއްޔެަގއި މި ތަނ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެން

ކ ރަން. މިވެނި  މަހިތާ  ރާެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތ ންއިވެސް ކ ޑަހ ވަދޫ ދާ  މަގައިމ މިނިސްޓަރ  ދެއްވި އަޅ ަގނޑ  ހަ

ހިސާބ ން އެބަ    ަގނޑ މެންނަށް ދެން އެޅ އަ   ،ތަނަކަށް މިވެނި މަޢ ލޫމާތެއް ހޯދަން ދާށޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވީމާ

ެގ ރައްޔިތ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޤައ މ   ހަމަގައިމ   ންވީމާ، މިީއކީހެކަންބޮޑ ވ މެްއކަން. އެ  ވަރެއްެގއެއީ ކިހާ  ،އެނގޭ 

އަނ ބޭ ނޫން.  ޮގތެއް  ައޅ ަގނޑ މެން  ޅ  ންވާ  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ސިޔާސީ  ދައްކަނީކީ  މި  ރައްޔިތ ންެގ މި  ަގނޑ މެން 
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ދައްކަަގމަޖިލީހ  ވާހަކަ  ސިޔާސީ  ކަންކަމ ަގއި  ބާވަތ ެގ  މި  ހޯދަން   އިއި  ކާމިޔާބ   މައްޗަށް  އަނެކަކ ެގ    އެކަކ  

ކަތަްއ  ހަގ ޅޭ ވާ  ސިޔާސީ ޮގތ ން ތަޅާފޮޅާ. އެކަމަކ  ޤައ މީ ނަޒަރަކ ން ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދާ  ަގއި  ކ ރާއިރ މަސައްކަތް

ވާހަކަ ދައްކާ ވާ  ިއ،ނ ދައްކައިރ ަގއި ސިޔާސީ  ނަޒަރަކ ން  ޢިލްމީ  ދައްކަހަތަންކޮޅެއް  ޮގތް  ިއ، ކަ  ދޭތެރޭ    ޤައ މާ  ،ހެޔޮ 

ިވސްނ މެއް ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އެބަ ެގންގ ޅެންޖެހޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ވިސްނަިއެގން މަސަްއކަތްކ ރ މ ެގ  

 އީސް. ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ މާވަށ    ޝ ކ ރިއްޔާ 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް.ސަޢީދަ މ ޙައްމަދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ށް މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   (އަދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ )  3/ 2006ޝ ކ ރިއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އިޞްލާޙަށް   ރައީސްހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ިއއްޒަތްތެރި  ތާއީދ ކ ރަން.  ިވދާ  އަޅ ަގނޑ   އީސް  ރަ އްޒަތްތެރި  އި   ،ވިޅ ދެންމެ 

ަގންނަން   ތެޔޮ  ، ކާޑާއި  ،އަދި ތެލާއި  ، ޮގނޑިކޮޅ ަގއި ތި އިންނަވަނީ ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔާއަށް ވާނ ާވ އެނިގެގންކަާމއި

  ލައްކަ ހަތްދިހަ   ދެ  ދައ ލަތ ން ؛އީސްއްޒަތްތެރި ރަ އެނިގވަޑަިއެގން ކަމަށް. އިހި  ނަާގ ދިމާދިމާލާއި ހ ރިހާ އެްއޗެލޯނ 

ދަނީ ތި ކަންކަން ހަމަ ކ ރ މަށް    ޕޭކ ރަމ ން އެކ ، މަހަންރ ފިޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ޕޭކ ރަމ  ވަރަކަށް  ހާސް  

 ިއއްޒަތްތެރި  އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ެގނައި ސަބަބަކީ ،ކަން ހަނދ މަފ ޅަށް ެގންނަމ ންއެޓަކައި އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ 

 ؛އިޞްލާޙ  ެގންނަންޖެހޭ ހ ރިހާ ސަބަބެއްމި  ،  ށްމި ބިލަ  ،ރައީސް، ހ ޅ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވަނީ

ހ ރިހާ  ؟އީޑ  އަޖައިބެއްތޯ މިބޮ ނ ކ ރަމޭ. ކޮންފަދަ  އްތިމަންނަ ތާީއދެ  ، ޅ ވަނީދާހ ރިހާ ސަބަބެއް ވިދާޅ ވެފައި އެ ވި

ވާލަފާނަން. މިެއއް  ނަވެސް ތި ވިދާޅ ވަނީ ހ ރިހާ ސަބަބެއް. އަޅ ަގނޑ  ބައެއް ފެކްޓް ދަން  ީއސް އިްއޒަތްތެރި ރަ.  ސަބަބެއް

 ީއސް، އިްއޔެަގއި މި މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް، ފިނޭންސް ރަ ނ ކ ރެވޭނެ. ދޮެގްއ ނ ކ ރެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި  ޑިނައިެއއް

ިމ    !މާފ ކ ރަްއވާތި  ބެހޭ ކަެމއް ނޫނޭ.  ކަލޭމެންނާ  ،އެ މަނިކ ފާނ  ވިދާޅ ވީ   ަގއި ބ  ވާކ ރެްއވި ސ ވާލެްއެގ ޖަ  މިނިސްޓަރާ

ދާންޖެހޭ ދިމާލަކަށް. ދާށޭ  ،  ެގ ޖަވާބ  ހޯދަން ނާންނާށޭލ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ތިމަންނަ ާގތަށް ސ ވާ  . ކަލޭމެންނާލޭންގްއޭޖ 

 ކަމަށް ރ ވަނީ އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރ ނަޅ ކ ފާނ  އެ ވިދާއެ މަނި  ،އެ ދާންޖެހޭ ދިމާލަކީ ؟މާލަކީދިއެ ދާންޖެހޭ    ކޮބައިތޯ

އޮތޯރިޓީެގ މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ އިޚ ތިޔާރާއި ިމނިވަންކަމެއް ނެތް. އެ ވާހަކަ  ފ ލް    އެ މަނިކ ފާނ ެގ ؛ަގވަރ ނަރ   ،ވަންޏާ

އި ވަޒީރ ން މަޖިލީހަށް ަގވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  134ޤާނޫނ ައސާސީެގ    .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިވަނީ ކޮމިޓީަގއި ވިދާޅ ވެފަ
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ޮގތ ަގއި އަދާކ ރ މ ަގއި    ހަވާލ ކ ރެވޭ މަސްއޫލިްއޔަތާއި ވާޖިބ ތައް ހެޔޮ  ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނާ ؛ޖަވާބ ދާރީވ ން

ސީަގިއ  ޤާނޫނ އަސާ   ،ެގ އިތ ރަށްވަކިވަކި މެންބަރ ންނާއި މ ޅި ަވޒީރ ންެގ މަޖިލިސް ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ޖަވާބ ދާރީވ މ 

 ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؟ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޮގތަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ޖަވާބ ދާރީާވންވާނެެއވެ. ކޮބައިތޯ ޖަވާބ ދާރީވ މަކީ

ތަނަށް ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ާގނޫނެއް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް ބައެއް އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ   މި

ނ ރައް ާގނޫނަ  ތެރިކާވަރަށް  މި  ހ ރި.  އެބަ  ރައީސް، ަމއްސަލަތަކެއް  އިްއޒަތްތެރި  އިތ ރަށް  އިޞްލާޙ ެގ  ެގނެވޭ  ށް 

އަދި މާ   ،އެޑްވާންސް ފަންޑ   ،ފަންޑ   ، ޓްރަސްޓ ލޯން އެންޑް ކެޕިޓަލް ޯވކް ފަންޑ   ،ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއ  ފަންޑ 

އިްއޒަތްތެރި  ފަންޑ ތަކެއް ހާ  މި ހ ރި  ، ޒަކާތ  ފަންޑ ، ތަޢ ލީމީ ފަންޑ   ،ޑިެވލޮޕްމަންޓް ފަންޑ   ސޮވްރިން ؛ކާތެރި ނ ކ ރައް

  ން ޓްރާންސްފަރ، އެއް ފަންޑ   ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ބޭނ ން ަގޑިެއއްަގއި ފަންޑ   ރައީސް، އެއް ފަންޑ  އަނެއް ފަންޑާ

ލް އެ މަނިކ ފާނަށް އަމިއްލަފ ޅަށް ކޮންޓްރޯ  އިތަށް ަގވާއިދ  އިޞްލާޙ ކޮށްފަވޭނެ ޮގކ ރެރާންސްފަރޓް  ފަންޑ   ށްއަނެއް ފަންޑަ

ނ ރަްއކަލަކަށްނ ވޭތޯ ނަންގަވަނީ.  ފަންޑ  ؟އެ  ޑިެވލޮޕްމަންޓް  ތަރައްޤީެގ  ؛ސޮވްރިން  ކަނޑައެޅިެގން  ހަމަ 

ވަނަ އަހަރ     2015ޔާމީން  ށް ފަިއސާ ދެއްކ މަށް ޓަކަިއ ރައީސް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ ވަކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކަކަ

ފަންޑ  ޗާޖާއި  ،ކ ރައްވާފައިބްލިޝްއެސްޓަ  އެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޓެކްސްއާއި   ،ެއއަރޕޯޓް    އެއާ   ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ،ްގރީން 

  . އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ދެއްކ މަށް ޓަކައިމިލިއަން   600ވާ ނ ވަތަ ދަްއކަންޖެހޭ އ ަވނަ އަހަރ  ޑި 2026ބެހެްއޓީ  ޓައިކޮށްފައި

 ... ، ރަީއސް ޞާލިޙް އަތްނ ލާ ބެހެއްޓިއިލަ އޭަގއި އަތްނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ  2022  ނި ބޮޑ ވެެގން މި ދިޔައީވަނަ އަހަރަށް ދަރަ  2026ވަނަ އަހަރ  ދައްކަންޖެހޭ.    2022އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  

 ނެީގތީ. އަހަރ ެގ ދަރަނި ދެއްކ މަށް ޓަކައި އަލ ން އަނބ ރާ ދަރަނި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ހާ ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި ވާހަކަލަމިހާރ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ   އަހަރ     2026ދައްކަނީ.  ތަށް  ޑޮލަރ   ލިމި  600ވަނަ  އަން 

އްޒަތްތެރި  ހ ރީސް އި  ،މިލިއަން ޑޮލަރ  އެ އެކައ ންޓްަގއި އަތްނ ލި ނަމަ  800މިހާރަށް ވިސްނާއިރ     ،ދައްކަންޖެހޭތީ

 ދެން... ؟ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ނ ރައްކަލަކަށް ނ ވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަޅ ަގނޑ  މި ސާފ ކޮށްދެނީ.ވެ  ބޮޑ  އޮޅ މެއް އަރާތީ ށްވަރަ .ދިނީއަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 ހެޔޮނ ވާނެ.   !ތިތާ އިންނަަވިއެގން ތިހެން ނ ހައްދަވާ   ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަނޑާލީމަ ވަރަށް އ ނދަޫގވޭ  އިރ އިރ ކޮޅާ މައިކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ެގންދެވ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަދަްއކަވަމ ން  ރަނަގޅަށް މައ ޟޫޢ ަގއި  ސާފ ކޮށް  އަދި  އެދެން. 

 ޙަޤީޤަތަށް ހ ރި ވާހަކަތައް ދައްކަވަމ ން ވެސް ެގންދެވ ން ެއދެން. ، ކަވާތީވެއް އަކ ރ ތަކ ން ވާހަކަދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މި   ؛ީއސްރަރި  އިްއޒަތްތެ ދައްކަނީ  މި  އަތްލީމާ އަޅ ަގނޑ   ޮގތަކަށް  ހިތ ހ ރި  މިނިސްޓަރ   ފިނޭންސް   ފަންޑ ތަކ ަގއި 

؟ ކޮންކަމެއް މީރާަގިއ ޯގސްެވެގންތޯ ؟މި އޮތީ  ވާހަކަ. މީރާެގ ކޮންޓްރޯލް ކީްއކ ރަންތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް  ވާ ނ ރައްކާ

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން  ؟ަވނީތޯކަށް ނ ލަމި ނ ރައްކަ ؟ހަވާލ ވާން  ޝިޕާފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ޖެހޭތޯ މީރާެގ ޗެއަރމަން

ދައްކަން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން މި އ ޅެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި  ށް ވަގ ތ  މި ލިބެނީ ވާހަކަމި އ ޅެނީ ވަކިވަރަކަ

 ، ވީމާޖާބިރ  ހ ށަހެޅ އްهللا އެއްކޮށް ފ ނޑ ފ ނޑ ެވެގންދާއިރ  ވެސް ޢަބްދ   މ މ ޅި މާލީ ނިޒާ  ،މަޖިލީހ ަގއި ތަފާތަކީ ކޮބައިހޭ

ހ ށަހެ ރަޝީދ   ފަޟ ލް  މެންބަރ   ހ ށަހެޅ އްވީމާއިްއޒަތްތެރި  ޠާރިޤް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި   ޅ އްވީމާ، 

ންޑް  ނ ހ ރޭ. މައްސަލައަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އައިލެ  ބަލަިއެގނެވޭނެ ހިތްަވރެއްމި ނ ވޭ މައްސަލައަކަށް.  ށް  ންނަމެންބަރ 

  500ހަމައެކަނި ެއއަރޕޯޓ  ކ ންފ ންޏަށް   ؟މައްސަލައަކަށް  ނ ން ދަރަނިވެރިާވއިރ ަގއި ނ ވޭތޯއޭ އަބިލިއެްއ  އޭިވއޭޝަން  

މ ޅި ޓޮޕް   ؟ދަްއކަން އޮތްއިރ ަގއި މި ނ ވޭތޯޭއ ނ ރައްކަލަކަށް  ރ ފިޔާ   ންއަބަިއ ބިލި ؛ދަްއކަން އޮތް ން ރ ފިޔާ  އަމިލި

މި ނ ވޭތޯޭއ    ،މީހ ން ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރީމާމީސްސިޔާސީ އެކިއެކި މީސްމީހ ން ލާފައި ޓެކްނިކަލް    ،މެނޭޖ މަންޓ  އެއްކޮށް

 ... ެގ ހާލަތ ަގއި ނޫންތޯެގ ހާލަތޭ. ޕެންޑަމިކ  ޅ ވަނީ ޕެންޑަމިކ ދެން މި ވިދާ ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ނ ރައްކަލަކަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ     އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ވެލިދޫ 

 މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ އްޝަފީޤް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ާވ    ހ ށަހަޅާފައި މި  އަށް)ދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ ެގ ާގނޫނ (  3/ 2006ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ގ ޅޭ ވާހަކަެއއް  އިޞްލާޙ ތަކާ  އިޤ ތިޞާދީ  ބޮޑ   މާ  އަޅ ަގނޑ   ފ ރ   ދައްކާކަށް  ޮގތ ން  އެދ ނީ. ނޫން  ޞަތަކަށް 

އިޞްލާޙ  ާގނޫނަށް  މި  އަޅ ަގނޑަށް  ކަންތައްތަކެއް  ކަހަލަ  ވަރަށް ޝައ ޤ ވެރިވާ  އޮތްއިރ  އެހެންނަމަވެސް،  ެގނެއްސަ 

ވަނަ    2008އޮތީ.    ަވނަ އަހަރ  މި ާގނޫނ  ވ ޖޫދ ެވފައި މި  2006ެއ ކަންކަން ފާހަަގކޮށްލ މަށް ޓަކައި.    ،ފެންނާތީވެ

ވަނަ އަހަރ  މި ާގނޫނ     2006ވަނަ އަހަރ  އަނެްއކާ ާގނޫނ  ބަދަލ ކ ރަން ބޭނ ންވީ.    2010.  އަހަރ  ވެރިކަން ބަދަލ ވީ

ފިނޭންސް އިއެކ ލަވަ ބޭފ ޅަކަށް  ހ ންނަވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް  ރ ހ މެއްނެތި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ން  އޮތީ  ލިއިރ  

ނ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހ ެގ ރ ހ މެއް ހޯދާކަށްރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ  ،ޮގތަށް   އެކ ަގއި ލޯނ ތަްއ ނެޭގ  މިނިސްޓަރާ

ކޮށްދެ ކަންތަްއތަކެއް  ރަނަގޅ   ރައްޔިތ ންނަށް  ޖެއްސ ންކ ރ މަށް،  އ ނދަޫގކ ރ މަށް،  ރަނަގޅ  މ ވެރިކަމަށް  ން، 

ރައްޔިތ ންެގ   ،ހ ށަހެޅީ  ވަނަ އަހަރ  ިއޞްލާޙ   2010ކ ރަމ ންދާތީ އެކަން ހ އްޓ ވ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި  ސިޔާސަތ ތަކެއް ތަންފީޒ 

  ހެދީމާ  އެކީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ  ކ ރިއަށްދާން ޮގތަށް. އެ ތާށިކ ރ ންތަކާ ނ ނެޭގނ ލައި ލޯނ  މަޖިލީހ ެގ ރ ހ މަކާ 

ކެތްނ ެވެގން   ވަްއޓާލީ.    2012ވެރިކަން  ބަޣާވާތަކ ން  އެވަރ ން  އަހަރ   ފިނޭންސް    2013ވަނަ  އޭރ ެގ  އަހަރ   ވަނަ 

ަގއި ވިދާޅ ވަނީ،  2013އޮކްޓޫބަރ     31  ،ތ ންެގ މަޖިލީހަށް ވަޑަިއެގން މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީަގއި ވިދާޅ ވަނީމިނިސްޓަރ  ރައްޔި

އޮތީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްތޯ    ރާއްޖޭަގިއ މި  ،މަނިކ ފާނަށް ވަރަށް އ ނދަގ ލޭ މިކަން ކ ރަން. ތިމަންނާ ހިތަށް އެބަ އަރައޭތިމަން

އެކީަގިއ    ޒާމ ަގއި ވެރިކަންކ ރާ ތަންތަނ ަގއޭ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ މާ ނޫނީ ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއްތޯ. ބަރ ލަމާނީ ނި

ތިމަންނާއަށް ވަރަށް އ ނދަގ ލޭ. އާދެ! ދިވެހި ބަހ ެގ    މާތަނ ަގއި މިޮގތަށް މިކަން ކ ރަންޖެހ ނީ  ހަދަނީ. މި  އިލޯނ ނަަގ

އޭރ ެގ   ،އެވެރިންެގ ލޮލަށް ހެރިެގންއެވެރިން ފޭހ ނ  އިލޮށިަގނޑ     ،ނަމަ  ކަމަށް ވަނީ  މިސާލެއްެގ ޮގތ ން ދަންނަވަނީ

ފާހަަގވި ދ ވަހ   އެ  ވާހަކައިން  މިނިސްޓަރ ެގ  ބަެއްއ   ؛ފިނޭންސް  ޔައ މިްއޔާއިން  ދ ަވހ ެގ  އެ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  

 3ނަާގފައި  ލޯނ  ،ޖިހާދ  ވިދާޅ ވަނީ، ކ ރިން އޮންނަ ޮގތަކީهللا ލާނަން. އޭރ ެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ޢަބްދ އިދަންނަވަ

ެގނައި  މަސް އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ ތީ  މި އިޝޫ  ބަދަލ ވީ.  މ ޅިން  މިހާރ   ފޮނ ވ ން.  މަޢ ލޫމާތ   ޭއެގ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ 

ެގންދާ  ބަދަލަކާ މިޮގތަށް  ިމކަން  އަސްލ .  އ ނދަޫގވާނެ.    ، ނަމަ  ގ ޅިެގން  ހ އްޓަސް  މިނިސްޓަރަކަށް  މީހަކ   ކޮންމެ 

ާގނޫނަށް މާލިްއޔަތ   ޖެހޭ.  އެހެންވީމާ،  އެބަ  ބަދަލ ެގންނަން  ވެސް  ވިދާޅ ވީ.  2013އޮކްޓޫބަރ     31  އެހެން    1ަގއި 

ނ ލައި    އެ ޮގތް ބަދަލ ކޮށްފަ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ މަކާަގއި އަނެއްކާ މި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރަނީ  2014ބަރ   ންޑިސެ

ދިޔައީ.   އީ. އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޢަމަލ ކ ރަމ ން މި ކަމަށް. އެޮގތަށް މި ފާއިތ ވެެގންދިޔަ ދ ވަސްތައް މި ދިޔަ  ނެޭގނެލޯނ 

ފަހަރަކ  ާގނޫނ    ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ތިމަންނާމެންނަށް ވެރިކަން ލިބޭ ކޮންމެ  ،އަނެއްކާ މިއަދ  މި ހ ށަހަޅަނީ

ފަހަރަކ     ކޮންމެޮގތަށް. ތިމަންނާމެންނަށް ވެރިކަން ެގއްލޭ  ވެރިކަންކ ރ މަށް ފަހިވާނަށް  ތިމަންނާމެން  ،ބަދަލ ކ ރަންވެެގން

ބޭނ ންވޭ ބަދަލ ކ ރަން  އެބަ  އަޅ ަގނޑ     ،ާގނޫނ   ހެދޭތޯ.  ޮގތެއް  ވެރިކަންނ ކ ރެވޭނެހާ  މީހ ންނަށް  ތިބޭ  ވެރިކަމ ަގއި 
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ާގނޫނ ތަކަށް    ،ދަންނަވާނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑަށް  ރައީސް އަހ ލ ވެރިވާންއެބަ  މިއަށްވ ރެ  ިއއްޒަތްތެރި   ؛ޖެހެއޭ. 

އިދިކޮޅ  ޕާޓީއެްއެގ ޮގތ ަގއި   ،އެްއޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ދަސްކ ރަން  ތަކާއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ާގނޫނ 

އޮތް  އޮތް ޮގތ ަގއި  ޕާޓީެގ  ހިންާގ  ސަރ ކާރ   ވީނަަމވެސް،  މިއަދ    ކަމ ަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ވީނަމަެވސް.  ކަމ ަގއި 

އެހެން ޮގތަކަށް ކަން މި ކ ރައްވަނީ.    ހިންަގން ހަވާލ ވީމާމިފެންނަނީ ހަމަ އިދިކޮޅަށް އައިސް އެހެން ވާހަކައެއް. ސަރ ކާރ   

މަތީން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް އެބަ    ެއޮގތެއްެގ  ،އޭެގ ބަދަލ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ފައިދާހ ރި ޮގތަކީ ކޮބަިއތޯ ބަލައި

  ޅީ. އެ ނިޒާމ ަގއި ކަންކ ރާބަރ ލަމާނީ ނިޒާމޭ އެންމެ ރަނަގ  ،ދާންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް މި ވަކާލާތ ކ ރަނީ

އްލެއް  ހަނ ދޭ. މި ޮގތް ކަމ  އެބަދޭ. ކޮންމެވެސް ރަނަގޅ   ޮގތަކީ މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ނިޒާމ  ކަަމކ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ހޯދަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ    މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ ންނަށް   ،ދެންނެވިންޝ ކ ރިއްޔާ  ބަެއއް  ވަޑައިަގންނަވާ  ލަހ ން 

މިއަދ ަގިއ    ،މިައދ  މިއީ މަޖިލީހ ެގ އެންމެ ފަހ  ދ ވަސް. ދެން އަދި އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން  ،އެނިގވަޑައިނ ަގންނަވާނެ

 ންެގންދާނެ ޮގތް. ސަށް ެގންނަމ ހ ބަތައް ައޅ ަގނޑ  އެޖެންޑާ ައއިޓަމ 

މަޑ ޖައްސާފައި   7.1އަށް. އަޅ ަގނޑ  އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  7.2ިއޓަމް  އަމިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ    -{ 7.2} 

އަިއޓަމް   އެޖެންޑާ  އެހެންނަމަެވސް،  ބާއްވާނަން.  މާލިއްޔަތ   2010  ،ަގއި 7.1ދެން  އަހަރ   ެގނެވ ނ     ށްާގނޫނަ  ވަނަ 

ދިވެހި ދައ ލަތަށް ވީ ރަނަގޅޭ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް   ، އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  އިނދެ ދަންނަވާނީއިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން  

ދަންނަވަނީ މި  ައޅ ަގނޑ   މިންވަރާއި  ،ވިސްނާފައި  ބަހަްއޓާނެ  ދެމެދ ަގިއ    ،ޑެފިސިޓް  ދަރަންޏާ  ޖީ.ޑީ.ޕީއާއި  އަދި 

ހ ރި ޙަޤީޤަތްތަކެއް.   ކި ދިރާސާއިން ޤައ މ ތަކަށް ފެނިފައިޮގތ ން ެއކިއެ  މި މިންވަރ ތަކަކީ ޢިލްމީ ؛ގ ޅ ންބަހައްޓާނެ މިންވަރ 

ނެގ މަށް  ޭގ. ދެން އެއަށްފަހ ގައި ލޯނ ބަޖެޓ ަގއި އެބަ ފާސްކ ރޭ ނަާގ ހ ރިހާ ލޯނެއް. ބަޖެޓ ަގއި ފާސްނ ކ ރާ ލޯނެއް ނ ނެ

 ،ޙަޤީޤަތަކީ ؟ޝްވަރާކ ރެިވެގންދަނީފަށައިަގންނައިރ ަގިއ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާއި މިކަމާ މަ  މަސައްކަތް

މިލިޔަން ޑޮލަރ ެގ ލޯނެއް ނެީގ. އަދި ނ ވަތަ ޭއެގ ކ ރީަގއި ސްކޫތ     100އިން އިހަކަށްދ ވަހަކ   ސް މިސާލަކަށް ކާިގލް

އިންޓްރަސްޓް ބޮޑ ކޮށް ެއ ލޯނ  ނެގ ން. އަދި ޭއެގ ކ ރީަގއި ރަީއސް ޔާމީންެގ ސަނީ ސައިޑް    ، އިންތިހާއަށް ައގ ބޮޑ ކޮށް

 ؛ތައްއަނބ ރާ ދައްކަންޖެހޭ ދ ވަސް  ،އެ ބޮންޑ ެގ އިންޓްރަސްޓް ރެޓާއި  ،ޮގތާއި   އެ ސަނީ ސަިއޑ  ބޮންޑ  ނެގ ނ  ؛ޑ ބޮން

އިތ ރ ން އެކިއެކި ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ން ސަރ ކާރ ެގ ެގރެންޓީަގއި ޗަިއނާެގ ެއކިެއކި ބޭންކ ތަކ ން،  އަދި ޭއެގ

ހ  ނަާގފައިވާ  ބޭންކ ތަކ ން  ލޯނާއި،  ކޮމާޝަލް  ކަމެއްެގ ސަބަބ ން  ރިހާ  ހ ރިހާ  ފ ރޮޅިެގން    2022މި  އަހަރަށް  ވަނަ 

އަންނައިރ ަގއި ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތަށް އ ނދަޫގވާނެކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނޭގ. ފިނޭންސް  
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ގަވަން. އެހެންނަމަވެސް،  އިތ ރ  ލޯނ  ނަން  އިެގން މަސަްއކަތްކ ރަްއވަ ށައިފަ  ސ ރެއިން  2019  ،މިނިސްޓަރ  ނިންމެވީ

އޮތީ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ޮގތ ަގއި  ސިޔާސަތެްއެގ  އޭެގ  2019  ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ރީސްޓްރަކްޗަރކ ރ ން.  ދަރަނި  ަގއި 

ެއ ދަރަނި ދެއްކ ން    ،އެހެން ދަރަންޏެއް ނަަގއިެގން އެ ދަރަނި ދައްކަން އ ޅ މ ެގ ބަދަލ ަގއި  ؛އެ ދަރަނި  ،މާނައަކީ

  ވަނަ އަހަރ ަގއި. އަޅ ަގނޑ    2022 އެއްވެސް ކަމެއް ނ ވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މިތިބީ  ފަސްކ ރ ން. ދެން މީެގން

)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އެޖެންޑާ މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް.    ،އަރ ވަނީމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

އަޅ ަގނޑ7.2ާއައިޓަމް   ދެން  އިްއޒަތްތެ  އި.  ދާއިރާެގ  ިގނަވާތީވެ މާވަށ   ވާހަކަ  މެންބަރާ  ެވސް   ،ރި  އަޅ ަގނޑ  

މިއަދ ަގއި ަގސްތ ކ ރާ ޮގތަކީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް    ،ދަންނަވަނީ  ތަކ ރާރ ނ ކޮށްވޭތޯ ބަލަނީ. ތިންވަނަ ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑ  މި

އި ވެސް އެޮގތަށް  އަށް އެނބ ރޭށޭ. ހަމަ މި އެޖެންޑާ އައިޓަމ ަގ7.2ަގއި ދެތިން ބޭފ ޅަކ  ވާހަކަދެއްކ މަށްފަހ ަގއި  7.1

އަށް ެއނބ ރ ން. ހަމަ އެއަށްފަހ ަގިއ  7.4ަގއި ެވސް ހަމަ އެޮގތަށް ޢަމަލ ކޮށް  އަށް އެނބ ރ ން. އެ އައިޓަމ  7.3  ،ޢަމަލ ކޮށް

ެގންދިއ ން. އެޖެންޑާ    އެ ދެ އައިޓަމް ވެސް ެއޮގތަށް ކ ރިއަށް  ،ދެ އައިޓަމް ؛އެ ހ ރި ހ ރިހާ  އިގަ 8އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

  ،ވޯޓާއި   8ވާ    ަގިއ އ10ެަމސައްކަތް ިމއަދ  ނިންމ ން. ައދި އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާ ައއިޓަމް    5ވާ    އެަގއި  9އައިޓަމް  

 ނިންމ ން. މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   އިމި ހ ރިހާ ވޯޓެއް ިމއަދ  ނަަގ އި،ވޯޓާ  5އަދި މި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސާޢީދ 

ރައީސް.   ާގނޫނ ެގއިްއޒަތްތެރި  ޒިންމާވ މ ެގ  ޚަރަދަށް  )ބ(    32  ދައ ލަތ ެގ  އަދި  )ރ(  )ހ(،  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހ ށަހަޅާ ަގރާރ . މިއީ ާގނޫނ  ނަންބަރ     އިލައިއޮތ ން ނިމ މަކަށް ެގނައ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގވަ ކޮށްފައި އޮތް ސަސްޕެންޑ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ރ( ައދި )ބ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    32ންމާވ މ ެގ ާގނޫނ (ެގ  )ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށް ޒި  2013/7

ތަބާވ ން   ހަމަތަކަށް  ފެށިެގން    2021ޕްރީލް  އެ  26އ ސޫލ ތަކާއި  މަޖިލީހ ން އަހަރ   1އިން  ރައްޔިތ ންެގ  ދ ަވހަށް 

އާ ހަމައަށް  2023  ބަރ ންޑިސެ  31ން  އިން ފެށިެގ  2022ޕްރީލް  އެ  26އިސްތިސްނާކ ރ މަށް އިތ ރ ކޮށްދީފައިވާ ހ އްދަ  

ރާރ ަގއި  ަގރ . މި  ަގރާހ ށަހަޅާ    އިލައިޮގވަ   ށްނިންމ މަކަށް ެގނައ މަށް ސަރ ކާރައޮތ ން  އަނެއްކާވެސް އިތ ރ ކޮށްފައި ޮއތް

ނަންބަރ    ާގނޫނ   ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ޕޮއިންޓ ތަކަކީ  ފާހަަގކޮށްލާ  މި  ޚަރަދަށް  )  2013/7އަޅ ަގނޑ   ދައ ލަތ ެގ 

ރ ން ދަރަންޏަ ފައިސާ ނެޭގނީ   ބޭންކ ން ސަރ ކާދައ ލަތ ެގ މަރ ކަޒީ  -ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  32ެގ  ( ޒިންމާވ މ ެގ ާގނޫނ 

  ނޫން ރޭޓެއްަގއި   އިންޓްރަސްޓް ރޭޓަށް ވ ރެން ދަށް  ލާސްކ ރާ ޮގތަށް އެއިރެްއެގ މާކެޓ ޚަދ ވަހ ަގއި އެ ފައިސާ ދަްއކާ    91

ލަ އާމްދަނީގެ އަހަރ ަގއި ސަރ ކާރަށް ލިބ ނ  ޖ މ   3މި ފައިސާ ނެޭގނީ ވޭތ ެވދިޔަ    ،އެޑްވާންސެްއެގ ޮގތ ަގއި ކަމަށާއި

އިތ ރ ނ ވާނެ ޮގތ ެގ މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކ ރާ    އަށް ވ ރެ  1%  ެގމްދަނީއަހަރަކަށް ޖެހޭ އެވްރެޖ  އާ  ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ފައިސާ  ށް  އިން ފެށިެގން ދައ ލަތ ން ދަރަންޏަ  2016ނ އަރީ  ޖެ  1  -ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(  32އަދި ާގނޫނ ެގ    ،މާއްދާއާއި 
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މަޝްރޫޢ ތަކަށާއި ތަރައްޤީެގ  ޤައ މީ  އެކަނި ،  ނަަގންވާނީ  ހޯދ މަށް  ަވސީލަތްތައް  އިތ ރ ކ ރެވޭނެ    އ ފެއްދ ންތެރިކަން 

ނަގައިެގން  ،ކަމަށާއި ފައިސާ  ދަރަންޏަ  ޓަކައި  އަދާކ ރ މަށް  ދަރަނި  ދައ ލަތ ެގ  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ކަމަށް އެ  ނ ވާނެ 

ދައ ލަތ ެގ  ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސް،  މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި އެހެން އޮތް    -އަދި ެއ މާއްދާެގ )ބ(  ،ބަޔާންކ ރާ މާއްދާާއއި

ެގ ދަށ ން ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އަނބ ރާ ދަްއކާ ޮގތަށް މި މާއްދާެގ )ހ(  14ކ ރ މަށް ޓަކައި ިގނަެވެގން  މެނޭޖ   ފްލޯކޭޝް

ރަންޏަ ފައިސާ ނެިގދާނެ ކަމަށް ލިޔެފައިވާ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކަށް މަރ ކަޒީ ބޭންކ ން ދަ

ފެށިެގން    2021ޕްރީލް  އެ  26ތަބާވ ން   އިސްތިސްނާކ ރ މަށް އަހަރ   އެއްން  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ދ ވަހަށް 

ހ އްދަ ފެށިެގން  އި  2022ޕްރީލް  އެ  26  ،އިތ ރ ކޮށްދީފަިއވާ  ފިނޭންސް  އަހަރ   އެއްން  އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް  ދ ވަހަށް 

  ވަނަ ދ ވަހާ   31ބަރ  މަހ ެގ  ން ވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެ  2023މިނިސްޓަރ އެދިަވޑަިއަގތ މ ން އެ މ އްދަތ  ވެސް އިތ ރަށް  

އިތ ރ ކޮށްފައިާވއިރ  އަނެްއކާވެސް  ސަސްޕެންޑ    ، ހަމައަށް  އަކ ރ ތައް  މާއްދާެގ  ާގނޫނ ެގ  ދެންނެވި  ކ ރ މަށް އިސްވެ 

ފާސްކޮށްފައިވަނީ  ރަ މަޖިލީހ ން  ކ ރިމަތިވި  2019އްޔިތ ންެގ  ބަލިމަޑ ކަމ19ާ- ކޮވިޑ   ،އަހަރ   ދ ނިޔޭެގ    ެގ  ގ ޅިެގން 

ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔާއަށް ބޮޑ   އިޤ ތިޞާދަށާިއ    ،ބަލި ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް ފިޔަވަޅ ތައް އަޅަންޖެހި  އި،ދަތ ރ ފަތ ރަށް ބ ރޫއަރަ

އަދި އެ ހާލަތ ަގިއ    ، ވ މ ން ކަމަށް ވާތީާއއިފާހަަގކ ރެވިފައިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް  ކ ރިމަތިވެފައިާވކަ ހީނަރ ކަމެއް  

ކ ރ މަށްފަހ  އަދި ެއ މާއްދާ ސަސްޕެންޑ    ،ޞިއްޙީ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ ެގ އިޢ ލާންކ ރެވިފައި ވާތީއާއި   އިރާއްޖޭގަ 

ޕަބްލިކ   6.5މިހާތަނަށް   ޗާޕ ކޮށް  ރ ފިޔާ  ފައިނޭންޝަލް  ޑްރޯ ޯއވަ  ންބޭންކ   ބިލިއަން  މިންވަރ   ހ ންނަ  ކ ރެވިފައި 

ބަދަލ ކޮށް އަހަރ ެގ   50ށްފަިއވާ  ެއއީ އެމް.އެމް.ޭއއިން ސަރ ކާރަށް އިޝޫކޮށްފަިއވާ ނ ވަތަ ދޫކޮ  ، އިންސްޓްރޫމަންޓަށް 

އި ފާސްކޮށްފަިއ  ަގ  2021ބަރ   ންނޮވެ  23ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން    ،މަށް މި މަޖިލީހ ންޓަިއޒް ބޮންޑަކަށް ބަދަލ ކ ރ އެމޯ

އަދި ސަރ ކާރ ން    އި،ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ނަހަަގއްޓަ   ،ލިޔެފައި ވަނީ  ވީހިނދ ، ާގނޫނ ަގއި ކަޅާއި ހ ދ ން މި މާއްދާ

  ، ހަރ ދަނާ އިޤ ތިޞާދީ ސިޔާސަތ ތަކެއް ތަންފީޒ ކ ރ މަށާއި  ިއ، ނަަގމ ންދާ ލޯނ ތައް ވަކި މިންަގނޑެްއެގ ތެރޭަގއި ހިފަހައްޓަ

ނ ދިނ މަށް ޓަކަިއ  މައިތަނބ  ރޫޅިެގންދިޔަ  ެގޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ   ،އެކައ ންޓިންެގ ހަމަތަކަށް ތަބާވެދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރާ  

ކަން  ރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ވެރި  ،ބަދަލ ވެފަިއވާތީާއއި  ެގ ހާލަތ  އާންމ  ހާލަތަކަށްެގ ޕެންޑަމިކ 19- ވީހިނދ ، މިހާރ  ކޮިވޑ ކަމަށް  

ެގ ހާލަތ  ނެތް  އަދި ދ ނިޔޭަގއި ެވސް ޕެންޑަމިކ   އި،ހާލަތ  ވެސް އ ވާލަ   އަދި ޞިއްޙީ ކ ްއލި ނ ރައްކަލ ެގ  ،ރަނަގޅ ވެ 

  ، ކަމަށާއި  ކ ރިއަރާނެ  13%ަވނަ އަހަރ  ރާއްޖޭެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ    2022  ،ކަމަށް ޑަބްލިއ .ެއޗް.ޯއއިން އިޢ ލާންކޮށްފައިވާތީއާއި 

ރާްއޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަރާނީ   ،ފަިއވާތީާއއިވިދާޅ ވެކަމަށް އިޤ ތިޞާދީ ަވޒީރ     އަރާނެކ ރި  9.7%ވަނަ އަހަރ     2023

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ކަމަށް  ޞާލިޙް  ރަނަގޅަށް  މ ޙައްމަދ   ޓޫރިސްޓ ،  ވިދާޅ ވެފަިއވާތީާއއިއިބްރާހީމް   ސަރ ކާރ ން 

ބެހޭ ޮގތ ން ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަމ ން   ގ ޅޭ ޮގތ ން ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްވި ބިލާ  ރިސޯޓ ތަކ ެގ ބިމ  ކ ލި ކ ޑަކ ރ މާ

  ،ތީއާއި މް ވިދާޅ ވެފައިވާޞޫމަޢ  هللا ޢަބްދ .  ރމިނިސްޓަރ  ޑ  ޓޫރިޒަމްފަިއދާ ބޮޑ ވާނެ ކަމަށް    ކ ރިޔަސް ރިސޯޓ  ކ ލި ކ ޑަ 
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ކޮށްފައި އޮތ ން ބޭނ ންތެރި ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ެގ ާގނޫނ ެގ މ ހިންމ  މާއްދާތައް ސަސްޕެންޑ ؛ ތައްމި ހާލަތ ަގއި މި މާއްދާ

ން ކ ރަމ ންދާ މި މާއްދާތައް ހިފަހައްޓާފައި ޮއތ މ ެގ ސަބަބ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސ ،  ކަމެއް ކަމަށް ނ ފެންނާތީއާއި 

، އަދި މީެގ ސަބަބ ން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގ ފަހިވެ  ،ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް ނ ލިބ މާއި  ފ ރ ޞަތ ކ ރ މ ެގ  ކަންކަން މޮނިޓަރ

އަދި ދަރަނި ދެއްކ މަށް ލޯނ     ،ނެގ މާއި ރައްޔިތ ންެގ ބަހެއް ނެތި ހިތ ހ ރި ޮގތަކަށް ލޯނ ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް  

ފަދަ ލޯނ  ؛ނެގ ން  ދެއްކ މަށް  ފަދަ  ދަރަނި  ފަދަޤ ތިޞާދަށް  އިނެގ ން  ކ ރިމަތިވާ  ނ ރައްކާ  ކ ރ މ ެގ   އޭެގ  ކަންކަން 

ދަނ ކ ރެވޭ ަވރ ެގ ެގއްލ ން ލިބިދާނެކަމ ެގ  ޢާެއކަމ ެގ ސަބަބ ން ދިވެހި ޤައ މަށާިއ ރައްޔިތ ންނަށް އި  ،ފ ރ ޞަތ  ބޮޑ ވެ 

  ،ށް ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސްކޮށްއޮތ ން ނިމ މަކަށް ެގނައ މަމި ާގނޫނ ެގ މާއްދާތައް ހިފަހައްޓާފައި އޮތް   ،ބިރ  އޮތ މ ން

 ޝ ކ ރިއްޔާ. . ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ  މި ަގރާރ  ހ ށަހަޅަން  167ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  . މ ެގ ފ ރ ޞަތ މި ަގރާރަށް ބަހ ސްކ ރ   އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

މި ޮގތަކީއަޅ ަގނޑ   ޢަމަލ ކ ރާނެ  ވެސް  އެރ ވ މަށް  ދެ  ،ކަމ ަގއި  ފ ރ ޞަތ   މެންބަރަކަށް  އިްއޒަތްތެރި   ؛ފަހ ަގއިތިން 

ައޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި  މަޑ ކ ރާނަން    އެހެންވީމާ،  އިތ ރ   އަރ ވަން.  ވަގ ތ   މެންބަރ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތަށް 

 ކާށިދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ!  ؛މެންބަރަކ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

. ށްކ ރަން ކ ރީެގ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް، ލ. އަތޮޅ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަތިރާމ ހ އާދެ! ދެން، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އި

ރައީސް އަޅ ަގނޑ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ޚިޔާލ     ކ ޑަކޮށް  ަގރާރ ެގ  ހ ށަހެޅި  މިދެންމެ  ދަނޑިވަޅ ަގިއ  ހިރީތަފާތ ކޮށް  މި   .

ދާއިރާެއއްަގއި ފ ޅާ  މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީެގ   ؛އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް  ކ ރީެގ  މެންބަރެއް.  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ  އަޅ ަގނޑަކީ 

ޢަބްދ މ ޤައްރި މ ޤައްރި هللاރ . ރައީސް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތ   އަިއއިރ   ވެރިކަމަށް  އަޅ ަގނޑ .  ޔާމީނ     ސަރ ކާރ ން ރަކީ 

ދިޔައީ. މާލިްއޔަތ  ދިޔައިރ  ލާރިކޮޅ  ެވސް ނިމިެގންވަރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތައް ހ ރި. ލާރިއެއް ނެތް. ވަޙީދ  ނިމިެގން

ވަގ ތ ން އެކަމަކ .  ތައްޔާރަށް  އޮތީ  ހ ރިހާ    ކޮމިޓީ  ބޭނ ންވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ަވގ ތަށް 

ކަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އައިއިރ ަގއި ލާރި ނެތީމަ. މިހާރ ެގ ޔަ މިޓީން ދިނިން. އެއީ ކ އްލިތަކެއް މާލިއްޔަތ  ކޮއެޕްރޫވަލް

ބްރޯޓް ފޯވާޑްވެެގން    ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ދަނޑިވަޅ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޒަާމނ އްސ ރެ ހަދާފައި ހ ރި މިސްޓޭކްތަކާއި 

އަންނަނީ ޕްރެޒިޑެން  ،މި  ކަރަންޓް  ހ ންނަ  މ ޙައްމަދ   ެއއިރެއްަގއި  އިބްރާހީމް  ރަީއސް  ޕްރެޒިޑެންޓަކީ  މިއަދ ެގ  ޓަށް. 

. އަދި ހަމަ  ނެމްރ . ައޅ ަގނޑ މެންެގ ހަޒާނާ ބެލެހެއްޓ މ ެގ ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭއަލްއްޔ ޞާލިޙް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަލި 
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ޔާެގ އަތްޕ ޅ ަގއި ހ ރި  ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއް  ،ކްސިބިލިޓީފްލެ  ިއ،ޤައ މ  ދިރ ވަ  ،އެާއއެކ އެކީަގއި ޤައ މ  ބަނޑަށް ނ ޖެހި

ފްލެކްސިބިލިޓީ އިތ ރަށް ވާންކޮށް އަތ ލ މ ެގ ވަގ ތެއް ނޫން މިއީކީ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ހ ރިހާ ބާރ ތަކެއް މި ވަގ ތ   

  މި ރާއްޖޭގެ   ،ތި ވިދާޅ ވަނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް   ން ޗީފްެގ ހަިއސިްއޔަތ ން.ކޮމާންޑަރ އި   ،އޮންނަންޖެހޭނެ

އަދި އިތ ރަށް  ހާލަތ  ވަރަށް ސަކަރާތޭ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދަމާދަންމާނެއްހެން ައްއސާފައި ބެހެއްޓީމާ

ދެއްވާ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  އެހެންވީމާ،  ފިނޭންސް   ،ފ ޅާކޮށްދީފައި ؛ޯގސްވާނީ.  ކަމެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ 

ރ ކ ރ ން. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ކަމެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ  ކަމ ނ ދަންޏާ ބޭރ ކ ރ ން. މިނިސްޓަރ  ކަމ ނ ދަންޏާ ބޭ

ބޭންކ  ސެންޓްރަލް  ބޭރ ކ ރ ން.  ކަމ ނ ދަންޏާ  މިނިސްޓަރ   ބޭރ ކ ރ ން.   ެގޓޫރިޒަމް  ކަމ ނ ދަންޏާ  ަގވަރ ނަރ  

މި ކަންކަމަށް ދީފައި    ،ރިއްޔާއަށް ލޯނ ނެގ މާއިއެކަމަކ  ރައީސ ލްޖ މްހޫ  ން ކ ރަްއވަންޖެހޭނެ.ކަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ 

. މިއީ ނޯމަލް ޓައިމެއް ނޫނޭ. ނޯމަލް ޓައިމ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އޭއޮތް އެްއވެސް ބާރެއް މި ވަގ ތ  ހަނިކ ރާކަށް ނ ފެނެ

 ،ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާނޯމަލް ޓައިމ ަގއި ެއޮގތަށް ޢަމަލ ނ ކޮށްފައި މިއަދ  މި ޮގތަށް ޢަމަލ   ޮގތަށް ދެންމެ އެ ވިދާޅ ވީ.

ހިސާބ ދެކޮޅ  ކ ރެވޭނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ނ ޖެހޭ  ވާހަކަދަްއކަންާވނީ.  ދަރ ކ ރަން. ޤަޖަހައިެގންނޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންޓްރޯލްސް ިމ މަޖިލީހ ަގއ އޮންނަންވާނެ. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގއި ާގނޫނެއް ފާސްކޮށްފި. ާގނޫނ ެގ  

ވެސްދަށ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ކަމެއް  އެްއވެސް  ހ އްދަނ ދޭ  އޮޕަރޭޓ ކ ރަނީ.  ވެސް  ބަޖެޓެއް  މި    ،ން 

ރާއްޖޭެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ފިލަިއެގން   ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ކެބިނެޓަށް ވެސް ނ ކ ރެވޭނެ. އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ދަތި

ހަކ  ގ ޅީާމ ފޯނެއް ނ ނަާގ. ފިނޭންސް  ޅ ްއަވއިެގން އ ޅ ްއިވއްޔާ. މީާގ އަބ ރ އ ޅޭތީ. އަޅ ަގނޑަށް ރަނަގޅީ މިހާރ  މޫނ 

  އި މިނިސްޓަރ  ހ ންނަވާ ތަނެއް ނޭނޭގ. ކައިރިން ޖެހިެގންދާިއރ  ވެސް މިއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ތޯ ބ ރ ާގ ހިއްލާލަ

ރައީސް. ރާއްޖޭެގ ފިނޭންސް   ން ވެސް ކޮށްލާނަން އިްއޒަތްތެރި ކަބެލީމައި ފެންނަ ހިސާބަށް ދަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެން އެ

މިނިސްޓަރ  އެބަޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އެލަކ އެންޓް، ތަންކޮޅެއް ފްރެންޑްލީ، ތަންކޮޅެއް ބޭފ ޅެއް ަވޑަިއަގންނަވަން މި ތަނަށް.  

ވެސް ދަންނަ، މި ޒަމާނާ ގ ޅޭ ފިނޭންސް    ައޅ ަގނޑ މެނަށް ެވސް އެކްސްޕްލޭންކޮށްދީ، ތަންކޮޅެއް މާކެޓިން  އްސައައި 

އަޅ ަގނޑ    ކ ޓަރަމިނިސް އ ންމީދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ަވއްޓާލާނެ  ައވަހަށް  ވަރަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

 ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ދީފައި ހ ރި އެްއެވސް ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން މިައދ  ހަނިކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ  ،އ ންމީދ ކ ރަނީ

ނ ދިނީމަ  ކަލޭމެން ތިމަންނާއަށް ބާރ   ،ވިދާޅ ވާނޭ   ންއޭރ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  . ރައީސ އަޅ ަގނޑ މެން އެ ބްލޭމް ނަަގންޖެހޭނޭ

ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަނީ ބަލަމ ން ޢަމަލ ތަްއ   ސްރީލަންކާަގއި މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ  ،ނޫންހޭ މިއަދ  މިހިސާބަށް މި 

ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތ   އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން  ޮގތަކަށް  މާ.  ބެހެއްޓި  ޒިންމާދާރ ކޮށް  އޮޕަރޭޓ ކ ރަމ ން  ވަރަށް  ކޮމިޓީ  ލިްއޔަތ  

އި ދ ވާލ  މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީ ދަނީ އޮޕަރޭޓ ވަމ ން. މާލިއްޔަތ   ޔާ ގައިމ  ވެސް މި މަޖިލީހ ަގއި. ރެއަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ ހަމަ

ނެ. އެފަދަ ނ ކ ރެވޭ  އިހ މާލ ވާ ޮގތަކަށް ޢަމަލެއް  ށްކޮމިޓީން ވެސް އެްއވެސް ކޮމިޓީއަކ ން މި މަޖިލީހ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަ
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އަރަ މޭޒ މައްޗަށް  ތިބޭނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކޮށްފި  ރައީސަށް    މަިއކ   އިޢަމަލެއް  ކަިއެގންކަން 

ައޅ ަގނޑ މެން   ނިގވަޑައިަގންނަވާނެ.އެ ތަނ ަގިއ  ފާއިތ ިވ  އޮންނަންވާނީ.  އެނިގފައި  ސާފ ކޮށް  ރައީސަށް  ކަން  އެ 

ެއޮގތަ ޕްރެކްޓިސްކޮށްފައިވާނީ  ރައީސްމަޖިލީހ ަގއި  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ ؛ ށް.  އަޅ ަގނޑ     !ދެއްވާނިންމާލަން 

ކަމަކީ  ،އ ންމީދ ކ ރަނީ ކ ރާންޖެހޭ  ރަނަގޅ ކ ރަން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ  ކަންކަން  ަވގ ތ     ،ރާއްޖޭެގ  މި 

 ... ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

އާދެ! މ ޅި ދ ނިޔޭެގ   ؛ިމހާރ  މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ރ މަށް ޤައ މ ތަކ ެގ އެތެރޭެގ ކަންކަން މެނޭޖ އެ  ދ ނިޔޭެގ ެއކި ޤައ މ ތަކ ން    ،ތިޞާދަށް ބޮޑެތި ހީނަރ ތަކެއް ައއިސްއިޤ 

ަގއި ކ ރި އެންމެ ރަނަގޅ   ގ އް ހަެގ  އަޅ ަގނޑ ެމން މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މިހާތަނަށް ރައްޔިތ ން  ދަތިވި ހާލަތ ގައި

ކޮށްެގން ނަމަވެސް ސަރ ކާރ  މ ވައްޒަފ ންނާިއ ޓ އޯވަރޑްރާފް  ންއެކައ ންޓ   ސަރ ކާރަށް، ސަރ ކާރ ެގ ޕަބްލިކ   ،އެއް ކަމަކީ 

 ؛ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރ ޞަތެއް ދިނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ސަރ ކާރ ން ހިންާގ މަޝްރޫއ ތަކ ެގ ކަންކަން މެނޭޖ 

ކަން މާ ކޮށް ކ ރިއަށްދާތީ އެ ތ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް މިހާރ  ެވސް މި ޤައ މ  ރަނަގޅަށް ސްމޫ

ލާފައި މި ތަނަށް ަގރާރެއް ހ ށަހަޅަިއެގން  އިކަން ރިާވސްކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައި ނޫނީ ޮގވައަނެްއކާ އެ  ،ބޮޑަށް ބަލައިނ ަގނެވި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާދަވެރިންނަށް ކަމ ދަނީ ޤައ މަށް ލޯނ ނަަގން   ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ؛ ީއސްމި އ ޅެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަ

އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ،ވެސް ތިބޭއިރ .  ވެރިކަމ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  އެ  ވިޔަސް  ކަންކަންކ ރަން  ހެނދ ނ    ،އެހެން  މިއަދ  

އޮތީ، މާލިއްޔަތާ ގ ޅޭ ާގނޫނ ތައް ހ ރީ ރައްޔިތ ންެގ   މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ރީަގއި މާލީ ާގނޫނ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރީ

ހ އްދަ ލޯނ މަޖިލީހ ން  ވެރިންނަގައިެގން  މި  އެހެންނަމަވެސް  ޮގތަށް.  އެ  ،ނަާގ  އައިސް  ބަދަލ ކ ރީ ވެރިކަމަށް  ކަން 

އަތ ން ެގ  މި ބޭފ ޅ ންވަަގށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލޯނ ނެެގންވާނޭ ކިޔާފަ. އަނެްއކާ މިއަދ   ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް  

ކޮންމެ ލޯނަކަށް ަވކިވަކިން ރ ހ ން ހޯދަިއެގން    ،ނަަގިއެގންމާ މި އޮތީ ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ން ހ އްދަވެރިކަން ެގއްލ ނީ

ލޯނ  ރައީސް ނަަގިއެގންނޫނިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅާފަ.  އިޞްލާޙ   ކިޔާ  އަރާ ؛ ނ ވާނޭ  އެބަ  ހިތަށް  އަޅ ަގނޑ  

ޕީ.ޕީ.އެމ ން ވެރިކަންކ ރަންޏާ ލޯނ ނެެގންވާނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ،ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ ކ ރަންވީ އަސާސީ އަޅ  ޤާނޫނ 
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ކ   ޔައި އެ ހ ންނަ ވެރިގަ އްދާރ ވެރިއަކ  ޤައ މ ެގ ވެރިކަމާ ހަވާލ ެވއްޖެއްޔާ ެއިއރެއްޣަހިތ  ހ ރި ޮގތަކަށޭ. އަނިޔާެވރި  

ޮގތަކަށް ލޯނ   ،ޮގތަކަށް  ބޭނ ން ަވަގކ  ޤައ މ ެގ ވެރިކަމާ ހަވާލ ެވްއޖެއްޔާނެެގންވާނޭހިތ ހ ރި  އޭރ ަގއި އެ ހ ންނަ   ،. 

ކ  އަތ ވެްއޖެއްޔާ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ޔަނެެގންވާނޭ. އިޚްލާސްތެރި ވެރި ހިތ ހ ރި ޮގތަކަށް ލޯނ   ،ކ  ބޭނ ން ޮގތަކަށްޔަވެރި

ލ ކ ރަންވީ. އޭރ ން މި ބޭފ ޅ ން ހިތްރ ހޭ  އަސާސީ ކަންނޭނެގ ބަދަޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޤާނޫނ ހ އްދަ ހޯދަންވާނޭ. މި

ކަންކަން ކ ރެވޭނީ އެ ބަޔަކ     ، ކ  ވެރިކަމ ަގއި ހ އްޓަސްޔަކޮންމެ ވެރި ؛ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ކަން ބަދަލ ވާނީ. ޮގތަށް މި

 ، ންކ ރަން އައި ވެރިކަންކ ރަން ހިތ ލައިެގން ައއި ޮގތަކަށް. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވެސް ވެރިކަންކ ރަން ލިބ ނ . އެ ބޭފ ޅ ން ވެރިކަ

ފާޅ ކަން   ،އެ ބޭފ ޅ ން ވެރިކަމަށް ައއީ؛ ހިތ ލައިެގން ައއި ޮގތަށް ވެރިކަންކޮށް ނިންމާފައި ދިޔައީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

، އެ ފައިސާ އަމިއްލަ  އިބޮޑ  ޮގތ ަގއި ަވއްކަންކ ރަން ހިތ ލައިެގން. ފާޅ ކަން ބޮޑ  ޮގތ ަގއި ޤައ މ ެގ ރަށްރަށް ވިްއކަ

މާކ ރަން ހިތ ލައިެގން. އެ ބޭފ ޅ ން ވެރިކަން ނިންމާފައި ދިޔައިރ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ތެރޭަގއި ކެބިނެޓ ަގއި އެކައ ންޓަށް ޖަ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ހ ންނެވި ބޭފ ޅަކ  ބޮޑެތި މިލިޔަނަރ ންނަށް ނ ވާ އެްއވެސް ބޭފ ޅަކ  ނެތް.   ،ހ ންނެވި ބޭފ ޅަކ 

ރަްއޔިތ ންނަށް   ކ ރަން އައިސްމިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ވެރިކަން  ،. އެހެންނަމަވެސްއެއީ އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރަން ައިއ ކަންތައް

ފެރީ ނެޓ ވޯކަކ ން. އެއީ ިމއަދ ެގ ވެރިމީހާ ވެރިކަންކ ރަން އައި ބޭނ ން.    ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ  އެ ގ ޅާލަދެނީ ހައިސްޕީޑ 

ކ ރެވޭނެ ަމގ  ދައ ލަތ ން އެ އޮތީ ތަނަވަސްކޮށްދީފަ. ހިލޭ ހާސިލ   ރައްޔިތ ންނަށް މަތީ ތަޢ ލީމ  ހިލޭ ޑިްގރީާއ ހަމައަށް

؛ އެއީ ރަީއސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް އެ ކަންކަން ކ ރައްވަން ަވޑަިއެގންނެވި ބޭނ ންތައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ށް، ސިޔާސީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާދަވެރިންނަކަ  ،ދަނީ މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ން. އެހެންނަމަވެސް  އެ ކަންކަން އެ

ރައްޔިތ ން މާލޭ  ނ ވޭ.  ބޭނ މެއް  ކ ރިޔަކަދޭކަށް  ކަންކަން  އެ  ނ ކ ރެވޭ.  ހަޖަމެއް  ކަންކަން  އެ  ނަށް ވާދަވެރިންނަކަށް 

ކ ރަން ކ ރާ   ކަންޯގތިދޭކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ނޭދޭ. ެއ ދަނީ ތަކ ރާރ ކޮށް އަދ ެގ ސަރ ކާރ ން އެ 

ނަަގިއެގން ިވޔަސް މާލޭ ރައްޔިތ ން އެދެނީ ބިން ލޯނ   ،. ލޯނެއް ނަަގން ކަމ ަގއި ވިޔަސްހ ރަސްއަޅަމ ން  ށްމަސައްކަތަ

އަދ ެގ    ،ހިއްކަިއެގން މާލޭ ރައްޔިތ ންނަށް ޯގތި ދޫކ ރަން. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސީ ވާދަވެރިން އެ ކަންކަމާ ނ ރ ހ ނަސް

ސަރައެސަރ ކާރ ން   މާލޭ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެއީ  ކ ރާނެ.  ވަކަން  ވީ  ރައްޔިތ ންނަށް  މާލޭ  ދ . އ ޙައްދ ެގ 

އެ    ،ބިން ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި  އިމާލޭ ރަްއޔިތ ންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމާ،  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެރިކަަމށް ވަޑައިެގންނެވީ

ލޭ އެހީ  ލަތަށް ލޯނ  ނަގައިެގން ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ހިއ އެީއ ދަ  ،ކ ރާނެ  ދ ަގއި. އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ އެ ކަންކަންގ ސަމަ

ޕަބްލިކ  އަދި  ިވޔަސް.  ކަމ ަގިއ  އޯަވޑްރާފްޓ   ހޯދައިެގން  ިމ  އެކައ ންޓް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވިޔަސް.  ކަމ ަގއި  ކޮށްެގން 

މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖާަގދިނީ  ވެރިކަންކ ރަން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހ އްދަދިނީ.  ކަމަށް  އެ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ 

މިއަދ  ރައްޔިތ ންރައްޔިތ ން މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީާއ    ،ނޑ މެންއަޅ ގަ   ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން.

ހަވާލ ކ ރީ ރަްއޔިތ ންެގ ބޭނ ންތައް ފ އްދައިދިނ މަށް ޓަކައި. އެމް.ޑީ.ޕީައކީ މިހާތަނަށް މި ޤައ މ ަގއި ރަްއޔިތެްއެގ ައސާސީ  
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ކ ރަމ ން.   ކަންައއިސް ފ އްދައިދިން ޕާޓީ. މިއަދ  ެވސް އެ ދަނީ އެބޭނ މެއް ސަރ ކާރަކ ން ފ އްދައިދިނިއްޔާ ވެރިކަމަށް  

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އ ފެދ ނ   ފ ރަތަމަ  ނަޝީދ ެގ   ؛އެންމެ  ރައީސް  ރައީސްެގ،  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މިއަދ ެގ 

ކ ރި.  ދިން. އާސަންދަ ތަޢާރަފ ވެރިކަމ ަގއި އާންމ  ނިކަމެތި ރައްޔިތ ންނަށް ޒަރޫރީ ބޭނ ންތައް ފ އްދޭނެ މަގ ތައް ފަހިކޮށް

ވައްކަމ ެގ ދިގ     ،އައީ  ރ ން ދ ވަސްވީ މީހ ންނަށް ފައިސާދޭން ފެށި. ދެންއެކަނިވެރި މައިންނަށް ފައިސާ ދޭން ފެށި. އ މ 

ރައްޔިތ ން ބޭނ ންާވ    ،އަހަރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއަށްފަހ  އަނެއްކާ ރަްއޔިތ ން، ރައްޔިތ ންެގ ވެރިކަމެއް ާގިއމ ކޮށް  7

ފެރީ ނެޓ ޯވކ ން ރާއްޖެ ގ ޅާލަމ ން، މަތީ    ކަންކަން މި ދަނީ ގާއިމ ކ ރަމ ން. އެ ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދަމ ން. ހައިސްޕީޑ 

އެސް.އެމް.އީތައް ތަރައްޤީކ ރާނެ ބޮޑެތި މަގ ތަްއ    ،އިންކަމް ސަޕޯޓް ހޯދަމ ން  ،ތަޢ ލީމަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދަމ ން

ފަންތީގެ    ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން އެސް.އެމް.އީ ތަރަްއޤީކ ރަން މިއަދ  ފައިސާ ދީެގން ކ ދި އަދި މެދ    ،ކ ރަމ ންތަނަވަސް

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އި، ޞާދ ެގ މައި ނާރ ، މައިބަދަ ކަމ ަގިއ ހަދަތިމި ޤައ މ ެގ ިއޤ   ،ވިޔަފާރި އެއީ 

ައޅ ަގއިޤ  މި ދަނީ ރަނަގޅަށް.  އިޤ ތިޞާދ  މިއަދ   މި ޤައ މ ެގ  ތިބީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައށް  މި  ތިޞާދ  ނޑ މެން 

ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކ ރަން ފ ރިހަމައަށް ޖަާގދޭން ތައްޔާރަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި    ،ރަނަގޅ ކޮށް

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖަހާއިރ     11ސަިއެގ ވަގ ތަށް މެދ ކަނޑާލަނީ. ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ނޑ  މިހާރ  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގ

هللا ށް. ެއއީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ އަ  7.3ފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެނބ ރޭނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ފެށ މަށް

ބަދަލެއް ެގނައ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ ަގރާރ . އެ ަގރާރ ެގ    ދިެވހި ފ ލ ހ ންެގ މ ސާރައަށް ހެޔޮ  ،ޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ 

ބަހ ސައީތިދާއިބ  އެ  އެއަށްފަހ   ވަގ ތ ދޭނަން.  އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  7.4  ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެށް  ޝ ކ ރިއްޔާ   .

 .  ންމެންބަރ 

 

 { އަށް 11:05އިން  10:30 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ، ރައީސް މ ޙަްއމަދ  ނަޝީދ ރައީސްމަޖިލީހ ެގ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  !ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް އަނެއްކާެވސް މަރ ޙަބާ. الم عليكم الس  `. 
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هللا ށް އެނބ ރޭނަން. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ އ7.3ަމިހާރ  އެޖެންޑާ ނަންބަރ     އަޅ ަގނޑ   -{ 7.3} 

އަޅ ަގނޑ    ަގރާރ .  ހ ށަހަޅާ  އެދި  ެގނައ މަށް  ބަދަލެއް  ހެޔޮ  މ ސާރައަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ދިެވހި  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޖާބިރ  

ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ    2022  ،ަގއި ބޭއްވ ނ    2022ޖޫން    14  ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވާފަިއވަނީ  މި ؛މިހާރ 

އަރ ވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ކާށިދޫ  ވަނަ ޖަލްސާގައި. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   14ދައ ރ ެގ  

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މ ސާރަޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެދި ޔަ`.  ެގނައ މަށް  ބަދަލެއް  ހެޔޮ  ށް 

އި ދ ވާލ  ހަރަކާތްތެރިވަމ ންދާ ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ  ޔާ ހ ށަހަޅާ ަގރާރ . ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ދާޚިލީ އަމަން ބެލެހެއްޓ މ ަގއި ރެ

މީހާއަށް    . އާންމ  ރަްއޔިތ ވެއ މަކީ ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑ  އ ފާވެރިކަމެށް ހެޔޮ ބަދަލެްއ ެގނަ ޔަމ ސާރަ

ޯގތިެގދޮރާއި މ ދަލާއި  ކަށަވަރ ކޮށް   ، އޭނާެގ  ާގނޫނ ެގ    ،ވަނީ  މަގ މަތީެގ ރައްކާތެރިކަާމއި ސަލާމަތްތެރިކަން  ފ ލ ހ ންެގ 

 ރައްޔިތަކ  ޝަްއކ ކ ރާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ޤައ މ ެގ މ ހިންމ   ކަމީ ެއއްެވސް ތީވާޖިބ  އެ ފަރާތްތަކ ން ފ ރިހަމައަށް އަދާކ ރާ

ދަނީ ފ ލ ހ ން އެ މީހ ންެގ ދައ ރ    އެކ  ކ ރިއަށް  އެޮގތ ަގއި އަމާންކަމާ  ތިޞާދީ ހާލަތ އިޤ    ،ސިޔާސީ   ،މި އިޖ ތިމާޢީ

ެއކިެއކި އޮޅިއޮޅީަގއި    އިކާމި ދ ވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭެގ ެއކިެއކި މ އައްސަސާތަ  ،ފ ރިހަމައަށް އަދާކ ރާތީއެެވ. ެއހެންކަމ ން

ދ ވަސްވަރަކަށް އަންނަ  ބޮޑ ކ ރަމ ން  އިނާޔަތްތައް  މ ސާރައާއި  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ދައ ލަތ ެގ    ، ވެފައި   ވަޒީފާއަދާކ ރަްއވާ 

  ގ ޅޭ   ވަގ ތާއި އަދި ހާލަތާ  ، ނޫން ވެސް ގ ޅ ން ހ ރި ކަންތައްތަކަށް ޒަމާނީފ ލ ހ ންެގ މ ސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް އަދި އެ

ޮގތް ހާމަކ ރ މަށް ޓަކައި މަޖިލީހ ެގ    މެންބަރ ން ދެކޭ  ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކޮށް  ެގނައ މަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް  ފަދަ

މެންބަރ ން ަގރާރ   މި  މިންވަރެްއަގިއ  ފ ޅާ  އެންމެ  ތަންދޭ    ، ރައ ޔާއި  އި،ދެްއވަ   ޚިޔާލ   އި، ހ ށަހަޅ އްވަ  ނަށްަގާވއިދ  

އަޅ ަގނޑ  މި ަގރާރ  މި ހ ށަހެޅީ.   ، ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭތީމަކީ ވަރަށް މ ހިންމ ޔ ހާމަވެެގންދި  އްދެކިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތްތަ

ޤައ މ ެގ ސިޔާސީ ހިންގ މަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް ނިންމި ހިސާބ ން އެންމެ   ށްވަނަ އަހަރ  މަލްޓިޕާޓި ނިޒާމަ 2005 ؛ަގރާރ 

ތަހައްމަލް ތަކ ލީފ ތައް  އިދާބޮޑ   ެއ  އިދާރާއެވެ.  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަޔަކީ  އިސްކޮށް  ކ ރަންޖެހ ނ   އެންމެ  ރާެގ 

ެއކިެއކި ޑިއ ޓީތަކ ގައި ތިއްބަވާ ފ ލ ހ ންނާ މެދ  އެކިއެކި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ވެރިންެގ ފަރާތ ން  ،ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނާއި

ޕާޓީތަކާއި ސިޔާސީ  ބައެއް  އެފަދަ  ޮގންޖެހ ންތަކާއި  އަދި  ކ ރިމަތިވެފައިވާ  ފަރާތ ން  ެއކްޓިވިސްޓ ންެގ  ޕާޓީތަކ ެގ   އެ 

ކަމެ  ،ންހ ށަހެޅ  ދަންނާނެ  ބަޔަކ   ިގނަ  ދިވެހިންެގ  އޮންނަ    .ކެވެއެއީ  އެއިރެްއަގއި  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ާގނޫނީ 

ން ދޫކޮށް ޚިދ މަތ ަގއި ތިއްބަވަނީ ލޮބ ެވތި  ިއލާއާއި އަނބިދަރީޢާކ ރ މަށް އަމިއްލަ  ޒ ސަރ ކާރަކ ން ކ ރާ އަމ ރ ތައް ތަންފީ

ސް ހަދާ މަޖިލިާގނޫނ   ވެ.ނަވައެ ންެއކިވަރ ެގ ހެޔޮ ބަދަލ  ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތަށް ެގ  ދިވެހި ފ ލ ހ ންނެވެ. އެކި ސިޔާސީވެރިން
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 ންެގހީއެވެ. ދިވެދެ ންނަމ ެގންށް ބަދަލ ކޮށް އިޞްލާޙ ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ާގނޫނަށް އެއިރަކަށް ބޭނ ންާވ ޮގތަ ،މެދ ވެރިކޮށް

ކަން  އެ  ،ކ ށ ެގ ވެށީަގިއ ފިޔަޖަހާން ފެށ މ ން  ވާނ ންއެކ  ދިވެހި ޒ   އި ސ ލޫކަށް އަންނަމ ންދާ ހަލ އި ބަދަލ ތަކާޤާއަޚްލާ

. ދާދި  ވެލައިެގންނެ މައިތިރިކޮށް ާގނޫނީ އިމަށް ެގނައ މ ެގ ބ ރަ މަސައްކަތް ފ ލ ހ ން ކ ރަނީ އެ މީހ ންެގ ފ ރާނަ އަތަށް

މިޝަނަރ  ފ ލ ހ ންެގ ކޮދ ެގ ތެރޭަގއި މާލޭަގއި ތޫނ  ހަތިޔާރ ން ހަމަލާދީ ހެދި ކަމަށް  ޢީފަހ ން ވެސް ފާއިތ ވި ފިތ ރ   

. ފ ލ ހ ން މާލޭެގ ކޮންމެވެސް ޭގންަގކަށް ނިސްބަތްވާ ލީޑަރަކ  ަމގ މަތިން ހ އްޓ ާވ ސ ވާލ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރި  ެއވެވިދާޅ ވި 

ދިވެހި   ިމއީ ހަމަ ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ވެސް ؛ޢަމަލެއްެގ ޮގތ ަގއިކަމ ެގ ރ ޅީަގއި އެ ްގރޫޕ ތަކ ން ހިންިގ  ސަބަބ ން އެ  ެގޮގތ 

ން ތިއްބަވާ  ްއވަބ ރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަ  ންެވެއވެ. މިފަދަ ނ ރައްކާީގފ ލ ހ ންނަށް ނ ހަނ  ނ ރައްކާ ދ ވަސްތަކެއްކަން ޔަ 

ނޫން ވެސް  އެ  ،އ ޅަނދ ފަހަރާއި  ،ބަޔަކަށް ެއކަށޭނަ މ ސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި އަދި މަސައްކަތާ ގ ޅ ންހ ރި ޔ ނީފޯމާއި

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   ނ ން ވެސްީގލިބެންޖެހޭކަމީ ހަމަ ޔަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .  އެވެންވާނެޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ދޭ

ހައިސިއްޔަތ ން  މެންބަ ކަމެކެަގއަޅ ަގނޑ މެން  ރ ންެގ  ޚިދ މަތ ެގ  ،ޝަނާއި ލޭއިންފް  ވެ.ބޫލ ކ ރާ  އަދި    ައގ   މ ދަލާއި 

ބަދަލ ތަކާއިޤ  ކަހަލަ  އެކިއެކި  އަންނަ  އަޅ ަގނޑ     ތިޞާދަށް  ބޮޑ ވާންޖެހޭކަން  މ ސާރަ  ފ ލ ހ ންެގ  ބޫލ ކ ރަނީ  ަގއެކ  

ތަކަށް  ށްގ ޅ ންހ ރި ޒަމާނީ އާލާތާއި ތަމްރީނ  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭނީ ކ   މަސައްކަތާ  ެއވެ. ފ ލ ހ ންނަށް އެކަށޭނަގަ ގ އް ހަޤައ މ ެގ  

ފަރާތްތަ ކ ރިމަްއޗަށް  ސާއިން   ،ތަޙ ޤީޤ ކޮށް  އްއަރަިއަގންނަ  ވާޖިބ   ހާފ   ާގނޫނީ  އަދާކ ރާ  ފ ލ ހ ން  ޒިރ ކ ރ މ ަގިއ 

  ނީ ގ ޅޭ ޮގތ ން އެންމެ ޒަމާ  ެވސް ދިވެހި ފ ލ ހ ންނަށް އެކަމާ  އިާމއި ކަނޑާއި އަދި ަވއިގަ ނ ވ މަށް ޓަކައެވެ. ެއއްަގކަފި

ފ ލ ހ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބޯހިޔާވަހިކަން   ،ތަމްރީނާއި  ތަޙ ޤީޤަށް ބޭނ ންވާ  .ވެވެހިކަލް ދިވެހި ދައ ލަތ ން ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ

  ކަށްޔަ ދެކެވެންޖެހޭނެ ވާހަކަ ވެސް މ  މޫސ މ ގައިއާންދަކަށް ނ ވެ، އ ތެރޭަގއި ވެވޭ ވަ   ފަދަ ކަންކަމީ ހަމައެކަނި ކެމްޕޭނ 

ެގ 30ވަނަ އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ މ ސާރައަށް މަދ ެވެގން %   2022މި ހިނަގމ ންދާ    ،ވީހިނދ 

މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ދެކޭ   ،ކ ރިއެރ މެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ، ެއކަމަށް މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކޮށް

ރާރ   ަގވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި    167ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ    ،ހާމަކ ރ މަށް ޓަކައި ޮގތް  

 ވަބަރަކާތ ހޫ. هللا މަތ ޢަލަިއކ މް ވަރަޙް  ވައްސަލާމް  ލީޑަރ .ޑީ.އާރ .ޕީެގ  ހ ށަހަޅާ މިއީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ ،    މެވެ.ހ ށަހެޅީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވައިލަނީ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ . ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި 

 މް.  ހީމެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހީމެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ 
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ދ ކ ރަން. އީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާ

  ، ހޮވާ ކޮންމެ ސަރ ކާރަކާއިދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ޯވޓ ލަިއެގން    ،ދިވެހި ފ ލ ހ ންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަމަންއަމާންކަާމއި

ޔަތާއި  މާހި  ެގދިވެހިރާއްޖޭ  ،މ ދަލަށް ކ ރިމަތިވާ ނ ރައްކަލާއި   ،ށް ކ ރިމަތިވާ ނ ރައްކަލާއިޔަދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ފ ރާނަ

ލަ  ރިސްކަށް  ފ ރާނަ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ކެނޑިނޭޅި  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް  އަ  އިރައްކާތެރިކަން  ނަ  ންަމސައްކަތްކ ރަްއވަމ ން 

 ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރަށް ކެރިފޯރ ންތެރިކަން ހ ރި މިންވަރ ން  ،ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ަގވެތި ފ ލ ހ ން. އަޅ ަގނޑ   ދިވެހި ލޮބ 

ކ ރިއެރ ން ެގނެސްދެއްވަންޖެހޭނެ. ައޅ ަގނޑ  ކަށް  ކެރިފޯރިތެރިކަން ކ ރިމަތިާވ ަވގ ތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ މ ސާރައިެގ ކަންތަ

ރ ން ކޮށްދެއްވާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީކީ އެހާ ދިގ  ވާހަކައެްއ ދައްކަން އޮތް ކަމެއް ނޫން ބޫލ ރާ ޮގތ ަގއި އެކަން ސަރ ކާަގ

 އަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މި ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  މަޑ ްއވަރީ  އަރ ވަނީ  މި   

 މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ

ރާރަށް  ަގޖާބިރ  އެ ހ ށަހެއްޅ ްއވި  هللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

ސް ކަމެއް. ޔަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ހަމަ ސީރިމިކަމަ ؛ޒަތްތެރި ރައީސް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ. އިއް ށްއަޅ ަގނޑ  ވަރަ

މަޖި ފަދައިންލީހ މި  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ކަމެއް.  ވާހަކަދައްކާލަންޖެހޭ   ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ަގއި  

ސ ލްޙަ ޤައ މ ެގ  މި  ެވސް  އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަްއޔިތ ންނަށް   ،ަގއިއިމ ކ ރ މ ގާ މަސަލަސްކަން  ރާއްޖޭެގ 

 ، ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ވަރަށް ބ ރަ މަސައްކަތ ން   ،ރައްޔިތ ންނަށް ހަމަޖެހިލައިެގން ނިދާލ މަށް ފ ރ ޞަތ  މިއަދ  ލިބެނީ

ިއ  އެތައް ކަެމއް ބެލ މ ަގ  ،ެއކ ަގއި. ރާއްޖޭަގއި ހިނަގމ ންދާ ތަފާތ  އެތައް މައްސަލަތަކެއް   ިގނަ ޚިދ މަތްތަކަކާށްވަރަ

މ ދަލާއި ރަްއޔިތ ންެގ  ސިފައިންނާ  ފ ރާނަ  ރާއްޖޭެގ  ދިވެހި  ވެސް  ދިވެހި    ސަލާމަތްކ ރ މ ަގިއ  ފ ލ ހ ން އެްއވަރަށް 

ވަރަށް ނާޒ ކ  ދަނޑިވަޅ ތަކ ަގިއ    ،ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި  ،ލަތެއްަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ހާހަރަކާތްތެރިވަމ ން ެގންދޭ. އެފަދަ  

ތެރޭަގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފ ލ ހ ން  ކ ރިަމތިލާ  ކެރިެގން  ވަރަށް  ިގނަ  ވެސް  ވަރަށް  ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ.  އެބަ  ތިބިކަން  އި 

ދަނީ ބޮޑެތި މައްސަކަތަކ ަގއި  ވެސް ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފާހަަގަގކ ރެިވެގން  ފަހަރަށް އެކި ކަހަލަ ޭގންގ  މާރާމާރީތަކާއި

ެއކ ަގއި ވަރަށް     އަނިޔާއާލަތްތަކ ަގއި ފ ލ ހ ންނަށް ދޭހާން. ބައެްއ  ކަކ ރިމަތިވަމ ންދާ  ފ ލ ހ ންނަށް ވެސް ެގއްލ ންތަކާ

ބައެއް    ،ބޮޑެތި ހ ންނާނެ  ހަނދާން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަހ ރި.  ލިބިފައި  ެގއްލ ނަތައް  ފަދަ  ބޭސްކ ރަންޖެހޭ  ދާއިމަށް 
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ހަމަލާދީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައި މަ  ފ ލ ހ ންނަށް  ނ ރައްކާތަކެއް  ބޮޑެތި  ެއވަރ ެގ  އެހެންވިމާ،  ވޭ.  އެބަ  ވެސް  ލާފައި 

ހަރަކާތްތެރިވަމ ންދާ    މަސަލަސްކަން ހޯއްދެވ މ ަގއިަގއި ޤައ މ ެގ ސ ލްޙަގ  އްހަ ސް ރައްޔިތ ންެގ  އިރ  ވެ ކ ރިމަތިވެެގންދާ 

މ ހިންމ   ހަމަ  ނާޔަތްތަކާއި މ ސާރަ އިތ ރ ކ ރ މަކީ  އިފ ލ ހ ންނަށް    ،ބޫލ ކ ރަންަގއިރ  އަޅ ަގނޑ   ވާ  ބަޔަކަށް ފ ލ ހ ން

ބޭނ ން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމއަދ  ބައެއް ފ ލ ހ ން މަގ ަމއްޗަށް  . މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން  އްކަމެ

  ކ ލަ   ،ވެސް ަވރަށް ނިކަމެތި ހާލ ގައި  ހެދ ންކޮޅ ތައް  ،އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޔ ނިފޯމް  ،ނ ކ މެ ހަރަކާތްތެރިވަމ ން ެގންދަވާއިރ 

ލަތްތަކ ަގއި ބަެއްއ  ހާބޭނ ންނ ވާވަރ ެގ    ލަތްތަކ ަގއި ެއއްޮގތަކަށް ވެސް މަގ ަމްއޗަށް ނ ކ ންނައިރ ަގއިހާއް  ޮގސް އަދި ބައެ 

ޖަްއސަން ވެސް މިއީ ދޭތެރެވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީކީ ެއއްޮގތަކަށް ތަކެތި ހ ންނަކަން އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ. މި  

 ނިޔަތ ަގިއ  ކަންކަން ހަމަ ރަނަގޅ ކޮށްލ މ ެގ  އެ  ،ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން. މިއީ މި މައްސަލަތައް މިޮގތަށް ހ ންނާތީވެ

ދެއްކީމާ ވާހަކަތަްއ  މި  ވާހަކަ.  ވާހަކަދެއްކީމާ؛ ދައްކާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ދަްއކާފައި  ވާހަކަ  މި  ެއއީ    އެމް.ޑީ.ޕީން 

ރައީސް.    އެއީ ވަރަށް ދެރަވަރ  ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި  ަވންޏާ  ށްކަމަ  ޖައްސަން ކަމަށް ހަދައިެގން އެ ވާހަކަ ދައްކާ ދޭތެރެ

ނާޔަތްތައް  އި  ،ވެސް   މީދ ކ ރަނީ މ ސާރަންޑ  އ ނއަޅ ަގ  ، ކޮށްލީމި    ފާހަަގ  ، މިކަން އަޅ ަގނޑ   ހަމައެހެންނަމަވެސް

ރަނަގޅ ކޮށްލާއިރ   އަދި  ޔި  ،ވެސް  ހެނިހެން  އެ  ބޭނ ންކ ރައްވާ  ބޭފ ޅ ން  ވެސް  އެ  ތަކެތި  ބާވަތްތަކާއި  ނިފޯމްެގ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަނަގޅ ކޮށްލ މ ެގ ަމގ ފަހިެވެގންދާނެ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޟޫޢ ަގއި ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދަާވއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ   އ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި މަ

އެނިގަވޑަިއެގންފަިއވާނީ.    ޮގތާއި އަދި ބައެއް އަދަދ ތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ހިތ ން މިހާރ ެގ އޮނިަގނޑ  ޮއތް

ކަމަށް ވެދާނެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި ފ ލ ހ ންެގ ާގނޫނަށް ވަނީ މި ފާހަަގކޮށްދެއްވ ން އެއީ ބޭނ ންތެރި    އެހެންވީމާ،

އް ކ ރިއަށް  އެއްޮގތަށް ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ކަންތަ  . އެހެންވީމާ، ެއ ާގނޫނާމަޖިލީހ ން ވަރަށް ބޮޑ  އިޞްލާޙެއް ެގނެސްފަ

ެވސް ވަރަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެްއ.    ހަމަަގއިމ   އެއީމި މަޖިލީހ ން ާގތ ން ބެލ މަކީ  ެގންދެވޭތޯ މި މަޖިލީހ ން ާގތ ން ބެލ މަކީ  

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް.  هللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا މެންބަރ  ޢަބްދ  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ

އި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ަގ  ެގރާރެއްަގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ިއއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހަށް  

ރާރަށް ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ަގވެސް އެ    މަިއަގނޑ ކޮށް އަޅ ަގނޑ ؛ ަގރާރ ޖާބިރ  ހ ށަހެޅ އްވި  هللا މެންބަރ  ޢަންދ 

މި ރާއްޖެ    ، މި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކޮންެމ އޮިއވަރެއްަގއި  ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭަގވެސް އެބަ    އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން؛ ރައީސް
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ކޮންމެ ފ ރަތަމަފަތާ  ެއންމެ  ކަމެްއަގއި  ކޮންމެ  ދިމާވާ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ  މި  އަދި  ފެތ މެއްަގއި  ރައްޔިތ ންެގ     

  އެ   ،މާޔަތްކ ރ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ  އެއް މަސަްއކަތެއްހިތ ަގއި ތެދ ވެ އަދި ރައްޔިތ ން  ހަަގއި އަދި ޤައ މ ެގ މަސްލަގ  އް ަގ

ފ ލ ހ ން ދިވެހި  ބަޔަކީ  އަދާކ ރާ  ހަމަގައިމ ވާޖިބ   އަޅ ަގނޑ މެން  ވާން   .  ޮގތް  ރަނަގޅ   ފ ލ ހ ންނަށް  ދިވެހި   ވެސް 

މި ރާއްޖެ ވެސް އޮތީ. އަދި    އިންތިހާއަށް ބޭނ ން. ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ ރަނަގޅ ެވެގން މި ރާއްޖެ ހެޔޮ މަަގށް އެޅ ވެން 

ވެސް އޮތީ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ރަނަގޅ ެވެގން. އެހެންނަމަެވސް، މި ރާއްޖޭަގއި ކަންކަން    ރަނަގޅ  މިސްރާބ ން ދާން

އެބަ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. ައޅ ަގނޑ މެން    ބަެއއް ނ ކ ތާތައްދަްއކާއިރ ަގއި    އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ  ،ޮގތ ން  މި ވާ  ހިނާގފައި

ވެރިން ސިޔާސީ  އިސްކޮށް    ރާއްޖޭެގ  ރާއްޖޭަގއި  މި  ބޭފ ޅ ންައދި  ބައެއް  މަ   ެގހަރަކާތްތެރިވާ  ދ ތަްއ  ގ ސަބަެއއް 

ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައި މިހާތަނަށް ކަންކަން ކޮށްފައި ހ ރި ޮގތ ން ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ އަގ  ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ކ ރިމަތީަގިއ  

އަދި ެއ ބޭފ ޅ ން   ،ވާ ޤ ރ ބާނާއި. ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން އެ  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފަ  މިއަދ  މި

އޮތީ   ޮގސްފައި މިނ ވެ  އެ ކ ރާ މަސައްކަތ ެގ ައގ  ޙަޤީޤަތަށް ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި ެއއީ އެްއޗަކަށް  

ހ ރިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގއި މިފަދަ ރާރަކަށް ަގ  ބައެްއެގ އިހ މާލ ން. މި ކަންކަން މިހެން 

ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ައސްލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. އަސްލ  ެއއީ އަސްލ  ނޫން    ކަދެްއކެމ ންވާހަ

އިރ ަގއި މި ރާއްޖެ ދަތ ރ ކ ރި ކޮންމެ މަެގްއަގއި ފ ލ ހ ންެގ ވަރަށް ބޮޑެތި  އިކަމަކަށެއް ނެހެދޭނެ. މި ރާއްޖެ މިހިސާބަށް އަ

ވަނަ އަހަރ  މި   2012  ،މި ރާްއޖެ އެންމެ ބޮޑަށް ވެއްޓިެގންދިޔައީ  ،ޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގއް އެބަ އޮތް. އަދައ ރ ތަކެ

ހިނ ބަޣާވާތެްއެގގައިރާއްޖޭަގއި  އެ    ދިޔަ  ެވއްޓިެގންދިޔަ.  އަދަނަވޅަކަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރާއްޖެ  މި  ސަބަބ ން 

ފ ލ ހ ންެގ ތެރެއިން ބައެއްެގ   ،ވެސް އެބަ އެނޭގވެްއޓ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރައްޔޮތަކަށް ވެއްޓ ނ  

އޮތ ަމކީ އިރ ަގއި ިމއިން ެއްއެވސް ކަމެއް ނ ބެލި އޮތްއި ހެންނަމަވެސް މިއަދ  މިހިސާބަށް އަވެސް އެބަ އޮތްކަން. އެލ   އިހ މާ

އެ   އަދި  މ ސާރަ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  އެީއކީ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަެމއް.  ކަންބޮޑ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރާރ ަގިއާވ  ަގއެއީ 

ބޮޑ ކ ރަންވީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ     ،ސް ތާއީދ ކ ރަންވެ  ނޫން. އަޅ ަގނޑ   ބޮޑ ކ ރަން ނ ޖެހޭ ސަބަބެއް  30ޮގތ ން %

މި ރާއްޖެ  މިއޮ  މި  ދަތ ރ ކ ރަމ ން  ދ ނިޔެ  އަދި  ހިސާބ ން  ހިސާބ ން  ތް  އެބަ   މި  ،ދާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން  އޮތް 

ކ ން   އަދި ކިތަންމެ އަގ ބޮޑ  ޚިދ މަތެއް ކ ރާ ބަޔަކަށް ވެސް ިމ ރާއްޖޭަގއި ނެތް އެްއޗަނޫން  ޖެހޭ ފ ލ ހ ންނެއްބޫލ ކ ރަންަގ

މ ސާރަ  އްއަޅ ަގނޑ މެންނަށެ ފ ލ ހ ންެގ  ނޯންނާނެ.  ކަމެއް  މި    ކޮށްދެޭވނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޮޑ ކ ރަންވީ.  ވެސް 

އަށް ެވސް ބޮޑ ކ ރަންވީ.    40%   ،އެއް ނޫން 30ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އެްއޗަކ ން ައޅ ަގނޑ މެން އެ ބޭފ ޅ ންެގ މ ސާރަ %

ދެއްކިދާނެ ވެސް  ވާހަކަ  އެކަމާ  އެކަން    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި  ކ ރެވިދާނެ.  ދިރާސާވެސް  އަދި 

ށް ކ ރެވެން އޮތީ ކޮން ޮގތެއްތޯ ބަލާފައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް ނަަގިއެގން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސާފ   ،  ވަނަ މަޖިލީހ ންނަވާރައަދި މި    ،އްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ންމި އި   ،ކ ރެވިދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ
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ވާ ކަމެއް ނ ކ ރާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ލ ހ ންނަށް ދެރައެއްވާ، ފ   މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހަކ ން ފ ލ ހ ންނަށް ެގއްލ މެއް

ވަނަ މަޖިލީހ ން ފ ލ ސް އޮފީސް އަދި  ނަވާރަމި    ،ނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ެއނޭގނެއިރ ަގއި ފ ލ ހ ންއިމިހިސާބަށް އަ

ާގނޫނަށް    ،ފ ލ ހ ން ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ޓަކައި  ދިރިއ ޅ މަށް  ރާއްޖޭަގއި  މި  ޮގތ ަގއި  ބަެއްއެގ  ޤަދަރ ވެރި  މީހ ންނަކީ  އެ 

ދިވެހި އެކ ަގިއ މި ޤައ މ ަގއި    ވެރިކަމާފ  ެގނެވ ނ  ބޮޑ  ބަދަލ . އެ ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ މެން ެގނައީ ވެސް އެ ބޭފ ޅ ން ޝަރަ

ވެރިންެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހިންެގ ހިތްތަކ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނާ ެއއީ ޝަރަފ   ،ރައްޔިތ ންެގ ކ ރިަމއްޗަށް އެ ބޭފ ޅ ން ދާއިރ ގައި

ެއއީ ކަމެްއ  ކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  އ ފ ލ މަށް  ޤަދަރ   އެ  މިހާރ    .ދޭތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   އަނެްއކާ 

އެމިސްރާބ  މިހިރީ  ހ ށަހެޅިަގ  ޖަހާފައި  ނޭޅިޔަސްޔަރާރ   އެީއ   ،ސް  ބޮޑ ކ ރާނެ.  މ ސާރަ  ފ ލ ހ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ކެރިފޯރ ންތެރިކަން ހ ރިވަރ ން އަޅ ަގނޑ މެން    ،ވާވަރ ން   ނަށްތިޞާދަށް ބަލާފައި އަޅ ަގނޑ މެންއޮންނަ އިޤ   އިޤައ މ ގަ 

އެ ބޭފ ޅ ންެގ މ ސާރަ    ،ބޫލ ކ ރީަގ  ށް ކާކ ތޯސަރވިސް މ ވަްއޒަފ ންނަ  ވެސް ކ ރާނެ. ދިވެހި ރާއްޖޭެގ ސިވިލް  އެކަން

 ؟ޚާއްޞަކޮށް އެވަރ ެގ ބޮޑ  މ ސާރައެއް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މި ސަރ ކާރ ން ދެްއވާނެ ކަމަށް  ،އަދި ޓީޗަރ ންެގ މ ސާރަ

އަދި ޓީޗަރ ންނަށް ެވސް    .އަދި ސިފައިންނަށް ވެސް ދެއްވާނެ   .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ލ ހ ންނަށް ވެސް ދެއްވާނެ  ،ނޫން

ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ. ަގލަތ   ހާައޅ ަގނޑ މެން   ؛ލަތ ހާ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނެ. އެހެންނަމަެވސް، މި  އޮތީ ބޮޑ ކޮށްދީފަ  އެ

އަޅ ަގނޑ މެން   !ބޫލ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ކ ރީމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅ ވާނީ. ތެދ  ވާހަކައެއްަގލަތ   ހާ

ބޮޑ  ރަނަގޅެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ.   މ ސާރައިެގ ވާހަކަ ދެްއކ މަކީ ެއއީކީ މާކަ  ދިމާކޮށްފައި  އިންތިޚާބަކާ

  ސާފ ސާދާ ހިތ ެގ   މހ ށަހެޅ މަކީރާރ  ހ ށަހެޅިަގއެ    ،ރާރަށް ެއްއކޮށް އަޅ ަގނޑަށް ތާއީދ ނ ކ ރެވެނީަގއަޅ ަގނޑަށް އެ  

ބޫލެއް ނ ކ ރޭ ަގ  ރ ޒަމީރާރެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ައމިއްލަ  ގަ ސީދާ ފ ލ ހ ންެގ މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރަން ހ ށަހެޅި    ،އަޑިން

އެކަމަކ   ރައީސް.  އަމިއްލަ    އިްއޒަތްތެރި  އެބަ  ޒައަޅ ަގނޑ   ރާއްޖޭަގިއ    ،ބޫލ ކ ރޭަގމީރ   މި  ފ ލ ހ ންނަށް  ދިވެހި 

ވަރ ެގ އެކ ަގއި އ ޅެވޭނެ   އިލާ ޮގަވއިެގން ފަޚ ރ ވެރިކަމާޢާއެ ބޭފ ޅ ން    ،ކ ރ މަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެކަށީެގންވާޚިދ މަތް

ރިކަން ވެސް ެއ ބޭފ ޅ ންެގ  ެގދޮރ ވެ އަދި މި މާލޭަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދިރިއ ޅެވޭނެ    .މ ސާރައެއް އެބަ ލިބެންޖެހޭކަން

ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް    ،ބޫލ ކ ރަން. އެހެންވީމާ، އެ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާފައި ަގކަން ައޅ ަގނޑ   އެބަ އޮންނަންޖެހޭނެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ،ށް ޝ ކ ރިްއޔާބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްނައިފަރ  ދާއިރާެގ 

ފ ލ ހ ންގެ  ؛ރާރ ަގ  ވާ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި  ދޫއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކާށި

ރާރަކީ. ރަނަގޅޭ  ަގރާރެއް މި  ަގިމއީ ރަނަގޅ     ،ރާރަކީަގނާޔަތްތައް ބޮޑ ކޮށްދިނ މަށް އެދި މި ހ ށަހެޅި  އިމ ސާރައާއި  

ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ މ ސާރަ   ،ރަން ނޭނގ މަކީމި ސަރ ކާރަށް ާއމްދަނީ މެނޭޖ ކ   ،މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޭނގ މ ން މަސްވެރިން ތިބެންވީ ެގއަށް ަގންނަ   ކ ރަންޖ ނޭބޮޑ ނ ވާންީވ ސަބަބެއް ނޫން. މި ސަރ ކާރަށް އާމްދަނީ މެ

ތްތެރި  ކ ކ ޅ  ނ ަގނެެއއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެރިންނަށް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ޮގތްތަކެްއ ހޯދައިދެވެން އިްއޒަ

މ އައްސަސާތަކަށް އެހެން  މ ައއްސަސާތަކަށް  ،ރައީސް.  ބޭނ ންވެެގން  ،ވަކިވަކި  ދަމަހައްޓަން  ނޫނިްއޔާ    ،ސަރ ކާރ  

ދައ ރަކަށ2023ް އިތ ރ   ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ  ދައ ރެްއ    ،ަގއި  އިތ ރ   ސަރ ކާރަށް 

މ ައއްސަސާތަކެްއެގ މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރ މަކީ މިއީ ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.   ބޭނ ންފ ޅ ވާ ވަކި ؛ކިވަކި ހޯދަންވެެގން ވަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރަށް ައއ މ ެގ ކ ރިން    ،ދިވެހި ފ ލ ހ ންނާ ދޭތެރޭަގއި ިމ ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ ން ވަރަށް ޯގސް 

އ ފެދ ނ  ނ ތަަވސްކަމެްއެގ ތެރޭަގއި ދިވެހި    ވަރަށް ޯގސް. ކ ރީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަެމއް ނިމ ނ  ޮގތާ ދޭތެރޭަގއި އެ

މ އައްސަސާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ    ،ެވސް އ ވާލ މ ެގ ވިސްނ މަކީ  ފ ލ ހ ންެގ  އޮތް ވިސްނ ެމއް. އެހެންވީމާ،  މިީއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

އިްއޒަތްތެރި ީމދެއް ވެސް ނ ކ ރޭ  ންެއއްެވސް ފ ލ ހަކ  ރަނަގޅ  ޮގތެއް ފ ލ ހަކަށް ވާނެ ކަމަކަށް އ   ވެހިސަރ ކާރެްއަގއި ދި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  މިޔ ނިފޯމްރައީސް.  އެްއެވސް   ައޅައިެގން  ޚިދ މަތްދޭ  ސަލާމަތީ  ދިވެހި  އ ޅޭ 

؛ ަގންނަވާ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއް ރަނަގޅ  ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް އެ ބޭފ ޅ ން ދެކެަވޑައެ   ންމ އައްސަސާއެްއ އެމް.ޑީ.ޕީ

ހަ ލީޑަރޝިޕް  ބ ނާފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މަ  އޮފިސަރ ން   ޮގތަކަށް  ބައެއް  ތިބި  މ އަްއސަސާަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ހިތާމަކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ؛ ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާކަމީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވިދާޅ ވެެގން   އް އެބަ  ނިގ ޅަިއަގނޭތަކެގ އް ހަޤާނޫނ އަސާސީން ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ އެތައް  

ދެން ތިއްބަާވ   ،ޔަނ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާެގ އެންމެ އިސް  ބޭފ ޅަކަށް ހ ންނަވައިެގންއެ މަނިކ ފާނ ެގ ޅި

ން ފެންނާތީ  ތަ  މ ރ ތައް ތަންފީޒ ކ ރެވޭޚިލާފ  އަ  ާގނޫނާ  ދޭ  ދެން ތިއްބަވާ އޮފިސަރ ންނަށް  ، ދައްކަަވއިއޮފިސަރ ންނަށް ބިރ 

އަންނަން   އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއްهللا ހިތާމަކ ރަން.  އަންނަންފަ  އަހަރ   އިރާދަފ ޅ ން  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ހ ން. 

ޖެހިލ ންވެވަޑައިަގންނަވާނެއެްއވެސް ފ ލ ހަކ   ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ކަެމއް    ނެތް.  ކަމެއް  ަގންނާނެ  ބިރ ފ ޅ  

ބޯހިޔާސަރ ކާ ލިބެންހ ރި  ފ ލ ހ ންނަށް  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  މިހާރ  ؛ރެްއަގިއ  ފ ލ ހ ންގެ   އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެ  ވެސް 

އޮތީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ަގލ ަގއި   ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ މަޝަރޫޢަށް ވެފައި އޮތް ޮގތް. ހަމަ ަގލ ަގއި ައޅާފައި އެ

  އިލާއަށް ދޭން އޮތް ބޯހިޔާވަހިކަން މި ޢާ  600ާގތްަގނޑަކަށް    .ެގ މަޝްރޫޢ އޮތީ ފ ލ ހ ންެގ ބޯހިޔާވަހިކަމ   އަޅާފައި އެ

ަގލ ގަ އެ   ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  އަޅާފައި  ަގލ ަގއި  އެ  އި އޮތީ  ޮގވާ  އަޅ ވާފައި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ލަން އޮތީ. 
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ޞާ މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ައޅ ަގނޑ މެންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދައ ރ   މި  މަޖިލީހ   ލިޙަށް  ދައ ރ    ންރަްއޔިތ ންެގ 

އެ ބައެއް  އެހެން  ނަމަވެސް،  ބޮޑ ކ ރިހެން   ދިގ ދައްމާލަިއެގން  މ ސާރަ  މ އައްސަސާތަކަށް  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  މަނިކ ފާނ  

ސިފައިންެގ މ ައއްސަސާއަށް ވެސް މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޮގވާލަން    ،ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާއަށް ެވސް

މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،ރާރ ަގިމއަދ  މީެގކ ރިން ހ ށަހެޅ ްއވި    ،މީދ ކ ރަންންއަޅ ަގނޑ  އ އީސް.  އިްއޒަތްތެރި ރަ

ލިބޭނެ ކަމަށް  އެއްޗެއް ދަންނަވާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ރާރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަގމެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހެޅ އްވި  

 އަޅ ަގނޑ މެން  ަގތ މަކީއަނެްއކާެވސް ކ ރިއަށް ވަޑައި އިެގން  އާ މައްސަލަ   އެ  މީދ ކ ރަން. މި މައްސަލައަށްފަހ ންއ   ށްވަރަ

   މިކަމ ަގއި އޮތީތީވެ... ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ެގއަޅ ަގނޑ މެންމިއަދ  ޕީ.ޖީ ގ ރޫޕ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ނެީގ ޕޮލިސް ސަރވިސް    ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ޯމލްޑިވްސް  އެމް.ޑީ.ޕީން 

އެއީ އަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން ކ ރަން އ ޅ ނ  ކަެމއް    ،ވިދާޅ ވީމާއ ވާލަން އ ޅ ނ  ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

ނ ދޭނެ  އިއަދި އެމް.ޑީ.ޕީން އެއްވެސް ރަނަގޅ  ޮގތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ ބޭފ ޅ ންނަށް ހަދަ  ،ނޫން ކަމަށާއި

ވަނީ އެ   ންކާރ ން ރައީސް ޔާމީާގނޫނެއް ޕޮލިހ ންނަށް ހަދާފަ. ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ސަރ   އޮތީ އާ  އެައޅ ަގނޑ މެން   ؛ކަމަށް

ވަރަކަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ން ބަދަލ ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެީއ ޕޮލިހ ންނަށް ކ ރި ރަނަގޅ   ބޭފ ޅާެގ ދައ ރ ަގއި ހަތަރ 

އެ ބޭފ ޅ ން   ދޭތެރޭަގއި ދެރަކޮށް ކަމެއް ބަލާނީ. އެހެންވީމާ، މި ސަރ ކާރ ން  ދެން  ކަމެއްތޯ ނޫންތޯ ދެން  ޕޮލިހ ންނާ 

 ރަނަގޅަށް ކޮށްފައި ހ ރި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ.   ،އް ނެތް ކަމަށްފައެކޮށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؛ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އެހެން އެޖެންޑާައކަށް   ދ ވަހ ެގ މިންވަރަށް ބަހ ސްކޮށް  އި އޮތް މަސައްކަތެއް އެއަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާަގއި ހިމަނާފަ

ދެން އަނެއްކާ ކ ރީ އެޖެންޑާއަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނބ ރި ރ ޖޫޢަވެވޭ ޮގތެއް މަޖިލީހ ެގ އ ސޫލ ތަކ ަގިއ    ،ބަދަލ ވެފައި

 ނޯވޭ. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  
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 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ނ ަގިއ ދައްކާ ވާހަކައަކަށް އޮންނަ ތަޙ ޤީޤެއް ރަނަގޅ ކ ރާނެ ކަމަށް ތަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފ ލ ހ ން މި

ދެރަ އެއީ  ރައީސްއް.  ވިސްނ މެ  ހީކ ރ މަކީ  މާއް ؛އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނ ެގ  ޒިންމާވާ  އ ނިކޮށްެގންޚަރަދަށް  މި   ދާތަކެއް 

ބިލިއަން ރ ފިޔާ    6.5ޗާޕ ކޮށްެގން  ފައިސާ  ފަހަރަކަށް    ދެ ؛ފަހަރަކަށް ޗާޕ ކޮށްފި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ސަރ ކާރ ން ދެ

ރ ފިޔާއަށް ަގތް    30ކ ރީަގއި  ؛ފ ލ ހ ން ަގންނަ ސޮސެޖ   ، ޮގތަކީ  ވީ  ނެރ ނީ. ނެރ ނީމަ މި  ށްތެރެއަ  ެގސަރކިޔ ލޭޝަން 

  35ރ ފިޔާއަށް ބަދަލ ވީ. ތެޔޮފ ޅި    65ރ ފިޔާއަށް ަގތް ކ ކ ޅ  މިއަދ     35ބަދަލ ވީ.  ރ ފިޔާައށް    40  އަދ  މިސޮސެޖ 

ޗާޕ ކ ރީމާ   ފައިސާ  ިމޮގތަށް  ރައީސް،  ިއްއޒަތްތެރި  ތެޔޮފ ޅި  ަގތް  އެހެންވީމާ،  ރ ފިޔާއަށް    95ރ ފިޔާއަށް  ބަދަލ ވީ. 

ނާޔަތްތައް ވެސް  އިހާއަށް ބޮޑ ެވއްޖެ. އެހެންވީމާ ފ ލ ހ ންެގ މ ސާރައާއި  ފ ލ ހ ންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ޚަރަދ ތައް ވެސް އިންތި

މި އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  ރައީސް  ބޮޑ ވާންޖެހޭ  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންެވެގން.  ާގނޫނ   ؛ދެކެނީ  ޒިންމާވާ  ޚަރަދަށް 

މާއްދާއަހަރ ން    އެއް  ، އަހަރ ން  އެއް  ،އަހަރ ންެއްއ    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އެ  ާގނޫނ ެގ  ެއ  ތައް  އައީ 

ދިނީ. އެ ހ އްދަިއެގ ތެރޭަގއި ފިނޭންސް  އަހަރަށް އެ ހ އްދަ  ެއއް ޕްރީލްަގއި  އެ  26ަވނަ އަހަރ     2021ސަސްޕެންޑ ކ ރަމ ން.  

ކަންތައްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދެވަނަ  މި  މިނިސްޓަރ ެގ މައްޗަށް ލާޒިމ ކޮށްފައި އޮންނާނެ   މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބ  ެއ    ،ކަަމކީ  ކ ރި  ައނެއްކާ އެއް އަހަރަކަށް ނޫން ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ؛ފަހަރަށް  ފަހަރަށް، ދެވަނަ

ޕްރީލްާއ ހިސާބަށް އެ  26  ،ޑިސެންބަރަށް. އެހެންނޫންނަމަ  31ދޭތެރެއަށް ވަންނާތީވެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ެގ ފަހަށް ހެދީ  

 ޮގތް އެ އޮތީ ފެންނަން...  ންކޮށްފައި އޮތް އާ ހިސާބަށް އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ކަ 2022ޕްރީލް އެ  26އޮންނާނެ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ 

 .ށްޖާބިރަهللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    .އެންމެންނަށް ވެސް އަންޑަސްޓޭންޑ ވާންޖެހޭނެ  ދެން؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަޅ ަގނޑ 

ހޯދައިދޭންވެެގން   ޮގތެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ަގފ ލ ހ ންނަށް  ވެސް  ޒަމާނ އްސ ރެ  ހ ށަހެޅީ.  މި  ރާރެއް 

ކޮންެމ   ؛ދަނީ ރައީސް، ހަމަޖެއްސ މ ަގއި ސަރ ކާރ ގެ   އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެިވެގން މި ؛ޚިދ މަތްތެރިންނަށް ކަންކަން

ޮގނޑި ފ ރާން    ންމީދ އްސ ރެޙަ އެއީ ދެން އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރ    ،ވަރަށް ކަމެއް ނ ކޮށް  ،ސަރ ކާރެްއެގ ވެސް ބޭކާރ 
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މީހ ން ފ ރ މ ަގިއ މި ސަރ ކާރ ންާއދަކާދައިން  އެ   ؛ތިބޭ ބައިވަރ     ، މައ މޫނ  ސަރ ކާރ  ވެސް  ، ވެސް ހަމަ ޮގނޑި 

އިޚ ލާޞްތެރި    .އްހ ރިހާ ސަރ ކާރެއްަގއި ވެސް ޮއވޭ ޮގނޑި ފ ރާ ގ ރޫޕެ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ސަރ ކާރ ަގއި ވެސް

ހަމަ މީހާއަށް  ކ ރާ  ނ ދީމަސައްކަތް  ބަޔަކ މަސައްކަތް  ،އަގ   ނ ކޮށް  ،ނ ކ ރާ  ކަެމއް  އެއްވެސް  ބޭނ މަކަށް    ، ސިޔާސީ 

ެގ ެގން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނަމ ަގއި ކޮފީ ބޮއި   ،އީސްެގ ބޮޑ  ވާހަކަ ދައްކާ މީހ ންނާއިއެްއކަލަ ރަ

ވެރިން އ ނިކޮށްލާފަިއ    އ ޅޭ ތިރީހަކަށް ޕަސަންޓ . އެ  ެއކަހަލަ މ ސާރަ ނަގައިެގން ާގތްަގނޑަކަށް އެބަ  ،ދައްކާ  މޮޅ  ވާހަކަ

އެްއޗެއް   ފޯހަށް  ފ ލ ސް  ައޅ ަގނޑ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކިޔަނީ.ދޭށޭ  ހިސާބ   މި  އަޅ ަގނޑ   ޖަހައިެގންނޭ  މިއަދ  

ޖެހޭ    އައިސް ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެބަމި ފަހަކަށް ؛ފަހަރަކ   ދަްއކަންޖެހެނީ. ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެވާހަކަ

މަހްރޫމ ކޮށްފަިއ   ގ އް ހަ  ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން އެތައް ބަެއއްެގ  ،ވިލާ ގ ރޫޕަށް ބައެއް އަޅަން. ިވލާ ގ ރޫޕަށް މި އަޅާ ބަޔަކީ

ރަްއޔިތ ންނާ ކޯލިޝަނެއް   ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ވިލާ ގ ރޫޕަށް އަޅާ ެއްއޗެކޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ޑީ.އާރ .ޕީެގ ިވސްނ މަކީ

. ޑީ.އާރ .ޕީން ިއދާއެއް ނޯންނާނޭރައްޔިތަކަށް ވާނެ ފަ  .ޤާސިމަށޭ ފައިދާހަދަންވާނީ. ވިލާ ގ ރޫޕާ ހަދާ ކޯލިޝަނަކ ން ވާނީ  

ޮގތ ން ކްރައިމް   ގެ މިސާލެއް ؛އެީއ ޚިދ މަތް  .ކ ރަނީ ދިވެހި ފ ލ ހ ންނަށް ޮގތެއް ހޯދައިދޭން  އަޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް މި

 ކްރައިްމ  ށް ދާއިރ . ދެން ކްރައިމް ސީނަްއ ނީނދޭ އިންޖީނަކ ކަށް ޕޮލިސް ރިޕޯޓ ކ ރަން ބަލާއިރ ަގއި ިގޔަރ  ބޮކްސެސީނަ

  އޮންނަންޖެހޭ. ތަހ ޒީބ ވާން އެބަހެލިކޮޕްޓަރ   އޯލްރެޑީ ޓޫ ލޯންްގ ޓައިމް. ޕޮލިސް އޮޕަރޭޓ ކ ރަން ޑްރޯން ދޭންވީ.    ،ސީން

  ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސާއި  ،ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާާއއި  ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން. އަޅ ަގނޑ މެން ނ ޖެހޭ މި 

ވި  ފެއިލް ވެ  އިރ  އަދި ރައީސްކަން ކޮށްފަިއ އޮތް ނާޤާބިލ މެއިންޓެއިންކ ރާ ކޮށްެގން  ދެން ތިބި ބަޔަކަށް އެހާ ބޮޑ  ޚަރަދ 

ަގނޑެއް  އަތ ން ނޫނިއްޔާ ހެލިކޮޕްޓަރ   ެގދައ ލަތ ން ބަލަންޖެހޭއިރ ަގއި ނެތޭ އިންޑިއާ މީހ ން ؛މީހާ ވެސް ބަލަހައްޓަން

އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މޭ ؟ ނޭބ ރެންވީލާފައި  ންބޫންހެލިކޮޕްޓަރެއް ބޫ  އޮތް   ކީއްެވެގންތޯ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ޖަހާފައި ؛ވެސް

އަ ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެރިކަމެްއަގއި  ޑީ.އާރ .ޕީެގ  ވާން.  އޮންނާނެ އެޮގތަށް  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާނީ  އެންމެ   ތ ަގއި 

މިނެޓ  ތެރޭަގިއ    5އެނީ މިނެޓ ގައި.    ،ހަޔަސްޓް ލެވަލްަގއި. އަދި މަތިންނާއި ތިރިންނާ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އޮޕަރޭޓ ކ ރެވޭނެ

 ކްރައިމް  ޯއަގނަިއޒް ؛އޭރ ން ކްރައިްމ ސީން ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބަންލާފަ  ބަންބަ  އިލާނަން.ން ވައްޓަ ބައެ ތަނަކަށް  

މި  ސީން ރާއްޖެއަކ .  މިހިރީ.   ނ ހިނާގނެ  ދަްއކޮށްނޭ  ވެސް  ފެސިލިޓީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަންބިލީވަބަލީ  ރާއްޖޭަގއި 

. އެއީ މަދ  އަދަދެކޭ.  އ30ޭ%  ،މި އޮތީ  ފައިހ ށަހަޅާ  ބިލީވަބަލީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ފ ލ ހ ންނަށް މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރަންއަން

ފޯސް ވަރަށް ބޮޑޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިންކްރިމަންޓ  އަިއއްސައެއް ނެތޭ. އަދި   ؛ފޯސްއަށް  ގެ ފ ލ ހ ން  ވަރަށް ޒަމާންެވއްޖޭ

ދީފައެއް ޒަމާނީ    ވަސީލަތްތަކެއް  ހ ންނަންޖެހޭނެ.  ހަތިޔާރ   ނެތޭ.  އ ޅަނދ ފަހަރ   ޒަމާނީ  ހ ންނަންޖެހޭނެ. 

އޭތި  ؟ކީްއކ ރަންހޭ  ފަ.އަޅާ  އޮތޭ  އ ޅަނދ  އެތާ އެބަ  22އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނައިބާިއ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދ އްވަން  ރަ

ީމދެއް ނ ކ ރަމޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ންއަޅ ަގނޑ މެން އ .  ށްފ ލ ހ ންނަދޭށޭ    ބަބަން،  !ލާފައި ހެލިކޮޕްޓަރެއް ަގންނާށޭއިވިްއކަ
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ފައި ކިބައިން  ބޭވް  ފ ލ ހ ންެގ  ެގސްޓަރ ސަރވިސް  ދޭންވާ  މީހ ންނަށް  އެ  ލައްވާ ޓ ޖެނ ންާވިއރ   ބޭފ ޅ ން  އެ  ނ ދީ 

އެއީ   ނ ކ ރެވޭނޭކަތެއް  ސައްމަ ރައީސް.  މިއިްއޒަތްތެރި  ފެއިލްެވެގން  އަމަން  އިންޓަރނަލް  ޤައ މ ެގ  ކަަމކީ.    އ ޅޭ  އޭ 

ޖެހޭ.   ން އެބަޤަދަރ ވެރި ފ ލ ހަކަށް ވާ  ،ކ ރ މަށް ޓަކައި ދިވެހި ފ ލ ސް މީހާ  އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ   !  ކޮށްެގންނ ވާނޭ  މި ދައ ލަތ ން އެކަން  !ނ ކ ރާށޭރީބ  ޣަޖީބަށް ވެއްޓިެގންޮގސް ބަޣާވާތްކ ރާ ހިސާބަށް އެ މީހ ން  

ދަންނަވަމޭ އަޅ ަގނޑ .  ނ ދޭނަމޭ އެހެނެއް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ން ކ ރާ މަސައްކަތަށް ޝ ކ ރ ހަމަ މިތާ ހ އްޓަކާ ހަމަ ވިޔަކަ

މެ މޫސ މަކީ ެވސް ބަހާރ  މޫސ މޭ. އިންތިޚާބ ތައް މި އޮތީ ކ ރިއަށޭ. އެހެންވީމާ، ބ އްދިެވރިވާނީ ދިވެހި ފ ލ ހ ންނަށް ކޮން

 މ ސާރަ ބޮޑ ކޮށްފައި އެ ބޭފ ޅ ން...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ޙ ސައިނަށް. ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ކެންދޫ ދާއިރާެގ

ގ ޅޭ ޮގތ ން މިހެން   ބަޔަކަށް މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރ މާ  ވަކި  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރ މ ެގ

ހ ރިހާ ދާއިރާތަކ ަގއި ވެސް އޮތް ކަންބޮޑ ވ މެއް. ދައ ލަތ ަގިއ    އީއަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި  ،މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅ ނަސް

އަދި އެކްސްޕެކްޓ  ވެސް    ،ވޭބަޔަކ  ހަމަ ބޭނ ން  ކ ރާ ވަރަށް ިގނަރާ އަދި ސިވިލް ސަރވިސްަގއި މަސައްކަތްކ މަސައްކަތް

 ، ިއރ އިރ ކޮޅާ ެއކިެއކި ދިމާލ ން  ،މިއީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ެގނެވޭނީޮގތެއް    އަދި އެދޭ

ދައ ލަތ ަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ މެން އެކަށަައޅަންވީ   ވަކިވަކިން ެއޑްހޮކްކޮށް ވަކި ދާއިރާތަކ ެގ މ ސާރަ ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ގައި

އަހަރ     1އަހަރ ން   3 ؛ންފްލޭޝަން އެ ައންނަ ޮގތަށް ކޮންމެ އަހަރަކ  ވެސްކ ރާ ހ ރިހާ ދާއިރާތަކަށް ވެސް އިޚިދ މަތް

އަދި    ށްއަހަރ  ނަމަވެސް، ވޭތ ެވދިޔަ މ އްދަތ ަގއި އިންފްލޭޝަން އ ފ ލ ނ  މިންވަރަ  1އަހަރ ން    4ނަމަވެސް، ނ ވަތަ  

ބޮޑ ވަ  ާގތްކ ރ މާ ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް  މ ސާރަ  ވެސް  ދާއިރާތަކަށް  ހ ރިހާ  މިކަން  ެއކީަގއި  ޮގތަކަށް  އަންނާނެ  މ ން 

  ނޫނިްއޔާ  ،ކޮންމެ ސަރ ކާރެއް ވެސް ކ ރިއަށް އޮންނަ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށްފައި  ،ޮގތަކީ   ވާ   އެކަށަައޅަންވީ. މިހާރ  މި

ވަ ވާ  އަންނައިރ ަގއި  ބޯމަތިެވެގން  ިގނަ އ އިންތިޚާބ   ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އ ޅެެގން  ކ ރަން  މިކަން  ޮގތ ަގިއ  ފަހަރަށް   ދެއްެގ 

ކޮންމެ  ؛ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ކަށް ކަންތައްތައް މިސްރާބ  މިޔަވ ރެ ޯގސް ދިމާ  ން ނެރެންޖެހޭ ނަތީޖާއަށްއެކަމ 

  6އިންފްލޭޝަން އިތ ރ ވީ. ޖެހިެގން އައި އަހަރ  % ؛އިންޓްރަސްޓ  ިއތ ރ   5އަހަރަކ  ވެސް މިސާލަކަށް އަހަރެއްަގއި %

ެއ އޮތީ    15% ތެރޭަގއި    ެގއަހަރ    3ހެންވީމާ، ިމ އޮތީ ާގތްަގނޑަކަށް  އިތ ރ ވި. އެ  4އިތ ރ ވި. ޖެހިެގން ައއި އަހަރ   
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މަދ  އެއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ  ބޮޑ   ބޮޑ ވެފައި  ވެދާނެ.  އެމް.އެމް.އޭއިން   ވެސް  އަހަރަކ   ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ވެދާނެ.    ވެސް 

 އެއް އަހަރަކ ން    3އެހެންވީމާ، ކޮންމެ    ހިސާބ ކިތާބ  އެބަ ނެރޭ ދައ ލަތ ން އިންފްލޭޝަން މަތިވާ މިންވަރ  އެނޭގނެ.

ސްޓ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން މިކިޔާ ރިއަލް ނ ވަތަ ރިއަލް އިންކަމަށް ެގންނަންޖެހޭ އެޖެސްމަންޓ   އަހަރަކ  އިންފްލޭޝަނަށް އެޖަ

ނަށް  ނަރ ހ ން  ،ޓީޗަރ ންނަށް ވެސް  ،ސިފައިންނަށް ވެސް  ،ފ ލ ހ ންނަށް ވެސް ؛އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ ދާއިރާތަކަކަށް ވެސް 

ކ ރިއެރ ން   ެއންމެންނަށް ވެސް  ،ސިވިލް ސަރިވސްަގިއ އ ޅޭ މީހ ންނަށް ެވސް  ، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވެސް  ، ސްވެ

ލިބޭނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް މިކަހަލަ ރާވަން. އެހެންވީމާ، އެއިރެއްަގއި ހ ންނަ އޮންނަ ސަރ ކާރަކ ން 

ސިސްޓަމެޓިކް ސިސްޓަމެްއެގ ތެރެއަށް    ،ށްދެއްވާ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި މިކަން ނޯވެރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ހެޔޮފ ޅ ކަމ ން ކޮ

 ކޮންމެ ހަތަރ ނޫނީ    ،އަހަރ   އެއްއަހަރަކ ން    3އ ސޫލެއް ޮގތ ން އެ އަންނަ އަހަރ ތަކަކަށްފަހ  ކޮންމެ    އި،މިކަން ލަ

ެގންނަންޖެހޭ އެޖަސްޓްމަންޓްސް    ެވސްއަދި ކޮންމެ ދާއިރާތަކަށް  އި،އަހަރ  ޕޭ ކޮމިޝަނ ން މިކަން ބަލަެއއް  ކ ން  އަހަރަ

ވާހަކަ ހަމަ ބ ނެލ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ންކ ރީ.   ޮގތަށް މިކަން ކ ރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި  ެގންނަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށިދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އެއީ ކާ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ

 ރާރ  މި ަވގ ތައް މަޑ ކ ރާނަން. ަގ

އަށް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ިމއީ ވަރަށް   7.4އެއަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  -{ 7.4} 

ޤާނޫނ އަސާސީ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް    ،ފަހަރެއްެގ މަތީން  މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެ

ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކ ލެވިެގންވާ ޮގތް    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި ވަނީވަނީ ހ ށަހަޅ އްވާފަ.  

 19ޤާނޫނ ައސާސީއަށް ީމެގކ ރީަގިއ މި    ،ފަހަރ  ެވސް ހ ށަހަޅ އްފައި ވަނީ. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ   ދެ  ،ބަދަލ ކ ރ މަށް

އިޞްލާޙެއް ެގނެިވއްޖެ. އެއީ ެއސް.އީ.ޒެޑް ހެދ މާއި، ބިން ވިއްކ މ ެގ ހ އްދަ ލިބިފައި   3  ،އިޞްލާޙެއް  2 މަޖިލީހ ން  ވަނަ

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގިއ    ،އަނބ ރާލ މަށް ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙ . އަދި ެއއަށްފަހ   ދެވިފައި އޮތް އިޞްލާޙ ހ އްދަ ؛އޮތް އިޞްލާޙ 

އަހަރަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙ . އަދި    5އަހަރ ން    3ންސިލ ތަކ ެގ މ އްދަތ   ބ ނާ މ އްދަތ  ނ ވަތަ ކައ    އެ

ތަނ ަގއި   ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މިކ އްލި ނ ރައްކަލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންތަކ ެގ    ،މީގެއިތ ރ ން

. މ ކ ރީން އިޞްލާޙެއް ެގނައ ަމށް ނ ހަނ  މަސައްކަތްއެ ދ ވަހ  ެވސް ޤާނޫނ އަސާސީއަށް އަޅ ަގނޑ މެ  ،ފ ންކޮށް ދެކެވި

ޤާނޫނ އަސާސީއެ ،  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފ ރަތަމަ  އެއީ  ދިެވހިރާއްޖެއަށް  ލިބ މަށްފަހ ،    އެ   ،ަގއި 1932އް 

އަޅ ަގނޑ    ެގނެވިއްޖެ.  ިއޞްލާޙ ތައް  ތަފާތ   ޮގތ ަގއި  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  މިހަނދާންވާ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ދަނީ    މިހާރ  
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ޞްލާޙެއް ެގނައ މަކީ ެއއްވެސް ހާލެއްަގއި ފަސޭހައިން ކ ރެވެން އޮތް ކަމެްއެގ . ޤާނޫނ ައސާސީއަށް އިށްވަނަ އިޞްލާޙ14ަ

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ން ކ ރިއަކ   ޮގތ ަގއި ކ ރިަގއި  ީމެގ  ެގންނަނީ  ،ނޯވޭ.  އިޞްލާހ   ެގންނަ    ، ޤާނޫނ އަސާސީއަށް 

މަޖިލި މަޖިލީހ ޚާއްޞަ  އެ  އެްއކ ރ މަށްފަހ ަގއި  އެންމެ ންސް  އެހެންނަމަވެސް،  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ފަ  .  ހ ން 

މަޖިލީހ ން  އިޞްލާޙ  ރަްއޔިތ ންެގ  މިއިޞްލާޙ ެގނެވ ނ އިރ ަގއި  ޮގތަށް  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ވަ  ެގނެވޭ  ބަދަލ ކޮށްފަ.  ނީ 

ހިންާގ އ ސޫލަށް  ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަން ހިންގ މަށް  ،ސް ކޮމިޝަނ ެގ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިފައިވާއިރ ަގއި ޖ ޑީޝަލް ސަރވި

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަބަދަލ ެގ ބަރ ލަމާނީ   ،މިހާރ  މި އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމ ެގ ބަދަލ ަގއި އެދޭ.    ކ ނައ މަށް އެތައް 

  އްޖޭެގ ެއތައް ރައްޔިތ ންނަކާއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އެތައް މެންބަރ ން ވެސް އެދޭކަމީ ޝައްކ  ނިޒާމެއް އޮތ މަށް ރާ

ޤާނޫނ އަސާސީައށް އެ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މަށް ެއބަ އެދޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ން  ކަމެްއ ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ހިނާގ

މިކަމާ ގ ޅޭ   ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބ ކ ރާ ޮގތް ނ ަވތަ ރައީސ ޖ މްހޫރިއްޔާ ވޯޓ  ލިބެންޖެހޭ އަދަދ  ،އެބަ އެނޭގ

ފާޅ ކ ރޭ.   ޞްލާޙ ކ ރ މަށް ރަްއޔިތ ން އެބަ ޚިޔާލ އި  ޤާނޫނ އަސާސީ  .ޮގތ ން ވެސް ރައްޔިތ ންެގ މެދ ަގއި ބަހ ސް އެބަހ ރި

ތެރޭަގއި  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އިޞްލާޙ ެގ  ެގނެވޭ  މިނިވަން   ،ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ައސާސީ 

ށް  ިމކަން ކަމަށް ބަދަލ ެގނައ މަ  ،ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތައް،  މ އައްސަސާތަކާއި އަދި އ ފައްދާފައިވާ މ ައއްސަސާތައް

ވެރިކަ  ދިވެހި  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  އެދޭ.  އެބަ  ެމންބަރ ންނެއް  ިއއްޒަތްތެރި  އެތަްއ  ތިބޭ ވެސް  ހަވާލ ެވ  ހިންގ މަށް  ން 

މ ަވއްޒަފ ންނާއި  ހިންާގ ؛ސިވިލް ސަރވަންޓ ން  ،ދައ ލަތ ެގ  ެވރިކަން  ތިބޭއެ  ކަނޑައެޅ މަށް  ޮގތް  ރައްޔިތ ން    ،ންވީ 

އެތައް ބަިއވަރ     ،ޮގތަކީ  ތ  ބެލެހެއްޓ މަށް ޤާނޫނ އަސާސީ ވިސްނިހަލަސްމަސީ މީހ ންނާއި ދެމެދ   ކ ރާ ސިޔާއިންތިޚާބ 

މި    ،މިނިވަން މ އައްސަސާތަކެއް އ ފެއްދީ. މިއަދ  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙަކީ

މ އައްސަސާައކަށް   މ އަްއސަސާތަކ ން  މިނިވަން  އިޞްލާޙެއް އިޞްލާޙ ދެންނެވި  ހ ށަހަޅ އްވާ   .ެގނައ މަށް 

ނ ވޭ. އެހެންވީމާ، އާންމ  ާގނޫނަކ ން   ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ އަދަދ  ޤާނޫނ ައސާސީަގިއ ބަޔާންވެެގނެއް  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ކަންބޮޑ ވާ ރައްޔިތ ން  ެއެވސް  ބަދަލ ވެދޭ.  އެބަ  އަދަދ   ކޯޓ ެގ  ސ ޕްރީމް  ޢަމަލ ކ ރަ  އަބަދ ވެސް  މިކަމެއް.  ދާ    މ ން 

ންޖެހޭ. މެންބަރަކ  އިންތިޚާބ ކ ރާ  ކަށްހާސް ރައްޔިތަކަށް އެބަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޮގނޑިއަ  5ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  

ދަނީ އިންތިހާއަށް އިތ ރ ވަމ ން. އެތައް ރައްޔިތ ންނެްއ    މިޮގތަށް މިކަން އޮތ މ ން މަޖިލީހ ެގ އަދަދ  އަހަރ ން އަހަރަށް މި

ެގނައ މަށް އެބަ އެދޭ. ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ތަފ ސީލެއް ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ  ނ އަސާސީއަށް އިޞްލާޙ  މިކަމާ ގ ޅިެގން ޤާނޫ

ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ެއހެންވީމާ،  ރަްއޔިތ ންނެއް އެދޭ.    ،އޮތ މަކީ ބޭނ ންތެރިކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އެތައް މެންބަރ ންނެއް ވެސް

މަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ހަނ  މަސަްއކަތްކޮށްފީމ . އަޅ ަގނޑ  ސިޔާސީ  ދ ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް ެއކ ަގއި ެގނެވޭނެ ޮގތެއް ހޯ

މަހިބަދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އޮތް ޮގތަކީ   ޕާޓީތަކ ަގއި ވެސް އެދިއްޖައިމ . އަދި މިހާރ  މިކަން ހިނާގފަިއ މި

 ިއ،ެގންނަވަ  މި އިސްލާޙ    ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވިސްނަާވނެްއކާވެސް. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  ވަނީ ހ ށަހަޅ ްއވާފައި އަނެ  މި
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މީެގ ހ އަދި  ެގންނާން  ދެން  އިޞްލާއިތ ރ ން  އ ސޫލ ތަކެއްޙ ރި  ެގނެވޭނެ  މިއާެއކ ަގއި  ޕާޓީތަކ ން    ،ތައް  ހަމަތަކެއް 

ލަސްނ ކ ރަްއވައި ހޯއްދަވަ ެގންނަންޤާ  އި ،  އިޞްލާޙ ެގންނެވ ނޫނ އަސާސީއަށް  މިހާރ މަށްޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ   ިމ  .   

މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  އިޞްލާޙ  ޤާފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  ހ ށަހަޅ އްވާ  ނޫނ އަސާސީއަށް 

 ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ މަށް. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ޖ ޑީ ޤާޝ ކ ރިއްޔާ  ޮގތް ޝަލް  ނޫނ އަސާސީެގ  އޮތް  އެކ ލަަވއިލާފައި  ކޮމިޝަން   ، ސަރވިސް 

ކ ރަމ ން ޒ ނޫނ އަސާސީ ތަންފީޤާކ ރަމ ން އަންނަ  ޒ މި ތަންފީ  ،ނޫނ ައސާސީ އިޞްލާޙ ކ ރެިވެގންޤާމި   ؛ނޫނ އަސާސީޤާ

ޚާއްޞަކޮށް  ؛އަންނަތާ ތޭރަސާދަ އަހަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދިމާވަމ ންދާ މައްސަލަތައް

ދިޔ ން ހ އްޓ ވ މ ެގ ވައ ދަކީ މިއަދ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ރިޔާސީ ފޫޒ ތައް އެކި ދާއިރާއިން އެކި ފަހަރ  ވަންނަމ ންދާނ 

ިގނަ ސ ވާލ ތަކެއް ނޫސްވެރިންނާ  ، ބ ެގޚާއިންތި ޮގތ ން  ަވއ ދ  ފ އްދ މާ ބެހޭ  ަވއ ދެއް. އެ  އަދި    އި ެއ ދ ވަސްވަރ ެގ 

މި އަހަރ ެގ    ،އެންމެ ފަހ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ ވައ ދ  ފ އްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވީ   ، ޮގތ ން ކ ރެްއވީމާއެކިއެކި ޮގތް

ފަހ ކޮޅ  ނ ވަތަ މި އަންނަ އަހަރ ެގ ކ ރީކޮޅ . އަޅ ަގނޑ  ޖޭ.ެއސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ނ ވަތަ ޖޭ.އެސް.ސީ ބަދަލ ކ ރަން 

ވަނަ  ހަތްނޫނ އަސާސީެގ  ޤާއްޔާެގ  . ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިންނަ ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހަޅާ ސަބަބ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލާ

ޖ ޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެކ ލަވައިލ މަށްފަހ  އެ ކޮިމޝަނަށް ފާއިތ ެވެގންދިޔަ ބާރަ   ،ބާބ ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން

ޮގސްފަ ފާހަަގވެެގން  ބޮޑަށް  އެންމެ  ތެރޭަގިއ  ަމއްސަލަތަކ ެގ  ދިމާވެފައިވާ  ތެރޭަގއި  ޖ ޑިޝަލް   ،ވަނީ  އިއަހަރ ދ ވަހ  

އަްއޔަންކ ރ މާ  ސަރވިސް މީހ ން  ހިމެނ މަ  ިއ،ކޮމިޝަނަށް  ކޮމިޝަނ ަގިއ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ށްއެ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އަދި އެ ކޮމިޝަނަށް މީހ ން ހިމެނ މ ެގ ސަބަބ ން   ،ކޮށްނޫނ އަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގ މަތީން މީހ ން ައްއޔަންޤާ

ހެދ މ ެގ ބާރ ެގ  ނިންމ ތަކ ަގއި ވެރިކަން ހިންގ މ ެގ ބާރާއި ާގނޫނ ކ ަގއާިއ އަދި ނިންމާއެ ކޮމިޝަނ ން ބަލާ ަމއްސަލަތަ

ޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިމެނި،  ބޮޑަށް  އިންތިހާއަށް  ޮގތްކިޔ ން  ބާބ ން  ހަތްނޫނ އަސާސީެގ  ޤާނ ފޫޒާއި  ވަނަ 

. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެއްލ ކަމަށް ހ ރަސްެއޅެމ ންދިޔ މެިގމ ސްތަ  އިޢަދ ލ އިންޞާފ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ބާރަށް ލިބިދޭ މިނިވަންކަމާ

މ ސްތަޤާޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ަވކިން  ބާރ   ތިން  ފ ރ ޞަތ    އިއްލ ކަމާޤިނޫނ އަސާސީަގއި  ހިންގ މ ެގ  އެކ   މިނިވަންކަމާ 

ފަރ މާކޮ  ޢަދ ލ އިންޞާފ   ،ލިބިެގންދާއިރ  ޓަކަިއ  ހިފެހެއްޓ މަށް  ހަމަމަގ ަގއި  ބާރ   ޖ ގާއިމ ކ ރ މ ެގ  ޝަލް  ޑީށްފައިވާ 

ާގނޫނ  އެކ ލަަވއިލ މ ަގއި  ކޮމިޝަން  ތަމްސީލ ކ ރާ ސަރވިސް  ފަރާތ ން  ބާރ ެގ  ހިންގ މ ެގ  ވެރިކަން  ބާރާއި  ހެދ މ ެގ 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން އެ ފަރާތްތަކ ން ބައިވެރިެވެގން ޖ ޑީ  ،ފަރާތްތަކަކީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށްވ މ ެގ ސަބަބ ން 

 ، އާއި ނިންމ ންތަކ ަގއި ސިޔާސީ ނ ރަނަގޅ  ނ ފޫޒާ ބާރ  ެއކ ލެިވެގންދިޔ ން ހިމެނޭތީމާބަލާ މައްސަލަތަކ ަގޔާިއ އަދި ނިން
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ޤައ މ ތަކ  ކ ރިއަރާފަިއވާ  ޖޫރިސްދ ނިޔޭެގ  ކައ ންސިލ ޑިެގ  ޖ ޑީޝަލް  ޖ ޑީކްޝަންތަކ ަގއި  ސަރވިސް  ތަކާއި  ޝަލް 

ބާރ ން އެކަހެރިވެ،   އިނަގޅ  ސިޔާސީ ނ ފޫޒާނ ރަ އި،ކޮމިޝަންތައް އެކ ލަވައިލ މ ަގއި ރިޔާޢަތްކޮށްފަިއވާ ހަމަތަކަށް ބަލަ

ޖ ޑީ  ޮގތެއްަގއި  ޮގތ ން ޕްރޮފެޝަނަލް  ގާއިމ ކ ރެއްވ މ ެގ  މާޙައ ލ   މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި  ކޮމިޝަން    ،ޝަލް ސަރވިސް 

  ވަނަ މާއްދާގެ   82ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކ ލެިވެގންވާ ޮގތް ބަދަލ ކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ޖ ޑީ

ރަީއސް އިއްޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅިން.  ބިލ   މި  އަޅ ަގނޑ   ޖ ޑީ ؛ ދަށ ން  ވެސް  ކޮމިޝަނަށް ިއއްޔެަގއި  ސަރވިސް  ޝަލް 

  މ  ެގއްލޭއިރ ަގއި ެއ މީހ ންނަށް އިތ ރަށް ަވޒީފާާގލިބިދޭ ޮގތަށް މިތާނަގއި ފަނޑިޔާރ ން ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ން މަބާރ 

 އިބިރ ދައްކަ   އިފޯރ ވަ  ބަ ދޭ. ޖޭ.ެއސް.ސީއަކީ އެ ތިބޭ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ނ ފޫޒ އަދާނ ކ ރެވޭ ބިލެއް ވެސް ހ ށަހަޅައިެގން އެ

ވާތީ، މިއަދ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް    އަދި ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި އޮންނަ ހ ކ މަށް އަސަރ ކ ރާ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރާ ތަނަކަށް

ނ ވަތަ ރަްއޔިތ ންނަށް   ،ޢިއ ލާންކ ރަްއވާފައިއެ ަވއ ދ  އޮތީ    ،ޔައީތީދި  ވެސް އެ މަންޒަރ  އޭރ ަގއި ތަޖ ރިބާކ ރެވެމ ން

. އެހެންވީމާ، އެ އަހ ދ  ފ އްދ މަކީ ވެރިކަން ނިމ މ ެގ ކ ރިން މަޖ ބޫރ  ކަމެއް. ރައްޔިތ ން އެ މިންއަޅާނެ. ވެފަ  އަހ ދެއް

އްވ މ ެގ ކ ރިން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެއަކ  އަޅ ަގނޑަށް ފ ރ ޞަތ ދެރައްޔިތ ން އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ހިސާބ ޖަހާނެ.  

ނޫނ އަސާސީަގއި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ  ޤާތަފާތ  ވާހަކަފ ޅ ތަކެއް ދެއްކެިވ. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ 

ނޫނ އަސާސީ ހަތަރ  ފަހަރ  ޤާނޫނ އަސާސީ އ ފެދ މަށްފަހ  މިހާތަނަށް  ޤާދެއްކެވި. މި  ޮގތ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ާވހަކަފ ޅ 

ފަހަރ ބަދަލ  ހަތަރ   ތިނެކޭ  . ކޮށްފި.  ވިދާޅ ވީ  ރައީސް  ކަމަކީ  .އިއްޒަތްތެރި  އެއް  ބަދަލ ކޮށްފި.  ފަހަރ    ،ހަތަރ  

  ގެ ާއއި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނައިބ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،އަނެއް ކަމަކީ.  ނޫނ އަސާސީއަށް ޗެޕްޓަރެއް އިތ ރ ކ ރ ންޤާ

އެމް.ޑީ ޚާްއޞަކޮށް  އެއީ  ހަގ ކ ރ ން.  މެންބަރ ންއ މ ރ   އޮތް ސަރ ކާރާ   ،.ޕީެގ    އެއްބަިއވެެގން   ޕީ.ޕީ.އެމާ  އި،އޭރ ަގއި 

ނޫނ އަސާސީ ބަދަލ ކ ރާ ވަރަކަށް ޤާކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭރަކ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީއެއް  

ސާޅީސް އަށެްއ ވަރަކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ލިބިފައެއްނ ވޭ. ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ަގއި އޭރ ަގއި ޕީ.ޕީ.އެމ ން ތިބެނީ  

ދ ވަސްަވރ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ން  ތެރޭަގއި    ،އެހެންވީމާ،  ވެރިކަމ ެގ  ޔާމީންެގ  ރައީސް  ޚާއްޞަކޮށް 

 އޮތް  އަޅ ަގނޑ މެން ެގނެސްފައިއެކ     ނޫނ އަސާސީއަށް ެގނެސްފަިއވާ ދެ ބަދަލަކީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފ ރިހަމަ ތާއީދާ ޤާ

މަތ ތަްއ  ހ ދެ ބަދަލ . އެހެންވީމާ، ޭއަގިއ ކޮންމެހެން ރައީސް ޔާމީނ ެގ ނ ވަތަ ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ަގއި އެ ތ 

އޭެގއިތ ރަށް  އް އެޅ  ނޯންނާނެ.  އެމް.ޑީ.ޕީއަކަށް  ހަްއެގްއ  ެއްއވެސް  ބަެއއް ޤާވ މ ެގ  އޮތް  ެގނެސްފަިއ  ނޫނ އަސާސީއަށް 

އެއީ   .ފަހ  އެ ބަދަލ ތައް އަނެއްކާ އަނބ ރާ ރ ޖޫޢަ ވެސް ކ ރި  ހ ވާކ ރ މަށް  ،ފަހ   ބަށްޚާއިންތިރިޔާސީ   ؛ބަދަލ ތައް

ތަކާ ބެހޭ ބާބަށް ނޫނ އަސާސީެގ ލޯކަލް ކައ ންސިލ ޤާކ ރިން    ތިންވަނަ ބަދަލ . އަނެއްކާ މިދިޔަ ދޮޅ  އަހަރެއްހާ ދ ވަސް

ސް އާންމ   ން މަޖިލީހ ން. އަދި އެ ބަދަލ ެގނައީކީ ވެވަނަ ރައްޔިތ ނަވާރަބަދަލ ެގނައީ މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން. މި  

ިގނަ މަޝްވަރާތަކެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކ  ވެސް    ައދި މާ  ،ނޫންެގނެއް  ރައްޔިތ ންެގ މަޝްވަރާއަށް ެވސް ހ ޅ ވާލައި 
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ފާހަަގކ ރެއްވި ކޮށްެގން ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން.  ހ ޤާ  ،ޮގތަށް  ނެއް  އެބަ  މައްސަލަތަކެއް  ރި. ނޫނ އަސާސީަގިއ 

ބަިއެގ   ެގނަިއއިރ  އެއް  ނޫނ އަސާސީ ވ ޖޫދަށްޤާއ ލެއްަގއި.  ޙަނޫނ އަސާސީ ވ ޖޫދަށް ެގނަީއ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ މާޤާ

ރައީސް ަމޢ މޫންެގ ވެރިކަން ކޮންމެ ވެސް ޮގތަކ ން ބަދަލ ކ ރަން ނ ވަތަ ރައީސް މަޢ މޫން ވެރިކަމ ަގއި  ،  ވިސްނ މ ަގއި އޮތީ

ކ ރެވޭނެ ނިޒާމެއް މިތާނަގއި ގާއިމ ކޮށްފަިއ  ކަންކ ރާއިރ  ވީހާެވސް އ ނދަޫގ ޮގތަކަށް ވެރިކަންއެ ބޭފ ޅާ ވެރި  ،ހ ންނެވިޔަސް

ޤައ ެމއްެގ  ބައެްއ މާއްދާތައް ބަދަލ ކ ރިއިރ     ،ރ  އިކ ރެވ ނ ޚާއްޞަ މަޖިލީހ ަގިއ މަސަްއކަތް  ، ވަނީ  ބޭއްވ ން. ނަތީޖާއަކަށް

ވިސްނާޤާ އޮންނަން  ބީދައިން  އޮންނަންީވ  ނޫން. ނޫނ އަސާސީަގއި  އެޮގތަކަށެއް  ހ ރީ  މާއްދާތައް  ބަެއއް  ވިސްނ މ ަގއި 

ރާއްޖޭެގ    ،ދެންމެައކ  ފާހަަގކ ރެއްވި   ބަދަލ ތަްއ މި އަންނަނީ މި ސަބަބާ ހ ރެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ

ހ ން އ ފައްދަމ ން ދިޔަ ދ ވަސްވަރ   ނޫނ އަސާސީ ޚާްއޞަ މަޖިލީޤާބެހޭ ޮގތ ން. މި    މާވެރިކަން ހިންގ މ ެގ ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރ 

ެއޮގތަށް   ؛. އެ ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ އެ ދ ަވސްވަރ  އޮތް ޮގތްލާފަ  ވަނީ ވޯޓެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމާ ބެހޭ ޮގތ ން

ތޭރަވަރަކަށް   ދިޔަތަރ ތީބ ކޮށްެގން މި އަންނަނީ މިނޫނ އަސާސީ އ ފައްދާފައިވަނީ. އަދި އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ޤާބަލައިެގން  

އަހަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ. މިއަދ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި ވިދާޅ ވާ މަްއސަލަިއަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ ވިސްނ ން  

ޯގސް  ބެލ ަމކީ  ނެތްތޯ  އޮތްތޯ  ވެސް    އެޮގތަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ބާރ   އެ  ނ ދަންނަވާނަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމެކޭ 

ދިވެހި ރައްޔިތ ން    ، ކޮމިޝަން މެދ ވެރިކޮށްތ ންެގ މަޖިލީހަށް ވެސް ލިބިެގންވޭ. އިލެކްޝަންސް  ލިބިެގންވޭ އަދި ރައްޔި

ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރަން ފެނޭތޯ ނޫންތޯ ބެލ މ ެގ ބާރ . އެީއކީ އަޅ ަގނޑ ެމން އެކަނި ކ ރަން އޮތް ކަެމއް  

ވެސް އޮތް ކަެމއް ނޫން. މިކަމ ަގިއ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ވިސްނ ން ހ ރި    އަދި ެއއީކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެއކަނި ކ ރަން  .ނޫން

ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ     ،ފާޅ ކ ރަްއާވފަ. ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ ވިސްނ މަކީ  ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީެގ ރައީސް އޮތީ ޚިޔާލ 

  ، މިހާރ  އޮތް ޮގތ ން  ސިސްޓަމ   ރާއްޖޭެގ  ، ވެފައި  އޮންނަންވާނީ ރިޔާސީ ނިޒާެމްއ ކަމަށް. އެއީ ރާއްޖެައކީ ކ ޑަ ޤައ މަކަށް

ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލ ކޮށްފި ކަމަށް ފޯރ ވާ މީހ ންތައް ރާއްޖޭެގ ބަރ ލަމާނީ    ނ ފޫޒ އަދި    އި ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަފާރިވެރިންނާ

ނެތީ  ސްދާދިޔ ން އައިކޮންޓްރޯލްނެގ މަށްފަހ  ރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ ތައް އަބަދ  ބަދަލ ވެެގންދާ  ެގރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ވާނަމަ،  

ެގންދިޔ ން. ޭއެގ    ށް އައޮތް ޮގތަށް ކ ރި  ރިޔާސީ ނިޒާމެްއަގިއ މިހާރ  ވެސް މި  ، ރައީސް ޔާމީންެގ ވިސްނ ންފ ޅ  އޮތީ

ނޫން  ،މާނައަކީ ވާހަކަެއއް  ބަދަލ ނ ވާނެ  ނިންމައިފިއްޔާ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ޮގތ ގައި.    ،ރައްޔިތ ން  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ  

މިހާރ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގިއ ސ ޕަ މެޖޯރިޓީ   ،ނެގ މަކީ  ޓެއްނ ފެންނަ ވޯއެހެންވީމާ، ރައްޔިތ ންެގ ފެންނަ

ތޯ. އޭރަށް އެނޭގނެ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން  ނޫންއެބަ އޮތް. އެހެންީވއިރ  ރަްއޔިތ ންެގ ޚިޔާލ  ފެންނަ ނ ފެންނައަށް ދާންވީ

ނޫނ އަސާސީަގިއ  ޤާއަސްކ ރަންތޯ. ހަމައެާއއެކ   ތިބީ ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ތާއީދ ކ ރަންތޯ ނ ވަތަ ރިޔާސީ ނިޒާމ  ކޮންޓިނ 

އަދި ކޯލިޝަނެއް    އި،ކޯލިޝަން ހެދ މަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާަގިއ  ބ ޚާހ ރި މައްސަލަތަކ ން ފެންނަ ޮގތ ަގއި ރިޔާސީ އިންތި

ރަނަގޅ  ކަމެއް ެއއީ. އަބަދ ވެސް މަ  ހަލ ން  ވިސްނާ  ދޭތެރޭ ވެސް  އައ މަށްފަހ  ރާއްޖެ މި ތަޙައްމަލ ކ ރަމ ންދާ ކަންތައްތަކާ
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ބަެއއް ބޮޑ   ނ ވަތަ  މެޖޯރިޓީއެއް  ބޮޑ   ޕާޓީއަކަށް  ކ ޑަެވެގން   ،ދީެގން  ކ ޑަ  ޖެހެނީ  މި  މީހާ  ތާއީދ ލިބޭ  ވެރިކަމ ަގއި 

  ށް ވެސް އެ މަންޒަރ  ފެންނަނީ. މިއަދ  ރައީސް ޞާލިޙް ރިޔާސީ ޓިކެޓ  އިޢ ލާންކ ރާއިރ  އިންނަން. ރައީސް ޞާލީޙަ

ޖަލްސާ    "ތަްއޔާރ "އެ ޕެކޭޖ  ނައްޓާލައިފިްއޔާ ިގނިކަންޏާ. މިހާރ  ރޭ ނޫން ކ ރީ ރޭަގއި    . ެއކ   މި ކ ރަނީ ޕެކޭޖަކާވެސް  

އިޢ ލާންކ ރެްއވީ ވެސް ބޮޑ     އީ . އެ ހ ސްވެފަމިހާރ  ނެތް ރައީސް ޞާލިޙް ހަދާނެ ޮގތް  ން.ބާއްާވއިފި ޖ މްހޫރީ ޕާޓީ

ވެސް ރައީސް ޞާލިޙް    އް ރިޔާސީ ޓިކެޓެށް ނ ކ މެއްޖެ. ދެން އެހެންވީމާބައެއް އަމިއްލައަ  . އެ ޕެކޭޖ ން އެއް  އެކ ޕެކޭޖަކާ

ނ ފެންނަ އްލ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ރައްޔިތ ންެގ ފެންނަހަމިހިރަ މައްސަލަތައް    ަގއިނޫނ އަސާސީޤާ ނެތް. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭެގ  

ކ ރ މަކީ ނެތް    ން ެއ މަސައްކަތްދެޑައިއާންމ  ރަްއޔިތ ންެގ ޚިޔާލ  ހޯ  ، ނ ވަތަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ވިސްނަިއެގން

އޮތީ ފެންނަން މިޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ     ކަމެއް ނޫން. ތަޖ ރިބާކ ރެވިއްޖެ، ތަޖ ރިބާކ ރެވ ނީމާ އައި ޮގތްތައް މި

އިސްނަަގިއެގން  ،އެދެން ވެސް  ރިޔާސަތ ން  އަދި  މެންބަރ ންނަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޤާމި  ނޫނ އަސާސީއަށް  ، 

އި މަޝްވަރާކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ެއްއަގޖެހޭ ބަދަލ ތަކާ އެކ  ފ ޅާ ދާއިރާނަންެގން

ކ ރާކަށެްއ ނޫން   މިއީ އަޅ ަގނޑ  ކޮންމެހެން މޮޅ  ކަމެއް  ،ޝަން ބަދަލ ކ ރާ އިޞްލާޙ  މި ހ ށަހެޅީ ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒި

ވެސް އަދި    އޮތް މައްސަލެއް. މި މައްސަލައަކީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،މައްސަލަ  މި އ ޅެނީ. މި މައްސަލަ އޮތީމާ. މި

ފަރާތްތަ އިދިކޮޅ   މަްއސަލައެއް  އްއަޅ ަގނޑ މެން  ަގބޫލ ކ ރާ  މި    ެވސް  މައްސަލައަކީ  ވީމާ  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  ހ ށަހަޅަނީ. 

ނައިބ ެގ ފަރާތ ން، އަނެއްބައި    ރ  އަންނަނީ ބަނޑާރައެއްބައި ފަހަރ  ޖޭ.އެސް.ސީައށް ބާ ؛އަޅ ަގނޑ މެން ތަޖ ރިބާކޮށްފައި

ފަހަރ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ބާރ ދަނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްެގ ފަރާތ ން. އެ ދާ މީހެއްެގ ޮގތ ން އެ ބާރ  ޮގސް 

އެދެނީވަނ ފޫޒ    އަޅ ަގނޑ   ވިސްނާފައި  ކަމަކަށް  ހ ރިހާ  މި  އެހެންވީާމ،  އެތެރެއަށް.  އެތާ  .ސީެގ  ޖޭ.އެސް   ،ންނަނީ 

ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ރިޔާސީ ވައ ދ  ފ އްދ މަށް  

ޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް ހ ރެއްޖެއްޔާ ތި ބޭފ ޅ ން ވެސް ބޭނ ންވާ ބަދަލ ތަކެއް މީަގއި ެގންނަން  ، ޓަކައި ިމ ބިލ  ބަލަިއަގނެ

މި ބިލ  ބަލައިަގނެ މީތި ފާސްވާނެ    ،ޖޭ.އެސް.ސީެގ މިހާރ  އޮތް ކޮްމޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކޮށް  ،ންތެރެއަށް ެގނެސްެގމީެގ

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  ،ޮގތަށް ތަރ ތީބ ކ ރ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ    މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ   ،ހ ޅ ވައިލަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ  ަވގ ތ ެގ  . ބަހ ސްެގ 

އެދިވަޑަިއެގންނެޭވނެ.   ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރ ންނަށް  މިއިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ   ފ ރަތަމަ  ަގލޮޅ     ،އަރ ވަނީ  އަޅ ަގނޑ  

 އަށް. هللاޢަބްދ  އީވާއ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

 ނޫނ އަސާސީ ިއޞްލާޙ ކ ރިތާ ފަނަރަ އަހަރަށްޤާައޅ ަގނޑ މެން  ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ައނެއްކާެވސް އިޞްލާޙ ކ ރަންޤާ  ،ވާންދާއިރ  ރައީސް ނޫނ އަސާސީ  ވަރަށް   ، ޖެހޭކަން އިއްޒަތްތެރި  އެންމެންނަށް ވެސް 

ކ ރޭ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި  ބޭނ ންވާ އިޞްލާޙ ތަކެްއެގ ވާހަކަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ަގއި ވެސް އެބަ މަޝްވަރާސާފ . އަދި  

ކ ރޭ، އަޅ ަގނޑ  ދާ ކަސްރަތ  ކ ލާހާއި ޔޯާގ ަގއި ވެސް ެއބަ މަޝްވަރާކ ރޭ، ައދި ސައިހޮޓާތަކ ވެސް އެބަ މަޝްވަރާ 

ޝަލް  ޖ ޑީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ކ ލާސްތަކ ަގއި ވެސް ހަމަ މި މަޝްވަރާ މިހާރ  އެބަ ކ ރޭ

ިއއްޒަތްތެރިސަރވި ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  ބަދަލ ކ ރާން  ކޮމިޝަން އިޞްލާޙ ކ ރަން ނ ވަތަ  ހ ށަޅ އްވާފަިއވާ  މެންބަރ     ސް 

ރަީއސް ؛އިޞްލާޙ  އިންތ19ި- އެޖެންޑާ  ،ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަރާތ ން  ޚާަގއި  ެއމް.ޑީ.ޕީެގ  ވެސް  ބ ވީއިރ  

ޖެހޭނޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނިން. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ސް ކޮމިޝަން އިޞްލާޙ ކ ރަންޝަލް ސަރވިއަޅ ަގނޑ މެން ޖ ޑީ

ޖޯރިޓީެގ ދައ ރ  ައޅ ަގނޑ މެން ނިންމާނީ އެ ިއޞްލާޙ  އަޅ ަގނޑ މެން ެގނެސްެގން. ހަމައެާއއެކ  ިއއްޒަތްތެރި މެ  ރމި ސ ޕަ

ރައީސް، ހަމަެއާއއެކ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ބައެްއ އެްމ.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ން ދައްކާ އެހެން ވާހަކަތަކެއް ވެސް އެބަ 

ހެން މެންބަރ ން އެދޭ އެހެން އިޞްލާޙ ތަކެއް ެވސް އެބަ ހ ރި އިއްޒަތްތެރި  ހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ބައެއް އެ

ބަދަލ ކ ރަން ނިޒާމ   ވެރިކަމ ެގ  ެއއީ  ބަދަލ ކ ރަން ވެއްޖޭރައީސް.  ނިޒާމ   ވެރިކަމ ެގ  ނިޒާމެއް   .ެވއްޖޭ.  ބަރ ލަމާނީ 

ެގންނަން އެބަ  މިހާރ   ދިވެހިއޭޖެހެދިވެހިރާއްޖޭއަށް  ނިޒާމެއް  ބަރ ލަމާނީ  ބޭނ ންވެ.  އެބަ  މަނިކ ފާނ އޭރާއްޖެއަށް   ؛. 

ރައީސް  ވަކާލާތ ކ ރާކަ  ،އިްއޒަތްތެރި  ނިޒާމަކަށް  ބަރ ލަމާނީ  މެންބަރަކ   މަނިކ ފާނ   ެއއްވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީ  އޮޅޭނޭ  ން 

  ަވނަ އަހަރ ަގއި ރާއްޖޭަގިއ އޮތ2007ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން   ، ވަނަ އަހަރ 2007ނ ހ ންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި 

ނ ފެންނަ ނިޒާމީ ވޯޓ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވަކާލާތ ކޮށް، ތާއީދ ކޮށް،  ފެންނަ

ރަށަށް   އަނެއް  ރަށ ން  ެއއް  ރާއްޖޭެގ  ދަތ ރ ކ ރީކީމ ޅި  ރައީސް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަ  ،އިްއޒަތްތެރި  މޫނ  އ އަމ ދަކ ން 

މަ ؛ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމާ ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމާއ ރައީސް  ނިޒާމަކަށް    މޫނ   ބަރ ލަމާނީ  ކޮންމެހެން.  ނޫން  ހިތަކ ން  ޚިލާފ ވާ 

ނ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ވެސް އަޅ ަގނޑ  ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވަކާލާތ ކޮށް އެ ކެމްޕޭ  ހަމަގައިމ  ؛އަޅ ަގނޑ މެން ތާއީދ ކ ރީ 

ވެރިކަމ ެގ އެންމެ  ؛އަޅ ަގނޑަށް ެއއީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދ ކ ރާތީ.    އ ޅ ނީ

ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ،  ރަނަގޅ  ނިޒާމ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީވެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް.    ދެްއކިދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލިސްޓ ކ ރެވިދާނެ  ތާއީދ ކ ރެވޭތީ. ދ ނިޔޭެގ ތަޖ ރިބާެގ ވާހަކަ

  ، ހަމަޖެހިލައިެގން މީހ ން އ ޅޭ ޤައ މ ތަކަށް ބަލައިލި ކަމ ަގއި ވިޔަސް  ،މ އްސަނދި ޤައ މ ތަކަށް ބަލަިއލި ކަމ ަގއި ވިޔަސް 

ކަމ ަގިއ   ބަލައިލި  އިންޑެކްސްއަށް  ކޮރަޕްޝަން  ވިޔަސް،  ކަމ ަގިއ  ބަލައިލި  ޤައ މ ތަކަށް  ކިޔާ  މި  ޤައ މ ތަކޭ  ތަހ ޒީބީ 

އެކިއެކި  ،  ބަލައިލި ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްށް  ކަތަސެޕްޝަން އިންޑެކްސްރަގވަނަންސްެގ ޕަ   ވިޔަސް، ގ ޑް
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ކީ  ލިސްޓ  އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ިއ،ޑެންމާކާ  ،އާއިޖަރމަނީ  ، ނިއ ޒިލެންޑާއި   ،ޑާާއއިކެނެ  ، ނިގރޭސިވިލާތާއި ދާނެ. 

މީހ ން ހިތްހަމަޖެހިލައިެގން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އ ޅޭ   ،ކަމަށް  ޮގސް ތަހ ޒީބ މިހެން  ،އިންޑިާއއާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ހެން މީހ ންެގ ތަޖ ރިބާއިން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ  ،ޤައ މ ތަކަށް ބަލައިލި ކަމ ަގިއ ވިޔަސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ވަކާލާތ ކ ރެވިދާނެ.  ނިޒާމަކަށް  ލިބިަގތ މަކީ  ؛ ބަރ ލަމާނީ  ފިލާވަޅ   ތަޖ ރިބާއިން  މީހ ންެގ  އެހެން 

ޮގތެްއ. ބ އްދިވެރި    އެހެންމެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަިމއްލަ ތަޖ ރިބާއިން ފިލާވަޅ  ލިބިަގތ މަކީ އަދި މާ  ބ އްދިވެރި ޮގތެއް. ހަމަ

ފަހ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޤާ ވެރިކަން ބަދަލ ކޮށްފިން.   ،ނޫނ އަސާސީ އިޞްލާޙ ކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން ތިން ފަހަރަކަށް 

ޯވޓެއް ޚާތިން ފަހަރަކ  ރިޔާސީ އިންތި   ބ  އަޅ ަގނޑ މެން ބާްއަވއިފިން. ހަމަ ހިލާ ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެްއ ޕާޓީައކަށް 

ނ ކ ރި. އެކި ޮގތްޮގތ ން ކޯލިޝަން    ޔިތ ން ެއއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވެރިކަެމއް ހަވާލެއްނ ދިން. ހަމަ ހިލާ ދިވެހި ރައް 

ހަވާލ ާވންހަދައިެގން   މިވެރިކަމާ  ރައީސް  ޖެހިފައި  ިއއްޒަތްތެރި  ައއ މަށްފަހ ؛ ވަނީ.  ވެރިކަމަށް   ؛އެހެންނަމަެވސް، 

. 2018، ދެން  2013، ދެން  2008ބަކީ  ޚާތިނޫނ ައސާސީެގ ފަހ ން ފ ރަތަމަ ބޭްއވި ރިޔާސީ އިންޤާ  ،ވަނަ އަހަރ 2008

ކަމެްއ ތެރޭަގއި ހަލަބޮލި  ެގކަމަށް އައ މަށްފަހ  ިގނަެވެގން ދެ ައހަރ ކޯލިޝަން ހަދައިެގން ވެރި  ،ވެރިކަމަށް ައއ މަށްފަހ 

ާއއި އަދާލަތ  ޕާޓީޖ މްހޫރީ   ؛ފަހ  އެމް.ޑީ.ޕީއާެއކ  ކޯލިޝަން ހަދައިެގން ައއި ޕާޓީތައް   އަށް 2008ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި އާދޭ.  

ބަޣާވާތެއް.   އައީ  ދެން  ހިނގައްޖެ.  ދޫކޮށްލާފައި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޯލިޝަން 2013ޕާޓީއާ  ޔާމީން  އަހަރ  ރައީސް  ވަނަ 

ދޮޅ  އަހަރ  ނ ވަނީސް އެހެން ހ ރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ލީޑަރ ން   ،ހައްދަވަިއެގން ވަޑަިއެގން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

. ވެރިކަން އެބަ ޮއތް، ކޯލިޝަން އެބަ އޮތް. 2018އައީ    ދަންދެން ތިބީ ޖަލ ަގއި. ދެން މި   ކޯލިޝަންެގ ލީޑަރ ންނަށް

ޓިކް  މި ކޯލިޝަންަގއި އެންެމ ބޮޑ  ހިއްސާެއއް ވާންޖެހޭ ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެ  ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އެހެންނަމަވެސް

ބ ނެވޭކަށް    ، މާކަ ހިތްހަމަޖެހިެގން ކަމަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ކޯލިޝަންެގ ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި އޮތީ  (އެމް.ޑީ.ޕީ)ޕާޓީ  

ހިއްސާ ބޮޑ  ޕާޓީެގ ރައީސް.  ،  ެގ ވެރިކަންކ ރާ ( އެމް.ޑީ.ޕީ)އްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިން ޕާޓީ  ނެތް. މަނިކ ފާނަކީ ދިވެހި ރަ 

ކ ފާނ  ހިތްހަމަ ޖެހިވަޑައިނ ަގންނަވާކަން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހިްއސާ މި ޕާޓީެގ ތެރޭަގއި އޮތް މިންަވރާ ދޭތެރޭަގއި މަނި ؛މަނިކ ފާނ 

ކަމ ަގިއ    ެގ ޕާޓީެގ ރައީސްސިއްރެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މި ބަލަނީ މަނިކ ފާނަކީ އަޅ ަގނޑ   ،އެީއކީެއއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ކޮންމެވެސް  ،ވެފައި ދައްކަވަނީ  އެޮގތަށް  ވާހަކަ  ތިޔަ  މަނިކ ފާނ   ކަމަށް  އަދި  ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާތީ  ޕާޓީ  .  ވަރަކަށް 

އަޅ ަގނޑ    ؛އިހ ސާސްތައް އެނިގވަޑައިަގންނަވާތީ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މެންބަރ ންެގ  ވަރަކަށް ޕާޓީ  ކޮންމެވެސް

ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ     ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާޓީ ހިއްސާ އޮތް ިމންވަރާ  ،ހަމަގައިމ  ެވސް މި ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ޕާޓީ 

ށް ނެތް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހާ އެމް.ޑީ.ޕީ ސިފަެއްއަގއި  ަގޔާާވ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ދެންނެޭވކަ   ހަމަގައިމ  ެވސް މާކަ 

ޮގސް ހެދި  ޝަންކޯލި ؛އީސް ހިނާގ ވެރިކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަކަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރަ ހެދީނ ން 

ައއިސްެގން ކޯލި ވެރިކަމެއް  ޮގސް  ކޯލި  ،ޝަނެްއަގއި  މިންވަރ ން  ރ އްސަންޖެހޭ  ެއއްބަިއ  ޝަން  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި 
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އިރ އަރާއިރ  ހީވޭ  އަޅ ަގނޑަށް  އެމް.އާރ   ،ފަހަރަށް  އިރ ޮއއްސޭއިރ   ވެރިކަެމކޭ.  ޕާޓީެގ  ވެރިކަމެކޭ.   ގެ .އެމްއަދާލަތ  

ރަީއސް ރައީސް؛ އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  މީހ ން  އެއްބައި  ވެސް  އޮޅ ންސ ވާލިަގނޑެކޭ  އަޅ ަގނޑ ގެ   ،ބޮޑ     ބ ނޭ. 

؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ނެއް މި ވެރިކަމަކ  ނ ފެނޭންޅ ަގނޑަކަށް އެްމ.ޑީ.ޕީ ސިފަ އަބަދަކ  އެހާ ސާފ ކޮއަ ،  ވާހަކަައކީ

ޮގތެއް ިއއްޒަތްތެރި    ވާ  ޝަން ހަދައިެގން ވެރިކަމަށް އައިމާއެއީ ކޯލިޝަން ހެދ މ ެގ ވާހަކަ.  އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ ކޯލި

ދިވެހި    ، ވެސް ައޅ ަގނޑ  ދެންނެވިހެން  ކ ރިން  ،ތ ކ ރާ ސަބަބަކީބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަށް އަޅ ަގނޑ  މި ވަކާލާ ؛ރައީސް

ޝަން ހަދާ  އެކަމަކ  ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތ ންެގ ތާއީދ  އޮތް މިންވަރ ން ކޯލި.  ރައްޔިތ ން ނ ދޭ އެއް ޕާޓީއަކަށް

މ ެގ  ޔ ޓަކާ ހަމައަށް ދިންވީމާ ރައްޔިތ ންެގ ވޯރިޔާސީ ނިޒާމެއްަގއި ވެރިކަމަށް އަންނާ  ،ޮގތަކީ  ވާ  ނިޒާމ . މިހާރ  މި

އިއްޒަތްތެރި    ބަހާލައިެގން މި  ،ވެރިން އެއްވެލައިެގން ،  ކ ރިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ލީޑަރ ން އެްއވެލަިއެގން އަންނަނީ 

ނ ފެނޭ ެއއް  ، އެ އެ ތަސްވީރެއް .  ެއއް ނ ފެނޭވޯޓަކަށްފަހ  އެ  ،ބަހާލައިެގން ައިއއްސާ  ރައީސް. ވެރިން ެއއްވެލައިެގން 

ބެ ޮގތަކ ވެރިކަން  ވޯޓެއްންހޭ  ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  ވެސް  ޮއޅ މަކ ން  ހިލާ  ރައީސް:  ިއްއޒަތްތެރި  ޕާޓީތަކަށް  .  ނ ދޭ 

ރައީސް   3%   ،20ވެރިކަމ ެގ %  އިއްޒަތްތެރި  ހެދީމާ  ހަދާން  އެހެން  ލިބޭ.  އެ  ،އެބަ  ހަމައަށް  ދަނީ.    ހަލަބޮލިކަމަކާ 

ޮގސް ކ ރިަމއްޗަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ނިޒާމެއްަގއި  މަޖިލީހ ން   ބަރ ލަމާނީ  ރައްޔިތ ންެގ  މިންަވރ ން  ތާއީދ ކ ރާ  ރައްޔިތ ން 

ރަްއޔިތ ންެގ ތާއީދާެއކ    ؛ލެވެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްވައިޝަން ހަދައިެގން ސަރ ކާރ  މި ެއކ ލަކޯލި  ،ޮގނޑި ނަަގިއެގން

ލީމާ އިްއޒަތްތެރި އިސަރ ކާރ  އެކ ލަވަ ރައްޔިތ ން ތާއީދ ކ ރާ މިންވަރ ން  ،  ރަްއޔިތ ން ތާއީދ ކ ރާ މިންވަރ ސަރ ކާރ ،  

  މާލީއިނ ބައްދަލ  ޮގތަކަށް ސަރ ކާރ  އެކ ލަވަ  ރަްއޔިތ ންެގ ތާއީދާހިތްހަމަޖެހ މާއި ހަމަޖެހ ން ވެސް އިތ ރ ވާނެ.    ،ރައީސް

ިއއްޒަތްތެރި  ؛  ރައީސްޖެހ މެއް މިއަންނަނީ. އިއްޒަތްތެރިނ އަންނަނީ ހިތްހަމަ   ހަލަބޮލިކަމެއް މި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރައީސް؛ ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ނިޒާމެްއަގއި  ތާއީދ ކ ރެވެނީ  ،ބަރ ލަމާނީ  ހަމަ  ހީވަނީ    ،އަޅ ަގނޑަށް  އަޅ ަގނޑަށް 

ބޮޑ ާވނެ ތަންކޮޅެއް  ހަމަޖެހ ން  ހިތްހަމަޖެހ މާއި  ރައީސް   ހެން.ރައްޔިތ ންެގ  ެއކި ؛ އިއްޒަތްތެރި  ޤައ މ ތަކ ަގިއ  އެކި 

ޤައ  ؛ޮގތްޮގތަށް  ބައްޓަންކ ރޭއެކި  އެބަ  ނިޒާމ   ބަރ ލަމާނީ  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކާިއ    .މ ތަކ ަގއި 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ބޮޑ ަވޒީރަކާ ބަލާފައި  ތަޖ ރިބާއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރޭ.  ެއބަ  ވެސް  އެކ  

ބައްޓަންކ ރެިވދާނެ. ނިޒާމ   އެ  ޮގތަކަށް  ބޭނ ން  އެްއޗަކީ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެނޭގ  އަޅ ަގނޑަށް  ަވގ ތ     ،އެކަމަކ  

އެބަ،  ތަންވަނީއޭކ ޑަ ސަލާމަތްކ ރަން  ދިވެހި  އަޣ ލަބިއްޔަތ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ    .ޖެހޭ  ަވގ ތ   އަޅ ަގނޑ މެން  ވަގ ތ   އޮތް 

ނިޒާމ  އޭ  އްސިައއި ލާ ދ ވަސް  އިމިހާރ  އަހަ  ނ ފެންނަ ވޯޓަކަށްފަހ  ރައްޔިތ ން ކައިރީހަމައަށް ޮގސް ފެންނަ  ރައްޔިތ ންނާ

ރައްޔިތ ންނާ    .އޭްއސިއައިއަހާލަން މިހާރ  ވަގ ތ     ނޫންތޯ  ، ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ދާން ބޭނ ންތޯ؟ ވެއްޖެތޯބަދަލ ކ ރަން

ވާންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަކަށް  ޖެހިލ ން  ލާކަށް ައޅ ަގނޑ މެން މާކައިއަހަ  ށްނ ފެންނަ ވޯޓަކަހަމައަށް ޮގސްެގން ފެންނަ

ސް ކޮމިޝަން  ޝަލް ސަރވިޖ ޑީ .  ވެސް އެބަ ސާފ ވޭ    އިތ ރ  ބަދަލ ތަކެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ.    ،ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ
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ލަންޖެހޭ.  އިއެބަ އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ. ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅަށް އެބަ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އެބަ އެކ ލަވަ

ށް  ކަބޮޑަ   މާ  އްެއކަމެ  .އީ ވެސް ބަޔަކ  ދައްކާ ވާހަކަެއއްމި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؟ނޫންތޯ  ،ށް ދާނީތޯއ  30އަދި %

  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ެއނޭގ އެްއޗަކީ ށް  އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ. އެކަމާ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ އ ޅެންޖެހޭ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑަ

ފެން ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންނަންވެެގން  ނިޒާމަކަށް  ބަރ ލަމާނީ  ނިޒާމ   ހަމައަށް ވެރިކަންކ ރާ  ވޯޓަކާ  ނަ 

 ދާންވެއްޖެކަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ، ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އަރިހ ަގއި ައޅ ަގނޑ  މި ބަހ ސް ފައްޓަމ ން ދެންނެވިން

މަޖިލި ޚާއްޞަ  އޮންނަނީ  ީމެގކ ރީަގއި  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ަގއި  ދެން  ޤާނޫނ އަސާސީ  ކ ރ މޭ.  ެއކަން  ެއއްކޮށްެގން  ސް 

އަޅ ަގނޑ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ކިބައިން ވަރަށް .  ން މިކަން ކ ރަންމަޖިލީހ    ،އޮންނަނީ  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  މި

ހަރ ދަނާ   ،އެބަ އެދޭރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން    ،ބޮޑަށް އެދެން ތަނ ަގއި  މި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ޤާނޫނ ައސާސީ އިޞްލާޙ ކ ރ މާ 

ހ އްޖަ ވިސްނަވަިއެގން  އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ކ ރަން.  ދައްކަވަިއެގންތްބަހ ސެއް  ދައްކަވަިއެގން    ، ތައް  މިސާލ ތައް 

އަޅ   ދެކޭޮގތ ަގއި  މިކަން ސާފ ކޮށްދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މާވަށ ަގނޑ ެގ ވާޖިބެއް.  ރައްޔިތ ންނަށް 

 . ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 ޠާރިޤްރި މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ  

؛ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ސީޖޭ.އެސް. ؛ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ އިޞްލާޙ   އަށްޤާނޫނ އަސާސީ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

އޮތ ން ާގއިމ ވެފަިއ  އި  މާޔ ދިއ އްމަތެއް ނެތި  ކަނޑައެޅިެގން މ ސްލިމ ންެގ މައްޗަށް ވާޖިބ ކަމެއް ޢަދ ލ ވެރިވ މަކީ. މ ސްލިމ 

ރާއްޖެއަކީ    މި  .އ ސޫލ ތައް ދަމަހައްޓަިއެގން  ހ ރި  ަގއި އަންގަވާފައިނ އާޤ ރ   ތިން ކީރިތިއ ޑ މަ  ހަތްهللا މާތް  ،އޮންނަނީ

މ ސްލިމ   ސައްތަ  ޢަދ ލ ވެރިނ ވެ  ސައްތައިން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ގާއިމ ނ ކޮށް ސާއިން  ، ޤައ މެއް.  ޤައ މ ަގިއ    ،ފ   މި 

ެގންދެވިދާނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރ މަކީ ކ ށްހީއެއް. އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ  ،  ކަމަށް  އިދާނެ ކަމެއް ރަނަގޅަށް ހިނަގއެްއވެސް

ވަގ ތ ެގ ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމެއް ނޫން ޯގސްެވެގން   މިދަންނަވަނީ ސަބަބ ތަކެއް ހ ރެެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭެގ މި

ޔާމީން ވަރަށް ފާޅ ކަން   ، ރަީއސްރ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލީޑަ  ،ވިދާޅ ވި ފަދައިން  ޠާރިޤްއ ޅެނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ     މި

.  ިއ ބްރިޖ  އެޅީ. ރިޔާސީ ނިޒާމޭ އެއަރޕޯޓ  ރާއްޖޭަގއި ެއޅީރިޔާސީ ނިޒާމޭ ދިވެހިރާއްޖޭގަ   ،ބޮޑ  ޮގތެއްަގއި ވިދާޅ ެވއްޖެ

ތަރައްޤީ ެގނައީ. ރިޔާސީ  ދެކޭ    އްޖެ މިެވސް އެޅީ. ރިޔާސީ ނިޒާމ  މ ޅި ރާ  ކޮތަރ ކޮށިތައް  އިރާއްޖޭަގ  ،ރިޔާސީ ނިޒާމ 
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މި ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ެވެގން އ ޅޭ ޮގތަކީ،  ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމ ެގ މައްސަލަެއއް ނޫން މިއ ޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ،ނިޒާމ 

އި ޤާނޫނ ައސާސީއަށް  މި  ނެތް.  މ އަްއސަސާއެއް  މިނިވަން  މިނިވަންހ ބަލައިލާނެ  ެއްއވެސް މިނިވަން  ،  ތިރާމ ކ ރާނެ 

ހ ރެއްޖެ ސާ  ،ނަމަ  މ އައްސަސާއެއް  ލޮކްރައީސް  ކަމެއްަގއި  އެ  ބައްލަވާއަތަޅ   .ކ ރޭލިޙް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    !ޅ ވާ. 

ކޮންކަމަކާތޯ  .  އެ ތިއްބެވީއޭހ ެގ ބޭރ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ ރަްއޔިތ ންެގ މި މަޖިލި. ނޫސްވެރިން މިތާ ބޭރ ގައިހާ ތިބިތިބިއްޔާ

 ދަރ ތައް... އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ދޭ މަސް ؟އެ ބޭފ ޅ ން އަޑ އ ފ ލަނީ

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެންބަރ   ،މާވަށ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނ ަގންނަވާ   މާވަށ   ވަރަށް 

ޢިލްމީ ރަނަގޅ    ،އަޅ ަގނޑ  އެ ބޭފ ޅާ ވާހަކަދަްއކަވަނިކޮށް ެއއްޗެއް ދަންނަވާތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  މި އެދެނީ

  ! ން ނ ެގންދަވާށޭދައްކަވަމ ހަމަ އެހެން ހ ންނަވައިެގން ވާހަކަފ ޅ ތަްއ    .ތަނ ަގއި ކ ރެްއވ މަށް ވިސްނަވާށޭ  ބަހ ސެއް މި

ޭއގެ  ރަނަގޅީއަދި  އަޅ ަގނޑަށް  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ވެރި   ، އިތ ރ ން  ވަކި  ނ ވަތަ  ޕާޓީައކަށް  ވަކި  ކަމަކަށް  މިއީ 

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ މާވަށ  .ނިސްބަތްކޮށް ހިންާގ ބަހ ސްކަށް ނ ހެއްދެވިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ތިބީ.    ތާ ހަމަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ބޭރ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއެރާއްޖޭަގއި ތިބިއްޔާ ތިބި ހ ރިހާ ނޫސްވެރިން  

މަޢ ލޫމާތ     ށްއަޅަނީއޭ. ތިމަންނަމެންނަޓޭޕް  އިތިމަންނަމެންެގ އަނަގއިގަ   ،ތިބެެގން އެ ބ ނަނީ ؟ތިބެެގން އެ ބ ނަނީ ކީކޭތޯ

 .ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވެއޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ތިމަންނަމެންނަށް ލަދ ަގނެއޭ  ދޭ މަސްދަރ  ހާމަކ ރަން އެމް.ޑީ.ޕީން ބ ނީމާ

ވަ  ހެއްދެވިހާ  ވެރިއ އެތައް  ދިނ މަށް  މިނިަވންކަން  އައީ.  ވެރިކަމަށް  ެވެގން  ރައީސް ދެއް  އިްއޒަތްތެރި  އައީ.  ؛ ކަމަށް 

ބ ނީމާ ާވހަކަ  އެ  މިއަދ   ކަންބޮޑ ާވކަށް  ނޫސްވެރިން  އިންސާފ     .ނ ެވވެނީޢަދ ލ ވެރި ؟ނ ޖެހޭތޯއަޅ ަގނޑ މެން 

ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ     .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބޮޑ  ކެކ ރިއަށް ބޮޑ  ޮގތް  .ކ ޑަ ޮގތް  ށްނ ކ ރެވެނީ. ހަމަ ކ ޑަ ކެކ ރިއަގާއިމ 

ެގ އާ ރަޝި  ،ކ ރިޔަސް މަނީަގއި އޮތް ޮގތަށް ގާއިމ  ރޖަ  ކ ރީަގއި ީއސްޓ   ، ކ ރިޔަސްޮގތަށް ގާއިމ    ކޮރެާއަގއި އޮތްނޯތ 

ާގއިމ ކ ރިޔަސް ނިޒާމ   ރައީސް   ،ފެޑަރަލް  ެގނަޔަސް  ؛ިއއްޒަތްތެރި  މިތާނަގއި  ޑިމޮކްރަސީެއއް   ؛އިންސާފ   ،ކިތަންމެ 

ތެރޭަގއި އިންސާފ ެގ  ހިތ ަގއި އިންސާފ ެގ އަސަރ ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަރ   ރައްޔިތ ންެގ  ،އިހ ސާސް  ެގއަޅ ަގނޑ މެންެގ ހިތ 

ހީެއއް. ދ ނިޔޭެގ  އޮވެދާނެ ކަމަށް ަގބޫކ ރ މަކީ ކ ށްޅ  އިތ ރެއް  ދައ ލަތަކ ން އިތ ރ ެވެގން އަންނާނެ މޮ  ،ރަހަ ނ ލާ ނަމަ

ފައި ހ ރީ އިންސާފ  އެބައި މީހ ންެގ މައްޗަށް ޮގސްއ އްމަތްތައް ނެތި،  ވެރިން ފޭލްވެފައި ހ ރީ. ދ ނިޔޭެގ މ ޖ ތަމަޢ ތައް

ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ނޫން ޯގހީ. ރިޔާސީ ނިޒާމ  ހިންަގން ތިބި މީހ ން ޯގހީ. ރާއްޖޭެގ ނިޒާމ ތައް ހިންަގން   .މަގާއިމ ކ ރެވ ނީ
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ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ޯގހީ.  މީހ ން  ޖޭ ؛ތިބި  އަރައިެގން  ހިތްޕ ޅަށް  މަނިކ ފާނ ެގ  ވެސް  ފަހަރަކ   .އެސް.ސީން އެންމެ 

ބައްލަވާ މަނިކ ފާނަކީ  !އިސްތިއ ފާދެްއވަ  ރަީއސް.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މަނިކ ފާނަކީ  ،މަނިކ ފާނަކީ  ރައީސް.  މިއަދ    ،ކ ރީެގ 

ބައްލަވާ ރައީސް.  ރައީސް    !ބައްލަވާ  ؛އެމް.ޑީ.ޕީ  ! މަޖިލިހ ެގ  ކިހިނެއްތޯ  އިންނަވަިއެގން  މަނިކ ފާނ   ޖޭ.ެއސް.ސީަގއި 

 ؟ލިބިދާނެ ކަމަށް މީހެއްެގ ހިތަށް ވެސް އަންނާނީއެއަށް  ކޯޓ ން ބަލަން އިންސާފެއް  އި  ޔާމީންެގ މައްސަލަ ކޯޓ ން ބަލަ 

 ވެފަިއވަނިކޮށް  ަގޑިއިރަށް  ދޮޅ ފަނޑިޔާރ  ވަކިކ ރީ    ރައީސް ޔާމީންެގ މަްއސަލަ ބެލި  ދަށ  ކޯޓ ގައި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރާއްޖޭެގ އިދިކޮޅ  ލީޑަރަށް، އިދިކޮޅ  ލީޑަރ ެގ މަްއޗަށް   ،ޔާމީނަށް  ދެން ހައިކޯޓަށް ެގނަިއ ފަނޑިޔާރަކ  ރައީސް ،ކަމާއި

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .މި ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް އަޅ ަގނޑ މެން ދެްއކީމޭ  ،ޖެހިކަމާއި  ޖަމްޕެއްށް  ޓަކޯ  ޕްރީމްކ މެއް ޖެހީތީ ސ ހ 

މަނިކ ފާނާއި މަނިކ ފާނ ގެ  ހަމަ    ނީ،ޮގތ ން މާދަމާ ވެސް ތިއްބަވާ  މިހާރ ވެސް އަދި މިހާރ  ތި ަގބޫލ ކ ރައްވާ  ،އޭރ ވެސް 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވީ.  ތި  ޓީމ   ލީަގލް  އަ 4 ؛ވެސް  މަވަނަ  މައްސަލައެއްހަރަށް  މިއީ    ޑ ކ ރަންޖެހޭ  ނޫން 

އެޖެންޑާ ވ19ަ- އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޖޭ.އެސް.ސީ  އ ެގ  ކީއްެވެގންތޯ  ވެސް  މިހާރަށް  މިހާރ ން  ހަމަ  ވާނަމަ.  ކަމަށް  ދެއް 

ޠާރިޤް ؟އިޞްލާޙ ނ ކ ރެވެނީ މެންބަރ   ދެވަނަ  ދެވަނަ  ިއއްޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ އްވީ.  މި  މިހާރ    ؛ފަހަރަށް  ފަހަރަށް 

ެގންނަން. އެހެންވީމާ،  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖޭ.ެއސް.ސީއަށް ިއޞްލާޙ   ފަހަރަށް އެ ހ ށަހެޅ ްއވީ  ނޑަކަށް ތިންވަނަާގތްަގ

ށް.  ކަތެރެއިން ނޫނީ އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއްނ ކ ރަން އެްއވެސް ކަމެއް ކ ރެވިދާނެ ކަމަ  ދ ލ ވެރި ނިޒާމެއްެގޢަފ ވެރި  ސާއިން

 ވ ރެ ފ ރަތަމަ، އެންމެ ފ ރަތަމަ އިސްކ ރަންވީ އިންޞާފ   ސް ވެރިކަމ ެގ ނިޒާަމކަށްއަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންވީ އެްއވެ

 ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

  

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޖާބިރ .هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ބޮޑަށް   ބޮންޖޯރ ޝ ކ ރިްއޔާ  ވަރަށް  އާފްޓަރނޫން.  ގ ޑް  ވެރީ  ތަދަ.  ނޯިއނޭގތޯ.  ހިތަށް  ވަރަށް  މި  އަދަސް  ވޭ  ދެން 

ޖެހޭތެވެރިން  އަ .  އެދައްކަންޖެހ ނީމައެވާހަކަ އަފިންނަށް  އެ  ބަ  ހޯދަން.  ރާއްދޭތެޮގތެއް  ފެނޭ  ރަނަގޅ     އްބަ  ޖެހެނީ 

ކީްއެވެގންތޯ ރިޔާސީ ނިޒާމ ، ބަރ ލަމާނީ   ،ެވސް އެބަ އެނޭގ  ނަށްމިސްރާބަރަށް ކަމަށް. ރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ރައްޔިތ ން

ތި ވިދާޅ ާވ ރިޔާސީ، ބަރ ލަމާނީ ވޯޓ ެގ އެ ކޮމިޓީަގއި އިން މީހެއްެގ   ؛ނިޒާމ ެގ ވޯޓ ަގއި އަޅ ަގނޑަކީ އެ ކޮމިޓީއެްއގެ 

ދިޔައިރ ަގއި   ޤާނޫނ އަސާސީ އިޞްލާޙ ކ ރަމ ން  ، ދި އޭރ ެގ މަޖިލިސް މެންބަރެއްެގ ހަިއޞިއްޔަތ ންހައިޞިއްޔަތ ން އަ

ރާއްޖެ ނ ހިނާގނެ ރިޔާސީ ނިޒާމެްއަގެއއް. ނ ހިނަގިއެގން  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކޮމިޓީެގ ވެސް މެންބަރެއް.    ޑްރާފްޓިން
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އެކ     އް ނ ނެގ ނ . އެއީ ރައީސް މައ ޫމނ އިރ ަގއި މިނިވަންކަމާއެކ  އެ ވޯޓެ   އޭރ ަގިއ މިނިވަންކަމާމި ދަނީ އެހެންވެެގން.  

 ،ެގ ދަށ ަގއި ކަމެއް. އެއީ ބޮޑެތި މަނާ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އެފަހަރ  ެވސް އެއީ މަނާކަމ   ވޯޓ ނެގ ން ެއއީ މަނާ

މެޝިނަރީ ހ ރިހާ  ބޭނ ންކޮށްެގންޒްއެޮގތ ން ސަރ ކާރ ެގ  ބޭނ ންވީ  ،  އޮ  ،އޭނާ  ރިޔާސީ ންނަންދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޖެހޭނީ 

ެވސް ރާްއޖެއަށް ފިޓ  ނިޒާމެއް ނޫން.  ނިޒާމެކޭ. ެއއީ ރަސްކަންކ ރ މ ެގ ނިޒާމަކަށް ވާތީެވ. ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ެއއްޮގތަކަށް

ހ ރެެގން  ވެ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ނިޒާމެްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް އައީ ވެސް ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއްެގ މެންބަރަކަށް

އަހަރ  ވެއްޖެ މި ނިޔަތ ަގިއ    20، ހިތ ނިޔަތްަގނެެގން.  ެގންއަދި ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ކަންކ ރަން ނިޔަތްަގނެ   ކޮށްކަންވަޒީރ  

 އްމީހަކަށް ޓަކައެ  ؛ށްއެ ކ ރަްއވާ ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑަ  ހ ންނަތާ. އެއީ ކޮންމެހެން ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

ދެން ދެންމެ މިތާަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން   ؛ދާ ޤައ މަށް ބިނާކ ރަނިވި މަސަްއކަތްނޫން އަޅ ަގނޑ މެން ނިޒާމ  ހަދަނީ. ސީ

ފާހަަގކޮށްފި ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ނިޒާމަށް  ،ވާހަކަދެްއކެވި  ރިޔާސީ  ޔާމީނަކީ  ޔާމީނ  ؛ރަީއސް  ތާއީދ ކ ރާ    ރައީސް 

  ،ނ ލިބި. ެއއްވެސް މީހަކަށް ބާރ ށްނިޒާމަނިޒާމަކީ ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމ . ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަންކ ރީ ވެސް ބަރ ލަމާނީ  

ނަ ވެރިކަންކ ރީ. މިއަށް ކިޔަނީ  އޭލައިެގން    ކޫއްތާފައި މީހ ން ެގންޮގސް ޖަލަށްދަމާ  ހިޓ ލަރ  ވެސް ވެރިކަންކ ރި ޮގތަށް

ތާރ ،  ޚްމ ރައީސް ޔާމީން އެއްވެސް ނިޒާެމއް ނޫން ެގންގ ޅ ނީކީ. ޚ ދ ބަރ ލަމާނީއެއް ނޫން. އެއީ ރިޔާސީއެއް ެވސް ނޫން.  

ޅޭ ވެރިކަމެއް ރާއްޖެައކ   އ އޭނާ ެއ ކ ރަން  އެ ވެރިކަމަކަށް.ދަރ ނ ކ ރާނެ  ޤަދައ ލަތ ން    ދިެވހި  . ކ ރީ  ޣައްދާރ  ވެރިކަެމއް

ކަސް ފޯނެްއ  ޔަ . މިހާރ ެގ ވަޒީރަކަށް ގ ޅިކ ރަނީރައްޔިތ ންެގ މަންދޫބ ން ވެރިކަން  ،ނ ކ ރެވޭނެ. ރާއްޖޭަގއި ކ ރަންޖެހޭނީ

.  ކަށް ނ ހ ރޭ ސިޔާސީ މީހ ން ގ ޅާލީމަ ވާހަކަދައްކާ  ކެޕޭސިޓީއެއް  ެގނޫން. ަވޒީރ   ރަކާ ބަްއދަލ ވަނީއެއްނޫން. ވަޒީ  ނަަގނީެއއް

ބޭފ ޅ ން. ސިޔާސީ މީހ ން ގ ޅީމަ ފޯނ  ބްލޮކްކޮށްލަނީ. ައޅ ަގނޑެްއ  ެއ  އެއީ ވަރަށް ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން. ފޯނ  ބ ލޮކްކޮށްލަނީ  

އަޅ ަގނޑަކީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ؟. ކީްއކ ރަން ގ ޅާ ވަޒީރެއްތޯ އަޅ ަގނޑ ނަވާ ަވޒީރަކަށްނ ގ ޅާނަން ަވޒީރ  ޭގަގއި ޮއން

މަށް  އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ނޭނޭގ ބަޔަކ  ަވޒީރ ންނަށް ތިބެނީ. އެ މީހ ން ކައިރީ ކަންކަ  .ރީމެންބަރ . ރައްޔިތ ން ހޮވާފަިއ މިހި

އ ޅެނީ ބަރ ލަމާނީ އައިސްެގންނޭ.    . އެ މީހ ން މި ހަމައަށް ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ނިމޭނެ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރާ ؛ންފ އްދ 

 !ޮއޅ ވާލަން ނ ހަދަމާ ހިނާގ  !ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއްެގ މާނަައކީ ރައްޔިތ ންެގ ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮތ ން. ޮއޅ ވާލަމާނޫޅޭ

އިމް މިނިސްޓަރ ކަން  އަޅ ަގނޑ  ބަރ ލަމާނީއަށް ތާއީދ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ  ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ކަން ބޭނ ންވާތީ. މީހަކަށް ޕްރަ

ކަން ވެސް. ރާއްޖެައށް ބޭނ ންވާ ޑޮލަރ  ބަރާބަރަށް ރައްޔިތ ންނަށް ޑެލިވަރީވާނެ  އެޖެހޭނެ  ދޭކަށެއް ނޫން. އަންޑަސްޓޭންޑްވާ

އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިއަށް.  ނިޒާމ   ބަރ ލަމާނީ  ދަނީ  ޤައ ެމްއަގއި  ހ ރިހާ  ތަހ ޒީބ   ދ ނިޔޭެގ  ނިޒާމެއްަގއި.  ބަރ ލަމާނީ 

 . އެންމެ މީހަކަށް ބަރޯސާވެެގން ތިބ މަށް އް މިހާ އަގ ބޮޑ  ނިޒާމެ ؟ންތޯ ރަނަގޅ  ނިޒާެމްއ ނ ެގންނާން މި އ ޅެނީކީްއވެެގ

ނޫންތޯ އެކައ ންޓަބަލް ވެސް ވާނީ. އަދި އަޅ ަގނޑ     ވ ރެ މި މަޖިލީހ ެގ އެތައް ބަޔަކަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ސިސްޓަމެއް

ޔާމީން އެ ކ ރި ޣައްދާރ  ވެރިކަން  ވަރަށް އަޅ ަގނޑ  ޤަދަރ ކ ރާ ބޭފ ޅެއް.  ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަކީ  ެގކ ރީ  ،އ ފާކ ރަނީ
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ެއއީ ތަހ ޒީބ  ވެރިކަމެކޭ ކިޔަިއެގން ނެވިދާނެ. ޗައިނާ ވެސް ވަރަށް ތަރައްޤީ ެގނ ާވނެ. ތަރައްޤީ  މިތާަގއި ކޮންމެހެން 

އޮ އިންޑިާއަގިއ  ސްލޯ.  ތަންކޮޅެްއ  އިންޑިއާ  ޕްރޮސެސެއިނޭގތޯ.  ނޯންނާނެ ންނާނެ  ޗައިނާަގއި  އޮޕަރޭޓްކ ރަންޖެހޭ.  އް 

 ކ ރާންޖެހޭ އް. ޑަޑަންލާފައި ކަންތައްތައް ހިނަގމ ންދާނީ. އެ ަވރިހަމަ ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް. ތަރައްޤީއަށް ޓަކައިޕްރޮސެސެ

ވެސް   ބަރ ލަމާނީަގއި  އަޅާނެ.  ތާއީދ ކ ރަން ؛މައްސަލަ   އެފިޔަވަޅ   އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތ ންެގ    ،ކ ރެވޭނެ. 

ރައްޔިތ ންެގ ާގތ ަގއި ެވސް އަހަން އެބަ ޖެހޭ ކޮބައިހޭ    ،އިބ  ރައީސް ދެންމެ ވާހަކަދައްކަވަމ ން ވިދާޅ ެވްއޖެމަޖިލީހ ެގ ނަ

ވޯޓ   ނިޒާމ ެގ  .ނިޒާމަކީ އިންޞާފ ވެރިކަމާ ޢަ  ކައިރީ    ދ ލ ވެރިކަމާިއ  ރައްޔިތ ން  ޮގސް  ާގތަށް  ރައްޔިތ ން  އެްއކޮށް 

މިހާރ  މި ހިނާގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން ރިޔާސީ ނިޒާމެއްތޯ، ބަރ ލަމާނީތޯ   ،ދެމާހިނާގށޭ  އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރ ޞަތެއް

  ބ ން އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެކަްއޗެއް ެވސް އ ންޏެއް ޭއެގ ސަބަ ؟ހޭރާއްޖޭަގއި އޮންނަންވަނީ. އެކަން ނ ކ ރަންވީ ކީއްވެ

ޮގތ ން ހެއްކެކޭ  ނޫންހޭ. އަޅ ަގނޑ  މިއީ  ނ ވެެއއް ކަމަށް ދިޔައީ ރިޔާސީ،    ވާހަކަައކީ ރަނަގޅަށް ނޫން  ،މިސާލެއްެގ 

ވޯޓ  ނިޒާމ   އޮޅަ  .ބަރ ލަމާނީ  ރަނަގޅަށް އިމައ މޫން  އަދިެވސް  މަްއސަލަ  އެ  އެހެންެވެގން  ކަންތައް.  އެ  އޮތީ    ލާފަޭއ 

އެ   ؛މި މަޖިލީހ ަގއި ހ ރީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ކިޔާ ބޭފ ޅެއް  ،ޤާނޫނ ައސާސީަގއި ކަންތައްތައް މިތާ  ނ ބެލިއޭ އޮތީ. އޭރ ެގ

ޮގތަށް  ބޭފ ޅާ ވިދާޅ ވާ  މައ މޫން  ރައީސް  އޮންނަން  ޤާނޫނ އަސާސީ  ނިޒާމ   އަންނަން   ވަނީ.ެއ  ޤާސިމް  ރަީއސްކަމަށް 

  ދެ  ،ތާރ  ވެރިކަމަކަށް. އެހެންވެެގން އެ ދ ަވސްވަރ ަގިއ ޤާސިމަށް ބައިއަޅާފައިޚްދ މ ބޭނ ންފ ޅ ވަނީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ޚ 

 އ ސޫލ ން ކްެވސް އެއީ ޑިމޮކްރެޓިމީހ ންވެެގން ބަިއއަޅަިއެގން ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަމަށް ފާސްކ ރ ވީ މިތަނ ން. އެްއޮގތަކަށް 

އޮތް ޒަމާނ ަގއި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން   ޓެްއަގއި. މިށްވެ  ކ އ ޅެނީ ޑިމޮކްރެޓި  ދިޔަ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ ެމން މިހާރ  މި 

ބަރ ލަމާނީތޯ ރާއްޖޭަގިއ އޮންނަންާވނީ. ރާއްޖޭެގ އޮޕަރޭޝަނަށް    ، ރިޔާސީތޯ  .ބޭނ ންވޭ ރަްއޔިތ ންނަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ދޭން

އް މި އޮންނަނީ އެންމެ ވަރަށް ހަިއއޭ ރިޔާސީ ނިޒާމެްއގައި. އަދި އަނެްއކާ ބާރ ތަ  ސްބަލާއިރ ، ކޮސްޓް އޮފް އޮޕަރޭޝަން

ަވޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ނޭ އޮންނާނީ ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއްަގއި.  ނޫ  އެހެނެއްއާއި ޭއނަެގ ައއ ލާދާ.  މީހެއްެގ ދަށ ަގއޭ. އޭނާ 

ޮގތ ން ރައްޔިތ ންެގ ާގތަށް ދިޔަ ބައެއް ނޫނޭ. އެ މީހ ންނަށް ވަޒީފާ ހޯދާކަށް    ސީމެންބަރ ންނަށް މި ތިބޭ މީހ ންނަކީ ސިޔާ

ދާކަށްއްރަ ާގތަށް  މެންބަރ  ނ ޮގހެއް ނ ވާނޭޔިތ ން  ދާންޖެހެއޭ.  މެންބަރ   ކަމަށް ވަންޏާ.  ނ ޖެހެއޭ.  މާ    ،އެހެންވެއްޖެ 

 ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ. ޒަމާނ އްސ ރެ  ކޭވަްއކަންކ ރާ ނިޒާމެ  ،މ ޅިން އޮޅ ވާލަިއެގން ؟ ލިޓީ ރަނަގޅ ވާނެ ނޫންތޯބިއެކައ ންޓެ

އަޅ ަގނޑ  ބަރ ލަމާނީ ދަނީ އެހެންެވެގންނޭ.    ހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކަމ ން މިމި ޤައ މ ަގއި އެ ނިޒާމ  ކަމ ނ ދާ ވާ

އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް ނޫން. އެަވރ  އެއްޗެއް ނ ވެސް ދެވޭނެ  މީހަކ  ދޭ އެއްވެސް ެއއްޗެއް    ، ޮގތަށް  ށް ވާހަކަނ ދައްކާނިޒާމަ

ވާ ކ ރަން ނ ވެސް ވާނެ. ޑީ.އާރ .ޕީން ފ ލްކޮށް އްއެފަދަ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ  ލަ ؛އަޅ ަގނޑަކަށެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ައޅ ަގނޑ  ދަށް  ބައަ  އަބަދ މެއަދި އެކަމަށް ޓަކައި ތާީއދ ކ ރާ ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް  ތާއީދ ކ ރާނީ ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށް.  

ދ ލ އިންޞާފ  ގާއިމ ކ ރ މަށް  ޢަ ރާއްޖޭަގއި    ،އެންމެ ފ ރަތަމަ ވެސް ބޭނ ންވަނީ،  ހަަމ ފ ރަތަމަ  އަޅ ަގނޑ ތާއީދ ކ ރާނަން.  
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ހ ރި ހ ށަހެޅިފައި  މި  މި  މިހާރ   ހަމަ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި   ޝަލްޖ ޑީފާދޭން.  އ އިސްތި  ނދަށް މިހި  ހިނދ ންޮގތަށް 

ތަނ ން. ސިޔާސީ އެްއވެސް    ދޭށޭ އެފާއ ދެއްވާށޭ ހަމަ މިއަދ . ހަމަ އެންމެން އިސްތިފާއ އިސްތި  ންސަރވިސް ކޮމިޝަނ 

ނ ބަހައްޓާ ހިނާގ  ،މީހަކ   އަހަންޑަންލާފައި  ހައިކޮށްލްލެވެ  ށޭ  ޮގ،    ކައިރިއަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ަވގ ތަށް  ސް  ވަގ ތ ން 

 ؛ދޭނަމޭ. އެ ވޯޓ   ވޯޓ ށްއެއަ  އަޅ ަގނޑ   އޭ.ވީއެ ރެފަރެންޑަމަށް ދާން  .އޮންނަންވަނީބަރ ލަމާނީތޯ    ،ސީތޯޔާ އަހަންވީއޭ ރި

  ައޅ ަގނޑ    މި ތަނ ގައި  ށްކަ ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތަ   އަޅ ަގނޑ އ ޅޭ މީހެއް ނޫން.    އިކީ ޯވޓ  ވިްއކައަޅ ަގނޑަ ދ ވަހަކ  ެވސް  

ށް. މިދިޔަ ތާރީޚ ަގއި ބިލިައން  އަޅ ަގނޑަ ިގނަ ެގއްލ ންވެއްޖެ  ށްދިޔަޔަސް. ވަރަފ ނޑިެގން  އަޅ ަގނޑ ދެނީ. ވަރިހަމަ  ވޯޓ 

ެގއްލ ންެވއްޖެ.   ޣައްދާރ ވެއަޅ ަގނޑާޑޮލަރ ން  ދައ ލަތަށް  މަސައްކަތްކޮށް  ެއއްކޮށް  ޖީބ ތައް    ެގން  މީހ ން  ވަްއކަންކ ރި 

ފާހަަގކ ރ މާ އެއްކޮށް  މި  މިއަދ . ހަމަ މޭ ެއކަން ވެސް ފާހަަގކ ރަ އަޅ ަގނޑ ސް. ވެ ބީފައި ތިވިކި ރައިދަ. އި ހ ރީފަފ ރި

ހަމަމަަގށް    ހި ރަްއޔިތ ންެގ މި ކަންކަންވެދި  ،ކިތަންމެ ހަނި ދާއިރާައކ ން ވެސް   ،ނަމަވެސް  ކޮންމެ ޮގތަކ ން ހަދާފައި

ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ   ،ށް ޔަީގންއަޅ ަގނޑަހ ން ކ ރާނަން.  ންޖެހޭ މަސައްކަތް މަޖިލީެމން ކ ރާއަޅ ަގނޑ އެޅ ވ މަށް ޓަކައި  

މައ މޫނ  ދެއްވި އެްއޗެްއ  މައ މޫނ  ކައިރިން ސިޓީ ލިޔެެގން  ަގިއ  އިރ   ރައީސް މައ މޫނ   ،ކަންއެންމެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރާނެ

ޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ަގިއ  ހާރ  ވަމިމެން ސަލާންޖަހަން އެބަ ޖައްސާ  އަޅ ަގނޑ ރ  ވަޒީރަކ  ދެްއވި އެްއޗެއް ލިބޭނީ.  ހާލިބޭނީ. މި

މެންނަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް އަޅ ަގނޑ  ރ ން  ދ ަގނޭ ވަޒީލަ  އަޅ ަގނޑ   ؟ހ ން. ލަދެއް ވެސް އެ ބޭފ ޅ ން ނ ަގނޭތަމީތިބި  

ވާ ހަމަ   އަޅ ަގނޑ ރި ރައީސް.  ތެނ  އިއްޒަތްއެންކޮށްލެވ ނީމަ ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެނ އެވަރ     ،ބ ނީމާ  ދޭން ފޯނ ކޮށްލާފައި

ޢަބްދ ލަ މެންބަރ   ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ،ވެއްޖެ  ޖާބިރ  މި މަޖިލީހ ަގއި އ ޅޭތާ ދ ވަސްهللا ދ ަގނޭ. 

 މާނ ގައި ޒަބ ބާރަށް ޤާނޫނ އަސާސީ އެއްކޮށް ފ ލްކޮށް މި ތަހ ޒީބާރަށް ،ނީދަންނަވަ އަޅ ަގނޑ ލަމ ން މާއެހެންވީމާ، ނިން

އަންފިައޅ ަގނޑ   ،ހ ރިއޭަގއި   މިހާރ   މި  މެންނަށް  ޓަކައި  ފިޓ ކ ރ މަށް  ކަންތައްތައް  ފ ރ ޞަތ ަގލިބ ޓް  ށް ބާރަ  އިނ  

ހ ރިހާނ ބޭ ރާއްޖޭެގ  ނިޒާމަކީ.    !ރައްޔިތ ންނޭ  ންހިފާށޭ.  މީހަައޅ ަގނޑަބަރ ލަމާނީޭއ  ކޮންމެ  ވަރިހަމައޭ  ންމެ ކޮކ   ށް 

ކިޔަސް  ދެވޭނެ  އިރާއްޖޭަގ  ،އެްއޗެއް  ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް  އެހެން  ޮގތެއް   އެނޫން  ނޯންނާނޭއެްއވެސް  މިއީ ސިޔާސީ     .

ދަ އިން    ،ސިސްޓަމް ހިއަރ  ރީންޓަމެޕާލަ  ޒް ދައިނީޑް    ޓް ވީވައޮފް ސިސްޓަމެއް ނޫނޭ.    ޗޭންޖ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ. މިއީ  

ެއވްރިބޮޑީ ހޫ އިރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިްވސް.   ައއ ޓް ޓ  ބްރިންގ ސިސްޓަމް އޮފް   ވޯޒްއައި ކޮންްގރެޗ ލޭޓް  ކިންގ 

 .ސްެއކްސެލެންސީ. ގ ޑްމޯނިންގ ޔޫތެންކި އިން ދިސް ައވަރ.  ރީ ސިސްޓަމްންޓަމެަގވަރންމަންޓް ޕާލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޒަތްތެރި މެންބަރ   އްކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ އި   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

 ހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ކ ޑަމިރ އަށް. ޢާއަޙްމަދ  
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ސާސްތަކެއް ލިބޭ ހ ކަހަލަ އިން  ހެށް ވަރަށް އެޑަެވސް އަޅ ަގނމިއަދަކީ ވެސް އަނެއްކާ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ޔައިރ ަގއި  ދި  ހޮވ މަށް ޓަކައި ކެމްޕޭންކ ރަމ ންއަޅ ަގނޑ   ވަނަ މަޖިލީހަށް    17ދ ވަހެއް. އެހެން މި ދެންނެިވ ކަމަކީ،  

ައނެއްކޮޅަށް   އެްއކޮޅ ން  ޤާކީއަޅ ަގނޑ   ޤާނޫނ އަސާސީ  ކީއިރ ަގއި  އެ  ހ ރި  ައޅ ަގނޑަނޫނ އަސާސީަގިއ  ން.  ށް 

ައދި  ކެއް އެބަހ ރިކަންބޮޑ ވ ންތަ ނިންމާލިއިރ ަގއި މިއީ އިލާހީ ނިންމ ން   ލައިނ ައސާސީ ކިޔާނޫށް މ ޅި ޤާޑައަޅ ަގނ. 

  5،  4،  3،  2،  1ށް ޤާނޫނ އަސާސީއަށް އިޞްލާޙ ތަކެއް  އަޅ ަގނޑަ ން،  މ ެގންދިޔަ. އެހެންކަވެ ވެސް ކަށަވަރ    ނޫންކަން

މީހަކީ   ިމއަދ   އަޅ ަގނޑ ހ ށަހެޅި  އި  އަޅ ަގނޑ .  ެއއްޗެއްއ ފާވަނީ އެ  ވާންޖެހޭނެ  އިްއޒަތްތެރި ކަމަށް    ޞްލާޙ ތަކަކީ 

ހަމަަގއިމ  ވެސް ޤާނޫނ އަސާސީއަށް އިޞްލާޙ ތަކެްއ    އަޅ ަގނޑ   ،ވީތީވެ. ޭއެގތެރޭަގއިއް ން ހާމަކ ރެތ ރޔާސަ  ެވސް  ރައީސް

އްެގ ބެ ބާތްދިޔަިއރ ަގއި ހަމަގައިމ  ވެސް މަޖަލަކަށް ހިމަނާފައި އޮޤާނޫނ އަސާސީ ކިޔަމ ން  ، ހ ށަހެޅި ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރޭގައި

  ވި ތި ވިދާޅ   ރައީސްޒަތްތެރި  އްވަނަ ބާބ  ކިޔަނީކީ. ެއއީ ދެންމެ އި  12ސާސީެގ  ޤާނޫނ އަ  އަޅ ަގނޑ ޮގތ ަގއެއް ނޫން  

ބަދަލ ކ ރެވޭނެ އެއްޗެއްކަން ބަދަލ ކ ރަންޖެހިދާނެ    މިއީ  ،ހިނދ   މިއީ އިލާހީ ނިންމ މެއް ނޫން ކަމަށް ކަށަވަރ ވާ  ،ފަދައިން

ނ ކ ތާެއއްެގ މަްއޗަށް    3  ،ރިހަމަތަށް އިޚްތިޔާރ  ދީފައިއެްއޗެއް ކަމަށް ވެސް ަގބޫލ ކޮށްފަ. އޭތެރޭަގއި މި މަޖިލީހަށް ފ 

ކ ރެވޭ ޮގތަށް ގ  ދީސްތައަށް ވެސް  އްޔާ ކަމެއް ފިޔަވައި ރައްޔިތ ންެގ ކައިރި އެހ މަކާ ނ ލައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރި  4ހިމެނޭ  

މަ ވެސް މި ތަށް އެންމެ ފ ރަައޅ ަގނޑަ   ،ންކަމަށްވާތީ ކެއް. އެހެތަަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބަޔާންކ ރ ންސީމި ޤާނޫނ އަސާ

ލެއް ނިކަމެތިކަމ ން  ތްވަނަ މާްއދާ އޮ  10ންނަ  އޮނ ެގ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި  ާވ އިސްލާމްދީސާސީަގއި މާތްެވެގންޤާނޫނ އަ

ބަހ ސްކ ރެވި ހި  އެއަށް ތެރޭަގއި  މަޖިލީހ ެގ  މި  ހ ށާހެޅީމާ  އިޞްލާޙެއް  ޓަކައި  ދިނ މަށް  ޮގތާއި މާޔަތެއް  ެއ    ،ެގންދިޔަ 

ދިޔައީ. އަދި ރި ޮގތ ން ެއވެސް ފާސްނ ވެޔަތްކޮށް ބަލައިލ ން ެވސް ހަމަ މ ހިންމ . ކަންދިމާކ ކަންކަމ ެގ ަމއްޗަށް ރިޢާ 

ސިލ ެގ އ މ ރ  ންެގ ދަށ ން ކައ ނ ޒީ ާގނޫކަރ ދާ ލާމަ  ހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން މިމި  ،ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ދެންމެ ތި ވިދާޅ ވި 

ދެކެވިފައި ހ ރި ވާހަކަތަކ ެގ  ކޮށްލީ.  ރ ޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިން. ބޭއި އެ    އަޅ ަގނޑ ން  މަތީ  ފަހަރ ެގ  ތިންބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި  

  ސް ތިންވެށް ޓަކައި  މަނ ދިނ އެއާެއއްކޮށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ބޮޑ ިވޔަ   ޔަތްކޮށްލ ން މ ހިންމ . އަދި ހަމަމައްޗަށް ރިޢާ

ށް  ޤާނޫނ އަސާސީއަ  ައޅ ަގނޑ އެ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިން. އަދި މިދިޔަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި    އަޅ ަގނޑ ފަހަރ ެގ މަތިން  

އް ދިނ ން ވެސް ބެކޮށްލާފައި ރިޔާސަތަށް ޖަވާޔާލިޠާށް އިތ ރަށް މ އިދާރީ ބޭފ ޅ ން މިއަ  ، އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފައި އޮްއވާ

އެ ބިލ  މަތީ   ،ތަކެއްެގފަހ ން ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ލީ ބިލ އޭކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ިމ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޮއްއވާ    މ ހިންމ 

ކ ރިިއރ ަގއި އޭރ ަގއި އޮތް އިދިކޮޅ     ފެނިެގންދިޔަ. އެކަން  ށްއަޅ ަގނޑަ ތަން ވެސް    ދިޔަފައިން އަރާފައި ފާސްކ ރެވިެގން

  ،ންހޭ އަހައިލީމާ އޭރ  ވިދާޅ ވީ ެގނ ދިނީ، ނ ދީ ކ ރީ ބިލަށް ވޯޓ ދިނީ ކީްއވެ އްެގ ކައިރީަގއި މި ބިލ  މިޮގތަށް ވޯޓ މީހެ
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ޞްލާޙ ެގ  ެގންދިޔަ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނ އަސާސީެގ އިވެދާޅ ދަށ ން ދިން ވޯޓ ތަކެއް ކަމަށް ވެސް ވި   ެގއެއީ ަވކި ޑީލެއް 

މާ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅީ  އަޅ ަގނޑ އަދި    ށް ވެސް މި މަޖިލީހ ަގއި ކ ރެވިފަިއވާ ކަންތައްތައް.ައޅ ަގނޑަކަންތަކަކީ ފ ދޭވަރަކަށް  

ށް  އަޅ ަގނޑަން  ދެންމެ ރިޔާސަތ  ؛ންޢިލްމީ ނަޒަރަކ   ،ބަރ ެގ ހައިސިއްޔަތ ން ޤައ މީ ނަޒަރަކ ންކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެން

ހިތްވޭ. އަދި މިއަދ  ރާކ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހ ސް  އަޅ ަގނޑ މިފަދަ ކަންކަމ ަގއި    ،ޑަށް ވެސް ފާހަަގކ ރެވެނީހަމަ އެންމެ ބޮ

  އަޅ ަގނޑ   ،މީ ނަޒަރަކ ން ކަންކަން ކ ރ ަމށް ޓަކައި ތިޔަ ެގންގ ޅ ްއވާ ވިސްނ ންފ ޅަކީޤައ  ޢިލްމީ ނަޒަރަކ ން ނ ވަތަ  

ކަންކަން ކ ރ މ ަގިއ    މެންެގއަޅ ަގނޑ ޔަށް ތާއީދ ކ ރާނެ ވިސްނ ންފ ޅެއް.  މަހަމަގައިމ  ވެސް އެ ވިސްނ ންފ ޅަކަށް ފ ރިހަ

ންޖެހޭނެ. މިކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ވާހަކަދަްއކަމ ން ދިޔައިރ ަގިއ  އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތް ކޮންމެ ކަމެއްެގ ތެރޭަގއި ވެސް އޮންނަ

ކައަމި ކ ރ މާއިންދ  ވެސް  ޮގތަށް ނ ވީމަ  ބޭނ ންވާ  ތިމާމެން  މ ޅި  އި،ވީމަ ކ ރ މާ   ،ކަން  ދެންމިީއ  ތަފާތ   މެއް.  ކަ   

 ކ ރަނީ ކަމަށް ވަންޏާށް ޓަކައި ކަންކަން  ތ  ހިމެނިފައިވާ މިންވަރ  ދެނެަގތ މަހަރޭަގއި މ ޅި ޤައ މީ މަސްލައެކަމެްއެގ ތެ

 އަޅ ަގނޑ  ރަންޖެހޭނެ ޮގތް ކަމަށް ރ  ެވސް ޢަމަލ ކ އިއިފަށައިެގން އަ މެން އެންމެ ފ ރަތަމަ އާ ޤާނޫނ އަސާސީއަޅ ަގނޑ 

ކިތަންސިިމއަދ     ،ަގބޫލ ކ ރަނީ ޕާޓީއެްއެގ  ޮގޔާސީ  މީހެއްެގ  ބޮޑ   ވީނަމަ   ހ ރި  އަޅ ަގނޑ  ަގއި  ތ މެ  ސް  ވެކަމ ަގއި 

ތ ން  ޔިން ކައިރި އަހަިއެގންނެއް ނޫނޭ. އެއީކީ ެވސް ރައްތ އްޔިރަފައި ހ ރީކީ  ދާ ހައްސިޔާސީ ޕާޓީތަ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ނޭ. މިއަދ   ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއް ނޫ  އަޅ ަގނޑ   ،ޚ ދ ފައި ނޫނީ ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށް، ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކަމަށް  ހާކައިރި އަ

ރީަގއި އަހާ ވާހަކަ ދައްކާއިރ ަގއި  އިބާވަތ ެގ ކަންކަން ރަްއޔިތ ން ކަ   މި  ސްެގ މަރ ޙަލާެގ ތެރޭަގއިހ މެންެގ މި ބައަޅ ަގނޑ 

 ރަްއޔިތ ންެގ ކަންކަން ނިންމަން ފ ރ ޞަތ  ދިނީމާ އެ ބާރ  ނަހަމަ   ،ންެގ ބާރ ޔިތ ރައް  ،މެންެގ ވާހަކައަކީ އަޅ ަގނޑ 

އިޚްތިޔާ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ޮގތަކަރެޮގތ ަގއި  އޮންނަ  މީހަކަށް  ެއްއވެސް  މި  ށްއް  އޮެވެގނެއް  ވާނެ.  ނ ބައްޓަންކ ރެވިފައި 

ވަ  ،ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ، ކަމަށް  ކ ރަނީ  މިކަން  ނިޔަތަކ ން  ޕާޓީެގ  އަޅ ަގނޑ   ؛ޏާންއިޚްލާޞްތެރި  ެގ 

އެހެގ ތ  ވަ ނެތީމަކޮޅ   ބޭފ ޅަކ   އެއްކޮށްޔާން  ނިޔަތެ ؛ވަގ ތ      ވަންޏާ ިއޚްލާޞްތެރި  ކަމަށް  ކ ރަނީ  މިކަން   އްަގއި 

ޤާނޫމެއަޅ ަގނޑ  މ ޅި  ެގންނަންން  މިއަށް  ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ   އެްއކޮށް  އެބަހ ރި.  އިހޭ  ޖެނ އަސާސީ  ޞްލާޙ ތަކެއް 

ރޭަގިއ  ތެ. ޤައ މިއްޔަތެއްެގ  އް ތެމެން މިއީ ޤައ މިްއޔައަޅ ަގނޑ ދަންނަވާލަފާނަން.    އަޅ ަގނޑ ، ެއއް ނ ކ ތާ  މިސާލަކަށް

ށް  އަޅ ަގނޑަަގއި  ކަމެއްެގ ޮގތ    ތިތ ަގއި ަގބޫލ ކ ރަން. އެންމެ ނިކަމެޮގ  ްއެގތެމެންނަކީ ވެސް ހަމަ މިނިވަން ދައ ލައަޅ ަގނޑ 

މެންނަށް މި އަޅ ަގނޑ ދައ ލަތ ެގ ނިޝާނެއް ވެސް ނެތް.    އިމީަގމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ ތެރޭަގއި  ތައްތަކ  ފާހަަގވި ކަން

ެއބަ ީމެގތެރޭަގއި ބަޔާންކ ރެވިފައި  ެއކަމަކ   ލަތަކާއި ދިދައިެގ ވާހަކަކ ދައިެގ   ދިއޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިދަ ވެސް  ތައް. 

 . ޏާމެން ަގބޫލ ކ ރަނީ ކަމަށް ވަންއަޅ ަގނޑ އި  ގަ ދިވެހި ދ ސްތޫރ  ޮގތ   ،ރޭަގއި ހ ންނަންޖެހޭނެތެން މީެގޝާނިެގ  ދައ ލަތ 

ތްތަކެއް ވެސް ިމ  ފ ވ މ ެގ ސަބަބ ން ާވންޖެހޭ ޮގއެއާެއއްކޮށް ޤާނޫނ ައސާސީއާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާ  އަދި ހަމަ

މ ން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ރ މޭ  މިއަޅ ަގނޑ   ކަމެއް. މިއަދ     ޤާނޫނ އަސާސީން އައ މަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން މ ހިންމ  
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ންދާއިރ ަގއި  މ އިޞްލާޙ ކ ރަ  ސީ ޤާނޫނ އަސާ   ،ލާފައި މި ވަނީއި ހ ޅ ވަ  ރިހަމަ ބަހ ސަކަށް މީތިފ  ވަރަށް    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދައްކަނީ.  ހަކަވާމި    އަޅ ަގނޑ ޮގތަށް    ށް ފެންނަޔަެގ ބ އްދި އަޅ ަގނޑ   ؛ޢިލްމީ ނަޒަރަކ ންޮގތަކަށް    ނައެ މީހަކަށް ފެން

އި  އަޅ ަގނޑ  މިީއ  މިއީަގބޫލ ކ ރަން  ނޫންކަން.  ނިންމ މެއް  ބަދަލ ކ ނެ  ޖެހޭބަދަލ ކ ރަން  ލާހީ  ން  ރައެްއޗެއްކަން. 

ޏާ  ކަމަށް ވަން ބަދަލެއް ކަމަށް ވަނީޔޮެއއީ ހެ  ޔަތްކޮށްކާއި ހާލަތަށް ރިޢާއެ ަވގ ތަ  މާނ ންވީމެންނަށް ހަމަ ބޭއަޅ ަގނޑ 

 ، ދަންނަވާނީ އަޅ ަގނޑ   ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންވީމާ،    އަޅ ަގނޑ  ވެސް  މަށްކަ  ނެ ބަދަލ ތަކެއް ރ ހޭކާރައްޔިތ ން އެ ބަދަލ ތަ

ހ ށަހަޅާ މީހާއަށް ބަލާފައި ފާސްނ ކ ރާ ޮގތް    ،ލީހަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅީމާޖިވަތަ މި ރައްޔިތ ންެގ މަނ ސީއަށް  ޤާނޫނ އަސާ

ތި ވިދާޅ ވި ޮގތަކަށެއް    ރި ރައީސްމެންެގ މި ޤައ މ ަގއި ދެންމެ އިއްޒަތްތެއަޅ ަގނޑ  ވެސް  ކ  ދ ވަހަ  ށް ވަންޏާމައޮެވއްޖެ ކަ

ކަންތައް ެވެގނެއް ތަމިތާ  އެހެން  ކެއް  ކަމަކީދެންނެ  މި ނ ދާނެ.  އިޞްލާޙ    ،ވި  ތިން  މެންނަށް  ނޑ އަޅ ަގމިއަދ    ؛މި 

ީއ އެ .  ވޭއެބަ ަގބޫލ ކ ރެ   ،އެއީ ހަމަ ޤައ މަށް ކ ޅަދާނަ ކަމެއް ނޫންކަން  ،ތީމާއޮަގބޫލ ކ ރެވޭ ޖަޕާނ މަހެއްހެން މިތަން  

ވި ޮގތަށް.  މި ދެންނެމި ކ ރެްއވީ  . ޖަޕާނ މަހެއް ކަމަށް އިޝާރާތްންނެވީމި ދެ  މެންއަޅ ަގނޑ ޮގތަށް    ވިހާނެވަރަކަށް ވިހާ

ބޮޑ ވަމ ންއީ  އެ ހަމަ  ވެސް  ދައ ރަކ ން  ކޮންމެ  އޮތީ  މި  މަޖިލިސް  ޮގތަށް.    ،ބޮޑ ވަމ ން  ،ރަްއޔިތ ންެގ  ބޮޑ ވަމ ންދާ 

ޤަައޅ ަގނޑ ޮގތަކީ    ވާންވީމާ،  އެހެ ވިއ މެން  ނަޒަރަކ ން  މި  ސްމީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވަރ ެގ    އެއްހާލައްކަ  ސްފަނަނީ 

ށް ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑައެކަން  ؟ ތ ން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތްތޯއޮލިސް މިޮގތަށް ބޮޑ ވެެގންދާ ޮގތަށް  ޖިކށް މި މަޔަބާދީއާ

  ، ފަހަރ ެގ މަތިން އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރ ަގިއ ދައްކާފައި ހ ރި ވާހަކަާއއި   ތިން  އަޅ ަގނޑ ވީމާ  ންނޫ

ބޭރ ކޮ ޮގތާށްއޭތި  އެލި  އ    އަޅ ަގނޑ ކަން  އި،  ވާހަކަދައްކާޅ ކ ރަން  ޮގތާ  ބަލަނ   މިއަދ     ނީިއލަފައި  ވަންޏާ  ކަމަށް 

ކައިްވެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް  އާ  ،ަގންނަވަންޖެހޭ. މަނިކ ފާނަކީއި ބަ ވަދެަވޑައެރެއަށް ވެސް  ތެ  ެގކަިއވްއެ އާ  ރިޔާސަތ ން

ތަްއ  ސްހ ވަތ ެގ ބަބާ  ވީ. މި މަޖިލީހ ަގއި މިދެންނެއަޅ ަގނޑ   ވާތީއާ އެްއކޮށް    ބައްލަަވއިެގން ކަންކަން ކ ރަްއވާ ބޭފ ޅަކަށް

ތަްއ  ކަންކޮށްފައި ހ ރި ޮގތްތަކާއި، ވޯޓ ެގ މަރ ޙަލާަގއި  ންތައް  ބަހ ސްެގ މަރ ޙަލާަގއި ކަ  ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި ވަގ ތ ތަކ ަގއި 

ކަމެއް. މިއަދ    ޔަތްކޮށްފައި މި ކަންކަން ބެލ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ރިޢާއި މި ހ ރިހާ އެއްޗެހިތަކަށް  ޮގތާ  ކޮށްފައި ހ ރި

ޖެހޭނެ ންޤާނޫނ އަސާސީއަށް އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނައ މ ެގ ިވސްނ ންފ ޅ ތަކެއް ެގންގ ޅޭތީ. މިއީ ވާ  ،ވަރަށް އ ފާވޭއަޅ ަގނޑ   

ށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަހޭ ކަމަށް  އަށް ެގންނަންޖެސީ ނ އަސާޤާނޫމ  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ން. ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މ ހިއްކަމެ

  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރި މެންބަރ  ތެވޭރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްންމެދ ހެ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

 ށް.  ޢަލީ ޢާޡިމަ
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ދަެގ  19-އެޖެންޑާޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލީށ ން  މަޖިލީހަށް    ،ހަށްންެގ  މެން އަޅ ަގނޑ މި 

ެމން ވީމ . އޭެގތެރޭަގއި ެއްއ  އަޅ ަގނޑ ދ ތަކެއް  އ ވަތަކެްއ ެވެގން. ވަރަށް ިގނަ  ދ އ އެމް.ޑީ.ޕީން ހޮވިފައި މި ތިބީ ވަ 

މެން މި އަޅ ަގނޑ ދެއް.  އ މެން ީވ ވައަޅ ަގނޑ ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ ވެސް    ޖ ޑިޝަރީ ނޫނިއްޔާ  ،ދެއް މިއީއ ވަ

. ެއީއ  ފަކޮށްދާއަ  .މަކޮށްފަމެން މި ވަނީ ފ ރިހައަޅ ަގނޑ ދ   އ ވަ   95ން % އިދ ތަކ ެގ ތެރެ އ ހަށް ހޮވެވެން ވީ ވަ މަޖިލީ

މެން  އަޅ ަގނޑ ކަން ކޮށް  އެ  . މެން ކ ރަން ބ ނި ކަންކަންއަޅ ަގނޑ ،  ތައްންެމން އެދ ނ  ކައަޅ ަގނޑ   ކ ރެން  ރައްޔިތ ން

ގެ އަހަރ    2އޮތް  ށް މި  އަ، ކ ރިއޮތް. އެހެންވީމާ  އަހަރ  އެބަ  2ތިކޮށް  މި ވަނީ މިއަދ  ނިންމާފަ. އަދި ސާފ ކޮށް ރީ

އަދި ބައިަވރ  ކަންކަމެއް ރައްޔިތ ންނަށް ،  ެގންމިެގ ކަންކަން ކޮށް ނި  5އޮތް %  ތ ަގއި މިދެކޭޮގ  ައޅ ަގނޑ   ރޭގައިތެ

ރައް  ވަރަޔިތ ޓަކައި  ބޭނ ންވާ  ކ ރ މަކީ  ށްން  ކަންކަެމއް  ިގނަ  ވިސްނ މެއް އަޅ ަގނޑ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ކ ރެއް.  ފި  ،މެންެގ 

ރަީއސް ޖ ޑީސީ ސާއަނޫނ  ޤާ ؛އިްއޒަތްތެރި  ބަދަލަކީ  ެގންނަންޖެހޭ  ހަމައެކަނި  ެއކ ލެިވެގންާވ  އަށް  ސަރވިސް  ޝަލް 

އްސަލަެއއް  މަނަން.  މިހިރީ ބަލައިަގން  އަޅ ަގނޑ ންވާ ޮގތް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މައްސަލަ  ެގބަދަލ ކ ރ މެއް ނޫން. އެ އެކ ލެވި

ސްނަންަގަވއިެގން ކޮމިޓީއެްއ  އި    ދެކޭޮގތ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްއަޅ ަގނޑ ނެތް. އެ ބަލައިެގންފައި އެާއެއކ   

ސިޔާސީ    ،ހައްދަވަިއެގން ކަންނޭނެގ.  ޕާޓީއަދި  ޑީ.އާރ .ޕީަގއި  ތިބީ  މެންބަރ ން  އޮތީ،  ޕާޓީ  މަދ   އެންމެ  ތައް 

ހ ެގ ޕާޓީތަކ ެގ ލީޑަރ ންނާ އެްއކޮށް އަދި މި މަޖިލީ  ޮގތަށް  އާ އެްއކޮށް ހ ރިހާ އެންމެން ހިމެނޭއެހެންނަމަވެސް، ޑީ.އާރ .ޕީ

  އެބަ އެކ ލަވައިލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ހަލަ ބަދަލ ތަކެއްތޯކަންނަންޖެހެނީ ކޮންއިށީނދެެގން ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ެގ

މެން މިައދ  ބަލައިަގންނަންޖެހޭނެ. ބަލައިަގނެފައި ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ ދެކޭޮގތ ަގއި    ައޅ ަގނޑ  ؛މެންއަޅ ަގނޑ 

އްތޯ. ން ބަދަލ ތަކެކޮނަންޖެހެނީ  ން ދެން ެގށްސީއައަންނައިރ ަގއި ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭ ޤާނޫނ އަސާ

ެގ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ެގ  2023އަންނަ    މިކ ރިން،    ެގއަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ   މެން މިއަޅ ަގނޑ އެ ބަދަލ ތަކާ އެްއކޮށް  

ބައިވަރ  ކަހަލަ  ިމ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ބަދަލ ކ ރިން  ެގނައ މަކީ  ބައިވަރ   ދިވެހިރާ  އަޅ ަގނޑ  ތަކެއް  އްޖެ ދެކޭޮގތ ަގއި 

ޓަކައި  ފަސޭހަކޮށްދިނ މަށް  މި،  ހިންގ މަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ކަންތަ   ރެވ    ހާރަށްދިވެހިރާއްޖޭެގ  އްތަކެްއ  ރަނަގޅ  

 ޓަކައި ކ ރަން ކޮންމެހެން ށްއް ހިންގ މަލަތެމެން މި ބޭނ ންާވ ާގނޫނީ ދައ އަޅ ަގނޑ ދި  އަ   ،ށްދިނ މަށް ޓަކައިގ ފަހިކޮމަ

އްިވ  ން މި ހ ށަހަޅައިދެމީެގ ކ ރި  ،ތްއިރެްއަގއި މެން އަތ ަގއި ބާރ  އޮައޅ ަގނޑ ދެކެނީ.    ައޅ ަގނޑ ަގއި  ކަމ   ވެސް ޖެހޭ ކަމެއް

ޝަރީ  ޖ ޑީ  ،އިރ ަގއި ޔަތާރ  ވެރިކަމެއް ހިންަގމ ން ދިޚ ދ މ ޚް  ،ަގއިަގއި ބާރ  އޮތްއިރ ތ  އަޓީޕާއެ    ،ރ ތްތެރި މެންބައިްއޒަ

  އްތެދެން ހަދާނެ ޮގ  ތ ނީމާވަރެއް ނެ  ،ބާރ  ދިޔައިމާ  ންރ ަގއި ިމ ކަހަލަ ބަދަލެއް ނ ެގނެސް ަގއިއިތް މ ޅި އަތ ަގއި އޮ

 ންމެއަޅ ަގނޑ ޞްތެރިކަމާ ެއއްކޮށް ެގންނަ ބަދަލެއް ނޫން.  މިީއ އިޚްލާ   ،ކަހަލަ ބަދަލ  ެގންނަން މި އ ޅެނީނެތ ނީމާ މި
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ނަން. މި ބަދަލ  ރާ ކ ޔާމެން މިކަން އިރާދަކ ރެއްިވއްައޅ ަގނޑ ދ  ވެސް ވެފަ. އެހެންވީމާ،  އ  އޮންނާނެ މި ވަން  ޕީ.އެމް.ޑީ

  ެގ ވެސް އެބައަޅ ަގނޑ  ަގއި  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ެގންނަ ބަދަލ ތަކަށް ބަލައިލާއިރ ؛ ެގނެސްދޭނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖިލީހ ަގއި މި މަެއއްކޮށް ދެން ރައްޔިތ ންެގ    ނޫނ ައސާސީ އައ މާޤާަގއި އާ    2008ފިކ ރ ތަކެްއ.    ،ލ ތަކެއްހ ރި ޚިޔާ

ިއ  ތެރޭގަ   ެގއަހަރ   13އަހަރ . އެ    13ން މި ދަނީ  މ ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން ތަޖ ރިބާކ ރަ  އަޅ ަގނޑ ވޭތ ވެދިޔަ ދ ވަސްތަކ ަގއި  

ލިސް ހިންގ މަކަށް ނޫން. އެކި ކަންކަމަށް . ހަމަެއކަނި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިކެއްނދަޫގތަވަރަށް ިގނަ ދަތިތަކެއް، އ  އެބަހ ރި

ދެކޭޮގތ ަގިއ    އަޅ ަގނޑ   ،އްލ ކ ރ މަކީހަދިމާވެފަ. އެ ކަންކަން    މެއްޮގތ ން ދަތި ބައިވަރ  ކަންކަ  އަސާސީ އޮތްޤާނޫނ 

ހ ރިހާ ވެރިން އަދި މި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ކ ރަންޖެހޭ  ؛ޕާޓީތަކ ެގ ހ ރިހާ އެންމެން އެކ ެވެގންމެން ސިޔާސީ  އަޅ ަގނޑ 

ޖ ޑީ ެއޮގތ ން  ކޮމިޝަން އެ ޝަކަމެއް.  ޮގތްލް ސަރވިސް  ރަްއޔިތ ންެގ   އަޅ ަގނޑ  ؛ކ ލެިވެގންވާ  ަގބޫލ ކ ރަން  ެވސް 

މެން އެބަ އަޅ ަގނޑ   ންމިއި ؛ޔަންކ ރާ އްއައްޔާ  ރިސ ލްޖ މްހޫއް، ރައީރެހ ެގ ރައީސް، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަމަޖިލީ

އެކ މިޮގމެން  އަޅ ަގނޑ ޝަރީ  ޖ ޑީ  ވޭތޯޖަވާބ ދާރީކ ރ  ބަހ   .ވިެގންއިލެ ވަލަ ތަށް  ދޭތެރޭ   ،ސްކޮށްެގންމިއީ  ކަންކަމާ   މި 

ނޫނ އަސާސީއަށް އެ  އެބަ ޤާ  ، މެން އެ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މީަގއި އެންެމ ރަނަގޅ  ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފައި    ،ހ ސްކޮށްެގންބަ

  ، ނ މެއްސްޕީެގ ވި..ޑީމްއެ ން،ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ  ؛ނޫނ ާގސޫލ ެގ އ ދަލެއް ެގންނަންޖެހޭ. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ލާމަރ ކަޒީ ބަ

ލާމަރ ކަ ހިންގ މަކީއ ޒީ  ފިކ ރެއް  ދިވެހިރާއްޖެ  ރަށް  .ސޫލ ން  ހިންގ މަކީރަރާއްޖޭެގ  އަތޮޅެއް   .ށް  ރަށެއް   ،އެ  އެ    ،އެ 

ބޭނ ން  ،ބަޔަކަށްރަށެއްެގ   ބަޔަކަށް  އަތޮޅެއްެގ  ހިންގ މ ތަގޮ   އެ  ފ ރ ޞަތ  ކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ެގ  ދިނ މަކީ. 

ނ ެގ  ާގނޫ  .ށް ޖަހާޅައްކޮ ނެމާ ހަވާލ ވ މާ އެްއކޮށް ާގނޫނ  ދިމާއިދިކޮޅ  އަކަނާ ވާދަވެރި ފަރާތް ހަމަ ވެރިންމެއަޅ ަގނޑ 

މެން އެބަޖެހޭ ޤާނޫނ އަސާސީއަށް އެހެން ބާބެއް ެގންނަން. އަޅ ަގނޑ މާ،  ދޭ. އެހެންވީނ ށ ން ލިބިދޭ ބާރ ތައް ލިބިދިނަކަދަ

ރަްއޔިތ ންެގ    ޔަީގންކ ރަން  ، ރަންމެން ކަށަވަރ ކ އަޅ ަގނޑ ޒީ ބާބެްއ ެގނެއްސަ ެއ ކަންކަމ ަގއި ނާތްލެވޭވަރަށް  ލާމަރ ކަ

މަކ ން އަދި ރައްޔިތ ންެގ ބާރ  ރައްޔިތ ންެގ  މެން މި ވާހަކަ މިހެން ބ ނ އަޅ ަގނޑ  ކަމަށް.  ތް ބާރ  ރައްޔިތ ންެގ އަތ ަގއި އޮ

އިން ޤާނޫނ އަސާސީން ރަްއޔިތ ންނަށް ހައެހާ ފަސޭ.  ހޭޖެއޮންނަން  ފައި އެބަވިލިޔެ ަގއި  ސީއަތ ަގއި އޮތީކީ ނޫން. ޤާނޫނ އަސާ

ފަންސާސް  ްއކޮށް  ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް. އެާއއެންމެއަޅ ަގނޑ ނ ަގނެވޭނެ. ެއއީ ވެސް  އ ޅަެއއްރ ތަކެއް ނި ބާދީފައި އޮތް 

ޅަކަށް  ފ ޔަންކ ރާ ބޭއް އައްޔާައކަށް  މްހޫރިޖ ވަނަ މާއްދާަގއި މި އޮންނަ ރައީސ ލް  111ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ؛ޕްލަސް އެކެއް 

  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ . އެެވސް  ޓ އެބަ ލިބެންޖެހޭ ފަންސާސް ޕްލަސް އެކެއް ޕަސަންޓް ވޯ

ކ ރި  ،ދެކޭޮގތ ަގއި  ވެސް  އަ ދ ނިޔޭެގ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ތަހ ޒީބ ވެފައިވާ  ވޯ  50%ރާފައިވާ  ލިޓެމީހ ންެގ  ނ ޖެހޭ ށްކަބޭއް 

ނޫނިއްޔާއްރައީސ ލްޖ މްހޫރި ާވކަށް.  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ.  ައޅ ަގނޑ   ޔާައކަށް  ނިޒާމ   އެބަ  ދައްކާ އަޅ ަގނޑ މެން  މި  މެން 

  ، ހަކ  ޔޯާގއާ ބެހޭ ޮގތ ން ވަދ ދާދި އިހަކަށް  .ދ ވަހަކ ށްކަދިޔަީއ އިހަ ެއއްކޮށް ނ ހިންޭގކަން އެނިގެގންކޯލިޝަނާ ؛ކޯލިޝަން

 ެގކެބިނެޓ މ ޅި     ސަރ ކާރ ން ނޫނީންޔޯާގއަކީ ހަރާން އެއްޗެކޭ. ދެ  ،އިދިކޮޅަށް  ދިމާ  ނަނީބ   ކެބިނެޓ ެގ ެއއް ަވޒީރަކ  މި
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މި  ނޫނެކޭ.  އޮތީ  މި  އީ ވިސްނ ން  ބައިވެރިެވވޭނޭ  އީކަސްރަތެކޭ.  މީަގއި  ކޯލިޝަނާނެށ މެކޭ.  އެހެންވީމާ،   އެްއކޮށް  . 

ެގނައ މަކީ    ޞްލާޙ ތައްއި  އެހެންވީމާ، ޤާނޫނ އަސާސީން މިފަދަ ؟ރެވޭކަށްކަންކ   ކަންކަންތޯ  ނެތް ދެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތ ންެގ ބާރ ވެރިކަން ރަްއޔިތ ންނަށް   ހެން ވެސްކޮންމެ  ވެސް  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ކޮންމެހެން  ޅ ަގނޑ އަ

އަށް   އެމް.ޑީ.ޕީ  އޮތީ  މި  ކަމެއް  ހ ރިހާ  އޮތް  ކ ރެވެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޤާނޫނ އަސާސީން  ރ ންެގ  ބަމެން  65ދޭން 

 އެކަނި  ކަކަލޭމެން ވާހަ  ،ދީފަ. އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ން ބަދަލެއް ެގންނަންވީ. ރައްޔިތ ން ބ ނަނީ  ތ  މިތަނ ންއަޣ ލަބިއްޔަ

ީއސް، އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ރަރި  ތެަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި އިްއޒަތްޅ އަ   ،އެހެންވީމާ!  ށޭރާ ކަންކަން ބަދަލ ކ   !ކާށޭއްނ ދަ

އަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް ޓަކައި ޕާޓީތަްއ ސީނ އަސާނޫޤާ  މިރައީސް އިންނަންގަވަިއެގން    ،ޖެހެނީ  ދަންނަވަން

އަށް ެގންނަންޖެހޭ ހ ރިހާ  ސީލައިެގން ޤާނޫނ އަސާ އިވަން އަދި މި ތަނ ަގއި ވެސް ހ ރިހާ ޕާޓީތައް އެކ ލަ ެގއިއިލަ ވަލަ އެކ 

ކ ރި ން ކޮންމެހެން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް  ބަދަލެއް ެގނައ މަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ެގ 

 ީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ    މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތްތެރި  ކަނޑާލަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެނބ ރި ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މެންދ ރަށް  މި 

ަގސްތ ކ ރަނީ  1ނޑ މެން  ަގއަޅ  އަޅ ަގނޑ   ބަިއަގޑިއިރ     ،ޖަހާއިރ   އަދި  ައޅ ަގނޑ   ބަހ ސްަގިއ  ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

މަސަްއކަތްންނަރާހޭދަކ  އަޅ ަގނޑ   ނިންމ މަށް  ރިޕޯޓ ތަްއ  ކޮމިޓީެގ  އެއަށްފަހ ަގިއ  ެއއަށްފަހ ަގިއ  .  ކ ރާނަން. 

އެކ ަގއި ިމއަދ ެގ ވޯޓ ލ ން    ދި ވޯޓަށް ައއިސްފައިވާ ކަންކަމާ އަ  ،އިއި ހ ރި ކަންކަމާފަނިމި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދ ވަހ 

 ަގސްތ ކ ރަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. މަށް ޔ ދި ނިންމ މަށް އަޅ ަގނޑ   ެގމ ޅި ދައ ރ  ،ކ ރިއަށް ެގންޮގސް 

 

 { އަށް 13:12އިން  12:27 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( މަދ  ނަޝީދ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައް  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ްއކެވ ން:ވާހަކަދެ ރިޔާސަތ ން

މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ   ،ލ ެގނައ މ ެގ ބިއިޞްލާޙ  ެގނެވޭ  ދަނީ ޤާނޫނ އަސާސީއަށް    ން މިއަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ `.  

ބިލަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ  މެންބަރ   ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ    .އިްއޒަތްތެރި  މި  ިމހާރ     ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ އަޅ ަގނޑ  

 ރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ށް. ހެންވޭލަޠީފަ ޙަސަން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

ރ  ންބަރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެބަދޫ ދާއިއީސް، ޤާނޫނ އަސާސީއަށް މަހިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

ަގނޑ   ޅ  މަށް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަޔ އެ އިޞްލާޙ  ބަލަިއަގނެ ކޮމިޓީއަށް ެގންދި؛ އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް  

ޮގތްތަކަކީ   ހ ރި  ހ ށަހަޅ އްވާފައި  މެންބަރ   އެ  ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް  ކޮމިޝަންެގ  ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް  އިޞްލާޙ ަގއި  އެ 

އެހެ ނޫން.  ޮގތްތަކެއް  ތާއީދ ކ ރާ  ެއ އިޞްއަޅ ަގނޑ   ބަލަިއަގނެންނަމަވެސް،  ެގ  ލާޙ   ޖ ޑީޝަލް    ،ޮގސްން ކޮމިޓީއަށް 

ކ ރާތީ އެ އިޞްލާޙ  ބަލަިއަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ންޖެހޭކަން  ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ބަދލ ތަކެއް ެގންނަ

ތާއީދ ކ ރަން.   ރަތެއިްއޒަތްއަޅ ަގނޑ   ފ ރިެގންދާއިރ   14ޤާނޫނ ައސާސީއަށް   ؛އީސްރި  ހި  ،އަހަރ    ންގ މާ ދައ ލަތް 

ޤާނޫނ އަސާ  ނެއްގ ޅޭޮގތ ން މި  ހ ށަހެޅިފަެއއް ނެ އަދިެއއް  އިޞްލާޙެއް  ެއްއވެސް  ހިންގ މ ަގިއ  ސީައކަށް  ދައ ލަތެްއ  ތް. 

ކ ރ މާ ކަންކަން  ހ ށަހެ  ގ ޅޭ  ކ ރަންޖެހޭ  އިޞްލާޙ   އަޅ ަގނޑ މެން ޅިފައިޮގތ ން  ކަެމއް.  ފާހަަގކ ރެވޭ  އެއީ  ނެތްކަން 

އީސް، ެއއީ މި ަވގ ތ  ހަމައެކަނި ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަ

މި ދަންނަވާހެން  ؛ސާސީވަތަ ޤާނޫނ އަނ   ،ެއކަން ކ ރާނީތޯ  ޮގސްެގންނަން މި އިޞްލާޙ  ބަލައިަގނެެގން ެގން ބަދަލެއް

ެއ    ، އި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް ޓަކައި ހ ރި އިޞްލާޙ ތަްއ ދެނެަގނެކަޓަދައ ލަތެއް ފ ރިހަމައަށް ހިންގ މަށް  

މީެގތެ ވެސް  ކޮމިޓީ  ރޭ އިޞްލާޙ ތައް  އިޞްލާޙ ތަކެްއ ހިމަނައިެގން  ރަނަގޅ   މަސަްއކަތްކޮށް،  އެ  ެގންޮގސްެގން  އަށް 

ބ ރަެވވެ އަޅ ަގނޑަށް  ެގންނާނީތޯ.  ދެން  ،ނީޤާނޫނ އަސާސީއަށް  މި  ޮގތަނެފަހ ން  އިޞްލާޙ ތަްއ  .  ށްވި  ދެންނެވި  މި 

މި   އަދި  ،ބަލައިަގނެ ކަމަށް  ވަގ ތ   ކަންކަން ކ ރަންޖެހޭ  ކ ރަންޖެހޭ  ދެން  ކ ރ މަށްފަހ   މަޝްވަރާއެއް  އެ  ކޮމިޓީަގއި 

ރައީސް ވަގ  ިއްއޒަތްތެރި  އަދި ޭއެގ ؛ތަކީ.  އަދަދާިއ  މ އައްސަސާތަކ ެގ  މިނިވަން  މ އައްސަ   ތެރެއިން  ތަްއ  ސާމިނިވަން 

ޮގތަށް ބަދަލ ެގންނަންޖެހޭކަން އެއީއެކ  މިއަދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙ ން ވެސް    ،ލެވިެގންވާ 

އެ ބަދަލ  ެގންނަންޖެހޭ.  ؛މިނިވަން މ އައްސަސާެއއް  ،ންޝަކ ރާ ކަމެއް. ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ަގބޫލ   ވެސް  އަޅ ަގނޑ 

ތަްއ ވެސް އަޅ ަގނޑ ެގ ވިސްނ މ ަގއި އެބަ ހ ރި އަޅ ަގނޑ މެން   މ އަްއސަސާހަމަ އެއާެއކީަގއި ބައެްއ އެހެން މިނިވަން

އެންޓި ކަހަލަ.  އެކ ލަރަކޮ-ވިސްނާލަންޖެހޭ  މިހާރ   ކޮމިޝަން  ބާއްވަންވީއިވަ ޕްޝަން  ހަމަ  ޮގތަށްތޯ  އޮތް  އެ    ، ލެވިފައި 

ން ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއީއ  ތ ގޮ   ޅޭ ގ   ލެޭވ ޮގތާއި އަދި ޭއެގ މަސައްކަތާއިނ ވަތަ ެއއަށް ބަދަލެްއ ެގންނަންޖެހޭތޯ އެކ ލަވަ 

ކ ރަން. އެ ބަދަލ  ވެސް ެއއީ ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ެގންނަންޖެހޭ ވެސް ވިސްނާލަން މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ 

ަގބޫ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ދަލ ކ ރަބަދަލެއް  ވާހަކަ  ކޮމިޝަންެގ  ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް  އެއާެއކީަގއި  ހަމަ    ކާއިރ  އް ން. 

ހޭ ކަމެއް.  އެއީ ފ ންކޮށް ވިސްނަންޖެ ؟ލާނީ ކިހިނެއްތޯއިވައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް އެކ ލަ

ެއކ ލަވަ ވަނަ އަހަރ  ޤާނޫނ ައސާ  2008 ީމެގ  އިލެސީ    އަހަރ  ކ ރިން އޭރ  ވަރަށް ބޮޑެތި ދިރާސާތަކެއް  14ވ ނ އިރ  

ވ ނ  ޤާނޫނ އަސާސީ،  އިލެ ވަފަހ ން އެކ ލަ  އޭރ  އެންމެފަިއ އެ އޮތީ.  ލާއިކ ރ މަށްފަހ  މިހާރ  އޮތް ޮގތަށް ވެސް އެކ ލަވަ
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ލެވ ނ އިރ  ެއ ޤައ މ ަގއި ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން އޮންނަން އެ  އިވަ ލަ ސައ ތް އެފްރިކާެގ ޤާނޫނ އަސާސީ އެކ 

. އެ ޤައ މ ަގއި ފަލާއިޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެން ވެސް އެ އޮތީ ެއކ ލަވަ   މ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ފެނ ނ  ޮގތަށް، އެކ ލަވާލިއ ޤަ

ށް  ވަނީ އެ ބަހ ސަ  ަގނޑ މެން ވެސް މިޅ އެ ކޮމިޝަން ބަދަލ  ވެސް ކޮށްފި. އަ   ރ ވެސް ަމއްސަލަތަކެްއ ޖެހިެގން މިހާ

އަިއއްސަ ރައީސް  .މިއަދ   އެކ ލަވަ ؛ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޝަން  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް  ޮގތ ެގ    ހ ރިއި  ލާފައިޤައ މ ތަކ ެގ 

ިއ  ަގޤައ މ ތަކ   ެގވައްތަރ ެގ، މި ދިވެހިރާްއޖެ ވައްތަރ  ދިރާސާއެއް ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް. ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން

އެ ހ ރިހާ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ     ،ޭއެގ މަސައްކަތާއި   ، އިއާ ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނެއް އޮންނަނީ ކިހިނެއްތޯ

މީެގ ކަމެއް.  ފަނޑިދިރާސާކ ރަންޖެހޭ  ކޯޓ ެގ  ސ ޕްރީމް  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  މިހާރައިތ ރ ން  އަދަދަކީ  ކ  ޔާރ ންެގ 

  ، މި ފާއިތ ިވ ތަނ ަގއިހިނގައްޖެނިެގންފެައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،  ޤާނޫނ އަސާސީން ކަނޑައަޅާ ައދަދެއް ނޫން. އެހެންކަމ ން

އަސާސީން  ޑ  ހިތ ން ޤާނޫނ ނ ެގނެވޭ ހާލަތްތަކެއް ެގނެވޭ ތަން. އެއީ އަޅ ަގލ ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ އަދަދަށް ބަދަ  މްރީޕްސ 

ކަމެއްެގ    ،ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މ ހިންމ   ީމެގ  ކަމ ަގއިއެކަން  ފާހަަގކ ރަން.  ނިޒާއަޅ ަގނޑ   ލާމަރ ކަޒީ  ެއ  މ އިތ ރ ން   ،

ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި   މ ހަމަތަްއ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި މިހާރަށްވ ރެ ވަރ ަގދަކޮށް ބަޔާންކ ރ މަކީ މ ހިން  އެ އ ސޫލާއި ؛އ ސޫލ 

ެއކ   ވަނަ  2008  ،ާވނެނަަގންއެނިގަވޑައި   ށްރައީސަ ސަރ ކާރާއިވަ ލައަހަރ   ނިޒާެމްއ  އެކީަގ  ލެވ ނ   ލާމަރ ކަޒީ  އި 

ވަނީ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ިއދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގ މ ެގ   ޞްލާޙ ތަކެއް މި ކ ރެވިެގން އަިއސް އޭެގފަހ ން ިގނަ އިތަޢާރަފ 

  ންވަނަ އަހަރ  ވެސް އައި ވެރިކަމ   2013  ،އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި ދިޔައީ  .ާގނޫނަށް ެގނެވިފަ

ދިޔަ  ެވެގން   ޤައ މަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކެއް އެއްކޮށް ބަދަލ ކޮށް، މަރ ކަޒ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ރައްޔިތ ންނަށާއި މިމ މ ޅި ނިޒާ

ރަތަން.   އެއީ  ކަންކަންއެ ؛އީސްއިއްޒަތްތެރި  އޮތ ން  ތަޅ ލެވިފައި  ނިޒާމ   އެ  ޤާނޫނ އަސާސީން  ނ ވާނެހެން    ، އެހެން 

ކީ  އާއެއެވާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. ހަމަ  ބަދަލ ކ ރެިވެގން  އެ ނިޒާމ  ފަސޭހަޮގތަކަށް  ކަމެއް.  މ ހިންމ 

ހިއްއީސް ރައިްއޒަތްތެރި   ސަރ ކާރ   ޮގތް ،  އަންނަ  އ ފެދިެގން  ކ ންފ ނިތައް  ހިތ ން  ؛ސާވާ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް   ެއީއ 

ާގނޫނަކ ން ކ ރަން ރަނަގޅ  ކަެމއް.  އެއީ  ެއއް ބޭފ ޅ ންެގ ިވސްނ ންފ ޅ ަގއި  ބަމ ހިންމ  ކަމެއް.    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ާގނޫނަކ ން އެކަންޏެއް ނޫން. ޤާނޫނ އަސާސީން އޭެގ މަިއަގނޑ   ތ  އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގ

އީސް، ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމަށް  އިތ ރ ން އިްއޒަތްތެރި ރަ ގެ  މ ހިންމ  ކަމެްއ. އޭތ ގ އަސާސްތަްއ ބަޔާންކ ރ މަކީ ެވސް މި ވަ 

ކަމ ން ައންނަ ވާހަކަެއއް އިްއޒަތްތެރި އް ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ދަ  ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކ ެގ ވާހަކައަކީ ފެށ ނީއްސ ރެ ހަމަގައިމ 

ކ ރެޭވ  ލ އަބަދ ެމ ދައްކަމ ން އަންނަ ވާހަކަެއއް. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫ  .ޕީންރައީސް. ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަައކީ އެމް.ޑީ

ން. އެހެންވީމާ، ެއ  ތ ޮގ  ގ ޅޭ  ޒާމާޮގތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސިފަތަކެއް އެބަ ބަޔާންވާންޖެހޭ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ނި

ަގނޑ މެން ޅ އަ   ތެއްނ ފެންނަ ވޯޓަކަށް ޮގސް، ރަްއޔިތ ން ދެކޭ ޮގރައްޔިތ ންެގ ފެންނަމަޝްވަރާތައް އެބަ ހިނަގންޖެހޭ.  

ތެރި  އީސް. ިއއްޒަތްރަިއއްޒަތްތެރި  ޖެހޭ  މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ެއ މަސައްކަތް ކ ރަން  .ދެނެަގންނަންޖެހޭ  އިހޯދައެބަ  
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ޮގތ ން ؛އީސްރަ އޮތް  ޤާނޫނ އަސާސީ  ވަގ ތ   މި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ނިޒާމެއްަގއި    ، ރިޔާސީ 

ކ ރެވޭނެ އެކީަގއި ސާފ  ސީދާ ޮގތެްއަގިއ ވެރިކަން   ބާރ ތަކާޤ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް ވަޑައިަގންނަވާ ބޭފ ޅަކަށް މ ޠ ލަ

 މި ނެތް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން    ނެވޭނެ ޮގތެއް މި ޤާނޫނ އަސާސީއަކ ޮގތެއް ނެތް. ެއޮގތަށް ވެރިކަަމށް ވަޑަިއެގން

 ؛ރ  އޮތް ވެރިކަން ވެސްހާއަދި މި  ،އަހަރ  ވެސް  18ވަނަ އަހަރ  ެވސް އަދި    13  ،ެވސް  ރ ވަނަ އަހަ  2008ދަނީ  

،  އިނެއް ހަދަޝަޚާބ ެގ ކ ރިން ކޯލިމ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނެތ މ ން އިންތިވ ވަކިން ޕާޓީެއްއެގ ޮގތ ަގއި ާވދަކޮށްެގން އިންތިޚާބ 

ހިންގ މ ގައި ކޯލިޝަންެގ ސަބަބ ން ސަރ ކާރ   ަގސަ  ،އެ  ހިންގ ން  ރައީސް. ޑ ބަރ ކާރ   ތަން އިއްޒަތްތެރި  ޑ ެވެގންދާ 

ށް ނާދިރ ކަމެއް އެއީ އެްއ ޕާޓީއަކަށް މިހާރ  ޤާނޫނ އަސާސީ އޮތް ޮގތ ން ވެރިކަމަ  ،ންނަވާ ވާހަކައަކީދައަޅ ަގނޑ  މި  

ން ސީ ނިޒާމ ަގއި އެކަން އެހެއެކީ ނޫން ޮގތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ ރިޔާ    އެހެން ބަެއއްެގ އެހީތެރިކަމާއާދެވ ން

،  އްޖޭަގއި މިހާރ  ވެސް މެދ ވެރިވަމ ންހިރާދިވެމި  ދަނީ    އޮތ މ ން ދިމާވާ ހ ރިހާ މައްސަލައެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

ތި ެގއްލ ން. އިްއޒަތްތެރި ހާއަށް ބޮޑެވަނީ އިންތި  ކ ރަންޖެހިފައި މިޙައްމަލ ތަ  ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ކަންކަމ   ،ދިމާވަމ ން

ރ  އައ މަށް ޓަކައި އެ ހަދާ ކޯލިޝަން ނ ހަދާވާނެ ޮގތެއް އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންޖެހޭ  ކާ އެހެންކަމ ން، ސަރ  ؛ރައީސް

ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވ. ހަމަ އެއާެއކީަގިއ  ޅ މަށް އައެާއއެކީަގއި މ ހިންމ  ކަ  ޮގތެއް. ޤާނޫނ ައސާސީއަށް ެގންނަ ބަދަލ ތަކެއް

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ނަާގ މީހެއްެގ   ކީ ެއއީޔައީސް، ސަރ ކާރ ެގ އެންމެ އިސްވެރި އިްއޒަތްތެރި ރަ

  ައއ މަކީ  ހިންާގ ނިޒާމެއް  ބޮޑ  ަވޒީރެްއެގ ޮގތ ަގއި، ބޮޑ  ަވޒީރެއް ހ ރެެގން  ،އެހެން ޮގތަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ ؛ޮގތ ަގއި

ަގބޫލ  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް.  ބޭނ ންތެރި  ކަމެއް،  މ ހިންމ   ދިވެދިވެހިރާއޖެއަށް  ެއއީ  ޮގތ ަގއި  އެންމެ ހިކ ރާ  ރާއްޖެއަށް 

ބ ެގ  ޚާރިޔާސީ އިންތި  ،އެކަށީެގންވާ ނިޒާމަކީ ވެސް. ހަމަ އެއާއެކީަގއި ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާައކަށް ކަނޑައަޅާ ބޭފ ޅަކީ

ެއއީ މީހަކީ  އަންނަ  ލިބިެގން  ވޯޓ   ިގނަ  އެންމެ  ނިޒާމ ެގ  ،ވޯޓ ން  ކަމ ަގއި   ބަރ ލަމާނީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

 ، ތިބޭއިރ    ކާއްޔާއަރިރަީއސ ލްޖ މްހޫ  ކާއިސީަގއި ބަޔާންކ ރ ަމކީ މ ހިންމ  ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބޮޑ  ވަޒީރަޤާނޫނ އަސާ

 ކަމެްއ  މ ތ މަކީ ެވސް ވަރަށް މ ހިންނޫނ އަސާސީަގއި ބަޔާންވެފައި އޮޤާ ބާރ ތައް  މ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއިާގއެ ދެ މަ

ނޑިތަކ ެގ  އަދި އެ ޮގ  ،ޮގތާއި   އް ބެހިެގންދާނެތަ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޮގނޑިއީސްރައިްއޒަތްތެރި  

ހިފެހެއް ކަނޑައަޅަޓިއަދަދ   ޤާނޫނ ައސާސީން  ވެސް  ޮގތެއް  އޮންނާނެ  ރައީސް ފައި  އިްއޒަތްތެރި  ކޮންެމ  ؛ންޖެހޭ. 

 ަގއިމ  މަކީ ހަމަޔ ދިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ބޮޑ ެވެގން  މާއެހެން ދިޔައިދެމ ން    ،ދެމ ން  ،ނޑިެއއް ދެމ ންޮގކަށް  ފަސްހާހަ

،  އިބަލަ  އިންތިޚާބ ަގއި ޮގނޑި ލިބޭ އަދަދަށް  މަޖިލީހ ެގކ ރާ ކަމެއް ޮގތެއް ނޫން. ރައްޔިތ ންެގ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ 

ތެރޭަގިއ  މެންބަރ ން ހިމެނޭނެ އ ސޫލެއް މީެގ  ،ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް ނެޝަނަލް ލިސްޓ ެގ ޮގތ ަގއި އަދަދ ތަކެއް ކަނޑައެޅި

ހި ައޅ ަގނޑ   އޮތ މަކީ  ރައީސްގާއިމ ވެފައި  އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ނިޒާމެއްަގއި  ބަރ ލަމާނީ  ސަރ ކާރ    ؛ތ ން 

ޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތ ަގއި ރައްޔިތ ން އިންތިޚާބ ކޮށްފައި ތިބޭ ބައެއް ސަރ ކާރ  ހިންގ މ ަގިއ  އަ  ،ހިންގ މަށް ބަލާއިރ 
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ަގނޑ ެމންެގ ތަޖ ރިބާަގއި ދަންނަާވ  ޅ  ޖެއަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އެއީ އައްެވސް ރާ  ތަކީ ހަމަގައިމ ޮގބޮޑަށް ޝާމިލ ވާނެ  

ން ެއއީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން  ގ ންރ  ހިކާއެހެންވީމާ، ސަރ   .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ، ވާހަކަެއއް

އެޅިެގންދާނެ  ހިންގ މަށް ބާރ އް ނަާގ ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހަކ ން ކ ރާ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގިއ އޮތ ަމކީ ެވސް ރީތިކޮށް ސަރ ކާރެ 

ކ ރ މަށްފަހ ، ކޮމިޓީން ފ ންކޮށް  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާ 

މަކީ  ޔ ނ ފެންނަ ވޯޓަކަށް އަހަން ދިމިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ދިރާސާކ ރ ަމށް. އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި ރަްއޔިތ ން ކައިރީަގއި ފެންނަ

  ދެކޭއަޅ ަގނޑ     ަގނޑ މެންނަށް އޮތް ބާރެއް ނޫންޅ  ަގނޑ ެމން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއީއކީ އަޅ  ޑ  ހިތ ން އަނ އަޅ ަގ

ބ ނާ ނިންމ މަކީ. ރައްޔިތ ން    ،ބ ނެ  ރައްޔިތ ން ކައިރީަގއި ިމކަން ކ ރަން ނާހާނަމޭ  ،ޮގތ ަގއި މިތާ ތިބެފަިއ ނިންމ ން

ވެެގން އ ޅޭއިރ  އެހ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ  ަގއި މިވަރ ެގ ކަމެްއެގ ވާހަކަ ފެންމަތިކައިރީ 

ޕާލަ  ،އެދެނީއަޅ ަގނޑ   .  ކަމެއް ރޭަގމެންޓަެއމް.ޑީ.ޕީެގ  ްގރޫޕ ން  ޖަރީ  ބޭއްވި  ނެރެފައި އޮސާއިލްއި  ވިޕްލައިން ތްން   

ހެޅ އްވި  ށަހ   މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޠާރިޤް  ، ބަދަލ ކޮށްދިނ މަށް. އެއީ ރޭަގިއ ނެރެފައި އޮތް ވިޕްލައިނަކީ

ެއކަން ރީ ްގރޫޕ ން  މެންޓަލައަލ ން ޕާ  ،މަވެސް، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީނަލައިނ ަގތ މަށް. އެހެންބަ  މައްސަލަ، މި ަމއްސަލަ

މި   ،ަގނޑ މެން މި ހ ރިހާ ކަމެއް ޝާމިލ ވާ ޮގތަށް މަޖިލީހ ެގ ކޮިމޓީން ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ ޅ  ، ިމކަމަކީ އައިވިސްނަވަ 

ެގންޮގސް ބަލައިަގތ މަށްފަހ  ކޮމިޓީއަށް  މ ހިންމ   ނިންަމންޖެހޭ  ެގންމައްސަލަ  ވަރަށް  މަސަ   ކަހަލަ  ޮގތ ަގއި.  އްކަތެްއެގ 

 ފ ރ ޞަތަށް. އީސް، ދެްއވި ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  ،  ވަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ 

 ށް.ފަޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

 މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ ްއވަމ ން ރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަކ ރާރ ކޮށް މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

އިޞްލާޙަކަށް ވާތީވެ. މި ހ ށަހެޅ މ ަގިއ    މި ޤައ މ  ހިންގ މ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ   ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީމި ެގންދަވަނީ  

ރ ތީބ ެގ  ށް ދިރާސާކ ރަްއވަިއެގން އަދި މި ކޮމްޕޮޒިޝަމް ބަދަލ ކ ރާއިރ  ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް ވެސް ތަޅަވަރަށް ރަނަގ

)ހ(، )ށ(،    އަށްާމއްދާ  158ޤާނޫނ ައސާސީެގ    ،މަގ ން ހ ށަހަޅ އްާވކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. ެއޮގތ ން

ވަނީ މި    އީސް، މިމި އަކ ރ ތަކ ެގ މައްޗަށް އިްއޒަތްތެރި ރަ ؛)ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ(، )ކ(، )އ( މި ތަރ ތީބ 

ރަ ިއއްޒަތްތެރި  ބަޔާންކޮށްދެއްވާފަ.  ތަފ ސީލ ކޮށް  ޮގތް  ފާހަަގކޮށް ؛ސްއީހިމެނިެގންވާ  ބޭނ ންވަލައަޅ ަގނޑ    ،ނީން 
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 ،ކ ރި ނަމައެކީ މަސައްކަތް  ގ ތ  އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އިޚ ލާޞްތެރިކަމާ އަށް މިކަން ކ ރަން އަދިވެސް ވައެމް.ޑީ.ޕީ

 ދައ ރ ަގއި ިމކަން ކޮށްފައި މިދިޔަ ދ ވަސްތަކ ަގއި މި ތަޖ ރިބާެގ މައްޗަށް  މައަހަރ ެގ ފ ރަތަ ފ ރަތަމަ  ހ ވާކ ރި ދައ ރ ެގ

ކޮށްލ މ ެގ  ެއކަން    ،ކަމެްއ އޮތް ނަމަ  ނެ ކ ރާޅ ސް މި ސ ޕަރ މެޖޯރިޓީން އިތ ރަށް ރަނަގބެލ މަށްފަހ ަގއި އަނެއްކާވެ

  ތްނިޔައިޚ ލާޞްތެރި ކަމެއް ނެތްކަން.    ،ވެސް، ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީމަފ ރ ޞަތ  ލިބިެގން މި ދިޔައީ. އެހެންނަ

ފާހަަގކ ރަން އެހެންނަމަވެސް،  ޢަމަލ ކ ރީސް.  މަގ ން  ދެންނެވި  މި  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ނަމަ  މ ޅި    ،ޖެހެނީއޮތް 

މި ެގންނަ   ބޮޑެތި ކަންކަމަށް  ހިރަ ޤޫބާތަށް މިޢ ޤާނޫނ އަސާސީއާއި    ، މި ެގންނަ ިއޞްލާޙ ތަކަށް ބަލާއިރ ށް  ޖ ޑީޝަރީއަ

ތާރ  ޚްދ މ ޚ   ވަށާޖެހޭ ނިޒާމަކ ން މ ޅި ތަން  ،ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ  އީސްއިޞްލާޙ ތަކަށް ބަލާއިރ  ިއްއޒަތްތެރި ރަ

  ރ  ވެސް ވިޕްލައިނެއް ހާމި  ،ޖަހާފައިވާ ތަން. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރައްަވިއފިސްރާބ ދިމާލަށް މި  ވެރިކަމަކާ

ގައި.  މި ހ ންނަނީ ކަން ހިނާގ މަގ  އެމް.ޑީ.ޕީ ؛ރައީސްތްތެރި  އަޅ ވާފަިއވާކަން މި އިޞްލާޙ  ބޭރ ކޮށްލ މަށް ޓަކައި. އިްއޒަ

  ެއއީ ތިޔަ ބޭފ ޅ ން ރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ވަރ ަގދައަށް  ،ސްޔަ ރާތްކަމ ަގިއ ވި ޅ  ފައް ިމއަދ  އިދިކޮކެރަނަގޅ  ިއޞްލާޙ ތަ

ޖޭ.އެސް.ސީ ރަނަގޅ     ،ދ  މިއީއ ދ  މިއީ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވެސް އެންމެ ވަރ ަގދަ ވަ އ ވިްއކަމ ން ައއި ެއއް ވަ

މިއަދ  ތިޔަ ބޭފ ޅ ންެގ    ވާންޖެހޭކަން އެއީއެްއކިބާ  ތަން  ސިޔާސީ ނ ފޫޒ ން އެ  ،ބަލާއިރ   ތަން  އި އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އެޮގތ ގަ 

ކީ މިކަން  ޔަ އީސް، ހިތާމަވެސް ދައްކަވާ ވާހަކަފ ޅ . އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ރަ  ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ބައެއް  

ރ ން ވެެގންދާއިރ  މި މަޖިލީހ ން އެކަން ނ ކޮށް އޮތ ން. ސަރ ކާ  އަހަރ   4އަހަރ ،    3ނިޔަތެއް ނެތީޭއ    ހެޔޮ  ކ ރ މ ެގ

ސަރ ކާރ ތަކ ން ބާރ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ނޫނީ   ،ދަންނަވާހެން  މި   ،އީސްއިއްޒަތްތެރި ރަ   އެކަން ނ ކޮށް އޮތ ން. ެއއީ ެވދާނެ

ތާރ  ވެރިކަން ކ ރަމ ން އަންނަ ޤައ މ ތަކ ން ކ ރަމ ން  ދ މ ޚްޚ ދ ނިޔޭެގ ބަެއއް    ،ހޯދ މަށް ޓަކައި  އްވަކި ޕާޓީތަކ ން ބާރެ

ޒަރ  ފެނިގެން  މިއަދ  ފަރިތަކ ރަމ ންދާ މަން  ށްއަރ ން ވެސް އެ ނިޒާމާއި ެއ ވައްޓަފާޅިކާސަރ އޮތް    އަންނަ ޮގތަށް މިއަދ 

 ންކަން އެނިގެގންދާނެ ކ ރިއަށް އޮތް ކޮިމޓީ ރިޕޯޓ ތަކ ން ވެސް އެދަނީ. އެކަ  ކ ރަމ ން މިދަނީ. ހަމަ އެކަން ތަކ ރާރ   މި

އެކީަގިއ    ތެރި އެދ މަކީ ތި ބޭފ ޅ ންނާޚ ލާޞްއިަގނޑ މެންެގ  ޅ  ން، އަދޭ. އެހެންކަމ ބައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހާމަވެެގން އެ

ޤައ މ ަގއި ހ ރި މ ހިންމ     !މި އިޞްލާޙ ތަކަށް ތާއީދ ކޮށްދެްއވާށޭ  ،ނ ންވާ ނަމަބޭކ ރަން  ރަނަގޅ  ކަންކަމ ަގއި މަސައްކަތް

ޖެހޭ   މި ދަންނަވާ އ ސޫލ ން އެމް.ޑީ.ޕީ އެބަ  ،މަކ ރަން ބޭނ ންވާ ނައްލ  ހޯދ މ ަގއި ގ ޅިެގން މަސައްކަތް ހަމައްސަލަތަކަށް  

 ރ ޖޫޢަވާން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މަތިވެރިއަރ ވަނީ  ރ  މި ފ ރ ޞަތ ހާރ . އަޅ ަގނޑ  މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ށް.ޒަރީރަ ޙަސަން
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ޅ ަގނޑ  އަ  އަދި ާގނޫނ ތަްއ އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ  ތަށް ޤާނޫނ އަސާސީޮގ  ީއސް. ޒަމާނަށް ފެތޭޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ކަމަކަށް   ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމައެކަނި ތިމާމެން ބޭނ ންވާ ވަކިހަމަ  ދެކޭޮގތ ަގއި ވެސް  

ޤާނޫނ އަސާސީ    .ސް މައްސަލަެއއްއެީއ ވެ  ،ފ ރަަގސްދޭ ނަމަ  ތައްތަކަށްށްެގން ދެން ހ ރި ކަންބަދަލ ކޮޤާނޫނ އަސާސީ  

މި   ،މިއަދ  ޤައ މ ެގ މި ހާލަތ   ،ތަށްލަމި ހާ  ،ހެނީއަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރަން މި ޖެ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރާ ނަމަ

ފެތޭ ިގނަ  ޒަމާނަށް  ވަރަށް  ހ ރި  ވަރަކަށް  ލ ބަދަ  ޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ތައްކަންތައް  ޮގތަށް  ކޮންމެވެސް  ެއ ކ ރަން. 

 އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ؛ކަންތައްތަކަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ވާހަކަދެއްކި މެންބަރ ން އަލިއަޅ ވާލި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކާން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑައިރ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޭން ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ބަދަލ ެގންނަ ވާހަކަ.    ،ދައްކަނީ

ރަށ ެގ ކަމ ވޮށިެގންވާ މީހ ން. އެ މީހ ން އެ ކޭމ ަގއި ހ ންނަ   ،އެތ ރިެގން ތިބޭއިރ ަގއި އެންމެ ކައިރީަގއި އޭރ ަގއި ތިބެނީ

އެޮގތަށް  ންމެ ރަނަގޅ  އެތޮޅ  ނެގ ަމށްފަހ ަގއި ފަހަތ ަގއި ތިބޭ މީހ ންނަށް ލިބެނީ ކ ކ ޅ ެގ ކަށިަގނޑ . ެއއީ އޭރ ަގއި  އެ

ރައީސް ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ޖޭ.އެސް.ސީ ހިންީގ ެއޮގތަށް.    ، ޮގތް. އަޅ ަގނޑ ެމން ވެރިކަމަށް އައ މ ެގ ކ ރިން  އެކަން ކ ރި

ބޭފ  އެ  އަދިވެސް  ކަންނޭނެގއެހެންވީމާ،  ހީވަނީ  މި  އެޮގތަށޭ.  ،  ޅ ންނަށް  ކ ރަނީ  މި  އެކަން  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން 

ރައީސް ެގނެއެއް ؛އިްއޒަތްތެރި  ޗޭންޖެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެ  އަދި  ކޮމްޕޮޒިޝަނެއް  ކަހަލަ  ތަނ ަގއި    ،ކަމަކ    ކޮންެމ  އެ 

އަޅ ަގނޑ މެންޞްއިޚ ލާ އިޞްލާޙެއްނ ވާނެ.  ތަނެއް  އެ  ނޫނީ  ތިބެެގން  ބަޔަކ   މި ތެރި  ހަމަ  ފެނޭ  އެބަ  މިއަދ   ނަށް 

ތެރިކަން އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ މިއަދ  އެތާ ޞްތަން. އިޚ ލާ  ކޮމްޕޮޒިޝަނ ަގއި ޖޭ.އެސް.ސީ މިއަދ  ބަރާބަރަށް ހިނަގމ ންދާ

ެގނައ މ ެގ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ   ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް   ،ވަނީނަމަތިބަ މެންބަރ ންެގ ކިބައިން. އެހެންކަމަށްއެ

ބަދަލ ތައް އަ ެގންނަންޖެހޭ  ޮގތަށް  އެކަށީެގންވާ  ޒަމާނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އ ފެދޭ.  އެބަ  ސ ވާލ   ޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ކަން ކ ރ މަކީ  ކަން  އެ  ،އަދި ދައ ލަތ ެގ އެހެން މ ައއްސަސާތަކަށް ވެސް ެގނެސްެގން  ،ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ެގނެސްެގން 

މި   ؛އި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަެމއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޮންމެ ހިނދެއްގަ   ،ހަމަ ކޮންމެ ޤައ މެއްަގއި ވެސް 

ޚާއްޞަކޮށް  ؛އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  ވިދާޅ ިވ ބާރާިއ ނ ފޫޒ  ފޯރ ވާ ވާހަކަ  ،ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވަމ ން ހ ށަހެޅ އްިވ ފަރާތް

ދިޔަީއ ދިޔައީ އަދި ވަމ ންކަން ކ ރަމ ންެވސް ވެދާނެ. އެީއ ކ ރީަގިއ ކަން  ފަހަރ ަގއި އެހެން  ! . ރަނަގޅ ނަށްފަނޑިޔާރ ން

ައޅ ަގނޑ މެން   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ދ ވަހ   އެބަ  ވެސް އެޮގތަށް.  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް 

ޖިނާއީ    ހަމަގައިމ   ،ބ ނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއަދ   ނިޒާމަޢަވެސް  މި  ށްދ ލ ެގ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް    މިއަދ   އޮތް 

ނެތް،    ނެ. ެއ ނ ފޫޒ  ނ ފޯރ ވާކަމ ެގ އެންމެ ބޮޑ  އެްއ ހެއްކަކީ އެްއވެސް ޝަްއކެއް ޝަނަކ ން ނ ފޫޒެްއ ނ ފޯރ ވާކޮމި

މި ރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ    ،މަނިކ ފާނ  ޭގަގިއ އެ ހ ރިހ ރ މ ން އެބަ ދައްކ ވައިދޭ   ރައީސް ޔާމީން މިއަދ  ޭގަގިއ ހ ރީ. އެ
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ހިސާބަކަށް މިއަދ  މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކ ން ވެސް އަދި ސަރ ކާރަކ ން ދ ލ ެގ ނިޒާމ ެގ އެްއވެސް  ޢަޖިނާއީ    ،ނިޒާމަށް

ނ ފޯރ ވާކަން. އެހެންވީމާ، އެކަން ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އެބަ ޖެހޭ ހަނދާންކ ރަން އެއް ކަމަކަށް. ދެން   ވެސް ނ ފޫޒެއް

އަޅ ަގނޑ މެން   ؛ޮގތަށް  ކަން ނިމިެގންދާއަދި ކަން  ،ަގއިޝަރީޢަތްތައް ހިނަގމ ންދާ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ 

ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޖޭ.އެސް.ސީެގ ނ ފޫޒެއް ވެސް    ،މައްސަލަތައް ނިމިެގންދާއިރ  ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެބަ  ސަރ ކާރ ެގ އަދި 

ކ ރަން މ ޖ ބޫރ ވެެގން ންކ ހ ިގނަ ަމއްސަލަތައް ފަނޑިޔާރ ންެގ އަތ ން އެ ބޭފ ޅ ން އެ ވިދާޅ ވާ ޮގތަށް    .ވެސް  ނެތްކަން

ތ ތަްއ  އިޖ ރާ  ،ދާ އެންމެ އެއް ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ވިދާޅ ވަނީއާންމ  ރައްޔިތ ންެގ ޚިޔާލާ ދެކޮޅަށް އެކަން ނިމިެގން  ،ދަނީ  އެ

މައްސަލަތަކެއް.   މަރ ޙަލާެގ  ތަޙ ޤީޤީ  މިއީ  ޚިލާފ ވ ން.  ާގނޫނާ  ހ ންނައިރ   ހޯދާފައި  ހެކި  ފ ރިހަމަނ ވ ން. 

ޒާމ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ކ ރަންޖެހިފައި ދ ލ ެގ ނިޢަ  ،ވަނީނަމައެހެންކަމަށް

. ނޫން  ވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ކޮންމެހެން ބަދަލ ކ ރ މެއް ނޫން. މިކަން ނ ކ ރާނެ ވާހަކައެއް  ،އޮތް ކަމަކީ

ތަޙ ޤީޤީ މި ހ ރި ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަން.    އި އެބަ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން ތަޙ ޤީޤީ މަރ ޙަލާަގކ ރަން  އެއަށްވ ރެ ކ ރިން  

ައޅ ަގނޑ މެން އެ ތަންތަނ ަގިއ    ،ކަންކަން ހަރ ދަނާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭނީ   ޖެހޭ ހަރ ދަނާކ ރަން. އެ  އިދާރާތައް އެބަ

ސިލީ ކ ދިކ ދި މިސްޓޭކ ތަކ ން  ؛ނ ވަތަ މިސްޓޭކް ހަދަމ ންދާ ތަކ ރާރ ކޮށް ެއއް މަްއސަލައެްއަގއި ކ ށްކ ރަމ ންދާ ؛އެތިބި

އެ ބޭބޭފ ޅ ން އެބަ އެނޭގ. އެހެންވީމާ،    .ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ސާބިތ ނ ވެ އެ ދަނީ  ،ބޮޑެތި ޑ ރަގ ެގ މައްސަލަތައް

ޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ދ ލ ެގ ނިޒާމަށް އަޢަ  ޮގތަކަށް ޖިނާއީ  ސާފ ކ ރެިވެގން ނޫން  ،އެ ތަންތަން އިޞްލާޙ ކ ރެިވެގން

ފެންނަމަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ބަދަލ ތަކެއް  ރައީސް ފ ރިހަމަ  އިއްޒަތްތެރި  މި ؛ނ ދާނެ.  ދައްކަނީ   އަޅ ަގނޑ މެން 

ޖޭ.އެސް.ސީެގ ވާހަކަ. ޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ ނ ވެެގން   ؛އެ ެގާއއި އަދި ެއ ފަނޑިޔާރ ންެގ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ؛ފަނޑިޔާރ ގެ 

ައޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ެވރިކަމ ަގއި ކީްއވެބާއޭ އެކަން    ،އ ޅެނީ  މި  ބޭފ ޅ ން ފައިންތަޅާމިހާވަރަށް މި  

އެހެންނަމަވެސް،   ؟ނ ކ ރީ ނެތްކަން.  އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް  ބޭފ ޅ ންެގ  ެއ  އެނޭގ  އެބަ  ވެސް  ެއކަމ ން  އެހެންވީމާ، 

  ،ވ ޖޫދަށް އައިސް   ެއއްެވހިރާއްޖޭަގއި ފ ރަތަމަ ޤާނޫނ ައސާސީަގއި ދި 1932އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ހަމަ ެއކަން ކ ރަން.  

ދ ލ ެގ  ޢަރާއްޖޭެގ    ،ފ ރަތަމަ އ ފެދ ނ  ވެރިކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ފެށި މަސައްކަތެއް މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ  

  ށްން ބާރ  ވަކިވެފަިއވާ ނިޒާމ ެގ ތެރެއަދ ލ ެގ ނިޒާމ  އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ތިޢަނިޒާމ  އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ޚާްއޞަކޮށް ޖިނާއީ  

ފެހި ޤާނޫނ އަސާސީ ވ ޖޫދަށް އައިސް އެކަމ ެގ ފ ރަތަމަ ބިންާގއެޅި ބަޔަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން. އެ ބިންާގމަތީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  

ވެރިކަންތަކ ަގިއ  ދެން އައި    ިއ،ދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސާތައް ކ ރިއަށްދަނިކޮށް ބަޣާވާތ ން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަން ަވއްޓާލަ

 އޮތީ އަނެއްކާވެސް އެ މަސަްއކަތް   މ ޅިން އެހެން މަންޒަރެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  މި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ނިންމާލަމ ން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ދަންނަވާނީ  ކ ރަންޖެހިފަ.  ހަމަ   ،އަޅ ަގނޑ  

މި ޒަމާނާ ގ ޅޭ އިޞްލާޙ ތައް. ،  ށް ވެސް އިޞްލާޙ ެގންނަން އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީޤާނޫނ އާސަސީާއއި އަދި ާގނޫނ ތަކަ
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އަދި ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރިޔަސް އަދި ެއހެން ކަމެއް ބަދަލ ކ ރިޔަސް    .ހޯދަިއެގން، ބޮޑެތި ކަންތައްތަކ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ ޚިޔާލ 

ކ ރަންވީ. ދެްއިވ    ކ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަސައްކަތްއެ  އެ އޮންނަ އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންެގ ރ ހ މާ

 ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( هللا ބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ )މަޖިލީހ ގެ ނައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް 

މިއީ ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ެއކ ލެިވެގންވާ ޮގތް ބަދަލ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް.   ،އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރ 

ޮގތް  އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަ ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކ ލެިވެގންވާ  ެގންނަން.  ބޭނ ންވޭ އިޞްލާޙ ތަކެއް  ދ  ވެސް 

ވަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ވައ ބަދަލ ކ ރ މަކީ  އެ  ރައީސް އ ދެއް.  ފ އްދާނަން. އިއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ މެން  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ   ؛ދ  

  ، މިއަދ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިންފަހ ން    ލެވ ނ އިޤާނޫނ އަސާސީ އެކ ލަވަ   އަޅ ަގނޑ މެން އާ

ިގނަ އެއާެއކީ  ފަހަރ   ވަރަށް  ހަމަ  ެގނެްއސި.  އިޞްލާޙ ތައް  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  އިޞްލާޙ ތަކާ  ، މަތީން  އެކީ    އެ 

ްއޔިތ ން އެ  ހ ރިކަން. ރަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ، ފެންނަމ ންދަނީ އަދިވެސް ރައްޔިތ ން އެދޭ ބަދަލ ތަކެއް އެބަ

ވ ނ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  އިލެ އަލަށް ެއކ ލަވަ ؛އެދ މަކީ އެއީ ރާއްޖޭެގ މިދިޔަ ޤާނޫނ އަސާސީބަދަލ ތަކަށް އެދޭ ވާހަކަ، އެދޭ 

އިންތިޚާބ ތަކާއި   ފެށި  ޢަމަލ ކ ރަން ބޭއްވ ނ   ދައ ލަތް   ،ފަހ ން  މި  ހަމައަށް  މިއަދާ  ބޭްއވ މަށްފަހ   އިންތިޚާބ ތައް  އެ 

ޮގ  ހިނަގމ ން ވިސްނަ އަިއ  ކަންތައްތަކަށް  ދިާމވާ  ކަންތައްތަްއ    އިތ ަގއި  މި  ރަނަގޅަށް  އެއަށްވ ރެ  ފިކ ރ ކ ރ މަށްފަހ  

ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ  ،އިންތިޒާމ ކ ރެވި މީހ ންނަށް  އެ  ކަމަށް  ހިންިގދާނެ  އިޞްލާޙ ތަްއ    ،ކަންތައްތަްއ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން   ވަނަ އަހަރ  މި އާ  2008  ،ަގންނަވާނެކަމަށް އެ މީހ ން ފާހަަގކ ރޭ. އެނިގވަޑައިެގންނަން ފެންނަ

ފ ރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވ ނީ. އެ އިންތިޚާބ ަގއި ެވސް އެއްެވސް ޕާޓީއަކަށް މެޖޯރިޓީއެއް ނ ލިބ ނ . ޕާޓީއަކަށް  

ކޯލިޝަނަކާ ޖެހ ނީ  މި  އަންނަން  ވެސް    2013އެކީ.    ވެރިކަމަށް  އަހަރ   އިންތިޚާވަނަ  ވެރިކަމަށް  ރިޔާސީ  ބ ަގއި 

އެކީ. މިއިން ކޮންމެ   ޖެހ ނީ ކޯލިޝަނަކާވަނަ އަހަރ  ެވސް ެވރިކަމަށް އަންނަން  2018އެކީ.    އަންނަންޖެހ ނީ ކޯލިޝަކާ

ކޯލިޝަނަކާ ވެރިކަމަށް  ވެސް  ވަރަށް    އިންތިޚާބަކަށްފަހ   ރައްޔިތ ން  ވާހަކަ  ކަންތައްތަކ ެގ  ދިމާވާ  އައ މަށްފަހ   އެކީ 
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ފިކ ރ ކ ރޭ. އަދި ޭއެގ ސަބަބ ން ރައްޔިތ ންނަށާިއ މި ޤައ މަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކ ެގ   އިމާ ވިސްނަެއކަ .ސާފ ކޮށް ދައްކާ 

އެ މީހ ންެގ މަޝްވަރާކ ރާ ތަންތަނ ަގއި މަޝްވަރާކޮށް    ،އެ މީހ ންެގ ޕްލެޓްފޯމ ތަކ ގައި  ،ވާހަކަ އެ މީހ ން މަޝްވަރާކޮށް 

އްލ ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކ ެގ މަޝްަވރާތައް އެ މީހ ން ކ ރަމ ންދޭ.  ހަކަން  ހޯދޭނެ ޮގތ ެގ، އެއަށްވ ރެ ރަނަގޅ ، އެ  އްލެއްހައެއަށް  

ވާއިރ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ނަމި ޤާނޫނ އަސާސީއަށް އިޞްލާޙ ެގން   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހ ރި. އޭެގތެރޭަގިއ    އް ެވސް އެބަތަ ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ބައެއް އިޞްލާޙ 

ކޯޓ ެގ    ޕްރީމްމިނިވަން މ އައްސަސާތައް އެކ ލެވިެގންވާ ޮގތ ަގއި ިއޞްލާޙ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ެގންނަން އެބަ ޖެހޭ. ސ 

ކޯޓ ން    ޕްރީމްހިންަގން ތިބޭ ފަރާތްތަކ ން ސ ިއ  ޮއންނަންޖެހޭ ޤާނޫނ އަސާސީގައި. ވެރިކަމ ަގއެބަ  އަދަދ  ކަނޑައެޅިފަިއ  

އިރ އިރ ކޮޅާ ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އެންމެން ެއއްބަސްާވ  ؛ކޯޓ  އެކ ލެވިެގންވާ ޮގތް  ޕްރީމް ކ މާއި ނޫނީ ސ ހ ކ ރާ  

ޮގތަށް ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ލިޔެވިފައި އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ.   ޮގތަކަށް ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ެއއީ އިރ އިރ ކޮޅާ ބަދަލ ނ ވެވޭ

ލާމަރ ކަޒީ    ،ށް ފާހަަގކ ރެވޭ. ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށް ހިންގ މަށް ޓަކައި އެ އިޞްލާޙ  ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަ

 ،ނިޒާމ ެގ އަސާސސްތައް ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އިތ ރަށް ފ ޅާކޮށް ސާފ ކޮށް ބ ނެދޭންޖެހޭ. ޤާނޫނ އަސާސީެގ މިންަގނޑ ތައް 

އެ   ވެރިކަންކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ބޭނ ންވީމާ  ،ނިއްޔާދީފައި އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންނޫ  ބާރ ތައްރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާވަރަށް  

އެ ބާރ  ރައްޔިތ ންެގ ައތ ަގއި އޮންނާނެ. ރައްޔިތ ން    ބާރ  އަނބ ރާ ނެގ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ލިޔެފައި އޮތީމާ

މައްސަލަ  ކަންބޮޑ ވާ  އިއްޒަތްތެރި  އެްއ،ވަރަށް  މައްސަލަ.  އިތ ރ ވަމ ންދާ  މެންބަރ ން   ؛ރައީސް   މަޖިލީހ ަގއި 

މެންބަރ ންތޯ.   ކިތައް  ތިބޭނީ  ިގނަެވެގން  އެންމެ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ިއޞްލާޙ ެގންނަންޖެހޭ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް 

މެންބަރަކަށް    5000އޮންނަނީ ކޮންމެ    މިހާރ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި މި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިން

ކަށައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް. އޭެގ ބަދަލ ަގއި ޓޯޓަލް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި މެންބަރ ން  މަޖިލިސް ޮގނޑިއެއް ެއކ ލެޭވ، އެ

ންނަންޖެހޭ. ެއީއ  އި ޭއަގއި ކެޕްކޮށްފައި އޮފަ ނިސްބަތްވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ، ނޫންތޯ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އަދަދެއް ކަނޑައެޅި

ިއއްޒަތްތެރި   ؛ރައްޔިތ ންެގންނަންޖެހޭ. ައދި     ކޮންޓްރޯލެއްމ ގައިޔ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް އިތ ރ ވަމ ންދި

އެމް.ޑީ.ޕީގެ  މިދިޔަ  ބޮޑ   ؛ރައީސް،  އެންމެ  ޗެއަރޕާސަން    ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޕާޓީ.  އިންތިޚާބ ަގއި ސިޔާސީ 

އިމްތިޔާޒ  ތާއީދ ކ ރީ  އިމްތިޔާޒ   އަޅ ަގނޑ   ރަށްރަށަށް  ފަހ މީއާ  ފަހ މީއަށް.  ިގނަ  ވަރަށް  ރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ     އެކީ 

މައްސަލަތަްއ    އިގަ ވެރިކަން ހިންާގ ނިޒާމ   ،. ވަރަށް ިގނަ މީހ ން ކ ރި ސ ވާލެއް ންދަތ ރ ކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޓީމ ން

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ރެވ ނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ؟ ކ ރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ  އ ޅޭ ވާހަކަ. އެކަން ހައްލ ކ ރަން

.  އެ މީހ ން ކައިރިން އެ މީހ ންެގ ވާހަކަތައް ައޑ އަހާފަ  ،ސަބަބަކީއެއް  ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއް ެގންނަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ   

 ބަރ ލަމަނީ ނިޒާމެއް   ،ވެން އޮތީއެ ކަންތައްތައް ހައްލ ކ ރެ   .ފާހަަގކ ރި  އެ މީހ ންއެ މީހ ންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކ ެގ ވާހަކަ  

ެގންނައިރ  އިޞްލާޙެްއ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  މަޝްވަރާކ ރޭ.  މީހ ން  ެއ    ، ކަމ ަގިއ 
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ދެކޭޮގތްތޯވެރިކަން ރައްޔިތ ން  އެއީ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ނިޒާމ   ެގނެސްދޭންޖެހޭ.   ،ނޫންތޯ  ކ ރ މ ެގ   ހަމައަށް  ފަރާތާ  އެ 

ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވރިކަން ހިންާގ ނިޒާމ  ކަނޑައެޅ މަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ  އެހެންވީ މާ، ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ 

  އެ ފ ރ ޞަތ  އެ  އި،ބަިއތޯ ބަލަެގންޮގސް ރައްޔިތ ން ބޭނ ންާވޮގތަކީ ކޮހަމައިން އެ ނިޒާމ     ރައްޔިތ ންނާ  ،ބަސް އަހަން

ބަރ ލަމާނީ   ،އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި.  މީހ ންނާ ހަމައަށް ެގންޮގސްދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް

   ނިޒާމަކީ އެ ނިޒާމ  ވެރިކަން ހިންާގ  ،ނިޒާމަށް ދިވެހި ރައްޔިތ ން ާއއެކޭ ބ ނާނެ. ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ބާރ ވެރިކަން 

އެ މީހ ން ،  އެ މީހ ންނަށް ވިސްނައިދީ،  ބާރ ވެރިކަން އެ މީހ ންނަށް ކިޔައިދީނަށް އެ  ޑ ެމންއަޅ ަގނ  ،ދެކޭތީ ކަމ ަގއި  

ދެކޭޮގތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ައޑ އެހ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މީެގތެރެިއން އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދިެގންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ނޑ މެންނަށް ެގނެވޭނެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި ބަދަލ  ައޅ ަގ

 

 : ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން ޓީ . ކޮމި 9

 

 : ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ރިޕޯޓެްއ   5މިއަދ  އެބަވޭ    ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  .ބ ރޭނީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ތަކަށްނއަޅ ަގނޑ  އެ ،އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން

ކަމަކަށް މިއަދ  ވޯޓަށް    ބާރަލަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮތް. މ ޅި ޖ މ   ކަމެއް ވޯޓަށް އަހަން އެބަ  އަށްއަދި ޭއެގ އިތ ރ ން  

 ޖެހޭނެ.  އަހަން

ންޓް ކޮމިޓީ ދިރާސާކޮށް  ޤައ މީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީެގ ޖޮއި  ،އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއާއި   -{ 9.1} 

ރިޕޯޓ  ޮގތ ެގ  ދިވެހި ؛ނިންމި  ހ ށަހަޅ އްވައިރާެއއީ  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓ   މި  ާގނޫނަށް.  މަސްވެރިކަމ ެގ  ،  ދެއްވާނީ އްޖޭެގ 

އަޅ ަގނޑ މެން އެކީެއކަްއޗަކަށް ވަނީ   ހިސާން ޙ ސައިން.  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތ ޅާދޫ  މ ޤައްރަރ   ކޮމިޓީެގ 

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ. ފަތައްޔާރ ވެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙ ސައިން ޙިސާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ

މިއީ އަސްލ    ؛ފާހަަގކޮށްލާނަން  ދަންނަވާލަން،  ޅަމ ންއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑަށް ރިޕޯޓ  ހ ށަހަ

އެީއ  އޮތޯރިޓީ    ޓްރާންސްޕޯޓް އިޞްލާޙެއް.  ެގނެވ ނ   ާގނޫނަށް  މަސްވެރިކަމ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގ ޅިެގން  އ ާވލ މާ 
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  ސިވިލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީދެވިފައި ހ ރި މާއްދާތައް  ހަވާލާ  ަގއިޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް މި ާގނޫނ 

އޮތް    ވަނަ މާއްދާއަށް ެގނެވިފައި މި  56ތ ން، ާގނޫނ ެގ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙެއް. ެއޮގއޭިވއޭޝަނަށް  

މޮނިޓަރިންގ، ކޮންޓްރޯލް   ޓަކައި،  ދަށ ން ކ ރާ މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށްމި ާގނޫނ ެގ    ،އިޞްލާޙަކީ

ސަރވެ  ކޯސްޓްާގޑާއި،  ންސާލެއިއަދި  ސިފައިންެގ  ނިޒާމެއް  ޕޮލިސް   ބެހޭ  މޯލްޑިވްސް  މޯލްޑިްވސް  ސަރވިސްއާިއ، 

ގ ޅޭ    ެވސް ކަމާ  ިއ، އެނޫންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިޭއޝަނާ ކަސްޓަމްސް ސަރިވސްާއއި،

އަދި އެ އިޞްލާޙ  އަޅ ަގނޑ މެން    ކަމަށް އޮތް އިޞްލާޙ .  ކ ރަންވާނެޒ މިނިސްޓްރީން ހަދައި ތަންފީ އިދާރާތަކާ ގ ޅިެގން

ޭއިވޭއޝަންެގ އިބާރާތ ެގ ބަދަލ ަގއި    ސިވިލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،އޮތީ  ލ ކޮށްފައި މިބާރާތް ބަދައިއެ  

ެއޮގތަށް. އެ އިބާރާތް އިޞްލާޙ ކޮށް. ިމ  "  ވާލ ކޮށްފައިވާ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާ ހަދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ކަންކަމ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ   "

  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންނ ވާކަން އަ ާގނޫނަށް އިތ ރ  ބަދަލެއް ެގނެވިފައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވާނަން މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . އަޅ ަގނޑ   ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ށް.ޝިޔާމަ އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ  ،ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ތަނަށް މި    ގ ޅިެގން މިކާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙަ

  ކ ރަން އ ޅެނީ ކަމަށް. އެހެނެއްބޮޑަށް ރަނަގޅ   މިއީ މަސްވެރިކަމ ެގ ކަންކަން މާ  ،ފަހަރ ަގއި ހީެވދާނެ  .އައީ ރިޕޯޓެއް

މިއީ ޓްރާންސްޕޯޓް ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ     ،ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ވެސް ވިދާޅ ވިހެން  އިަގދެންމެ  ،ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އެްއވެސް  އިޞްލާޙެއް.  ެގނެވ ނ   ހ ރީތީވެ  ކަންތައްތަކެއް  އެްއޮގތް  ާގނޫނ ަގއި  މަސްެވރިކަމ ެގ  ގ ޅިެގން  އިޞްލާޙަކާ 

ކަމ ަގިއ ެއއްެވސް ވާހަކަެއއް ނެތް ޔޮއެދިެގން މިނޫނީ މަސްވެރިންނަށް ހެ  ގައިހާލެއްަގިއ މިީއ މަސްވެރިކަން ރަނަގޅ ކ ރ މ  

މީގެ  ރަީއސް.  ދެކެވ ނީ    އިްއޒަތްތެރި  މި  މަވެސް  ކ ރިން  މ ހިންމ   ވަރަށް    ށް ޤާނޫނ އަސާސީއަ.  ޟޫޢެއްަގއިއ ވަރަށް 

ނ  މިހާރ  އެ މަނިކ ފާ  ،މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ހ ށަހެޅ އްވީ. އެ އިޞްލާޙަކީ

މަސްވެރިކަން ވެސް ރަނަގޅ ވަނީ ައދި   ؛ތިންވަނަ ފަހަރަށް މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ވެސް ރަނަގޅ ކ ރެވޭނީ މި ތަނ ަގއި ޢަދ ލ ވެރިކަން އޮެވެގން. ވަރަށް ބޮޑަށް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ޚިދ މަތްތައް

ފަހަރ     ދެ  ؛ދ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ތިންވަނަ ފަހަރަށްގ ސަދ ލ ވެރިކަން ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޢަ

އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ    ތަނ ން ބޭރ ެވެގންދިޔައީ. މަޖިލީހ ަގއި މި   ހ ށަހަޅ އްަވއިެގން ެއ އިޞްލާޙ  މި ވެސް ހަމަ އެ ިއޞްލާޙ 
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މެޖޯރިޓީ  65 އެކީަގިއ ސްޕަރ  އެހެންނަމަވެސް  75%   ،މެންބަރ ންނާ  ރައީސް.  މެންބަރ    ، ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި 

ވަގ ތ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި    ިއޞްލާޙ ެގ މ ހިންމ ކަން މި   ، އެބޮޑަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ރިޤަށް ވ ރެއަޙްމަދ  ޠާ

މިދެންނެވ ނ     ،، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެތިއްބެވި ސަރ ކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ މެންބަރ ންނަށް. އެހެންނަމަވެސް

ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ    ،ަގއި މި ދެކެވ ނީޤާނޫނ އަސާސީއަށް ހ ށަހެޅ ނ  އިޞްލާޙާ ގ ޅިެގން ވަރަށް ބޮޑަށް މިތާ

ރައީސް ވ ރެ؛ އިްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކައަކީ  ބަދަލ ކ ރާ  ކޮމްޕޮޒިޝަން   އަޑ އަހ ރ ކޮށް  ޖޭ.ެއސް.ސީެގ 

ދެއްކެިވ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް،  އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙާ  ިމއަދ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސާ 

ޢަދ ލ ވެރިކަން   ،މި މ ހިންމ  އިޞްލާޙ   ،ވެރިކަން ނިމިެގންދާއިރ  ވެސް މި އިޞްލާޙ   ،ެވެގންދާިއރ   އަހަރ   4ވެރިކަމަށް  

އަޅ ަގނޑަށް   ؛ޖެހޭ ވިސްނާލަން. ސަބަބ   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  މި މ ހިންމ  އިޞްލާޙ  ނ ެގނައި ސަބަބ މ ެގ  ގާއިމ ކ ރ 

މިއަދ  ޖޭ.އެސް.ސީން ހ ރިހާ   .  . އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތީސަބަބެއް. އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތީ  ވިސްނެނީ ހަމަ އެންމެ

ެއއްކޮށްެގން ޖަމާކޮށްެގން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް   ،ބާރ ތަކެއް  ބާރ ތަކެއް  ހ ރިހާ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

އ ނދަޫގކ ރ މ ެގ ވިސްނ ން، ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އަނިޔާކ ރ މ ެގ ވިސްނ ން، ޤައ މ ެގ ނިޒާމ  ަގޑ ބަޑ ކ ރ މ ެގ ވިސްނ ން  

 ލ މ ެގ ވިސްނ ން އޮތީ ޖޭ.އެސް.ސީަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންވައދ ލ ވެރިކަން ެގއްލ  ޢަ  .އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިތާނގައި އިޞްލާޙ ާވނީ  ކަމެއް  މި   ؟ކިހިނެއްތޯ  އިންނަވަނީ  ރައީސަކަށް  އިންނަވަނީ،  ރައީސާއަކަށް  ޖޭ.އެސް.ސީެގ 

ދ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ ވެސް ޖޭ.ެއސް.ސީަގއި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ  ޚ ބަރެއް.  މަޖިލީހ ެގ، އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެން

މި   ދައްކަަވއިފި. ދެން  ވާހަކަފ ޅ އެ  މެންބަރެއް. ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ ރައީސެއް. މީެގ ކ ރިން އެހެން މެންބަރަކ  ވެސް  

ދ ލ ެގ ނިޒާމ   ޢަހިރާއްޖޭެގ ޝަރ އީ ނިޒާމ ،  ދިވެ  !ތަން ރަނަގޅ ވާނެ ޮގތެއް ވިދާޅ ވެދެްއވަބައްލަވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ޖެހޭ. ޖޭ.އެސް.ސީ  ޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ ކ ރަން އެބަ  ރަނަގޅ ވާނެ ހަމަ އެްއވެސް ޮގތެއް ނެތް.

.އެސް.ސީަގއި  ކޮށް ޕާޓީތައް ތަމްސީލ ކ ރާ މީސްމީހ ން ޖޭޞަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވކިން ޚާއް   މެންބަރ ން ނެރެން އެބަ

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިފިން މީަގިއ    ތިބި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަޔަކ  ޖޭ.އެސް.ސީން ނެރެންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!

އިޞްލާޙ  މި  ދެކެވެނީ.  މި  ވާހަކަ  ބަދަލ ކ ރާ  ނިޒާމ   ނެތިއްޔޭ.  އިއްޒަތްތެރި   ؛އިޚްލާސްތެރިކަމެއް  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ 

މިއަދާ ހިސާބަށް ެވސް ސަރ ކާރ ެގ ެއްއވެސް ެމންބަރެއް ސްޕޮންސަރނ ކޮށް މި   ،ހެޅ އްވި ިއޞްލާޙ މެންބަރ  މި ހ ށަ

މި އިޞްލާޙ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް އަޙްމަދ  ޠާރިޤް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ     ،އިޞްލާޙ  މި ހިސާބަށް އައ މަކީ 

ތެރިކަެމއް ސަރ ކާރ ަގިއ ނެތްކަމ ެގ ވަރަށް ރަނަގޅ  ނަމޫނާެއއް އިްއޒަތްތެރި  ޞްހ ށަހަޅ އްވަންޖެހ މަކީ ެވސް އިޚްލާ  ޠާރިޤް

 ރައީސް. 
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ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،މި ވަގ ތ  ބަހ ސްކ ރެވެމ ން މި ދަނީ  ،ށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަންޖެހޭބަރައިްއޒަތްތެރި މެން

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  މައްޗަށް.  ރިޕޯޓ ެގ  ހ ށަހެޅ އްވި  ބަހ ސް ހ ށަހެޅި  މެންބަރ   ހ ށަހެޅ މ ެގ 

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ލާފައިއަޅ ަގނޑ މެން މި ވަނީ މި ވަގ ތ  މެދ ކަނޑަ

ދާއިރާެގ   ދެކ ނ   ހެންވޭރ   ބަލަިއަގނެވިފަ.  ވަނީ  ވެސް  ނ ކ ތާތަްއ  ހ ރިހާ  ފާހަަގކ ރެްއވި  ތި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި މަސްވެރިކަމ ެގ އ ޅަނދ ފަހަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޝަލް ޖ ޑީ ،ރީކ ރ މ ެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ފ ރ ޞަތަކަށް އެދިެގން އިނީރަޖިސްޓަ

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން    82ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ އެކ ލެވިެގންވާ ޮގތް ބަދަލ ކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

މެންބަރ    ދަންނަވާނީއިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  އެއީ  ދަންނަވާލަން.  އެްއޗެްއ  ބިލަށް  ހ ށަހެޅ އްވި  މި   ،ޠާރިޤް 

ދަލ ކ ރ ން ފަދަ މ ހިންމ  ކަމެކޭ. މީަގއި ހަމަ މި ކ ރެވެނީ އެއް ތަނ ަގއި އޮންނަ އެތި  ރީ ބައ ޅަނދ ފަހަރ ެގ ރަޖިސްޓަ

ޖ ޑީ ބަދަލ ވ ން.  ތަނަށް  ވަނީއަނެއް  މި  އެކ ލެިވެގން  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ެއޮގތަށް  ޤާނޫނ   ،ޝަލް  އަސާސީަގއި 

ަގއި އިންނެވީތީއެްއ ނޫން. އަދި ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަތ   ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް

މަޖިލި މެންބަރ  ރައްޔިތ ންެގ  ކަން އެހެން  އަސާސީަގއި އެ ތަމްސީލ ކ ރައްވާތީެއއް ވެސް ނޫން. ޤާނޫނ   ސްއިްއޒަތްތެރި 

ބ ން އަޅ ަގނޑ މެން  އޮތ މ ެގ ސަބަ  އިލިޔެވިފައި އޮތީތީ އޮތް ކަމެްއ. ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ސަރ ކާރ  ނިމ ނ އިރ ަގއި ބަދަލ ނ ކ ރަްއވަ

ރިޔާސީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ރާއްޖޭެގ  ކަމަށް  ބަދަލ ކ ރަްއވާނެ  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  މި  ސަރ ކާރ ން  މި 

ޝަލް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި އެންމެ ފަހ ން ވަޑަިއެގން ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނ ަގއި ވަނީ ވިދާޅ ވެފަ. ޖ ޑީ  ،ބަޔާނ ަގއި 

މާ ބަިއވަރ  ނާޖާއިޒ  ކަންތައްތަކެއް ހިންާގ ކަަމށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން،    ،ށް ބާރ ތައް ޖަމާކޮށްސަރވިސް ކޮމިޝަނަ

ވިދާޅ ވާއިރ ަގއި ބޭފ ޅ ން  ފަރާތްތަކ ެގ  ވާދަވެރި  ކޮބައިތޯ  ،އިދިކޮޅ   ދައ ރަކީ  ފަނޑިޔާރ ން   ؟ޖޭ.ެއސް.ސީެގ 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކ ން ފަނޑިޔާރ ން ކ ލެވޭ ޖ ޑީމެންބަރ ންެގ މައްޗަށް އެ  11ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ ން. އެހެންވީމާ،  

ކަމަކަށް ކޮން  ެއއީ  ކަމެއްތޯ  ،ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ މަކީ  ފޯރ ވޭ  ނ ފޫޒެއް  ވިދާޅ ވާންވީ  ؟ކިހާބޮޑ   ވިދާޅ ވަންޏާ    ، އެހެން 

 ވަކި ޕާޓީއަކަށް  ތަފާތ  ޕާޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންނާއި އަދި ؛މެންބަރ ން މިތާނަގއި މި ތިއްބަވަނީ  87  ގައިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހެ

ނީ. މި ތަނ ން ވެސް ރައްޔިތ ންނަށް އެހެންވީމާ، ނ ފޫޒެއް ނޫން މި ތަނ ން ވެސް މި ފޯރ ވަ  ނިސްބަތްނ ވާ ބޭފ ޅ ން.

އި ލާބަ ހ ރި ކަންކަން ފާސްކ ރ މަށް ާގނޫނ  ހެދ މ ެގ ކަންކަން ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ  ޔާފައިދާ

ކ ރާނަމޭ.   ކަންއަސާސީައށް ބަދަލ ެގންނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީންނޭ. ސަރ ކާރާ ގ ޅިެގންނޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ 
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ރީ މިހާރ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލަމެންޓަ ؛އެމް.ޑީ.ޕީން  ،ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ  ބަލަިއނ ަގންނަން ނިންމީ

ކަން ކ ރާނަން. އަޅ ަގނޑ ެމން ނ ކ ރަން އ ޅޭ ކަމެއް ނޫން ނޑ މެން އެއަޅ ަގ  .ްގރޫޕ ން މިހާރ  މި މަސައްކަތް ފަށާފައިވާތީ

 . ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ކަން ކ ރާނީ ސަރ ކާރ  ހިންާގ ޕާޓީން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމިއީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވާނަން  ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  

ރިޕޯޓ ތަކަށް މި ހ ންނަނީ ޕާޓީތަކ ން    ދެން ؛އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން  ،ދެން، އޮތް ރިޕޯޓ ަގއި. އެހެން އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ

 މިނެޓ  އަރ ަވއިފިން.  3ދެ! ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަދަްއކާ ޮގތަށް. އާ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން އަޙްމަދ  ޢީސާ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

 ،ޢިލްމީ  ،ތަންކޮޅެއް ޮއއްޓަރ  ހ ރި  ،މިހާރ  މިއަދ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅ ވެއްޖެ ވަރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ތަކ ރާރ ކޮށް

ގ ޅޭ ބިލ ތަކާ  މ ހިންމ   މަޖިލީހ ަގިއ  މި  ވާހަކަ  ކަހަލަ  ބަލައިަގނެވޭ  ޚާއް  ރައްޔިތ ންނަށް  ދައްކަން.  ކޮށް  ޞަޮގތ ން 

ޮގތ ން ދައްކާ ވާހަކަައކީ ހަރ ދަނާ ވާހަކައަކަށް ހަްއދަވަން. މިހާރ  މި ތަނ ަގއި   އަސާސީ އިޞްލާޙ ކ ރ ާމ ގ ޅޭޤާނޫނ 

އެރި ވާހަކަެއއް ހ ށަހެޅިފައި ކޮންމެ އެްއޗެްއ އޮތަސް ވެސް ެއ ބޭފ ޅ ން ހިތަށް  ، ޅ  ބޭފ ޅ ން ިމ ކ ރަްއާވ ކަމަކީއިދިކޮ

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް...  ސް ބޮޑ  ޖޯކަކަށް، ބޮޑ  މަލާމާތަކަށް، ބޮޑ  މަލާމާތަކަށްމިތާ ދައްކަވަނީ. މ ޅި މި މަޖިލި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ    87ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

  މައްޗަންޮގޅީ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،ންއެ ާމއްދާެގ )ށ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  ،ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން  3ެގ  މާއްދާެގ )ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  14/ 2019ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަ

ަވނަ ކިޔ ން. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ވޯޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި އަޅ ަގނޑ    3ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ  ށް ިއޞްލާހ (އަމަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ 

 މި ބިލަށް، މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އަހާނަން. 

 މ ެގ ކ ރީަގއިޔ ށް. މި އައިޓަމަށް ައޅ ަގނޑ  ދިއަ  9.2އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި    -{ 9.2} 

ެގ 2:30ަގއި ފަހ ން ވޯޓަށް އަހަން ފެށޭނެ. އެހެންވީމާ،    2:30ދަންނަވަން. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ެގ ިއޒ ނަ ބޭނ ންވާނެ. އަޅ ަގނޑ  އެ ޯވޓަށް އަހަން  މަށް ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  ތި ބޭފ ޅ ންޔ ފަހަށް ޖަލްސާ އިތ ރަށް ެގންދި 

ސިންަގޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ ކަމަށް ކ ރަން. އެ ވޯޓަށް އަހާނީ މި ރިޕަބްލިކް އޮފް  ތ ަގސް

ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާކޮށް ނިންމި   ޚާރިޖީ  ،ބޭފ ޅަކ  ހަމަޖެއްސ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްވާފަިއާވ މައްސަލަ
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މ ޤައްރި ކޮމިޓީެގ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވާނީ  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓ   މި  ރިޕޯޓ .  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތ ެގ  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  އަދި  ރ  

ޒަތްތެރި ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއް   ،ނިމ މ ން އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  އަރ ވާނީ  އިމެންބަރ . އެ ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅ އްވަ

 މެންބަރަށް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓަކީޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅާ  މި  ދިވެހިރާއްޖެއިން   އަޅ ަގނޑ   ސިންަގޕޫރަށް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް 

ޚާރިޖީ   ،މަްއސަލަ  ފައިވާވާއްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ    ންހ ންނަވާ ސަފީރ ކަމަށް ބޭފ ޅަކ  ހަމަޖައްސަވަ  ފައިކަނޑައަޅ ްއވާ

އަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ ްމހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ    ،ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި މައްސަލަައކީ

ވަނަ    14ެގ  ( ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސް ާގނޫނ )  20/ 2021  ،ން)ދ( ގައިވާ ޮގތ ެގ މަތީވަނަ މާއްދާެގ    115

ރިޕަބްލިކް އޮފް ސިންަގޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅ ްއާވފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ ކަމަށް    ،ންމަތީ  ިއވާ ޮގތ ގެ މާއްދާަގ

ތަސްމީނ  ައޙްމަދ   އަލްފާޟިލް  ރ ވާމާޭގ  ފޮނ ވި   ޢަލީ  ހ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސ މަށް 

މި    ޢަލީއަކީ ނިންމަވާފައިވަނީ އަޙްމަދ  ތަސްމީނ ންލަ. މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލ މ ަގއި ކޮމިޓީމައްސަ

މ ތަކ ަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރައްވާފައިވާ ބޭފ ޅެއް ކަމަށް.  ާގދައ ލަތަށް ިގނަ ދ ވަހ  އިސް މަ  ، މަށް ވަރަށް އެކަށީެގންވާާގމަ

 ށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރ ހ ންދިނ މަށް ފެންނަ ކަމަ ،އެހެންކަމ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ން ކޮންމެ ޕާޓީއަކ ން އެއް ބޭފ ޅަކަށް ،  ރިޕޯޓަށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .   ވާހަކަދެްއކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަން. ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ތަސްމީނ  ސިންޝ ކ ރިއްޔާ  އަޙްމަދ   ޮގތ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަފީރެްއެގ  ހ ންނަާވ  ަގޕޫރ ަގއި 

ފޮރިން ރިލޭޝަން ކޮމިޓީަގއި މެންބަރ ންނަށް   ،މަޖިލީހަށް ފޮނ ްއވ މާ ގ ޅިެގންޢަލީެގ ނަންފ ޅ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި  

އަދި   ،މަށް ތަސްމީނ  ޢަލީއަކީ ވަރަށް ޤާބިލ  ބޭފ ޅެއްެގ ޮގތ ަގއި. ސިޔާސީ ތަޖ ރިބާ ހ ންނެވިާގއެ މަ  ،ފާހަަގކ ރެވ ނީ

ކ ރައްވާފައި ހ ރި ތަޖ ރިބާކާރ  ބޭފ ޅެއްެގ  ވަންދެން ދައ ލަތަށް ޚިދ މަތް  މ ތަކ ަގިއ އެތައް ޒަމާނެއްާގދައ ލަތ ެގ އެކި މަ

މެންބަރ ންނަށް    ،ޮގތ ަގއި ހ ރިހާ  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ޮގތ ަގއި.  ބޭފ ޅެއްެގ  ޤާބިލ   ވެސް  ޮގތ ން  ތަޢ ލީމީ  އަދި 

ގ ޅޭ  ތަސްމީނާ  އިއްތިފާ   ާގތްަގނޑަކަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަގ ޮގތ ން  ޤައ މެްއަގއި  މ ހިންމ   ކަހަލަ  ސިންަގޕޫރ   ށް  ެވވ ނ . 

  ތ ން ވެސް މ ހިންމ  ޮގ  ހ ރިހާ ޮގތަކަށް އަދި ބޭރ ެގ ގ ޅ ންތަކާ ގ ޅޭ ؛ޮގތ ން ވެސް  ވިޔަފާރީެގ ޮގތ ން ވެސް އަދި ސިޔާސީ
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ޮގތ ަގިއ  ބޭފ ޅެްއެގ  ެއކަށީެގންވާ  އެންމެ  ވަގ ތ   މި  ބަހައްޓަން  ޮގތ ަގއި  ޤައ މެއްަގއި ސަފީރެްއެގ  ހ ރި  އެމްބަސީެއއް 

ސިންަގޕޫރ     ،އ ފެދިެގން އަންނަނީ  ޮގތ ން އަނެއްކާވެސް  ހަމަ މިއާ ގ ޅޭ ؛ ރައީސް  ނިންމ ނީ. އިއްޒަތްތެރި  މީނ ތަސް

ތިޞާދީ ތިޞާދާ ވެސް، އިޤ ކަހަލަ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ހ ރި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންބަސީއަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިއޤ 

ެވސް ކޮށްދޭ،    ،މަސައްކަތްތަކާ  ދައ ލަތަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ގ ޅ ންހ ރި  ވެސް  އިންވެސްޓ މެންޓްތަކާ  ިވޔަފާރިތަކާއި 

ޮގތ ން އިދިކޮޅ  ބޭފ ޅ ން މި ފާހަަގކ ރަްއވާ މ ހިންމ    މ ައއްސަސާތަކެްއެގ ޮގތ ަގިއ. މަސްވެރިކަމާ ގ ޅޭކާރަށް ކޮށްދޭ  ސަރ 

މެންބަރ  ޠާރިޤްމެން  ިއްއޒަތްތެރި  މި  ލާ  އިނ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ހައިރާންވޭ. ހަމަ ަގޔަށް ރ ލެއް އަރ ވަ ؛ކަންކަން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން އެހާ  ؛ދެ ދައ ރަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ތިްއބަވަިއެގން ރައްޔިތ ންނަށްކަހަލަ ބޭފ ޅ ން  

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް  ނ ވާނެ  ޔަ  ،ަގމާރެއް  ވަރަށް  ޔާމީން  ީގއަޅ ަގނޑ   މިސާލަކަށް  ހ ންނަނީ.  ންކޮށްެގން 

ކަންނެލިޤަޢަބްދ ލް ވެރިކަމ ަގިއ  ެއމް.ޑީ.ޕީެގ    އްޔޫމްެގ  ކަންނެލި    2008މަސްވެރިކަމަށް  ވެރިކަމ ަގއި  އ ފެދ ނ   ަގއި 

ޑިމާންޑ  އ ފައްދައިދިން  އަގ   ،މަސްވެރިކަމަށް  ހިފަހައްޓައިދިން  ޔާމީން   އެ  ސަރ ކާރަކީ  ވައްޓާލި  ެގނެސް  ރީތިކޮށް 

ށް ކަންނެލިމަސް އެކްސްޕޯޓ ކ ރާ  ބާޒާރ ަގިއ ޔޫރަޕަ  ،ިގރީެގ ހިްއސާދީތް އްޔޫމްެގ ސަރ ކާރ . ޅިޔަނަށް ކަނޑ އޮޤަޢަބްދ ލް

ޔޫރަޕިއަން ސްޓޭންޑަޑަށް މަސް   ،ރީ ނެތް އަމިއްލައަށް މަސް ބަންދ ނ ކ ރެވޭކ ދި ހ ރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން، ައމިއްލަ ފެކްޓަ

ދ ވަސްދ އްވަ  ސަޕްލަޔަރ ންެގ  ހ ރިހާ  ޢަބްދ ލްއި ބަންދ ނ ކ ރެވޭ  ޔާމީން  ޅިޔަނަށް ޤަލީ  ސަރ ކާރ ަގއި  އްޔޫމްެގ 

ނެތްިގތް ކަނޑ އޮ މިއަދ   ބަްއލަވާފެކްޓަ ؛ރިދީެގން.  ނެތް.  ނެތް ސަޕްލަޔަރަކަށްފެކްޓަ  !ރީެއއް  އެކްސްޕޯޓ ކ ރާ    ،ރީއެްއ 

ބޭފ ޅަކަށް ޔޫރަޕިއަން ސްޓޭންޑަޑަށް މަސް ބަންދ ކ ރެވޭނެ އެްއވެސް ޮގތެްއ ނެތް. މިއަދ  މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބާނާ  

ފަރާތެއްެގ އަތްމަތީަގއި މ ޅި ވިޔަފާރި.  ހިންާގ  ރީ  ފެކްޓަ  3ނ ވަތަ    2މ ަގއި  މަހެއް ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓ ކ ރ ހ ރިހާ ކަންނެލި

ޢަބްދ ލް ޔާމީން  ބާރ   މޮނޮޕޮލަިއޒްކ ރ މ ެގ  އެކްސްޕޯޓް  ރާވަިއެގންޤަމ ޅި  ހަމަ  ބަިއވެރިވި   އްޔޫމް  ކަމ ަގއި  އެ  ދީފަ. 

ކަމ ަގއި އެންެމ  ޒަތްތެރި މެންބަރ  ޠާރިޤަކީ އެމި ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއް  ،ބޭފ ޅ ންނަކީ

ބޮޑަށް ބައިވެރިވި ބޭފ ޅާ. މިައދ  ހަމަ ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ާވލަންވެެގން މަސްވެރިކަމޭ، ހަމައަޭގ، ާގނޫނޭ ވިދާޅ ާވއިރ ަގިއ  

މިއަދ  މި  ؛ހ ގައިޮގތ ން ާގނޫނަކަށް ެގންނަ ބަދަލެއް ވެސް މި ބޭފ ޅ ން ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް މި މަޖިލީ  އިދާރީ

ޮގތ ން ކޮންމެ ވާހަކަެއއް    ކޮންމެ ކަމަކާ ގ ޅޭ ؛ވެއްޖެ ބޮޑ  ޖޯކަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހ ށަހެޅިފައި އޮންނަ  ސްމަޖިލި

ެވއްޖެ ބޮޑ  ޖޯކަކަށް   ނ ޖެހޭ ވާހަކަދައްކާ އިށީންނައިރ  ރާދަނޑިަގނޑެއްހެން އޮންނަ ވާހަކަ ދެއްކެވީމާދެކޮޅ   އިދައްކަ

މިހާރ    ؛ރައީސް. އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އ ޅެނީ މިހާރ  މަޖ ބޫރ ވީމަ  އިްއޒަތްތެރި

އަޅ ަގނޑަށް ފ ރ ޞަތެްއ ނ ލިބ ނ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ     މަސްވެރިކަމާ ގ ޅޭ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަދަްއކަން އ ޅ ނީމާ

ނޫން އިތ ރ  އެްއވެސް ޮގތެއް  އ ލ  އޮތް ޮގތަށް މިތާ އ ޅެން. އެ ޙަ މި މާވެސް ބަދަލ ވެ ައޅ ަގނޑަށް ަމޖ ބޫރ ވެއްޖެ މިއަދ 

މަސްވެރިކަމ ެގ ައގ ،  ،  އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އ ޅޭ ވާހަކައަކީ؛ އަޅ ަގނޑަކަށް ވެސް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް
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ިގރި އަނެްއކާ  ތްިގރި، ކަނޑ އޮތް ނޑ އޮކަންނެލި މަހ ެގ ައގ  އެރ ވ މަށް ޓަކަިއ މި ސަރ ކާރ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ ކަ

ތަރައްޤީކ ރަމ ން މި ދަނީ. ކ ދި އެކްސްޕޯޓަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ ެމން ޔޫރަޕިއަން ސްޓޭންޑަޑަށް ކަންނެލި މަސް ބަންދ ކ ރ މ ެގ  

ކަންނެލި ކ ޑަ ދ ަވސްކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި    ،ފ ރ ޞަތ ދޭނަން. އަނެއްކާވެސް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ކައިރި މ ސްތަޤްބަލެއްަގއި

 ދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިއެކްސްޕޯޓ ެގ ޑިމާންޑ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކާރ ން އ ފައްދަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ސިޔާސީ    ،މި އޮތީ ވެފައި  މިއަދ ކަށް  ސިންަގޕޫރަށް މި ކަނޑައަޅާ ސަފީރަ ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

އަނެއްކާވެސް ސިޔާސީ ކަންކަމ ެގ ތެރެއަށް މި ެގނެވެނީ. ،  ޔަރކ ރަްއވާފައި ހ ންނެވި ބޭފ ޅެއްކަންކަމ ން އަނެއްހެން ރިޓަ

ރައީސް  ޚާއް  ؛އިްއޒަތްތެރި  ވަކިން  ތިއްބަވާ.  އެބަ  ބޭފ ޅ ން  ޒ ވާން  ިގނަ  ވަރަށް ޞަވަރަށް  ދާއިރާއިން  ޚާރިޖީ  ކޮށް 

ތަޖ ރިބާކިޔަވާ  ރަނަގޅަށް ތިއްބެވިޔާވިދާޅ ެވެގން  އެކީަގއި  އެހެންނަމަވެސް    ތިއްބަވާ.  އެބަ  ހަމަ  ،ބޭފ ޅ ން    އަދިެވސް 

އިއްޒަތްތެރި    ފަތް ދިރ ވަން ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްކ ރާ ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ.ާގކ ރީަގއި މި އޮންނަ ސަ 

ކަަމކީ؛ ރައީސް ރަނަގޅ   އެންމެ  އޮތް  ކ ރަން  ތެރެއިން  ސިޔާސަތ ެގ  ހާލަތަށް   ،ޚާރިޖީ  އޮތް  މިއަދ   ދިވެހިރާއްޖެ 

މަދ ކ ރާ ސަފާރާ  ސިންަގޕޫރ   ހާލެްއަގިއ  ެއއްވެސް  މަދ ކ ރަންވީ.  ސަފާރާތައް  ނޫން.    ށެކޭ،ރިއާޔަތްކޮށް  އ ނިކ ރާށެކޭ 

ސިޔާސީތާކ ންތާކ ނ   ،އެހެންނަމަވެސް ވެސް  ޤައ މ ތަކަށް  ވަޒީފާއެއް   ޖެހޭ  މި ތާކ ންތާކ  ؛ޮގތ ން  ޤައ މ ތަކޭ  ނ ޖެހޭ 

އެބަ   ،ދެންނެވީ ސަފީރ ން  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ވެސް  ހިސާބ ތަކ ަގއި  ހ ންނަންނ ޖެހޭ  ސަފީރެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޮންމެހެން 

ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ. ޤައ މ ެގ ވަރަށް ބޮޑެތި ޕެކޭޖ ތަކ ަގއި. ޤައ މ ެގ ހާލަތ  އޮތް ޮގތް   ބައިތިއްބާ

ސިންާގހާ ކޯޓެއް ފައްސަވަިއެގން މި ހ ންނެވީ ޔޫ.އެންަގިއ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތޭ ކިޔަިއެގން ބޮޑ  ؛ހާލަތ  ރަނަގޅ ކ ރަން ޚާރިޖީ

ކ ރެްއިވ   ؟އްޒަތްތެރި ރައީސްކ ރެްއވި ކަމެއް ވިދާޅ ވެދެްއވަބައްލަވާ އި   .ހ ންނެވި ރައީސް ިމއަދ . ެއއީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ 

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ަވދ ަގދަެވެގން ދިވެހިރާއްޖެ މި އޮތް މާލީ އ ނދަޫގ ހާލަތ ން ވެސް އަރަިއަގނެވޭނެ ޮގތެްއ   ؛ކަމެއް

ޔޫރަޕަށް ބޭރ ކ ރަމ ންދިޔަ މަހަށް އެޅ ވި ޑިއ ޓީ، ޑިއ ޓީ ކ ޑަކ ރެވޭނެ ވެސް އެންމެ ކ ޑަ ؛ ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ައޅ ަގނޑ މެން ،  މަސްވެރިކަމ ެގ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ން ނެތް. ޑިއ ޓީ ކ ޑަކ ރަން ވެސްމިންވަރ 

އެބަ  އިމަސްވެރިކަމާ ގ ޅ ން  ވަރަށް  ސިޔާސަތާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި    .އިނޭގތޯމިއަދ   ޮއތް    ޚާރިޖީ  މިއަދ   މަސްެވރިންނަށް 

  ، ޑިއ ޓީ މިއަދ  އަޅ ވާފައި މި އޮތީ   24ޕަށް ބޭރ ކ ރާ މަސްކޮޅ ން % ކޮށް ޔޫރަޞަމަސްވެރިން ބާނާ މަސްކޮޅ ، ަވކިން ޚާއް
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އޭރ ަގއި ދިވެހިރާްއޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެމ ންދިޔަ ރިޒްގ ަގއި އަތްއެޅ މަށް ކ ރި މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެރެއިން   ންއެމް.ޑީ.ޕީ

ޮގވާލ ންތަކ ެގ  ޮގވާލިދިވެހިރާއްޖެ ބޮއިކޮޓްކ ރ މަށް    އި، ށް ޮގވާލަ ފަތ ރ ވެރިން ނައ މަ  ދިވެހިރާއްޖެ ބޮިއކޮޓް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެ މާކެޓ ތަކ ން ކ ރީަގއި    ިއ،ބޭރ ކ ރާ މާކެޓ ތަކާ ވެސް އެ މީހ ން ވާހަކަދައްކަ   މަސްވެރިން ބާނާ މަސް  ތެރޭަގއި ހަމަ

އޮތީ %  އެ  ޑިއ ޓީތައް  ހ ރި  ޓެރިފްަގއި  އެ  24ޒީރޯ  ައޅ ވާފަ.  މަޖިލި  ،ހެންނަމަވެސް ަގއި  އެކީަގއި މި  ހ ޅ ވ މާ    ސް 

  އި އް ެގންނަވައިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ވަރަށް ބޮޑ  އިސްނެންެގވ މަކާ އެކީަގިއ މި ތަނަށް އީ.ޔޫެގ ހަޔަރ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވެ 

އާދޭސްކ ރީމ  ވަރަށް  އާދޭސްދެންނެިވ.  މަޖިލީހ ން.    ވަރަށް  ސިޔާ،  އެހެންނަމަވެސްމި  ޚާރިޖީ  ސަތ   އެހެންނަމަވެސް 

ލާފަ.  އިވެފަ. އެ ޑިއ ޓީ ޮއންނާނީ މިއަދ  ނައްތަ  މިއަދ  އޮންނާނީ  ތައްއެ ކަންތައް  ،ނަމަހީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވަރ ަގދަ

އޭރ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީން އޭރ ަގއި އިދިކޮޅ ަގިއ    ،އޮތް. މަސްވެރިން ހަމަ އެ ހާލ ގައި  އެ ޑިއ ޓީ ެއޮގތަށް އެބަ  ،އެހެންނަމަވެސް

މަސަްއކަ ކ ރި  ހަމައޮެވެގން  މަހަށް  މަސްވެރިންެގ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ނަތީޖާއަކަށްވީ  ހަމަތ ެގ  ލިބެމ ންދިޔަ  ައގ   އަގ ، 

ޚާރިޖީ އެ   ދިޔ ން.ެގއްލިެގން ރަީއސް.  އިއްޒަތްތެރި  ކ ރަންީވ  މަސައްކަތްތަކެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ސަލާމަތްވާން  ކަމ ން 

ތަންތަނަށް ވަރ ަގދަިއއްޔާ  އައްޔަ  ސިޔާސަތ   ވަންޏާ ކޮން ސަފީރ ން  ކަމަށް  ކ ރެވޭ  މަސައްކަތްތަކެއް  އެދެވޭ   ށްެގން 

ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑ  އިންޑަސްޓްރީެގ ވާހަކަ މި   ؛މި ހ ރި ބޮޑެތި މައްސަލަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ތްތެރި ރައީސް އެ ތިބީ  ތ ަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްވެރިން އިްއޒަޢަތ ެގ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. މި ސިނާޢަދެކެވެނީ. ސިނާ

ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ މާލިްއޔާ މި  ؛މިއަދ  ދޯނިތައް ފަޅ ަގއި އަޅައިެގން. ތެޔޮ ައގ  ބޮޑ ެވއްޖެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލިްއޔާ

ހޭދަކ ރެވެނީ އެހެން ކަންތައްތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެން އިންވެސްޓްމަންޓ ތަކަށް މި ހޭދަކ ރެވެނީ. މާިގރިއަށާއި  

ޙަޤީޤަތ ަގއި ދިވެހި   ؛މި ތަންތަން ތަރައްޤީކ ރެވޭތޯ މި ބެލެނީ. އެހެންނަމަވެސް ކ ރަން ހ ރި ކަންކަން  އި،ލަންިގރިއަށާއަ

ތަންތަނަށް ހ ރި  ހޭދަކ ރަން  ފައިސާ  ރަްއޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ހޭދަނ ކ ރެވި  ދައ ލަތ ެގ  ފައިސާ  ރައްޔިތ ން  ދި   ،އެ  ވެހި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން. ފެންނަނީ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި  މި  ނިކަމެތިވެދާ ތަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ައމީންއާދެ!  އަޅ ަގނޑ   އެދޭނަންންޢާ  .  އަރިހ ން  ރަނަގބީލ    ،މ   ވޯޓ ެގ 

  ؛އަޅ ަގނޑ   -9.4ޖައްސަަވއިދެްއވ މަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ފ ލ ހ ންނަށްއި  ސިފައިންެގ ކޯޕަރޭޓިވް އަދި ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ މެދ ވެރިވެެގން ސިފައިންނާކ ރައްވާ!  ފ މާ   - 9.3

މައްސަލަ، ސްޓޭޓް އޯންޑް  ފަިއވާޅިގ ޅިެގން ހ ށަހެ  ތަކ ެގ ަމޝްރޫޢާފްލެޓ   ލޭަގއި އަޅަމ ންެގންދާއްޞަކޮށްެގން ހ ޅ މާޚާ

މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ އެ ކޮމިޓީެގ  ރިޕޯޓ     . މި  ޕޯޓ ޮގތ ެގ ރި  ކޮށް ނިންމިސާއެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާ

 ލްޔާސް ލަބީބް. އިމ ޤައްރިރ ، ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  
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 ލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވ ން: އިރ  ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

އަދި ޕޮލިސް    ( ސިފްކޯ)ޓިވް  ސިފައިންެގ ކޯޕަރޭ   ،ިމ ރިޕޯޓަކީ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަޅަމ ން ެގންދާ މެދ ވެރިވެެގން ސިފައިންނާިއ ފ ލ ހ ންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ހ ޅ މާލޭަގއި  (  ޕޮލްކޯ)ވް ސޮސައިޓީ  ޓިކޯޕަރޭ

މަޝްރޫޢާފްލެޓ   600 އިހ މާލ ވެފައިވާ  ެގ  ފަރާތަކ ން  ނ ވަތަ  އިދާރާައކ ން  ގ ޅޭ  އެކަމާ  އެކަމެްއ    ،ނަމަ  ގ ޅިެގން 

އޮތް  ،ބައްލަަވއިދެްއވައި  ކަމެއް  އިދާރާއަކަށް    ، ނަމަ  ިއޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅޭ  ކަމާ  އިޞްލާޙ ކޮށްދެއްވ މަށް  އެކަމެއް 

 ސް ފ ރ ޞަތެއްެގ ތެރޭަގއި ނިންމޭނެކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްމި މަޝްރޫޢ  ައވަ ، އަންަގވައި 

  ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަމއްސަލަهللا ޢަބްދ   ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް  ، އެކަެމއް ކ ރ މަށް އެދި  ،ނަމަ

  އާއި މިއީ ހ ޅ މާލޭަގއި ޕޮލްކޯ ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ އޯންޑް އެންޓަރޕްރަިއސަސް ކޮމިޓީން ނިންމި  ސްޓޭޓް  

  މަޝްރޫޢ    އިވަނަ އަހަރ ަގ  2013ެއޅ މަށް    ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ   600އިލާތަކަށް ދިރިއ ޅ މަށް  ޢާބޭފ ޅ ންނާއި    ސިފްކޯެގ

އެކަން ކ ރ މަށް. ފައިނޭންސް އ ސޫލ ން    ރކްޓަމަޝްރޫޢ  ފަށާފައި ވަނީ ކޮންޓްރެ  ،. މަޝްރޫޢ  އަޅ ަގނޑ މެން ބެލިއިރ ފެށީ

އިރ  އިހަމައަށް އަ   ވަނަ އަހަރާ  2016ން ައއިސް  މ ވާލ ކ ރ ހަ  .ކިޔާ ކ ންފ ންޏަކާ  ނޫމަޑި  ، ވާލ ކ ރީހަ އެކަން ކ ރ މަށް  

އެހިސާބ ން    .ކ ރިައށް ނ ެގންދެވ ނ   މަސައްކަތް  ،ފަިއސާެއްއ ނ ހޯދ ނ   ށްކައެ މަސަްއކަތަ  ، ވެސް މަސަްއކަތ ެގ ެއއްެވސް

އެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލ ކ ރ މަށްފަހ  އޭރ  ނޫމަޑީެގ ސަބް   ،ލާފަިއ އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ން ނިންމެވީއިޓ ވަމި މަސައްކަތް ހ އް

ެއކްސްޕާޓާ  ،ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސަްއކަތް    އައިލެންޑް  ނޫމަޑިއާ  .ާވލ ކ ރ މަށްހައެ  ސަރ ކާރ ން  މަސައްކަތް    އޭރ ވެސް 

ނޫން   ،ކަމެއް  ހ ންެގ ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓީއެއް މިކަމ ަގއި ހ ރިންކޮށްފައެއް ނެތް އެ މީގީ ހަވާލ ކ ރިއިރ  ސަރ ކާރ ން ޔަ 

ބައްލަވާފައެ ކޮންޓްރެކްޓަ  އްކަމެއް  ފަހ ން  އެންމެ  މަސައްކަތެއް  އިަގފައިނޭންސް  ރނެތް.  އޮތް  އެ   ކ ރ މަށް  ކ ރަން 

ދި ޕަރފޯމެންސް އަ  ިއ،މީހ ންނަށް އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދިނީ. އެޑްވާންސަށް ފަިއސާ ދިނީ ސެކ އ ރިޓީ ޑިޕޮސިޓެއް ނ ނަަގ

މަސައްކަތަށް އިތ ރަށް ފައިސާ ެއ    ،ބާޠިލ ކ ރިއިރ   ކޮންޓްރެކްޓ   ވަނަ އަހަރ   2016  ހ ންފަ  . އެންމެާގެގރެންޓީެއއް ނ ނަ

ސަރ ކާރ ން ބަދަލ  ދިނ މ ެގ   ،ޖެހ ނ . އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަިއސާ ައތ ލެވޭނެ ޮގތެއް ނެތި އޮްއވާން އަތ ލަންމީހ ން އަތ 

 ،އަތ ން އެ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އ ނިކޮށްފައި  ެގލަތ ގައި އެ މީހ ންހާއިން ނޫމަޑިއަށް ބަދަލ ދޭންޖެހ ނ   ޕްރޮްގރާމެްއެގ ތެރެ

އޭެގފަހ ން   ވަނީ.  ރިކަވަރކ ރެވިފައި  އެއަށް  ލިބ ނ   އަތ ން  މީހ ން  އެ  އެކްސްޕާޓާބަދަލ ދީެގން  އެކީަގއި   ައއިލެންޑް 

ނިންމެވީ   ސަރ ކާރ ން  އޭރ ން  ހަވާލ ކ ރީ.  ބޭންކ   1.2މަސައްކަތް  ލޯނެއް  ރ ފިޔާެގ  މޯލްޑިވްސްއިން    ބިލިއަން  އޮފް 

ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ    1.2އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން    އޭރ  ބޭންކ އެހެންނަމަވެސް،  ޚަރަދ ކ ރ މަށް.    ށްނަންަގަވއިެގން މި ޕްރޮޖެކްޓަ

ދ ލެއް ލޯނ ލޯނެއް  އެ  ޭއެގ ސަބަބ ން ސަރ ކާރަށް  ނ ވެ  ނ ކ ރި ސަރ ކާރަކަށް.  ޮގތެއް  ފަހ ން ލިބޭ  ެގން ސަރ ކާރ ން 

ައއިލެންޑް    ،ެއޮގތަށް ސަރ ކާރ ން އެ މަސަްއކަތް ެގންދިޔައިރ    ކ ރ މަށް.ސަރ ކާރ ން ޚަރަދ ކ ރާ ޮގތަށް އެކަން    ،ނިންމީ



2220 ޖޫން  30              ޖަލްސާ                             ވަނަ  22ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

84 

 

އެކްސްޕާޓ ން ކ ރަމ ންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް އެ މީހ ން ހ ށަހަޅާ ބިލ ތަކަށް ސަރ ކާރ ން ދިޔައީ ލާރި ދައްކަމ ން. އެޮގތ ން 

ލިބ ނ    އިތ ރަށް މި ފްލެޓ އަދި ޭއގެ  ؛ނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޕޮލްކޯެގ މަސައްކަތްއަޅ ަގ

ސިފްކޯެގ ފަރާތްތަކ ން އެ މީހ ންެގ އަތ ން އެޑްާވންސަށް ފައިސާ ނަާގފަިއވޭ.    ،ގެ ފަރާތްތައް އަިއޑެންޓިފައިކޮށްފައި ޕޮލްކޯ

ޮގތަށް  ކ ރެވިފަިއވާ  ފައިނޭންސް  ،މިހާތަނަށް ޚަރަދ ވެފަިއވާ ފައިސާ ެއއީ  ހިންގ މަށް  ހިޔާ މަޝްރޫޢ   ެގއެޮގތ ން ސިފްކޯ 

މިލިއަން ރ ފިޔާ، އަދި ސަރ ކާރ ން ސަބްސިޑީސްެގ    27މ ަވްއޒަފ ންެގ އަތ ން ނެިގ ފައިސާެގ ތެރޭ ހިމެނޭ    ،ބަލާއިރ 

  ަގއި މިލިއަން ރ ފިޔާ އަދި ސަރ ކާރ ން ލޯނ ެގ ޮގތ    50ަގއި  ސަރ ކާރ ން އިކ އިޓީެގ ޮގތ  ،  މިލިއަން ރ ފިޔާ   22ޮގތ ަގއި  

މިލިއަން   654698312.36ޖ މ ލަ  ،  މިލިއަން ރ ފިޔާ  63ސަރ ކާރ ން ދިން ލޯނ ެގ ޮގތ ަގއި  ،  މިލިއަން ރ ފިޔާ   491

ފައިސާ އެ މީހ ން  މި މަޝްރޫޢަ  ރ ފިޔާ މިލިއަން   724796526.63  ައދި ސިފްކޯއިން ޚަރަދ ކޮށްފައިވޭ.  ހޯދާފައިވޭށް 

މިލިއަން    548ރ ފިޔާ. އަދި މި މަސައްކަތް އިތ ރަށް ސިފްކޯެގ ތިން ޓަަވރ ެގ މަސައްކަތް އެކީ ނިންމ މަށް އިތ ރަށް  

ިއވާތީ،  ރ ފިޔާ އިތ ރަށް ބޭނ ންވޭ. އެ ފައިސާއިން އެ މަސައްކަތް ނިންމ މަށް އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓ ެގ މަސައްކަތް ހ އްޓިފަ

އެ ކޮންޓްރެކްޓް ޓަރމިނޭޓްކ ރ މަށްފަހ  މިހާރ  ވަނީ އަނެްއކާ އެހެން    ،ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން ހ އްޓިފައިވާތީ   2020

އެ ަމސައްކަތް މިހާރ  ކ ރަމ ންދާ   ،. އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ސަިއޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ބެލިއިރ  ވާލ ކޮށްފަހަ  ކ ންފ ންޏަކާ

  ފަހަރ  އެ  ތާއަކ  އެއްފަހަރ  ނޫނީ ދެތަނަށް ކޮންމެ ހަފ    ކ ރޭ. އަދި ސިފައިންެގ ވެރިން އެފަރާތ ން ރަނަގޅަށް އެބަ

 ޮއތް. އެތާ އެ ވޯރކް ޝެޑިއ ލާ   އް ހެދިފައި އެބަވޯރކް ޝެޑިއ ލެ   ،ތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ދިމާވާ ކަންތައްތައް ބަލައި 

އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާކަން  ދެކޭޮގތ ަގއި  ފާހަ  މެންނަށްއެްއޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ   ފްލެޓަށް ަގކ ރެޭވ.  ސިފައިންެގ 

ތާވަލާ  ފްލެޓ   345ކަނޑައެޅިފަިއވާ   މީހ ންެގ  ޮގތަށް ނިމިެގ  އެ  ޕޮލްކޯގެ އެއް  ލަފާކ ރެވޭ.  ންދާނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ޕޮލްކޯެގ   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ބަލާއިރ   ހަމަ  އިމ ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވޭާގ  ފްލެޓ   361ފްލެޓަށް  އެ މަސައްކަތް   .

މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ    ،ކ ރެވިފައި އެ މީހ ން އެކަންން ޓަރމިނޭޓ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓ   ،އަޅ ަގނޑ  ކ ރީަގއި ދެންނެވިހެން

މިނިސްޓްރީ އޮފް    ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޚަރަދ ކ ރާ ޮގތަށް  ، ފަހ ން ސަރ ކާރ ން ނިންމެވީ  އެންމެ  ނެތިެގން  ޮގތެއް

 އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ   ެގންދަން. ހައ ންސިންގއިން ޓެންޑަރކޮށްެގން މިހާރ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް އިން އެ  ހައ ސިން

ވާލ ކޮށްެގން ކ ރިައށް ެގންދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ހަޮގތ ަގއި  ެގ  ިމލިއަން ރ ފިޔާެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް  7259އެކީ އެ މަސައްކަތް  

ބެލިއިރ  ޮގސް  ސެޕްޓެ  ، ސައިޓަށް  މަސަްއކަތް  އަންދާޒާކ ރެވިފައިވޭ މަ  ބަރ  ންއެ  ކަމަށް  ނިމޭނެ  ތެރޭަގއި    ،ސް 

ބަރ ެގ ތެރޭަގއި އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ންނ ކ ރެވޭ ސެކްޓެބޫލެއްަގއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް    ،އެހެންނަމަެވސްއި.  ަގކޮންޓްރެކްޓ  

ެއއްޗެހި ހަލާކ ވެ  ،ތަނަށް ބޭނ ންވާ ސާމާނ  އެތާ ހ އްޓަސް  އެ  ،ކަމަށް. ސަބަބަކީ އް އެްއޗެހި ބައެ  ،އެތަނ ން ިގނަ 

ވަގ ތ    ،ޖެހިފަިއވޭ. ައދި ވަރަށް ިގނަ ސާމާނ ތައް ބޭރ ން ެގންނަންޖެހޭތީމަދ ވެފައި އަލ ން ތަކ ރާރ ކޮށް މަސައްކަތްކ ރަން

ެގ ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިން ހައ ސިން   އޮފް  ނަާގނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާިއ އަދި މިނިސްޓްރީ
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ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ .    ބެލ މ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ . އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ބެލި  މަޢ ލޫމާތ ން

ޚަރަދ ާވނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އިމިލިއަން ރ ފިޔާެގ އިތ ރަށް ޭއގަ   259  ،އިތ ރަށް  މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރ 

ކަެމއް ކޮމިޓީން ފާހަަގކޮށް   9ހާ ކަމަކަށް ބެލ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީެގ  މި ހ ރި؛ ޤަބޫލ ކ ރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

  ،ފ ރަތަމަ ކަމަކީ؛ ނިންމ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވޭ. ައޅ ަގނޑ  އެ ކޮމިޓީެގ ނިންމ ންތައް ހ ށަހަޅައިދޭނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެގންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ މަޝްރޫޢ ެގ މަސަްއކަތް  އަށް ސޮސައިޓީން ކ ރިސިފައިންެގ ކޯޕަރޭޓިވް އަދި ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް  

މި ތާރީޚަށް   ،ނިންމ މަށް ކ ރެވިފަިއވާ ެއއްބަސްވ މ ަގިއވާ ވަގ ތަށް ިމ މަޝްރޫޢ ެގ މަސަްއކަތް ނިންމަން  ދެންނެވ މަށާއި 

މަސައްކަތްފްލެޓ  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  ޚިދ މަތް  ޔޫޓިލިޓީ  ކ ރިއަށް    ،ރާވައި ތައް  ތަކ ެގ  އިންތިޒާމ ކޮށް  އެޗް.ޑީ.ސީއާެއކީ 

ެއޑްވާންސްެގ    ށްއައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑަ  ،ކަމަކީ   ދެވަނަ  ން.ެގންދިއ މަށް ެއ ފަރާތްތަކަށް ދެންނެވ 

އެކީ    މާލީ ބަދަލާ  ،ތ ތަކާއި އެކަށޭނަ ބަދަލ ހައިވާ ފައިސާ ސިފައިންެގ ކޯޕަރޭޓިްވެގ އެންމެހައި މަސްލަޮގތ ަގއި ދޫކ ރެވިފަ 

އެކަމާ ގ ޅޭ ިއދާރާތަކާ ގ ޅިެގން އެ މަސަްއކަތް   ކޮށް،  މަރ ޙަލާ މެދ ެވރިކޮށް ހޯދ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  ކޯޓ   ،ހޯދ މަށް

އަޅަމ ން ެގންދާ ފްލެޓ ތަކ ެގ މަޝްރޫޢ ެގ   އިންސިފްކޯ އަދި ޕޮލްކޯ  ،މެއް ޮގތ ަގއިވީހާވެސް ައވަހަކަށް ކ ރ މަށް. ތިންވަނަ ކަ

ވ ރެ މި މަޝްރޫޢަށް    ވަރަށް  ފ ރަތަމަ އަންދާޒާކ ރެވިފަިއވާ  ،އަހަރ  ލަސްވެފަިއާވއިރ ނ ވަ  މަސައްކަތް ާގތްަގނޑަކަށް  

ބޮޑ ވެ ޚަރަދ   ޕީ،  ކ ރެވިފަިއވާ  އިންޓްރެސްޓާއި  ލޯނ ތަކ ެގ  ނަާގފައިވާ  ހިމެނިއަދި  އިންޓްރެސްޓް  ލޯނ ގެ    ެގންނަލް 

އިތ ރ ވެފައި  ފްލެޓ ،  ވ މ ންއިންޓްރެސްޓް  އިތ ރ ވަކިވަކި  އަދަދ   ދަްއކަންޖެހޭ  ކ އްޔަށް  ަމހ   ކަމަށް  ނެ  ވެފަިއވާތަކަށް 

ފ ންނަށް  ެއހެންކަމ ން، ސިފްކޯ އަދި ޕޮލްކޯެގ ފްލެޓ ތަކ ެގ ހ ރި ައގ ތަކަށް ބަލައި މ ަވއްޒައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބެލެވޭ.  

ފަދަ   ޕަސް ހޯލ ޓަަވރ ތަކ ަގއިވާ ކޮމާޝަލް އޭރިއާތަކާއި މަލްޓިޕާ  ،ފްލެޓްތަކ ެގ ައގ  ހެޔޮކޮށްދެޭވނެ ޕްލޭނެއް އެކ ލަވާލައި

ދީ  ކ ްއޔަށް  ައގ ަގިއ  ކޮމާޝަލް  ފްލެޓ ތަންތަން  މ ަވއްޒަފ ންނަށް  ކ ރަންޖެހޭ ެގން  ޓަކައި  ކ ޑަކ ރ މަށް  ކ ލި  ތަކ ެގ 

ކ ރ މަ ޮގތ ަގއި މަސައްކަތްތައް  ކަމެއް  ހަތަރ ވަނަ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައި ،  ށް.  ޕޮލިސް  އަދި  ކޯޕަރޭޓިވް  ޓީން ސިފައިންެގ 

ދޫކޮ ަމޝްރޫޢަށް  ފްލެޓ ތަކ ެގ  ނެގ މަށްފަހ އަޅަމ ންދާ   ލޯނ   އެ  ދައ ލަތ ން  ލޯނ ތަކަކީ  ފަރާތްތަކަށް    ،ށްފައިާވ  އެ 

ކ ރ މަށް ދައ ލަތަށް ޖ މެނޭ  ކޭޝްފްލޯ  ،ނބ ރާ ދައްކަމ ންނ ދާތީފައިސާ އަ  އަދި ލޯނ ތަކ ެގ  ،ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނ ތަކެއް ކަމަށާއި 

މި މަޝްރޫޢ ެގ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމ މަށްފަހ  ލޯނ     ވ މާއެކ    ،ކަމަށާއި  ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިތަކެއް ކ ރިމަތިވެފައިވާ

ސިފްކޯ އަދި ޕޮލްކޯއިން   ،އި ވަނަ ކަމެއް ޮގތ ަގފަސްއަނބ ރާ ދައްކަން ފެށ މަށް ސިފްކޯ އަދި ޕޮލްކޯއަށް ދެންނެވ މަށް.  

ދެއްކ މަށް ޮގސްފައިނ ވާތީ  އަނބ ރާ  ދަްއކަމ ން  އަނބ ރާ  ފަިއސާ  ލޯނ ތަކަށް  ނަާގފައިވާ  ލޯނ ތަކަށް   ، އެއްބަސްވެ  މި 

ކ ރެވިދާނެ ފައިސާެއއް ކަމަށް ފިނޭންސް  ފ މަނާ ފައިސާައކީ މާރިލިބިދިނ މ ެގ ޮގތ ން ޖޫ  ެގ ހިތްވަރެއް އަނބ ރާ ދެއްކ މ  

ދެއްވާފަިއވާތީމިނިސްޓް މަޢ ލޫމާތ   ކޮމިޓީއަށް  ފްލެޓ   ،ރީން  އިމާރާތްކ ރެވިފަިއވާ  ދަށ ން  މަޝްރޫޢ ެގ  ައގ   މި  ތަކ ެގ 

.  މަޝްވަރާކޮށްެގން ޮގތްތަކެއް ހޯދ މަށް ސިފްކޯ އަދި ޕޮލްކޯަގއި ދެންނެވ މަށް  ކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާކ ޑަ
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ހަމަޖެހިއްޖެ އަޅ ަގނޑ މެން    ވަކިވަކި  ،ނަމަ  އެޮގތަށް  ކ ޑަކޮށްދިނ މަށް ވެސް  އަދަދ   ޖެހޭ  ކ އްޔަށް  މަހ   ފްލެޓްތަކ ން 

ވާލ ކ ރާއިރ  ވާދަވެރި ބީލަމ ެގ  ހަދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ން ހިންާގ މަޝްރޫޢ   ،  ޮގތ ަގއި  ެގހަވަނަ ކަމެއްކޮމިޓީން ނިންމާފައިވޭ.  

  ލ ކ ރެވޭ ކ ންފ ންޏަކީ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކ ރ މ ގެ ވާހަައދި    ،އ ސޫލ ން ހ ޅ ަވއިލެިވެގން ަމސައްކަތް ޙަވާލ ކ ރ މަށާއި 

ތަޖ ރިބާއާއި ފަންނީ ޤާބިލ ކަާމއި ވަސީލަތްތައް ހ ރި ފަރާތެްއތޯ ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ދެންނެވ ން. އަދި މިފަދަ މަޝްރޫޢެއް  

އިސްރާފ  ދެންނެވ ން.    ހިންގާއިރ   ކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތަްއ  އެންމެހައި  ކ ރަންޖެހޭ  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ  މަދ ކ ރ މަށް  އަދި 

ދީފައިާވއިރ ހަ މަސައްކަތް   ފަިއސާ  އަދަދ ތަކ ން  ބޮޑެތި  ޮގތ ަގއި  ެއޑްވާންސްެގ  ފަރާތްތަކަށް  ސެކިއ ރިޓީ   ، ވާކ ރެވ ނ  

މަޝްރޫޢ ތަްއ  މިފަދަ  މ ސްތަޤްބަލ ަގއި  ފާހަަގކ ރެވޭތީ،  ނަާގފައިނ ވާކަން  ެގރެންޓީއެއް  ޕަރފޯމެންސް  ޑިޕޮސިޓާއި 

ޕަރފޯމެންސް ެގރެންޓީ   އިެއއްޮގތްވާ ޮގތަށް ސެކިއ ރިޓީ ޑިޕޮސިޓާ  މެންޓް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާވާލ ކ ރާއިރ  ޕްރޮކިއ ހަ

  ، ދާތަކެއް އެތެރެކ ރެޭވއިރ މ ިގނަ  ަގނޑ ކޮށް  ށް  މިފަދަ މަޝްރޫޢަ  -7ނެގ މަށް ސިފްކޯ އަދި ޕޮލްކޯައށް ދެންނެވ މަށް.  

އަދި    ،ނެސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ  ވާލ ކ ރެޭވއިރ  ހަ   ކާކޮންޓްރެކްޓަރ ން އަނެއް ކޮންޓްރެކްޓަށް ހޯދިފައިވާ މ ދާ  ޢައަދި މަޝްރޫ

ނިޒާެމއް    ބެހެއްޓޭނެ  ހަލާކ ނ ވާނެހެންއެތަކެތި   ޚަރަދ   ،  ނެތ މ ންއިމ ކޮށްފައިާގެއކަށީެގންވާ  މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ  މިފަދަ 

ބޮޑ ވާ މަޝްރޫ  ،ކަމަށާއި  ބޮޑ ތަނ ން  ބެލެހެއްޓ މާއި  ސްޓޮކް  މަޝްރޫޢ ޢ ތަކ ެގ  ވީމާ  ޮގތަށް  ކ ޑަކ ރެވޭނެ    ެގޚަރަދ  

ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓެްއ    ެގންދާއިރ  ސްޓޭންޑަޑްކ ރިއަށް   ތައްމިފަދަ މަޝްރޫޢ    -8އިންތިޒާމ ތައް ހަރ ދަނާކ ރ ން.    އިހިންގ މާ

 ، ހެން ދެންނެވ މަށާއިސްޓޮކް މެނޭޖ ކ ރ މަށް ފަސޭހަވާނެ  ،ކ ޑަވެ  އިސްރާފ   ެގެގންގ ޅ މަށާއި، މަސައްކަތ ެގ ވަގ ތާއި ތަކެތީ

ިގންތިއެްއެގ  ަވކި    ،ވަނީ ސްކޮޔަރ ފީޓަކަށް ޖެހޭ އަގ ެގ ނިސްބަތ ން ކަަމށް ވާތީކަށް އަގ  ކަނޑައަޅާފައި ތައަދި ފްލެޓ 

 ފައިދާެއއް ގ އްހަތަކ ަގއި ފެންވަރ ެގ ޮގތ ންނާިއ ައގ ެގ ޮގތ ން ތަފާތ  މެޓީރިއަލްތައް ބޭނ ންކ ރ މަކީ ނ ބޭފ ޅ ންެގ ފްލެޓ 

އަދި މި މަޝްރޫޢ ަގިއ ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް ކ ރިއަށް   ،މިފަދައިން ޢަމަލ ނ ކ ރ މަށް ޕޮލްކޯައށް  ،ބިަގތ ން ކަމަށް ވާތީލި

ހައ ންސިންގ އެންޑް    ،ޕްލޭނިންގ   ޝަނަލްެގންދާއިރ  ެއއް ޑައިޒައިނެްއެގ މެޓީރިއަލް ބޭނ ންކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

 އިންއަދި ޕޮލްކޯ   ސިފްކޯ  ،ވ މަށް. އެންމެފަހ  ކަމެްއ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނިމ ނީށް ދެންނެއިންފްރަސްޓްރަކްޗަރަ

ފަިއވާ  ފަދަ ޢަމަލެއް ހިނާގ  ތަކ ެގ މަޝްރޫޢ ެގ މަސަްއކަތް ޙަވާލ ކ ރ މ ަގިއ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގ ފަހިވާ އަޅަމ ންދާ ފްލެޓ 

  ކޮރަޕްޝަން-އެކަން ބެްއލެވ މަށް އެންޓި  ،ނަމަ  ފައިވާވާލ ކ ރ މ ަގއި އިހ މާލ ވެހައަދި އެ މަޝްރޫޢ ެގ ަމސައްކަތް    ،ނަމަ

މި ރިޕޯޓ  މި    ވަނަ ާމއްދާެގ )މ(ެގ ދަށ ން 124 ަގވާއިދ ެގ ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގދެންނެވ މަށް. ީވމާ، ރައް  ކޮމިޝަނ ަގއި 

ބޭފ ޅ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަށް މި ރިޕޯޓާ މެދ  ެގ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. އަދި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ 

   .ޮގތްތަކެއް ނިންމަވައިދެއްވ ން އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ކޮންމެ ޕާޓީއަކ ން    ، އަރ ވަނީސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފ ރ ޞަތ މި  ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   އާދެ! ޝ 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ކ ރެއްވ މަށް. އެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ބަހ ސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އެޖެންޑާަގއިވާ ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ ވަގ ތ  އިތ ރ ކ ރާ ވޯޓަށް ެއހ މަށް. މިއަދ ެގ ޖަލްސާެގ

ނިމެންދެން މިއަދ ެގ ޖަލްސާެގ ވަގ ތ     އިކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން އަދި ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އަހަ 

 އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 35    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

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

    33     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  17      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  35. ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ  87ޖަލްސާެގ ަވގ ތ  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ  

ިއއްޒަތްތެރި ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި    .ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  33  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ

ވޯޓ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  ނެތް.ނ މެންބަރަކ   ވެސް  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވަ  ދެްއވާ    33ޑަިއަގތީ  ވޯޓ ަގއި 

 ވޯޓ . އެހެންވީމާ، ވަގ ތ  އިތ ރ ކ ރ ަމށް ފާސްވެއްޖެ.   17އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޕޯޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ބަހ ސްކ ރ މ ެގ  ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ރިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވައިލަނީ އެސް.ޯއ.އީ ކޮމިޓީ

ލިބިވަޑަިއަގންނަވާ ޕާޓީއަކަށް  ކޮންމެ  ފ ރ ޞަތ .  ނީފ ރ ޞަތ .  އިްއޒަތްތެރި    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   އެއް  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ސާފ .  ވަރަށް  ވެސް  މެންބަރ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  އެްއޗެއް  ރިޕޯޓ ަގިއވާ  މި  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ން. 

 ޔާ ވޯޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި މި ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ވޯޓަށް އަހާނަން. އެހެންވީމާ، އިރާދަކ ރެްއވިއް 

ވަރަށް ބޮޑ     ،ވަރަށް  ،ބެހޭ ބިލަކީ ވަރަށް  ހެއްކާ  ،. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެބެހޭ ބިލ ެގ ރިޕޯޓ   ހެްއކާ  ،ވަނީ  ަގއި މި  9.4

ހޭ ބިލެއް. މި ބިލ  މިހެން މަސައްކަތް މިއަދ  ވޯޓަށް އެ  ،ފާސްކ ރެވި  ބިލެއް. އަދި ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްކޮށްެގން ރިޕޯޓ 

މިކަމަށް ބޭނ ންވާ   ،މަޝްވަރާކޮށް   ރީ ކޮމިޓީން ވަނީ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާއަައޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ޖ ޑީޝި  ،ނިމިފައިވަނިކޮށް

  މޯލްޑިްވސް  ، ތަފާތ  މަޢ ލޫމާތ  ހޯއްދަވާފައިކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ހެނދ ނ  އަޅ ަގނޑަށް ލިބ ނ  ސިޓީއެްއ ެއއީ

ބޭފ ޅ ން   އެ  އެސޯސިއޭޝަނ ން.  ހ ށަހަޅަ  136ބިލ ެގ    ބޭނ ންފ ލ ވެލެއްވީޖަރނަލިސްޓް  ާމއްދާއަށް  މިހާރ    ިއ،ވަނަ 

ފާސްކ ރަން ޮގތަކަށް  އެހެން  ނޫން  ޮގތް  އޮތް  ފާސްކޮށްފައި  މިހާރ    ރިޕޯޓ ަގއި  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ނ ަވތަ  ކަމެއް 

އަދި   ކަމެއް  ފާސްކ ރެްއވ ން  ޮގތަށް  އެހާބޮޑަ ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  އެހެންނަމަވެސް، ކައަޅ ަގނޑަކަށް  ސާފެއްނ ވޭ.  ށް 

ޙަޤީޤަތަކީ ޖެހޭ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ެގނައ މަށް  ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙެއް  ަގާވއިދ ަގއި  ވަގ ތ ެގ  އެ    ،މަޖިލީހ ެގ  އޮތް 

ފެނިެގން އިޞްލާޙެްއ  ތެރޭަގިއ އެ އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅަން. އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް މިއަދ  ހެނދ ނ  މި ސިޓީ 

ފަހ ން މިއަދ     ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަނ ން އެންމެއެހެންވީމާ،  ނ ވާނެ.  ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑައިެގންފަެއއް

ގ ޅޭ  ނ ހެނދ  އިޞްލާޙާ  މަޖިލީހަށް  ެގންނެވި  މި  ގ ޅޭ  ،ޮގތ ން  މަޝްވަރާއާ  ެގންނެވި  ހެނދ ނ   މި   ނ ވަތަ  ޮގތ ން 

ބިލ   މި    ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ިއތ ރ  މަސައްކަތެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީމި ވަގ ތ ދެން  މަޖިލީހ ަގއި  

ިގނަ މާހިރ ންނާއި ކަމާ ބެހޭ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާ    ،ދ ވަހ  ަމޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  އަދި މި ދެންނެވިހެން  މިވަނީ ވަރަށް 

ދެްއކ މ ން އަޅ ަގނޑަށް އިތ ރަށް  ެގ މ ޤައްރިރާ ވާހަކަވާހަކަދެްއކ މަށްފަހ  ކޮމިޓީން ޮގތެއް ނިންމާފަ. އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީ

ގ ޅޭ  ،ސާފ ވީ ކަންކަމާ  ވިދާޅ ވާ  އެ  އެސޯސިޭއޝަނ ން  ޖަރނަލިސްޓް  ފެންނަ   މޯލްޑިްވސް  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް  ޮގތ ން 

 އަރ ވަނީ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ނެސްފައި ވާނެ  ޮގތަށް ބަދަލ ެގ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ބިލ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތް

 . އަށްއަލްއ ސްތާޛ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ ،އަރީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ޖ ޑީޝި

 

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



2220 ޖޫން  30              ޖަލްސާ                             ވަނަ  22ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

89 

 

ވަނަ    2021  މަޖިލީހ ެގރައްޔިތ ންެގ    ،ަގއި ބޭްއވ ނ   2021  އޮކްޓޫބަރ   4ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ  

ދައ ރ ެގ  ވަ  3އަހަރ ެގ   މަޖިލީހ ގެ   21ނަ  ރަްއޔިތ ންެގ  ޓަކައި  ދިރާސާކ ރ މަށް  ބިލ   ބެހޭ  ހެއްކާ  ޖަލްސާަގއި  ވަނަ 

ކޮމިޓީ  އެޖ ޑީޝިއަރީ  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ބިލ   ކޮމިޓީން  ގ ޅިެގން  ފޮނ ވ މާ  ރައްޔިތ ންެގ   އަށް  ބިލ  

ތިނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ. ކޮމިޓީން މި ބިލ    ،ވީ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންމަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އް

ެއ ފަރާތްތަކ ެގ ޚިޔާލ     ،އަދި އެޮގތ ެގ މަތީން  .ދިރާސާކ ރިއިރ  ގ ޅ ންހ ރި އިދާރާތަކ ެގ ޚިޔާލ  ހޯދ މަށް ކޮމިޓީން ނިންމި

  ،އޮފް ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޑިޕާޓ މަންޓް  ،ޖެނެރަލްެގ ޮއފީސްވެސް ހޯދާފައިވާނެ. ޭއެގތެރޭަގިއ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  

ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި  ،ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަން  ،ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ސިލ . އަދި އާންމ ކޮށް ވެސް  ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައ ން   ،ކޮމިޝަން

ވެސް    ެއޮގތ ންލާފައިވާނެ. އަދި  އިމ  ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަންމި ބިލަށް ކޮމެންޓ  ހ ށަހެޅ އްވ މަށް ޓަކައި އާ

  ވޭ. އެކަންކަމަށް ެވސް މި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާނެ. ހެްއކާ ބެހޭ ބިލ ަގިއ ހިމަނާފައިވާ   ލިބ ނ  ބައެއް ކޮމެންޓ ތައް

  ތައް ަގއި މަސައްކަތް ކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ކަންބޮޑ ވ ންއާހާމަކ ރ މާ ގ ޅޭ މާއްދާއާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މީޑިނޫސްވެރިންެގ މަސްދަރ   

މީެގކ ރިން އަޚ ަގނޑ މެން  ކޮމިޓީއަށް  ލިބިފައިވާތީެވ،  މި  ެވސް  ބޮޑަށް  އަދި    ވަރަށް  ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާނެ.  ކަންކަމަށް 

  ެއޮގތ ން ބައްދަލ ކޮށްފައި   ިއ،ިގނަ ފަރާތްތަކަކާ ކޮމިޓީން ބައްދަލ ކ ރ މަށް ނިންމަ  ެގ ވަރަށްއާ ތ ން މީޑިޮގ  އެކަންކަމާ ގ ޅޭ 

ީމޑި  އިލްޑިވްސް ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަނާމޯ  ،ވާނެ  ކައ ންސިލާ ކޮމިޓީން ބައްދަލ ކޮށް މަޝްވަރާ ވެސް  އާއަދި 

ދީެގން އިތ ރ  ބައްދަލ ވ ންތަކެއް ކޮމިޓީގައި ބައްދަލ ިވ.  ތ ވަޢ  ކޮށްފައިވާނެ. ދައ ލަތ ެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޓީން ދަ

ާގތްަގނޑަކަށް   ބައްދަލ ކ ރި  22އޭެގތެރޭަގއި  ކޮމިޓީން  މި    ،ފަރާތަކާ  ފަރާތްތަކާ.  ރަސްމީ  ދައ ލަތ ެގ  ބެހޭ  ކަމާ 

ވި ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ މީެގތެރެއިން މި ދެންނެވި ނޫސްވެރިންނާ އެކ ަގިއ ބައްދަލ   ،ބައްދަލ ވ މ ަގއި ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް

ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ނޫސްވެރިންެގ މަސްދަރ     ، ބައްދަލ ވ މ ަގއިދައ ލަތ ެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކ ަގއި ބައްދަލ ވި  ،އިތ ރ ން

ފަރާތްތަކ ެގ   އެ  ،ޮގތ ން މި ބިލ ަގއި ހިމަނާފަިއވާ މާއްދާއާ ގ ޅިެގން ެއ ފަރާތްތަކާ ވަކިން ސ ވާލ ކޮށް   ހާމަކ ރ މާ ގ ޅޭ

އެ މާއްދާ މި ބިލ ަގިއ ހިމެނ ން   ،އެ މާއްދާ ިއޞްލާޙ ކޮށްެގން ނަމަެވސް  ،ޮގތެއް ސާފ ކޮށްފައިވާނެ. ެއޮގތ ން  ޔާލ  ހ ރިޚި

ފަރާތްތަކ ން ވެސް  ހ ރިހާ  ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެިވ  ބައްދަލ ވ މ ަގއި  އެ  ކަމަށް  ފަރާތްތަކ ން ވެސް    ، މ ހިންމ   ހ ރިހާ 

  ހަމަ ޚާއްޞަ   ، ފަރާތަކާ ައޅ ަގނޑ މެން ކަމާ ބެހޭ ބައްދަލ ކޮށް  22  ،ހ ރިހާ މި ދެންނެވީ. ދައ ލަތ ެގ  ވޭދެއްވާފައިޚިޔާލ 

ބޭނ ންފ ޅ ވީއާ މީޑި  ޮގތެްއަގއި  ފަރާތްތަކ ން  ެއ  ދެންނެވ މ ން  ގ ޅިެގން  މި އިޝޫއާ  މާއްދާ އިޞްލާޙ ކޮށްެގން   ،ެގ  މި 

އިދާރާތަކ ން ދެންނެވި  އިސްވެ  ހިމެނ މަށް.  ބިލ ަގއި  މި  މާއްދާ  ލިޔ މ ންނަމަވެސް،  ގ ޅޭ   އި،ނާ  ބިލާ  ޮގތ ން    މި 

ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގން  މަށްމަޝްވަރާކ ރ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި  ބެއްވި  މ ހިންމ   ނެވިކޮމިޓީން  ވަރަށް  ބިލަށް  އަދި   ،މި 

އިޞްލާޙ ތަކާ  ކ ރިއަށް  އި ފާހަަގކ ރެވި  މަސައްކަތް  ދިރާސާކ ރ މ ެގ  ބިލ   އަދި  ހިއްސާކ ރަްއވާފައިވޭ.    ޚިޔާލ ތައް 
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މަސައްކަތ ަގިއ   ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެ. ހެއްކާ ބެހޭ ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ  ކަށްއި އިޞްލާޙ ތަކާއި ޚިޔާލ ތަމ ގަ ޔ ެގންދި

ަގޑިއިރާިއ    35ބައްދަލ މެއް ބޭްއވ ނ . އަދި އެ މަސަްއކަތ ަގއި ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން ާގތްަގނޑަކަށް    22ކޮމިޓީެގ ޖ މ ލަ  

ނޫސްވެރިންެގ މަސްދަރ  ހާމަކ ރ މ ެގ  ؛މިނެޓ  ހޭދަކޮށްފައިވާނެ. ކ ރިން ފާހަަގކ ރި ނޫސްވެރިކަމ ެގ މިނިވަންކަން  13

ެއ ބޭފ ޅ ން   ،ެވސް ވަކިން އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެ ސ ވާލ  ދެންނެވ މ ން  ށްމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަމައްސަލަިއަގއި ހިއ 

ޚިޔާލ  ދެއްވާފަިއވަނީ، އިޞްލާޙ ކޮށްެގން ނަމަވެސް މާއްދާ ބޭއްވ މ ެގ މ ހިންމ ކަން. މި ބިލ ެގ ވެސް އެ މާއްދާ ބޭްއވ މަށް  

ލާނަން. ހެއްކާ އިކ ރ ކޮށްލ މ ެގ ޮގތ ން ނިންމަ  އިޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވަބިލ ަގއި ހިމަނާފަިއާވ ިގނަ ކަންތައްތައް އަ ؛ވަނަ  4

ެގނައި  ބިލަށް  ކޮމިޓީން  އަދި  މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   މެދ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  ކޮމިޓީެގ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  ބިލ   ބެހޭ 

  މ ަގއި ބިލ  ފާސްކޮށްފައިވަނަ ބައްދަލ ވ   34ަގއި ބޭްއވި މި ކޮމިޓީެގ މި އަހަރ ެގ  2022ޖޫން   26ެއކ    އިޞްލާޙ ތަކާ

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރ ެވވަޑަިއެގންނެވި މެންބަރ ންެގ ިއއްތިފާގ ން. ވީާމ، މި ކޮމިޓީން ބިލ  ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ    ،ވަނީ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި  ؛ބިލ  ފާސްކޮށްދެއްވ ން މި  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ން    އިމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވަ

ަގިއ  ެގންދިޔައިރ    އަދި މި ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް  ން.ހ ށަހަޅަ  ، ފާސްކޮށްދެއްވ މަށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް ދަންނަވަންބިލ 

ބިލ  މި  ަގއި    1ތަފ ސީލ  ވެސް ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި މި ރިޕޯޓާ އެކ ަގއި ޖަދ ވަލ     ަގތް ޮގތ ެގހާޒިރ ވެަވޑައި   މެންބަރ ން

 ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވެސް ހިމަނާފައިވާނެ. ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހެއްކާ ބެހޭ ބިލ ެގ ކޮމިޓީގެ އެީއ  ؛އެބަވޭ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ލިބޭ

  15ޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހ މ ެގ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވި  ކޮމިޓީެގ ރިއެހެންވީމާ،  އިޞްލާޙ  ލިބިފަ.    15ރިޕޯޓަށް  

އިއްޒަތްތެރި  ޮގތ ން    ހެއްކާ ގ ޅޭ ާގނޫނާ ގ ޅޭއިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އަހާނަން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލަނީ  

ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެްއ ފ ރ ޞަތ  އެރ ވޭނެ. ފަރެސްމާތޮޑާ    ،މެންބަރ ންނަށް ބަހ ސްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . މިޮގތ ން

 . ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް

ހެއްކާ ބެހޭ ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން   ؛އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން    ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. އެޮގތ ން އެންމެ

މި   28ސާސީެގ  ޤާނޫނ އަދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ބޭނ ންވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާަގއި  ސާފ ކޮށްލަދޭނަން.   ވާ  ވަނަ  ޮގތް 

ކޮންޞައާ މ   ،ރ މާއި ކ ނޫސްވެރިކަން   މިނިވަންކަން  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ވަސީލަތްތައް  .  ެއވެލިބިެގންވެމީހަކަށް  ެމ  ލާތީ 
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ފެތ ރ މ ެގ މިނިވަންކަން   ،ރ މާއިޝާއިޢ ކ   ،ޚިޔާލ  ފާޅ ކ ރ މާއި  ،ފެންނަ ޮގތްތަކާއި  ،މަޢ ލޫމާތާއި  ،މީެގތެރޭަގއި ޚަބަރާއި

ފާހަަގކޮށްލަން  މި  މިއީ އަޅ ަގނޑ    ؛މ ޢާމަލާތެއްެގ މަސްދަރ ފާޅ ކ ރާ  . މިޮގތ ން ޝާއިޢ ކ ރާ ނ ވަތަ ފަތ ރާ ނ ވަތަ  އޭހިމެނެ

މަޖ ބޫރ ކޮށްެގނެއް ީމހަކަށް  އެްއވެސް  ހާމަކ ރ މަށް  މަސްދަރ   ޕޮއިންޓަކީ.  ެއ    ބޭނ ންވާ  މިހާރ   އެހެންވީމާ،  ނ ާވނޭ. 

ވަރަށް ވެސް  ހ ށަހެޅިފައި އޮތ މަކީ ެއއީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ނެވިފައިވާ އިޞްލާޙ ަގއި ަމސްދަރ  ހޯދ މަށް ޓަކައި  ެގ

ބީރަ މިއް ޑިމޮކްރަސީއާ  މިއަދ   ބޭނ ން.  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  އިޞްލާޙެއް  ތިބި   ޓެހި  އެއްވެ    ތަނަށް 

އެ ވެސް  ކަންބޮޑ ވ މަކީ  ރައީސްނޫސްވެރިންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ބައެއް    .އީ  އެއްބަސްވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

މ ޢާހަދާަގއި ޚިޔާލ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ވާމީ  ގ ތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގ އްހަމަދަނީ އަދި ސިޔާސީ    ،އެއްބަސްވ ންތަކަށް ބަލާއިރ 

ާއދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިނިވަންކަން ެއ އޮތް މިންަވރަށް ވެސް މި އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން ހަނި މި  ؛ތަކެއް އެބަ 

ެއ    ،ޖެހޭ. ސަރ ކާރ ން ޯގހެއް ހަދައިފި ކަމ ަގއި ވާނަމަ  އ ޅެނީ ކީްއކަން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ވާން އެބަކ ރަން

ށް ޔަނާ ހަމައޮތް ެއހެން ބިލެއް ވެސް. މި މަޢ ލޫމާތ ތައް ރައްޔިތ ން  ޯގސް ނޫނީ މީެގކ ރިން ތި ބޭފ ޅ ން ފާސްކޮށްފައި އެބަ

ކ ރެވޭ ަވއްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނ ެގ ޢަމަލ ތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ ތައް ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް ތިލަކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ެގ އަނަގ   އެ

މަސައްކަތް މި  ޓަކައި  ތާޒާބަންދ ކ ރ މަށް  މަޢ ލޫމާތ ތައް  އެ  މަޖ ބޫރ ކ ރަނީ  ނޫސްވެރިންނަށް   ކަންމަތީ ކ ރަނީ. 

ޖެހޭ.    ޒިންމާދާރ ކޮށް އެ މަސައްކަތް ކ ރަން އެ ފ ރ ޞަތ  ދޭން އެބަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފޯރ ކޮށްނ ދިނ މަށް ޓަކައި.

ަވރ ަގދަ  ޔަތި އެންމެ  ވާހަކަ  މި  ޑިމޮކްރަސީެގ  ނޫންތޯ  ައއީޔަބޭފ ޅ ން  ދަްއކަމ ން  ލިބ ނީމާ ؟ށް  ފ ރ ޞަތ   އެ    ،އެ 

ލިބ ނީމާ  ޓޭޕ   ފ ރ ޞަތ   ރައީސްއަނަގމަތީ  އިްއޒަތްތެރި  މި  އެޅ މަކ ންނެއް  އެއީ    ކަންކަން،  ނ ވާނެ.  ހައްލެއް 

  5  ރ ެގދައ   ، އަހަރ  ލިބ ނީމާ  5ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައްޔިތ ން ތަމްސީލ ކ ރަން    މި  ބަޔަކ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަދ 

ލިބ ނީމާ އަނަގމަތީ  އަހަރ   ރައްޔިތ ން  ކަންކަމ ން  ނަތީޖާ ޓޭޕ   ގައިމިފަދަ  ޭއެގ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  އެޅީމަ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިތިވެެގން އަންނާނެ. އެކަން ތަޖ ރިބާކޮށްފައި މި ތަޅ މ ެގ ތެރޭަގއި ތިްއބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން 

 ؛ދައ ލަތ ން  ،މ ންތިބި. އެހެންކަ  ތިބި. އަދި ރާއްޖޭެގ ދައ ލަތ  ހިންގ މ ަގއި ވެސް އެ ތަޖ ރިބާކޮށްފައި އެބަ  ވެސް އެބަ

މި އިޞްލާޙ  ރަނަގޅޭ.   !ބ ނަނީ އާން  ތިބި ފަރާތްތަކ ން މި  އިދައ ލަތް ހިންަގން މި އޮތީ މިއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީ. ދައ ލަތ ގަ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  މ ައއްސަސާ ؛ތާއީދ ކ ރަމޭ.  މިއަދ ކޮބައިތޯ  ހިނާގ  ެއއް  ޮގތ ަގިއ  އެކީ    ،ރަނަގޅ   މިނިވަންކަމާ 

އޮތީހިއ މަން ރައިޓް ؟ހިނާގ ކޮމިޝަން ކޮންތާކ ތޯ  މ އައްސަސާތައް ކޮބައިތޯ؟ ސް  ހ ރި    ހިންގާ   މަޖިލީހ ގައި؟ ދެން 

މިފަދަ ބޮޑެތި   ؛ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކޮމިޓީތަކ ން ވެސް މި ހަދާ ދިރާސާތަކ ެގ އަސްލ  އެބަ ހާމަކޮށްދޭން

ެއއްބަސްވެފަިއވާއި އެއްބަސްވ ންތައް  އަދިރ ަގއާ މ ޢާހަދާތަކ ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީަގ  ިއ  ައކ ރ ން    އިދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބޮޑ  

ލިޔެފައިާވއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއީ ނ ލާހިކ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް ކަމެއް. ދިވެހި ނޫސްވެރިންެގ 

މި ޤައ މ ަގއި ހިނާގ  އެކަންޏެއް ނޫން.  މި އިޞްލާޙަށް  ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް ކަމެއް. ދިެވހި ނޫސްވެރިން ވިސްނަންވީކީ  
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ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސް، މިއަދ  އެ އޮތީ ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ އަނަގ ބަންދ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ    ލިއިކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ބަލަ 

  ،ކަމ ންކަންކަން ފެށިފަ. އެކަމ ެގ ތަރ ތީބ  މަގ ން މި އަންނަ ސިލްސިލާތަކ ެގ ތެރޭަގިއ މިކަން ހ އްޓ ެމއް ނާންނާނެ. އެހެން

ކަންކަން ހ އްޓ ވ ަމށް ޓަކައި. އެހެންވީާމ، މި   އިހ ތިޖާޖ  ވެސް ކ ރަންވީ. ެއހެނިހެން މަސައްކަތް ވެސް ކ ރަންވީ މި

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްިވ  ފާހަަގކޮށްލީ.  ެއކަން  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  އޮތީމަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަންބޮޑ ވ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ ޙަޤީޤަތ ަގއި    136ބިލ ެގ    ، ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރަްއވާނެ

ހާލަތަކީ ހާމަކ ރަންޖެހޭ  މަސްދަރ   ނެތް.  ކަންބޮޑ ވ މެްއ  ދެ  ،އެ  އެްއބަސްވ މ ަގއި  ހަމައެކަނި  އޭެގއިތ ރ ން    .ފަރާތ ެގ 

ޝަރީޢަތ ން އެޮގތަށް ނިންމ މ ން.   ،ވެ ޝަރީޢަތ ަގއި އެކަން އެޮގތަށް ސާބިތ   ،ހަމައެކަނި ޖެހޭ ހާލަތަކީން  މަސްދަރ  ހާމަކ ރާ

ވާނެ. އެ   ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އެ ބިލ ަގއި  136ންޖެހޭ.  ޝަރީޢަތ ން އެޮގތަށް ނިންމ ނީމާ އަބަދ ވެސް މަސްދަރ  ހާމަކ ރާ

ައޅ އިމާއްދާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބައްލަވަ  ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އެ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް ލެްއވ ން 

ފަރާތް ެއއްބަސްވާ ހާލަތ ަގއި މަސްދަރ    ފަރާތް އެއްބަސްވާ ހާލަތ ަގއޭ. ދެ  ދެ  ،މަސްދަރ  ހާމަކ ރަންޖެހޭ ހާލަތަކީ  ،އެބަވޭ 

 ރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަށް.  އަރ ވަނީ މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެއޮންނާނީ ހާމަވެފަ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:އާމަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ   

ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން   ،ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމެއްަގއި   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން

ވަރަށް   ،ައކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ވަރަށް މ ހިންމ އާރ ނ ެގ މި ހިސާބ ަގއި މީޑި ަގވަނަ   21ދާ    ދ ނިޔޭަގއި އ ޅެމ ން މިމި  

  އި،އަދި ޭއެގ ސަބަބ ން މ ޅި ޤައ މ ަގއި ރަްއޔިތ ން ކ ރާ މަސައްކަތްތަކާ   ،އް ކ ރާވަރ ަގދަ ޒިންމާދާރ  މަސައްކަތްތަކެ

ރަނަގޅަށް އެ މަޢ ލޫމާތ ތައް   ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ  މަގ  ދައްކައިދިނ މ ަގއި އަދި އެންމެ  ، ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ ާމއި

އަދާކ ރާ ދައ ރެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ވަރަ  ،ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  ޤައ މަށް  ކ ރާ ިމ  މަސައްކަތްތަކެއް  މ ހިންމ   އަދި    ،ށް 

ވަނަ ބާރ ެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާ ބައެއް.    4އެއީ    ، ރާއްޖޭަގއި ކަމަށް ވިޔަސް   ،އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން

މި ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރެްއވ މ ަގއި  މަސައްކަތްތައް  ބެލި  އެ  ވިޔަސް   ރާއްޖެއަށް   ،ބޮޑެތި  ހ ރިރާއްޖޭަގއި    ،ކަމ ަގއި 

ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި    ، ެމދ  ވެސް  ތަކާލަރާއްޖެއަށް ކ ރިމަތިވެދާނެ ބަެއއް މަްއސަ  ،ނަގމ ންދާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ވެސްހި

ނޭ ބޮޑެތި  ހިނާގ  މީޑިތްރާއްޖޭަގއި  ރާްއޖޭެގ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ަމއްޗަށް  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ރައްާވ  އާާގނީ  ތަކ ން 

އްސާސް ކަންތައްތަކެއްެގ ތެރެއަށް  ޚަައދި އޭެގޒާތ ަގއި ވަރަށް    ،ރ ކަން ބޮޑ ވަރަށް ޒިންމާދާ  ،މަސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށް ބ ރަ
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ޭއެގ ސަބަބ ން އޭެގ   ،ބަެއއް ރިޕޯޓ ތަކަކީ  ވާފަހަރަށް އެ ބޭފ ޅ ން ތައްޔާރ ކ ރައް   ހ ށަހެޅިެގންދާ މައްސަލަތަކެްއ. ބައެއް

އްޙަ ކަމަށް  ސަށް ވެސް އަދި މ ޅި މަސައްކަތ ެގ  ޔައޭެގޒާތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ފ ރާނަ  ،މަސްދަރ  ހާމަކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ

ބޮޑެތި  ،ވެސް ެއޅިެގންދާނެ  ވެސް  ހ ރަސް  މަސަްއކަތްތަކަށް  އެ  ތަނ ަގއި  އޮތް  ކ ރިއަށް  ޭއެގޒާތ ަގިއ   ،އަދި  ވަރަށް 

ސްކ ރަން ފާ  އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ހެއްކާ ބެހޭ ބިލ  ؛އ ނދަޫގ މަސައްކަތްތަކެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދަތި

ދެއްކި ކަންތައްތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި މަޖިލީހ ަގއި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނަކީ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ  ،ހ ށަހަޅާއިރ 

އަށް ޭއެގ  އާޚާއްޞަކޮށް މީޑި   ، އަޅ ަގނޑ މެން މިކ ރާ މަސައްކަތްތަކ ެގ ސަބަބ ން  ،މ ޅި ޤައ މ ެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް  ،މައްޗަށް

ެވސް ައޅ ަގނޑ     ގައިމ ވާނެ ބޭފ ޅ ން ކަމަށް ހަމަނެ ނޭދެވޭ އަސަރ ތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވަރަށް ފ ންކޮށް ވިސްނަ ސަބަބ ން ކޮށްފާ

ވެސް   ދައްކަނީ ޑިމޮކްރަސީެގ ވާހަކަ. ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  ވެސް މި   އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  ،ަގބޫލ ކ ރަން. ސަބަބަކީ

 މި   ކޮށްއަށް ސަރ ކާރ ން ކ ރާ ކަންތައްތައް ވެސް އާންމ ފ ރިހަމަ  މެބާރެއް އެކ ެވެގން ވެސް އަދި އެން  3  ،މި ދައްކަނީ

ދައ ރެއް   މ ހިންމ   އެންމެ  ެއކަންކަމ ެގ  ކަމަށް.  ފޯރ ނ ކޮށްދެވޭ  ހަމައަށް  ައޅ ަގނޑ މެންނާ  ވެސް  ކަންތައްތައް  ހިނާގ 

މ ެގ މި މައްސަލައަކީ އަޅ ަގނޑ    ކަމަށް. އެހެންކަމަށްވާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަސްދަރ  ހާމަކ ރ އާއަދާކ ރަނީ މީޑި

 ؛ޮގތް  ކަމެއް. އަދި މިކަމ ަގއި މި އޮތް  ދެކޭޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ  ފާސްކ ރ މ ެގ ކ ރިން އިތ ރަށް ވިސްނަންޖެހޭ

ކީ  އަ އާޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި މިހާރ ެގ މީޑި   ،އަކީ އާ ޮގތް ވެސް އިތ ރަށް ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ މީޑީ  މިހާރ  މި އޮތް

ކ ރާ  ތަކ ަގއި މަސައްކަތްއާޮގތ ން ައދި މި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން މީޑި  ކަންކަން ހ ރި  އެ  އި އެ ބޭފ ޅ ންެގ މަސަްއކަތްތަކާ

 ،ނެތ މާއި  ކަންކަންހަމައެކަނި ސަރ ކާރ ެގ އެހީތެރިކަން ލިބިެގން ނޫން ޮގތަކަށް ހިންޭގނެ    އި،ފަރާތްތަކަށް ހ ރި ޕްރެޝަރާ

ވަރަ އެކީަގިއ  ކަމަކާ  ހ ރިހާ  މަސަްއކަތްކ ރަމ ންށް  މި  ދަތިޮގތަކަށް  ވަރަށް  ދާއިރާެއްއަގިއ    ކެއް. ފަރާތްތަ  ދާހަނި 

ދޭ ެއހީތެރިކަން ހަމަ މާދަމާ ވެސް ކަނޑާލައިފި ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ    ކ ންފ ނިތަކ ން  ،ލިބޭ ސްޕޮންސަރޝިޕް  ކ ންފ ނިތަކ ން

ހިސާބަށް މީޑި  ހ އްޓޭ  އެބަހ ރި.  އާދާ  މިއަދ   ވާނަމަތައް  ކަމަށް  ކޮށްފި  ކަމެއް  ބާވަތ ެގ  މި  ދެން    ،އެހެންވީމާ، 

އަންނަން އޮތް   ،ނިިމެގންދިޔަ ކަމ ަގއި ވިޔަސް  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް ޮއތް ތަނ ަގއި ެއއީ މި ވެރިކަމ ަގއި ވެސް

ހާލަތަކަށް    ނެހާމަކޮށް ނ ދެވޭމ ންނަށް  ންއަދި އާ  އި،ފާނެ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ވަޅ ލަ އިވެރިކަމ ަގއި ިވޔަސް ރާއްޖޭަގިއ ހިނަގ

؛ މީޑިާއެގ ބާރ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކެނޑިެގން ހިނގައިދާނެ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އެކަހެރިވެ   ވަރަށް ބޮޑަށްއާމީޑި

ޖެހޭ ކަމެއް. މަސްދަރ  ހާމަކ ރ ން  ލަންމިއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކ  ވެސް ވަރަށް ވިސްނާ

  ،އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަީގން ؟ ެގންދާނީ  ށްއަނެްއތޯ މިކަން ކ ރިކިހި؟ ކ ރާނީހިސާބަކ ންތޯ ކޮންޓްރޯލްއަޅ ަގނޑ މެން ކިހާ

މީޑިއާތަކަކީ ވެސް ޒިންމާދާރ  ބައެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަން އ ޅޭ މަސަްއކަތާ މީޑިއާތަކާ ގ ޅ ވައިލެވިެގން އަޅ ަގނޑ   

ހައްލެއް ރަނަގޅ   މިއަށް  ޮގތ ން  ވާނަމަ  ަގބޫލ ކ ރާ  ކަމަށް  ދަންނަވާ  ،ނ ހޯދިއްޖެ  ސަބަބ ން  އަޅ ަގނޑ   މީެގ  ނީ 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަނ ކ ރެވޭވަރ ެގ ބޮޑ  ެގއްލ ެމއް ލިބިދާނޭޢާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އި
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  މާބޮޑަށް އޮޅ ންނާރަނީސްއަޅ ަގނޑ    ؛އިްއޒަތްތެރި  ހިތ ން ކިޔަ  ،މި  މި ޖެހޭލަދޭންއިމި މާއްދާ އަޅ ަގނޑ    .

ނޫސްވެރިޔާެގ މަސްދަރ  ހާމަކ ރ މަށް   -ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(130ނ ޖެހޭ.  މަސްދަރ  ހާމަކ ރާކަށް  -ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(136

ފައިވަނީ ދީ  ކަށް އެްއވެސް ފަރާތަކ ން މަޢ ލޫމާތެއްޔަ ނޫސްވެރިެއއްެގ ހައިސިއްޔަތ ން އެ ނޫސްވެރި  -މަޖ ބޫރ ނ ކ ރ ން. )ހ(

ކަމ  ހާމަނ ކ ރާނެ  ބިނާކޮށްމަސްދަރ   މަްއޗަށް  ޔަީގންކަމެއްެގ  ދީފަިއވާ  ނ ވަތަ  ަވއ ދެއް  ނޫސްވެރިޔާވެފައިވާ  އެ   ގައި 

މަޢ ލޫމާތ   ،ވާނަމަ  ކަމ ގައި ފަރާތ ެގ ރ ހ މަކާ ނ ލަ  އެ  ހާމަކޮށްދޭ ނ ވަތަ   އިދިން  ހާމަކޮށްދޭން ނ ވަތަ  ފަރާތެއް  އެ 

އެހީ ހިއްސާކ ރ މަށް  ކަށްޔަހާމަވ މަށް  މަޢ ލޫމާތެއް  އެްއވެސް  ަވޒީފާ  ވެދާނޭ  އޭނާ  ނ ވަތަ  ަމއްޗަށް  ނޫސްވެރިޔާެގ    އެ 

  ވަކި ސާފެއް   ނ ވާނެެއވެ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަށްވ ރެއަދާކ ރާ ތަނ ެގ މައްޗަށް ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް މަޖ ބޫރ ކޮށްެގން

އޮޅ މެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑ     ،ނ ޖެހޭ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ނ ކޮށްދެވޭނެ ާގނޫނެްއަގއި ަމސްދަރ  ހާމަކ ރަން

ަމކީ އްވ އަރައިފިހެން މަސްދަރާ ގ ޅޭ ޮގތ ން. އެހެންވީމާ، މިހާރ  މި ބިލ ަގއި އޮތް ޮގތް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ބައްލަވައިލެ 

 ޝަފީޤް.هللا ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. ވެލިދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ވަނަ  1976ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ ާގނޫނަކީ  މި  މިހާރ  މި ރާއްޖޭަގއި    ،ހެއްކާ ބެހޭ ާގނޫނަކީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކަށް  ސަތޭކަ ިވއްސައެހެންނަމަވެސް، މިހާރ     ެގ ާގނޫނެްއ.ސަފ ހާދޮޅ     ،ަވރަށް ވެސް ކ ރީަގއި  ، އަހަރ  ހަދާފައިވާ ާގނޫނެއް

ވަރަށް މ ހިންމ     ،ެގ ބިލެއް ާގނޫނަކަށް ބަދަލ ވާން މި ދަނީ. އެ މަރ ޙަލާަގއި އޮތްއިރ  ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއްސަފ ހާ

ކޮިމޓީން ކ ރަްއވާފަިއވާ ވަރަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް މި މަސައްކަތަކީ. މި މަސައްކަތ ެގ  އަޝިމަސައްކަތެްއ ޖ ޑީ ރީ 

ޑ ވ ންތަކެއް  ކަންބޮޑ ެވ، ޚާްއޞަ ޮގތެްއަގއި ނޫސްވެރިންެގ ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮ  ،އ ފެދިރެއިން މިހާރ  ވަރަށް ބޮޑަށް ސ ވާލ ތެ

 ބަހ ސް އީތިދާކ ރެިވެގން އިބ ބިލ  ތަޢާރަފ    މި މަޖިލީހަށް މި  ،ވަނަ މާއްދާއަކީ. ޚ ދ 136ގ ޅިފަިއވާ މާއްދާެއއް މި ބިލ ެގ  

ދެއްކިން. އެހެންނަމަވެސް،  ތ ން މި މަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަޑ ވ މާ ގ ޅޭ ޮގޑ  ެވސް މި މާއްދާެގ ކަންބޮއޮތް ދ ވަހ  ޚ ދ  އަޅ ަގނ

މީޑިާއެގ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ވެސް    ،ބިލ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ބަހ ސްކ ރެވި ދިރާސާކ ރެވެމ ންދިޔައިރ 

ވަނަ 15ޖޫން    ނަލިސްޓް އެސޯސިޭއޝަންެގ ބޭފ ޅ ންރމޯލްޑިްވސް ޖަ  އިމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައ ންސިލާ   ، ދެވ ނ . ެއޮގތ ން

އެ މާއްދާ އޮތް  ،  ވީބައްދަލ ކޮށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޚިޔާލ ތައް ހ ށަހެޅި. ފ ރަތަމަ އެ ބޭފ ޅ ން ހ ށަހެޅ އް ކ ދ ވަހ  ކޮމިޓީއާ އެ 

އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ެވސް ހ ންނަ   ދެކެވ މަށްފަހ ަގއި މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކ ވާހަކަޮގތަށް އ ވައިލަން. އެހެންނަމަެވސް،  

އަދި   ،ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްކ ރަން  އީވަކި ހާލަތްތަކެްއަގއި ަމސްދަރ  ހާމަކ ރ މަކީ އެ  ،މިންވަރަށް މަސްދަރ  ހާމަކ ރަން
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އަދި  .ޑ މެން ެގނައީ ނލާޙ ތަކެްއ އަޅ ަގޞްއެކަހަލަ އި އި، އެންޭގނީ ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހ ން ކަމަށް ނިންމަކ ރަން އެކަން

އިދާރާައކާ އަޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ކ ރި ވާހަކަ.    22  ، ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގިއ މ ޤައްރިރ ެގ ވާހަކައިަގއި ވެސް ފާހަަގކ ރަްއވައިފި

ޖެހޭ ކަމަށް. މަސްދަރ  ހާމަނ ކ ރ ން  ެވވަޑަިއަގންނަވާ އެ ާމއްދާ އޮންނަންގ ފާ އެ އިދާރާތަކ ެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް އިއްތި

ޖެހޭ ކަމަށް. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނޫން ކަމަށް. ކޮންމެ ވެސް ހިސާބެްއަގއި މަސްދަރ  ހާމަކ ރަން  ހައްލެއް  ،އެއީ 

 މަސްދަރ  ހާމަކ ރ މަށް މަޖ ބޫރ ނ ކ ރ ން.  ކަށް މި އޮންނަނީ ނޫސްވެރިޔާެގޔައެ ާމއްދާެގ އަރިމަތީ ސ ރ ޚީ  ،ތި ވިދާޅ ވީ 

)ހ(ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް،    މި މާއްދާެގ  ،)ށ(ަގއި މި ބ ނަނީ  މީެގ  .މި މާްއދާަގއި މި ބ ނަނީ  ނ ކ ރެވޭނޭ  މަޖ ބޫރެއް

ކ ށްތަކާ ނ   އިޓެރަރިޒަމްެގ  ފަރާތ ން  ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ  މަްއސަލަތަކ ަގއި  ކ ށްތަކ ެގ  ހ ރި  ގ ޅ ން  ސަލާމަތާ  ވަތަ ޤައ ީމ 

ނ ވަތަ ދަހ ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ނ ވަތަ ތ ޕްރޮސި ވާލިބޭ ފަރާތ ން ނ ވަތަ ނޫސްވެރިޔާެގ މަސްދަރ  ޢ މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތ ން 

ތ ން . ެއޮގއަމ ރ ކ ރެވިދާނޭހާމަކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ މ ން ވަކި ހާލަތްތަކެްއަގއި އެ މަސްދަރ  ހާމަކ ރ މަށް ޝަރީޢަތ ން  

ކަންކަން   މަދަނީ މިންަގނޑ ން އެ  ،މ ރ ކ ރެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މާ އެކ މަސްދަރ  ހާމަކ ރ މަށް އަ

ފެނ ނ   ފަރާތ ން  ނޫސްވެރިންެގ  އަޅ ަގނޑަށް  މިއަދ   އަދަދ ތަކެއް.  އަންނަނީ  މި  ފަހަތ ން  ދެން  ސާބިތ ވާނަމައޭ. 

ރިޒަމްެގ  ޓެރަ  .ކަށްތޯއޭ ނޫސްވެރިން ވިދާޅ ވަމ ންދަނީރިޒަމް މާނަކ ރަނީ ކޮން ޮގތަ ޓެރަ ؛ރިޒަްމެގ ާގނޫނ ރަކަންބޮޑ ވ މަކީ ޓެ

ސިފައިންެގ  ؟ މާނަކ ރަނީ ކިހިނެއްތޯ  ރިޒަމް މާނަކޮށްފައި އޮންނާނެ. ދެން ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކަންކަންާގނޫނ ަގއި ޓެރަ

ޮގތ ންބަެއއް ޝަރީޢަތްތައް ހިނާގ  ،ާގނޫނ ަގއި އެކަން ފާހަަގކޮށްފައި އޮންނާނެ. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ެއ  ،  ފައި ހ ރި 

 !ބޭފ ޅ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް އ ޅެނީހެން. އެޮގތަށް ކަންކަން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ހީފ ޅ ވަނީހެން. ރަނަގޅ 

ިގނި މަލަށް ބިރ ަގންނާނޭދިވެހި މ ހާވަރާއެްއަގއި އޮވޭ  ޮގތަށް  ދ ން މީހާ ރަތް  . އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ނޫސްވެރިއެއް 

ވަނީ    ހިތަށްއަރާ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން މި  އިރ  ޖަލަށްލީ މީހެއް. ިމހާރ  ވެސް އެ ދ ވަސް ައއިސްދާނޭއ ޅ ން

. އެ ހާލަތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދާނެ ަގވާއދިދ ތަކާ އެ ހ ރިހާ އެްއޗެއް ބަދަލ ކޮށްފަ  ިއ،ާގނޫނ ތަކާ  އި،އެ އ ސޫލ ތަކާ 

ބޭފ ޅެއް ވެރިކަމަށް ވަޑައިެގންކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް، އެކަން  ތާރ   ޚްންމެ ޚ ދ މ . ކިތަވަނީ ބަދަލ ކޮށްފަ  ޮގތަށް އެކަންކަން މި

. މިއީ އެ ދ ވަހެއް ނޫން. އެޮގތަށް ނ ވާނެ ވަރަށް ޔަީގންވާ ވަރަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ ާގނޫނ ތަކ ަގއި ހިމަނާފަ

މި ހ ރިހާ    ިއ،ަގލަމާ  ،އިދ ލާ  ،އިޅ ންެގ އަތާ ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން އެ ބޭފ   ،ޔަީގންކަންދެން  ނޫސްވެރިންނަށް އަޅ ަގނޑ 

 ޔަީގނ ން ެވސް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ގެ   އެްއޗެްއ ބަންދ ކ ރ މ ެގ ވިސްނ މެއް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކ  ނެތް. ހަމަ

ެގ  މެޖޯރިޓީ މެންބަރ ންނަކީ އެ ވިސްނ މަށް މަސަްއކަތްކ ރައްާވނެ ބޭފ ޅ ންނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން

ދަނީ އެ މިސްރާބަށޭ.   އަނެްއކާެވސް މި  ،މާޒީަގއި ކަންކަން ހިނާގފައި ހ ރި ޮގތ ން ފަހަރ ަގއި ނޫސްވެރިންނަށް ހީފ ޅ ވެދާނެ

ކަމަށް ނެތީމާ  ،ވެދާނެ  އެހެންވީމާ،  ހިމެނިފައި  ބިލ ަގއި  މި  އިޞްލާޙ   އެ  ޮގތަށް  ވިދާޅ ވި  ސީދާ  ބޭފ ޅ ން  އެ   ،އެ 

ކަމަށް އޮތީ  ކަންބޮޑ ވ ން  ބޭނ ންވަނީބޭފ ޅ ންެގ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ިއޞްލާޙ    ،.  ބިލަށް  މި 
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ޖެހ މާ ހަމައަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބިފައި އޮތީ މެންބަރ ންނަށް ވެސް. އެ އިޞްލާޙ  އަޅ ަގނޑ    ހ ށަހެޅ މަށް އިއްޔެެގ ބާރަ

ތ ަގިއ   ނެރެފައި އޮތް ބަޔާނެއްެގ ޮގއްޔާއިންޢިވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެ އިޞްލާޙ  ފެނ ނީ މެންދ ރ ފަހ . އެ ޖަމ   ހަމަގައިމ 

ވަގ ތ  ފާއިތ ވީ ފަހ ން. މިހާރ  މި އިޞްލާޙާ ހ ރެ އަޅ ަގނޑ މެން    ،އޮތް އިޞްލާޙ  ައޅ ަގނޑަށް ފެނ ނީ މެންދ ރ  ފަހ 

ހެއްކާ ބެހޭ ބިލ  ވަރަށް ބޮޑ ތަން ފަހަތަށް އެ ދިޔައީ. ިމއީ މިހާރ ން   ،ވަނީ ނަމަ  މި ބިލ  މިއަދ  ފާސްނ ކޮށްފި ކަމަށް

ކަމެއް ނާންނާނެ. ކަމ ެގ ސަބަބ ން ނޫސްެވރިކަމ ެގ މަސަްއކަތަކަށް ެއްއެވސް ހީނަރ ޖެހޭ ކަމެއް. މިމިހާރަށް ވެސް ކ ރަން

ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ. އެްއވެސް  ބޮޑަށް   ؛އެްއވެސް  ކ ރިަމްއޗެއް ނ ވާނެ. ވަރަށް  ހ ރަހެއް  ބޭފ ޅ ންނަށް އެްއވެސް  އެ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙ ސައިން ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ަމޖިލީހ ަގއި އެންމެ ިގނަ ވަގ ތ     ވެސް އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހެއްކާ ބެހޭ ބިލަކީ ހަމަގައިމ 

ިއއްޒަތްތެރި މ ޤައްރިރ  ވިދާޅ ިވ ޮގތަށް ވަރަށް ިގނަ   އީމިލެވ ނ  ެއްއ ބިލ . މި ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން  ހޭދަކޮށްެގން ނިންމާ

ަގލްތަކ ން  ވަރަށް ިގނަ އޭން  ، ކ ރެވި  ވަރަށް ިގނަ ޮގތް ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލާ ގ ޅޭ މަސައްކަތް  ،ބަޔަކާ ބައްދަލ ވެ 

މި ތަނ ަގއި ނޫސްވެރިން ެވސް މި އ ފ ލާ    ،ބެލިފައި ހ ންނާނެ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ވިދާޅ ިވ ކަންބޮޑ ވ ން 

ޓަކައި   ؛ކަންބޮޑ ވ ން  އެޑްރެސްކ ރ މަށް  އިޝޫއަށް  މި  ވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހީވަނީ  ައޅ ަގނޑަށް 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޮގ  ނެ.އަޅ ަގނޑ މެން  ލިބޭ  މަޢ ލޫމާތ   އެްއ    ،ތ ންއަޅ ަގނޑަށް  ބޮޑ   އެންމެ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ 

ޤައ މީ ސަލަމާތަކީ ކޮބައިކަން ނ ވަތަ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް    ،އެންމެ ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މަކަށް މި ވަނީ  ،ވަނީ  ކަށް މިކޮންސަރނަ

އިނޭގތޯ ބިލ ަގއި  ޑިފައިކޮށްފައި  ހާލަތެއް  ފަދަ  ޑިފައިންވެފައި  ހެއްކާ  ،ނ ރައްކާތެރިވެދާނެ  ާގނޫނ ަގއި  ނެތ ން. ބެހޭ 

  ، އެބަ އޮވޭ   ަގއިނޫނ އަސާސީޤާނޫނ އަސާސީަގއި ސާފ ކޮށް ބަޔާންކ ރެވިފައި އޮތް ކަމެއް.  ޤާ   އެހެންނަމަވެސް، މި ކަމަކީ

ސީެގ  ނޫނ އަސާޤާއެ ލަފްޒ  ނ ވަތަ އެ ޖ މ ލަ އެބަ އޮތް    "ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކ ރިމަތިވ ން"

ލާލަށް ޤ ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާދަތަށް ނ ވަތަ ިއސްތި ،. ޭއަގއި މި ބ ނަނީއެބަ އޮތް މާނަކޮށްދީފަ  އިވަނަ މާއްދާަގ274

ތެރޭަގއި ޓެރަރިސްޓ  މީެގ.  ނ ވަތަ މީހ ންެގ ޖިސްމާއި ފ ރާނައަށް ނ ވަތަ މ ދަލަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކެއް ކ ރިމަތިވ ަމށޭ

. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ އޭދ ވާނީ ހަރަކާތްތައް ހިމެނެޢ ާގ  ބޭނ ންކޮށްެގން ހިންހަމަލާތަކާއި ހަތިޔާރ   

ހިންާގ  ޚިލާފ ނ ވެ  ާގނޫނާ  އިންކާރ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  ތާއީދ ކ ރ މަށް  ކަންކަމަށް  އެކި  ބޭނ ންކޮށްެގން  ހައްގ ތައް  ާގނޫނީ 



2220 ޖޫން  30              ޖަލްސާ                             ވަނަ  22ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

97 

 

އެއާއެކީަގއި ނޫސްވެރިޔާެގ މަސްދަރ  ހާމަކ ރ މަށް ނިންމާ މީހަކީ   . ހަމައޭނ ހިމެނެތެރޭަގއި  ޙަވެރި ހަރަކާތްތަކެއް މީގެ ޞ ލް

ކ ން ވެސް ނޫން. ެއކަން  ޔަދާރާޕޮލިހ ންނެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ެއކަން ނިންމާ ފަރާތަކީ ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ އި

  ، ދެން ފަނޑިޔާރ ެގ މިނިވަންވ ން ނ ވ ން  މިނިވަން ފަނޑިޔާރ  ނިންމާ ޮގތް.  ،ކިޔާ   ނިންމާ ފަރާތަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ޓިކަލީ އަޅ ަގނޑ ެމން ބިލ ަގއި ހިމަނާފައި އޮތް  އަދި މ ޅިން އެހެން ވާހަކަެއއް. އެކަަމކ  އ ސޫލެއް ޮގތ ން ތިއަރޮ  އީއެ

ެއކަށޭނަ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހަމަ  ަވގ ތަށް  މި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ެއީއ    ،ޮގތަކީ  ޮގތެްއ.  ރަނަގޅ   ހަމަ 

އެނޭގ އެބަ  ެވސް   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހާލަތަކާ  ނ ރައްކާތެރި  ފަދަ  ކިތަންމެ  ބަދަލ ަވމ ންދާއިރ ަގއި  ހާލަތ   ދ ނިޔޭެގ 

. އެހެންވީމާ، ނީ ތަޖ ރިބާކޮށްފަހާރ  ވައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިމަތިވެދާނެ. އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް މި

އަޅ ަގނޑ މެން ތަޖ ރިބާކޮށްފައި ހ ރި ކަންތައް. އަދި ބޮޑެތި ކަންތައް  އަށް ެވސް ހަމަ  މި ރާއްޖެ ؛ޓެރަރިސްޓ  ހަމަލާއެއް

ބަލައިެގން އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަކަށް  ކ ރިމަތިނ ވާނެ  ވެސް  ހާލަތަށް  މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  އެފަދަ  ެއހެންވީމާ،  ނ ވާނެ، 

މައްޗަށް ނޫސްވެރި  ،ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނިންމ މެއްެގ  ނިންމާ  ބިލ  ފަނޑިޔާރ   އޮންނާނީ  ޮގތަށް  ހާމަކ ރާ  މަސްދަރ   ޔާެގ 

، ކަންބޮޑ ވާ ކަންތައްތަކެއް   ހިސާބަށް އައ ަމށްފަހ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ެއއަށްވ ރެކ ރެވިފަ. އެހެންނަމަެވސް، ބިލ  މިހާޑްރާފްޓ 

ީމަގއެ ފޮނ ްއަވއިެގން.  އިޞްލާޙ ތަކެއް  އ ޅ އްާވ  އެބަ  ފަރާތ ން  އޮފީހ ެގ  ޖެނެރަލްެގ  އެޓަރނީ  ހ ރި އީ  އެބަ  ިއ 

އަޅ ަގނޑަށް    ،ލަންކަމެްއެގ ޮގތ ަގިއ ދަންނަވާ  އ ސޫލީ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް ތާއީދ ނ ކ ރެވޭނެ ކަންތައް. ެއއް،  ފަންޑަމެންޓަލް

މިންކ ރާިއރ ަގއި ވަކި ބާވަތްތަކެްއެގ ސ ވާލ ތަކެއް ނ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް  ކްރޮސް ެއގްޒާ  ،އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި 

ިވދާޅ ވާބަންޑާރަ   ވެސް ތާއީދެއްއެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް   ،ވިދާޅ ވ ން. އެޮގތަކަށް ނައިބ ެގ އޮފީހ ން 

ނ ވަތަ    ،ެއްގޒާމިންކ ރަނީ ވެސް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހަދަނީ ތެދ ތޯ ނ ވަތަ ދޮގ ތޯ  ކްރޮސް؛ . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްނެނ ކ ރެވޭ

ކ ރާ ސ ވާލަށް    ،ޔަީގންކ ރ މަށް ޓަކައި  ،ވަތަ ނޫންތޯ މިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަކީ ތެދ ވެރިެއއްތޯ ނ 

ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ޖޫރިސްޑިކްޝަންތަކ ަގއި    ،މިނޭޝަން މި ކިޔަނީ. އެހެންވީމާއެްގޒާ  ކްރޮސް  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔަނީ

ޮގތ ން    ބޮޑަކަށް ނޯންނާނެ. ސީދާ ޒާތީ  މާމިންކ ރ މ ެގ އާންމ ކޮށް ެއއްވެސް ކަހަލަ ރެސްޓްރިކްޝަންތަކެްއ  ެއްގޒާ  ކްރޮސް

ޮގތަށް   ކ ރެވޭ  ސ ވާލ ތަކެްއ  ހ ރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ސ ވާލ ތައް  ކ ރެވޭ  ފ ރައްސާރަކ ރ މަށް  އޮންނާނީ. ދިމާކޮށް 

ން އެހެންނަމަވެސް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ން މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ އޮތީމާ، ެއ ިއޞްލާޙ  ެއޮގތަށް މި މަޖިލީހ 

ނ ކ ރެވޭނެ. ހަމަެއާއއެކ     ވެސް މި ބިލަކަށް ތާއީދެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަަގއިމ   ،ބަލައިަގނެ ފާސްކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ

ޖެހޭނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި  އޭެގތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ ކ ށަށް އިޢ ތިރާފ ވާއިރ ަގއި ކ ށ ެގ އަދަބަށް ވެސް އިޢ ތިރާފ ާވން

ދޭ   ީމހަކ  ކޮށްފައިވާ ކ ށަކަށް. ނ ަވތަ އެ މީހަކ  ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކަށް. ާގނޫނ ން އެއިން  އިޢ ތިރާފ ވާނީ އެ ؛ރައީސް

ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަރަށް މަދ  މީހަކ  އަދަބަކަށް މީހާ ނ ޖެހޭނެ އިޢ ތިރާފ ވާކަށް. ކާކ ތޯ އެ މީހާ އަމިއްލައަށް އަދަބ  ލިބެން

އިޢ ތިރާފެއް އިޢ ތިރާފ ވާ  މެނ ވީ  އެހެންވީމާ،  އަދަބާނ ވާނެ.  އެހެންވީމާ،  ޢަމަލަށް.  ކ ރި  މީހާ  އެ  ެއއްކޮށް    ނީ 
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އްވާފައިވާ އިޞްލާޙ ަގއި އޮތީމާ އެ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާން  ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހ ން ހ ށަހަޅ އިޢ ތިރާފ ވާން

ރަށް އ ނދަޫގވާނެ މި ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ވަ  ހަމަގައިމ ،  ކަމެއް. ެއޮގތަށް ވެސް އެ ިއޞްލާޙ  އައިްއސި ކަމަށް ވަންޏާ

ބިލަށް ވޯޓ ދޭން. އެހެންވީމާ، ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި ދަންނަވަން އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްފައިަވނީ ރަނަގޅ  މަސައްކަތެކޭ.  

ަގބޫ އަޅ ަގނޑ   ނޫސްވެރިހަމައެއާެއކީަގއި  ދިވެހި  ޮގތ ަގއި  މިންވަރަ  ންލ ކ ރާ  ކަންބޮޑ ވެލައްާވ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ   ށްތި 

 ކަމ ެގ ޔަީގންކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަރ ވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.ކަމެއް މި ާގނޫނ ަގއި ނޯންނާނެ  ނެހޭޖެކަންބޮޑ ވާން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެންމެ އެ ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން   ، . އޭެގކ ރީަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްދޭނަންށްމައަޙްމަދ  އ ޝާ

. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި  މި ތަނަށް އެބަ ވޭ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ން އިޞްލާޙ ތަކެއް، ފަނަރަ އިޞްލާޙ  ލިބިފަ

ރީ ޝިއަނ މ ަގއި ޖ ޑީފެފ ކޮށް ދެނެަގތ ން މ ހިންމ . އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަމެންބަރ ން އެ ފަނަރަ އިޞްލާޙަކީ ކޮބައިތޯ ސާ

ރީ ޝިއަޖ ޑީ  ،ކީ އިޞްލާޙަކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓ  ދިރާސާކޮށް ނިންމީމާ ދެން އެ އޮންނާނީ ރަނަގޅަށް. މީެގން އެްއެވސް  

އިސްނެގ މަކަށް ރަނަގޅ  ؛ކޮމިޓީެގ  ފަހ ން  ކަެމއް  އޮތް  އަތ ންދޫވެފައި  މީހ ން  އެ  ެގނައި  ިމސާލަކަށް  ކ ރ މަކަށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ނަމ ަގއި ވަދެފައި ހ ރި އިޞްލާޙ ތަކެްއެގ ޮގތ ަގެއއް ނ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހެޔޮ ަގޑީަގއި  

 ދެން ނެރެވޭކަށެްއ ނެތް. ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމް. ،ތަކެތި ވީމާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  އ ޝާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިމާލޭ

އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ  މި ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދާ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ވެސް  

ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ.  އަޅ    ށްޖ މ ލަ ޮގތެްއގައި މި ބިލ ަގއި ކަނޑަައޅާފަިއ ހ ރި ިގނަ ކަންކަމަ  ،ދަންނަވައިލާނީ

މި ޢަމަލ ކ ރަމ ން  މިހާރ   ާގނޫނަކީ    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބެހޭ  ހެއްކާ  ާގނޫނެއް.    1974ދާ  ފާސްކ ރެވ ނ   އަހަރ   ވަނަ 

ދާއިރ ަގއި ހެއްކާ ބެހޭ މިފަދަ ތަފ ސީލީ ާގނޫނެއްެގ   އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭަގއި ކޯޓ ތަކ ެގ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ކ ރެވެމ ން

އެހެންވީމާ، މި ބ ރަ މަސައްކަތްކޮށްދެވި ކޮމިޓީެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް ހަމަ ވަރަށް   .ންމ ކަން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑ މ ހި

ހަމަ އިއްޒަތްތެރި އެހެން ބައެއް މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރި ،  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް

ޮގތ ން އެބަ އޮތް. ބިލ ެގ    ވެސް އެންމެ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ،ފަދައިން ވަނަ މާއްދާަގިއ    136ކަންބޮޑ ވ މެއް މި ބިލާ ގ ޅޭ 

އޮތ މަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ވަނަ ާމއްދާއިން ނޫސްވެރިންނަށް ލިބިދޭ ހައްގ ތަކެއް ހަނިކ ރެވޭ ޮގތަށް އޮތް  28ނޫނ އަސާސީެގ  ޤާ

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި މިހާރ    136ާގނޫނ ެގ  މި    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅ ވެދެއްަވއިފިވެސް ކަންބޮޑ ވ ން އެބަ އޮތް.  
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އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަސްދަރ    ،ވަނަ މާްއދާެގ )ހ(ަގއި މި ބ ނަނީ  136  !އޮތް ވާހަކަތައް. ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއް  މި

ްއ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި އިސްތިސްނާ ހާލަތެ  136އެާއއެކީަގއި    ނ ވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަހާމަކ ރަން މަޖ ބޫރ ކޮށްެގން

ބަޔާން މި  )ށ(ަގއި  ބަޔާންކ ރޭ.  )ހ(ަގއި    ،ކ ރަނީއެބަ  ކަމ ަގިއ ވީނަމަވެސް މިހެން  މި މާއްދާެގ  ރިޒަްމެގ  ޓެރަ  ،އޮތް 

ވަކި    ،ނަމަ  ހ ރި ކ ށްތަކ ެގ މަްއސަލަތަކ ަގއި ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ ފަރާތ ން އެދިއްޖެއަދި ޤައ މީ ސަލާަމތާ ގ ޅ ން  އިކ ށްތަކާ

ހާމަކ ރަން މަސްދަރ   ވަނީހާލަތްތަކެއްަގއި  މި  ކަންބޮޑ ވ މަކަށް  ވެސް  ނޫސްވެރިންެގ  މީަގިއ  ކަމަށް.  ޤައ މީ   ،ޖެހޭނެ 

ކަދައްކަމ ން ވާހަން  ހ ރި ކ ށްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެްއވެސް ާގނޫނަކ ން ސާފ ނ ވާތީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ސަލާމަތާ ގ ޅ ން

އި އެބަ ޮއތް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ފަބަޔާންކޮށް  ސިފައިންެގ ާގނޫނ ަގއި އެ ކ ށްތަކަކީ ކޮބައިކަން  ،ކ ރިން ވިދާޅ ެވއްޖެ

ހ ރި ކ ށްތަކަކީ ނ ވަތަ މައްސަލަތަކަކީ  އ މީ ސަލާމަތާ ގ ޅ ންޤަ އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެޭވ ސިފައިންެގ ާގނޫނ ަގއި ވެސް  

ޤައ ީމ    ،އޮންނަނީ މާނަކޮށްދީފައިވާހަކަ. ސިފައިންެގ ާގނޫނ ަގއި ެވސް މި    ، އެކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް

ކަމެްއ    ހ ރި ކ ށްތަކަކީ ކޮބައިެއްއވެސް ހާލަތެއްަގއި ޤައ މީ ސަލާމަތާ ގ ޅ ން  ން.ތ  ހިމާޔަތްކ ރ މަކީ ކޮބައިކަހަމަސްލަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ވެސް މާނަކޮށްދީފަިއ    274ނޫނ އަސާސީެގ  ޤާއެާއއެކީަގއި    ސިފައިންެގ ާގނޫނަކ ން ވެސް ސާފެއްނ ވޭ. ހަމަ

ކ ން ވެސް ސާފެއްނ ވޭ ޤައ މީ ސަލާމަތާ ޔަމިކީ ކޮބަިއކަން.  ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ ވެދާނެ ފަދަ ކަމަ  ، އޮންނަނީމި

މި ކަންބޮޑ ވ ން  މި  ވެސް  ނޫސްވެރިންެގ  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ކޮބައި  ކ ށްތަކަކީ  ޤައ މީ ސަލާމަތާ   ،އޮތީ  ގ ޅ ންހ ރި 

ައދި ޤާނޫނ އަސާސީން ވެސް ސާފ   މެއްގ ޅ ންހ ރި ކ ށްތަކަކީ ކޮބައިކަ  ނ ވާ ހާލަތެއްަގއި މިފަދަ ެއއްވެސް ާގނޫނަކ ން 

ށް ވަރަށް  ަގއް ހަޤާނޫނ އަސާސީން އެ ލިބިދޭ  ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެީއ ެއ ބޭފ ޅ ންނަށްމައްސަލަެއއްަގއި މަސްދަރ  ހާމަކ ރަން

އަޅ ަގނ  އެހެންވިމާ،  ވެެގންދާތީވެ.  ކަމަކަށް  ލިބޭ  އ ނިކަން  އެބަބޮޑަށް  ކަންބޮޑ ވ ން  މި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ     ޑ   އޮތް. 

ަގއި މި ލާޙައޮތް މަރ   އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިހާރ  މި ؛ލާަގއި ޙައޮތް މަރ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިހާރ  މި

މ އްދަތ ެގ    މަސްދ ވަހ ެގ  6މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށަން މި ލިބޭ  ވީނަަމވެސް،  ކަމަށް ހައްލެއް ނ ލިބ ނ  ކަމ ަގއި  

 .ެގނައ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް  ތެރޭަގއި މި ކަމަށް އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަޝްވަރާކޮށް މި ކަމަށް އިތ ރ  ހައްލެއް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ    މި ބިލ  ދިރާސާކޮށް ނިމ ނީމާކޮމިޓީން  އަދި އެާއއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ފާހަަގކ ރާ ޮގތ ަގއި  

ބޭނ ންވެެގ ހ ށަހެޅިެގނެއް އޮފީހ ން  މިޮގތަށް  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ބައިވައިރ   މިހާ  ެވސް  ހ ށަހަޅާ   ން  ެއޮގތަށް  ނ ވާނެ. 

ތާީއދެއް ހާލެްއަގއި  ެއއްވެސް  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ޖ މ އިޞްލާޙ ތަކަށް  ހ ރިލަނ ކ ރަން.  ބިލ ަގއި  މި  ޮގތެއްަގއި  ިގނަ    

 ން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ވާހަކަ ދަންނަާވލަ  ރާކަންތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ތާއީދ ކ 
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 ގ ޅޭ   ތިވިދާޅ ވާ ނ ކ ތާ އެބަ ފާހަަގވޭ. އެ ޤައ މީ ސަލާމަތާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ގ ޅޭ   އޮތް. އެހެންީވމާ، ޤައ މީ ސަލާމަތާ  ގ ޅޭ ބިލެއް މި މަޖިލިހ ަގއި އެބަ  އެ ޤައ ީމ ސަލާމަތާ ؟ކ ށްތަކަކީ ކޮބައިތޯ

ދެން ޤައ މީ ސަލާމަތާ ގ ޅޭ .  ޤައ މީ ސަލާމަތަކީ ކޮބައިކަން ޤާނޫނ އަސާސީން އެބަ ބަޔާންކޮށްދޭ  .ކ ށްތައް ސާފ ެވެގންދާނެ

ކ ށްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ޤައ ީމ  އޭެގ    ،ތިވިދާޅ ވާހެން،   އިތ ރަށް ކިޔައިދޭ. އެހެންނަމަވެސްއެބަ   އިމައްސަލަތައް މި ބިލ ަގ

. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިހާރ  އެ ބިލ  ވަނީ ހ ށަހެޅިފަ  .ސަލާމަތާގ ޅޭ ާގނޫނަކ ން ބަޔާންވެެގން އަންނާނީ

ބިލާ އެ  މެންބަރ ން  ޢަމަލ ކ ރައް   އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ން  ެގންދަވާނީ ގ ޅޭ  ހ ންނަ   ،ވަމ ން  ވެސް  ކަންކަމާ  ެއހެން  ދެން 

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ އޮތް    އަޅ ަގނޑ  ެއބަ ؛ބެހޭ ބިލ   ގ ޅ ންތަކަށް ބައްލަަވއިެގން. ހެއްކާ

 އިމްތިޔާޒ   އ ސްތާޛ އަލް  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ . އަޅ ަގނޑ   އެދިވަޑަިއެގންފަ  ކަށްފ ރ ޞަތަ

 އަރ ވާނަން.އަށް ފ ރ ޞަތ ފަހ މީ

 

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

ހެއްކާ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދިރާސާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލ ެގ  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ  އިއްޒަތްތެރި    މަސައްކަތްކ ރެއްވި  ހ ރިހާ 

އިޚ  ވަރަށް  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮމިޓެޑްމެންބަރ ންނަށް  ވަރަށް  އެކ ަގިއ  ވަރަށް    ، ލާޞްތެރިކަމާ 

އެހާމެ، އަދި ހަމަ  ލާޞްތެރި މަސައްކަތެއްއެކ  ވަރަށް ިގނަ ވަގ ތ  ދެއްަވއިެގން ކ ރެއްވި ވަރަށް އިޚ   ވިސްނ ންތެރިކަމާ

އެ   ،އެ ބޭފ ޅ ންެގ ދިރާސީ އެހެރަ ހ ނަރ ތަކަށް  ،ފަންނީ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ  .ޓީެގ އިދާރީ މ ވަްއޒަފ ންނަށްޚާއްޞަކޮށް ކޮމި

  . އެހީތެރިކަމަށް ޓަކައި އިދާރީ ބޭފ ޅ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަންއްވި  ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފޯރ ކޮށްދެ

އ ސޫލީ ބައެއް ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި   ،ހަަގކ ރެއްވި ފަދައިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ވެސް ފާ

މަސައްކަތްކ ރަމ ން ދިޔައިރ ަގއި ފާހަަގ އެބަވޭ. މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް މަސައްކަތްކ ރަނީ ދައ ލަތ ެގ    ބިލ ެގ

ރަނަގޅ  އ ލެްއަގއި  ޙަވަރަށް އެކ ވެރި މާ  ،ެއކީަގއިއިބ ެގ އޮފީހާ ވެސް އެކ ފަރާތ ން މި ބިލ  ހ ށަހަޅ އްާވ ބަންޑާރަ ނަ

  އެ ބޭފ ޅ ން ޚިޔާލ ފ ޅ ތައް ހޯދަމ ން އަބަދ    މަސައްކަތެއް ކ ރެވޭތޯ. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާއިރ 

  ށް މަޖިލީހަ   އިމަސަްއކަތްކ ރަނީ ަވކި ސ ންަގޑިައކަށް ބިލ  ނިންމަވެސް  ވެސް ެގންދަން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން  

އާންމ  ،  ސްފަހ ަގއި ވެހ ށަހަޅައިެގން އެ އޮންނަ ޮގތަކަށް ފާސްކ ރެވޭތޯ. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބިލ  ކޮމިޓީން ނިންމ މަށް

ކަންނޭނެގއ ސޫލަކ ން   ކަމެއް  ނ ކ ރާ  ކޮމިޓީތަކ ން  ިގނަ  ހިއްސާކޮށްލަން   ؛ހ ށަހެޅޭ  ،އެހެން  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ލެްއވ މަށްފަހ ަގއި އިލެއްވ މަށް. އެ ބައްލަވަ އިއަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން ނިންމި މަސައްކަތް އޭ.ޖީ އޮފީހ ން ވެސް ބައްލަވަ

ެއވެސް އެކޮމެޑޭޓ ކ ރެވޭތޯ ބެލ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި.    އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިއްސާކ ރީމާ  ،ނަމަ  ވަނީ  ވެސް ކޮމެންޓެއް އޮތް ކަމ ަގއި

ިގނަ ވަގ ތ ތަކެއް ނ ދެވ ނެއް ކަމަކ  ވެސް. އެ ސ ންަގޑިއަށް    މާ  ،ތަކެއް ދެވޭތޯ ބަލަންދެން އަޅ ަގނޑ މެން އަދި ަވގ ތ 
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ދެްއވ މަށްފަހ ަގިއ  ލ މަށް. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ކޮމެންޓ ތައް  ހިއްސާކޮށްނަމަ،    ށް ވަނީއެ ބޭފ ޅ ންެގ ކޮމެންޓެއް އޮތް ކަމަ

އަޅ ަގނޑ މެން    ،މިހާރ  ފޮނ އްވަނީ ކަމަށް ވިދާޅ ވަމ ން ެގންދަވާއިރ ަގއި   ންމިހާރ   ،ދެން ހ ރި ކޮމެންޓ ތައް ދެއްވާނެ ކަމަށް

ދ ވަހ ެގ    އެންމެ  ، ވަހެްއެގދ   އް އެ ޮގތަށް    12ފަހ   ފެށި  ކޮމިޓީ  ައޅ   5ަގއި  އިންތިޒާރ ަގިއ  ޖަހަންދެން  ަގނޑ މެން 

ކޮމެންޓ ތަކަށް    ،ރިޕޯޓެއް ނޫން  އި،ޖެހޭ ރިޕޯޓ  އެްއކޮށް ނިންމަ  ޖަހާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  5ތިބެންޖެހ ނ . ދެން  

 އަޅ ަގނޑ މެން ރިޕޯޓ    ،ނ ލިބި  އޮތް ޮގތަށް ބަލާފައި އެކަން ނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކޮމެންޓ ތައް  ންރިޢާޔަތްކ ރެވެ

އެ ކޮމެންޓ ތަްއ ދެން  އެ ލެވޭކަށް ނެތް.    ކޮމެންޓ ތަކެއް އައިމާ  ދ ަވހެއްެގ ފަހ ން އަނެްއކާ  ހިއްސާކ ރ މަށްފަހ ަގއި ދެ

ޭއެގތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރަތަމަ ވަގ ތ  .  އަިއއްސަ  އިވަނީ މަޖިލީހަށް އެކި ސިފައިގަ   މިހާރ  މި 

 ، އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މަށް ވަގ ތ  އޮްއވާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ށަހެޅ ނ   ! މާފ ކ ރައްވާ ؛ޅ މަށްހ ށަހެރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓ     ،އޮްއވާ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޢިއްޒ    ،އިޞްލާޙެއް. އެއީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޒަރީރ   ފަސްކ ރެއްވި  އޭ.ޖީ އޮފީހ ން ސަޖެސްޓ 

އިޞްލާޙ ތަކެްއ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން  ން ހިއްސާކ ރެްއވި  ވަގ ތ  އޮްއވާ އެ ބޭފ ޅ އެ ބޭފ ޅ ން    ވަނީއެ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި  

، އ ލެއްަގއި އެ ކަންކަން ެއކޮމަޑޭޓ ކޮށްެގން އެ ކަންތައް ކ ރެވޭތޯ ބަލަމ ންދަނީ. އެހެންނަމަވެސްޙަވަރަށް ބޮޑަށް އެކ ވެރި މާ

މިހާރ    ފޮނ އްާވއިރ ަގއިބާރައޭެގފަހ ން  ކ ދިކ ދި  ، ވަރަކަށް އިޞްލާޙ   ހ ށަނާޅ އްވަ އޭ ؛ވަރަށް  ވަގ ތ ަގއި   މި  އިރ ަގއި 

  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ ންތެރިކަން ެއއްޮގތަކަށް ެވސް ނެތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެކެޭވ ކަހަލަ ބައެްއ އިޞްލާޙ ތައް އެބަ 

ޓީން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމި  ،މިސާލަކަށް އިޢ ތިރާފ  މާނަކޮށްދިނ ން. އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ ވެސް ބ ނިން.  ހ ރޭ ހ ށަހަޅ އްވާފަ

ދިރާސާކ ރީމޭ ަގބޫލ ނ ކ ރަްއވަ  ، އެހެންނަމަވެސް   .ނ ަގނެވޭބަލަެއއް  އޭރ ގަ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ،ވަރަށް   ިއ،އެޮގތް 

ނެތި އަމިއްލަ    ީީ ކ ށ ެގ އެންމެހާ އ ންސ ރ ތަކަށް މަޖ ބޫރ ކ ރ މެއް،ނަނންއޮ  މިސާލަކަށް އިޢ ތިރާފ  މާނަކޮށްދިނ މ ަގއި މި

ެއއްބަސްވ ން އަ  ؛އިޚްތިޔާރ ަގއި  ޮގތަކީއެއީ  ަގބޫލ ކ ރި  އެއްބަސްވެ   މާއެއްބަސްވީ.  ޅ ަގނޑ މެން  އ ންސ ރ ތަކަށް    ، އެ 

ޒިންމާއަކީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން .  ނިމ ނީއޭ. ދެން ޒިންމާ ނެގ މ ެގ ބައި އަނެއްކާ އިތ ރ ކޮށްފަ  ެއއްބަސްވީމާ   ކަމަށް  ކ ށްކ ރި

އިޢ ތިރާފ  ޒިންމާކ ށ ެގ  ދެން  މަރ ޙަލާއެއް   ނޫންތޯ  ނަާގނެތޯވީމަ  އެހެން  ފަހ ެގ  މަޖ ބޫ  ގައި. ނިންމާނީ   ؛ރ ެއވެސް 

ެއކަމަކ     .. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން ބަލައިނ ަގނެވ ނ  ކަމެއް އަންގަވަނީ އެކަން ވެސް ހިމެނ އްވ މަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

  .ަވރ ެގ އިޞްލާޙ ތަކެއް ނޫންނެޖެހޭަގނޑ  ހިތ ން ީމކީ ދެން ހ ށަހަޅ ްއވަންއަޅ  އަލ ން  ރިޕޯޓެއް ހ ށަހެޅ ްއވ މަށްފަހ ަގިއ  

މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ؛ ައޅ ަގނޑ މެން އެހާ ވަގ ތ    ،އެހާ ސަބްސްޓޭންޝަލް އިޞްލާޙ ތަކަށް ނ ވާތީ

ެމ  އެން  .އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން  އިމައްސަލައިގަ   ރ ެގނ ކ ރެއްވ މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދެން މަސްދަވަގ ތ ަގއި ބޭކާރ 

ކަންބޮޑ ވީ ނޫސްވެރިން  އިޝޫަގއި  މަސްދަރ ެގ  ވެސް  ، ފ ރަތަމަ  އެްއޮގތަށް  ހަމަ  ؛ހަމަ  ބޭނ ންފ ޅ ވީ  ބޭފ ޅ ން  އެ 

  އަޅ ަގނޑ މެން ނޫސްވެރިންނާ އ ނިކ ރެއްވ މަށް.  ،ޑިލީޓ ކ ރެއްވ މަށް  .ެވސް މި ބިލ ަގއި ެއ މާއްދާ ނ ހިމެނ މަށްއެްއޮގތަށް

އޮތީ ހިމަނަންޖެހޭ   ނައި އިޞްލާޙ ތައް ެގނައ ަމށްފަހ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ާގތްަގނޑަކަށް މިބައްދަލ ކޮށް އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ެގ
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ަގބޫލ ކ ރައްވާ ފަންޑަމެންޓަލީ  ހަމަ  ޮގތ ަގއި  މައިނަ  .ފައެްއޗެްއެގ  ކ ދިކ ދި  ހ ރީ    އެހެރީ.  ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް  ރ ދެން 

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެ ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ިއރާދަކ ރެއްވީތީލް ްގރައ ންޑަކަށް ެގނެސްދެވިއް، އަޅ ަގނޑ މެން މިޑ އެހެންވީމާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އިބ  މިތާ ބައެއް މެންބަރ ން ލައްވާ ފަހ  ވަގ ތ ަގއި ތި ބ ނ އްވިހެން ބަންޑާރަ ނަ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އެބަ  ،ކަނޑާލ މާއި"  ެގ" އިތ ރ ކ ރ ާމއި    "ެއވެ "ންނަ  ހ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ   އިޞްލާޙ ތަކެއް  ބާވަތ ެގ  ދެން    އެ  ހ ރި. 

އެ މިހާރ  ވަނީ    .ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަ އިޞްލާޙ   23ބިލ ެގ    ،އީއެ އިޞްލާޙ  އެ  ،ތެރޭަގއި އިޢ ތިރާފަކީ ކޮބަިއތޯއޭެގ

އި އެ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ެގންދަވާފައި  މ ޙައްމަދ     އެއީ   ޞްލާޙ އަނބ ރާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ 

އަސްލަމް ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. އަސްލަމް އެ ިއޞްލާޙ  އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭޮގތ ަގއި ވަނީ އަނބ ރާ 

ހަމަެގންދަވާފަ ޢަލީ ޙ ސައިންެގ ކަންބޮޑ ެއއާކީަގއި  . ދެން  މެންބަރ   ވަނީ  ހިމެނޭވ ން  އިްއޒަތްތެރި   އިޞްލާޙ  ވެސް 

ބެހޭ ާގނޫނ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ   ހެއްކާ  ،. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަަވއްޗޭ އިނޭގތޯެގންދަވާފަ

ލިބިފައި ހ ރި މީހެއް މިހާރަކ  މި އަނިޔާ  ސަބަބ ން  ިގނައިން ބޮޑަށް މިކަމ ެގ  ން. ައޅ ަގނޑަށް ވ ރެއަށް ކީއަލިފ ން ޔާ

ނ ބަލައެއް  ވެހިރާއްޖޭެގދި މިއަށް  އިނދެެގން  ޮގނޑީަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   ނ ވާނެ.  ވީ   ،އ ޑ ދަށަކ     އަޅ ަގނޑަށް 

ނަމިން ބަންޑާރަ  އެނޭގ  ވެސް  އަޅ ަގނޑަށް  ނ ކ ރާނަން.  ދ ލެއް  އަޅ ަގނޑ   ނ ބަލަެއއް  ފަހ ން ވަރަކ ންނެއް  އިބ  

ޕާޓީތަކ ން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ނަމަ، އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއް ހައްދަވާންވީ.  ދެން   ؛ްއސަކީެއއްޗެ   އެހަރައްވާފައި  ހ ށަހަޅ 

ށް ޮގތެްއ، ރަނަގޅ   ޙައްސަޮގތް އެއީ    ރީ ކޮމިޓީން މިކަން ނިންމަވާފައި އޮތްޝިއަފެނ މ ަގއި ޖ ޑީއަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ

 ޮގތެްއ، ފ ރިހަމަ ޮގތެއް.  

އިދ ތައް ެއ  ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާ  ާގނޫނ ެގށް.  އަ  9.5އެޖެންޑާ އައިޓަްމ  ނީ  ރ  މި އެނބ ރެއަޅ ަގނޑ  މިހާ  -{ 9.5} 

ވަނަ ކިޔ ން ތިންަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ެގ  މ ެގ ކ ރީ ޔ ެއ ައއިޓަމަށް ދި ؛އިމ އްދަތ ގަ   ންކޮށްފަިއވާ ނޫނ ތަކ ަގއި ބަޔާާގ

ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން އެ މާއްދާެގ   3ދާެގ )ހ( ެގ  ވަނަ މާއް  87ކިޔަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  

މަތީން ޮގތ ެގ  ަގއިވާ  ފަރާތ ން  ، )ށ(    ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ  ،ސަރ ކާރ ެގ 

ވަނަ އަހަރ  ކ ރީަގިއ    76  ،ވަނަ ކިއ ން. އަނެއްކާެވސް ދަންނަވާލަންޖެހޭނެ ތިންބެހޭ ބިލ ެގ    ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ހެއްކާ

ހަދާފައި އޮންނަނީ ާގނޫނ   ގ ޅޭ  ޮއންނާނެ    .ހެއްކާ  ާގނޫނ ަގއި  ޮގތ ަގއި އެ    7މާއްދާއެއް،    6އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ 

ިމ    ،ވަނަ އަހަރ އްސ ރެ ފެށި  76  .އެ ނިމ ނީ  ޔާންކޮށްދީފައި ޮއންނަ ޮގތެއް.ބަ  ކިތާބީ ހެކި އިހެއްކާ  ހީމާއްދާއެްއ، ޝަފަ

ގ ޅޭ ާގނޫނެއް ޙަޤީޤަތ ަގިއ    އައީ ހެއްކާ   ހަމައަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި  ވަނަ އަހަރާ  2022ހަމައަށް،    ވަނަ އަހަރާ  1922
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  ލޮލ ން ފެނ މަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް، ފޮޓޯއަކީ ކޮބަިއތޯ ވެސް، ފޮޓޯެއއް ެގންނާނެ  ދެ   ،ނެތި. ދެން މިހާރ  އެބަ ސާފ ވާނެ

ހެްއކާ ވެސް،  ކޮބައިތޯ  މިހި  ހާލަތަކީ  ކަންކަން  ިގނަ  ައނެއްކާެވސް  ގ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ   ސާފ ވެފަ.  ލްތިމާސްކ ރާނީ  އިރީ 

އަރ ވަނީ . އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ 9.5އެޖެންޑާ އަިއޓަމް    !ބަންޑާރަ ނައިބ  ދެން މީެގތެރެއަށް އަތްލަްއވަން ނޫޅ ްއވާށޭ

 ންބަރަށް.  ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ެގ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގާވއިދ ތައް އެ ާގނޫނ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މ އްދަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ   އިނ ވާތެރޭަގިއ ބަެއއް މިނިސްޓްރީތަކ ންނާއި ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަކ ން ހަދާފަ

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓަކީ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކ ންނާއި ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަކ ން އެ އިދާރާތަކ ެގ    މި ކޮމިޓީން ނިންމި

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގ ޅޭ ާގނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް ެއ ާގނޫނ   ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާެގ  މެންޑޭޓ 

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ލާފައިނ ވާތީވެ މި ކޮމިޓީެގ ސަާމލ ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގނެސްެގން އިތެރޭަގއި ެއކ ލަވަ ެގ  މ އްދަތ 

ދިރާސާކ ރި މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރިިއރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ރިޢާޔަތްކ ރި ލިޔ ންތައް މި ރިޕޯޓ ެގ   އިބަލަ

ހަމަ ަގއ2ިނަންބަރ    އަދި  ކ ރ ކޮށް ސަމަރީކޮށްލާނަން.  ތަންކޮޅެްއ  އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި  ކ ރ ކޮށްލ މަށް  ހިމެނިފައިވާނެ.   

މި ދެންނެވި   ،ޮގތް ބަޔާންކ ރަމ ން  ކ ރިއަށްދިޔަ  ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ކޮމިޓީން މަސައްކަތް  3އެާއއެްއކޮށް މި ރިޕޯޓ ެގ  

  ، ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  ލސާމ އައްސަ   3ރިޕޯޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ިއޝާރާތްކ ރި  

ލޮޖީެގ އެންޑް ޓެކްނޯ  މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިެމޓް ޗޭންޖ 

މި ކަންކަމ ެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް .  ފަރާތ ން ފާހަަގކޮށްފައިވާ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން މި ރިޕޯޓ ަގއި ހިމެނިފައިވާނެ

ދަންނަވަ  ،މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ   ކަންކަން  ފާހަަގކ ރެވިފައިވާ  ފަހިވާނޭއިކޮމިޓީއަށް  ރައްޔިތ ންނަށް    ލާނަން. 

އްލެއް ހޯދ މަށް ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީަގއި ދެންނެވ ން. މަސްވެރިންެގ  ހަމިކަމަށް    އިލައި،ޮގތަށް ަގާވއިދ ތައް އެކ ލަވަ 

ކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް،    މަސްވެރިން އަހ ލ ވެރިކ ރ ވ މަށް މަސައްކަތްތަކެއް  ފަހ ލ މަށްއިދަފ ތަރ  އެކ ލަވަ 

ފީއެްއ  މެރި މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  އ ޅަނދ ތަކ ން  މަސްވެރި  ދެންނެވ މަށް.  ެއްގރިކަލްޗަރ ަގއި  އެންޑް  ރިސޯސް  ން 

އެނިގފައިނ ވާތީ މަސްވެރިންނަށް  ިގނަ  ޖޫރިމަނާ   ، ދައްކަންޖެހޭކަން  ފަރާތްތަކ ެގ  ފީނ ދައްކާ  ސަބަބ ން  އެކަމ ެގ 

ގ ޅޭ   ގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ  މަސްވެރިންނަށް ދިނ މާ  އެކަމާ  ،ންދާތީމ ެގ ޝަކ ވާ ަމސްވެރިންެގ ފަރާތ ން ލިބެމ ޔ ބޮޑ ވަމ ންދި

މަށް ެއ  ޔ ެގންދި  ސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ން ކ ރިއަށްސަޕްރޮްގރާމ ތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯ 

 އޮފް ފިޝަރީޒް، މިނިސްޓްރީ  އީއެ ؛މިނިސްޓްރީަގއި ދެންނެވ މަށް. އިންހައ ސް ކެޕޭސިޓީ ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން މިނިސްޓްރީން

ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބޭނ ންކޮށްެގން    ،ހ ރި ހ ރިހާ ގަވާއިދެއް  ނ ލެވި އިމެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ން ެއކ ލަވަ 
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ެއކ ލަވަ  ައވަހަކަށް  ކ ރިއަށްއިވީހާވެސް  މިނިސްޓްރީން  މަސަްއކަތް  ނިޒާމ   ޔ ެގންދި  ލ މ ެގ  ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  މަށް. 

ޔާ ގ ޅޭ އިދާރާތަކ ެގ މަޝްވަރާ   ޮގތ ެގ ަގާވއިދ  ކަމާ  ކޮށް ސެޓިފަިއކ ރާނެކ ރެވޭ ސާމާނ  ޓެސްޓ ގާއިމ ކ ރ މަށް ބޭނ ން

ލޮޖީަގއި  އެންޑް ޓެކްނޯ  ، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއންވަޔަރަންމަންޓްއިލ އެކ  ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ެއކ ލަވަ

ކ ރެވޭނެ  ކަންތައްތައް ޓެސްޓ   ކ ރެވޭނީ އެ ކަންތައްތައް ރެގިއ ލޭޓ  ދެންނެވ މަށް. ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ެގ މިންަގނޑާބެހޭ

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނައިދެއްވ މަށް    2020ެއކަމަށް ބޭނ ންާވ ފައިސާ    ، ކަމަށް ވާތީ  ފެސިލިޓީއެއް ާގއިމ ކ ރެިވެގން

ާވ އެމަރޖެންސީ ާގނޫނ (ެގ ދަށ ން ލާޒިމ )ކްލައިމެޓް    9/ 2021އި ދެންނެވ މަށް. އަދި ާގނޫނ  ނަންބަރ   ގަ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީ

އެކ ލަވަކާ  ،ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓ   ފަިއސާ  އިބަން  ބޭނ ންވާ  ހިމަނައިދެއްވ މަށް    2023ލ މަށް  ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ  ވަނަ 

ިއ މައިަގނޑ  ޮގތެްއގަ   ،މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީަގއި ދެންނެވ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެން މިޮގތަށް މި ވާހަކަތައް ބަޔާންކ ރި ސަބަބަކީ

ބައެއް ރިސޯސް ދަތިކަމ ެގ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްފަިއވާތީވެ. އާދެ!    ،ބައެއް މ ައއްސަސާތަކ ން ފަިއސާެގ ދަތިކަމ ެގ ވާހަކަާއއި

ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންތައްތަކަށް  ހ ރިހާ  ދަންނަވަކޮމިޓީެގ    މި  އަޅ ަގނޑ   ގ ޅޭލާނަން.  އިނިންމ ން  މައްސަލައާ  ޮގތ ން    މި 

އިދާރާއާ ބައްދަލ ކޮށް ކޮމިޓީއަށް    3ގ ޅޭ    ކަމާ  ،މެންބަރ ން ފާޅ ކ ރައްވާފައިާވ ޚިޔާލ ތަކާއި  ،ކޮމިޓީަގއި ކ ރި މަޝްވަރާތަކާއި 

ހިމަނަ މަޢ ލޫމާތ ތައް  ކަންކަމާ  ،އިލިބިފައިވާ  ފާހަަގކ ރެވ ނ   ކޮމިޓީއަށް  ގ ޅިެގން  ރިޕޯޓ     މައްސަލައާ  ކޮމިޓީެގ  އެކ  

ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތެއް ނިންމަވައިދެއްވ މަށް މި   ،ަގއި ބޭްއވ2022ިޖޫން    26ދި ތަޅ މަށް ފޮނ ވ މަށް  އެ   މަޖިލީހަށް 

އަހަރ ެގ   މި  މެންބަރ ންެގ    11ކޮމިޓީެގ  ބައިވެރިވި  ވޯޓ ަގއި  ހާޒިރ ވެ  ވަގ ތ   އެ  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ަވނަ 

މެދ  ޮގތެްއ    ތަކަށް މި ރިޕޯޓާމ ނީ. ވީމާ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮ ންން މި މައްސަލަ ނިގ އިއްތިފާ 

މި ރިޕޯޓ     ،މަތީން  ވަނަ މާއްދާެގ )އ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ  111ނިންމަވައިދެްއވ މަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  

ހާޒިރ ވި މެންބަރ ން  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  އަދި  ހ ށަހަޅަން.  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހަށް  ޖަދ   މި  ރިޕޯޓ   ަގއި  1  ވަލ ޮގތ ެގ 

  ބަރ ން ދެއްިވ ެއއްބާރ ލ މަށް ވަރަށް ންއަދި މި މައްސަލަ ނިންމ މަށް ކޮމިޓީެގ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެބަޔާންކ ރެވިފައިވާނެ.  

ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އަދި މި ދައ ރ ެގ ތެރޭަގއި މި މައްސަލަ ނިންމައިދެއްވ މަށް އިދާރީ ބޭފ ޅ ން ވެސް ކޮށްދެއްވި 

 އެކ  ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.   ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާމަސައްކަތަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ބަހ ސްކ ރ މ ެގ  ހ ޅ ވައިލަނީ    ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

ފ ރ ޞަތ . ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެްއ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  އެބަ އަރ ވަން. ައޅ ަގނޑަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅީ ިއއްޒަތްތެރި  

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .   ންނަމަވެސް، ވިލ ފ ށީނ ަގތިއްޔާ. އެހެއިދިވަޑަމެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެ
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ހެދ މ ެގ މި މާއްދާ    ަގވާއިދ   ، ެއއް ިމއީކައަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް ދަްއކާ ވާހަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ވާ  މި މި  ލިޔ މ ން  މި  ާގނޫނ ަގއި  ބޭސްޓްނިޮގތަކީ،  މީހ ން  އެ  ދެން  ބާންނ ރީތަކ ން  ާގނޫނ ެގ  ކަންތައްތައް  ރ  ވާ 

އެހެންވީމާ،  ކެނ ހަދާ.  އެބަ  ަގާވއިދ   ފާިމ  ޑޭވަރަށް  ފެންސްާގނޫނ ތައް  އަޅ ަގނޑަށް    މިހާރ   ޮގތ ަގއި  ނަކ ރާއިރ  

އެހެންނޫނީ ދޭ މިނިސްޓްރީތަކ ން ހެދޭނީ.  އިންގ މަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާޮގތ ން ާގނޫނ  ހި  ިއދާރީ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ލިޔަންެވއްޖެ

ަގާވއިދ  ނ ހެދި ދިގ ލައިެގންދަނީ. ދެން ވާނ ާވއެއް ނޭނޭގ  އެއްބައިހަމަ   .  ހޭ ޮގތެއް ނޭނޭގ. މީހ ން އ ޅެންޖެފަހަރ  

ޖޫޖޫ ވަނީ.  ވެސް  މީހ ންރިމަނާ  އެ  އިތ ރ ވެެގންދަނީ.  އަރާވަރ   ޖޫނަރިމަނާއަށް  ވާށް  ނޭނޭގ  ރިމަނާ  ވެސް  .  ކަމެއް 

ޖެހޭ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ ރައްޔިތ ން   އެހެންވީމާ، މިހެން ހ ންނަ ކަންތައްތައް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ

މައް  ަގާވިއދ  އެއީ ޗައެ  ހިމަނަން.  އެ ކަންތަްއ  ާގނޫނ ަގއި  ވެއްޖެްއޔާ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް  ހިންަގންނ ާގނޫ ؛ށް     

  ނެއް ތަށް ހެދޭ ގަވާއިދަކަށް ެވެގންޮގވާ  ލ މް ބަދަހޫލެއްަގއި ާގނޫނ ަގއި އެ ބ ނާ މަފް ހާހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދަކީ ެއްއވެސް  

އެ ކަންކަން ކ ރ މަށް   ،ޔާރީތައް ެވެގންއްޮގތ ން އެ ާގނޫނ  ހިންގ މަށް ދެން ވާންޖެހޭ ތަ  ނ ވާނެ. އެ ަގވާއިދަކީ އިދާރީ

ވާނީ.   ންޖެހޭހެދެ ދަންނަވާ  ގަވާއިދަކަށް  ވެސް  އިތ ރަށް  މީެގ  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ     ލަންއަދި  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ބޭނ ން 

ތަކެްއ  އް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އައިސް އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އިޞްލާޙ ތަކެއް މި ހ ށަހެޅެނީ. އިޞްލާޙ ބިލެ  ންއަޅ ަގނޑ މެ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތ ން ވެސް ިއޞްލާޙ ތަކެއް  އަނެއްކާ    ،ބެހޭ ާގނޫނ  ވެސް މި އޮތީ  އްކާހާރ  ހެނީ. މިހ ށަހަޅަ

ފެއްފޮނ  އަޅ ަގނޑަށް  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށްޮގ  ންނަވާފަ.  ކަންތައްތައް  މި  ރަނަގޅަށް    ،ތ ަގއި  އެންމެ  ކަންކަން  މި  ނޫނީ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ނިންމ މަށްފަހ ނިން  މިޓީކޮ ެގންދެވޭނީ  ބިލ   އަ  ،ންމާ  ވެސް  މެންބަރ ންނަށް  ހ ށަހަޅަން  ދި  އިޞްލާޙ  

އެ ހ ށަހަޅާ އިޞްލާޙ ތައް އަނެއްކާ ކޮމިޓީއަށް ެގންޮގސްެގން    ،އި ފަމ އްދަތެއް ދީގ ޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް    ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ

ފ ށ ނާރާ ޮގތަށް ދާނީ. މިހާރ     އާއް މާއްދާ އަނެ  އާއިެގންނަންޖެހޭނީ. އޭރ ން އެްއ މާއްދާން  ކޮށްފައި ދެއޭތި އިންކޯޕަރޭޓ  

ރާ ޮގތްވެފަ.  ފ ށ އަ  އާްއ މާއްދާާއއި އަނެްއ މާއްދާއެންނާނީ  ން ބަލައިލާއިރ ަގިއ އޮއިޞްލާޙ  ފާސްކޮށްެގ  ، ޮގތަކީ  ވާނެ

އެ  ބިއަސްލ    ބަދަލ އޮ  މްހޫަމފްބ ނާ  ލ ަގއި  ައޅ ަގނޑ ންނާނީ  މިފަދަ ކަންތައްތައް  ޖެހޭ    މެން އެބަވެފަ. އެހެންވީމާ، 

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަންތައްތައް ެގންދެވޭތޯ ބެލ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ އި މިޮގތަށް މި ފަތާނަގއި ވިސްނާ  ތްށް އޮކ ރިއަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 
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ފީފ  ދެންމެ ދެއްކި ވާހަކައަށް.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޢަ  ވިލ ފ ށީތާީއދ ކ ރަން    100%އާދެ! އަޅ ަގނޑ   

އި ވަރަށް ސާފ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދިޔަީއ  ަގޤާނޫނ ައސާސީ އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ ކ ރަމ ން ދިޔައިރ  ؛ތްތެރި ރައީސްޒައިއް 

ިމއަދ  ައޅ ަގނޑ   މިސާލެްއެގ ޮގތ ން    ،ކޮށްފައިއެ ާގނޫނ  ވ ޖޫދ   ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގނޫނެއް އ ފަންކޮށްފައި  ،ބ ނަމ ން

ެއ ދޭތި ގ ޅ ވަިއެގން ހެދިފައި   ؛ަގާވއިދ   ންޑިރެސްޕޮންާގނޫނާިއ ކޮ  ،މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި   ،ންވޭ ނ  ބޭންޮގވާލަ

  ، ނ  ހަދާފައި ފޮނ ވީމާއަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ން ާގނޫ ؟ހ ރިތޯ  ރ ވާފައި އެބަކ ބެންޑ   ށް ާގނޫނ ކައް ކިހާވަރަތަ ގަވާއިދ   ހ ރި

ާގނޫނ  ަގ ހަދާލަނީ  ޮއޅޭަގާވއިދ   މާނަ  އެްއޗެްއ  ބ ނާ  ިއއްޒަތްތެރި   .ޮގތަށް  ިއ އެ  ާގނޫނެއް އ ފަންކ ރަނީ.   މ ޅިން އާ 

ވަނީ. ން ށްތޯ ލައިކަާގނޫނ ތަކާ ކިހާވަރަ   ،ޮގތް  ޖެހޭ މިހާރ  ރާއްޖޭެގ ަގާވއިދ ތައް ހ ރި  ދ  ކޮމިޓީން ެއބައިަގވާ ؛ރައީސް

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހެދި ާގނޫނ   ،އަމިއްލައަށް ާގނޫނެއް ހަދަިއެގން ހ ންމީއެ  ތަނ ން ހަދާފައި ދޫކޮށްލީމާ ާގނޫނ  މި

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނ ކ ރަމޭ. މިއަދ  މި ދައްކަންޖެހެނީ މި ވާހަކައޭއަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލެއް  އްޗެއްއޭ  ؛ބަދަލ ކޮށްެގން

ަގވާއިދ  ލަސްވ މ ެގ ސަބަބ ން    ،އިދ ތައް ނެހެދިެގންއް ެގންނައިރ  ަގވާ ތަކެާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ބެހޭ    ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ

ފާރި ފ ނޑިެގންދާއިރ  ވެސް އެްއކަލަ ަގވާއިދ   ޔަމިނަކައްޗެއް އަރަމ ން ވި  ،އަނެކައްޗެއް އަރަމ ން  ،ރިމަނާތައް އަރަމ ންޖޫ

އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކ ން އެ   !ނެތްތާއް  މެހެދ މ ެގ ބޭނ އިދ  ތާށިވެފަ. ާގނޫނ ތާށިވެފަ. ަގވާ

މި   ން އޮޕަރޭޓްވާންވީ. މި ރާއްޖޭަގއި އޮޅ ވާލަިއެގން އެކަންތަނ    ޔަންވީ. ެއ ތަނ ެގ މެނިފެސްޓޯ އެދ  ލިއިތަނެއްެގ ަގވާ

 ހަދައިެގން  އްށް ބޭނ ންވާހާ ަގާވއިދ ތަށ ން އެއިރެްއަގިއ އޮންނަ ސަރ ކާރަދަެގ  ންނަ އެްއޗެއް ަގވާއިދ  އޮކ ރަނީ. ާގނޫނ ަގިއ  

 ؛ރި ރަީއސްވާލައި ދާ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރާ މައްސަލައެކޭ. ިއއްޒަތްތެކަނޑ  މ ޅި ާގނޫނ ެގ ބާރ 

ދި އަ އެބަޖެހޭ.  އ ފ ލަންންމާޒިކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން    ނ ާވނެ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ މިކަން ތަކ ރާރ ވިޔަދީެގން

މި ލަިއނަ  ސަރ ކާރާ  ފޯމިއ ލާކ ޕްދޭތެރޭަގއި  ހ ށަހެޅި  އެ  މެންބަރ   ދެންމެ  އަޅ ަގނޑ     ރަން  ކަމަށް  ރަނަގޅ   ވަރަށް 

  ބޭ ރާއްޖެ ހިންގ މަށް ޓަކަިއ ާގނޫނ  މި ހަދަނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ހޮވާފައި ތި ؛. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްރަންަގބޫލ ކ 

ފަރާތަކަށް  ބާރެއް ެއއްެވސް  ެގ  ާގނޫނ  ހެދ މ ެގ ބާރ  އޮންނަނީ. އޭެގ ބާރ  ކަނޑ ވައިލ މ   ނަށް ަގނޑ މެންމެންބަރ ން. އަޅ 

 ލ މާއި. އެ ވާހަކަ ދަންނަވަ ަގއިެއއްެވސް ފޯމެޓެއް  އެއީ  !ނޯންނާނެ ޤާނޫނ ސަސާސީަގިއ. އެކަން ހަނދާން ބަހައްޓާތިދީފައެއް  

 ޓ ނ ވާނެ...އެކ  މި ކަންތައް ރިޕީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިއަދ ެގ ވޯޓަށް އެހ ން   މއަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަވާފަިއާވނެ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން

މިނެޓ  ލަސްވެެގން ހިނގައްޖެ. ދެން އަދި އަޅ ަގނޑ މެން    15،  ސްަގއި ައޅ ަގނޑ  ބާްއވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެ  2:45

މަކަށްފަހ  ލ މިނެޓ ެގ މެދ ކަނޑާ  15  ،ކޮށްފީމ . އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީދަަގއި މިހާރ  ވެސް ހޭނައިރ  މިކަމ ވަރަށް ިގ
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މެންބަރ ން  3:15 އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ފަށަން.  އަހަން  ޯވޓަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ހޯލަށް   3:15ަގއި  އަށް 

 ހާޒިރ ެވވަޑައިަގތ މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. 

 

 { އަށް 13:21އިން  15:00 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( މަދ  ނަޝީދ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައް  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ހ މަށް ހ ރި  . ވޯޓަށް އ10ެ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

މިއީ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި ދައ ރ ެގ އެންމެ ފަހ  ދަންފަޅި.   !ޢަލައިކ މް. މަރ ޙަބާ  `. އައްސަލާމް

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ؛ންޖެހޭ. ފ ރަތަމަ ވޯޓ ވޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  އެބަ އަހާ  28މިހާރ  ދެން އޮތީ ވޯޓަށް އެހ ން. މިއަދ   

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ    99/2ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،އިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާހިތަދޫ މެދ  ދާ

ާގނޫނ ( ގ ޅޭ  ނިންމިޓޫރިޒަމާ  ކޮމިޓީން  އިޤ ތިޞާދީ  ދިރާސާކޮށް  ބިލ   ެގނައ މ ެގ  ިއޞްލާޙ   މަޖިލީހ ން   އަށް  ޮގތަށް 

 ދެްއވ ން ެއދެން. ވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ފާސްކ ރ މާ މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނި

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 56    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 50    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    50     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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  26      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހާޒިރ ެވ .  87  ،ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ   ގ ޅޭ ޮގތ ންެގނައ މ ެގ ބިލަޓޫރިޒަމް ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ 

ވޯޓ ަގއި  ެމންބަރ ންިއއްޒަތްތެރި    56  ތިއްބެވީ ކަމަށް  ންމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  50ބަިއވެރިެވވަޑައިަގތީ  .  ނ ފެންނަ   .

ޯވޓ އިްއޒަތްތެރި  ވޯޓ ދެްއވި   ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  އިްއޒަތްތެރިމެންބަރަކ   ވޯޓ ަގއި  ެވސް  މެންބަރަކ     ނ ދެއްވާ  ނެތް. 

 ފާސްވެއްޖެ. އެހެންވީާމ، މި އިޞްލާޙ     ވޯޓ .   26ނީ  މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަިއއްޒަތްތެރި    50  ވަޑަިއަގތީބައިވެރިވެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ   ދެވަނަ  ފަރާތ ން ؛މިއަދ ެގ  އަޙްމަދ     ،ސަރ ކާރ ެގ  ޙަސަން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިނގ ރައިދޫ 

ފެއްދ ން ިގންތިކ ރ ާމއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށް ޤައ މީ ތަރައްޤީއާިއ ތަރިކަިއެގ  ފަންނީ އ    ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް  ގ ޅޭ ޮގތ ން އިއްޒަމަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ    ށްޮގތަ  ކޮމިޓީން ނިންމި

 ވޯޓ  ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 56    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 53    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 :  

    53     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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  27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަންނީ އ ފެއްދ ން   ،އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

 ގ ޅޭ  މާޮގތަށް ފާސްކ ރ   ޤައ މީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީން ނިންމި  ިގންތިކ ރ މާއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށް

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ   56. ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ  87 ،ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީޮގތ ން 

ދެްއވައިފި. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ނ ދެއްާވ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވޯޓ   53ކަމަށް  

ވޯޓ  ފާސްވ މަށް    27ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.    53ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިެވވަޑައިަގތީ    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް

 ބޭނ ންވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލ  ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ   ފަރާތ ން ؛ތިންވަނަ  މެންބަރ     ،ސަރ ކާރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ރާޢީމަކ ނ ދޫ    ، އްވާފަިއވާހ ށަހަޅ   މ ޙައްމަދ  

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  ބިލ  ދިރާސާކޮށް    ވާމީ ިވޔަފާރިކ ރ މ ެގގ  މ ެގ ބިރ ހީވެފައިވާ ދިރޭތަކެތީެގ ބައިނަލްއަ ޔ ނެތިދި

ޗޭންޖ  ނިންމި  ކްލައިމެޓް  ޮގތ ން  މާފާސްކ ރ މަޖިލީހ ން  ޮގތަށް    ކޮމިޓީން  ގ ޅޭ  މެންބަ  ރ ންނަށް އިްއޒަތްތެރި 

 ދެއްވ ން އެދެން. ށް ޯވޓ ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 54    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

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

    54     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        : ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ން މ ޙައްމަދ     ،ސަރ ކާރ ެގ  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މ ެގ  ޔ ނެތިދި  ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ރާޢީ  މަކ ނ ދޫ 

ބައިނަލްއަ  ދިރޭތަކެތީެގ  ދިރާސާކޮށް  ގ ބިރ ހީވެފައިވާ  ބިލ   ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ  ކްލައިމެޓް  ވާމީ  އެންޑް  އެންަވޔަރަންމަންޓް 

ކީ އަދަދަ  ޮގތަށް މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ  ޗޭންޖ  ކޮމިޓީން ނިންމި

  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.   54އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ    58. ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ  87

ވޯޓ ދެއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ނ ދެްއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް   ނ ފެންނަ ކަމަށް 

ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި ބިލ     28ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ    54ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގތީ  

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ރ ެގ ސަމަޑ ކަމ ން އިޤ ތިޞާދަށް ކ ރާ ނޭދެވޭ އަލިެގ ބ19ަ-ވަނަ ވޯޓ . ކޮވިޑ    4މިއަދ ެގ    !މާފ ކ ރައްވާ  ؛ޓަމްއިއެޖެންޑާ އަ 

މޮރިޓޯރިއަމް ދިނ ން އެދިވަޑަިއެގން ފ ަވއްމ ލަކ   ނަާގފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް  ނ ރިވ މ ެގ ޮގތ ން ލޯސަބަބ ން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެ

ދިރާސާކޮށް މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން   ،ކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަގރާރ ދެ

 ދެްއވ ން އެދެން.  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވޯޓ  ނިމ ނ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :
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 58    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00     އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

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

    53     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަލިމަޑ ކަމ ން ިއޤ ތިޞާދަށް ކ ރާ ނޭދެޭވ އަސަރ ެގ ސަބަބ ން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން ލޯނ  ެގ  19-ކޮވިޑ  

ނަާގފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް މޮރިޓޯރިއަމް ދިނ ން އެދިވަޑައިެގން ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ   ދިރާސާކޮށް މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ނިންމިމ މްތާޒް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަގރާރ   

އަދަދަކީ ޖ މ ލަ  މަޖިލީހ ެގ  ކަމަށް  87  ،ނަތީޖާ.  ފެންނަ  ވޯޓ ދެއްވި   53.  ކަމަށް  ނ ފެންނަ  މެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި 

ންބަރަކ  ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިެވވަޑައިަގތީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ނ ދެްއވާ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 ޯވޓ . އެހެންވީމާ، މި ަގރާރ  ފާސްވެއްޖެ.  28އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ   53

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ    5 މ ރާޖާ ؛ވަނަ  މ ސާރަ  ސަރވިޝަ ޖ ޑީ  އެދިވަޑަިއެގންކޮށްދިނ މަށް  މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ  މިޝަނ ން ކޮ  ސްލް 

މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ 

އަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ    5.1ވަނަ މާއްދާެގ    5  ޓ ެގރިޕޯ، މި  މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން ހ ށަހަޅ އްވާ 

މާފ ކ ރައްވާ  ގ ޅޭ  އިޞްލާޙާ އެދެން.  ވޯޓ ދެްއވ ން  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި    !ޮގތ ން 

ކ ރީަގއި ވެސް ވިދާޅ ވަފަ ާގތ ަގއި  ބ ނެވިއެ    ،އި އޮތީ އަޅ ަގނޑ   ަގއި    5.1ެގ  5  ދާމާއްރިޕޯޓ ެގ  ދިޔަ  ކިޔ ްއަވއްޗޭ. 

މ ސާރަ މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ  އިނާބަޔާންކ ރާ  ރިޕޯޔައާއި  މި  ހ ށަހެޅ ން.  ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ަމށް  އަންނަނިވި  ގެ ޓ ތްތައް 

 ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  !މާފ ކ ރަްއވާ  !އާން ؛ބ ނެފައިވާ   ން ކަމަށްއެލަވަންސް އ ނިކ ރ   ަގއި ރިސްކ 4.4

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޙ ސައިން ޙިސާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ
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ންެގ  ޓ ރާ މެޖިސްޓްރޭކ ަގއި ބަޔާން  5.1ެގ  5ދިޔަ ރިޕޯޓ ެގ މާއްދާެގ  ބ ނެވި  ރި ރައީސް. އާދެ!ތެއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތް

އިނާޔަތްތައްމ ސާރަ އިޞްލާޙ ކ   އާއި  ޮގތަށް  ހ ށަހަޅަމޭއަންނަވި  ރިޕޯޓ ެގ  ރަން  މި  ރިސްކ    4.4.  އެލަވަންސް    ަގއި 

  ، ޖިސްޓްރޭޓ ންެގ އަސާސީ މ ސާރައިން މަދ ނ ކޮށްަގިއ ހ ށަހަޅާފައިާވ ޮގތަށް މެޓ ކަމަށް ބ ނެފައިާވ ައދަދ  ރިޕޯއ ނިކ ރަން  

  ، . ސަބަބަކީހ ށަހަޅަމޭ  މަށްއިން އ ނިކ ރ ންގ އެލަވަންސް ވިަގއި ބަޔާންކ ރާ ލި   4.4.2ެއއީ ރިޕޯޓ ެގ   ؛އިތ ރ ކ ރެވިފަިއވާ

ިމފަދަ އިތ ރ  އިނާޔަތްތައް ހިސާބ ކ ރ ރއަސާސީ މ ސާރައަކީ ޕެންޝަނާއި ރިޓަޔަ ަގިއ ވެސް ެގންގ ޅޭ މ މަންޓް އަދި 

އިޞްލާޙާ  .ވާތީ  މަށްއަސާސްކަ ިމ  ހ ށަހަ  އަދި  ރިޕޯޓ ން  އަދަދަކަށްޅާއެކ   ޖ މ ލަ  ެއްއވެސް  ބަދަލ ެގ  ނ   ފައިވާ  ވަތަ 

 އީސް. ރައިންސައްތައަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާއެވެ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ   ؛ކ  ހ ރި ނަމަރަޙަށް ތާއީދ ކ ރައްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަޞްލާޝ ކ ރ އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އެ އި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

 ށް.ލާޙަ ިއޞްން އެރައަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    އި، ރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަތެރި މެންބަރ . ތ ޅާށދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 ވ ން މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއް   ތްތެރިޮގތ ން ިއއްޒަ  ގ ޅޭ  އިވާ ިއޞްލާޙާމެންބަރ  ތާއީދ ކ ރައްވާފަ 

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޙ ސައިން ޙިސާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 55    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 :  

    55     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

)ށ(  93 މާއްދާެގ  މާއްދާ  ،ވަނަ  އިނާޔަތްތަްއ   5.1  ެގ5  ރިޕޯޓ ެގ  މ ސާރައިެގ  މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކޮށްފައިވާ  ދޫކާށި  އި،ރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅަތެރާެގ ިއއްޒަތްއިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ތ ޅާދޫ ދާއި

އިްއޒަތްތެރި    59  ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ.  87  ،މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.    ޮގތ ން  ގ ޅޭ  އިޞްލާޙާ

މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި އިްއޒަތްތެރި  . ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  55  ފެންނަ ކަމަށްމެންބަރ ން.  

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް.ޮގތަކަށް ވޯޓ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.   55ޑައިަގތީ  ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވަ  ނ ދެްއވާ 

 ފާސްވެއްޖެ. ޯވޓ . އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙ    28ނީ ބޭނ ންވަ ފާސްވ މަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަންބަރ  ޤާޟީންނަށް 7 ؛ވޯޓ   ކޯޓ ެގ  ކްރިމިނަލް  ޯވޓ .  މ ސާރަ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   ...ވަނަ  މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ 

މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީން    ،އްސަލަވާ މަސް ކޮިމޝަނ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައި ކޮށްދިނ މަށް އެދިވަޑަިއެގން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިމ ރާޖާ

އެކ  ފާސްކ ރަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން   ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހ ން ެގންނެވި އިޞްލާޙާ  ނިންމި

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 53    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    53     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ގ ޅޭ   ޓާމާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯ  ،ރީ ކޮމިޓީން އެދިއަޮގތ ން ޖ ޑީޝި   ގ ޅޭ  މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ މ ސާރައާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ    59  ބީހާޒިރ ެވ ތި.  87  ،މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  ޮގތ ން ނެގ ނ 

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް    53ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވީ  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް   53ބަރަކ  އެބައިން. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވަޑައިަގތީ  ނ ދެްއވާ އެއް އިްއޒަތްތެރި މެންވޯޓ 

 ވޯޓ . އެހެންީވމާ، މި އިޞްލާޙ  ފާސްވެއްޖެ.   27ބޭނ ންވަނީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގން ޑައި އްވ މަށް އެދިވަކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ޤާޟީންނަށް ސްޕެޝަލް ޑިއ ޓީ އެލަވަންސެއް ހަމަޖައްސަވައިދެ  ؛ވަނަ ވޯޓ   7

ޮގތ ެގ   މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ނިންމި   ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ

  އެދެން.ޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން  ރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަތެޮގތ ން ިއއްޒަތް  ގ ޅޭ  ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 57    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 :  

    57     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ޤާޟީންނަށް ސްޕެޝަލް ޑިއ ޓީ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވ މަށް އެދިވަޑައިެގން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  

ޮގތ ން    ގ ޅޭ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓާ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ނިންމި  ،ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ

ިއއްޒަތްތެރި    59ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ    .87  ،މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ  ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ދެއްވިވޯޓ  ކ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  57މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް  

ވޯޓ  ޮގތަކަށް  މެންބަރަކ ނެތް. ވަކި  ިއއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވަޑައިަގތީ    ވެސް ނެތް.  ނ ދެއްވާ  ިއއްޒަތްތެރި    57ވޯޓ ަގއި 

 ވޯޓ . އެހެންވީމާ، ިމ އިޞްލާޙ  ފާސްެވއްޖެ. 29މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  19- އެޖެންޑާ  ންޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީއްޔިތ ންެގ  އި ދިވެހި ރަންެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚާބ ަގތ ރަްއޔި؛ ވަނަ ވޯޓ   8މިއަދ ެގ  

 ނ ދާދ  ސަރ ކާރ ން ފ އްދަމ ންއ ވީ ވަ  އަގ  ހޯދައިދިނ މަށްދ ތަކ ެގ ތެރެއިން މަހަށް ހަމައ މެނިފެސްޓޯެގ ދަށ ންވެފަިއވާ ވަ 

ތެރި  އިްއޒަތް ދާއިރާެގ މަޑަވެލީވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން    179، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  އިށް ފާހަަގކ ރައްވަ ކަމަ

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ    އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމި   ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް  ފިރ ޝާން  ޙ ސައިން މެންބަރ 

 ން އެދެން.  ންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގ ގ ޅޭ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލި   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      އަދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި    59ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ   . 87 ،މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ  ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.ތ ން  ޮގ ޅޭގ    އ19ާ-އެޖެންޑާ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި   58މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ  

ނ ދެއްވާން ބޭނ ންވެަވޑަިއެގންނެވި ެއއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ 

ބޭނ ންވަނީ    58ބައިވެރިވަޑައިަގތީ   ފާސްވ މަށް  މެންބަރ ން.  އެޖެންޑާ  30ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،    ގ ޅޭ   އ19ާ- ވޯޓ . 

 ޮގތ ން ހ ށަހެޅ ނ  ަގރާރ  ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

ާގނޫނ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ރަޝީދ   މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅީ  ،ރ ެގ ފަރާތ ންކާސަރ 

ާގނޫނ )  2019/14ނަންބަރ    މަސްވެރިކަމ ެގ  ިއޞްލާޙ (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ށް  ދިރާސާކޮށް،  ބިލ   ެގނައ މ ެގ 

ޮގތ ން    ގ ޅޭ  ާއިއ ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތަށް މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާޤައ މީ ތަރައްޤީ  ،އާއި ކޮމިޓީ

 ތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްން އެދެން. އިްއޒަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ރަޝީދ   މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅީ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް 

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

    57     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ާގނޫނ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ރަޝީދ   މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅީ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ާގނޫނ )  2019/14ނަންބަރ    މަސްވެރިކަމ ެގ  ިއޞްލާޙ (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ެގނައ މ  ށް  ދިރާސާކޮށް،  ބިލ   ެގ 

ޮގތ ން    ގ ޅޭ  ިއ ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ފާސްކ ރ މާއާޤައ މީ ތަރައްޤީ   ،އާއި ކޮމިޓީ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.    59ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ    .87  ،މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ  މަޖިލީހ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް   57ފެންނަ ކަމަށް  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް    57ނ ދެްއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވަޑައިަގތީ  ވޯޓ 

 ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި ބިލ  ފާސްވެއްޖެ.   29

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަލްފާޟިލް   ،މަތީން  ވަނަ މާްއދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގ  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ހ. ޢަލީ،  ތަސްމީން  ސިންަގރ ވާމާެގ    އަޙްމަދ   އޮފް  ހ ންނަާވ  ރިޕަބްލިކް  ކަނޑައަޅާފައި  ދިވެހިރާއްޖެިއން  ޕޫރަށް 

 ޮގތ ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.   ގ ޅޭ ސަފީރ ކަމަށް ހަމަޖެއްސ މާ
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    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 :  

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޙްމަދ    ސިންަގރޕޫރ ަގއި ހ ންނަވާ ސަފީރަކަށް ހ.ރ ވާމާޭގވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ައސާސީެގ  

ހާޒިރ ވެ ތިއްބެީވ    .87  ،މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.    ގ ޅޭ  ތަސްމީން ޢަލީ ހަމަޖެއްސ މާ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވޯޓ ދެއްވައިފި. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ    58ންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް  ިއްއޒަތްތެރި މެ  59

ނ ދެްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއަގތީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ 

ވޯޓ . އެހެންވީމާ، ފާސްެވއްޖެ. އެހެންކަމ ން، އަލްފާޟިލް    30  ބޭނ ންވަނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް  58

ހ ންނަވާ  ކަނޑައަޅާފައި  ދިވެހިރާއްޖެިއން  ސިންަގރޕޫރަށް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ހ.ރ ވާމާެގ  ޢަލީ،  ތަސްމީން  އަޙްމަދ  

ސަފީރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް   ،ިއަގންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ. އަޅ ަގނޑ ފެނިވަޑަހަމަޖެއްސެވ މަށް    ސަފީރ ކަމަށް

 ބާ ދަންނަވަން. ޙަމަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ފ ލ ހ ންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން   އިކޯޕަރޭޓިވް އަދި ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަިއޓީ މެދ ވެރިެވެގން ސިފައިންނާ  ެގސިފައިން

މަޝްރޫޢާ ފ ލެޓ ތަކ ެގ  އަޅަމ ންެގންދާ  އޯންހ ޅ މާލޭަގއި  ސްޓޭޓް  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ގ ޅިެގން    ޑް  

ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް    ގ ޅޭ  ޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަ  އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ނިންމި

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 55    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 :  

    55     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.   ޕޫރަށް އަޙްމަދ  ތަސްމީން ޢަލީ ހަމަޖެއްސ މާ ގ ޅޭންމ . ސިންަގޢާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން

ސިފައިންެގ ކޯޕަރޭޓިވް އަދި ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީ  އާދެ!   ؛ބެހޭ ބިލ   ހެއްކާ ؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ   ،ރަކަށްސަފީ

 ގ ޅިެގން  މެދ ވެރިެވެގން ސިފައިންނާ ފ ލ ހ ންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ހ ޅ މާލޭަގއި ައޅަމ ންެގންދާ ފ ލެޓ ތަކ ެގ މަޝްރޫޢާ

ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ން ޮގތ ެގ    އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ނިންމި  ޑްހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ސްޓޭޓް އޯން

ފެންނަ ކަމަށް   .59  ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ.  87ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ     ގ ޅޭފާސްކ ރ މާ

މެންބަރ ން  55ވީ  ވޯޓ ދެއް  ވޯޓ ދެްއވި  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް  ނ ފެންނަ  ޮގތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި  .  ވަކި  ނެތް.  ެމންބަރަކ  
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ފާސްވ މަށް   .މެންބަރ ންިއްއޒަތްތެރި    55ވަޑައިަގތީ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވެ ވެސް  މެންބަރަކ     ޒަތްތެރިނ ދެްއވާ ިއއްވޯޓ 

 ފާސްވެއްޖެ. ވޯޓ . އެހެންީވމާ، މި ރިޕޯޓ    28ނީ ބޭނ ންވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތ ެގ    ރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމ ނ އަބެހޭ ބިލ  ޖ ޑީޝި  ހެއްކާ ؛ގ ޅޭ   އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ ހެއްކާ

ވަނަ މާއްދާެގ    93އަރ ވަނީ  . އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ މި ފ ރ ޞަތ މަށްރިޕޯޓަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކަށް ވޯޓަށް އެހ 

މަތިވެރި ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއޞްލާޙ  އަނބ ރާ ެގންދަވަން   ؛)ހ(ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ އިޞްލާޙެއް

 ބޭނ ންވެވަޑައިނ ަގންނަވަންޏާ އެ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަން.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ހ ށަހަޅާ   ރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިއަބެހޭ ބިލ  ޖ ޑީޝި   ހެއްކާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ނަވ61ައެ ބިލ ެގ    ،ކޮށްފައިވާލާނަން. ތިރީަގއި ނަކަލ އިދެ އިޞްލާޙެއް އެބަ އޮތް. ފ ރަތަމަ އިޞްލާޙ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ

އ ނިކ ރ ން.   )ޅ(  ނަންބަރ   ާގ  -)ޅ(   ެގ61މާއްދާެގ  ބޭންކިންދި)  24/ 2010ނޫނ   ާގނޫނ (ަގިއ    އާވެހިރާއްޖޭެގ  ބެހޭ 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ބޭންކ ތަކ ން ބަލަހައްޓާ ރެކޯޑ . ދެވަނަ އިޞްލާޙ .   ، މަތީން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތ ެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އ ސްތާޛ    ،ރީ ކޮމިޓީެގ ރައީސްއަރ ވަނީ އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . ޖ ޑީޝިއަ ފ ރ ޞަތ   އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މި

 އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ. 

 

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

 ވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޒަރީރ  އެ ހ ށަހެޅ އް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އި،ޝ ކ ރިއްޔާ. މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަ 

ގ ޅޭ  93ތާއީދ ކ ރަްއވާފަިއވާ   އިޞްލާޙާ  ެގނެވ ނ   )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މެންބަރ ންނަށް   ވަނަ  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތ ން 

 އެދެން.ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން  
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީމާ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 52    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 :  

    52     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ ނ  އިޞްލާޙ .  ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އ ނިކ ރ މަށް   61ގ ޅޭ ބިލ ެގ   ހެއްކާ

މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ    މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙ .   ިއ،ހ ށަހަޅ އްވަ

. ނ ފެންނަ ވޯޓ ދެްއވައިފި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  52. ފެންނަ ކަމަށް  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  60. ހާޒިރ ވެ ތިއްބެީވ  87

މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ނ ދެއްވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކ  ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި  

 ފާސްވެއްޖެ.   އިޞްލާޙ ވޯޓ . އެހެންވީާމ، މި    27ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   52ބައިވެރިެވވަޑަިއަގތީ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކަށް.  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ  93މިހާރ  ބިލ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ  މި އަހަނީ

ަވނަ މާއްދާއަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ     36ބިލ ެގ    ،)ށ(ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ އިޞްލާޙ   ވަނަ މާއްދާެގ  93ަގާވއިދ ެގ  

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ . ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނީ.   މަށްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ   36ބިލ ެގ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

  ގ ޅޭ   ތެއް އ ފެދިފައިވާ ަވކި ވާޤިާއއަކާހ ޞޫމާ ،ޝަފަހީ ހެކި ކަމަށް ބ ނެފައި އެ ވަނީ ؛ވަނަ މާއްދާ 36ޝަފަހީ ހެކި. 

 ދޭ ހެކިބަހަށެވެ.  ހ ރެ އެ މަޖިލީހ ަގއި އޭނާ އަނަގބަހ ން ޮގތ ން ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހަށް ހާޒިރ ވެ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

   މެންބަރ . 

 

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

 ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ތިނަދޫ  އި،ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަ   !ޝ ކ ރިއްޔާ 

ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  ރ ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަ  ވަނަ މާއްދާެގ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ  36ބިލ ެގ  ،  ތާއީދ ކ ރަްއވާފަިއވާ

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މެންބަރ ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ  މެންބަރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ތިނަދޫ ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 60    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: 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

  60ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ  .  87މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ   ؛ވަނަ މާއްދާއަށް ހ ށަހެޅ ނ  އިޞްލާޙ   37ބެހޭ ބިލ ެގ    ހެއްކާ

ކަމަށް   ފެންނަ  މެންބަރ ން.  މެންބަރ ން   47އިްއޒަތްތެރި  ވޯޓ ދެއްިވ  ވޯޓ ދެއްަވއިފި  އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް  ނ ފެންނަ   .

ނ ދެްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއަގތީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ 

،  ވެސްއެހެންނަމަ ޯވޓ . އެހެންވީާމ، މި އިޞްލާޙ  ފާސްވެއްޖެ.  24ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ    47

އިްއޒަތްތެރި    60  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަދި މަޖިލިސް އަޑ އައްސަވާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވަޑައިަގތީ.    47 ، ހަމަ ޮގނޑިކޮޅ ަގއި  އި،މެންބަރ ން ހާޒިރ ވަޑަިއެގން ތިއްބަވަ 

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ . ހިތަދޫ އ ތ ރ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއި  37ބިލ ެގ  

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

ޝަފަހީ ހެކީެގ ޮގތ ަގިއ    -ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  37ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.    37ބިލ ެގ  

ވެ.  ދޭ މީހާ ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހަށް ހާޒިރ ވެ ހ ރެ، އޭނާެގ އަނަގބަހ ން އެ މަޖިލީހ ަގއި ދޭ ބަޔާނެބަލައިަގނެވޭނީ، ހެކިބަސް

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 
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 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން .  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ކާށިދޫ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  .  އަރ ަވންތާއީދ ކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ 

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ޖެހިަވޑަިއަގންނަވަނީ. ވެސް ހަމަ މިއަށް ފިއްތަވަން ތާއީދ ކ ރެްއވ މަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 ހ ށަހެޅ އްވި ިއޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.މެންބަރ  ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ،  އިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަ   ދާއިރާެގއ ތ ރ   ހިތަދޫ    ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް އަްއޑޫ  37ބިލ ެގ  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރައްވާފައިވާ ިއޞްލާޙާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް  

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ  މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އްވި 

  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 48    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    48     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 25      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ އ ތ ރ   ހިތަދޫ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް    37ބިލ ެގ  ހެއްކާބެހޭ     މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

ނެގ ނ  ޮގތ ން  ިއޞްލާޙާ ގ ޅޭ    ްއވިތާއީދ ކ ރެޖާބިރ   هللا ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،  އި ހ ށަހަޅ އްވަ

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް  60ތިއްބެވީ    ވަޑަިއެގންހާޒިރ ވެ .  87މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ:  

މެންބަރ ން  48  ވޯޓ ދެްއވީ ޮގތަކަށް .  އިްއޒަތްތެރި  ވަކި  ނެތް.  ެމންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ނ ފެންނަ 

ިއއްޒަތްތެރި   48އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވަޑައިަގތީ   ދެްއވާން ބޭނ ންވެަވޑައިނ ަގންނަވާވޯޓ 

 ވޯޓ . އެހެންވީމާ، ިމ އިޞްލާޙ  ފާސްެވއްޖެ.  25މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިޞްލާޙ    މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެންޭވރ ާގނޫނަށް  ގ ޅޭ    އްކާހެ ހ ށަހަޅ އްވާ 

 މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވަން.  އްވ ހ ށަހެޅ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެންވޭރ 

ވަނަ  48ނޫނ ެގ  ާގމި    ންމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   46

 ވެ.  ޮގތަކ ން ނ ހިނާގނެއެ  ސާބިތ ވެފަިއވާ ފަރާތަކާ ގ ޅޭ  ( ވަނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކ ރާ ކ ށެއ1ްެގ ) މާއްދާެގ )ނ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މާފަންނ  އ ތ ރ   ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

 ފަހ މީ. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ 

 

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

 މެންބަރ  ެއ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް ތާީއދ ކ ރަން.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ޖ ޑީހެޝ ކ ރިއްޔާ.   ބިލ   ބެހޭ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް  ޝިއައްކާ  ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ދާއިރާެގ ރީ ކޮމިޓީން  ހެންވޭރ  އ ތ ރ  

އަދި މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ    ިއ،މެންބަރ  ހ ށަހަޅ ްއވައިްއޒަތްތެރި  

 ދެްއވ ން އެދެން. ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ   ގ ޅޭ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ   ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 49    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    49     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  25      އަދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖ ޑީ ބިލ   ގ ޅޭ  ޮގތ ެގ  ޝިއަ ހެއްކާ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  )ށ(    49ބިލ ެގ    ރިޕޯޓ ެގރީ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މާފަންނ  އ ތ ރ     އި،އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒ  ހ ށަހަޅ އްވަ 

ނަތީޖާ.    ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ތާއީދ ކ ރައްވާފައިާވ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ

ިއއްޒަތްތެރި    49  ފެންނަ ކަމަށް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  60  ތިއްބެވީޑަިއެގން  ވަ ހާޒިރ ވެ. 87؛ ލަ އަދަދަކީމަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

ވޯޓ ވޯޓ ދެއް  މެންބަރ ން ކަމަށް  ނ ފެންނަ  ނެތް.  ަވއިފި.  މެންބަރަކ   އިްއޒަތްތެރި  ޯވޓ ދޭން ދެްއިވ  ޮގތަކަށް  ވަކި 
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ވޯޓ ަގއި  ވެސް  މެންބަރަކ     ތްތެރިިއްއޒަ  ވެވަޑައިނ ަގންނަވާބޭނ ން  49ަވޑަިއަގތީ  ބައިވެރިވެއެހެންނަމަވެސް  ނެތް. 

 ފާސްވެއްޖެ.  ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙ  25ނީ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަ. މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަންބަރަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް  ވަނަ    6ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ    53ބިލ ެގ  

 އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވަން. ހ ށަހަޅ އްވާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް    6ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  53ބިލ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ށް ދިނ މަށް ލާޒިމ ކ ރ މަހެކިބަސް  ،ލިބިެގންވާ ފަރާތްތަކާއި  ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒ    -6  -)ހ(  53އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނީ.  

 . ޝ ކ ރިއްޔާ. ވާ ފަރާތްތައްލިބިެގން  ާގނޫނަކ ން އިމްތިޔާޒ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ..ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ތާއީދ ކ ރަން ދެންމެ ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ އިޞްލާޙަށް.  އާދެ! އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކާށިދޫ   އި،ވަނަ މާއްދާއަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ހ ށަހަޅ އްވަ  53ބިލ ެގ  

ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ    ތާއީދ ކ ރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 51    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 :  

    51     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  26      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މަދ  ޙައްމ   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ ވަނަ ނަންބަރަށް    6ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  53ބިލ ެގ    ބެހޭހެއްކާ  

ގ ޅޭ  ތާއީދ ކ ރަްއވާފަިއވާ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  އި،ހ ށަހަޅ އްވަ   އަސްލަމް ނެގ ނ     ިއޞްލާޙާ  ޮގތ ން 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް    59ތިއްބެވީ    ަވޑައިެގންހާޒިރ ވެ . 87 ؛ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ އަދަދަކީ

ވޯޓ   51ވޯޓ ދެްއވީ   ކަމަށް  ނ ފެންނަ  މެންބަރ ން.  ޮގތަކަށް އިްއޒަތްތެރި  ވަކި  ނެތް.  ެމންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  ދެްއވި 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް އި   51ވޯޓ ނ ދެްއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތީ  

  ވޯޓ . އެހެންީވމާ، މި އިޞްލާޙ  ފާސްވެއްޖެ.   26ބޭނ ންވަނީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާއަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ހ ށަހަޅ އްވާ   98ހެއްކާ ބެހޭ ބިލ ެގ  

 އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވަން.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ
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އިޞްލާޙ ކ ރ ން.    98 ޮގތަށް  އަންނަނިިވ  މާއްދާ  ެއގްޒާހެކިބަސްވަނަ  މަރ ހަލާއަކީ  ފ ރަތަމަ  މިންކ ރ މ ެގ  ނެގ މ ެގ 

ދިނ މަށް ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން އޭނާ ހ ށަހެޅި ދަޢ ވާއާ ގ ޅޭ އަދި އެ ދޭ މީހާ ހެކިބަސްމަރ ހަލާއެވެ. ެއ މަރ ހަލާއަކީ ހެކިބަސް

ފަހިވާ   ފ ރ ޞަތ ދެވޭ  ދަޢ ވާއަށް  ފަރާތަށް  އެ  ހެކިބަސްދިނ މަށް  ކަންކަމ ަގއި  ހ ރި  ޮގތަށް  ވާިގވެރިވާ  ނ ަވތަ  ޮގތަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ވެ.މަރ ހަލާއެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އާދެ!  

 ޖާބިރަށް. هللاޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.   އަސްލަމް  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫއާދެ!  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ވަނަ މާއްދާއަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    98ހެއްކާ ގ ޅޭ ާގނޫނ ެގ  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  އާދެ!  

ތާއީދ ކ ރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ ޖާބިރ   هللا ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އަދި    އި،މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަ

 ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.   ގ ޅޭ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 02    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:

 ކާށިދޫ   އި،ހ ށަހަޅ އްވަ  އަސްލަމް  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ  މާއްދާއަށްވަނަ    98ބިލ ެގ  

ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ   އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ  ތާއީދ ކ ރަްއވި  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ   މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ

އަދަދަކީޖ މ  ތިއްބެވީ  . 87؛ ލަ  ވޯޓ ދެްއވީ    58ހާޒިރ ވެ  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި   44ިއްއޒަތްތެރި 

ަވކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ނ ދެއްާވ ިއއްޒަތްތެރި   . ވޯޓ ދެއްވި  އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަކ   2  ނ ފެންނަ ކަމަށް  ވޯޓ ދެްއވި.  ކ މެންބަރަ

ވޯޓ . އެހެންވީމާ،    24. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  46މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގތީ  

 މި އިޞްލާޙ  ފާސްވެއްޖެ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  107ހެއްކާ ގ ޅޭ ާގނޫނ ެގ   އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ހިތަދޫ  ެގ ދެވަނަ ނަންބަރަށް 

 މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވަން.  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަސްލަމް މަދ މ ޙައް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

ބިލ ެގ   އެ ސ ވާލަކީ    -2  -)ހ(  -107ނަންބަރ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް.  ެގ ދެވަނަ  ަވނަ މާއްދާ )ހ(  107ޝ ކ ރިއްޔާ. 

ރ ޅި ފަރާތް  ހިތްހެކިބަސްދޭ  އޭނާެގ  ނ ވަތަ  ބިރ ެގންނެވ މަށް  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  އެރ ވ މަށް    އަށްނާއޭނ ތަނަަވސްކ ރ މަށް 

 ން. ޝ ކ ރިްއޔާ.ވ   ސްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކ ރާ ސ ވާލަކަށްކ ޑައިމީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް. އަްއޑޫ
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަްއޑޫމީދޫ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރަން. ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރައްވާފައިާވ  އި،  ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަ

ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް   ެގ ދެވަނަ ނަންބަރަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 107ބިލ ެގ  

 ދެއްވ ން އެދެން.ކަށް ޯވޓ ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

    އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    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     ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި 

  23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަސްލަމް   އަޙްމަދ   މެންބަރ   ދާއިރާގެ   އ ތ ރ   ހިތަދޫ  ެގ ދެވަނަ ނަންބަރަށްވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  107ބިލ ެގ  ހެއްކާ ގ ޅޭ  

ޮގތ ން ނެގ ނ    ްއވި އިޞްލާޙާ ގ ޅޭތާއީދ ކ ރެ  އާދަމް  ރޮޒައިނާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ  އަްއޑޫ  ިއ،ހ ށަހަޅ އްވަ
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް    58ތިއްބެވީ    ަވޑައިެގންހާޒިރ ވެ . 87؛ ލަ އަދަދަކީވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ  

މެންބަރ ން  44ވޯޓ ދެްއވީ   ކަމަށް   .އިްއޒަތްތެރި  ެމންބަރަކ     ވޯޓ ދެްއވި  ނ ފެންނަ  ޮގތަކަށް   ނެތް.ިއއްޒަތްތެރި  ވަކި 

މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ިއްއޒަތްތެރި    44ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތީ  ވެސް  ވޯޓ ނ ދެްއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   

 ޯވޓ . މި އިޞްލާޙ  ފާސްވެއްޖެ.  23ބޭނ ންވަނީ  އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    109ާގނޫނ ެގ    ގ ޅޭ  ހެއްކާ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އ ތ ރ   ހެންވޭރ   )ހ( އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ފައިވާ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވަން.  މ ޢިއްޒ  ހ ށަހަޅ އްވާ  އިބްރާހީމް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެންވޭރ 

ބިލ ެގ   ާގނޫނ ެގ    ވަނަ މާއްދާ   109މި  މި  ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެން އޮތް    103އަންނަނިވި 

ޮގތ ން   އޮފިސަރަކ  ކ ރިން ލިޔ މ ން ދީފައިވާ ބަޔާނަކާ ގ ޅޭ  މައްސަލަެއއްަގއި ތަޙ ޤީޤީ އިދާރާެއްއެގ  އީ ޖިނާ  ،ނަމަވެސް

ކަމެއްެގ މަްއޗަށް  ދިނ މަށް ބޭނ ންވާ  ޭއނާެގ ފަރާތ ން ހެކިބަސް  ،ވާނަމަ  އި ހެކިބަސްދޭ ކަމަށްއޭނާ ޝަރީއަތ ެގ މަޖިލީހ ގަ 

ތ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ބެލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދެވިދާނޭ. އަދި އެ ބަޔާނަކާ  ޢަބިނާކޮށް އޭނާ ކ ރިން ލިޔ މ ން ދީފައިވާ ބަޔާން ޝަރީ

 ދެވިދާނެެއވެ.  ހެކިބަސް، ޖަާވބ ދީ ވާލ ތަކާއިދިނ މ ަގއި ޭއނާއާ ކ ރެވޭ ސ  ގ ޅިެގން ހެކިބަސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

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

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޢިއްޒ  ހ ށަހެޅ ްއވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބިލ ެގ   ބެހޭ  ހެއްކާ  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    109ޝ ކ ރިއްޔާ  އ ތ ރ   ހެންވޭރ   އަށް  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ   ، ހ ށަހަޅ އްަވއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.   ގ ޅޭ
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ   ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 51    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    51     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  26      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒ    ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް  109ހެއްކާ ގ ޅޭ ބިލ ެގ  

ޮގތ ން    އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ  އްވިފަހ މީ ތާއީދ ކ ރެ  މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ   ިއ،ހ ށަހަޅ އްވަ

ޖ މ  މަޖިލީހ ެގ  ނަތީޖާ.  ވޯޓ ެގ  އަދަދަކީނެގ ނ   މެންބަރ ން.   58އްބެވީ  ތިވަޑައިެގން  ހާޒިރ ވެ . 87؛ ލަ  ިއއްޒަތްތެރި 

ދެްއވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.  ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.    51ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތީ  

ރި މެންބަރ ން.  ިއްއޒަތްތެ  51ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ނ ދެްއވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތީ  

   ޯވޓ . އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙ  ފާސްވެއްޖެ. 26ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ؛ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( އަށް ހ ށަހަޅ އްާވ އިޞްލާޙ    140ހެއްކާ ގ ޅޭ ާގނޫނ ެގ  

 އަރ ވަން. ފ ރ ޞަތ މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެންވޭރ 

ނ ވަ ޤިޞާޞެްއ    އިސްލާމްދީނ ަގއި ހައްދެއް  ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  140މި ބިލ ެގ  

)ށ(    ،ކ ށެއްފަިއވާ  ޑައެޅިނކަ މާއްދާެގ  ކޯޓ ން ިމ  ކަމަށް  ސާބިތ ވާ  ަމއްޗަށް  މީހެއްެގ  ދަށ ން  )ނ(ެގ  ނ ވަތަ 

ބަޔާންކ ރާ   މާއްދާތަކ ަގއި  އެ  އިޢ ތިރާފަކީ މި ހެކީެގ  ކަނޑައަޅަންވާނީ  ވާ  ފަރާތ ން  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ނ ވަތަ  ހެކިބަހަކީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކ ށްތަކަށް  އެ  ހެކިބަސްދޭ    ،ާގނޫނ ަގއި  ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  އިޢ ތިރާފ ވާ  ކ ށަކަށް  ާގނޫނެްއަގއި  އެހެން 

ނ ވަތަ އެފަދަ ޝަރ ތ ތައް ާގނޫނ ަގިއ    ފަރާތ ެގ ކިބައިަގއި ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަވާ

ހ ންނަންޖެހޭ     ކިބަިއަގއިފަރާތެއް ނ ވަތަ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއްެގ  ފ ވާއެ ކ ށަކަށް އިޢ ތިރާ  ގައިހާލަތ   ކަނޑައަޅާފައިނ ވާ 

ކަމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތ ަގިއ ބަޔާންކ ރާ އެންމެހައި ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަވާ ހެކި ބަހެއް ނ ވަތަ އިޢ ތިރާފެއް ކަމ ަގިއ  

 ވާންވާނެއެވެ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ 

 

 މީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޢިއްޒ  އެ ހ ށަހެޅ ްއވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރަން.  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މާފަންނ  އ ތ ރ    ،ގ ޅޭ ާގނޫނަށް ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްަވއި  ހެއްކާ  !ޝ ކ ރިއްޔާ 

ރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ 

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 މީހ ފަ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ   މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެްއވި 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 57    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 51    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 :  

    51     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 26      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ )ރ( އަށް ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަިއ، އަދި ވަނަ މާއްދާ  140ގ ޅޭ ބިލ ެގ  ހެއްކާ

ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ   މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރައްވި އިޞްލާޙާ

އަދަދަކީ ތިއްބެވީ  . 87؛ ޖ މ ލަ  ވޯޓ ދެްއވީ    57ހާޒިރ ވެ  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި   51ިއްއޒަތްތެރި 

ދެއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ނ ދެއްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ    ކ .މެންބަރަ

ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި  26ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.    51ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވަޑައިަގތީ 

 އިޞްލާޙ  ފާސްެވއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ށަހެޅ ވ މ ެގ    ،ވަނަ މާއްދާއަށް މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ   144ގ ޅޭ ާގނޫނ ެގ    ހެއްކާ

 .  މެންބަރަށް އަރ ވަންފ ރ ޞަތ  އިއްޒަތްތެރި 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 
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ބިލ ެގ    ހެއްކާ )ށ(ެގ    144ބެހޭ  މާއްދާެގ  އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   3ވަނަ  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ނަންބަރ   ވަނަ 

 ތިޚާބ ކ ރާ ީމހ ން. މަށް އިންާގމަށާއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނަިއބ ެގ މަާގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ މަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލް. ހިތަދޫ

 

 ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ހ ށަހެޅ މަށް ތާއީދ ކ ރަން.  މަތިވެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ވަނަ މާއްދާއަށް މަތިވެރި   144ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ހެއްކާ ގ ޅޭ ާގނޫނ ެގ  

ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރައްފަިއވާ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ  ހ ށަހަޅ އްވަިއ، ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ 

 މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  މަތިވެރި   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލް  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 51    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    51     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 26      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހިތަދޫ   ،މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ހ ށަހަޅ އްވައި ވަނަ މާއްދާއަށް    144ގ ޅޭ ބިލ ެގ    ހެއްކާ

ތާއީދ ކ ރަްއވި ިއޞްލާޙާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލް  

ިއއްޒަތްތެރި    51ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް    58ތިއްބެވީ    ަވޑަިއެގންހާޒިރ ވެ. 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ

ކަމަށް  ވޯޓ ދެއްަވއިފި.ކ   މެންބަރަ ނެތް.  ވޯޓ   ނ ފެންނަ  މެންބަރަކ   އިއްޒަތްތެރި  ވޯޓ ނ ދެްއާވ  ދެއްވި  ޮގތަކަށް  ވަކި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ   51ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވަޑަިއަގތީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް.  

 ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި ިއޞްލާޙ  ފާސްވެއްޖެ.   26

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ    ، ވަނަ މާއްދާއަށް ެގންނަ އިޞްލާޙ    76ގ ޅޭ ބިލ ެގ    ހެއްކާ

 . އަސްލަމް ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް. ބިލ ގެ  93ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  

އެ މާއްދާ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ެއއީ   ،އެ މާއްދާެގ )ހ( ކަމ ަގއި ހަމަޖައްސައި ވަނަ މާއްދާެގ ފެށޭ އިބާރާތް އެއީ 76

އެ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ،  ކަމ ަގއި ހަމަޖައްސައި  ވަނަ ނަންބަރ   3އަދި    2،  1  އެ މާއްދާެގ )ހ( ެގ

ވަނަ މާއްދާ    76ދާނެ.  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ކަމ ަގއި ެވެގން 76ފަދައިން އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން. އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ މ ން 

 އިޢ ތިރާފެްއ  ޙަރާރަކީ ޞައްން ވާ އިޢ ތިރާފަކީ ނ ވަތަ އިޤ  އަންނިވި މީހ   ،އެހެން ޮގތަކަށް ސާބިތ ނ ވާހާ ހިނދަކ   -)ށ(

ކަމ ަގއި ނ ބެލެވޭނެއެ ނ ވަތަ އިޤ  ކ ޑަކ ދިން،  ވެފައި  އަހަރ   15އ މ ރ ން    -1  ވެ.ރާރެއް  ހަމަނ ޖެހޭ   -2ނ ވާ  ބ އްދި 

ބެލެހެއްޓ މާ  -3މީހ ން،   މީހަކ   ނ ވަތަ  ބަލަދ ވެރިޔާ  ނ ވަތަ  ފަރާތ   ބެލެނިވެރިޔާ  ހ ރި  ބެލ މ ެގ  ހަވާލ ވެ  އޭނާެގ  ން 

 ރާރ . ޝ ކ ރިއްޔާ.  ދަށ ަގިއވާ މީހާެގ ނަމ ަގިއވާ ިއޢ ތިރާފ  ނ ވަތަ އިޤ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ެގ ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ންބަރ  އަސްލަމ ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވނަ މާއްދާއަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    76ގ ޅޭ ބިލ ެގ    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ހެއްކާ

ތާއީދ ކ ރެްއވި އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް    ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްވައި 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ   މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެްއވި 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 57    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    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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މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ހ ށަހަޅ އްަވއި،  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ހިތަދޫ  ަވނަ މާއްދާއަށް  76ާގނޫނ ެގ  ޅޭ  ގ   ހެއްކާ

ތާއީދ ކ ރައްވި އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

ވޯޓ ދެްއވީ    57ތިއްބެވީ  ޑަިއެގންހާޒިރ ވަ . 87؛ އަދަދަކީ ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި   45އިްއޒަތްތެރި 

ނ ދެއްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ަވކިޮގތަކަށް ވޯޓ ނެތް.    ދެްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ 

ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި  23ސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާ  45ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވަޑައިަގތީ ވެސް ނެތް. 

 އިޞްލާޙ  ފާސްެވއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ ާމއްދާއަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ހ ށަހަޅ އްވަން    99ގ ޅޭ ބިލ ެގ    ހެއްކާ

 ރ ޞަތ  އަރ ަވން. އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ 

 

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

  ، ވަނަ މާއްދާަގއި މިހާރ  އޮތް އިބާރާތް އެއީ އެ މާއްދާެގ )ހ( ކަމ ަގއި ހަމަޖައްސައި  99ބިލ ެގ    ،އިޞްލާޙަކީ  !ޝ ކ ރިއްޔާ 

ކ ރެވޭނީ މިންއެްގޒާ   މީހަކ  ކްރޮސްދޭހެކިބަސް  -)ށ(  -99އެ އަކ ރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން.  

 މިންކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާަގއި އޭނާ ދިން ހެކިބަހ ަގއި ހިމެނ ނ  ކަންކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އެކަންޏެވެ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  އޭނާ އެޒާ

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

  ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރަން. ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަސްލަމް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ    ،ވަނަ މާއްދާއަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްަވއި  99ގ ޅޭ ާގނޫނ ެގ    ހެއްކާ

ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރެއްވި އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ 

 ްއވ ން އެދެން. ވޯޓ ދެ
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ   ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 03    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:

ހ ށަހަޅ އްަވއި، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ    މެންބަރ   ވަނަ މާއްދާއަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  99ބިލ ެގ  ގ ޅޭ    ހެއްކާ

ިއްއޒަތްތެރި  87؛ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ އަދަދަކީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރައްވި ިއޞްލާޙާ ގ 

ނ ފެންނަ ކަމަށް   .ކ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ  44ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް    58ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ    .މެންބަރ ން

މެންބަރަކ     3 ވޯޓ   އިފި.ދެްއވަ ވޯޓ ިއްއޒަތްތެރި  ވޯޓ ަގިއ ަވކިޮގތަކަށް  ނެތް.  މެންބަރަކ   އިްއޒަތްތެރި  ނ ދެްއވާ 

 ވޯޓ . އެހެންީވމާ، މި އިޞްލާޙ  ފާސްވެއްޖެ.  24އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ    47ބައިވެރިވަޑައިަގތީ  

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ބިލ ެގ    ހެއްކާ ދެވަ  107ގ ޅޭ  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މެންބަރ  ަވނަ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ  ނަންބަރަށް  ނަ 

 ފ ރ ޞަތ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވަން.   ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މ ެގ

 

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

  - 107ނަންބަރ  އިތ ރ ކ ރ ން.  ،  އަކ ރ ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް ދެ    2)ހ(ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ    107ޝ ކ ރިއްޔާ. ބިލ ެގ  

ެއ ސ ވާލަކީ ކ ރިން ކޮށްފަިއވާ    -4ގ ޅ މެއް ނެތް ސ ވާލަކަށް ވ ން،    އެ ސ ވާލަކީ ހެކިެވރިޔާ ހެކިބަސްދޭ ކަމާ  -3ެގ  )ހ(

 ސ ވާލަކަށް ވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތެރި މެންބަރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ތާއީދ ކ ރަން.   ައޅ ަގނޑ  ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަސްލަމް ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ބިލ ެގ    ހެއްކާ )ހ(ެގ    107ގ ޅޭ  މާއްދާެގ  މެންބަރ  ނަންބަރަށް  ވަނަ    2ަވނަ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ 

ތާއީދ ކ ރައް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ވަ ހ ށަހަޅ އްވަިއ،  ވޯޓ ދޭން  ޮގތަށް  ވާފަިއވާ 

ވަނީ    މިހާރ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި މި)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 ައވަސްކޮށްދިނީ. މި  އަޅ ަގނޑ  ހިސާބ ޖަހާ ޮގތ ަގިއ ދެން ތިން ވޯޓ . އިރ އޮށްސެންދެން ދާން އޮތް ކަމެއް އަޅ ަގނޑ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ   ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 02    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:

ވަނަ ނަންބަރަށް އައްޑޫ ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ     2)ހ(ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ    107ހެއްކާގ ޅޭ ާގނޫނ ެގ  

ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.    އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭކާށިދޫ ދާއިރާެގ    ިއ،ހ ށަހަޅ އްވަ

ިއއްޒަތްތެރި    44ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް    58ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ  . 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ

  ިއއްޒަތްތެރި   ނ ދެްއވާވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   ން.މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި    2  ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ  މެންބަރ ން ވޯޓ ދެއްަވއިފި.

އެހެންވީމާ،    ވޯޓ .  24ނީ  ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަ  .މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  46ވަޑަިއަގތީ  މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވެ 

 ފާސްވެއްޖެ.  މި އިޞްލާޙ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ؛ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،މާއްދާެގ )ށ( އަށް ހ ށަހަޅ އްާވ އިޞްލާޙ ވަނަ    107ގ ޅޭ ބިލ ެގ    ހެއްކާ

 އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވަން.  

 

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އެ މާއްދާެގ )ހ(ެގ   އި،މާއްދާެގ )ނ( ކަމ ަގއި ހަމަޖަްއސަ  އީ އެއްދާެގ )ށ( އެަވނަ މާ  107ޝ ކ ރިއްޔާ. ބިލ ެގ  

މި ާމްއދާެގ )ހ(ެގ ދެވަނަ ނަންބަރ ެގ ބޭނ މަށް ޓަކައި ހެކިބަސްދޭ   -)ށ(  -107ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން.  

އެރ ވ މ ެގ  ކ ރ މަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ރ ޅިނ ދީ ސ ވާލ  ތަކ ރާރ  މީހަކާ ކ ރެވޭ ސ ވާލ ކ ރ މަށްފަހ  ޖަވާބ ދޭން ފ ރ ޞަތ 
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މީސްކ ރ މ ެގ  އިޑަ ކ   އަށްނ ވަތަ އޭނާޮގތ ން ނ ވަތަ ބިރ ެގންނެވ މ ެގ ޮގތ ން ނ ވަތަ އޭނާެގ ހިތްނ ތަނަވަސްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން  

 . ޝ ކ ރިއްޔާ.  ެއވެޮގތ ން ކ ރާކަމެއް ކަމ ަގއި ބެލެވިދާނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ.  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ

 

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

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެން އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ  ހ ށަހަޅ ްއވަ އަްއޑޫ  އަސްލަމް  މ ޙައްމަދ   ދާއިރާެގ    އި،ބަރ   އ ތ ރ   ތިނަދޫ 

ގ ޅޭ އިޞްލާޙާ  ތާއީދ ކ ރައްވާފަިއާވ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ  މެންބަރ   މެންބަރ ންނަށް   އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ން 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ   ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    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 : 
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  23      : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ 

 ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ިއ، ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ހ ށަހަޅ އްވަ   ވަނަ މާއްދާއަށް  107ބިލ ެގ  ގ ޅޭ    ހެއްކާ

ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ގެ    ތާއީދ ކ ރައްވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

އަދަދަކީ ތިއްބެވީ  . 87؛ ޖ މ ލަ  ކަމަށް    58ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން  ފެންނަ  މެންބަރ ން.  އިއްޒަތްތެރި    45ިއއްޒަތްތެރި 

މެންބަރަ ިއއްޒަތްތެރި  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ނ ފެންނަ  ވޯޓ ދެއްަވއިފި.  ވޯޓ މެންބަރ ން  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  ނ ދެްއާވ  ކ  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ   45ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގތީ  ވެސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ   

 ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި ިއޞްލާޙ  ފާސްވެއްޖެ.   23

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާއަށް    122ފަހ  އިޞްލާޙ . އެއީ ބިލ ެގ    ފައިވާ ިއޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރެއިން އެންމެބިލަށް ހ ށަހެޅިގ ޅޭ    ހެއްކާ  އީމި

އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްވާ  އަސްލަމް  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ  ހ ށަހެޅ ްއވ މ ެގ    ،އަްއޑޫ 

 ފ ރ ޞަތ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވަން.  

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހިތަދޫ އ ތ ރ  

ނަންބަރ  އިތ ރ ކ ރ ން.   2ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި    3މާއްދާެގ )ށ(ެގ  ަވނަ    122ބިލ ެގ    !ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ދޭއި ކަނޑައަޅަ ން ކ ހ  ކޯޓ ން ކަނޑައެޅ މ ެގ ކ ރިން ެއ މައްސަލައިަގއި  ން ކ ހ ކީ މައްސަލަިއެގ  ެއ ރަޢ ޔަ  - 4  - )ށ(-122

ޔ  ބިނާވެފަިއވާ މައިަގނޑ  ވާޤިޔާތަކީ ނ ވަތަ  ރަޢ ބީރ ެގ  ޚަ  -5ދާނެ ރަޢ ޔެއް ކަމަށް ނ ވ ން.  ވިރަޢ ޔެއް ކަމ ަގއި ބެލެ

 ކަށް ނ ވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ނ ވަތަ ޖަދަލ ކ ރެވިދާނެ ރަޢ ޔަ ހެދިދާނެބީރަކަށް އެއާ ދެކޮޅ ޚައަސްލ ތަކަކީ އެހެން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 
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 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ހ ށަހެޅި އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ    އި،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަ ަވނަ މާއްދާއަށް ހިތަދޫ އ ތ ރ     122ގ ޅޭ ާގނޫނ ެގ    ހެއްކާ

ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރައްވާފައިވާ ިއޞްލާޙާ ގ ޅޭ

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ   ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 43    ންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެ

 03    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       ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް  އަްއޑޫ  ވަނަ މާއްދާއަށް    122  ބިލ ެގގ ޅޭ    ހެއްކާ

ޮގތ ން ނެގ ނ    ިއޞްލާޙާ ގ ޅޭ  ރެްއވިތާއީދ ކ ޖާބިރ   هللا ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ،އި ހ ށަހަޅ އްވަ

ޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް  ިއއް  58ހާޒިރ ެވަވޑައިެގން ތިއްބެވީ  . 87؛ ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ
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ވަކި ޮގތަކަށް އިފި.  ވޯޓ ދެއްވަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން    3ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވޯޓ ދެްއވައިފި. ނ ފެންނަ ކަމަށް    43

ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގތީ  ވޯޓ  ވޯޓ ަގއި  ނެތް.  ެމންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  ފާސް  46ނ ދެްއވާ  މެންބަރ ން.  ވ މަށް  ިއއްޒަތްތެރި 

 ވޯޓ . އެހެންީވމާ، މި އިޞްލާޙ  ފާސްވެއްޖެ.   24ބޭނ ންވަނީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ޯވޓަށް އަހަނީ

ހ ށަހަޅ އްވާފަ ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ  މެންބަރ   ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ނިންމި   ހެއްކާ  ،އިވާ އިްއޒަތްތެރި  ދިރާސާކޮށް  ބިލ   ގ ޅޭ 

އެކ  ފާސްކ ރ މާ މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް   ޮގތަށް މަޖިލީހ ން ެގންނެވި އިޞްލާޙ ތަކާ

 ދެްއވ ން އެދެން.  ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ     މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އްވި 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 05    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 02 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    55     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  !އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ

ޮގތަށް އަދި މަޖިލީހ ެގ އިޞްލާޙާ އެކ ަގއި ފާސްކ ރ މަށް   ބިލ  ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ނިންމި ގ ޅޭ    ހ ށަހެޅ އްވި ހެއްކާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.   58ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ  . 87؛ ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ   ،އެހ މ ން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވޯޓ ދެއްަވއިފި.    5ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވޯޓ ދެްއވައިފި. ނ ފެންނަ ކަމަށް    50ފެންނަ ކަމަށް  

މެންބަރ ން   ިއއްޒަތްތެރި  ވޯޓ ނ ދެއްވާ  ޮގތަކަށް  ބައިވެރިެވވަޑައިަގތީ  2ވަކި  ޯވޓ ަގއި  މެންބަރ ން. ިއއް  55.  ޒަތްތެރި 

 ޯވޓ . އެހެންވީމާ، މި ބިލ  ފާސްވެއްޖެ.  28ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރާއްޖޭަގއި އޮތް ވަރަށް    ވަނަ އަހަރ އްސ ރެ ފެށިެގން މި  1975މިއީ    ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ

ައހަރ ެގ އިންޑިއާ މިއ ޓްނީއަށް   1800އް. އެ ާގނޫނ  ވެސް އ ފެދިފައި އޮތީ  ގ ޅޭ ބިލެއް، ާގނޫނެ  ބޯދާ ހެއްކާ ވަނަ 

 އޮތް  ،ފަހ ަގއި ެއކ ލަަވއިލެވ ނ  ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ  އަޙްމަދ  ޒަކީ ތަރ ޖަމާކ ރައްވާފައި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ހ ށަހެޅި ޮގތަށް

ވެސް    ބަރ   ،ންކަމ ަގއި ކޯޓަށް، ޝަރީޢަތަށް ެގންދެވިޮގތަށް އޮތީ. އެއަށްފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެން ވެސް ެއކި ކަ

އެތައް ކަމަށް  އަޑ އިވި   ހެކިދޭ  ތަޙ ޤީޤ ަގއި    ،ފަހަރަކ   އެކިެއކި  ކަމަށް  ހެކިދޭ  ވެސް  ތަކެތި  ހ ރި  މޭޒ މަތީަގއި 

އަޑ އިވި  މ ޅި    ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނިމިދިހައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ާގތްވެފައި ޔ ޔާތް  ން އިރާދަކ ރައްަވިއެގ  ،ަވނިކޮށްމާ 

މަސަްއކައަނެއްކާ  މަޖިލީހ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެސް  ލިބި،  ފ ރ ޞަތ   ތްކ ރ މ ެގ 

ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދެވ ނ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ބިލ . މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް  

  !ވަރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ހަދާ ދަށ ން  ބައެްއ  ާގނޫނ ތަކ ެގ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި  އެ  ގަވާއިދ ތައް  ންޖެހޭ 

ބަޔާންކޮށް ކަމަށް  ހަދާފައިނ ވާ  އިދާރާތަކ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ދިރާސާކޮށް   މިނިސްޓްރީތަކ ންނާއި  މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާފައިވާ 

ން ނިންމި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  ަގާވއިދ  ކޮމިޓީ

 ދެްއވ ން އެދެން.  ޮގތަކަށް ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 58    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 55    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 :  

    55     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  28      : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބައެްއ   ތެރޭަގއި  މ ްއދަތ ތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި  އެ  ގަވާއިދ ތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ާގނޫނ ތަކ ެގ 

ހ  ބަޔާންކޮށް  ހަދާފައިނ ާވ ކަމަށް  މަްއސަލަ ދިރާސާކޮށްމިނިސްޓްރީތަކ ންނާއި ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަކ ން    ، ށަހަޅާފައިވާ 

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ   ަގާވއިދ  ކޮމިޓީން ނިންމި

އިްއޒަތްތެރި    55އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްީވ    58ހާޒިރ ެވވަޑަިއެގން ތިއްބެވީ  . 87؛ އަދަދަކީ

މެންބަރަކ . ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ނ ދެއްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  

ޯވޓ . އެހެންވީާމ،   28އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ    55ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގތީ  

 މި ރިޕޯޓ  ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ން ނިންމ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ރަށް މަޖިލިސް ނިންމާލ މ ެގ ކ ރީަގއި ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ  

ދަންނަވަން އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފަރ ވާތެރިކަމާ އެކީަގއި މި މަޖިލީހ ގެ 

ރާއްޖޭެގ އެހެން ހ ރިހާ   ،ވަނީ އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން  ތަކ ެގ މަސައްކަތް ކ ރަްއވާފައިމަސައްކަތް، ތިޔަ ބޭފ ޅ ންެގ ދާއިރާ
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މިސާލަކަށް  ވެސް  ިއދާރާއަކަށް  ެވސް،  ބަހައްޓަވާ   މ އައްސަސާއަކަށް  ޖަލްސާތަކަށް  މެންބަރ ން  ޮގތަށް.  ވާނެ 

ދި މިތަނަށް އެ ހ ށަހަޅ އްވާ ތަނަވަސް އަ  ިއ،ފަރ ވާތެރިކަމާއި، ބިލ ތައް ކިޔ އްވާ މިންވަރާއި، އެ މ ޠާލިޢާކ ރައްވާ ދަރަޖައާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިސާލަކަށް ެވެގންދާނެ ކަންކަން.    ،އިޞްލާޙ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަންނަން އޮތް ޖީލ ތަކަށް  އިއާބަހ ސް

ރ ން  ަގރާރެްއ ނިންމިއްޖެ. ސަރ ކާ 2 ؛ބިލެއްެގ މަސައްކަތް ނިންމިއްޖެ. ަގރާރ   8އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދައ ރ ަގއި  

އެ މައްސަލަ    ،މައްސަލަ ހ ށަހަޅަންޖެހިެގން ހ ށަހެޅި  އެއްމަްއސަލަ ނިންމިއްޖެ. ރިޔާސަތ ން   3 ؛ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލަ 

 5 ؛ނިމ ނ . މެންބަރ ން ހ ށަހެޅި މައްސަލަ  ،މަްއސަލަ ހ ށަހެޅި  2ވެސް ވަނީ ނިމިފަ. ކ އްލި މައްސަލަިއެގ ޮގތ ަގއި  

ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅާ ނިމ ނ . ސ ވާލ  ވަޒީރ ންނާ   6 ؛މައްސަލަތަކަކާ ގ ޅޭ ރިޕޯޓ   ނިމ ނ . އެހެނިހެން  އިމައްސަލަ ހ ށަހަޅަ

ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވ ނ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށާއި އަދި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް މަޖިލީހ ގެ   30

 . ށް ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެވެބްސައިޓ ަގއި މި ދެންނެވި ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ އިތ ރ  ތަފ ސީލ  ތި ބޭފ ޅ ންނަ

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 6/30/2022 9:17:20 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaa ge dhashun,
Maavashu Dhaairaage Member hushahalhuvvaafaiva massala ah
bahuskurumah

Results

Present: 33
Eligible to vote: 32

Yes: 8
No: 19

Abstain: 0
Voted: 27

Not Voted: 5

VOTE - 1 / 2    [Document created: 6/30/2022 9:18:04 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru No
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi No
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No

VOTE - 2 / 2    [Document created: 6/30/2022 9:18:04 AM]



Overall Voting Result 6/30/2022 2:07:42 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Jalsaage vaguthu ithurukurumah

Results

Present: 63
Eligible to vote: 62

Yes: 33
No: 0

Abstain: 0
Voted: 33

Not Voted: 29

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 2:08:26 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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 Not Voted
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 2:08:26 PM]



ID Name Organisation Result

74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 2:08:26 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:22:11 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge Tourism aa behey ganoon ah islaah genaumuge bill
faaskurumah

Results

Present: 66
Eligible to vote: 65

Yes: 50
No: 0

Abstain: 0
Voted: 50

Not Voted: 15

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:22:55 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:22:55 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:22:55 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:24:02 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Fannee ufehdhun ginthi kurumaai dharaja kurumuge bill faaskurumah

Results

Present: 66
Eligible to vote: 65

Yes: 53
No: 0

Abstain: 0
Voted: 53

Not Voted: 12

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:24:46 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:24:46 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:24:46 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:26:08 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Nethi dhiyumuge biruheevefaivaa dhirey thaketheege bainalaquvaamee
viyafaari kurumuge bill faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 54
No: 0

Abstain: 0
Voted: 54

Not Voted: 13

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:26:52 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:26:52 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:26:52 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:28:28 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Covid-19 ge balimadukamun iqthisaadhah kuraa neydhevey asaruge
sababun viyafaarithakah eheetherivumuge gothun loan nagaafaivaa
faraaithakah moratorium dhinun edhivadaigen hushahalhuvvafaiva
garaaru faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 53
No: 0

Abstain: 0
Voted: 53

Not Voted: 14

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:29:13 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
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ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:29:13 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:32:54 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Magistratunge musaara muraajaa kohdhinumah edhivadaigen Judicial
Service Commission in hushahalhuvvaafaiva massalaige Report_MP.Hisaan
Hussain ge hushahelhuvvun faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 55
No: 0

Abstain: 0
Voted: 55

Not Voted: 12

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:33:38 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
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ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:33:38 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:35:17 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Magistratunge musaara muraajaa kohdhinumah edhivadaigen Judicial
Service Commission in hushahalhuvvaafaiva massalaige Report ah
Majleehun gennevi Islaahaaeku faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 53
No: 0

Abstain: 1
Voted: 54

Not Voted: 13

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:36:01 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
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ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Abstain
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:36:01 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:37:18 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Criminal Court ge gaazeennah special duty allowance eh hamajassavai
dhevvumah edhivadaigen Department of Judicial Administration in
hushahalhuvvaafaiva massalaige Report Faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 57
No: 0

Abstain: 0
Voted: 57

Not Voted: 10

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:38:03 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
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ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:38:03 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:39:44 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Mahah hama agu hoadhaidhinumah vee vaudhu sarukaarun fuhdhamun
nudhaakamah faahagakuravvai hushahalhuvvaafaiva Massalaige Report
faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 58
No: 0

Abstain: 0
Voted: 58

Not Voted: 9

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:40:28 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
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ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:40:28 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:41:49 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge Masverikamuge gaanoon ah islah genaumuge bill
faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 57
No: 0

Abstain: 0
Voted: 57

Not Voted: 10

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:42:33 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
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ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:42:33 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:44:04 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Republic of Singapore Safeer_Thasmeen Ali

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 58
No: 0

Abstain: 0
Voted: 58

Not Voted: 9

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:44:49 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:44:49 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:44:49 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:46:38 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Sifainnaai Fuluhunnah khaassakohgen hulhumale' gai alhamungendhaa flat
thakuge mashroou aa gulhigen hushahalhaafaiva massalaige Report
faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 55
No: 0

Abstain: 0
Voted: 55

Not Voted: 12

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:47:22 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:47:22 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:47:22 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:54:43 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Mohamed Aslam ge Hushahelhuvvun_36_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 47
No: 0

Abstain: 0
Voted: 47

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:55:27 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:55:27 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:55:27 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 3:57:51 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Mohamed Aslam ge Hushahelhuvvun_37(h)_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 48
No: 0

Abstain: 0
Voted: 48

Not Voted: 19

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:58:35 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:58:35 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 3:58:35 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:01:31 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Ibrahim Muizzu_Hushahelhuvvun_49 (sh)_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 49
No: 0

Abstain: 0
Voted: 49

Not Voted: 18

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:02:16 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 Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:02:16 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Not Voted
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:02:16 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:04:26 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Mohamed Aslam ge Hushahelhuvvun_53 (h) 6_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 51
No: 0

Abstain: 0
Voted: 51

Not Voted: 16

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:05:10 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 Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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 Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:05:10 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:05:10 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:07:28 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Mohamed Aslam ge Hushahelhuvvun_98_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 44
No: 2

Abstain: 0
Voted: 46

Not Voted: 21

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:08:13 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo No
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:08:13 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:08:13 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:10:35 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Mohamed Aslam ge Hushahelhuvvun_107 (h) 2_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 44
No: 0

Abstain: 0
Voted: 44

Not Voted: 23

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:11:19 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:11:19 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:11:19 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:13:49 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Ibrahim Muizzu_Hushahelhuvvun_109 (h)_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 51
No: 0

Abstain: 0
Voted: 51

Not Voted: 16

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:14:33 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 Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:14:33 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:14:33 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:17:07 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Ibrahim Muizzu_Hushahelhuvvun_140 (r)_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 51
No: 0

Abstain: 0
Voted: 51

Not Voted: 16

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:17:51 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 Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:17:51 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:17:51 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:20:11 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Hassan Zareer ge Hushahelhuvvun_144 (sh) 3_ faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 51
No: 0

Abstain: 0
Voted: 51

Not Voted: 16

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:20:56 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 Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:20:56 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:20:56 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:23:40 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Mohamed Aslam ge Hushahelhuvvun_76 (h)_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 45
No: 0

Abstain: 0
Voted: 45

Not Voted: 22

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:24:24 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:24:24 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:24:24 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:26:32 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Mohamed Aslam ge Hushahelhuvvun_99_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 44
No: 3

Abstain: 0
Voted: 47

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:27:17 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo No
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:27:17 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa No
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:27:17 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:29:51 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Mohamed Aslam ge Hushahelhuvvun_107 (h) 2_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 44
No: 2

Abstain: 0
Voted: 46

Not Voted: 21

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:30:35 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo No
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:30:35 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:30:35 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:33:15 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Mohamed Aslam ge Hushahelhuvvun_107 (h)_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 45
No: 0

Abstain: 0
Voted: 45

Not Voted: 22

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:33:59 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:33:59 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:33:59 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:36:07 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill, Judiciary Committeen nimmigothuge Report_MP
Mohamed Aslam ge Hushahelhuvvun_122 (sh) 3_faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 43
No: 3

Abstain: 0
Voted: 46

Not Voted: 21

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:36:52 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo No
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:36:52 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa No
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:36:52 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:38:15 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Hekkaa behey bill ah Majleehun gennevi islaah thakaaeku faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 50
No: 5

Abstain: 2
Voted: 57

Not Voted: 10

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:38:59 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 Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Abstain
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari No
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Abstain
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo No
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo No
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:38:59 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa No
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/30/2022 4:38:59 PM]



Overall Voting Result 6/30/2022 4:41:39 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Gaanoon thakuge dhashun hadhan jehey gavaaid thah muhdhathu thakuge
thereygai baeh ministry thakunnaai sarukaaruge idhaaraa thakun
hadhaafai nuvaakamah bayaankoh hushahalhaafaiva massalaige Report
faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 55
No: 0

Abstain: 0
Voted: 55

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 Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru 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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru 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
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo 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
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
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ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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