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ާޔައުމިއްޔ ާ
ާ

މާިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބ ބު.ާ ބެހޭާ ޙ ލަތ ާ ކުއްލިނުރައްކަލުެގާ ފައްޓަނީާ މަސައްކަތްާ މިާ ފައިނަލްކޮށްލެވޭތޯާ ާ.`

ާާ އޮތީ ނިންމ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ތައްާ ިގނަާ ބައްދަލުވުމުަގއި.53،54،55،56ާާބ ބުެގާ ވަނަާ ާ،

ާާ 53ާާާާއޭެގތެރެއިން ބަްއދަލުވުމުަގއި ބައްދަުވންތަކުަގިއ11ާާާާވަނަާ އެހެންާ ތިއްބެވީ.ާ  5މެންބަރުންާ

ކުއްލ12،13،14ާާާާި އެއީާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ މ އްދ .ާ ތިންވަނަާ ބ ބުެގާ މިާ ދެންާ ެއޮގތަށް.ާ

މިންަގނޑުާ ހުރިާ ޙައްްްޤުތަކެއްާ ހިފެހެއްޓޭނެާ ހަމަާ ޮގތަކަށްާ އެްއވެސްާ ޙ ލަތުަގއިެވސްާ ނުރައްކަލުެގާ

އަ ބަޔ ންކުރަންވ ނެކަމަށްާ ތެރޭަގިއާާމީަގއިާ ޙައްްްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ޅުަގނޑުމެންާ

އޮންނަންވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެީއާކޮންާމ އްދ ތަކެްއކަންާފ ހަަގކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާދޫކޮށްލ ފައިާ

އެބަޖެހާޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭެގތެރެއިންާ އެހެންވީމަ،ާ ނިމެންދެން.ާ ބ ބުާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ  10އޮތީާ

މ އް ބަޔ ންކުރ ާތިންވަނަާ މ އްދ ތަކެްއަގއިާ ކޮންާ ތެރެިއންާ ޙައްްްޤުތަކުެގާ ައސ ސީާ އެާ ދ ެގާ

މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ހިފެހެއްޓޭނީާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިހ ރުވެސްާ ޙައްްްޤުތަކެއްތޯާ

ބޭފުޅަކު ެއއްވެސްާ ދެންާ ެގންދަވަންވީ.ާ ނިންމަމުންާ ފެށިެގންާ މ އްދ އިންާ ފުރަތަމަާ ،ާާދަންނަވ ލ ނަންާ

ފ ހެއްނުކުރެވޭނެ.ާާ އެއްޗެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އިޢްތިރ ޟުކުރަްއވައިފިޔަކ ާ ބޭފުޅަކުވެސްާ އެންމެާ

މ އްދ އަށްާާ އެއްވަނަާ ދެންާ ެއހެންނޫންތޯ.ާ ތިއްބެވީާ މިާ ބ ރަާ ލައިެގންާ ރިޔ ސަތ ާ ބަްަރ ބަރަށްާ  15ހަމަާ

މަޢ ފްކު އަދިާ ބޭފުޅުން.ާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ެގންނަންާ ބަދަލެއްާ ދަންވަލ ންޖެހޭާއެްއވެސްާ ރައްވ ތި.ާ

ާެގާތ ރީޚްަގއިާއޮތްާލިޔުންާމިބަލަނީ.2007ާާާޖުލައ1ާާިއެްއޗެއްާއެބައޮތް.ާމިާޑްރ ފްޓްާ

ާ

ފޮނުވޭނެތޯއޭާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ނިންމ ލ ފައިާ ބ ބުާ މިާ ސުވ ލަކީާ ާއަޅުަގނޑުެގާ

 20ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ބަރުލަމ ނާީާާހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުންާވ  އެީއާ އޮތްކަމަށް.ާ ފެންނަންާ ބަދަލުެގންނަންޏ ާ މިާ އަންނަިއރުަގއިާ ނިޒ މެއްާ ބަރުލަމ ނީާ

ބ ރަކީާ މިާ ކުރިއިރުަގއިާ މަޝްވަރ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކޮށްެގންާ ާ ކަންތަްއތައްާ މައިަގނޑުާ ނިޒ މުެގާ

އޮ ނިންމ ފައިާ ބ ރެއްކަމަށްާ އޮންނ ނެާ މ އްދ އަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ެއްއވަނަާ އެހެންވީމަ،ާ ތީ.ާ

ެއހެންވީމަ،ާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ާ ނެތްކަމަށްާ ކަމަށްވ ނަމަ.ާ އޮތްާ ެގންނަންާ ބަދަލެއްާ  25އެްއވެސްާ

މ އްދ ަގިއވެސްާާ ދެވަނަާ ދެންާ ނޯޓުކޮށްލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްވީކަަމށްާ މ އްދ ާ އެްއވަނަާ
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މެދެއްހ  ފޮޅުވަތުެގާ ތިންވަނަާ މިާާާފ ހަަގކުރަްއވ ނެާ އެބައޮތް،ާ ޖަހ ލ ފައިާ ތިކިތަކެއްާ ހިސ ބުންާ

ތަރުތީބުވ ޮގތެއްާާ ބ ބުތައްާ ޭއެގާ ެއއީާ އަންނަންވަނީ.ާ އެތަނަށްާ ބ ބޭާ މިތެްއވަނަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

އެހެންނޫންތޯ.ާ ބ ބުާ ދެވަނަާ އެއީާ ބ ބުާ ޙައްްްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ ިމހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޭނޭގތީ.ާ

 30ާވަނަާބ ބުަގއިާކަނޑައެޅިފައިވ ާއެޮގތަށްާލިޔެވިދ ނެ.ާާއެހެންވީމަ،ާއެތ ާއަޅުަގނޑުެމންާދެ

ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ މިާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ބޭނުންވަނީ،ާ އަހ ލަންާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ

ޙައްޤުތަކުާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ ބައެއްާ ތެރެއިންާ ޙައްޤުެގާ އަސ ސީާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ބ ބުަގއިާ ަވުގތީޮގތުންާާދެވަނަާ ންާ

ހިފެހެއްޓުމ ާބައެއްާޤ ނޫނުތަކަށްާޢަމަލުކުރުންާވަުގތީޮގތުންާހުއްޓ ލުންާހިމެނިދ ނެ.ާއެޮގތަށްާބުނ އިރުާ

 35މިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާކަނޑަައޅ ާބައެއްާޙައްްްޤުތަކުންާވަުގތީާޮގތުންާހިފެހެއްޓުމ ާއެކަހަލަާއިނުންާ

ކަނޑައަޅަނީ މިާ ތިރީަގއިާ އެއީާ ެއްއޮގތަކަށްވެސްާާމުހިންމެއްނޫންތޯއޭ.ާ ެއއްޗެހިތަކެއްާ ވަކިާ ާ

ނުހިފެހެއްޓޭނެކަންާނުވަތަާއެާއެްއޗެހިނުލ ާއެހެންާއެްއޗެހިާއެހެންާހިފެހެއްޓުމުެގ،ާެއކަހަލަާޮގތަކަށްާާ

ޤ ނޫނުއަްަސ ސީންާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންފުޅެއްނުވޭތޯއޭ.ާ ބުނ ކަށްާ

ނުހިފެ ކަންތައްތަކެއްާ ހިފެހެއްޓޭނީ.ާކަނޑައަޅ ފައިހުރިާ އެއްޗެކޭާ ހުރިހާ  އެހެންާ އެނޫންާ ހެއްޓޭނެއޭ.ާ

އެނޫންޮގތަކަށްާާ ޤަސްދުކޮށްފ ނެތީާ ހިފަހައްޓަންާ ެއއްޗެހިާ ބައެއްާ ފ ސްކޮށްފަިއެވސްާ ޤ ނޫނެއްާ  40އެއީާ

ދޫކޮށްލ ފައިހުރިާާ އެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ޮގތުންާ ބ ރުއެޅުމުެގާ ެއކަމަށްާ ކުރިއަނުދޭންެވެގންާ

ާނީ.ާެއކަންާއެބަާރަނަގޅަށްާދޭހަވޭތޯއޭ.ާާކަންތައްތަކެއްާހިފެހެއްޓޭ

ާ

ކުއްލިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިބުނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ދެވަނަާ ުއސޫލަކީ،ާ މިއޮތްާ ބޭނުންކޮށްފައިާ ކުރިއިރުަގއިާ ޑްރ ފްޓްާ އ ދެ،ާ

ބައެްެްއާާ އަދިާ ޙައްޤުތަކ ާ ބައެްއާ ތެރެިއންާ ޙައްޤުތަކުެގާ ައސ ސީާ ޙ ލަތުަގއިާ  45ނުރައްކަލުެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާޤ ނޫނުތަ މިބުނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ތިންވަނަާ ދެންާ ނިންމިދ ނެއޭ.ާ ހިފަހައްޓަންާ ކ ވެސްާ

އޮތީ.ާާ މިހ ރުާސްޓަރްކްޗަރކުރެިވފައިާ ެއޮގތަށްާ ނުހިފެހެއްޓޭނެއޭ.ާ ޙައްްްޤުތަކެއްާ މ އްދ ތަކުެގާ މިބުނ ާ

އެންމެފަހުން މ އްދ އަށްާ ތިންވަނަާ ނެތީިވއްޔ .ާ ހުށަހެޅުެމއްާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުމެންާއެހެންވީމަ،ާ ާ

)ސ ފެއްނުވޭ(ާއޭަގއިާއެބަޖެހޭާާފ ހަކުރަންާޙައްޤުތަކެްެއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިަވުގތަށްާތިންަވނަާމ އްދ ާ

ާާ  50ވަނަާމ އްދ ައށްާއެްއވެސްާބަދަލެއްާއެބައޮތްތޯ.ާނެތ4ާާާްވަނަާމ އްދ އަށް.ާއެހެންވީމަ،4ާާާާބ އްވ ފައި

ބަލ ާއެޮގތަށްާނިންމީކަމަށްާާއަޅުަގނޑުާނޯޓުކޮ ާާކަމަށްާ 5ާާާާށްލ ނަން. މ އްދ . މ އްދ 5ާާާވަނަާ ވަނަާ

ާާ 55ާާާާމިއީ ބައްދަލުވުމުަގއި ވަކ14ާާާާިވަނަާ ޮގތް.ާ އޮތްާ ނިންމަވ ފައިާ ތިއްބަަވއިެގންާ މެންބަރުންާ
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ާާ ނޯޓުކޮށްލ ނަން. އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަމަށްާ ނެތީމަާ ހުށަހެޅުމެއ6ާާާްހުށަހުޅުމެއްާ އިތުރުާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

ާވަނަާމ ްއދ .7ާާށްލ ނަން.ާނެތީމަާނިންމީކަމަށްާއަޅުަގނޑުާނޯޓުކޮ

ާ55 

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ 7ާއ ދެ،ާ ތަންކޮޅެއްާާާ ބޭނުންވ ާ ާ ސ ފުކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ާ ާވަނަާ

އޮތީމަ.ާއ ދެ،ާކުއްލިނުރަްއކަލުެގާޙ ލަތުާއިޢްލ ންކުރުމަށްާނެރޭާޤަރ ރުެގާމުއްދަތުާހަމަވުމުންާނުވަތަާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާރައްޔިތު އިނޭގތޯ. ބ ޠިލުކުރުމުންާ ޤަރ ރުާ އެާ މަޖިލީހުންާ ހަދ ފައިވ 11ާންެގާ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަިއާ ާ.

އެންމެހ ާޤ ނޫނުތަކ ާނެރެފައިވ ާއެންމެހ ާމުއްދަށްާބ ޠިްިލުވ ނެއޭ.ާދެންާކޮންާޤ ނޫނުތަކެްއެގާވ ހަކަތޯާާ

މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގާ ހަދަނީ.ާ ޤ ނޫނުާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޤަރ ރާުާާާމިބުނަނީ.ާ  60އެާ

ބ ޠިލުކުރ އިރުަގއިާދެންާއެއ ބެހޭޮގތުންާކޮންާޤ ނޫނެއްތޯާހެދިފައިާއޮންނ ނީ.ާދެންާކުރީަގިއާހެދިފައިާ

ހަމަާ އެއެއްާ ބ ރު.ާ އޮންނަާ ދީފައިާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެއީާ ހުންނ ނީ.ާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ހުންނަާ

ާބ ޠިލެއްާނުކުރެވޭނެާދެއްތޯ.ާާ

ާ

ުގޅުވަިއެގންާާ)ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޤަރ ރ ާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ިވދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ  65ރިކޯޑިންގއިންާ

ާހަދ ފައިހުރިާހުރިހ ާއެއްޗެއްާބ ޠިލުވީއޭ.ާާ

ާ

އެާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ކަމަކީާ މަޖިލީހުނާްާފުރަތަމަާ ހުށަހެޅުމ އެކުާ މަޖިލީހަށްާ ާޤަރ ރުާ

ންާނުވަތަާބ ޠިލުކުރުންާދެއްތޯ.ާ)ރިކޯޑިންގއިންާެމންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާބަލައިަގތުާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެާާ އެހެންވީމަ،ާ ހެދޭނީ.ާ ޤ ނޫނެއްާ މަޖިލީހުންާ ދެންާ ބަލައިެގންަގއިތ ާ ބަލަިއަގތުން.ާ ކަމަކީާ  70ފުރަތަމަާ

ާބަލައިނުަގނެާބ ޠިލުކުރ އިރުަގިއާދެންާކޮންާޤ ނޫނެްެއްހޭާއޮންނ ނީ.ާ

ާ

މަސްފަހުންވެސްާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުން ތިންާ މަޖިލީހުންާ އަނެއްކ ެވސްާ ހިންގ ފައިާ މުއްދަތެއްަގއިާ ވަކިާ ބަލައިަގނެފައިާ

ާމަޖިލީހުންާނިންމަފ ނެ،ާއ ާދެންާމިހ ހިސ ބުންާއެާޤަރ ރުާބ ޠިލުވީއޭ.ާާ

ާ75 

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އެކަމަކު،ާ ނެތް.ާ މައްސަލަެއއްާ ހަމަވުމުެގާ ަމޖިލީހުެގާމުއްދަތުާ ާރައްޔިތުންެގާ

ޤަރ ރުާބ ޠިލުކުރުމުންާއެާޤަރ ރަށްާޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިާ..)ސ ފެއްނުވޭ(ާއެބަިއާއަންނ ތީާއަޅުަގނޑުެގާާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާމައްސަލައަކީާ.
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އެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހައަފީފް،ާ ދީފައިއޮތްވ ާ މުއްދަތެއް.ާ ވަކިާ ދިނީާ މިސ ލަކަށްާ މަޖިލީހުނާްާޤަރ ރުާ މަނުވަނީސްވެސްާ

ބަްއލަވ ފައި.ާާ އަތުވެއްޖެކަމަށްާ ނިމުމަކަށްާ ޙ ލަތުާ އެާ ބ ޠިލުކޮށްފ ނެނޫންތޯާ ޤަރ ރުާ އެާ  80އަނެއްކ ާ

ެއކަންވެސްާާ އެހެންވީމ ،ާ ބ ޠިލުވަނީ.ާ ެއާ ހަމަވެެގނެއްނޫންާ މުއްދަތުާ ޤަރ ރުެގާ އެާ އެހެންވިޔަސްާ

ާކަވަރުކުރަންެވެގންާލ ފައިާއޮތް...)ސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ކުރިންާާޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާކޮ ހަމަވުމުެގާ މުއްދަތުާ ެގންނަންޖެހޭނެނޫންތޯ.ާ އެތަންކޮޅުާ ާއެހެންވީމަ،ާ

ފުރަތަމަވެސްާާާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހީވަނީާ އެހެންނޫނީާ ސ ފެއްނުވޭ.ާ މުޅިއަކުންާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ެއޮގތަށް.ާ  85ބ ޠިލުކުރީއޭ،ާ

ރުާބ ޠިލުކޮށްފިއްޔ ވެސްާއެކަންތައްާއެހެންވަނީއޭ.ާެއހެންވީމަ،ާއިޢްލ ންކުރުމ އެކުާމަޖިލީހުންާއެާޤަރ 

ޤަރ ރުާ ެއާ ކުރިންާ ހަމަވުމުެގާ މުއްދަތުާ އެާ ޖެހޭނެާ އިތުރުކޮށްލަންާ ެގންނަންޖެހޭނެ.ާ އެތަންކޮޅުާ

ާބ ޠިލުވީއޭ.ާާ

ާ

ާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ އިނޭގތޯ.ާ ކްލެރިފިކޭޝަނެއްާ ހަމަާ 6ާއަޅުަގނޑުާ މ އްދ ަގިއާާާ  90ާވަނަާ

އަސ ސީާާމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްާ ޮގތުަގިއާ ހަނދ ންވ ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކޯޓުންނޭ.ާ ސްޕްރިމްާ ކަނޑައަޅ ނީާ މިއިންނަނީާ

އިޝޫޒްާާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާ އެާ ކިޔަިއެގންާ ކޯޓަށްާ ސްޕްރިމްާ ހައިކޯޓަށ ާ ވ ހަކަދެްއކިއިރުާ ސިފަތަކުެގާ

ާާ ފުރުޞަތުދިނުމުެގ ެއޕީލްއަށްާ ެއާ ދިނީާ ދ ޮގތަށްާ ސީދ ާާއެޮގތަށްާ ހަމަާ ީމަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ޮގތުން.ާ

އެާ ބެހޭޮގތުންާ ޙ ލަތ ާ ކުއްލިނުރައްކަލުެގާ އޮތީމ ާ ވިދ ޅުވެފައިާ އެހެންާ ކަނޑ ލ ނީާ ސްޕްރިމްކޯޓުންނޭާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ެއއީާ އޮތީ.ާ ދެވޭޮގތަށްތޯއޭާ ކޯޓަށްާ ސްޕްރިމްާ ސީދ ާ އުފެދިއްޖެއްޔ ާ  95ސުވ ލެއްާ

ކޯޓުންއިންއެ ސްޕްރިމްާ ފެކްޓްސްާވިސްނޭޮގތުަގއިިވއްޔ ާ ނުކުރ ނެ.ާ ޑިޓަރަމއިންާ ފެކްޓްސްއެއްާ އްާ

ިގނަފަހަރަށާްާ ކޯޓްސްާ ސްޕްރިމްާ ލޯާ އޮފްާ ޕްއިންޓްސްާ ހުސްއެކަނިާ ކޮންސިޑ ެއއްނުކުރ ނެ.ާ

ކޮންސިޑަރކުރަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާކޮންޮގތަކުންބ އޭ.ާކޮންެމވެސްތަނެއްަގއިާއެހެންާއިންނ ތީާކަންނޭނޭގާ

އެހެ ހުންނ ނީ.ާ ެގންނަވ ފައިާ ހަމަާމިހެންާ ކުޑަކޮށްާ ބެހޭޮގތުންާ އެއ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ންވީމަ،ާ

 100ާވިސްނުންހުރިާޮގތެއްާދަންނަވ ލީ.

ާ

ދިުގކޮށްާމިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވަރަށްާ ކޮމިޓީންާ މ އްދ އެއް.ާ އޮތްާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ އޮރިޖިނަލްާ އަސްލުަގއިާ މ އްދ އަކީާ

ށްވެސްާޤަރ ރުާބ ޠިލުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާާވ ނެއޭާޑިސްކަސްކުރަްއވ ފައިާނިންމެީވާޢ ންމުާރައްޔިތަކަ

ބ އްވަން.ާއެހެންވީމަ،ާމުާކުްއލިނުރައްކަލުެގާޙ ލަތ ުގޅިެގންާއަންނަާކަމެއް.ާއިތުރުާސުވ ލުއުފެދެންޏ ާ
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ާާ އެހެންވީމަ، ކޯޓު.ާ ސްޕްރިމްާ ފ ހަަގކުރައްވ 7ާާާާފުރަތަމައިނުންވެސްާ އެާ އަފީފްާ މ އްދ ަގއިާ  105ވަނަާ

ފްާިވދ ޅުވަނީާކުއްލިނުރައްކަލުެގާޙ ލަތުާއިޢްލ ންކުރުމަށްޓަކައިާހެދޭާޤަރ ރުެގާޮގތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއަފީ

މުއްދަތުާހަމަވުމުންާނުވަތަާުމއްދަތުާހަމަނުވިޔަސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެާޤަރ ރުާބ ޠިލުކުރުން.ާ

ާއެޮގތަށް.ާާ

ާ

ވަުގތެާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ކޮންާ ެއއީާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ެއާާއެޮގތަށް.ާ ނޭނޭގާ  110ާްއަގިއކަމެއްާ

ާބ ޠިލުކުރެވޭނީ.ާާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ފުރަތަމަާއޭތިާެއޑޮޕްޓްކުރ އިރުަގިއާނޯންނ ނެނޫންާއަފީފް،ާެއާޤަރ ރ ުގޅިެގންާހެދިފައިާއޮތްާެއއްވެސްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ހަދ  ެއއ ުގޅިެގންާ ދެންތ ާ އެޑޮޕްޓްކޮށްފައިާ އޭތިާ ޤ ނޫނެއް.ާ ކޮންމެހެންާއެތަންކޮޅުާާކަހަލަާ އަފީފްާ ނީ.ާ

 115ާސްޕެސިފިކަލީާެގންނަވަންާބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާ.

ާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ ާނޫން..ާ

ާެގާމައްސަލައެއްާނެތް.ާާއެކަންތައްާމިހ ރުާއޮތްާޮގތްާރަނަގޅިްއޔ ާއަޅުަގނޑުާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 120ާވަނަާމ އްދ އަށްާއިޢްތިރ ޟުކުރަްއވ ާމެންބަރަކުާނެތިއްޔ ާއެާމ އްދ ާފ ސްވީކަމަށް.7ާާާއ ދެ،ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާ
ާ

ޑްރ ފްޓްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުންާ: އ5ާާެމީާ ެއއްވެސްބޭފުޅަކުާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭ.ާ އަސ ސީާ ކޮޕީާދެއްތޯ.ާ އިންނެވިތޯާ ބަާ

ާއަތްޕުޅުަގއިނެތް އެހެންވީމ ާ؟ އެެގންނަނީ.ާ ާ މިހ ރުާ ކޮޕީާ އެޑްޖަސްޓްކުރިާ އެންމެފަހުންާ  125މިހ ރުާ

ާާ ދިމައެއްނުވ ނެ.)ރިކޯރޑިންގަގިއ13ާާވިސްނ ަވޑަިއަގންނަަވްއޗޭ ނަންބަރުާ ފެށިެގންާ މ އްދ އިންާ ވަނަާ

ހީވަ އަޅުަގނޑަށްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ ބޮޑުާމެންބަރުާ އަނެއްހެންާ މީަގއިާ ނީާ

ދަންނަވ ލީމ ާ ތަރުތީބުން،ާ މ އްދ ާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔުމަށްުވރެ،ާ ޑިސްކަޝަންއަކަށްާ

އެްއޗެްއވިްއޔ ާާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ތަފ ތުކޮށްލ ނީ.ާ ެއއްޗެއްިވއްޔ ާ ފެނިވަޑައިނުަގންނަވ ާ ތިބޭފުޅުންާ

ެގންދެވިދ ނެ)ރިކޯ ހިމަނަމުންާ އެްއޗެްއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ  130ރޑިންގަގއިާ
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ލ ނާްާ ރަނަގޅީާ ައޅުަގނޑަށްާ މަީގއިާ ލ ނަންތޯ.ާ ދެވަނަމ އްދ ާ މިލިސްޓަށްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންްްާއިންޓަރަޕްޓްކޮށްލިްއޔ .ާާ

ާ

އެއްާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ އުޅުނީާ ހަމަދަންނަވ ލަންާ ާވަނަާާއަޅުަގނޑުާ

އެްއވެސްާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކުންާ: މިނިވަންކަމެއްެގާ މީންާ އަދިާ ޙައްޤެްއާ އެއްެވސްާ މީންާ އަދިާ އެބަވޭ،ާ ަގއިާ )ހ(ާ  135މ އްދ ެގާ

މަޖިލީހަށެވެ.ާ ރައްޔިތުންެގާ މަތިންާ ތަޢ ރުޒުނުވ ޮގތެއްެގާ ޤ ް ނޫނުއަސ ސީއ ާ ހިފެހެއްޓޭނީާ މިންވަރެއްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަ މީަގއިާ އޭނަާދެންާ ޙ ލަތަކީާ ކުއްލިނުރަްއކަލުެގާ ބ ރެއްާ ލިބިެގންވ ާ ށްާ

ާއެޙައްޤުތައްާހިފަހައްޓަންާނުަވތަާއެޮގތަށްާކަނޑައަޅުްއވ ނީ.ާއެހެންވީމ ާކިހިނެތްތޯާއަޅުަގނޑުމެން...

ާ

ސަބްމިޓްކުރަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުންާ: މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންާ އިމީޑިއެޓްލީާ އޭނަހަމަާ ދެންާއެނޑިވަޑަިއަގންނަވ ނެ،ާ  140ން.ާ

ދެނާްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ދެމިއޮންނ ނީ.ާ އެހިފެހެއްޓޭނީ.ާ އެޑޮޕްޓްކުރީމަާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންާ

ނޯާ މިޮއތީ.ާ މީގައިބަޔ ންކޮށްފަާ އުްުސޫލެއްާ ޢ ް ންމުާ އަނެއްހެންާ ދެވަނަމ އްދ ވެސްާ

ާާ ވ ޖިބު. ދައުލަތުެގާ މ އްދ ާ ތިންވަނަާ ވ ހަކަ.ާ މ އްދ ..4ާާޑިސްކްރިމިނޭޝަންެގާ ައޅުަގނޑަށްާާވަނަާ

ާާ މިފ ހަަގކުރެެވނީ ފުރަތަމަާ ދެކަމަށްާ މުހިންމުާ ެއބަޔ ންކުރ 6ާމިބަލައިލިއިރުަގއިާ މ އްދ ަގއިާ ހަވަނަާ ާ.

ނެރެންޖެހިދ ނާެާ އަމުރުތައްާ ޚ އްޞަްަާ ޤ ނޫނަކ ނުލ ާ އެޙ ލަތުަގިއާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ  145ކަންތައްތައް.ާ

ާދެއްތޯ.ާއެހެންވީމ ާޖުމުލަކޮށްާއެބ ރުާއެދެނީާ.

ާ

ާާާާތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ މ ލެއަ ފެނޭާ 4ާއަޅުަގނޑަށްާ ކަނޑައެޅިެގންާާ ޤ ނޫނަކުންާ ލ ން.ާ ާއެދޭތެރެއަށްާ

ލިބިެގންޭވ،ާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކުންާ: ދިވެހިރައްޔިތަކަށްމެާ ކޮންމެާ މިނިވަންކަންާ ކުރުމުެގާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ މަނ ކޮށްފައިނުވ ާ

ކަނޑައެޅިެގ އެްއޗެއްިވއްޔ ާ މަނ ކުރ ާ ތެރެއިންލ ފައިާާއެހެންވީމ ،ާ ޙ ލަތުެގާ ކުްއލިނުރައްކަލުެގާ  150ންާ

ެއީއާާ ވެރިޔ ެގާއަމުރުތެރޭަގއިާއިނެގންާއޮންނަންވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއެއީާނޭނިގއްޖެއްޔ ާ

ދެކޭޮގތުަގއިާާ ައޅުަގނޑުާ ވަނުމަކީާ ީމެގތެރެއަށްާ ހަތަރެއްާ އެހެންވީމ ާ ބ އްވަން.ާ ހުއްދަކަމެއްކަމަށްާ

ާާާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއް.ާ
ާ
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އެހުށައެޅުއްވުމަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުންާ: ހިމަނ ލަން.ާ މ އްދ ާ ހަތަރުވަނަާ ލިސްޓުތެރެއަށްާ ެއވިދ ޅުަވނީާ މ ރިޔ ާ  155އެހެންވީމ ާ

ފެންނަންޏ ާާ އިޢުތިރ ޟެއްްްނެތްކަްަމަށްާ އެބައިންނެވިތޯ.ާ ެއއްެވސްބޭފުޅަކުާ އިޢުްުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ

ާަގނޑުމެންާހިމަނ ލ ނަން.ާާާހަތަރުވަނަާމ އްދ ާއެލިސްޓުެގާތެރޭަގއިާއަޅުާ

ާ

ފަސްވަނަާާާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރު ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ ހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑު،ާ ާމިހ ރުާ

ހިފަހައްޓ ފަޔޭާާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކުންާ: މިއޮތީާ ބުނެދ ނެާ ހިފަހައްޓ ފައިާ މ އްދ ަގިއާ ފަސްަވނަާ މިސ ލަކަށްާ  160މ އްދ .ާ

)ރިކޯރޑިންގަގިއާާއެހެންނަމަވެ ނުލިބޭނެ.ާ ހަމަހަމަކޮށެއްާ ލިބޭމ އްދ ތައްާ ދަށުންާ މިޤ ް ނޫނުެގާ ސްާ

ެގންދެވިދ ނެތޯ.ާާާާާ މިޮގތަށްާ ެއހެންވީމ ާ ސ ފެއްނުވޭ(..ާ ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ ާމެންބަރުާ

ާ

ކުއްލިާމުޙަންމަދުާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ މީަގިއާ މުހިންމުކަމަކީ،ާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ބަލ ލީމަާ ާޙ ލަތެއްާާއަޅުަގނޑަށްާ

ކަންތައްތަކަށްާާާާވ ހަކަދެއްކުންާ:ނަސީމްާއިބްރ ހީމް ކަހަލަާ ނުހިފަހައްޓަންޖެހޭާ ކަންތައްތަކ ާ ޖެހޭކަހަލަާ ހިފަހައްޓަންާ  165މެދުވެރިެވެގންާ

ާާ ފ ހަަގކުރެވެނީ އަޅުަގނޑަށްާ ބޮޑަށްާ ބައެއްޕޮއިންޓްތަްއ12ާާާާބަލ ލ އިރުަގއިާ ހުރިާ މ އްދ ަގއިާ ަވނަާ

ރެލެވަންޓީާ ެއޔަށްާ ާާކަންނޭނެގާ ހަމަމިއ އެކުަގއި ދެންާ ފުރައިެގނ19ާާް.ާ އެބޮތްާ މ އްދ ވެސްާ ވަނަާ

ދިޔުމުެގ.ާއެކަހަލަާބައެއްާކަންތައްތައް.ާ)ރިކޯރޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(...ާާ

އަޅުަގނޑަކަށްާހިޔެއްނުވޭާއެްއވެސްާޙ ް ލެްއަގއިާމަްަނ ކުރެޭވނެހެން،ާއެއީާަވކިމިވެނިކަެމްއާކޮށްެގންާާ

ާާނު  170ަވނަާމ އްދ ެގ12ާާވ ނެޔޭާބުނ ެއއްޗެއްނޫންާިމހުންނަނީކީ.ާއަޅުަގނޑަށްާމިބައިާސ ފުކޮށްލަދޭންވީ.ާ

އެބައިާބަލ ލީމަާއެބަހުރިާބަެއްއއެްއޗެހިާބަެއއްާޙ ލަތުަގއިާމަނ ކުރެވިދ ނެ.ާ)ރިކޯރޑިންގަގއިާމެންބަރާުާ

ނޑައެޅިެގންާ)ރިކޯރޑިންގަގއިާާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(..ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާދެންާހުރީކީާކަ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާ.

ާ

އަތްދަށުންާނުޮގސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުންާ: ބަލައިލިއްޔ ާކަންނޭނެގާއެްއވެސްއެްއޗެއްާ ތަރުތީބުންާ މިލިސްޓްާ  175އަޅުަގނޑުމެންާ

ާކަވަރުކުރެވޭނީ.ާާ

ާ

ފަސްވަނަމާ ާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ އަޅުަގނޑުމެންާމިަގއިާ ވިދ ޅުވި.ާ ޢަފީފްާ ދެންމެާ ވ ހަކަާ ާއްދ ެގާ

ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސްޓޭޓްާއޮފްާއިމަރޖެންސީާހިނގ ފ ނެާޤައުމުެގާވަކިާސަރަޙައްދަކަށްެވސްާދެއްތޯ.ާހިނގައިފިއްޔ ާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ

 180ނޭނެގާއެހެންވީމ .ާމިމ އްދ ެގާދަށުންާމިލިބޭާބައެއްާޙައްޤުތައްާެއސަރަޙައްދުަގިއާހިފެހެއްޓިދ ނެާކަން
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މައްޗަްއ5ާާާ އެމީހުންެގާ އަދިާ ކުރިމަތީަގއިާ ޤ ް ނޫނުާ ރަނަގޅީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުލުންާ މީެގތެރެއަށްާ

ޤ ް ނޫނުެގާ އަދިާ މީހެއް.ާ އަމ ންވެެގންވ ާ ކުރިމަތީަގއިާ މީހެއްެގވެސްާ ކޮންމެާ ހަމަާ ޤ ނޫނަކީާ

އޮތް މީހަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ ހަމަހަމަކަމަކީާ ޤ ނޫނުެގާ އޮފްާާރައްކ ތެރިކަމ އިާ ސްޓޭޓްާ ކަެމއް.ާ

ސަރަޙަްއދުތަކުަގިއާާ އެހެންާ ބައެއްާ ހުންނަހ ާ ސަރަޙައްދުަގިއާ އޮންނަާ ހިންގ ފައިާ އިމަރޖެންސީއެއްާ

ލައިފިއްޔ ާާ މީެގތެރެއަށްާ މިމ އްދ ާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަންޖެހިދ ނޭ.ާ ތަފ ތުތަކެއްާ މީހުންނާ   185ހުންނަހ ާ

ާއެހެންނެއްާނުހެދޭނެ.ާ
ާ

ޑިސްކަސްކުރަމުންާއަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުންާ: ބ ބުާ ޙ ލަތ ބެހޭާ ކުއްލިނުރައްކަލުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީަގާ މިހީވަނީާ ޅުަގނޑަށްާ

ވިދ ޅުވިހެންާާ ޕްރޮފެސަރވެސްާ ވިސްނިޮގތަކީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިމ އްދ ަގިއާ ދިޔައިރުެވސްާ

ދެވަނަ ބ ރުާ ސަސްޕެންޑްކުރުމުަގއިާ ބައެއްޙައްޤުތައްާ ޤ ް ނޫނުތަކ އިާ  190މ އްދ އިންާާާއިމަޖެންސީއެްއަގިއާ

ދޭއިރުާއެބިުއސްކޮށްެގންާވަކިކަހަލަާޙައްޤުތަކެއްާހިފެހެއްޓުމުެގާފުރުޞަތު،ާއެހ ާރިލަަވންޓްާނޫން،ާ

ނުދިނުމަށްޓަކައިާ ފުރުޞަތުާ ެއކަންކަމަށްާ ޙ ސިލްކުރުމަށް،ާ މަޤްސަދެއްާ ޕޮލިޓިކަލްާ މިސ ލަކަށްާ

ާާހަނދ ންާވ ޮގތުންާ.ވަކިކަންތައްތަކެއްާފ ހަަގކޮށްލުން،ާއެިވސްނުމެއްާއޭރުާއަޅުަގނޑު

ާ

ާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ވ ހަކަ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ ފ ހަަގކުރަންާ 5ާއަޅުަގނޑުެވސްާ މ އްދ އ ާާާ  195ާވަނަާ

ާާާއަޙްމަްަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކުންާ: ަވކިސަރަޙައްދެްއަގއި ކަނޑައެޅޭާ އިނދޭާ މީަގއިާ ކުރެއްވީާ އެފ ހަަގާ އިބޫާ ދުވަހަށ30ާާާްުގޅޭޮގތުންާ

ސަރަޙައްދެއްަގއި ވަކިސަރަޙަްއދުތަކުަގިއާާހުރިހ ާ ބުނ އިރުާ އެހެންާ ސަރަޙައްދެްއަގޔޭާ ަވކިާ ނުވަތަާ ާ،

ވަކިާޙައްޤުތަކެއްާހިފެހެއްޓިދ ނެކަމަށްާކަނޑައެޅިދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާކުއްލިާނުރަްއކަލުެގާޙ ލަތުާ

ލައިފި މީެގތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތަށްާ މ އްދ ާ ފަސްވަނަާ ދޭހަވ އިރުާ މ އްދ އިންާ އްޔ ާާއެްއވަނަާ

 200ދެންާއެބައިާއެޮގތަށްާބޭްއވިދ ނެކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާފަސްވަނަާމ އްދ ާެއއަށްާާ

ާެގނެއުމަށްާއަޅުަގނޑަށްާދަތި.ާމިާލިސްޓުަގއިާހިމަނަންާއުނދަުގލީާ.

ާ

ާދ ާއެލިސްޓްަގއިާނުހިމަނަން.އެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެއްބަސްެވވޭތޯާފަސްަވނަމ އްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުންާ:

ާ

ވަކިމ އްދ ތަކެްއާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިމަރުހަލ ަގއިާ ހީވަނީާ  205ާއަޅުަގނޑަށްާ
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މިއ ބެހޭޮގތުންާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: އެހެންވީމ ާ އިނޭގތޯ.ާ އުނދަޫގހެންާ ތަންކޮޅެއްާ ބަޔ ންކުރަންާ ީމަގާ ކަނޑައަޅ ފައިާ

ާކްސްޕަރޓްާއެބޮތްތޯާއެްއެވސްވަރަކަށްާލަފ ދެްއވ ފައިާވަކިމ އްދ ތަކެއްާހިމެނުމ ާނުހިމެނުމަށް.ާއެ

ާ

ކަމެްއވެއްޖެއްޔ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުންާ: ބޭނުންފުޅުވ ާ ޑިރެކްޝަނެއްާ ކޮމެޓީންާ ދެންާ ވިދ ޅުވެފައެއް.ާ ަވކިާ އެހެނެއްނެތްާ

 210ާފެއްނުވޭާ()ރިކޯރޑިންގަގއިާމެންބަރުާިވދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ 

ާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ މިކަމުަގިއާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާއެހެންވީމ ،ާ

މިވެނިާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންނޫނީާ އިނޭގތޯ.ާ މިކަމަށްާ ބޭނުންވޭހެންާ ލަފަޔެއްާ ކޮންމެވެސްވަރެްއެގާ

ާމ އްދ އެކޭާހިމަނ ނީާއެހެންާބުނަންާވަރަށްާދަތިވ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީ.މ އްދ އެކޭާމިވެނިާ

ާ215 

އީާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުންާ: ޕްރޮފެސަރއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަސްާ ިމއަދުވެސްާ ޮގތެއްާ ހެދިދ ނެާ މެއިލްާާ-އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ލިސްޓެއް ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ކޮބ ތޯ.ާ ލަފ ފުޅަކީާ އޭނަެގާ ައޅުަގނޑުމެންާކޮށްލެވިދ ނެާ ހޯދަިއެގންާ ާ

ތަންކޮޅެްއާާ އަދިާ މެންބަރުންވެސްާ ނޫނިއްޔ ާ ބ އްވ ލެިވވެސްދ ނެ.ާ ނޫނީާ ނިންމ ލ ނީ.ާ މިމ އްދ ާ

ބައްލަވ ލައްވ ފަިއާާ އެކީާ ބ ބުާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ ނަންަގަވއިެގންާ ވަުގތުކޮޅެއްާ

 220ާސަޖެޝަންތަކ އެކީގައިާވަޑަިއަގންނަވަންވެސްާބޭްއވިދ ނެ.ާާާ

ާ

ތ އީދުވެސްކުރަންާާމުޙަންމަދުާތީާމެންބަރުާހައްދުންމަ ެއއްޗަކަށްާ ެއވިދ ޅުވިާ އަފީފްާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުެވސްާ

ބައެއްޗެއްސަކީާާާާވ ހަކަދެއްކުންާ:ނަސީމްާއިބްރ ހީމް ބުނ ާ ކިޔ ފަާ އަސ ސީޙައްޤުތަކޭާ މީެގާ ހަމަާ މިދެންނެވިހެންާ ވ ޮގތަކީާ އެއީާ

ާާ އުސޫލުތަކެއް. ހިމެނޭާ ތެރެއިންާ އަންނައެްއޗެއް.ާާއަސ ސީޙައްޤުތަކުެގާ ދަށުންާ ޕްރިންސިޕަލްތަކެއްެގާ

 225އެީއކީާަވކިަވކިާއިންޑިިވޑުއަލްާރައިޓްސް.ާމިސ ލަކަށާހަަވނަާމ އްދ ަގއިާޒ ތީާމިނިވަންކަމ ާއަނެްއާާ

އެްއޗެްއވެސްާާ ހުރިހ ާ މީެގާ ނިުގޅަިއަގނެވެންޏ ާ މިޮގތަށްާ ދެންާ އެްއޗެއް،ާ މިއޮންނަވ ނެާ އެްއޗެއްާ

ބްރޯޑްކޮ މީތިާ ހުއްޓުވ ާާނިުގޅަިއަގނެވޭާ ަވކިަވކިާކަންތައްތަކެްއާ ޭއެގބަދަލުަގއިާ ށްާނިުގޅަިއަގނެވެންޏ .ާ

އެކުަގިއާާ މަޝްވަރ އ ިއާ އެދިންާ ޕްރޮފެސަރާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އެހެންވީމ ާ ވ ހަކަ.ާ

ާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާމީތިާލަސްކޮށްލަން.

ާ230 

ރަާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ތީާ ޙިޔ ލުހޯދ ލުންާ ޕްރޮފެސަރެގާ އެހެންނަމަވެސްާއ ދެ،ާ ާނަގޅުކަމެއް.ާ
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..ާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސ ފެްއނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯރޑިންގަގއިާ އަދިާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާއަޅުަގނޑުމެންާމީތީަގއިާހިމަނ ނެާމ އްދ ތަކެއްާކަނޑައަޅ ފައިާމިޮގތްރަނަގޅުތޯާާ

ޕްރޮފެސަރެގ ެއީއާާާާމީަގއިާ މ އްދ ެއއްތޯ.ާ އެްއޮގތްކުރަންޖެހޭާ ނުވަތަާ އުނިކުރަންާ ކޮބ ތޯާ ޙިޔ ލަކީާ

ެއހެންވީމާ  އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ މެންބަރުާވިދ ޅުވިާ )ރިކޯރޑިންގަގއިާ މިދަންނަވ ލ ކަމަކީާ  235އެހެންްްާ

މާަާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަޮގތުަގިއާޕްރޮފެސަރާޙިޔ ލުާައޅުަގނޑުމެންާއެހިއަސްާފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންާހަ

ަގބޫލުކުރެވެނީާާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއހެންވީމ ،ާ ބައިވަރު.ާ އެބަހުރިާ ހިނގައިދ ނެކަންތައްާ ޑިބޭޓަށްާ އެާ

ކޯއްޗެއްތޯ،ާާ ބަހައްޓ ނީާ މީަގއިާ ައއްޔަންކުރަންވީޔޭާ އަޅުަގނޑުމެްެންާ ދިުގކޮށްލަންވީކީނޫނޭާ މިމަރުހަލ ާ

އަޅުަގނޑު ޙިޔ ލުާ ޕްރޮފެސަރެގާ ދެނޭާ ކޮށްފައިާ ކޯއްޗެއްތޯ.ާ އަހ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ނުބަހައްޓ ނީާ ާމެންާ

ާ240 

ވ ހަކަދެއްކުމަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ މިމ އްދައ އިާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މ ދަމ ެގާ އެހެންވީމ ާ

މައުލޫމ ތުާ އަސ ސީޙައްޤުތަކުެގާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ އޭރުންާ ބައްދަލުކުރ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެްއޗެްއާާާާބައްލަވ ލައްަވއިެގން ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ދެންާ އޮންނ ނެ.ާ ފުރުސަތުާ ވަޑަިއަގތުމުެގާ

ާާާާފ ހަަގކޮށްލަްއވަިއެގންާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިތ ނަގާތިބެެގންާ 47ާާތަންކޮޅެއްާއުނދަޫގހެންާއަނެއްކ 

 245ންނަާއެހެންވީމ ާއެޮގތަށްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާބ ްއވ ނީ.ާދެންާއަާާމ އްދ އަްަށްާއަނެްއކ ާޑިބޭޓްކުރަން.

ާާބައްދަލުވުމެްއަގިއާކުއްލިނުރަްއކަލުެގާޙ ލަތ  އ ދެ،ާާާާވަނަާމ އްދ އަށްާޮގތެއްާނިންމަން.ތިންާާާބ ބުެގބެހޭ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިސްލ ޙުކުރުންާދެއްތޯ.ާ

ާާ 3ާާއިޞްލ ޙުކުރުމުެގާޑްރ ފްޓް .30ާާާާ މ ،ާމިބ ބުެގާަގއިާކުރެވުނުާޑްރ ފްޓް.ާއެހެންވ2007ާާީޖޫންަގއި

ާފުރަތަމަާމ އްދ އަށްާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާެގންނަވަންާބޭނުންފުޅުާބަދަލެއްާއެބައޮތްތޯ.ާާ

ާ250 

އިޞްލ ޙުކުރ ނީާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ިމއޮތީާ މ އްދ ަގއިާ ފުރަތަމަާ ާއ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެތ ާއޮންނަންޖެހޭނީާޤ ނޫނަކުން.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާބިލަކުންނޭ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާބިލެއްާއަދިާޤ ނޫނަކަށްާނުވ ނެ.ާޤ ނޫނަކަށްވީމަާއިޞްލ ޙުކުރެވޭނީ.ާބިލެއްާފ ސްކުރަންޖެހޭނީ.ާ

ާ

މަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ރަްއޔިތުންާ ެގނެވޭނީާ ިއޞްލ ޙެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ހުށަހަޅުއްވަނީާ ޢަފީފްާ  255ޖިލީހުނާްާއެހެންވީމ ،ާ

ފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަކުންނޭ.ާބިލަކުންާއޮތްތަންާޤ ނޫނޭާއެޮގތަށްާބަދަލުކޮށްލަން.ާމިފަދަާބިލެއްާފ ސްވ ނީާ

ރައްޔިތުްުންެގާާ ފ ސްކުރުމަށްާ ޤ ނޫނެއްާ އެާ ފ ސްވ ނީާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ އޮތްތަންާ
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ާާ އަދަދުން ޖުމްލަާ އެހެންވ4/3ާާީމަޖިލީހުެގާ ލިބިެގންނޭ.ާ ޤ ނޫނަކަށްާއަޣުލަބިއްޔަތުާ އެލަފްޒުާ މ ،ާ

ނެތްކަމަށްާ އެބަާއިންނެވިތޯ.ާއިޢުތިރ ޟެއްާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ ބަދަލުކޮށްލުމަށްާއިއުތިރ ޟްކުރައްވ ާ

 260ާފެންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޕެނަލުންާއެޮގތަށް.ާއ ދެ،ާމ ރިޔ ާ.

ާ

ފުރަާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މައްސަލަެއއްނެތްާ އެާއަޅުަގނޑުެގާ ޖުމްލައިގ ާ ާތަމަާ

ފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަކުންނޭާއޮތަސް.ާދެންާދެވަނަާޖުމްލ ަގއިާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާއެހެންވެސްާފ ސްވ ނީ،ާާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެހެންާވިދ ޅުވިޔަސްާމައްސަލައެއްނެތް.ާދެންާއެއަންނަާތަންާއެބިލެއްާފ ސްކުރުމަށްާއެހެންާއައީމަާާ

ާާ ފ ސްކުރަނީ. މިާ ޤ ނޫނެއްާ ެއހެންވީމ ،ާބިލްާ ބިލަކުންލ ފައިޮގސް.ާ ޤ ނޫނަކަށްވަނީާ އެާ  265އެހެންވީމަ،ާ

ާއޭަގއިާކިހިނެއްތޯއޭާެއކަންތައްާެގންދ ނީާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލުާއެބަާއުފެދޭ.ާާ

ާ

ާއެހެންވީމ ،ާޢަފީފްެގާހުށަހެޅުމެއްާއެބައޮތް.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ޖުމްލާަާޤ ނޫނުއަސ ާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ެގނެވޭނީާ އިޞްލ ޙެއްާ  270ާސީއަށްާ

ާެގާއަޣުލަބިއްޔަތަކުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަކުންނޭ.4/3ާާމެންބަރުންެގާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ސ ފެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ެމންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ އެބައޮތްތޯ.ާ އިޢުތިރ ޟެއްާ ޢިބ ރ ތަށްާ އްނުވޭ(ާާއެާ

ާާ މެންބަރުންެގ ޖުމްލަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ެގނެވޭނީާ އިޞްލ ޙެްއާ ެގ4/3ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

ނެތިއްޔ ާާ މެންބަރަކުާ ިއޢުތިރ ޟްކުރައްވ ާ އެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނަކުންނޭ.ާ ފ ސްކުރ ާ  275އަޣުލަބިއްޔަތުންާ

ާއެޮގތަށްާފ ސްވީމަކަށްާއަޅުަގނޑު.ާދެވަނަާމ އްދ ާ.

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރީާމެންބަރުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބު ެއްއޗެއް.ާ އައިާ ހަނދ ނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާމިއީާ

ހަނދ ންވ ޮގތުންެވއްޖިއްޔ ާމިވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާއަސ ސީާސިފައެްއެގާޮގތުަގއިާފ ހަަގކޮށްފައިވ ނެ.ާާާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާ

ފިޔަވ  ޤ ނޫނުތައްާ ފ ސްކުރ ާ ބަދަލުެގނައުމަށްާ އެހެންާާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ފިޔަވ ާ ބިލުތައްާ ނޫނީާ ާ280 

ެގނައުމަށްާާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ތަސްދީޤްކުރަންޖެހޭނީ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބިލުތަކޭާ

ޖެހިވަޑަެއއްނުަގންނަވ ނެ.ާ ތަސްދީޤްކުރައްވ ކަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެބިލުތައްާ ފ ސްކުރ ާ

ާއެހެންކަމަށްާއަޅުަގނޑުެގާހަނދ ންވަނީ.ާ
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ާ

ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުން އަްައިސް ފެށިެގންާ އެބަޔަށްާ މަޝްވަރ ކުރިއިރުަގިއާ ކޮމިޓީންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިބ ބުާ  285ވަނ4ާާާަދެންާ

އެއްޗެްއާާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ އެއީާ އެއޮތީ.ާ ެގނެސްފައިާ އެބައިާ އޮތްޮގތަށްާ މ އްދ ަގއިާ

ނޭާރައްޔިތުންެގާވޯޓަކުންާއެއަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތަސްދީޤްނުކޮށްފިއްޔ ާމަޖިލީހަށްާބ ރުާއޮންނ 

ާތ އީދުކުރުން.ާާ

ާ

ގދ.އަތޮޅުެގާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްީވާ އެއިޞްލ ޙުާ ހަނދ ންަވނީާ  290ާއަޅުަގނޑުާ

ރަީއސުލްޖުމްާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާ ެގންދެވީާ އަނބުރ ާ އެާ ލަޠީފްާ ފަހުންާ ލަޠީފްހެން.ާ މެންބަރުާ ހޫރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާާ ނޯންނ ނެާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ އެހެންނޫންތޯ.ާ ނުަގބޫލް،ާ ތަސްދީޤްކުރަްއވ ޮގތަށްާ

ތަސްދީޤްކުރަްއވ ޮގތަކަށް.ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބިލުަގއިާ ފ ސްކުރ ާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ އިޞްލ ޙުާ

ާސްވެފައި.ާާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްބޮޑަށްާހަނދ ންވޭާއެކަންާއޮންނ ނީާެއޮގތަށްާފ 

ާ295 

ޙުލ ސ ތަކ ިއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އިދ ރީާ ރެކޯޑްތައްާ ކެރޭނީާ ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ ކަށަވަރުކޮށްފައިާ ހަމަާ އެއީާ

ޕްރޮފެސަރާ ހަނދ ންޭވާ އަޅުަގނޑުާ މީަގިއާ އެހެންނަމަވެސްާ ބަލ ފައި.ާ ޔައުމިްއޔ ތަކަށްާ

ރިޔ ސީ މަޝްވަރ ައކީާ ދިންާ މުޅިާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކީާ ނިޒ މެއްަގއިާ

މަޖިލީހުެގާއެހ ބޮޑުާާ މީހެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންެގާ އެންމެންާއޭަގިއާއިންތިޚ ބުކުރ ާ ރައްޔިތުންެގާ

ރައް ުމޅިާ ޮއވެފައިާ ތަސްދީޤްކުރީމަާއަޢުލަބިއްޔަތެއްާ މީހަކަށްާ ހުންނަާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ  300ޔިތުންާ

ޢ ންމާުާ ރައްޔިތުންެގާ އުފެދިއްޖިއްޔ ާ ޚިލ ފެްއާ މެދުަގއިާ އެބައިމީހުންެގާ ނިންމިދ ނޭ.ާ އެހިސ ބުންާ

ނިންމީ.ާާ މީތިާ ވިސްނުމެއްަގއިާ އެކަހަލަާ މިއޮންނަނީ.ާ މަޖިލީހަށްާ ބ ރުާ ދިޔުުމެގާ ވޯޓަކަށްާ

ާންޏ ާއަޅުަގނޑުމެން،ާޢަފީފް.އެހެންނަމަވެސްާބަދަލުކުރަ

ާ

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް މިހ ރުާ 3ާއ ދެ،ާ ާާ 2ާއ ިއާ ާ.2ާ މިބުނަނާީާާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  305ާަގއިާ

ބިލެއްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ެގންނަންވ ނީާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

ތަސްދީޤްާ އޭެގާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދެންާ ބުނެފައިާ ތަސްދީޤްކުރަންވ ނޭާ ޭއަގއިާ ދެންާ ކުރަންވ ނޭ.ާ

ާފަހަކުންާނެތްާއެއްވެސްާއިޚްތިޔ ރެއް.ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ
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ާާނިޒ ރުާމޫސ ާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާ މިހ ރުާ 2ާއ ދެ،ާ ހީވަނީާާ އަޅުަގނޑަށްާ މަސްދަރަށްާ މިއޮތްާ  310ާަގިއާ

ކަންނޭނެގާާާކެުވން:ާާވ ހަކަދެއް އެްއޮގތްވ ޮގތަށްާ ރޫޙ ާ ފ ސްކުރުމ ާ އޮތްާ ފ ސްކޮށްފައިާ މަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ހަނދ ންވ ޮގތުަގއިިވއްޔ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ެއއީާ މިއޮތީ.ާ ޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިާ

މިދަ ބަލ ފައެއްނޫންާ ސީދ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ފ ސްކުރުުމަގިއާ އޮތްާ އޮންނ ނީާފ ސްކޮށްފައިާ ންނަވަނީ.ާ

ކަނޑައެޅޭާުއސޫލެްއެގާމަތީންާފ ސްކުރުމަށްފަހުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތަސްދީޤްކުރަންވ ނޭ.ާެއޮގތަށްާ

 315ނަަމވެސްާއަދ3/2ާާާާިއެާއޮންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާދެަވނަާމ އްދ ަގއިާއެބުނ ާވ ހަކަައކީާއެއީ.ާއެއީާއަދިާާ

ރައީސު ފ ސްކުރުމަށްފަހުާ އެާ ކިޔ ފަިއާާއެނޫންޮގތަކުންވިޔަސްާ ތަސްދީޤްކުރަންވ ނޭާ ލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މިމ އްދ ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ލަފ ކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އޮންނ ނެކަމަށްާ އެާ އޮންނަޮގތަކަށްާ

ާރަނަގޅުހެން.ާ

ާ

ބަދަލ ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ މިެގނައިާ މ އްދ އަށްާ އެްއވަނަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ާ  320ާދެވަނަާ

ުގޅިެގންާދެވަނަާމ އްދ ަގއިާިމހިރަާތަންތަންވެސްާބަދަލުވ ންޖެހޭނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާއަރިމަތީާާާމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އިބްރ ހީ

ޤ ނޫނަށް.ާ އެތަންާ ބިލުާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ އަދިާ ޤ ނޫނަށްވެާ އިންތަންާ ބިލުާ އިންާ ސުރުޙީަގިއާ

ާންވީމ ،ާއެާއޮތްޮގތްާރަނަގޅުާދެއްތޯާ.ތަސްދީޤްކުރީމަާޤަނޫނަކަށްވަނީާދެއްތޯ.ާއެހެ

ާ

އިޞްލ ޙ އިާާާމުޙަންމަދުާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ ެގންނެވިާ ޢަފީފްާ މ އްދ އަށްާ އެްއވަނަާ ހަމަާ  325ާއަޅުަގނޑުެވސްާ

އިނޭގތޯ.ާާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ ސަޖެސްޓްކޮށްލަންާ ެގނެވިދ ނެތޯާ ބަދަލެއްާ ޢިބ ރ ތަށްާ އެާ ާުގޅިެގންާ

މ އްާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާާދެވަނަާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ މިޮގތަށް،ާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދ އަށްާ

ވ ހަކަެއްއާާ ބިލެްއެގާ އޭރުންާ ތަސްދީޤްކުރަންވ ނޭ.ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ެގނެވުމުންާ އިޞްލ ޙެއްާ

ާމިތަނަކަށްާނ ންނ ނެނޫންތޯ.ާާ

ާ330 

ާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ ފެންނަނީާ އޮތްޮގތުންާާއަޅުަގނޑަށްާ ލިޔެވިފަިއާ އެާ މ އްދ ާ ާދެވަނަާ

އ ދެ،ާާާާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިއޮތީ.ާ ެއޮގތަށްާ ތަސްދީޤްކުރަންވ ނޭާ ނޯންނ ނޭ.ާ ޗޮއިސްެއއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ

ާާ އ އިާުގޅިެގން.ާދެންާއަދިާއޭެގާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑ4ާާާާުއަޅުަގނޑުެވސްާދެންާރިޒަވޭޝަންސްާހުރީ

ތީާދެންމެާމުޤައްރިރުާވިދ ޅުވިާޢ ންމުާއުސޫލުހެންާވިދ ޅުވިާފުރަތަމަާއޮެވފައިާދެންާދަންނަވ ލަންާއޮ

 335އޮންނ ނީާއޭެގާއެކްސެޕްޝަނޭ.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ާމިާތިންވަނަާމ އްދ ާމީެގާމެދުތެރެއަށްާވަދެފަިއާާ
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ާާ ވ 4ާާދެން އޮންާ ފްލޯާ އެާ އަންނ ނީ.ާ ދެންާ އެޮގތަށްތޯާ އެކްސެޕްޝަންާ އެާ އައީަމާ މ އްދ ާ ނެާާވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ އަށްާއަޅުަގނޑުާއެއްބަސްވ ާވ ހަކައެްއވެސ4ާާާާްޮގތްތޯާއެއީ.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާއަދި

ވަނަާމ އްދ ހެން.ާދެންާއެާޤ ނޫނަކަށްވ ނެޮގތް.ާއ3ާާާާެވަނަާމ އްދ ާއަންނަންޖެހޭނ4ާާާާީނޫން.ާއެކަމަކުާާ

ާ ނުވ ނެޮގތްާ 4ާޤ ނޫނަކަށްާ މ އްާ ދެވަނަާ އެބުނަނީ.ާ މ އްދ ަގިއވެސްާ ދ ަގއިެވސްާވަނަާ

ާާ ދެން ޮއވެފައިާ ސްޓެޕްސްތަކެއްާ އަޅަންޖެހޭާ ިމއަންނަނ3ާާާީޤ ނޫނަކަށްވުމަށްޓަކައިާ މ އްދ ަގއިާ  340ވަނަާ

ާާ ެއހެންވީމ ، ވ ހަކަ.ާ ޮގތުެގާ 3ާާާާޢަމަލުކުރ ާ ވ ންޖެހޭނީ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ މ އްދ ާ ވަނ4ާާާަވަނަާ

ާާމ އްދ އަށްވުރެާފަހުންާއަންނަާމ އްދ އަކަްަށޭ.ާެއކަމަކުާމިހެންާދެން 4ާާނެވިކަމުަގިއވިޔަސްާއަޅުަގނޑު

އޭތިާާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިދަންނަވަނީކީ.ާ މިވ ހަކަާ ެއއްބަސްެވެގންނެއްނޫންާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގިއ4ާާާާފްލޯކުރ ނީާއެޮގތަށްހެން.ާއެާޑެޒެޓްކުރެވޭާހިސ ބަށްވުރެާކުރީެގާވ ހަކަެއއް،ާއެއީ

 345ާއޮތީާލިޔެވިފައި.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

އިނިގރޭސިާޑްރ ފްޓްަގއިާރިފަރކޮށްފައިާހުރީާބިލުާހަމަާކިޔ ފައި.ާެއއީާވ ޮގތަކީާމިހ ރ ާތަފ ތުކޮށްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުން

ދޫކުރަނީ.ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމައެކަނިާ ަގނައުންާ ބަދަްަލެއްާ ެއްއވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

ާ ބިލުެގާ ެއއްޗިހިާ ފ ސްކުރ ާ ެއާ މަޖިލީހުެގާ ފ ސްެވެގންާރައްޔިތުންެގާ ހުށަހެޅިާ ޮގތުަގއިާ

ހަމަާ ތެރެއިންާ މަފްހޫމުެގާ އެާ މިޮއންނަނީ.ާ ޤ ނޫނަށްވ ޮގތަށްާ ތަސްދީޤްކުރީމަާ  350ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މިވެސްާއަންނަނީ.ާމިާޚިޔ ލުާއެޮގތަށްާހުރީ.ާދެންާމިާއިންސްޓަންސްަގއިާބުނަންާމިއުޅެނީާދެއްތޯާ

ބިލެ އިޞްލ ޙުކުރުމުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މެޖޯރިޓީާމަޖިލީހަށްާ ޓޫތ ޑްސްާ އެބިލަށްާ ހުށަހެޅިެގންާ އްާ

ެއާާ އަދިާ ތަސްދީޤްކުރީމަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަދިާ ލިބިެގންާ މެޖޯރިޓީާ ކޯޓަރާ ތްރީާ ލިބިެގންާ

ތަސްދީޤްކުރީމަާ ބިލެއް.ާ އެއީާ ހަމައަށްާ ތަސްދީޤްކުރުމ ާ އެާ ެއހެންވީމ ،ާ ބަދަލުކުރެވޭނީ.ާ އިޞްލ ޙުާ

 355ާޤ ނޫނަކަށްވ ނީ.ާ

ާ

އެއީާާާބަރުާއަޙްމަދުާމުލަކަތޮޅުާމެންާ އެވިދ ޅުިވޮގތަށް.ާ މ ރިޔ ާ ތ އީދުކުރެޭވާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ެގާފަހަތަށް.ާއަނެްއކ 4ާާާާއަންނަންޖެހޭނ3ާާާާީއަށްާތ އީދުކުރ ތީކީނުން.ާޙަޤީޤަތުަގއ4ާާާާިއަޅުަގނޑުެވސްާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ތަްަސްދީޤްނުކޮށްފިނ4ާާައަނެއްކޮޅުން މިބުނަނީާ އެޮގތްާާއޭާ ެގންނައިރުަގިއާ ެއވ ޮގތްާ ވ ޮގތް.ާ މަާ

 360ާފުރިހަމައެއްނުވޭ،ާއެއްބައިާމަދުވޭާއެބަ.ާާ

ާ
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ާވަނަާމ އްދ ާބ އްވ ފައިާދެަވނަާމ އްދ އަށްާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުމެންާޮގތެއްާނިންމަންާދެއްތޯ.4ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއ އިާުގޅުންާހުރީމަާއެހެންވެެގންާ.2ާއަޅުަގނޑުާެއއްކަލަާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ
 365ާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެހެންވީމ ،ާދެވަނަާމ އްދ އަށްާޮގތެއްާނިންމަވ ދެްއވަން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާބަރުލަމ ނީާނިޒ މުަގިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މ އްދ  ދެވަނަާ އެހެންވީމ ،ާ ދެއްތޯ.ާ ބަދަލެއްާ އަންނ ނެާ މިބ ބަށްާ ެގންނަންާމިއަށްާ ބަދަލެއްާ އަށްާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވަންޏ ާސްޕެސިފިކްާބަދަލެއްާވިދ ޅުވެދެްއވިްއޔ .

ާ370 

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާދޫކޮށްލަން.ާމުޙަންމަދުާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ
ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ނަސީމްާއިބްރ ހީމް

ާ

ޑްރ ފްޓްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިހ ރުާ މިހ ރުާ އެބަާއެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅަކުާ އިޢުތިރ ޟްކުރައްވ ާ ބޭްއުވމަށްާ މިއޮތްޮގތަށްާ ަގއިާ

 375އިންނެވިތޯ.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާނެތްކަމަށްވަންޏ ާއެޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބ އްވ ނީ.ާދެންާތިންވަނަާ

ާމ އްދ .ާ

ާ

ކުރީަގއިެވސްާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ ާއަޅުަގނޑުާާާ

ަގއިާފަހަށ4ާާާްވަނަާމ އްދ އަށްާެއއްބަސްވ ތީކީާނޫނޭ.ާއެކަމަކ4ާާާާުވަނަާމ އްދ ާއަދ3ާާާާިދެންނެވިހެންާާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މ އްދ އެއްކަމަށްާ އަޅުަގނޑ3ާާުއަންނަންޖެހޭނެާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.380 

ާފަސްކުރުން.ާާހުށަހެޅުމެއްހެންވެސްާއެާހުށަހަޅަން.ާއ ދެ،ާިއސް
ާ

އިސްފަސްކުރުންކަމަށްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނިންމ ލ ފައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކޮންޓެކްޓަށްާ ޭއެގާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ

ާބެލެވިދ ނެކަމަށް.ާ

ާ385 

ބޭއްވުނުާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ފަހުންާ އެންމެާ ޮއތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ޑްރ ފްޓިންގާާޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޢިއްއަޙްމަދުާ މަޖިލީހަށް،ާ ނިންމ ނީާ އަވަހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެއްތޯާ ވ ހަކަދެއްކުނުާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ

ކޮމިޓީންާނިންމުމަށްފަހުާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާފޮނުޭވޮގތަށްާހުރިާބ ބުތަކޭ.ާދެންާއެހެންވީމ ،ާދެންމެާ
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މިމ  މިބ ބުއަކީ،ާ އެނިގއްޖެާ މ ްއދ އެއްކަން.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތްާ ނިޒ މަށްާ ރިޔ ސީާ އްދ އަކީާ

ާާއެހެންވީމ  އަޅުަގނޑުމެންާ، ނިންމަންވީ.ާ އިތުރުކުރަންތޯއޭާ ބ ބެްއާ ައޅުަގނޑުމެންާ  390އަނެްއކ ެވސްާ

ާނިންމ ފައިާއެކަންާފައިލްކޮށްފައިާބ ްއވަން.ާމެންބަރުންނ ާހަމައަށްާނުފޮނުވޭާެއއްޗެއް.ާާ

ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާއޮތްާޢިބ ރ ތަށްާބަދަލެއްާެގންނަންވެސްާއެއްބޭފުޅަކުާހުށަހެޅުއްވި.3ާާާާމިހ ރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެވިދ ޅުވިާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ މުޢިއްޒުާ ދެންމެާ ދަންނަވ ލަން.ާ ކުޑަެއްއޗެްއާ  395ާއަޅުަގނޑުާ

މުޤަާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ އެބަހުރި.ާ ބުރަދަނެްއާ ކޮންމެްެެވސްވަރެްއެގާ ާއްރިރަށްާއެްއޗެްއެގާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ތޯާެއޮގތަށްާނިޒ މުތަކ ާނުުގޅޭާބައެއްާއެބަހުރިތޯާއަވަހަށްާކުރިއަށްާެގންދެވިދ ނެ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާއަޅުަގނޑަށްެވސްާފެނޭާކަންނޭނެގ.ާ

ާ

ބަލ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ތަނަށްާ ވ ޮގތަކީާ މިހ ރުާ ދެނެއްާއ ދެ،ާ ތެރޭަގއިާ އެއްޗެހީެގާ ނިންމ ފައިހުރިާ ާ400 

އަޅުަގނޑުމެންާ ބައްދަލުވުުމަގއިާ ކުރީާ މީެގާ އެހެންވީމ ،ާ ެއްއޗެއް.ާ ނުުގޅޭާ ނިޒ މ ާ ނެތްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބަހައްޓަންާ ނިންމ ލ ފައިާ އެއްޗެހިާ މިހިރަްިާ ެގނެވިފައިާ މިާ މިހ ރުާ ވ ހަކަދެްއކިޮގތަށްާ

ާކުރީާއޮތްާބައްދަލުވުމުަގއި.ާނިންމ ލ ފައިާބަހައްޓ ނީއޭާނިޒ މުެގާާމިދިޔަާބައްދަލުވުމުަގއިާނިންމީ.ާމީެގ

އަލަށާްާ ހަމަާ ފަށަންއޮތީާ ޑިސްކަސްކުރަންާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ނިމެންދެކަން.ާ ކަންތައްާ

ކޮމިޝަންތަކ އިބެހޭާ މުސްތަޤިއްލުާ ވ ހަކައަކީާ އިންޑިޕެންޑެންޓް،ާ ނިޒ މުާ އެއީ،ާ ބ ބޭ.ާ އޮތްާ  405ފަށަންާ

އެކަ މިހ ރާުާބ ބު.ާ އެހެންވީމ ،ާ މިފަށަނީ.ާ ޑިސްކަސްކުރަންާ އަދިާ ޑްރ ފްޓްާ ފުރަތަމަާ ެއއީާ މަކު،ާ

ާނިމިފައިހުރިާއެއްޗެހިާެއއްކޮށްާނިންމ ލެވޭތޯ.ާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ކިހިނެއްތޯ.ާ އޮތީާ މީަގާ ބަލ ލ ނަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެްއޗަށްާ ާމުޅިާ

ބަާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: ވިދ ޅުިވއެްއޗެްއާާމިާ މެންބަރުާ ލިޔެެގން...)ރެކޯޑިންގަގއިާ އެޮގތަށްާ ބިލުާ އޮތްޮގތުންާ މިހ ރުާ  410ލ ލަނީާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ
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ވަނަާމ އްދ އަށްާއެްއވެސްާބަދަލެއްާެގންނަންާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅަކުާއެބ3ާާާާައ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާވ ލ ނަން.ާއިންނެވިތޯާައޅުަގނޑުާދަންނަ

ާ415 

ާުް ާާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމޫސ  3ާއަޅުަގނޑުާ މުޢިއްޒުާާާ ކުރީަގިއާ ބުނެލުމުެގާ ެއއްޗެްއާ މ އްދ އަށްާ ާވަނަާ

ާއެވިދ ޅުވަނީާމިާމ އްދ ާއަޅުަގނޑުމެންާޑިސްކަސްކުރ ނެތޯާނޫންތޯ.ާއެސުވ ލުާނުންތޯާއެކުރައްވަނީ.ާާާނިޒ ރުާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއެސުވ ލުާއަޅުަގނޑުމެންާމިދިޔަާބައްދަލުވުމުަގއިާޑިސްކަސްކޮށްާނިންމ ފައިއޮތީ.ާޢަފީފް.ާއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ

ާ420 

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ 3ާމިހ ރުާ ާާ އިނޭގތޯ.ާ މ އްދ ާ 3ާވަނަާ މިބުނަނާީާާ މ އްދ ަގިއާ ާވަނަާ

ރަްއޔިތުންެގާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: ެގނައުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ބިލުާާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ

ތަޞްދީޤުކުރީމާ  ނުވ ނެ.ާ ާ ބިލަކަށެއްާ އެާ ދެންާ ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހު،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާބަދަލުވ ނެާދެއްތޯާޤ ނޫނަކަށް.ާޤ ނޫނަކަށްވެާއެާބިލަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ނެ.ާާ

އޮތްތަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބިލަށްާ އެތަންކޮޅުަގިއާ ދެންާ ކިހިނެއްތޯ.ާޢަފީފްާ ފަށ ނީާ ޢަމަލުކުރަންާ އިޞްލ ޙަކަށްާ  425ންާ

އެހެންވީމ ،ާދެވަނަފޮޅުވަތުަގއިާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ނީާއެތަންކޮޅުާޢަފީފްާހުށަހަޅުއްވަނީާެއާާ

ާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ނި.ާާ

ާ

އަސްލުގަާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ވ ހަކަ.ާ އުފެދޭާ ސުވ ލެއްާ ބޮޑުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާވަރަށްާ ާއިާ

 430އިޞްލ ޙުާެގންނަާވ ހަކަާމިދައްކަނީ.ާއެކަަމކު،ާއިޞްލ ޙެްއާެގނައުމަށްާޤ ނޫނެއްތޯއޭާފ ސްކުރަންވީ.ާާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ

ާނޫނިއްޔ ާމިހަމަާސީދ ާއިޞްލ ޙެއްާެގންނަންވީތޯއޭ.ާާ

ާ
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ހުށަހަޅުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢަފީފްާ ެގންޮގސްާާއެހެންވީމ ،ާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ޭއރުންާ ކޮބައިތޯ.ާ ބަދަލަކީާ އްވ ާ

ާނިންމ ލެވޭނި.ާ

ާ435 

ެވއްޖިްއޔ ާާާކޮޅުްަމޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އެހެންާ ޤ ނޫނޭ.ާ ނޫނޭާ އިޞްލ ޙެްއާ ވިދ ޅުވަނީާ ާތިބޭފުޅުންާ

ާވެނީ.ާާޤ ނޫނު،ާވ ހަކަައކީާެއކަމުންާހަދ ާޤ ނޫނެއްާމިާތަޞްދީޤުވެސްާކުރެާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ާ

ވެއްޖިްއޔ ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ެގންނަންާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަކަށްާ ާމިހ ރުވެސްާ

އޮންނ ނެާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެވިފަިއާ ނަންބަރެއްވެސްާ ޤ ނޫނުާ އައްޔ ާ ޤ ނޫނުާ ހަމަާ  440އިޞްލ ޙެްއެގޮގތުަގއިާ

ތަޞްދީޤު އެހެންނުންތޯާ ޤ ނޫނުާ އެާ ތެރެއިންާެގޒެޓްަގއިވެސް.ާ ޭއެގާ އިޞްލ ޙުާ އެާ ކުރެއްވީމަާ

ިއޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލަކުންާ މިހ ރުެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ އިންކޯޕަރޭޓްކުރެއްވެނީ.ާ ވަދެެގންދަނީ.ާ

މަޖިލީހަށާްާ ނަމުަގިއާ ބިލުާ ެގންނަާ އިޞްލ ޙުާ މ އްދ އަކަށްާ ިމެވނިާ ޤ ނޫނެއްެގާ ެގނެވެނީ.ާ

ެއވ  ހަމަާ ފ ސްވަނީވެސް.ާ އެާ ދެންާ ެއހެންވީމ ،ާހުށަހެޅެނީވެސް.ާ މިބުނަނީ.ާ މީަގވެސްާ ހަކަާ

 445ާކޮންސިޓިއުޝަނަލްާއެމަންޑްެމންޓްާބިލެއްާހުށަހަޅ ނީއޭ.ާ

ާ

މިހ ރުާާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމޫސާ  ސުވ ލެްއާ އުފެދުނުާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ އަސްލުާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ފައިާއޮތްާޤ ނޫނަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުންދާ ނަސީމްާދެންމެާއެކުރެއްީވ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާއުފެދިާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޢިބ ރ ތާްާ ެއާ ޤ ނޫނެއްހެއްޔޭ.ާ އެއީާ ހުށަހެޅުންާ ހުށަހަޅ ާ ެގނައުމަށްާ އިޞްލ ޙެްއާ ޤ ނޫނަކަށްވިޔަސްާ

ޤ ނޫނަކަށްާއިޞްލ ޙުާ  450އަޅުަގނޑުމެންާޓެކްނިކަލީާމީަގާޑިފައިންކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމިހ ރުާއެާހުށަހެޅޭާ

ޅ ާހުށަހެޅުން،ާއެާފ ސްކުރ ާކުރުންާެއއީާޤ ނޫނެއްހެއްޔޭާނުވަތަާނޫންހެްއޔޭ.ާޢަފީފާްާެގނައުމަށްާހުށަހަ

އެކަމަކު،ާ ލިޔަންޖެހޭނި.ާ ކިޔ ފައޭާ ޤ ނޫނޭާ އެާ ކަމަށްވަންޏ ާ ޤ ނޫނެއްާ ފ ސްކުރަނީާ އެާ އެވިދ ޅުވަނީާ

ާާ ނަންބަރާުާމީަގާޕޮއިންޓަކީާއެއީާޤ ނޫނެްއާނޫނޭ.ާއެއީ،ާބިލެކޭާއެއީ.ާމުޢިއްޒުވެސްާވިދ ޅުވަނީާބިލު

ނޫނީާ ހިސ ބުންާ ތަޞްދީޤުކުރ ާ މިދެންނެވީާ ޤ ނޫނެްއާ އެހިސ ބުންާ އެހެންީވމ ،ާ އަންނ ނި.ާ ދީެގންނޭާ
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އޮޅުމެްއާާ އޭަގާ ޓެކްނިކަލީާ ނުންތޯ.ާ އަންނ ނީާ ެއއަށްާ ނަންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ހިސ ބުންނެއްާ  455ެގޒެޓްކުރ ާ

ާއެބައަރ .ާާ

އަންޑަސްޓޭންޑިންާގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅޭނާެާާާއަޅުަގނޑުެގާ މަޖިލިސްަގއިކަންާ ރަްއޔިތުންެގާ ދަންނަވަފ ނަން.ާ

ިވއްޔ ާާ ސިސްޓަމެްއަގއިާ އޮންނަާ ތަޞްދީޤުކުރަންާ ފ ސްވެާ ެއތަނުންާ އެާ މިއޭ.ާ އެްއޗެއްސަކީާ

ެގޒެޓްާާ ފަށ ނީާ ތަޞްދީޤުކުރަންާ ޤ ނޫނަކަށްެވެގންާ އެާ އެހިސ ބުންާ ދެންާ ތަޞްދީޤުކުރީމ ާ

ާ ޕްރޮސަސްާ އެާ އިނޭގތޯ.ާ ހިންަގންާކުރެްއވުނީމައޭާ ތެރޭަގިއާ މަޖިލީހުެގާ  460ރައްޔިތުންެގާ

އޮތީާ ތަފ ތުވެފަިއާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ތަނަށްާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ިމހ ހިސ ބުނާްާ އެއްކޮށްެގން.ާ މަޖިލިސްާ ޚ އްޞަާ އަބަދުެވސްާ ެގންނަނީާ ބަދަލެްއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

ށްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާދޫކޮށްލ އިރުާރައްޔިތުންެގާާފެށިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާއެާޕްރޮސަސްާއެްއކޮ

އެހެންވީމ ،ާާ ހިނގ ނީ.ާ އެކަންާ ހިންގ ޮގތަށްާ ޕްރޮސަސްތައްާ ހިންގ ާ މަޖިލީހުަގއިާ

ެއހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ  465ތަކުރ ރުކޮށްވެސްްް...)ރެކޯޑިންގަގއިާ

އެާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ގެޒެޓްަގއިާާރައްޔިތުންެގާ ތަޞްދީޤުކޮށްާ އެާ ދެންާ ބިލު.ާ ެއާ އްޗެއްސަކީާ

ބަދަލެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ެއހެންވީމ ،ާ ފެށުން.ާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަކަށްވެެގންާ ޝ އިޢުކުރީމ ާ

ެއާ ފ ސްކޮށެްގންާ އެާ ހުށަހެޅިެގންާ ބިލެއް.ާ ހުށަހެޅޭނީާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ެގންނަންވެސްާ

ޢަ ޤ ނޫނަށްާ އެާ އިޞްލ ޙެްއެގޮގތުަގިއާޤ ނޫނަކަށްވެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ފެށީމ ާ މަލުކުރަންާ

 470ާހިމެނިެގންދ ނި.ާާ

ސ ފުވ ން.ާާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމޫސާ  އެބަޖެހޭާ ެއްެއެއްާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ާއެްެހެންެވެގންނޭާ

ހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙެއްާމިއަށްާާާއަޅުަގނޑަށްެވސްާއެހެންނޭާވިސްނިފައިއޮތީ.ާެއކަމަކު،ާޢަފީފްާކުރިންާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާެގންނެވޭާޮގތަކަށްާައއިސިއްޔ ާއޭތިާމުޅިންާބަދަލުވޭާއެބަާޤ ނޫނެކޭާކިޔ ާލިޔަންާފެށީމަާއޭތި.ާ

ރަނަގޅު.ާާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ އެވިދ ޅުވ ޮގތްާ ޢަފީފްާ ވިސްނޭޮގތުަގއިާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

 475ސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙެްއާެގނައުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާތިންާބިލޭާމިބުނަނީ.ާާޤ ނޫނުއަާަނސީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

ތިވިދ ޅުވަނީާާ ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުާ ފ ސްކުރުމަށްފަހުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

،ާބިލުާޮއންނަޮގތުންާއެވީާޤ ނޫނަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާބިލުާއެއޮންނަޮގތުންާޤ ނޫނަކަށް...ާއެހެންވީމ 
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ރަނަގޅުވ ނެހެންާ ލިޔުނީމަާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ޤ ނޫނުާ އެާ

ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާާ

މިހ ރުާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އަޅުަގނޑަށްާ މީަގ...ާ ފުރަތަމަބައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީަގާ  480ާމިހ ރުާ

ރަމުންދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާމިއޮތީާމިހ ރުާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާމ އްދ އަކަށްާނުަވތަާބަޔަކަށްާާޢަމަލުކުާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

މެންބަރުންގެާ މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންެގާ ެގނެވޭނީާ ުއނިއިތުރެއްާ ނުވަތަާ ބަދަލެއްާ އެްއވެސްާ

ޤ ނޫނެ ތަޞްދީޤުކުރ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފ ސްކޮށް،ާ ވޯޓަކުންާ ލިބޭާ ދަށުން.ާާއަޣްލަބިއްޔަތުާ ްއެގާ

ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނަކަށްާނުވެާއެައކަށްާޢަމަލެއްާނުކުރެވޭނެ.ާާ

ފ ސްކުރ ާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ އެއީާ ާ، އިޞްލ ޙުާ ެގނެވުނުާ މ އްދ އަށްާ ފުރަތަމަާ  485ާމީަގާ

އެީއ،ާމިހ ރުާމައްސަލަާޖެހިެގންާމިއުޅޭާާާބިލަކުންނޭ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާބިލަކުންނޭ.ާާާއިބްރ ހީމްދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ބިލެްއާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އިނޭގތޯ.ާ ތެދެއްމެާ އެާ އިނޭގތޯ.ާ ޕޮއިންޓަކީ.ާ

ިމާ އެތަންކޮޅުަގާ އެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނަކަށްވަނީ.ާ އެާ ތަޞްދީޤުކުރީމަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާޅުކޮށްލެއްވީމަ.ާާއަޅަިއަގންނަނީާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއެތަންކޮޅުާރަނަގ

ާ490 

އޮންނަޮގތެްއާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ މީަގާ އަޅުަގނޑުާ އަލީަގިއާ ވ ހަކަެއްއެގާ ހުރިހ ާ ދެކެވުނުާ ާއ ދެ،ާ

މިއީާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފެންނަޮގތްާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅ ލަންކަމަށް.ާ އިޞްލ ޙުކޮށްލ ފައިާ

ފ ސްކުރ ާމިާމ އްދ ާބ  ެގނަުއމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ އްވަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙެއްާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ޝ އިޢުކުރުމަށްފަހުާ ެގޒެޓްަގިއާ ސަރުކ ރުާ ތަޞްދީޤުކޮށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބިލުާ

 495ާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅ ފައިވ ާތ ރީޚުންާފެށިެގންނޭ.ާއެޮގތަށްާޭއތިާެގންނަންވީ.ާާ

ާާާމެންަނރުާމ ރިޔ ާމ ލެއަތޮޅު ހީވަނީާ 3ާއަޅުަގނޑަށްާ ޤ ނޫނަށާްާާ އެާ ބިލ ާ އެާ މ އްދ ަގިއާ ާވަނަާ

އެާޑިސްޓިންގޝަންާެގންނަކަމަށްވަންޏ ާެގންނަންޖެހޭނީާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙެްއާެގނައުމަށްާާާާާއަޙްމަދުދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ބިލު،ާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ޤ ނޫނަށާްާރައްޔިތުންެގާ އެާ ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުާ ޔ ާ
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ޢަމަލުކުރަންާފަށ ނީާއެާޤ ނޫނުާސަރުކ ރުެގާެގޒެޓްަގއިާޝ ިއޢުކުރުމަށްފަހުާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހުނާްާ

 500ާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާތ ރީޚަކުންާފެށިެގންނޭ.ާ

އް.ާއެއްާހުށަހެޅުމަކީާއަޙްމަދުާސުލަމ ންާއެހެންވީމ ،ާދެާހުށަހެޅުމެއްާިމހ ރުާއެބައޮތްާދެާހުށަހެޅުމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މ ރިޔ ާ ސުލައިމ ން.ާ އަޙްމަދުާ ދޫކޮށްލެއްވީާ ޢިބ ރ ތްާ އެާ މިހ ރުާ ޢިބ ރ ތް.ާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ާާ އެބުނ ، ފޮޅުވަތުަގއިާ ދެވަނަާ އެއީ.ާ ސަޖެްއޝަނެްއާ އައިާ ކުރީަގއިވެސްާ އޭެގާ 3ާާހުށަހެޅުއްިވޮގތަށްާ

ްަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ނީާއެހެންާއޮތްތަންާއެާޤ ނޫނަށާްާވަނަާފޮޅުަވތުަގއިާއެާބިލ2ާާަވަނަާމ އްދ ެގާާ

 505ާޢަމަލުކުރަންާފަށ ނީ.ާާ

ާ

އެާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ ވަނީާާއ ދެ،ާ ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުާ ެއއީާ ފަށަންާ ޢަމަލުކުރަންާ ާޤ ނޫނަށްާ

ޤ ނޫާާާާއަޙްމަދުދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެާ ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުާ އެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނުާޤ ނޫނަކަށް.ާ އެާ ފަށ ނީާ ޢަމަލުކުރަންާ ނަށްާ

ތ ރީޚަކުންާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޝ ިއޢުކުރުމަށްފަހުާ ެގޒެޓްަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނަށް.ާ ދެާ އެާ ވަނީާ ބިލުާ ދެާ އަންނަާ ފަހުންާ އެހެންވީމ ،ާ  510ފެށިެގންނޭ.ާ

ރަ ހުށަހެޅުއްވިޮގތަށް،ާ މ ރިޔ ާ ޤ ނޫނަށާްާބަލ ލ ނަންާ އެާ ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުާ އީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ

ޢަމަލުކުރަންާފަށ ނީާއެާޤ ނޫނުާސަރުކ ރުެގާެގޒެޓްަގއިާޝ ިއޢުކުރުމަށްފަހުާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހުނާްާ

އެބައޮތްތޯ.ާ އިޢުތިރ ޟެއްާ ބަދަލުކުރުމަށްާ އެޮގތަށްާ ފެށިެގންނޭ.ާ ތ ރީޚަކުންާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ

ާއިނަލްާ.އެހެންކަމަށްވަންޏ ާފަ

ދެވަނަާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ އެދަނީާ ހީވަނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫން.ާ އިޢުތިރ ޟެްއާ  515ާއަޅުަގނޑުާ

މ އްދ ެގާއެންމެާފުރަތަމަާބައިެގާރިޕީޓަށްާތަޞްދީޤުކުރަންވ ނެއޭާއެބައޮތޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޭއެގާދެވަނަާާާާާާއަޙްމަދުދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަން ދެންާ ސަރުކ ރުެގާާޖުމްލައެއްހެންާ ބިލުާ އެާ ތަޞްދީޤުރުމ ާ ބިލުާ ެއާ ެގނެިވއްޖެއްޔ ާ ނަބައިާ

ެގޒެޓްަގއިާޝ އިޢުކުރުންާއެބައިާއަލުންާއެާދެވަނަފަހަރަށްާއޭތިާރިޕީޓްކުރުމުެގާބޭނުމެއްާއެބައޮތްތޯއޭ.ާާ

ޤ ނޫނުައސ ސީއަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ ތަޞްދީޤުކުރަންވ ނެާ އޮތީާ މ އްދ ަގއިާ ދެވަނަާ
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އެހެނާްާާާއިޞްލ ޙެއް ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ  520ެގނައުމަށްާ

ާއައިސްެގންތޯއޭާމިބައިާެގންދަންވީ.ާާ

ާ

ކޮންޑިޝަނަލްާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ މ އްދ ެގާ ާާދެވަނަާ ތަޞްދީޤުކުރަންވ ނެ އެާ ބޭނުމަކަށްާާ މީެގާ ފެށުނުއިރުަގިއާ މިމ އްދ ާ

ާއޮތީާ

ތަސްދީޤްކުރުމެާާރ ހީމްދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިބްާ ތަސްދީޤްކުރަންވ ނޭ.ާ ތަސްދީޤްނުކުރުމުެގރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޮންނަންޏ ާ  525ާާއްާ

ނިމުނީ.ާ ދެންާ އެހިސ ބުންާ ލިޔ ކަށްނުޖެހޭ.ާ ވ ހަކަާ ތަސްދީޤްކުރ ާ އެާ އޮންނ ނެ.ާ އޮޕްޝަނެްއވެސްާ

އަޣުލަބިއްޔަތަ ކިތަންމެބޮޑުާ މަޖިލީހުަގއިާ އަތްމައްޗަށްާާހަމައެކަނިާ މަޖިލީހުެގާ ހަމައެކަނިާ ކުންާ

އެހެންނަމަވެސްާ ބޭްއވީ.ާ ތަސްދީޤްކުރުމެއްާ އެާ ދޫނުކޮށްލ ންވެެގންާ ބަދަލުެގނައުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ރައްޔިތުންެގާާ ދެންާ ބައިޕ ސްކޮށްފައިާ ތަސްދީޤްކުރުންާ އެާ އަދިވެސްާ ޑެޑްލޮކްެވއްޖިއްޔ ާ އެދޭތެރޭަގއިާ

ދެވިދ ނެ މަޖިލީހަށްާ ހޯދަންާ މިބުނ ާާބަހެއްާ ދެންާ ެއއީާ ބައިޕ ސްކޮށްފައި.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާ530 

ޮއތްތަނުަގިއާާ ދެއްވިދ ނޭާ މިހ ރުާ އެފ ސްކުރުންާ ނުކުތ ަގއިާ ފ ހަަގކުރެއްިވާ މ ރިޔ ާ ދެންާ ވ ހަކަައކީ.ާ

ދިޔުމުެގާާ ވޯޓަކަށްާ ޢ ންމުާ ނިންމ ނީ.ާ ނިންމުންާ އެާ މަޖިލީހުންާ އަޣުލަބިއްޔަތަކުންތޯާ ކިހ ވަރެްއެގާ

އުސޫލެްއ.ާާނިންމުން ޢ ންމުާ އޮންނ ނެާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ބ ބުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އޭަގއިާ ާ.

ނެތްާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ އަޣުލަބިއްޔަތެއްާ ޚ އްޞަާ ވަކިާ ނިންމުންތަކަށްާ ނިންމ ާ މަޖިލީހުންާ

ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށްާ މަޖިލީހުންާ އަޣުލަބިއްޔަތެއްާ ޚ އްޞަާ ވަކިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ  535ާާކޮންމެތަނެއްަގއިާ

ބަޔ ންކޮށްފައިާނެތްާކޮންމެާކަމަކަށްާމަޖިލީހުެގާއަޣުލަބިއްޔަތުންނޭާއެކަމެއްާހިނގ ނީ.ާއެޮގތަށްާއޭތިާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ޭއަގއިާ އޮތްޮގތަކީ.ާ ެގނެވިފައިާ މީަގއިާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ އެހެރީ.ާ ކަވަރކޮށްފައިާ

ރަނަގޅު.ާާ ނިންމ ލުންާ ާކޮންމެވެސްޮގތެްއާ

ޮއތްޮގތުންާާމަދުާމުޙަންހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ ކުރެވިފައިާ ޢިބ ރ ތްާ މިާ ެއްއޗެއްާ ތިވިދ ޅުވިާ އިބްރ ާ ާއެކަމަކުާ

ކުރެވިދ ނޭ.ާާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ އެކަންާ ަމޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނެިގދ ނޭ.ާ  540ާމިސ ލަކަށްާ

ާނީ.ާާމިސ ލަކަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމީާއެކަންާނުކުރަން.ާދެންާކިހިނެއްތޯާހަދ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާއެހިސ ބުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާނިންމުަމށްާމަޖިލިސްާދޫކޮށްލީާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ
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އެންމެފުރަތަމަވެސްާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައިޒްވަނީާ އޮބްޖެކްޝަންާ  545ާއަޅުަގނޑުެގާ

ެގާމީހުންާއ އެކ75ާާާާޭދ ާމަޖިލީހަކީވެސްާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާހޮވޭބައެްއ.ާއެމީހުންެގާާ%ޤ ނޫނުހަާާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

% ބުނީމަާ ފެނެއޭާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ ތިޤ ނޫނުއަސ ސީާ މީހަކަށ51ާާާްާބުނެފައިާ ހޮޭވާ މެޖޯރިޓީއަކުންާ

ތްރީފޯތާުާ ެއީއ.ާ ސުވ ލެއްާ އުފެދޭާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ އޮންނ ނެތޯ.ާ ފުރުޞަތުާ ބުނުމުެގާ ނޫނެކޭާ

އަޅުަގނޑަކަށްާމެޖޯ ފ ސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިބުނަނީާ ރިޓީއެކޭާ

ތަސްދީޤްކުރަންވ ނޭާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދޭންޖެހޭކަމަކަށްވެސް.ާ އެފުރުޞަތުާ  550ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ

ތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްާ އެހިސ ބުންާ މަޖުބޫރުވޭހެންާ އެބަާ އޭނައަށްާ ރީފޯތުނާްާއޮވެފައިާ

ފ ސްކޮށްފައިާފޮނުވީމަާއޭނަާތަސްދީޤްކުރަން.ާއެޮގތަށްާބ އްަވންކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާވިސްނިފައިާއޮތީާ

% ހަމަާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ އޭނ51ާާާާައެކަންތަްއކުރަންޖެހޭނީ.ާ ފޮނުވީމަާ ތްރީފޯތުާ މީހެއްާ ލިބޭާ

މ ނެއްވަންދެންާހުްއޓުވ ލުމުެގާާހުއްޓުވ ލ ފަިއާެއކަމެއްާއަނެްއކ ވެސްާމުޅިާެއކީާޑިލޭކޮށްެގންާއެތަށްާޒަ

 555ާފުރުޞަތުދޭކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ތަސްދީޤްކުރަންާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް ބިލެއްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ މ އްދ ަގއިާ ދެވަނަާ ާއ ދެ،ާ

ދެކެާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ފޯމަލިޓީެއްއެގާ އެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިފޮނުވަނީާ މިހ ރުާ ނީ.ާ

ތަސްދީޤްކުރަންވ ނޭާދެވަނަާމ އްދ ަގއިާމިބުނަނީ.ާއޭނަައކަށްާއެްއވެސްާޗޮިއސްެއއްނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ތަސްދީޤްނުކޮށްފިއްޔ ާާ އޭނަާ ދެންާ ނެތްކަެމއްަގއިާ ތެރޭަގިއ14ާާ،15ާާާާޗޮއިސްއެއްާ  560ދުވަހުެގާ

ނިންމަ ވޯޓަކަށްދ ންާ ޢ ންމުާ އޭނައަށްާާތަސްދީޤްނުކޮށްފިއްޔ ާ ނުޖެހޭނެ.ާ އެކަންތައްކުރ ކަށްާ އިެގންާ

ާާ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ ހަމަާ ނިންމަން.ާދެންާ އަކީާވަރަށްބޮޑ4/3ާާާާުފޮނުވީމަާއެހިސ ބުންާއެބަޖެހޭާ

ހޮވ ފައިާ ވޯޓިދީެގންާ ރައްޔިތުންެގާ މުޅިާ ހަމަާ މަޖިލީހަކީވެސްާ މުޅިާ ރައްޔިތުންެގާ އަޣުލަބިއްޔަތެއް.ާ

މު ނުވަތަާ މިހުންނަނީކީ.ާހުންނަތަނެއް.ާ މީހަކުނޫންާ އެންމެާ ޭއެގތެރޭަގއިާ އަދިާ ޢައްސަސ ެއއް.ާ

 565އެހެންވީމ ،ާހަމަާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެވސްާމުޅިާރައްޔިތުންެގާވޯޓުންާހޮވ ޮގތަށްާމުޅިާރައްޔިތުންެގާާ

މަޖިލީސާްާ ރަްއޔިތުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ހޮވ ފައި.ާ ޯވޓުންާ ރައްޔިތުންެގާ އޮންނަނީާ ެއާ މަޖިލިސްވެސްާ

ޑުާއަޣުލަބިްއޔަތުންާފ ސްކުރ ކަމެއްާެއއަށްާނޫނެކޭާބުނަންާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާހަމަާއެންމާެާވަރަށްބޮ

ާމީހަކަށްާއެއަށްާބ ރުދީފައިާބ ްއވ ކަށް.ާާ

ާ

ތަންތަނާްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާ އިޞްލ ޙުކުރެޭވާ އެާ އިޞްލ ޙުކުރުމުަގއި،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ  570ާމިހ ރުާ
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ައޅުަގނޑުެގާާާކެުވްނާ:އަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއް ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ މިއޮންނަނީާ ދަތިޮގތްޮގތަށްާ

މަޖިލީހުެގާާ ރައްޔިތުންެގާ ޤަބޫލެއްނުކުރޭާ ފ ސްކުރ ކަމެްއ4/3ާާާާބުއްދިއެއްާ އަޣުލަބިއްޔަތުންާ ެގާ

ވަތަާތަސްދީޤްކުރަްއވ ނެާކަމެއް.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަކުާތަންފީޒްކުރައްވ ކަށްާނު

އެކަމ ާ ޭއނަާ އަްައިސްެގންާ ނަމަވެސްާ ހ ލަތެއްަގއިާ ނ ޒުކުާ ަވރަށްާ ހ ލަތެްއަގިއ،ާ ކޮންމެވެސްާ

ބަޔަކަށްވިޔަސްާާ ތިބިާ ހޮވ ފައިާ ރައްޔިތުންާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ބޮޑަށްާ ައޅުަގނޑުާ  575ރެފިއުޒްކޮށްފިއްޔ ާ

ން.ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްޗެއްާާ،ާއަދިާރަްއޔިތުންެގާބަސްާހޯދ ާއެކަންާނިންމ4/3ަ

ކޮންމެވެސްާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ އޮވެދ ނެާ މިއަދުާ ނޭނެގ.ާ ދ ޮގތެއްާ ޮއެއވަރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ފަހަރަކުާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހަކުވެސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮއވެދ ނެ.ާ އެހެންޮގތަކަށްާ މ ދަމ ާ އެހެންޮގތަކަށް.ާ

ސް ައދިާ ކަންތައްތަކަކީާ ކުރ ާާނިންމަވ ާ ފައިދ އަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންެގާ ޖަހ އިރުަގިއާ ޓޭންޕްާ

އެބަހުރި.ާ ޮގސްފައިާ އެާ ހިނގައިދ ނެ.ާ އެހެންނުެވވެސްާ އެކަންތައްތައްާ ބެލުނަސްާ  580ކަންތައްތަކަށްާ

ތަންތ ާާ އެހެންާ ނުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދިވެހިރ އްޖެއެކޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާ ބައެއްފަހަރުފަހަރުާ

ރި.ާވީމ ،ާއެބައިާއެާސްކްރީންކުރުމުެގާއިތުރުާފުރުޞަތެއްާހުޅުވުުމންާއެއިންާާއެހެންާވެފައިާއެބަހު

އެކަމުަގިއާާ ވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދަޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ެގއްލުން.ާ ނުކުންނ ނެާ

ޮއތްކަމަކަށްާ ަމއްސަލަެއއްާ ސިޔ ސީާ ނުކުންނ ނެާ ސަބަބުންާ އެކަމުެގާ ެއްއވެސް،ާ އަޅުަގނޑުެގާ

ޤަބޫލެއްނުކުރޭާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާއަޅުަގ ބުއްދިާ އަޅުަގނޑުެގާ މިހ ރުާއަނެއްކ ާ  585ނޑުާނުދެކެން.ާ

ާާ އަޣުލަބިއްޔަތަކުންާފ ސްކޮށްފަިއާއޮންނަާކަމެްއަގިއާނޫނެކޭާވިދ ޅުެވދޭނެއެކ4ާ/3ާާާާޭނުންނަވ ާބޭފުޅަކު

ވިދ ޅުވ ނެ ވިދ ޅުވ ކަމަށްަވންޏ ާ ނޫނެކޭާ ދެންާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އުނާިާާާއަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ކޮންމެވެސްާ

ާސަބަބުތަކެްއވެސްާހުންނ ނެ.ާ
ާ

މިހ ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުމެންާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެއހެންވީމ ،ާ ެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ މެންބަރުާވިދ ޅުވ ާ  590)ރެކޯޑިންގަގއިާ

 ނިންމ ލަން.ާާ

ާ

______________ 


