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 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ  13ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުަވސް ހޯމަ ވީ  2009 ޖޫން 29 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 6 

 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ގަޑި:   ޖަލްސާ ފެށި 

 

 ށް  11:05ން  10:34 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:01ން  12:04 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:49 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  21އި ަގޑިއިރާ  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟި ރިޔާސަތު: 

 
 * 73، އިންޓަވަލް ފަހުން 72އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 74ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހު 

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 i އަޙްމަދު ރަޝީދހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 هللاމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 
 

އަބޫބަކުރު  هللا އިންޓަވަލަށްފަހު، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  * ސަލާމް(  ޔާމީން އަދި މާވަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު  ޖަލްސާގައި  )އިންޓަވަލްކުރީން 

އިބްރާހީ ޤާސިމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާމިގިލި  އިންޓަވަލަށްފަހު،  އަދި  ސަލާމް(މް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  )އިންޓަވަލްފަހުން  އަދި    ޖަލްސާއިން 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  ،ފަހުހުސްވަގުތުކޮޅަްށ 
 

 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މެންބަރު ޢަލީ އާރިފްވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

  ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ންމަދު ޒުބައިރު ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަ 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ނަޢީމް  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮ 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް ތިނަދޫ ދާއި 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  ފުވައްމުލަކު މެދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ   

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  
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ާ.ވަނަާޖަލްސ ތޭރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރަާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްހޯމަާާޖޫނާްާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުންާ.ޖަލްާ .

 

الحمد ާالرحمن ާللا ާبسم ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާرسول ާعلى ާوالسالم ާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާފެށުނީާ.ާމަޖިލިސްާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާللا



 10ސުވ ލުާ. .

ާ

ދ އިރ ެގާާ ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކ ށިދޫާ ިމއޮތީާ އައިޓަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ އެޖެންޑ ަގއިާ މިއަދުެގާ

އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ޢަބްދުލްޙަމީދުާ އިސްމ ޢީލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މުޙަންމަދާުާ ެއންޑްާއެންވަޔަރަމަންޓްާއަލްފ ޟިލްާ ހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާ

 15އިާކުރައްވ ާސުވ ލު.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާކ ށިދޫާާއަސްލަމ 

މަޖިލީހަށާްާ ޢަބްދުލްޙަމީދަށް.ާ އިސްމ ޢީލްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާއިސްމ ޢީލ35ާާާްޙ ޟިރުވަޑައިެގންާމިަވުގތުާތިއްބެވީާާ

ާންބަރު.ާޢަބްދުލްޙަމީދު،ާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

މިނިސްޓަރަށްާށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާކ  ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  20ާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ ސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ މަސްވެރިާކ.މިއަދުާ ާާާގ ފަރަކީާ

ބަނދަރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެއްވ ފައިވީނަާރަށަކަށްވެފަިއ،ާ މަހަށްހައްދަވ ާ ެއރަށުަގއިާ ާމަެވސްާ

ާާ ދޯނިފަހަރުެގ ެގންުގޅޭާ ބަނދަރުެގާާއަދިއުމަށްާ ބަލ އިރުާ ސަިއޒަށްާ ދަދ އިާ

ރަ ދިމ ވެފަިއވ ާ ކ ރިާދަތިކަންާ ސުނ މީާ އަދިާ ބަނދަރުެގާާޘ ށަކަށްވެފައިާ ަގިއާ

ހުޅަ ތިލަވެާ ބަނދަރުާ ހަލ ކުވެފަިއވުމ އި،ާ އެއްކޮށްާ މޫސުުމެގާާނބޭރުތޮށިާ  25ުގާ

ބަނދަ ނުކުރެވޭތީވިއްސ ރަދުވަސްވަރުާ ބޭނުންާ ބަނދަރުާރުެގާ ކ.ގ ފަރުެގާ ާ،

މަރ މ ތުކޮށްާމަރ މ ތުކޮށްދެއްވ  ހަމަޖެހިފައިވ ނަމަާ ހަމަޖެހިފައިވޭތޯއ އިާ ޮގތަށްާ

؟ާކޮބައިތޯދެއްވ ނެާފެންވަރަކީާާއަދިާބަނދަރުާމަރ މ ތުކޮށް؟ާކުތޯދެއްވ ނީާކިހ ތ 
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މަރ މ ތުކޮށް ބައަދިާ ސައިޒަށްާ ބަނދަރުާ އޮތްާ މިހ ރުާ ދަލެްއާާދެއްވ އިރުާ

 30ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާ؟އަންނ ނެތޯ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާސުވ ލުެގާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުންސިްނގ،ާާ

 35ާޖަވ ބުަގއިާކ.ގ ފަރުެގާބަނދަރ އިާބެހޭޮގތުންާއެރަށުެގާމަހަށްދިއުމަށްާެގންުގޅޭާާްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެ

ދަތިކަންާާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ ބަނދަރުެގާ އޭރުާ ބަލ ާ ސައިޒަށްާ އަދަދ އިާ ާދޯނިފަހަރުެގާ

ާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ށިާހަލ ކުވެފަިއވ ާާސުނ މީާކ ރިޘ ަގއިާބަނދަރުެގާބޭރުާތޮާދިމ ވެފައިވ ކަމަށ އި

ބަނދަރުާ ދުވަސްވަރުާ ވިްއސ ރަާ މޫސުމުެގާ ހުޅަނުގާ އަދިާ ވ ހަކައ އިާ

ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ.ާ މަރ މ ތުކުރުމަށްާ ބަނދަރުާ އެރަށުެގާ ބޭނުންނުކުރެވޭތީާ

ހެދިފައާިާ މިހ ރުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އޮތީ،ާ ދަންނަވަންާ ސުވ ލުަގއިާ  40އެކުރެއްވިާ

ޒުަގިއާކީވޯލްެގާލެންތްަގއިާއެބަހުރިާއޮތްާބަނދަރަށްާބަލ އިރުާބަނދަރުެގާސައި

ބޭނުމަކަށ760ާާާް ވަކިާ ބަނދަރަކީާ ފަދައިންާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ފޫޓް.ާ

ކަނޑައަޅަނީ،ާާ ސައިޒްާ އެބަނދަރެްއެގާ ތަނެއް.ާ އޮންނަާ ހަދ ފައިާ

ކަނޑައަޅަންޖެހެނީާހަމަާޔަޤީނުންވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުންާމީެގކުރިންާ

 45ނ ނީވެސްާއެހެން.ާއެރަށެއްަގއިާެގންުގޅޭާއުޅަނަދުފަހަރުެގާއެކަންާކޮށްފައިާއޮން

ހެދިފައިާ ސަިއޒަށްކަންާ ބޭނުންވ ާ އެރަށަށްާ ބަލ ފަިއާ ސަިއޒަށްާ އަދަދަށ އިާ

ދޯނިފަހަރަށާްާ ހުރިާ ރަޖިސްޓްރީވެފައިާ އެރަށުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނ ނީ.ާ

ާާ 39ާާާާބަލ ލިއިރުާރަށުަގއިާޖުމްލަާޮއތީ ދަކީާާއުޅަނ11ާާއުޅަނދު.ާޭއެގތެރެއިން

70ާާާާ 100ާާާާފޫޓ އި އެ އުޅަނދު.ާ ދެމެދުމުެގާ ެއވްރެޖ11ާާާްފޫޓ ާ ުއޅަނދުެގާ

ާާ ފުޅ މިނަކީ ނޫނީާ އެވްރެޖ23ާާާާްވިޑްތަކީާ ދޯނިފަހަރުެގާ މިސައިޒްެގާ  50ފޫޓް.ާ

ާާ 8.63ާާާާޑްރ ފްޓަކީ ެއ ނޯކުރީަމ11ާާާާފޫޓް.ާ ބަނދަރުަގއިާ އެކީަގއިާ ދޯނިާ

ޖުމް ބޭްއވީމ ާ ލަާބޭނުންވ ނީާމ ނައަކީާބަނދަރުަގއިާކޮޅުފަސްކޮޅުާޖައްސ ފައިާ

253ާާާާ 11ާާާާފޫޓް. އެބައޮތް 50ާާާާދޯންޏެްއާ ދެމެދުެގ70ާާާާފޫޓ އި ފޫޓ އިާ

ާާ ފުޅ މިނަކީ ެއވްރެޖްާ ދޯނިފަހަރުެގާ އެސަިއޒްެގާ ފޫޓް.16.74ާާާާދިުގމިނުެގ.ާ

ެއވްރެޖްކޮށްާާ އެއްފަހަރ 5.53ާާާާޑްރ ފްޓަކީާ ދޯންޏެއްާ މިހުރިހ ާ  55ފޫޓް.ާ



 3 

ޖަާ ކޮޅުފަސްކޮޅުާ މިދެންނެވިހެންާ ެއޅީމަާ ބޭްއވީމ ާބަނދަރުަގއިާ ްއސ ފައިާ

30ާާދޯންޏެއްާއެބައޮތ12ާާާާްފޫޓް.184.14ާާާާބޭނުންވ ާޖުމްލަާތޮށީެގާއަދަދަކީާާ

ާާ ދޯނިތަކުެގ50ާާާފޫޓ އި ަވރުެގާ އެފަޅުަގިއާ އެދޯނިތަކުެގާ ދެމެދުެގ.ާ ފޫޓ އިާ

ާާ 12.4ާާާާއެވްރެޖްާިވޑްތަކީ ފޫޓް.ާމިދެންނެވ3.95ާާާިފޫޓް.ާއެވްރެޖްާޑްރ ފްޓަކީ

ބ12ާާަ ޖުމްލަކޮށްާ ާާދޯނިާއެކީަގއިާ ބޭނުންވަނީ  60ފޫޓް.149ާާާާނދަރުަގއިާއެޅީމ ާ

30ާާާާ ކުރު 5ާާާާފޫޓަށްވުރެާ ފުޅ މިނަކީ ެއވްރެޖްާ އެބައޮތް.ާ ފޫޓް.6.2ާާާދޯނިާ

ފޫޓް.ާއެހެންވީމ ،ާއެދޯނިތައްާރަށުެގާބަނދަރުަގިއ1.98ާާާއެވްރެޖްާޑްރ ފްޓަކީާާ

ާާ ބޭނުންވަނީ ކީވޯލްއިންާ %31ާާއެޅީމ ާ ދެންާ ދޯންޏެއ100ާާާްާފޫޓް.ާ ހުރިހ ާ

މިދެ ާާއެއްފަހަރ ާ ބޭނުންވ ނ39ާާާާީންނެވި އެޅީމ ާ ބަނދަރުަގއިާ އެކީަގއިާ ދޯނިާ

 65ފޫޓް.ާޖުމްލަާމިހ ރުާބަނދަރުެގާކީވޯލްެގާލެންތްަގއި،ާއެއީާދެއަރިމަތީެގ616ާާާާ

ފޫޓްާއެބަހުރި.ާއޭެގ760ާާާކީވޯލްާނުލ ާއެއްަގމުާފަރ ތުެގާކީވޯލްެގާލެންތްަގއިާާ

ބަ އެއްފަހަރ ާ އުޅަނދެއްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ އެރަށުަގއިާ ނދަރަށްވަދެާމ ނައަކީާ

ފޫޓުެގ144ާާާާފޫޓް.144ާާާާބަނދަރުަގއިާއެޅިކަުމަގއިާިވޔަސްާއަދިާއެބަާބ ކީވޭާާ

ާާ ފޫޓްެގާދެދޯނިާއެލޯންްގސައިޑްާކޮށްފައިާނޫނީާމަަގތުފ ލަމުަގިއ70ާާާާތެރޭަގއި

% އިރަކުާ ެއްއވެސްާ ބަނދަރެއްަގއިާ ެއްއވެސްާ ބޭްއވޭނެ.ާ  100ާާ70ދިަގށްާ

ނު ވަދެެއއްާ ދޯނިފަހަރެއްާ ހުރިާ ސޭފްކޮށްާާއެރަށުަގއިާ ވަރަށްާ ހަމަާ ތިބޭނެ.ާ

ށްާވުރެާިގނަާދޯނ80ާާާިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބެލިދ ނެާއެންމެާިގނަާވިޔަސްާ%

އެރަށެްއަގިއާާ ނުތިބޭނެާ ވަދެާ ތެރޭަގިއާ ބަނދަރެްއެގާ އެއްފަހަރ ާ

70ާާފޫޓް.ާއެއ273ާާީރަޖިސްޓްރީވެފައި.ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާއެބަާބ ކީވޭާ

 75ސައިޑްކޮށްާއެޅޭނެާޖ ަގ.ާމިހ ރުާހ ބަރެއްާކޮންނަާފޫޓްެގާހަތަރުާދޯނިާއެލޯންގްާ

ާާ 9.84ާާލީޓަރު،ާެއއީާމެދުދިޔައިންާފެށިެގން.ާއެީއ3ާާާާފުންމިނަކީާއެވްރެޖްކޮށް

ހަމަާ ކޮނެވިފަިއވ ނީާ އެާ ކޮނެވުނުއިރުާ އޭރުާ ބަނދަރުާ އެހެންވީމ ،ާ ފޫޓް.ާ

ހެދިފައިވަނީާާ މިބަނދަރުާ ެއވަރަށް.ާ އަހަރ1998ާާާުޔަޤީނުންވެސްާ ވަނަާ

އިާރައްޔިތުންނ ާުގޅިެގންާކުރެވުނުާމަސަްއކަތެއްާޮގތުަގއި.ާބަނދަރުާާސަރުކ ރ 

ވެލިސިމެންތިާ ޮއތީާ ލެވިފައިާ ތޮށިާ އެްއަގމުާ އޮތީ،ާ ކުރެވިފައިާ  80މަސައްކަތްާ

ހަދ ފައި ވޯޓަރާ ބްރޭކްާ ތޮށި،ާ ބޭރުާ ޖަހައިެގން.ާ ވަނީާބަސްދ ާ

ވޯ ގ ނައިކޮރަލްރަބަރމ ންޑްާ ފަރުންާ މ ނައަކީާ ޮގތަށް.ާ ބްރޭކްެއއްާ ެގންާާޓަރާ
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ާާ ދެން، ތަނެކޭ.ާ އޮތްާ ލ ފައިާ މިރަށ 2007ާާާއެޮގތަށްާ އެބައޮތްާ އަހަރުާ ވަނަާ

ބެހޭޮގތުން،ާމިރަށުެގާބަނދަރުެގާޙ ލަތ އިާބެހޭޮގތުންާހަދ ފައިާއޮތްާރިޕޯޓެއް.ާާ

ެއބަހުރިާބަނދަރުެގާސަރަޙައްދުތައް.ާޚ އްޞަކޮށްާާ  85އެރިޕޯޓްަގއިާފ ހަަގކޮށްފައިާ

ދިާއެްއަގމުާތޮށިވެސްާކަނޑުާތޮށިވެސް،ާާނެރުތެރެާތިލަވެފައިާއޮތްާވ ހަކަ.ާއަ

ހެދުމަށާްާ ބަނދަރުތައްާ ވ ހަކަ.ާ އޮތްާ ހަލ ކުެވފައިާ ވޯޓަރވެސްާ ބްރޭކްާ

ސަރުކ ރުންާމިހ ރުާހިންަގމުންެގންދ ާޕްރޮްގރ ންެގާތެރޭަގއިާމިހ ރުންާމިހ ރަށާްާ

ާާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ8ާާާާއެބަާހިނގ ާސ ޅީސްާބަނދަރެއްެގާމަސަްއކަތް.ާއެއީ

 90ހ ލެިވެގންާކުރެވެުމންދ ާމަސައްކަތްތަކެއް.ާެއވްރެޖްކޮށްާބަނދަރެއްާމައްޗަށްާބަ

އަަގށްާާ މިހ ރުެގާ ރުފިޔ ެގާ މިލިޔަންާ ވިްއސަކަށްާ ޚަރަދުވޭާ އެބަާ ހެދުމަށްާ

ާާ 40ާާާާބަލ އިރު.ާމިދެންނެވި ބަނދަރެއްެގާމަސަްއކަތ12ާާާްބަނދަރުެގާތެރެއިން

ދަންނަވަ ފަހަތުަގއި.ާ މ ބޮޑަށްވެސްާ ޝެޑިއުލްއަށްވުރެާ މިއުޅޭާވަނީާ ންާ

ކުރުމަށް،ާާ މަސައްކަތްާ ބޮޑެތިާ މިބ ވަތުެގާ ހެދުމަށްާ ބަނދަރުާ ވ ހަކަައކީ،ާ

 95ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކުންފުނިތަކުަގއިާހުރިާޤ ބިލުކަންާހުރީާވަކިާމިންވަރެްއަގޭއ.ާާ

އެމަސައްކަތްާާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ހިފެހެްއޓިފައިވޭ.ާ މިންވަރެްއަގއިާ ވަކިާ

އެމަސައްކަ މިެގންދަނީާ ދެންާކުރަމުންާ ކެޕޭސިޓީަގޭއ.ާ ފުލްާ މީހުންެގާ ތްކުރ ާ

ައދިާާ ޤަބޫލުކުރަން،ާ އޮތ2008ާާާްއަޅުަގނޑުާ ހަދ ފައިާ އަހަރުާ ވަނަާ

ޖެހިފައިވ ާ މަރ މ ތުކުރަންާ ބަނދަރަކީާ ިމރަށުެގާ އެބައޮތް،ާ ރިޕޯޓްަގިއވެސްާ

ބަނދަރުާ މިރަށުެގާ ސުވ ލުަގއިާ ކުރެްއވިާ އެހެންވީމަ،ާ  100ބަނދަރެއްކަމަށް.ާ

ހަމަާ ދަންނަވަންއޮތީާމަރ މ ތުކުރަންާ ޖަވ ބުަގިއާ އެސުވ ލުެގާ ޖެހިފައިވޭތޯއޭ.ާ

އެކަންާާ އޮތީ.ާ ޖެހިފައޭާ މަރ މ ތުކުރަންާ ބަނދަރުާ މިރަށުެގާ އ ދޭހޭ،ާ

ކޮށްދޭނީ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންއިރަކުތޯއޭާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެސުވ ލުެގާޖަވ ބުަގއިާދަންނަވަންާއޮތީ،ާމިހ ރުާމަސައްކަތްތައް،ާރ އްޖޭަގިއާާ

 105މަސައްކަތްތައްާހިންަގމުންދ ާމިންވަރަށްާބަލ އިރުާެއކެޕޭސިޓީާއިތުރުކޮށްެގންާމި

ހެދުުމެގާާ ބަނދަރުތަކެއްާ އިތުރަށްާ ނެތޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނޫނިއްޔ ާ

މަސައްކަތްތަކެްއާާ ބޮޑެތިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ މިބ ވަތުެގާ ނޫނީާ މަސައްކަތްާ

ކުރަ ސަރުކ ރުންާ ކީއްތޯއޭާ އެކަމަކަށް،ާ މިހ ރާުާނެޭގކަށެްއ.ާ ސަރުކ ރުންާ ނީ.ާ

ާ އަދިާ ނިންމ ފައިާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޮގސްާާމިކަންާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ
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ވޯރކްސްާއަޅުަގ ދ ދިފަހުންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ިއތުރުާ ކެޕޭސިޓީާ  110ނޑުމެންާ

ކުންފުނީެގާާ ކޯޕަރޭޝަނުެގާނަމުަގއިާސަރުކ ރުންާކުންފުންޏެއްާއުފައްދަވ ާއެާ

ރ  އަދިާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ ކަންކަމަށާްާމަޤްޞަދަކީާ މިފަދަާ އްޖެއިންވެސްާ

ބޭނުންވެފަިއާާ ކުރުމަށްާ އެމަސައްކަތްާ އަދިާ މީހުންާ ތިބިާ ކުރަންާ އިންވެސްޓްާ

މަސައްކަތްާ މިފަދަާ ހެދުމަށްފަހުާ ޕަރޓްނ ރޝިޕެއްާ އެކީަގއިާ ބަޔަކ ާ ތިބިާ

ފުޅ ކުރުން.ާ ބޮޑަށްާ މިއަށްވުރެާ ރ ްއޖޭަގއިާ ޤ ބިލުކަންާ  115ކުރުމުެގާ

ކަތްތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކ މިޔ ބުވެެގންާދ ިއރުާާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމިމަސައް

ހަލ ކުވެފައިވ ާާ ޮގތްޮގތުންާ މިފަދަާ މިނޫންވެސްާ އަދިވެސްާ މިބަނދަރ އިާ

ާބަނދަރުތައްާހެދޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

 40ާާާ120ޅުެވއްޖެާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާވިދ ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

އަޅުަގނޑުެގާާާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ހަކަ.ާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ކުރަްއވަންާ މަސައްކަތްތަްއާ ބަނދަރެއްެގާ

ކު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރަްއވަންާ ހެޔޮވެރިކަމެއްާ ރެްއިވާާސުވ ލަކީާ

އަހަރުެގާާއަތޮޅުާެގމަނަފުށްޓަށްާަވޑަިއެގންާިވދ ޅުވިާމިދަތުރުފުޅުެގާތެރޭަގއިާގާ.

ކަމަށ ިއާާ ކޮށްދެއްވ ނެާ މަރ މ ތުާ ފުންކޮށްާ ފަޅުާ ެގމަނަފުށީެގާ ތެރޭަގއިާ

ާާ  40ާާ125ބޮޑުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް.ާއެހެންީވމ ،ާމިއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާހިމެނިފައިވޭތޯ

ާާ ބަނދަރު. ެގމަނަފުށީެގާ ތެރޭަގއިާ ކޮންމެވެސ2ާާާާްބަނދަރުެގާ ވަނަާސުވ ލަކީާ

އްދަވަންާޚިޔ ލުކުރަްއވ ާވ ހަކަާނުަވތަާާކުންފުންޏެއްެގާދަށުންާބަނދަރުތައްާހަ

އެހެންވެއްޖިއްޔ ާާ ވިދ ޅުވެއްޖެ.ާ ވ ހަކަާ އުޅުްއވ ާ ެގންދަވަންާ ކުރިއަށްާ

ދޯނިފަހަރުންާދޯނިވަނުމުަގއިާފަޅަށްވަނުމުަގއިާފީެއއްާނަންަގަވންާޖެހޭނެތޯ.ާމާިާ

 130ާސުވ ލުެގާޖަވ ބުދެްއވުންާެއދެންާޝުކުރިއްޔ ާ.2ާ

ާ

ާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާއަޅުަގނޑުެގާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުންސިްނގ،ާާ

ބަނދަރުާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ެގމަނަފުށީެގާ ކުރެްއވީކީ.ާ ސުވ ލެްއކަމެއްާ ުގޅޭާ ސުވ ލ އިާ ާާާާމިއަދުެގާ

ރަީއސުލްޖުާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ ދެންާ ނޫންތޯ.ާ ހިމެނިފައިވޭތޯާ ބަޖެޓްަގއިާ ާާމްހޫރިއްޔ ާމިއަހަރުެގާ

ާމިއަހަރުެގާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ެގމަނަފުށީާ މަރ މ ތުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާތެރޭަގއިާ ބަނދަރުާ  135ާާެގާ

ނެތިން.ާ ކުރ ކަށްާ ދޮުގާ އެވ ހަކަެއއްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ވިދ ޅުވެފައިވ ާ
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ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުާ ކުރުމަށްާ މިމަސައްކަތްާ ދަންނަަވއިފިންާ އަޅުަގނޑުާ

މަސަ މިންވަރ އިާރ އްޖޭަގއިާ ހުރިާ ޤ ބިލުކަންާ މިކަމުެގާ ީމހުންެގާ އްކަތްކުރ ާ

މިމަސައްކަތްާ ސަރުކ ރުންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ިއތުރުާ އެޤ ބިލުކަންާ މިމަސައްކަތްާ

ެގމަނަފުށްޓ ާ ސުވ ލުަގއިާ ކުރެްއވިާ ެއހެންވީމަ،ާ ެގންދ ޮގތް.ާ މިާ  140ކުރަމުންާ

ކުރެްއވި ހިމަނަިއެގންާ ބަޖެޓުަގއިާ އެީއާާާާބެހޭޮގތުންާސީދ ާމިއަހަރުެގާ ސުވ ލުާ

ޤަބޫލެްއާާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލެއްކަމަށްާ ުގޅުންހުރިާ ސީދ ާ ސުވ ލ އިާ މިއަދުެގާ

ާނުކުރަންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 145ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޑުާދެވަނަާސުވ ލަކަށްާދަންނަވ ލިންާކުންފުނިތަކުންާމުސްތަޤްބަލުަގއިާާއަޅުަގާނާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ކުންފުނިތަކ ާުގޅިެގންާނުވަތަާޕްރައިވެޓްާކުންފުންޏަކ ާުގޅިެގންާބަނދަރުތައާްާާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްޙ މް

ވިދ ޅުވީަމ،ާާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ ކުރަްއވ ާ ޚިޔ ލުާ ހައްދަވަންާ

ާާ ދަންނަވ ލިން އަޅުަގނޑުާ ާާއެސުވ ލުަގއިާ ފީއެއްާާއެހެންވީމ ، ކަހަލަާ  150ެއްއެވސްާ

ނިފަހަރުާފަޅަށްވަދެާނުކުންނަާކޮންމެފަހަރަކު.ާއެހެންވީމ ،ާާނަންަގަވއިެގންތޯާދޯ

ާއެާސުވ ލަށްާޖަވ ބު.ާާ

ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމ ، ފުރިޞަތުާޝުކުރިއްޔ .ާ އަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރާ  155ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާވަނަާސުވ ލަށްާެއއްޗެއްާވިދ ޅުވ ންާ.2ާާއަރުވަންާ

ާ

ާާާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާސުވ ލުގައިާާއްޝުކުރިާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުންސިްނގ،ާާ

ހަވ ލުެވެގންާާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ކުންފުނިތަކ ާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ ނަގ ނެތޯޭއާ ފީއެއްާ ާާބަނދަރުާ

ބަނާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ ކުންފުނިތަކުންނެއްނޫންާ ކުރ ނީމިކަންކުރީމަ.ާ އޮޕަރޭޓްާ  160ާާާާކީއެއްާ.ދަރުތައްާ

ސަރުކ ރުންާމީެގާކުރީެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ފައިާއޮންނ ނެާބިލެއް.ާލ މަރުކަޒީާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ކަންތައް.ާާ ހިންުގމުެގާ ނިޒ މުާ ެވރިކަމުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ުގޑްާާއުސޫލުންާ

ޮގތ  އޮންނ ނެާ ލޯކަލާްާާާއިަގވަރނަންޓްސްާ ހުންނ ނެާ ޭއަގއިާ ބެހޭޮގތުން.ާ
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ފީނެުގމަށް.ާކައުންސިލް ކަންކަުމަގއިާ ބައެްއކަހަލަާ ދީފައިާ ބ ރުތަކެއްާ ތަކަށްާ

ބަނދަރަށްާާ އެރަށެއްެގާ ކައުންސިލަކުންާ ޮއންނަާ އެތަނެްއަގިއާ  165އެހެންވީމ ،ާ

ކުރ ާުއޅަނދަކަށްާނޫނީާވަކިާބ ވަތެްއެގާާބޭނުމެއްފީއެއްނަަގންާަވކިާބ ވަތެްއެގާާ

ފީނަ ކަމަށްެވއްޖިްއޔ ާ ނިންމައިފިާ ފީނަަގންާ ެއީއާާއުޅަނދަށްާ ދެންާ ގ ނެ.ާ

ސަރުކ ރުންާމިހ ރުާހަމަޔަޤީނުންވެސްާމިވަުގތަކަށްާނިންމ ފައިާއޮތްކަމެއްނޫން.ާާ

ކަންތަްއާާ ރ އްޖޭެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ނޫންތޯ.ާ ނަގ ނަންތޯާ ފީއެއްާ

ދަންނަވ ކަށްާ ނުނަގ ނެާ ފީނަގ ނެާ ބަނދަރުންާ ރަށްރަށުެގާ  170ހިންަގންފެށީމ ،ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ޭގ.ާޝުކުރިއްޔ ާނއަޅުަގނޑަކަށްާނޭ

ާ

ާޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މެންބަރުާއިސްމ ޢިލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާކުރެްއވިާސުވ ލަށްާވަރަށްާތަފްޞީލުކޮށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއީވ ާޢަބްދު

އެހެންނަ ސުވ ލުކޮށްލަންާާޖަވ ބުދެއްަވއިފި.ާ އަދިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ  175މަވެސްާ

އަޅުަގނޑުާސުވ ލުކޮށްލަންާާ މ ބޮޑަށްާސ ފުނުވ ތީވެ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބޭނުންވަނީާ

ާާ ަގޭއ1998ާާާާބޭނުންވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރު،ާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުެވއްޖެ

ހެދުނީ ބަނދަރުާ ބޭނުންވަނީާކ ށިދޫެގާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަދިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

އަހަރުފަހުނ11ާާާްާ.ާއޭެގާާއަހަރުާފަހުން،ާގ ފަރުާަގއިާމ ފްކުރަްއވ ތ11ާާިއޭެގާާ

ތެ ާާއޭެގާ އެފަހުން އައިސްފި.ާ ސުނ މީއެްއެވސްާ އަދ5ާާާިރެއިންާ  180އަހަރުެވއްޖެ.ާ

ވަނަާއަހަރުަގއިާވަރަށްާތަފްޞީލުކޮށްާރިޕޯޓެއްަގއިާބަނދަރުާމަރ މ ތ2007ާާާުާ

ވިދ ޅުވެއް ވ ކަންވެސްާ ލަފ ދެއްވ ފައިާ ހަަމާކުރެްއވުމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޖެ.ާ

ާާ މިވޭތުވެދިޔަ ބޭނުންވަނީާ ގ ފަރުެގ11ާާާާސުވ ލުކޮށްލަންާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ

ވެއިތުާ ކީއްެވެގންތޯއޭާ ނެތީތޯއޭ.ާ ކުރެވިފަިއާ މަރ މ ތުާ ާާބަނދަރުާ 11ާާވެދިޔަ

ކާ. ތެރޭަގިއާ ނެތީ.ާާއަހަރުެގާ ކުރެވިފައިާ މަރ މ ތުާ ބަނދަރުާ  185ގ ފ ރުެގާ

ވަރަށްާރަނަގޅަށްާެއނޭގާޢިއްޒަތްތެރިާާާާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑަށް

ާާމަނިކުފ ނުާމިމަޤ މ ާހަވ ލުވެާވަޑައިެގންނެވިތ ާއަ މަސ8ާާާްދިާގ ތްަގނޑަކަށް

ިމވޭތުވެދިޔަާާވީެވސް އެހެންނަމަވެސްާ ބެހޭޮގތުނ11ާާާް.ާ ދުވަހ ާ އަހަރުާ

ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ޖަވ ބުދެްއވުންވެސްާ ާސުވ ލަށްާ އެދެން.ާާއަޅުަގނޑުވެސްާ

 190ާޔ ާ.ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއް
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ާ

ާނެތާްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަކަށްާފުރިހަމަާމަޢުލޫމ ތެއްާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުންސިްނގ،ާާ

ާއަހަރުެގާތެރޭަގއިާއެްއވެސްާވަރެްއެގާމަރ މ ތެއްާއެރަށުެގ11ާާާާވޭތުވެދިޔަާމިާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ

ާތޯއޭާނޫންތޯއޭ.ާފަހަރެއްަގއިާކޮންމެވެސްާވަރެއްެގާާކުރެވިފައިާއޮތްާބަނދަރަށްާާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ

ކަންނޭާނހިާާވެސްމަރ މ ތުތަކެއްާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ހުރެދ ނެާ ބަނދަރުތައްާނގ ފަިއާ ދެންާ  195ެގ.ާ

އަީއާ ހެދެމުންާ ބަނދަރުތައްާ ިގނަާ ރ އްޖޭެގާ ކުރީަގއިާ ސުނ މީެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ

އިންޖިނިއަރޑް ެއްއޮގތަކަށްެވސްާ ބޮޑަކަށްާ ޭއެގާާއެހ ާ ސްޓްރަކްޗަރސްާ ާ

ާާ ބްރޭކްާވޯޓ އ އިާމިކަންކަަމކީާާާާކީވޯލްާއ އިތެރެއަށްާލަިއެގނެއްނޫން.ާމ ނައަކީ

ކުރެވުނުާާާޮގތުަގއިާޑިޒައިންކުރެވިެގންއެހ ބޮޑަށްާއިންޖިނިއަރޑްާސްޓަރަކްޗަރާާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ  200އެްއޗިހިތަކެއްނޫން.ާ

ފެށީއްސު އެމަސައްކަތްާާބަނދަރުހަދަންާ ފަހަކ ޖެހެންދެންާ ދ ދިާ ރެާ

ފުރަތަމަާ އެންމެާ ދަންނަާ މ ކުރީއްސުރެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރެވެމުންައއީާ

ފެންފުށި،ާމ މިިގލީާމީހުންާފަރުންާގ ާނަަގިއެގންާތޮށިާޖަހަމުންާއައީ.ާދެންާ

އެޮގތްާ ނޫނީާ ހުްއޓިާ ކަންތައްާ ނެުގމުެގާ ގ ާ ފަރުންާ އައިސްާ ވަކިހިސ ބަކަށްާ

އުނ މ ާ ތިމ ވެއްޓަށްާާއެއީާ ެއއީާ މީހުންނަށްާ ބައެއްާ އަދިާ  205ދަޫގޮގތަށްވެާ

ެއާާ ސަބަބުތަކަކ ހެދިާ ނަމަވެސްާ ޤަބޫލުކުރެިވެގންާ ކަެމއްކަމަށްާ ެގއްލުންހުރިާ

ބަދަލުީވ.ާާ ތޮށިތަކަކަށްާ ޖަހ ާ މިކްސްކޮށްފައިާ ސިމެންތިާ ވެލިާ ބަދަލުވީާ

އެންމާެާ ހަދަންާ ސްޓްރަކްޗަރެއްއާ މިފަދަާ އެީއކީެއްއާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އެކަމަކުާ މިހ ރުާ ދެންާ ސްޓްރަކްޗަރެއއްނޫން.ާ އިންޖިނިޔަރިންގާ އެކަށީެގންވ ާ

ސަރުކ ރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތަކަށްނޫން.ާ ދަނީކީާ ހެދެމުންާ ބަނދަރުތައްާ  210އެާ

ބަދަލުކުރައްވ ފައިާާ އުސޫލުތައްާ އެާ ކުރިންާ ކުޑަދުަވސްތަކެްއާ ޙަވ ލުވުުމެގާ

ކުރީަގއިާ ޭއެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވަނީ.ާ ހުރިހ ާސަރުކ ރުންާ ހުރިާ ހެދިފައިާ ާ

ޮގތަކަށްާހެދިފަިއާ ބަނދަރެއްހެންާހުރީާމިދެންނެވިހެންާހަމަާވަރަށްާއ ދައިެގާ

ހުރިާސްޓްރަކްޗަރއެއްާއެއިންާކޮންމެާބަނދަރެއްަގއިެވސްާހުރީ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

 215ވަރަށްާިގނަާބަނދަރުާއެބަހުރިާމަރ މ ތުކުރަންޖެހޭާނޫނީާއަލުންާހަދަންޖެހޭ.ާާ

އެއީކީެވސްާރަނަގޅުާބަހެއްނޫންކަންނޭނެގާއަސްލުަގއި.ާާދެންާމަރ މ ތުކުރު ންާ

އެާބަސްާރަނަގޅުނުވ ާސަބަބަކީާބަނދަރެއްާހަދަންާޢ ންމުގޮތެއްަގއިާކުރީަގިއާާ
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ހަދަންާ ބަނދަރެއްާ ހަދ ކަމަށްވަންޏ ާ ބަނދަރެއްާ މިދެންނެިވޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ

މަރ  އެބަނދަރުާ ހަމަާ ނިމޭ.ާ ރުފިޔ އަކުންާ މިލިޔަންާ ފަސްާ މ ތުގާެާހަތަރުާ

އެކީަގިއާާ އިންޖިނިޔަޑްާސްޓްރަކްޗަރއަކ ާ މިދެންނެވިހެންާ ތަންކޮޅެއްާ  220ނަމުަގއިާ

ރުފިޔ .ާ ިމލިޔަންާ ިވއްސަކަށްާ ޚަރަދުވޭާ ެއބަާ ކޮށްފިކަމަށްވަންޏ ާ އެކަންާ

ެއާާ އުނދަގޫވެސްވޭ.ާ ވަރަށްާ ބަލައިަގންނަންާ މަރ މ ތަކަށްާ ެއއީާ އެހެންވީމަ،ާ

ހެދު ބަނދަރެއްާ ބަލުންާ އަލުންާ ހަމަާ ރ އްޖޭެގާާވ ނީާ އެހެންވީމަ،ާ ންކަމަށް.ާ

ހަދަންޖެހޭ.ާާ ބަނދަރުާ ހަމަާ އަލުންާ ެއބަހުރިާ ރަށްރަށުަގިއާ ވަރަށްިގނަާ

 225ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ކ ށިދޫާާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިއަދުާސުވ ލުާ އ ދެ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާ

ކުރެއްިވާާދ އިރ ެގާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާޔޫސުފްާނަޢީމް ޢަބްދުލްޙަމީދުާ އިސްމ ޢީލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

ބޭރުތޮށިާ ސަބަބުންާ ސުނ ީމެގާ ވިދ ޅުވަނީާ ޮގތެްއަގިއާ ަމއިަގނޑުާ ސުވ ލުަގއިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ވ ހަކަ.ާ ތިލަވެފައިވ ާ ބަނދަރުާ ކަމަށ އިާ  230ހަލ ކުވެފަިއވ ާ

ާާ ާހެދުނުާަވނަާއަހަރ2007ާާުމިނިސްޓަރުާދެއްވިާޖަވ ބުަގިއވެސްާވިދ ޅުެވއްޖެ

ރިޕޯޓަކުންާއެކަންާސ ބިތުވ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާސުވ ލަކީ،ާމިފަހަރުާާ

ތިޔަާާ މިނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ުގޅިެގންާ ސުވ ލ އިާ މިކުރެވުނުާ

ާާ ެއކަންާވަނީާބެލިފައިތޯއޭ.ާމިހ ރ14ާާާުލިބިވަޑަިއެގންނެވި ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާ

 235ތޯާނޫނީާހަލ ކުވެފައިތޯއޭ.ާޭއެގާާއެާބަނދަރުާވަނީާއެއަށްވުރެާބޮޑަށްާތިލަވެފައި

ާއެްއވެސްާވަރެްއެގާސަރވޭެއްއާކުރެވިފައިާއެބައޮތްތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާޝުާނިސްޓަރާއޮފްާހައުންސިްނގ،ާާމި އަޅުަގނޑަށް ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާކުރިއްޔ ާ ލިބުނު ާދުވަހުެގ14ާާާާމިާ

ފިޒިކަތެރޭގައިިިާާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ހ ލަތުާ ބަނދަރުެގާ ބަލ ފައެްއާާއެރަށުެގާ އަޅުަގނޑުާ ާލީާ

އަޅުަގނޑުާާާާވަނ2007ާާަނޯންނ ނެ.ާާާއެްނަވޔަރަމެންޓްާމުޙަންމަދުާ ރިޕޯޓަކީާ އޮތްާ ހެދިފައިާ  240ާއަހަރުާ

އެންމެާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ހަމަާ ެއކަމަށްާ ރިޕޯޓްަގިއާާާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އެާ ރިޕޯޓެއް.ާ އެކަށޭނަާ

އެރަށުާ އެނެގންާ އެބައޮތްާ ތަފްސީލުކޮށްާ އޮތްޮގތް.ާާހަމަާ ޙ ލަތުާ ބަނދަރުެގާ ެގާ

ސައިޒަށްާާ ބަނދަރުެގާ ސްޓެޓިސްޓިކްާ މިދެންނެވިާ ފަހުންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ

ބަލ އިރުާއެއީާބޭނުންވ ނެ،ާިއތުރަށްާބޮޑުކުރަން،ާސުވ ލުަގިއާމަޢ ފްކުރައްވ ތިާ
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ޙަމީދާުާ ޢަބްދުލްާ އިސްމ ޢީލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސުވ ލުެގ،ާ  245އަޅުަގނޑަށްާ

ސުވ ލު ބެހޭޮގތުންާާކުރެްއވިާ ފެންވަރ ާ ހަދ ދޭވޭނެާ ބަނދަރުާ ަގއިާ

އަޅުަގނޑަށްާ ެއސުވ ލަށްާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސުވ ލުކުރައްވ ފައިވޭ.ާ

ޖަވ ބުދެވުނުހެނެއް.ާއެސުވ ލުެގާޖަވ ބުވެސްާއަޅުަގނޑުާމިފުރުޞަތުަގއިާދޭންާާ

ނަމަެވސްާ ނަމަުގއިާ މަރ މ ރުކުރުމުެގާ ހަދ ނީާ ބަނދަރުާ ދެންާ ބޭނުން.ާ

ާާކޮންމެ ހަމަ ދެންާ ހަދ ނީާ ބަނދަރުާ ހެދިނަމަވެސްާ  250އަހަރުެގ25ާާާޮގތަކަށްާ

ާާ އަހަރުެގާޑިޒަިއންގާލައިފަކަށ25ާާާާްޑިޒައިންގާލައިފްާއެންމެާކުރުކޮށްވެސް

ލަިއެގންނޭާ ސްޓްރަކްޗަރތަކެއްާ ިއންޖިނިޔަޑްާ އޮންނަާ ޑިޒައިންކޮށްފައިާ

އަންނ ނެތޯވެާ ބަދަލެްއާ ސަިއޒަށްާ ބަނދަރުެގާ ދެންާ ހަދ ނީ.ާ ސްާާބަނދަރުާ

ދެންނެިވާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވައިފިންާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލުކުރެއްވީމަާ

އުޅަނދުފަހަރަށްާ މިހިރަާ މިރަށުަގއިާ މިހ ރުާ ތެރޭަގއިާ  255ސްޓެޓިސްޓިކްސްތަކުެގާ

ބަލ އިރުާމިއަށްވުރެާބަނދަރުެގާސައިޒްާބޮޑުވ ންޖެހޭނެކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

ބެލިބެލުމުގައި އަޅުަގނޑުާ މިހ ތަނަށްާ އެއީާ ހުރިާނުފެނޭ.ާ ލިބިފައިާ ިމާ ާ

ދެންާ އެހެން.ާ އޮތީާ ދެންނެވެންާ ައޅުަގނޑަށްާ އަލީަގއިާ މަޢުލޫމ ތުެގާ

ާާ 10ާާާާފޯކ ސްޓްކުރެވޭ ނޫނީ ެއއްޗަކ25ާާާާީއަހަރަށްާ ފޯކ ސްޓްކުރެވޭާ އަހަރަށްާ

ބަދަލެްއާ އިތުރުާ ސައިޒަށްާ އިތުރުާ ބެލިެގންާ ެއޮގތަށްާ  260ކޮބައިތޯާ

އެ އެއީާ އެކަމަކުާ އަތުވެދ ނެ.ާ އަދިާާާާއަންނަކަމަށްވަންޏ ާ ެއކްސަސައިޒެއްާ

ބެހޭޮގތުންާާ ސައިޒ ާ ބަނދަރުެގާ މިރަށުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހެދިފައެއްނެތް.ާ

ާާ ދުވަސްތެރޭަގިއ14ާާާާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާހަމަާއަޅުަގނޑުާއިތުރަށްާމިދިޔަ

ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ޖަވ ބެއް.ާ ދިންާ ބެލުމަށްފަހުާ ާހަމަާ

ާ265 

ދަންނަވ ލަނާްާޝުކުާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާރިއްޔ ާ

ާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާގ ފަރުާނެރުެގާބޭރުކޮޅުާބޮޑުކުރުމަށްާޮގްއވިއިރުާނެރުެގާާާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

އުޅަނދުފަހަރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަބަބުންާ ނުނެުގމުެގާ ގ ތަށްާ އެޅިފައިވ ާ ބޭރުކޮޅަށްާ

ކުރަމުންދ ތީާާާވަދެނުކުތުމަށް ރައްޔިތުންާ އެރަށުެގާ އެކަުމެގާޝަކުވ ާ ދަތިވ ތީާ

މަސައްކަތްާާ ނެުގމުެގާ ގ ތައްާ ކުރިންާ ފެށުމުެގާ މަރ މ ތުކުރަންާ  270ބަނދަރުާ

ކޮށްދެއްވ ޮގތަށްާހަމަޖެހިފައިވޭތޯ.ާއަޅުަގނޑުާމިސުވ ލުާދަންނަވ ލަންާމިޖެހުނާީާ
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ާާ ވިދ ޅުވިތ  ކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާ ެއކަންާ މިނިސްޓަރުާ ިގނަދުވަސްތަކެްއާާކުރީެގާ

ާވީއިރުވެސްާއެމަސައްކަތްާފެށިފައިނުވ ތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 275ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރިނާްާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގ،ާާ

ާަވއިފިންާއެރަށުެގާނެރުެގާާދެންނެވިާއަސްލުާސުވ ލުެގާޖަވ ބުަގއިވެސްާދަންނަާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ

ހަަމާާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ ތިއެއްސެވީާ މިހ ރުާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ ުއޅޭާ މައްސަލައެއްާ ާއެތިލަވުމުެގާ

އެތަނުެގާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަސްލުަގއި.ާ ކީްއެވެގންކަންާ އޮތީާ ތިލަވެފައިާ ސްޕެސިފިކޮށްާ

އެ އެތަނަށްާ ސ މ ނުާ ޮގްއވިާ އެާ ތިލަވިކަމަށްާނެރުޮގްއވިއިރުާ ހުރެެގންާ ޅިފައިާ

ރިޕޯޓްަގިއވެސްާާ ެއާ ދަންނަަވއިފިންާ ޤަބޫލުކޮށްފައިވެސްާ ހަމަާ  280އަޅުަގނޑުާ

އެކަންާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ތިލަކަމަށް.ާ އެތަންާ އެބައޮތޭާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ

ޤަބޫކުރަމޭ.ާއެއީާކުރަންޖެހިފައިާއޮތްާކަމެކޭ.ާއެކަންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ނަމޭ.ާާ

ާތެރިާރައީސް.ޝުކުރިއްޔ ާޢިޒަތް

ާ

އެާާބިލެއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިނިސްޓަރުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  285ާޝުކުރިއްޔ ާ

760ާާޖަވ ބުދެއްވަމުންާވިދ ޅުެވއްޖެާމިާދިުގމިނުަގއިާއެބަހުރިކަމަށްާކީވޯލްަގއިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ 

ރަ ބައެއްާ ސަރުކ ރުންާ ސުވ ލަކީ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ ފަޅުތަްއާާފޫޓް.ާ ށްރަށުަގއިާ

އުޅަނދުތަކ ިއާާ ެއާ އެއ އެކުާ ހަމަާ އަދިާ އ ބ ދީއ އިާ އެާ ހުރިއިރުަގއިާ ހެދިފައިާ

ޤަބޫލުކުރޭ.ާ ރައްޔިތުންާ ރަށްރަށުެގާ ބައެއްާ ހުރިކަމަށްާ ހެދިފައިާ ނުުގޅޭޮގތަށްާ

 290އެޮގތުންާއަޅުަގނޑުާތަމްސީލުކުރ ާރަށްާއަތޮޅުެގާދ އިރ ެގާފީއަލީެގާފަޅުވެސްާާ

ރައްޔި އޮތީ.ާކުޑަކަމަށްާ ބޭނުންވެފައިާ ހަދަންާ ފަޅުާ ނަޫގދޫާ ޤަބޫލުކުރޭ.ާ ތުންާ

ސުވ ލަކީ،ާާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީ.ާ ބޭނުންވެފައިާ މަރ މ ތުކުރަންާ ފަޅުާ ބިލެއްދޫެގާ

ާާ ހެދިފައިވ އިރުަގިއ760ާާާާމިޮގތަށް ފަޅުާ ކ.ގ ފަރުަގއިާ ޮގތަކަށްާ މިފަދަާ ފޫޓްާ

ސަ ކުރީެގާ މިދެންނެިވޮގތަށްާ ފ ހަަގކުރެއްވޭތޯާ މިނިސްޓަރަށްާ ރުކ ރުންާާމިއީާ

މުސްތަޤްބަލުަގިއާާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަދިާ ހުރިތޯއ އިާ  295މިކަންކޮށްފައިާ

ބެލިެގންާ މުސްތަޤްބަލަށްާ މިޮގތަށްާ ހެދޭއިރުަގއިާ ފަޅުތައްާ ހެދޭއިރުަގިއ،ާ

އެރަށްރަށުެގާއ ބ ދީެގާޚ އްޞަކޮށްާކުރެޭވާމަސައްކަތަކ ާުގޅޭޮގތުންތޯާފަޅުތަްއާާ

ާހެދޭނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ
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ާ

މެންބަރާުާާރާއޮފްާހައުސިްނގާ،މިނިސްޓަާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެއްދޫާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  300ާޝުކުރިއްޔ ާ

ސައިޒްތަްއާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ބަނދަރުތަކުެގާ ސުވ ލުަގއިާ ކުރެްއިވާ ޙަމްޒ ާ ާއަޙްމަދުާ

ާބަނދަރުާޕްރޮްގރ މްާކަނޑައެޅިފައިާހުރީާއެރަށަކަށްާބޭނުންވ ާމިންވަރަށްތޯއޭ.ާާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ

ޕްރޮްގރ މަކީާާާއްކެުވންާ:އަސްލަމްާވ ހަކަދެާ އެާ ތެރެއިން.ާ ޕްރޮްގރ މެްއެގާ ދެތިންާ އެބައޮތްާ ހިންަގވ ފައިާ

އެކްސަސްާޕްރޮްގރ މް.ާމ ނަައކީާހަމަާލަފ ފުރުމުެގާދަތިކަންާހައްލުކުރަން.ާެއާ

 305އް.ާއެީއާާޕްރޮްގރ މްަގއިާރަށްރަށަށްާދެވިފައިހުރީާހަމަާސްޓޭންޑެޑްާވަކިާސައިޒެާ

އެރަށްރަށުެގާއުޅަނދަށްާެއްއެވސްާއެްއޗަކަށްާބެލިެގނެއްނޫން.ާދެންާނެޝަނަލާްާ

މަޝްރޫޢުެގާ ޤައުމީާ ހެދުމުެގާ ބަނދަރުތައްާ ޤައުމުެގާ ނޫނީާ ޕްރޮްގރ މްާ ހ ބަރާ

ސައިޒްތަކެއް.ާާ ހުރިާ ކަނޑައެޅިފައިާ ތެރޭަގއިާ ޕްރޮްގރ ްމެގާ އެާ ދަށުންާ

ރަ އަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ އެކަހަލަާާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ސައިޒެއްާ ވަކިާ ށްރަށަށްާ

ބަނދަރުތައްާ ބަނދަރުހެދުމުަގއިާ ހުރީ.ާ ކަނޑައެޅިފައިާ  310ސްޓޭންޑެޑްތަކެއްާ

މިރަށުެގާާ ތަފްސީލުކޮށްާ ބެލިފައެއްނެތް.ާ އެހ ބޮޑަކަށެއްާ ޑިޒައިންކުރުމުަގއިާ

އައިސްޮގސްާާ އުޅަނދުފަހަރުާ މިހ ވަރަށޭާ މިހ ވަރަށޭ.ާ ހުރީާ އުޅަނދުފަހަރުާ

ޑީ އެކަހަލަާ ބޭސްކޮށްފައެއްނޫންާާއުޅެނީ.ާ ެއސެސްމަންޓަކަށްާ ޓެކްނިކަލްާ ޓެއިލްާ

ެގންޮގސްާާ ޓެމްޕްލޭޓެއްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހަމަާ ހުރީކީެއއް.ާ ހެދިފައިާ ބަނދަރުތައްާ

މިސ ލަކަށް،ާާ ބ ވަތެއްެގާ ވަކިާ އެހެންވީމަ،ާ ރަށަށް.ާ އަނެއްާ  315އެއްރަށުންާ

ރެކޭާލިބޭނީ.ާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށެްއކަމަށްވަންޏ ާމިވެނިާސައިޒެްއެގާބަނދަ

ސަިއޒ ާާ ބަނދަރުެގާ ދެންާ އޮތީ.ާ ކުރަްއވ ފައިާ ެއކަންާ ޮގތަކަށްާ އެކަހަލަާ

ބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާމީެގާކުރީެގާމަޖިލީހުގައިވެސްާހަމަާމިފަދަާސުވ ލުތައްާ

އަޅުަގނޑ ާކުރެވުނުހިނދުާޖަވ ބުަގއިާދެންނެވިންާބަނދަރުެގާސައިޒަކީ،ާއަދިާ

ާާ ވ ހަކައަކީ މިދަންނަވ ާ ވަރަށްާމިއަދުވެސްާ ހަމަާ ސަިއޒަކީާ ބަނދަރުެގާ  320ެއއީ.ާ

ދެންާާ އެއީާ ެއއްޗެކޭ.ާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭާ ރިކްއަރމަންޓަކަށްާ ނީޑްާ އެއީާ

ޤަބޫލުކުރެވޭާ ނޫނީާ ޕްރެސެޕްޝަނެއްާ އެބައުޅޭާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ތަރައްޤީއަކީާާ ިގނަފަހަރަށްާ ވަރަށްާ ވިސްނޭާ ެއބަާ އެއީާ ތަރައްޤީާ ޮގތްތަކެއް.ާ

ާާ ކޮނުމ އި ހިއްކުމޭ.ބަނދަރުާ ބޭނުމަށްވުރެާާބިންާ ބަނދަރެއްެގާ ާ.ބޮޑަށްާާއެއީާ

ައޅުަގނޑު އެާއެހެންވީމ ،ާ ުއޅޭާ ކިޔ ާ ޢ ންމުޮގތެްއަގއިާ މީހުންނަށްާާ  325ްއޗެއް.ާ
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ެއއީޭއާާ ނެުގމޭާ ކޮނެާ އ ރތްާ މޫވިންގާ ކުރެވެނީާ ޕ ސީވްާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްާ

ބަނދަ މިާ ބަދަލުަގއިާ ޭއެގާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރެެވނީ.ާ މިާ ރ ާތަރައްޤީކަމަށްާ

އެރަށަކަށްާާ ލިބުމެްއނޫނޭާ ބަނދަރެއްާ ބޮޑުާ ކޮންމެހެންާ ދެކެންވީާ ދޭތެރޭަގއިާ

ދެންާވަރަށްިގނަާރަށްރަށުަގއިާހަމަާރައްޔިތުންާާއެބަާާާތަރައްޤީާއައުމަކީެއއް.

މިޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމުންާ ދެންާ ދިނުމަށް.ާ ބޮޑުކޮށްާ ބަނދަރުާ  330އެދޭާ

ސައިޒް އެބަނދަރެއްެގާ ބުނެާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮންނަންވ ޮގތްާ ާ

ކީއްެވެގންކަންާމިވެނިާަވރަކަށްާބަނދަރެއްާާާދެވޭކަމަށްވަންޏ ާއިންޖިނިައރުންނު

ކިޔ ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރެޝަނަލްާ އެާ ެއހެންާ އޮތީ.ާ ނިންމ ފައިާ ސައިޒްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެދުނީމަާ ެއކަމުަގއިާ ރައްޔިތުންާ ދެންހަމަާ ނުދެވޭކަމަށްވަންޏ ާ

 335ވީއޭާއެާބަލައިނުަގންނ ނެާއެްއޗެއްާއަޅުަގނޑުމެންާދޭންާޖެހޭނީާއ ާބޮޑުކުރަން

ޓެކްނިކަލްާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ ެއހެންވީމ ،ާ ނުެއއްދެވޭނެ.ާ އުޅެެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ހެދުނީމާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއކީަގއިާ އެސަސްމަންޓަކ ާ

މިހިރީާ ސައިޒަކީާ ބޭނުންވޭާ ތިރަށަށްާ މިއޮތީއޭާ ކިޔ ދެވޭނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އްޔޭާހުރިާުއޅަނދުފަހަރުެގާބޮޑުމިނ ާއަދިާއެއަދަދަކީ.ާމިާއެކްސަސަިއޒްާނޫންހެ

ހިާ އެބަާ މިހ ރުާ ރކ.އަޅުަގނޑުާ ރަށެއްެގާ ތިންހަތަރުާ  340ކޮމިޓީއ ިއާންަގންާ

ޝަކުވ ަގިއާ މިދެންނެވިާ ހަމަާ ބައްދަލުކޮށްފިން.ާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ބޮާ ސައިޒްާ ބަނދަރުާ އެދިފަިއވ ތީާ ބޮޑުކުރަންާ ސައިޒްާ ޑުކުރަންާާބަނދަރުާ

ބަނދަާާއެދިެގންޮގސް އެބަާ ޙ ލަތުަގއިާ ހުއްޓުވ ވެސްާާބަެއއްާ މަސައްކަތްާ ރުެގާ

އެބަލ .ާއެހިސ ބަށްާދިއުމުެގާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާއެބަާާ

ޤަބޫލުކުރެވޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ނޫނީާ އެްއޗެއްާ ބޭނުންވޭާ ރައްޔިތުންާ  345ދޭންޖެހޭާ

ޤަބޫލުކުރުވުން އެއްޗެއް.ާ ާކަހަލަާ އެާާ ކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ

ރަނަގޅަށްާާ މިހަދ ާއެްއޗެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤަބޫލުކުރުވޭނީާ

ާާ ދެން ހިންަގމޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ެއކަންާ ތިބެެގންާ 3ާއެނިގާ

ދައްކައިފިން.ާާ އެވ ހަކަާ މިހ ރުާ ބައްދަލުކޮށްާ ައޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނ އިާ ރަށެއްެގާ

ދެާ އެާއެދެއްކިާ ނުޖެހޭާ ބޮޑުކުރ ކަށެއްާ ބަނދަރުާ ރަށުަގއިާ ިގނަާ  350އްކުުމަގއިާ

އުޅަނދުފަހަރުެގާސަިއޒަށްާބަލ އިރު.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާއެާ

ާާރސީވްޕ  ޤަބޫލުކުރެޭވ ތަކުރެވޭާ އެމީހުންނަށްާ އެބައޮތޭާ ރައްޤީވުމަކީާާޮގތެއްާ
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އެނޫންޮގތަކަށް ހިއްކުންކަން.ާ ބިންާ ކޮނުންކަން.ާ ވިސްނަންޖެހާޭާާާބަނދަރުާ ެއބަާ

ކޮންމެވެސްވަރެްއާ ނޫނީާ ބަެއއްފަހަރުާ ނުކޮނެވެސްާ ބަނދަރުާ ނުހިއްކ ،ާ ބިންާ

 355ރަށަށްާއައުމޭ،ާބޭނުންވަނީާާާާއެކީގައިކޮށްލައިެގންވެސްާބޭނުންވަނީާރައްކ ތެރިކަމާ 

ާާ ބެހެއްޓުމޭ. އުޅެނދުފަހަރުާ ކަނޑެްއވެސްާާދެރައްކ ތެރިކޮށްާ މ ާ ބަނދަރަކީާ ންާ

ބަނދަރުެގތެރޭަގ އޮެވއޭ.ާާނޫނޭ.ާ ވަކިޮގތެއްވެސްާ މެނޫވަރކުރަންވެސްާ އިާ

ކުރ ާާ މެނޫަގއިާ ކަނޑެްއަގިއާ މ ާ މެނޫވަރއެްއނުކުރެވޭނެއޭާ ބަނދަރުތެރޭަގއިާ

ހެންނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާދޯނީެގާލައިސަންސްާލިބޭާމީހ އަށްާއެބަާއިނެގންޖެހޭާ

 360ކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވޭާއަޅަގނޑުމެންާާާވަާރބަނދަރެއްެގާތެރޭަގއިާމެނޫ

ރިއްޖަސައިެގންާާކު ހަމަާ އ އިރުާ އަލަށްާ ދޯނިފަހަރުާ އިންޖީނުާ ޑައިރުާ

މިއޮތްާާ ބަނދަރުަގއިާ މ ލޭެގާ އުޅެނީ.ާ އަނބުރ ާ އިންނައިރުވެސްާ އިންޖީނުަގއިާ

ކުޑަާޖ ަގއިަގާހަމަާވަރަށްާމޮޅަށްާކައްޕީންާއެކަންކުރޭާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ދެކެން ދޭތެރޭަގއިާ އަޅުާބަނދަރ ާ ތަފ ތުވީަމވެސްާ ހީވަނީާަގނޑަވ ޮގތްާ ށްާ

 365ބަނދަރުެގާސަިއޒ ާބެހޭޮގތުންާދެންާމިާމަޢުލޫމ ތުތަކަކީާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާާ

މިއީާާ ބަނދަރޭ،ާ މިީއާ ކަންތައްތައް.ާ ކުރަންޖެހޭާ އެޑިއުކޭޓްކުރަންާ ރައްޔިތުންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ކަންތައްތައް.ާ ދ ންޖެހޭާ ތެރޭަގއިާ ޕްރޮސެސްެގާ ކޮންސަލްޓޭޓިވްާ

ޕްރޮސެސްއަކީާ ވ ކޮންސަލްޓޭޓިވްާ ބަޔަކ ާ ޮގސްާ ހަމައެކަނިާ ހަކަދަްއކ ލ ފަިއާާާ

ލިސްޓެއްާހޯދުމެއްނޫން.ާއޭެގާބޭނުމަކީާޮގސްފައިާބަނދަރުާާާާއެމީހުންެގާވިޝް

 370އޮންނަޮގތ ިއ،ާބަނދަރުާބޭނުންކުރެޭވޮގތ ިއ،ާއެާބަނަދަރަކީާހަމައެކަނިާހަދ ފައިާ

އޮޕަރޭޝަނަލްާ އ ދޭާ ބަނދަރުަގއިާ ނޫން.ާ އެއްޗެްއެވސްާ ފުދޭާ ދޫކޮށްލީމަާ

ޓޭޖެއްވެސް.ާެއާއޮޕަރޭޝަނަލްާސްޓޭޖްަގިއާކަންތަްއާކުރެވޭޮގތްވެސް.ާއަދިާާސް

ކަންކަމަށްާ ވަކިާ އޮންނައިރުާ އަޅ ފައިާ އެުއޅެނދުފަހަރުާ ބަނދަރެއްަގއިާ

މިކަހަލާަާ އިނެގންޖެހޭ.ާ ހުންނަކަންވެސްާ ތަންތަންާ ހުންނަާ ޚ އްޞަވެފައިާ

މި އެޕްރޯޗެްއަގއިާ ހޯލިސްޓިކްާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުާާކަންތައްތަކަކީާ  375ކަންކުރީމަާ

ހަމާަާ އެކަމުން،ާ ދެންާ ދ ނެއޭ.ާ މަދުވެެގންާ ޝަކުވ ތަްއވެސްާ ޤަބޫލުކުރަނީާ

ހަމާަާ އެބަހުއްޓޭާ ޙ ލަތުަގިއާ ބައެއްާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ މިއ އެކީަގއިާ

މިވަރަށްާާ އެީއާ އެތަންތަންާ ތަންތަން.ާ ބޮޑުކުރަންޖެހޭާ ސައިޒްާ ބަނދަރުާ

އަޅުަގނޑަށްާނޭނިގެގންާމިއުޅެނީާކުރީަގިއާާާާޑުކުރަންޖެހޭާއެހެންާދަންނަަވންބޮ
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އެސަސްމަންޓަކަށްާާ ޓެކްނިކަލްާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ އޮތީކީެއއްާ ކޮށްފައިާ  380އެކަންާ

ބޭސްކޮށްފައެއްނޫނޭ.ާވަރަށްާބޭސިކްކޮށްާެއކްސަސްާޕްރޮޤްރ ްމާވެއްޖިްއޔ ާެއއީާާ

ވީމ ،ާާމިވެނިާސަިއޒޭ.ާއަތޮޅަކުންާކުރ ކަމަށްވަންޏ ާއެީއާމިވެނިާސައިޒޭ.ާއެހެން

އެހ ާއެކަހަލަޮގތަކަށްާހަދ ފަިއާއޮތީމަާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާދައްޗޭާރައްޔިތުންާާ

އައިސްާމިހެންާވިދ ޅުވީމަާއެާއިތުރަށްާބަލ ނުލ ާއެއ ދޭތެރޭަގއިާތިއީާބޭނުންވ ާ

އެ އެބަދަމޭާހެކަމެއްނޫނޭ.ާ ކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ެއމަސައްކަތްާ  385ންވީމ ،ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާ
 

މިނިސްޓަރުެގާާާމެްނބަރުާމަޑުއްަވރިާދ އިރ ެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ކެޕޭސިޓީާާާިވސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަސައްކަތްާ ބަނދަރުތަކުެގާ ބައެއްާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

 390އްތައްާނުފެށިފައިވ ާާނެތުމުެގާސަބަބުންާހުއްޓިފަިއވ ާވ ހަކަާއަދިާބައެއްާކަންތަ

ރ. މަސައްކަތެްއާާމަޑުވ ހަކަ.ާ ވެލިއެޅުމުެގާ ސަރަޙައްދަށްާ ިގރ ާ ްއވަރީެގާ

ހުއްޓިފަިއ.ާާ ވަނީާ އެމަސައްކަތްާ އަނެއްކ ާ މިހ ރުާ ދެންާ ފެށިާ މިދޭތެރެއިންާ

މަސައްކަތްާ ކުރިާ ކުރިންާ ައނެއްކ ެވސްާ ސަބަބުންާ ހުއްޓުމުެގާ

އެހެންވީމ ،ާާ ކަހަލަޮގތަށްވެފަިއ.ާ ބޭކ ރުވެެގންދ ާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްވަނީާ

 395ޑުާދަންނަވ ލ ާހިތްވަނީާކޮންއިރަކުންތޯއޭާއަލުންާމަސައްކަތްާފެށޭނީ.ާާއަޅުަގާނ

ސަބަބުންތޯއޭާ ނެތުމުެގާ ކެޕޭސިޓީާ ހުއްޓިފައިވަނީާ މަސައްކަތްާ މިހ ރުާ އަދިާ

ާނޫނީާކިހިނެއްވެެގންތޯއޭާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ސުވ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަދުާ ަވޒީރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ލަށްާާޝުކުރިއްޔ .ާ

އޮތްާާ އަޅުަގނޑުމެނ30ާާާްކަނޑައެޅިފައިާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަވީ.ާ  400މިނެޓްާ

ާއެޖެންޑަިއެގންާކުރިއަށްާދ ނަންާޝުކުރިއްޔ .ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ

ާ

. .ާަާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަންބަރުާ 2ާއެޖެންޑ ާ ާާ މިއޮތީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެާދިވެަގއިާ  405ާހިރ އްޖޭެގާ

ާ 168ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޮގތުެގމަތީންާާ ަގިއވ ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ޤ ނޫނުާާ ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައިާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ
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ާާ 8ާާާާާ/2008ނަންބަރު ވަނަާމ އްދ ެގ4ާާާާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުެގާޤ ނޫނުެގ

ާާ ހުށަހެޅުއް)ނ( މަޖިލީހަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާ ޮގތުެގމަތީން،ާ ިވާާަގިއވ ާ

މއ. ތެރެއިން،ާ ާާހައިވަކަރުޭގނަންފުޅުތަކުެގާ އަލްފ ޟިލް އަޙްމަދުެގާާ  410މަޢުރޫފްާ

ަމރަދޫފޭދޫާބަީގޗ ެގާާދަވ ާއެނަންފުޅުެގާބަދަލުަގއިާސ.ނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގން

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންފުޅުާ ޝ ހުެގާ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ

ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާާ ނަންފުޅުތައްާ ހޮއްެވިވާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ މަޖިލީހުންާ

ފޮނު މިނަންފުޅުާ ނިންމެވުން.ާއްާކޮމިޓީއަށްާ ގޮތެއްާ މަޖިލީހުންާ ވުމ ބެހޭޮގތުންާ

އަމީންޢ ންމަށާްާ މަޖިލީހުެގާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ  415އަޅުަގނޑުާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވިާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވއިދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ

މެންބަރުންާާާއިދ ރީާމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: ކޮމިޝަނަށްާ ޤ ނޫނުާާއިލެކްޝަންސްާ ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައިާ

 420ވަނަާމ އްދ ެގ4ާާާާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުެގާޤ ނޫނުެގ8ާާާާާ/2008ާާ؛ނަންބަރު

ާާ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތުެގމަތީން،ާ ަގިއވ ާ ނަންފުޅުތައްާ)ނ(ާ

ާްއެވވުންާ.ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައިާފޮނުއްެވވިާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއި
 

 

 425އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފުރަތަމަާބޭނުންފުޅުވ ާާ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ

އަޙްމަދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަަވންދޫާ މިއަރުވަނީ،ާ ާފުރުޞަތުާ

ާهللا.ޢަބްދު

ާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާާާ.`ާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  430ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއވ ޮގތުެގމަތިންާއިލެކްޝަންސ168ާާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ޢައް ހުށަހެޅުނު،ާ ާޔަންކޮމިޝަނަށްާ ހުށަހެޅުނާުާކުރުމަށްޓަކަިއާ

ެގންދަވަިއާާ ައނބުރ ާ ނަންފުޅުާ ބޭފުޅެއްެގާ ެއްއާ ނަންފުޅުތަކުެގތެރެއިންާ

ހުށަހެޅިފައިވ ތީެވ،ާާ މިމަޖިލީހަށްާ ނަންފުޅެއްާ އިތުރުާ ބަދަލުަގއިާ އެނަންފުޅުެގާ

ހުށަހެޅުމަށް،ާާ މިާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނަށްާ  435މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިންާ
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ާާ ހުށަހެޅުނު ދިރ ސ ކުރެޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ ކޮމިޓީެއްއާާއްވުާނަންފުޅުާ މަށްާ

އެކޮމިޓީއަށްާާ ނަންފުޅުާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ އިތުރަށްާ މިހ ރުާ އެކުލަވ ލެވިފަިއވ ތީވެާ

އެކޮމިޓީއަށްާާ ފެންނ ތީވެާ އަޅުަގނޑަށްާ ައވަސްކުރުމަށްާ މިމަސައްކަތްާ ފޮނުވ ާ

ާާާޝުކުރިއްޔ .ާމިނަންފުޅުާފޮނުވުމަށްާހުށަހަޅަން.

ާ440 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިކޮމިޓީެގާމަސަްއކަތްާމިހ ރުވެސްާާމެންބަރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާާ

އެވިދ ޅުވިފަދައިންާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެވެސްާ ހިނަގމުންދ ތީާ

ފޮ އަަވހަށްާ އެކޮމިޓީއަށްާ މިނަންފުޅުާ ފެންނަނީާ ނުވުން.ާާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ

އެކަންމީެގކުރީަގއިާ ާވެސްާ ހުށަހެޅުމުނާްާކުރަމުންާ ނަންފުޅުތަކެއްާ ދ ޮގތަކީާ

މިވަުގތުާާ ދެންާ ފޮނުވަނީ.ާ ނަންފުޅުތައްާ އެކޮމިޓީއަށްާ ެއކުލަަވއިާ  445ކޮމިޓީއެްއާ

ފެންނަނާީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުފެނޭ.ާ ނަގ ކަށްާ ކޮމިޓީއެއްާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅު ފޮނުވ ލުންކަމަށްވ ތީާ ނަންފުޅުާ ކޮމިޓީއަށްާ އޮތްާ ނޑުެވސްާާަގމިހ ރުާ

ާ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.އެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ

ާ

އެހެން.ާާމައްޗަގޯޅީާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ުއޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުވެސްާ  450ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ހިމެނޭވެސްާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ އެކޮިމޓީެގާ ހަމަގައިުމވެސްާ އަޅުަގނޑަކީާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ،ާ

ވަރަށްާާާާމީހެއް.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެރީާ ހިތަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އަވަހަކަށްާާ ވީހ ވެސްާ ފަށ ނެތީާ ކަންތައްާ ދިރ ސ ކުރުމުެގާ މިާ އަވަހަށްާ

ކުރިއަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއމަސައްކަތްާ ފޮނުވ ާ އެކޮމިޓީއަށްާ

 455ާން.އަޅުަގނޑުާވަރަށްާޝުކުރުދަންނަވަާްއވިްއޔ ދެވޭކަހަލަޮގތެއްާހަދައިދެާެގން

ާ

ރަޝީދު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައްވައިފި.ާޭއދަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދާުާ

ާސަލީމް.

ާ460 

ބޭނުންވަނީާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ވީހ ެވސްާާއ ދެ،ާ މިނަންފުޅުާ ާ،ާ
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ފޮާއަޙްމަދުާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީއަށްާ ޝުކުރިއްޔ ާާާާނުވ ލެްއވުމަށްއަވަހަށްާ ނުލ .ާ ބަހުސަކ ާ އެއިތުރުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭފުޅަކު،ާ ހުށަހަޅުްއވ ާ ހުށަހެޅުމެއްާ އިތުރުާ  465ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާމެންބަރަ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ އަޅުަގނޑު،ާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ކުާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީ.ާ

ާ

މިއެދުނީ،ާާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިހުށަހަޅ ފައިވ ާާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިވ ޮގތުެގާމަނިކުފ ނުާ އ ދެ،ާ  470ނަންފުޅު،ާ

ާާ ބ އްވ ތ  ޖަލްސާ  ފުރަތަމަާ މިމަޖިލީހުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ 20ާމަތިންާ

ބޭފުޅުންެގާ ހިމެނޭާ ކޮމިޝަންަގއިާ އިލެކްޝަންާ މަޖިލީހަށްާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

ާާ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުއްިވާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިއޮތްާ ހުށަހަޅުއްވަންާ 20ާނަންތައްާ

ހުށަހަޅ ފަިއވ ާާާާދުވަސް ނަމެއްާ އެހެންާ ެގންދަވ ާ ައނބުރ ާ ފ އިތުވެދިޔަފަހުންާ

 475މައްސަލަިއަގއިާއެހުށަހަޅުްއވ ފައިވ ާނަންފުޅުާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވ ނެތޯާނޫންތޯާ

ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަިއަގއިާ އެޖެންޑ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ އައްސަވ ާ

ޤ ނޫނުއަސ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ިއޚްބޭނުންވަނީ،ާ ދީފައިާސީެގާ ތިޔ ރުާ

ފޮނުވަންށޭ.ާާދުވަހ20ާާުމިވަނީާާ ނަންފުޅުތަކެއްާ ދުވަސ20ާާާާްތެރޭަގިއާ

އަޅުަގނޑުާާ ބަދަލުކުރުމަކީާ އެނަންތައްާ އޭެގފަހުންާ ހަމަވުމަށްފަހުާ

އެޤ ނޫނުައސ ސީެގ އެމަނިކުފ ނަޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ދަށުންާ އެމ އްދ ެގާ  480ށާްާާ

ާކުރެްއވޭނެކަމެއްނޫނޭ. އަޅުަގއެހެންާާ ދަންނަވަންބޭނުންވަނީ،ާާވީމ ،ާ ނޑުާ

ާާ މިހ ރު ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ ކޮމިޓީއަށްާމިއަޅުަގނޑުާ ނަންާ ހުށަހެޅިފައިމިވ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އޮތްކަމަކަށްާ ފުރުޞަތުާ ެގންދެވޭނެާ ކުރިއަށްާ އެމަރުޙަލ ާ ފޮނުވ ާ

ާނުދެކެމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ485 

ޢިއްޒަތްާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އިިވެގންާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ދެންމެާ ރައީސް.ާ ާތެރިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އަމީންޢ ންމުާ މަޖިލީހުެގާ އެދިޔައީާ

ސިޓީފޮނުއް މިމަޖިލީހާުާާާ.ވ ފަިއވ ާ ހުންނަވަިއެގންާ ބޭރުަގއިާ ކުއްލިއަކަށްާ
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ފުންމައި ނުބަލ ،ާ ވ ހަކަެއްއާާހިނަގމުންދ ޮގތްާ ނުދެކެވޭާ ދެކެވޭާ ައއިސްާ ެގންާ

 490ާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަން.ާންޏ ާނޭނެގ

ާ

އަޙްމަދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާތަސްމީންާޢަލީ.ާާ

ާ

 495ާނުކުތ (ބެހޭާ)ނިޒ މ 

ާ

ކަރ މަތަށްާާމިމަޖިލީހުާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ މެންބަރުންެގާ މިމަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭނީާ ާެގާ

އައިސްސަާާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ފުންމައިެގންާ މިތަނަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނ ންނ ނެޮގތުން.ާ އުނިކަމެއްާ

އިޝ ރ ތްކޮށްާާ ވ ހަކަދެއްކިކަަމށްާ އިނދެެގންާ އަޑުނ ހ ާ ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުެގާ

ޙަ ވ ހަކައަކީ،ާ މެންބަރެއްެގާާއެދައްކ ާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ޚިލ ފަށްާ  500ޤީޤަތ އިާ

ާާާޢިއްޒަތ އިާކަރ މަތަށްާއުނިކަންާއަންނަޮގތަށްާދައްކ ާވ ހަކަ.
ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާޝުކުރިއްޔ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ަގވ އި މަޖިލީހުެގާ ބަހުރުަވާާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުުމަގިއާ ެއއޮތްޮގތަށްާ  505ދުަގިއާ

ފުރުޞަތުާާ ައޅުަގނޑުާ އިލްތިމ ސްކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ބޭނުންފުޅުކުރެއްވުމަށްާ

ާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަރުވަނީ،ާަމޑަވެލީާ

ާ

އެާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަމިއްލައަކަށްާ އެމެންބަރަކަށްާ މެންބަރަކުވެސްާ ކޮންމެާ ބޮލުަގިއާާދެންާ ާކަންާ

އެްއެވސްާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މީހެއްެގ،ާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ކުރ ނެކަމެއްނެތް.ާ އަޅުަގނޑުާ  510އެޅީމަާ

ާއްެގާނަެމއް..ާ.މެންބަރެޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެްއ، ާާާާފެލިދޫނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ޔޫސުފްާދ އިރ ެގާ

ާޢީމްާ.ނަ

ާ515 

ާނުކުތ (ާބެހޭ)ނިޒ މ 
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ާ

ާާާޔޫސުފްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާފެލިދޫ ވަކިޮގތަކަށް ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ 20ާާއ ދެ،ާ ،10ާާ ،30ާާ،ާ

މިޮގތަށްާވަކިާމުއްދަތެއްތެރޭަގއިާއެކަންާކުރަންާބުނެފައިާއޮތްކަމުަގިއވަނީނަަމާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާނަޢީމް

 520ާހޫރިއްޔ އަކަށްވިޔަސްާެއޮގތަކަށް...ާއެކަންާކުރަންވ ނީާރައީސުލްޖުމް

ާ

ާ

އަރުވ ނަންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިމަޢުޟޫގައި،ާ

ނ ޒި މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުރުޞަތުާމަޑަވެލިާ  525މްއަށްާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކައަކީ،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގިއާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އެީއާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެނިގެގން.ާ ރީއްޗަށްާ ވަރަށްާ ހިނގައްޖެއޭާ ސަބަބުާ މިާ ހިނގ ާ މިކަންާ

ނަންފުޅުެގތެރެއި އެމީހ ެގާާފޮނުވިާ ނުވަތަާ އެބައޮތޭާ މީހަކަށްާ ހުށަހަޅ ާ ެއާ  530ންާ

އުސޫލ ިއާާ މިއޮންނަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނަންާ

އެމީހަކުާާ ފޮނުވިޔަސްާ މަތިންާ ވ ޮގތުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މަތިންާ ހަމަތަކުެގާ

އޮންނަންޖެހޭނެއޭ.ާ ފުރުޞަތުާ އެމީހަކަށްާ އެކަންާ އިޢުތިރ ޟްކުރަންޏ ާ

ާާ މަޖިލީހުަގއި ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވ ހަކަައކީ،ާ މިއުޅޭާ ދަްއކަންާ 20ާާއެހެންވީމ ،ާ

 535ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއޮތްާމުއްދަތުާފަހަނައަޅައިާދިޔަާސަބަބުާވަރަށްާސ ފުކޮށްާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކައިންާ މިދައްކ ާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައެނެގއޭ.ާ

ޚިލ ފުިވކަމަށްވެސް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ތުހުމަތުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހާ  ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިމަޖިލީހަކީާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަކުރެވޭ.ާ

ޮއޅުންއަރ ޮގތަކަށްާ މީަގއިާ މަޖިލީހަކަށްވ ތީާ ބަލަމުންދާ  އަދިާ ފެނިާ

އިޝ ރ ތްކޮށްލީ.ާާ މަނިކުފ ނަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެވ ހަކަާ ހަމަާ  540ވ ހަކަދެކެވޭތީާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާާާުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.
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ާ545 

ާނުކުތ (ާބެހޭ)ނިޒ މ 

ާ

އެބަހުރުަވާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާއޭދަފުށީ ނ ޒިމްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލީާ ާއ ދެ،ާ

ބަދަލުކޮށްލަންވީތޯާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމްއަޙްމަދުާސަލީާ ބަހުރުވަާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންކުރެއްިވޮގތަށްާ

 550ާމިމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަދެްއކުންާ.

ާ

ާ

ހުރިހ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމ ،ާ ބަދަލެއްނުވޭ.ާ އަދިާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ ނޫން،ާ

މަޖިލީހުެގ ހަމަާ މެންބަރުންވެސްާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށާްާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ގަވ އިދަށްާ

ޝުކުރުއަދ ކުރަންާާ އަޅުަގނޑުާ އިލްތިމ ސްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  555ހިތްތެވުމަށްާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގނެސްދެްއވީތީ.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ތިމައްސަލަާ

މޫސ ާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ

ާމަނިކު.

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  560ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެވިދ ޅުިވާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ދެންމެާ ޢަލީ،ާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ މ ތްެވެގންވ ާ އ ދެ،ާ މެންބަރު،ާ

ާވިދ ޅުވުަމކީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫޙ އި،.ާ.

ާ

މުޙަންމަދާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 565ާމުޖްތ ޒް.

ާ

ާނުކުތ (ާބެހޭ)ނިޒ މ 

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމެންބަރުންެގާނަންާަގންނައިރުަގިއާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާހަނިމ ދޫ

ަގވ ިއދުަގާމުޙަްނމަދުާމުޖްތ ޒްާ ހުޅުހެންވޭރުާބޭނުންކުރަންވ ޮގތެއްާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ހިނދު،ާ  570ާއިާ
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ދެންމެއަކުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ނަންާ މެންބަރެއްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލީހުަގއިާ އެބޭނުންކުރެްއވިޮގތަކީާ

ާަގންނަންވ އިރުާބޭނުންކުރަންވ ޮގތެއްނޫން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.
ާ

ާ575 

ޝުކުރިއްޔ ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މުޚ ޠަބުކުރަްއވ އިރު،ާ މެންބަރަކ ާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޖިލީހުެގާގަވ އިދުަގއިާބުނެފައިވ ޮގތުެގމަތީންާމުޚ ޠަބުކުރެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާ

އެދެން،ާދަން އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ނަވަން.ާ

ާ ާޢިްއޒަތްތެރިއެއްާ މެންބަރަކަށްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަނެއްާ  580މެންބަރަކުާ

ހޯއްދަވަންާ ޙަލެއްާ މިކަމަށްާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ،ާ މިާ މުޚ ތަބުކުރައްވ ާ

ާހުށަހެޅިފައިވ ާމަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއވ އިރު،ާައޅުަގނޑުމެންާކެތްތެރިކަމ ެއކުާމި

މައްސަލައަށްާޙައްލެއްާހޯދަިއެގންާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދެވޭތޯާ

މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާ

 585ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.

ާ

168ާާާޔ ާަމއްސަލަާފޮނުވ ފަިއވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއ ދެ،ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އަމިއްލަފުޅަށްާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރަކުާ ދެން،ާ ވ ޮގތުން.ާ ަގިއާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނުވަތަާ ެގންދިއުންާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅުާ ތަނ ޒިލުވެާ

 590ނަންފުޅެއްާފޮނުއްވުމަކީާެއީއާާއެނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގންދެވުަމށްފަހުާމަޖިލީހަށްާާ

ިމ20ާާާާ ބައްލަަވއިެގންާ ނުކުރެވުނީކަމަށްާ އޮތްކަމެއްާ ކުރަންާ ދުވަސްތެރޭަގއިާ

ނުވަތަާާ ބެހޭޮގތުންާ ނަންފުޅ ާ މެންބަރުެގާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ

ނެުގަމކީާާ ވޯޓެްއާ ބެހޭޮގތުންާ ޙައިޞިއްޔަތ ާ ޤ ނޫނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ކުރެވިދ  ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއްކަމަކަށް.ާ ނެާ

ކުރަމުންާ މަސައްކަތްތައްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ބޭނުންވަނީ،ާ  595ދަންނަވ ލަންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެން،ާ ފޮނުވަންޖެހެއޭ.ާ ނަންފުޅުާ މިާ ކޮމިޓީއަށްާ ެގންދ އިރުަގިއާ

ކެންދޫާާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އަނެއްކ ވެސްާ އ ދެ،ާ މެންބަރުާ

ވިދ ޅުިވޮގތަށްާާޢިއްާާާދ އިރ ެގ އެާ ޢަލީާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޒަތްތެރިާ
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ާާ ވަނަާމ އްދ ަގިއ168ާާާާއެކަންާކުރ ކަމަށްވަނީިވއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނ ،

ކެންދޫާ ފޮނުވ ނީާ އިތުރަށްާ ނަންފުޅެއްާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ  600ބުނ ާ

ާދ އިރ ެގ ޢަލީތޯ.ާާާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ންކަމަށްވަނީިވއްޔ ާކޮންމެެވސްާއެއްާފަރ ތަކުންާނަންފުޅެއްާއަންނ ނެކަންާާއެހެ

ދެން،ާާ ދަންނަވ ލީ.ާ ެއވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ އެނޭގނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

ބަހުންވެސްާ މ ތްާ މީހަކަށްާ މިތަނުަގއިާ ހައިރ ންވެްއޖައިންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

މިންަގ ކޮންކަހަލަާ ދެން،ާ ނެތީމަ.ާ ބުނެވެންާ މިެގންުގޅެނީާާއެްއޗެްއާ  605ނޑެއްތޯާ

ކޮންާ އެބުނަނީާ ނުކުރެވޭނެކަމަށްާ އެކަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައށްާ ހަމަ.ާ

އެްއކޮށްތޯާ ޙުކުމަކ ާ ކޯޓުެގާ ސްޕްރީމްާ ބަލ ފައިތޯ.ާ މަްއޗަށްާ އަސ ސެއްެގާ

ކަހަލަާ ބައެއްާ އެބަހުރިާ ައޅުަގނޑުމެންެވސްާ އެވިދ ޅުވަނީ.ާ ވަޑައިެގންާ

މިހ  ެއއެްއޗިހިތައްާ ދ ންވީތާޯާބަހުރުވަތައް.ާ ރަދީފަށްާ ނަަގިއެގންާ އަނެއްކ ާ ރުާ

ާ 30ާވޭތުވެދިޔަާ މ ކަާާ އޭރަކަށްާ ރަދީފަށް.ާ ެގންުގޅުނުާ  610އަހަރުަގިއާ

ާރީއްޗެއްނުވ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މަޢުޟޫއަށްާ

ކުރިއަށްާާއަޅު މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިލްތިމ ސްކުރަުމން،ާ ަގނޑުާ

 615ެގންދިއުމުަގއިާހަމަާރިޔ ސަތަށްާއެއްބ ރުލެްއވުންާދެްއވުންާައޅުަގނޑުާއެދެން.ާ

ޢަލާީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ފުރުޞަތުއަރުވަނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ

ާވަޙީދަށްާ.

ާ

ދ އިރ ގެާއ ދެ،ާޝުކުރިއްާާމެްނބަރުާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގ ކެންދޫާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޔ ާ

ހުށަހެޅުއްވުމަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު ހުށަހެޅުއްވިާ ޢަލީާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ  620ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެއަށްފަހުާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާ

މަޖި މިާ ކުޅޭހެންާބެނުންވަނީ،ާ ރަމަންރަަމންފޯލިާ ސަރުކ ރުަގއިާ ލީހުެގތެރޭަގއިާ

މިހިސ ބަށާްާ މަޖިލިސްާ ނޫޅުްއވ ށޭ.ާ އުޅުއްވަންާ ކުޅެންާ ރަމަންރަމަންފޯލިާ

ާއައިރުވެސްާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންވެސްާއަދިާއެާމަޖިލީހުންެވސް...

ާ625 
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ޢިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ނުކުތ އެއްާ އަޙްމަދާުާނިޒ މަބެހޭާ މެންބަރުާ އްޒަތްތެރިާ

ާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ630 

ހައްދަވ ފަިއާާާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ބ ރަށަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެންމެާ އެހެންމެާ ހަމަާ ބަދަލުކޮށްދެއްވީތީ.ާ ރު،ާާހޯރަފުއްޓަށްާ

މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއވެސްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނުކުޅޭާ ރަމަންރަމަންފޯއްޔެއްާ

މީގާެާ ނޭނޭގާ ދެންާ އަދިާ ދެންާ ދެންނެވީމ ާ ވ ހަކަާ  635ނުކުރ ކަމެްއެގާ

ކޮންކަ އެޅިެގންދ ނީާ ބޮލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަހުންާ ހަލަާމިނެޓެއްހ އިރުާ

ާބަދުނ މެއްކަމެއް.ާާ
ާ

ާ

 640ޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މަބެހޭާނުކުތ ެގާދަށުންާައޅުަގނޑުމެންނަށް،ާއަޅުަގނޑުމެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނޑުމެންާާ ނުކުތ އެއްެގދަށުންާ ނިޒ މ ބެހޭާ މަސައްކަތް،ާ ކުރަންއުޅޭާ މިާ

އަޅުަގ ދިއުމަކީާ ދިރޭލުވެެގންާ ުމޅިންާ މަސަްއކަތްާ ނޑުމެންެގާާމިކުރަންއުޅޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ނުކޮށްާ އެކަންާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތްކަމެއް.ާ އަތްމަތީަގއިާ

ފުރުޞަތާުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ބަލަމ ތޯ.ާ ެގންދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ

ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ  645މިއަރުވަނީ،ާ

ާވ ހަކަފުޅުކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާ

ާ

ވ ހަކަ.ާާމެްނބަރުާާއިރ ެގތޮއްޑޫާދާ  ކުޅޭާ ރަމަންރަމަންފޯލިާ ސަރުކ ރުންާ ދެންނެީވާ ައޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު ދަންނަވ ނަން.ާ އެއްޗެއްާ ބޭނުންާ ދަންނަވަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

 650ާމިހެންާދެންނެވިާސަބަބަކީ،ާމިހ ރުވެސްާޤ ނޫނު...

ާ

މެންބަރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމޫސ މަނިކު.ާ
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ާ

 655ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާމަޖިލީހުަގއިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފަިއވ ާމަްއސަލައަކ ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ފުޅުދަްއކަވަންވ ނީ.ާެއއްވެސްާމެންބަރަކަށްާއެމީހަކުާބޭނުންހ ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބުނެފަިއާ ަގދަާ ކިޔ ފައިާ ބުނ ނަމޭާ ފުރުޞަތުާ ކިޔުމުެގާ މިތަނުަގއިާ އެްއޗެއްާ

ެއއީާރިވެތިާއަޚްލ ޤެއްާނޫން.ާދެން،ާދެންމެަގއިާ  660މިތަނުަގއިާވ ހަކަދެއްކުމަކީާ

މަންރަމަންފޯލިާކުޅޭހެނާްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަމަާވިދ ޅުވިާސަރުކ ރުަގއިާރަ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ބައެއްނޫން.ާ ސަރުކ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ކުޅެން.ާ މިތ ާ

އެންެމާ ބޭނުންކުރެއްވުމަކީާ ޢިބ ރ ތްާ އެާ ެއޮގތަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ާރަނަގޅުާޮގތެއްނޫނޭ.ާެއއީާހަމަާތެދުާވ ހަކައެކޭާެއވިދ ޅުވީާ.
ާ665 

ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާޝުކުރިއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޔ .ާ

ބަލަންާ ެގންދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ވ ހަކަދެްއކުމުަގއިާ

އެއްބަޔަކުާާ ހަމަާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޮގތަކަށްާ ކޮންެމާ ބަސްާ ވ ހަކަާ މިޮގތަށްާ އެޮގތްާ  670ވެސްާާއަނެއްބަޔަކަށްާ

ޮގތަކަށްާާ ެގންދެވޭނެާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭނުންކުރެވިދ ނެ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ަވޑަިއެގންދެްއވުންާ ކުރިއަށްާ

ތިބިާ އައިސްާ މިތަނަށްާ އިންތިޚ ބުކޮށްެގންާ ރަްއޔިތުންާ އެންމެންނަކީވެސްާ

އިލް ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހުރިހ ާބައެއް.ާ ތިމ ސްކުރަންާ

މަސައްކަތުަގިއާާ މިާ ކެތްތެރިކަމ ެއކުާ މެންބަރުންވެސްާ  675ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެގންޮގސްދެްއވުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ މިމަސައްކަތްާ ބައިވެރިވަޑައިެގންދެއްވ ާ

ޤ ނޫނުން،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ މަސައްކަތަކީާ މިވ ާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދ އިރ ެގ މެންާާނޮޅިވަރަމުާ މަޖިލީހަށާްާޢިއްޒަތްތެރިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ބަރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަފުޅުނުދެްއކެވުމަށްާ އަޑުަގދަކޮށްާ ދަތިވ ޮގތަށްާ

ނިޒ މ ބެހޭާ ެގންދިޔައީ،ާ ދަންނަވަމުންާ ައޅުަގނޑުާ  680އިލްތިމ ސްކުރަން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ.ާނުކުތ އެްއ،ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގ
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ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ވ ހަކަ،ާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާޅިވަރަމްނޮ ތިޮގތަށްާ މުޚ ތަބުކުރައްވ ާ އަޅުަގނޑ އިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  685ާއ ދެ،ާ

މަނިކުފ ނުާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ފައިދ ާ ނ ޖ ިއޒުާ ނުފޫޒުެގާ މަޤ މުެގާ ރައީސްެގާ ާމަޖިލީހުެގާ

.ާައދި،ާއަޅުަގނޑަށްާނަންގަވަމުންާނުެގންދެވުންާައޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސްކުރަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާމިހެންާމިވ ހަކަދައްކަންޖެހުނީާއަޅުަގނޑުާކައިރީަގއިާމީދަާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ގެާ

ތަކުރ ރުކޮށްާާ އުނދަޫގކުރަމުން،ާ ައޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިކަންތައްތަްއާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދ ތީ.ާ  690އުނދަޫގކުރަމުންާ

ާޅުވ ޮގތަކަށްާކަންތައްކުރައްވަނީ...ާ.ޙައްލުކޮށްދެްއވ ާމިތ ނަގއިާބޭނުންފު
ާ

ާ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނިޒ މ ،ާ

އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ،ާ  695އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ،ާ

އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ ،ާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ

މެންބަރު،ާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ . މެންބަރު،ާާާާޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ގަވ އިދަށްާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ހިތްތެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާަގވ އިދަށްާ

 700ނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާ

ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ަވިއކަރަދޫާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ

ާޢ ރިފް.

ާ

ދ ިއރ ެގާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީ ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދެންމެާނޮޅިވަރަމްާ ާޢިްއޒަތްތެރިާާާާޝުކުރިއްޔ ާ

މުާާާޢ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ާާމެންބަރުާ ވިދ ޅުވި ނަޝީދުާ ބޭނުންކުރައްވ ާާޙަންމަދުާ ނަންާ  705އަޅުަގނޑުެގާ

އަޅުަގނޑުާއުނދަޫގކުރަނީއޭ.ާއަޅުަގނޑުާއެބޭފުޅ އަށްާދެންނެވިހ ވެސްާއެްއޗަކީާާ

އެބޭފުޅ ާ ވިދ ޅުވ ށޭ.ާ ނަންަގަވއިެގންާ ފުރުޞަތުާ ެއއްޗެއްާ ތިވިދ ޅުވ ާ

 ކުރިއްޔ .ާއިތުރުފުޅެއްާއެހެއްދެވީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާފ ހަަގކޮށްލީާޝު

ާ
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ނުކުތ އެްއކަމަކަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހާ  އިލްތިމ ސްކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

ކުދީންނެއްނޫން.ާ މަދުރަސ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ

ރައް ތިބިާާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާ މިތަނަށްއައިސްާ އިންތިޚ ބުކޮށްެގންާ ޔިތުންާ

މަސްޢޫލިއްޔަތ ިއާާ ތަންކޮޅެއްާ މެންބަރުން.ާ މަޖިލީހުެގާ  715ޤ ނޫނުހަދ ާ

އެބަޖެހޭ.ާާ މަސައްކަތްކުރަންާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޒިންމ ދ ރުކަމ އެކުާ

ރައްޔިތު ބަލަމުންެގންދޭާ ޢަމަލުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެނެކައަޅުަގނޑުމެންާާ އަނެކަކަށްާާެއކަކުާ ެއކަކުާ އުނދަޫގކުރަންވީާ ކަށްާ

އެބަޖެހޭާ މަސައްކަތްކުރަންާ ނުކޮށްާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ވ ހަކަދަްއކަނީާ

ދ އިރ ެގާ ގައްދޫާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ  720ދަސްކުރަން.ާ

ނިޒ މ ބެ ނުކުތ އެއް.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދަމަށްާ ޒ ހިރުާ މެންބަރުާ ހޭާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ަގއްދޫާ ެގންދަވ .ާ ކުރިއަށްާ ނުކުތ އެްއާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާކުރިއަށްާެގންޮގސްާދެއްވ .ާާ

ާ

 725ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިނެީގާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ތިާާހަކަދެއްކެުވން:ާާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ  ނުކުތ އަށްާ ނިޒ ީމާ ނަންަގވ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަނިކުފ ނުާ

މަޤްޞަދުގައި.ާާ އޮޅުންފިލުވ ލުުމެގާ ކޮންުއސޫލަކުންތޯާ ދެއްވަނީާ ފުރުޞަތުާ

ނުވަތަާާ ަގވ އިދ ާ ދެކެނީާ އަޅުަގނޑުާ ނެޭގނެކަމަށްާ ނުކުތ އެއްާ  730ނިޒ މ ބެހޭާ

މިވެނިކަމެްއެގ ޚިލ ފުާ ދަށުންނޭާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ މ އްދ އެްއެގާ މިވެނިާ ާ

ށްާދަންނަވަިއެގންާމަނިކުފ ނުާނިޒ މ ބެހޭާމީާނުކުތ ައކަށްާމިއެދެނީާމިޮގތަނިޒ 

ނުކުތ އެކޭާާ ނިޒ މީާ އަތްނަގ ާ މެންބަރަކުާ ހަމަާ ދެްއވަންޖެހޭނީ.ާ ނުކުތ އެއްާ

ދަންނަވ އިރަށްާމަނިކުފ ނުާނިޒ މީާނުކުތ ާދެއްވަނީާމަނިކުފ ނުވެސްާަގވ އިދ ާާ

މަނިކުފ ނަށްާޚިލ ފަށް އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ތިެގންދަވަނީާ ާ735 

އެްއޮގތަށްާާ ަގވ އިދ ާ ނަހައްދަވ ާ ތިހެންާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ

ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާ.މަޖިލީސްާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވ ށޭ
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ާ

ާ

މެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަގވ އިދުަގިއވ ޮގތުންާާޝުކުރިއްޔ ާ މަޖިލީހުގެާ  740ންބަރު.ާ

ނަންގަވ ފަިއާ އަތްޕުޅުާ ދައްކަވަނިކޮށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަރުވަން.ާ އެފުރުޞަތުާ ޖެހޭާ ރިޔ ސަތުންާ ވިދ ޅުީވމަާ ނުކުތ އެކޭާ ނިޒ މ ބެހޭާ

މަޖިލީހުގެާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނަޮގތް.ާ ަގވ އިދުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ާާއެއީާ

އަތްޕުޅުާާ މެންބަރަކުާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ އެޮއންނަނީާ އެޮގތަށްާ ަގވ އިދުަގއިާ

މީހަކަށްާ އިންނަާ ރިޔ ސަތުަގިއާ ކުރިންާ ވިދ ޅުވުމުެގާ ެއއްޗެއްާ  745ނަންގަވ ފަިއާ

އިނޭގނެކަމަށްާާ އެްއޗެްއާ އުޅުއްވ ާ ިވދ ޅުވ ންާ މެންބަރަކުާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ

އެހެންވީމ ، ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ.ާ މެންބަރަކުާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެޢިްއޒަތްތެރިާ

އެއީާ ނިންމަންޖެހޭާ ރިޔ ސަތުންާ އެހިސ ބުންާ ވިދ ޅުވީމަ،ާ އެްއޗެްއާ

މިަގވ ިއދ ާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނުވަތަާ ޚިލ ފުކަމެއްތޯާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

 750ޚިލ ފުކަމެއްތޯ.ާއޭެގކުރިންާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުެގާމައްޗަށްާބުނ ކަށްާނޭނޭގނެާ

އަޅުަގ އޮތްޮގތް.ާ އެކަންާ ތޮއްޑޫާާއެއީާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ނޑުާ

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާެގންޮގސްދެއްވުންާއެދެން.ާ
ާ

 755ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާވ ހަކަާކުރިައށްާެގންދަވަމުންާއަޅުަގނޑުެވސްާމަސްލަޙަތައްާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ކުރ ނަން.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު މަސަްއކަތްާ ކުރުކޮށްލަންާ ވ ހަކަާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ލޯބިާ

ކިތަންމެވަރަކަށްާާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ނިޒ މީާނުކުތ ާނަގައިންާޖެްއސުންާކުރިޔަސްާައޅުަގނޑުމެންާބިރެއްނުަގނެޭއ.ާާ

ސޮއިކުރ  ހަަމާ ޕެޓިޝަންަގިއވެސްާ ސޮއިކުރ ާ މިާ ނަމޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގިއިވޔަސް.ާ ބިރުދެއްކިާ މީހުންނަށްާ  760ސޮއިކުރ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ވ ހަކައަކީާ މެންބަރަކ8ާާާުއުޅުނުާ

ތެރޭަގއިާާ ޮއޔ ަވއިެގާ ކަނޑެއްަގއިާ ހޭދަކޮށ18ާާާާްމިރ އްޖޭެގާ ަގޑިއިރުާ

ާޢިއްޒަތްތެރި...ާ.
ާ
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ދ އިރ ެގާ؛ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން މަޑަވެލިާ ނުކުތ އެއްާ މުޙަންމަާާާނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރުާ  765ދާުާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ.ނ ޒިމް
ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލައ އިާނުުގޅޭޮގތުންާއަދިާމަޢުޟޫޢިންާބޭރުަގިއާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ  770ާމިއަދުާ

ާމަާއިޝ ރ ތްކޮށްލީ.ާާވ ހަކައަށްާހަވ ހަކަދެކެވޭތީާއެާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ވ ހަކަފުޅުާާ މަޢުޟޫޢަށްާ މިއޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ިމައދުާ ދެްއކެވުުމަގއިާ  775ވ ހަކަފުޅުާ

ާާދެއްކެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސްކުރަން.
ާ

މިއަދުތޯާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވ ހަކަދެއްކުންާ ހުށަހަޅ ޮގތަށްާ މަޢުޟޫޢަށްާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮންމެދުވަހަކުާާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުޅުހެންޭވރުެގާ އިނެގނީ.ާ ބަލަންާ

 780ާާލިބޭ.ާމިތަނަށްއައިސްާހަމަާބޭނުންހ ާވ ހަކަެއއްާދަްއކ އިރުާފުރުޞަތުާ

ާ

ވ ހަކަފުޅުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އިލްތިމ ސްކުރަންާދެއްކެވުމުަގއި އަޅުަގނޑުާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާމަޢުޟޫއަށްާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް.ާއަދިާރިޔ ސަތ ާމުޚ ތަބުކޮށްާ

ާތްތެވުމަށް.ާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ އިރުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާހި

ާ785 

އަޅުަގނޑުާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ުގޅިެގންާ ނުދެއްވުމ ާ ފުރުޞަތުާ ވ ހަކަދަްއކ ނެާ ާާމަޢުޟޫއަށްާ

މިާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަންނަވ ލަން ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާދޫކޮށްލީ.ާ

ސަރުކ ރު ނެހެދޭނޭާ މިމަޖިލީހަކުާ އެއްޗެއްާ ބޭނުންހ ާ ަގިއާާބޭނުންވަނީ،ާ

ާާާހައްދަވަންާތިއްބަވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ .
ާ790 

މެންބަރާުާާންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ނުކުތ އެްއާާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ރިޔ ޒަށްާ މުޙަންމަދުާ

ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާމައްޗަންޯގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި
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ާ

 795ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މަޖިލީހުެގާާމައްޗަްނޯގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ރައީސްެގާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާާ މަޖިލީހުެގާ ހިފެހެއްޓެވުމަކީާ ެއާ ކަރ މ ތ އިާ ާޢިއްޒަތ އިާ

ކަމަކަށްާންާ:ދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުާ އެޅިފައިވ ާ ހިތުހުރިއިސްތަށިފުޅުަގއިާ މަޖިލީހުަގިއާ ހ ޮގތެއްާވ އިރުާ

 800ނެހެދޭނެއޭާބުނެާމަޖިލީހަށްާއިންޒ ރުދީާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްާއެހެންާވިދ ޅުެވާ

އެވ ހަކަާާ ިއންނެވީމަާ ފ ހަަގނުކުރަްއވ ާ އެކަންާ މަނިކުފ ނުާ އެކަންކުރައްވ އިރުާ

ހުޅުހެންވޭރު އަދިާ ާދަންނަވަން.ާ އާެާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ހުރިހ ޮގތަކަށްާވ ހަކަދަްއކަވ ާެއވިދ ޅުެވވުނުާެއއްޗެއްާވިދ ޅުީވމަާއެވެސްާހަމަާ

ާމެންބަރުެގާކަރ މ ތ އި..ާ.

ާ805 

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޔ ާ

ހުށަހަ ތިާ ެއީއާާމެންބަރުާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޅުއްވީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާދެންމެއަކުާދެްއކެވިާވ ހަކަފުޅ ާުގޅޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާ

ދަންނަވައިފިން.ާ ެއއްޗެްއާ ވަކިާ އަންަގއިފިންާ ެއއްޗެއްާ ވަކިާ  810ރިޔ ސަތުންާ

މެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެީއާ ޢަމަލުކުރެްއވުންާ މަތީަގިއާާާާއެޮގތަށްާ އަތްޕުޅުާ

އެީއާާ ހިފެހެއްޓުންާ ޤަދަރ އިާ މަޖިލީހުެގާ ކަރ މަތ އިާ މަޖިލީހުެގާ އޮތްކަމެއް.ާ

ކަމެއްކަމުަގިއވިޔަ ކުރަންޖެހޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާސްރިޔ ސަތުންާ އެކަންކުރުމުަގއިާ

ތިޔަާާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންކުރެވޭނީ.ާ މިންވަރަކަށްާ ދެއްިވާ އެއްބ ރުލުންާ މެންބަރުާ

އަ ޢިބ ރ ތްާ ާާވިދ ޅުވިާ ާާޅުަގނޑުެވސް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުެގާާވަރަށްާ  815ޤަބޫލުކުރަން.ާ

އިސްތަށިފުޅުަގއިާއެްއޗެއްާއެޅިފައިހުރިާވ ހަކަ.ާފަހަރެްއަގއިާމ ބޮޑަށްާއެޅިފަިއާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނަޮގތުން.ާ މިާ ހިނގ ދ ނެާ ނެތިވެސްާ

ލައްވަިއެގ ހަމަޖެހިވަޑައިެގންާ ބޮޑަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ން،ާާމެންބަރުންާ

މަޢުޟޫޢަށާްާ މިއޮތްާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކެއްތެރިކަމ އެކުާ

 820މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާމިމަސައްކަތްާ

ހަލުވިކަމ އެކުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަށްާ
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ނޑުާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދަންާއަޅުަގާާތުރަށްާފުރުޞަތުާނ ރުވ މިހ ރުާއި

ރިޔ ޒަށްާާ ުމޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ އަޅުަގނޑުާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ

 825ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުެގާނަންާވިދ ޅުވެފައިާތޮއްޑޫާދ އިރ އިންާއ ދެާާޒަތްތެޢިއްާޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހު

އެހެންާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެމންބަރަކުާ ތުއްޕުޅުާ ވަރަށްާ އިންނެވިާ ވަޑައިެގންާ މިތަނަށްާ  830އަލަށްާ

ާވިދ ޅުވުމުންާދަންނަވ ލަންާއޮތީ..

ާ

ާ

މެންބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ދެންާޢިއްޒަތްތެރިާ މުޚ ތަބުކުރައްވ އިރުާ މެންބަރަކަށްާ އަނެއްާ ރުާ

 835ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދ ާއެްއޮގތަށްާެގންޮގސްދެއްވުންާއަޅުަގނޑުާއެދެންާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ދަާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނީ.ާ ނޫންތޯާ ޅަކަމަށްާ ޅައިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ާންނަވ ލަންާދެންާ

ކޮންމެާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވ ޮގބޭނުންވީ،ާ އަޅުަގނޑުާ  840ކަށްާާދުވަހަކުާ

މިއަދުވެސްާާ ދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަާ ަމއްސަލަތަކަށޭާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ނޫންާ

ާއަޅުަގނޑުާެއކަމ އޭާމިވ ހަކަދަްއކަނީ.ާ

ާ

ާ

 845ާރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރަން...ާ.އ ދެ،ާޝުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާއަޅުަގނޑުާމިބުނަންާއުޅޭާއެްއޗެއްާމަނިކުފ ނަށްާއިނޭގާކަމަށްވަންޏ ާނިޒ ީމާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
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 850ާާާންތޯއޭ.ނުކުތ ާނުދެއްަވވީާނޫާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ

ފުރުޞަތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އަޅުަގނޑުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެްއޮގތަށްާ ަގވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިއަރުވަނީާ

 855ާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާކުރިންވެސްާރަީއސްާާޝުކުރިާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

 860ވިދަޅުެވއްޖެާކަންނޭނެގާވަކިހިސ ބަކަށްާވ ހަކަާދިއުމުންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ އެއީާ އެނގިވަޑައިެގންފ ނެހެންާ ރައީސަށްާ މިހ ރުާ

ާވީމ ،ާއެހިސ ބުންާފުރުޞަތުާނުދެއްވ ށޭާޝުކުރިއްޔ .ާާނޫންކަން.ާއެހެން

ާ

ާ

ނުކުތ އެްއކަމަޝުކުރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާާއްޔ ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ  865ށްާ

ާާ މިއަރުވަނީ މުޙަންމަދާުާފުރުޞަތުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ

ާްއވުންާއެދެންާ.ވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްާދެާރިޔ ޟް

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ
 870ާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
ާ

ނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ާާާާނިޒ މ ބެހޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާާނުކުތ ެއއް ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންޯގޅިާ

 875ާ.ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ

ާ

ާމ ބެހޭާނުކުތ ()ނިޒ 

ާ
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ހުށަހަޅުއްވ ާާާމައްޗަްނޯގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރުންާ ބަެއްއާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

 880ާނިމެންދެންާމަނިކުފ ނުާއެބަާފުރުޞަތުާދެއްވ .ާއެކަމުން،ާއަނެއްބަިއާބަޔަކުާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދާާ

ހަމަާއެބަާކަނޑ ލަްއވ .ާއެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނަށްާއަޅުަގނޑުާާާާވަކިހިސ ބަކުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާާާ

ދަންނަވަންާއޮތީާމެންބަރުންެގާތެރޭަގއިާހަމަހަމަކަންާެގންުގޅުއްވުންާެއވެސްާާ

ާހަމަާމަނިކުފ ނުާއިސްތަށިފުޅުަގއިާއެޅިފައިވ ކަމަކޭ.ާާ

ާ

ާ885 

ނުކުތ އެްއކަމަކަށްާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރި ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާާޝުކުރިއްޔ .ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ގައްދޫާ ނުކުތ އަކަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ

ާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމަށް.ާ

ާ

 890ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ދަންނަވ ލަންާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުާ އަނެްއކ ެވސްާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޖެހެނީާމިތ ނެގާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާމިނެޭގާނިޒ މީާނުކުތ ެގާދަށުންާާާދެއްކެުވން:ާާދަމްާވ ހަކަޒ ހިރުާއާ 

ަގވ އިދުެގާާ ވިދ ޅުވެއްޖެތޯއޭާ މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ ނަންަގވ ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ

ޚިލ ފުވ ތީޭއާާ މ އްދ އަކ ާ މިވެނިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ނުވަތަާ މ އްދ ެއއްާ  895މިވެނިާ

ާާ ނިޒ މީ މިާ އެހެންވީތިމަންާ ިމނަންގަވަނީ.ާ މިހ ރުާނުކުތ ާ މަނިކުފ ނަށްާ މ ،ާ

ނުކުތ ާއެނިގވަ ނިޒ މީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖެހިއްޖެހެންާ ޑައިަގންނަވަންާ

އެކަމަށްާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންވީމ ،ާ އުސޫލެްއނެތިކަން.ާ އެއްެވސްާ މިނެެގނީާ

ާސަމ ލުވެަވޑަިއަގންނަވަންާޖެހިއްޖެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާާ

ާ900 

ާ

ދ އިރ ެގާާާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަ ކުޑަހުވަދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާއަޙްމަދުާޢ މިރުާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

 905 ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ()
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ާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމިނެެގނީާއަޅުާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ާހީވަނާީާަގނޑުމެންނަށް

ާމަޖިލީހުެގާރޫޙުާމިހ ރު..ާ.ާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ާ910 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު..ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ
ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ވަުގތީޮގތުންާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ހިނގ ށޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ސަިއާާާާއެހެންވީމ ،ާ  915ާމެދުކަނޑ ލ ފައިާ

ފޫހިފިލުވ ލައިެގންާާާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ޖަހ ލ ފައިާ ސަކަރ ތްާ ރަނަގޅަށްާ ކޮޓަރިއަށްޮގސްާ

ދިވެހިާާ ަވރަށްިގނަާ ބައްލަމުންދ ާ މިމަޖިލިސްާ އަންނަން.ާ މިމަޖިލީހަށްާ

ވ ޮގތަށްާާރައްޔިތުންތަކެއްާއެބަތިބި.ާމަޖިލީހުެގާކަރ ތަމ އިާޢިއްޒަތަތަްއާނިކަމެތި

އެހެންވީމ ،ާާ ކަންނޭނެގ.ާ ބަދަލުވެއްޖެާ ރޫހުާ މަޖިލީހުެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަންނޭނެގާާ ދ ންވީާ ސައިކޮޓަރިއަށްާ ސަކަރ ތްޖަހަންާ ހީވަނީާ  920އަޅުަގނޑަށްާ

ާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ
ާ

ދޫާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާދ ންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ ރިޔ ޟްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  925ދ އިރ ެގާ

ދ އިރ ެގާާ މަތިވެރިާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އެދެން.ާ ެގންޮގސްދެއްވުންާ

ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދު.

ާ

 ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ()

ާ930 

މިފެާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޑިމޮކްރަސީ،ާ ވަކިޮގތަކަމިފެންނަނީާ ކަންކަން.ާންނަނީާ ދ ންޖެހޭާ ާާާށްާ

އެާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ މިހިސ ބުަގއިާ ރައީސްާ ޒުވ ބެއް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަނެްއކ ވެސްާ ާބަހިނގ ާ
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މަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެނިގަވޑައިނުެގންފަިއާާއެހެންވީމ ،ާ ނިކުފ ނަށްާ

އަާއޮވެދ ނެތީާާ ެއއީާ ދަންނަވ ލީ.ާ ނިޒ މީއަޅުަގނޑުާ ހީވަނީާ ާާޅުަގނޑަށްާ

 935ާަގވ އިދުާފޮތްާއެްއކޮޅުންާއަނެއްކޮޅަށްާބަލަިއފިއްޔ ....ާާނުކުތ އެއްހެންާ

ާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

މި ެގއްލިެގންދ ޮގތަށްާ ކަރ މ ތްާ މަޖިލީހުެގާ ދަންނަވަންާ ތަނުަގއިާތަކުރ ރުކޮށްާ

 940އަޑުަގދަކުރަްއވ ާނެހެއްދުވުމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާަވރަށްިގނަާދުވަހުާ

ަގްއދޫާާ މެންބަރެއްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރައްވ ފައިވ ާ މެންބަރުކަންާ މަޖިލީހުެގާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާތަކުރ ރުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ާާ ޤަދަރުާާެގނެސްދެްއވަނީާސަމ ލުކަމަށް ޢިއްޒަތ އި،ާ ކަރ މަތ އި،ާ މަޖިލީހުެގާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާހިފެހެއްޓުމަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާިގނަާރަްއޔިތުންާއެކަންާބަލަމުނާްާ

ކުރަްއވ ާާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ  945ެގންދ ކަމަށް.ާ

މި ިގނަދުވަހުާ އެހ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަނުަގިއާާއިލްތިމ ސްާ

ާާާާރައްވ ފަިއވ ޚިދުމަތްކު އިލްތިމ ސްކުރަްއވ ފަިއާާޢިްއޒަތްތެރި މިހ ރުާ މެންބަރަކުާ

ކެތްތެ ަވޑަިއަގތަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާއެާ އެހެންވީމަ،ާ ކޮޅުންލަިއެގން.ާ ރިކަންާ

ެގންދަންާ ކޮންމެވެސްޮގތަކަށްާ ނަމޫނ ާ މިދައްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ

ނިާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެްއާކުރިއަށް.ާ  950މ ބެހޭާ

ާާهللا.އިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ  955ާއަޅުަގނޑުާމިއިންނަނީާވަރަށްާހައިރ ންެވާާާާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ޝުކުރިއްޔ 

މަޖިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاއަޙްމަދުާޢަބްދު ބައެްއާާކަންބޮޑުވެފައި.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގންޖައްސަވ ާ ރައީސަށްާ ލީހުެގާ

ތިޮގތަށްާ ހަމަާ މަނިކުފ ނުާ ެގންދަވ އިރުާ ދައްކަަވމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ

ާާ ގަވ އިދުެގ 26ާާާާމަޖިލީހުެގާ މ އްދ ، މަނިކުފ ނަށ27ާާާްާަވނަާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ކުަގިއާާރަނަގޅަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާހީކުރަން.ާއެމ އްދ ތަ

 960ވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބައޮތްާބަޔ ންކުރެވިފައިާމެންބަރުންެގާސުލޫކީާމިންަގނޑުެގާާ
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ދޫކޮށްލައްވ ާާ އެކަންތައްތަްއާ މަނިކުފ ނުާ ޮއްއވ ާ އެހެންާ އެާ ވ ހަކަ.ާ

ފުރުޞަތުދެއްވަިއެގންާތިޔަާިއންނަވ ާއިންނެވުމުންާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްތަްއާާ

އެހެންކަހަލަ މުޅިންާ މަޖިލީހަކީާ ސިފަވެެގންދ ާާހުއްޓިާ މަންޒަރެްއާ ާ

ދެކެނީާާ ައޅުަގނޑުާ ޒިންމ އެްއކަމުަގއިާ މަނިކުފ ނުެގާ ތަނަކަށްވެެގންދ ހިނދުާ

ދޭތެރާޭާ މެންބަރުންނ ާ ައޅަން.ާ ފިޔަވަޅުާ އަޅަންޖެހޭާ ހުއްޓުވ ާ  965އެކަންތައްތައްާ

އެބައޮތް.ާާ ބަޔ ންކުރެވިފައިވެސްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ފިޔަަވޅުވެސްާ އަޅަންޖެހޭާ

ޒި ރައްޔިތުންެގާާމަނިކުފ ނުެގާ މަޖިލީހަކީާ މިާ އުފުއްލަވ ާ ރަނަގޅަށްާ ންމ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ހައްދަވ ދެްއުވމަށްާ ތަނަކަށްާ މަސަްއކަތްކުރެޭވާ ޙައްޤުަގއިާ

މަނިކުފ ނަށާްާ ދިޔައިރުަގިއާ ފެށިެގންާ މިމައްސަލަާ ޢިލްތިމ ސްކުރަން.ާ

 970ިވާާކޮންމެވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާހުށަހެޅުްއވިާނޫނީާވ ހަކަފުޅުަގިއާވިދ ޅުާ

މެންބަރުނާްާ ކޮމިޝަނަށްާ މިާ ވ ހަކަާ ބަޔ ންެވެގންވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ާާ ދުވަސްާތެރޭަގއިާއެކަންތައްތައްާނިިމެގންާދ ންޖެހޭނ20ާާާެޢައްޔަންކުރުމުަގއި

ާާ ވަނަާމ އްދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާބަްއލަވ ލަްއވ ފިްއޔ 290ާާާާވ ހަކަ.ާމަނިކުފ ނު

ވަރަށް މުއްދަތުާ ނިމިެގންދ ންީވާ ބަޔ ންކުރެވިފަިއާާއެކަންތައްތައްާ ސ ފުކޮށްާ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ެގނަުއމަށްާ އެވ ހަކަާ ސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ މަނިކުފ ނުެގާ  975އޮތީމަާ

ާފުރުޞަތަކަށްއެދުނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާ

ނުކުތ އެއްކަމަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މަސައް އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުގާެާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ މިެގންދަނީާ  980ކަތްކުރަމުންާ

މަޖިލީހުާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތަށް.ާ ޢަމަލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ަގވ އިދުަގއިާ

ާާ 27ާާާާަގވ އިދުެގ މ އްދ  ހިސ ބަށ28ާާާްވަނަާ ޢަަމލުކުރ ާ މ އްދ އިންާ ވަނަާ

ެއކަމ ާާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރެވުނީމަާ މިންވަރުންާ ޤ ބިލްކަންހުރިާ އަޅުަގނޑުެގާ

ފިޔަވަޅުއަ ދ ންދޫާާދޭތެރޭާ ިމއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޅ ނަން.ާ

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ ރިޔ ޟްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  985ދ އިރ ެގާ

ެގންޮގސްދެއްވުމަށް.ާައޅުަގނޑުާއިތުރަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަށްާމިާނުކުތ ަގިއާާ

މަސައްކަތައިާ ޤަސްދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ޤަސްދެއްނުކުރަން.ާ ެގންާާދޭކަށްާ
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ކުރިއަށްދިއުމަށް.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާހިއްތަވ ާމިވ ހަކައ ިއާާ

ވިދ ޅުަވއިރު،ާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަާ ހިތްތަވަންޖެހޭނެާ

މަސައްކަތަށްާ ކަނޑަެއޅިެގންާ އެބައޮތްާ ގަވ އިދުަގިއާ  990މަޖިލީހުެގާ

އެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާިމކަމަށްާާާހުރަސްއެޅޭޮގތަށްާމަސައްކަތްާނުކުރެއްވުމަށް.

ދ އިރ ެގާާ ދ ންދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ޢިލްތިމ ސްކުރަމުންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟަށް.

ާ

 995ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާނެެގހެއްޓުަމކީާާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާ ާާުވންާ:ކެާވ ހަކަދެއްާާރިޔ ޟްމުޙަްނމަދު މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތ އިާކަރ މ ތްާބެލެހެއްޓުމަކީާއަދިާމިާައދި

ލ ޒިމްކަމެއް.ާާ މައްޗަށްާ މެންބަރެއްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ މަޖިލީހުެގާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރަީއސް،ާ ަގިއ168ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ )ށ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ޢިއްޒަ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންފުޅެއާްާވ ޮގތުެގމަތީންާ މަޖިލީހަށްާ ތްތެރިާ

އެއިންާާ މަސައްކަތަކީާ މިއުޅޭާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އަދިާ  1000ފޮނުއްވި.ާ

ކިހިނެއްތޯާ އަލުންާ ދެންާ ެގންދެިވ،ާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅުާ ބޭފުޅެއްެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ނީ.ާ އެކަންާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެ އަލުންާ މިނަންފުޅާުާކުރަންޖެހޭނެޮގތަކީާ ކޮމިޓީއަށްާ އޮތްާ ކުލަވ ލެވިފައިާ

އޮތްާާ ހޮވިފައިާ އަލުންާ ތ އީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދިއުން.ާ

ހުށަހެޅުއްިވާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހުށަހެޅުއްިވ،ާ އަލުންާ  1005ކޮމިޓީއަށް،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކުރީަގއިެވސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފޮނުވުން.ާ ނަންފުޅުާ

ކޮމިޓީތަކުަގިއާާމަޖިލީހު މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ފްލޯރަގއިާ ަގއިާ

ެގންދަވ ފަިއާާ ނަންފުޅުާ އަިމއްލަފުޅަށްާ އޮްއވ ާ ނިމިފައިާ އިންޓަރިވޔުކޮށްާ

އެބައޮތް.ާއަދިާއެނޫންާއެހެންޮގތަށްވެސްާނަންފުޅުާެގންދަވ ފައިާއެބަހުރި.ާެއާ

ޢިއް މިާ އޮތްޮގތަކީާ ކަންކުރަްއވ ފައިާ މަޖިލީހުނާްާމަރުޙަލ ަގިއވެސްާ  1010ޒަތްތެރިާ

މަޖިލީހަށްާއަލަށްާފޮނުއްވިާނަންފުޅުާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވައިެގންާއިންޓަރވިޔުކޮށްާ

މަރުޙަލ ަގިއާާ ކޮމިޓީާ މިސ ލަކަށް،ާ ފ ސްކުރުން.ާ ެގނެސްާ މަޖިލީހަށްާ އަލުންާ

ދެންާ ެގންދެވީ.ާ ނަންފުޅުާ އަމިއްލަފުޅަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮންޮގތަކަށްތޯާ އިތުރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ނަންފުޅުާ ހަމަާ އެކަންކުރ ނީ.ާ ާ
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 1015ފޮނުއްވުމުެގާބ ރުާމިއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔ އަށްާދީފައި.ާާ

މަސައްކަތެއްޮގތުަގިއާ މިއުޅޭާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުެގާ އެހެންވީމަ،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކުރ ނީތޯާ އެހެންޮގތަކަށްާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަލުންާ

ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.ާާމަޖިލީ އަޅުަގނޑަށްާ ނެިގދ ނެކަމަކަށްާ ވޯޓެއްާ ހުަގއިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ މެންބަރުންވެސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ އެހެންވީމަ،ާ

ކޮމިޓީައށްާާ އޮތްާ ހޮވިފައިާ މިހ ރުާ ދެްއކެިވޮގތަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ  1020މެންބަރުންެގާ

ލޯރއަށްާެގނައުންާާމިނަންފުޅުާފޮނުވައިެގންާވީހ ެވސްާައވަހަކަށްާމަޖިލީހުެގާފް

ވ ހަކަާާ ައޅުަގނޑުެގާ ދެކޭތީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެްއކަމަށްާ މުހިންމުާ އެންމެާ އެީއާ

ދަންނަވަމުނާްާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެންމެާ ކުރިއަށްދިއުމަށްާ މަސައްކަތ އެކުާ ކުރުކޮށްާ

ާއިށިންނަން.

ާ1025 

ާތަކަށްާއެދުނީ..ާ.ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަާއަޙްމަދުާާާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރު
ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާތަސްމީންާޢަލީ

ާ

އަޙްމަދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެމންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިްއދޫާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 1030ާސަމީރު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ސުވ ލުކޮށްލަާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަރިހުންާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނާީާއަޅުަގނޑުާ ާންާ

ެގންުގޅުްއވަނީ.ާމަނިކުފ ނުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާސަމީރުާާ ތިާ އުސޫލެއްތޯާ ކޮންާ  1035ފުރުޞަތުދެއްވުމުަގއިާ

އޭެގފަހުންާާ ވަޑައިެގންފައިާ ބޭރަށްާ ޢަލީާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ

އަޅުަގނޑުާާ ފެށިެގންާ ޭއެގކުރީއްސުރެާ ކަންނޭނެގ،ާ ވަޑައިަގތުމަށްފަހުަގއިާ

ާާއެދިެގން...މިއިނީާސިސްޓަމުން

ާ

ާ1040 
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ޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުން

އަޙްމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ

ާތަސްމީންާޢަލީއަށް.
ާ

ޢިާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާާކެންދޫ އެދުނީާޝުކުރިއްޔ ާ ފުރުޞަތަކަށްާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ  1045ާއްޒަތްތެރިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާތަސްމީންާޢަލީ އަޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ފައިވ ނެާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ކުރިންާ

ކަނޑައެޅިފަިއވ ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ާާ 20ާާާާޮގތުެގމަތީން މި ތެރޭަގއިާ ޖަލްސ އަށްފަހާުާދުވަހުެގާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުންާ

20ާ ފޮނުވަންޖެހޭނެކަމަށް.ާާ މިތަނަށްާ ނަންފުޅުތައްާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

ތެރޭަގިއާާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ފޮނުވ ފައިވ ާ ފުރުޞަތުަގއިާ އެާ  1050އެހެންނަމަވެސް،ާ

ހިމެނޭާބޭފުޅަކުާއެބޭފުޅެއްެގާނަންފުޅުާއަމިއްލައަށްާއަނބުރ ާެގންދެވީމ ާދެންާ

ަމރުޙަލ ާނިމިެގންާމަޖިލީހުންާމި މަސައްކަތްާނިމިެގންާއެާ ހ ރުާމިކުރަމުންދާ 

ދިއުމަށްފަހުގައިތޯާއިތުރަށްާަމދުވިާޖ ަގއަށްާނަންފުޅެްއާފޮނުވޭނީ.ާއެމައްސަލަާާ

ާާ އޮތީ ޤަބޫލުކުރެވިފައިާ މަރުޙަލ ެގ20ާާާއަޅުަގނޑަށްާ މިދ ާ ހަމަވެެގންާ ދުަވސްާ

ާ މިތަނަށްާ ނަންފުޅެއްާ އިތުރުާ ނިމުނީމައޭާ  1055ފޮނުވޭނީ.ާާމަސައްކަތްާ

އަލީަގިއާާ ވ ހަކަފުޅުެގާ ދެއްކެވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މަސައްކަތްވެސްާާ މަޖިލީހުެގާ ވިސްނުމުންާ އިތުރަށްާ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ޢައްޔަންކުރުުމެގާާ މެންބަރަކުާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންާ އަދިާ އަވަސްވ ނީާ

އެކަ އެޮގތަށްާ އަވަސްެވެގންދ ނީާ މިހ ރުާމަސައްކަތްވެސްާ ނުކޮށްާ ންާ

 1060ފޮނުވ ފައިވ ާނަންފުޅުާކޮމިޓީައށްާފޮނުވީމަާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީާ

ޚިލ ފަށްާ އުސޫލ ާ ދެންނެވިާ ވ ހަކ ަގއިާ ދެއްކިާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ

ފޮނުވަންކަމަށްވ ތީެވާާ ކޮމިޓީއަށްާ ނަންފުޅުާ މިާ ފެންނަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަށްާ

ދާ  ހުޅުހެންވޭރުާ މެންބައެޮގތުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާާިއރ ެގާ ރުާ

ާ އަޅުަގނޑުާާހުށަހެޅުމަށްާ ދަންނަވ ލަންާ ކުރ ވ ހަކަާ ތ ޢީދުާ އަޅުަގނޑުާ

 1065ާމިފުރުޞަތުެގާބޭނުންކޮށްލީ.ާ

ާ

މިއަދުާާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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ދ އިރ ެގާާާާމިާދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަ ކެންދޫާ ޢަލީ،ާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ ބެހޭޮގތުންާ ނަންފުޅ ާ

ހު ހުށަހެޅުއްިވާ މެންބަރުާ ެގންޢިއްޒަތްތެރިާ އަނބުރ ާ ދެންާށަހެޅުއްވުންާ ދެވ ާ

މައްސަލައެާ މ ބޮޑުާ ނުބައްލަވ މިއީާ އަރިހުންާާއްކަަމށްާ އެަމނިކުފ ނުާ  1070ާެއޮގތަށްާ

އަދި މިާާއެދުމަށ އިާ ކޮމިޓީއަށްާ ެއީއާާމިހ ރުާ ދެއްވުމަށް.ާ ފޮނުއްވައިާ ނަންފުޅުާ

ާ ފޮނުއްވ ދެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެމަނިކުފ ނުެގާއެނަންފުޅުާ ްއވުމުަގިއާ

ާާ ާާއިޙްމ ލެއްާމީަގއިާއޮތްކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެންނަނީާއެއީ ނަންފުޅުާާމި

ާާކުރީަގއިާއެހުށަހެޅުްއވިާބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާބޭފުޅަކުާއަިމްއލައަށްާެގންދެވީމ ާ،

އަޙްމަދުާާ އެހެންވީމ ،ާ ފޮނުއްވެވީ.ާ ެއނަންފުޅުާ ފުރުމަށްާ ހުސްޖ ަގާ  1075އެާ

ޢަލީާާާ،ތަސްމީން މެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ

އަޅުަގނޑުާާ ކޮށްދެއްަވިއފި.ާ އެކަންާ އެމަނިކުފަނުާ އެދުމުންާ އެޮގތަށްާ

ާން.ާއެމަނިކުފ ނަށްާއުފަލ އެކުާއެމަނިކުފ ނަށްާޝުކުރުާދަންނަވަ

ާ

ުގޅިެގންާާާާ.`ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިެރިާ މައްސަލައ އިާ ކުރެވިފައިިމވ ާ ެއޖެންޑ ާ މިއަދުެގާ  1080ާއ ދެ،ާ

ވިދ ޅުވެފަިއާާާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާ ސިޓީފުޅުަގއިާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ މިމަޖިލީހަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަންއެއެބަވޭ އަިމއްލަފުޅަށްާ ބޭނުންފުޅުާމެންބަރުާ ެގންދަވަންާ އަނބުރ ާ ފުޅުާ

ވެެގންކަމަށްާނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގންދެވީ.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ

މިފޮނުވެނީާާ ނަންފުޅެއްާ އަނެއްކ ވެސްާ ިމތަނަށްާ ދެންާ މިކުރެވެނީާ ޤަބޫލުާ

ނިމޭނީާ އަވަހަށްާ މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް.ާ  1085ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ޮގތުންާާއަލުން އުސޫލެއްާ ިމއީާ އެހެންވީމަ،ާ ލިބިެގން.ާ މިތަނަށްާ ނަމެއްާ

ެއކަާ ދަންނަވ ނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެްއކަމުަގއިާ ކޮމެޓީނާްާރަނަގޅުާ މުންާ

މެންބަރ އިާ އެާ ފުރުޞަތެއްހެންާ އޮތްާ ކޮމިޓީއަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

މިީއާާ ެގންނެވީތޯ.ާ ނަންފުޅުާ އަމިއްލައަށްާ މެންބަރުާ އެާ ސުވ ލުކޮށްާ

ދައަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކޮށްލަންޖެހޭކަމެއް.ާ އޮތްާާންނަވ ލަމެންާ  1090ންާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމިވ ހަކަައކީ ހިފެހެއްޓުމަކީާ ކަރ މ ތްާ ޢިއްޒަތްތ އިާ މަޖިލީހުެގާ

މެންބަރުންާ ިގނަާ އޮތްކަމެްއކަމުަގއިާ އެޅިފައިާ އިސްތަށިފުޅުަގއިާ ރައީސްެގާ

އެބަބުނޭާާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަާ ހިނދުާ މިަގވ އިދ ިއާާވިދ ޅުވ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ެއއްޮގތަށްާ އަމުރަށްާރައީސްާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ކުރައްވ ާ
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ާ ކިޔަމަންާ ދެކެނީާާަގންނަންމެންބަރުންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ  1095ޖެހޭނެކަމަށް.ާ

ކަ ރައީސަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ާ،އެޮގތުންކަމަށްާ ހިފެހެއްޓޭނީ.ާ ާރ މ ތްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާާ.ނިންމ ލަންާއެވ ހަކަވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ފައިާވ ހަކަ

ާ

މަނިކުފ ނާުާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވ ހަކައ މެދުާ ދެންނެވިާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާދެއްވިާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ހިތ މަކުރަން.ާ  1100ޖަވ ބ މެދުާ

ތަސްމީން އަޙްމަދުާ ވަޑަިއެގންނެިވއިރުާާާހަމަޤައިމުވެސްާ މިތަނަށްާ ޢަލީާ

އިނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއއިރުާ ނޯންނ ނެ.ާ އެދިވަދ ިއެގންފައެއްާ ފުރުޞަތަކަށްާ

ާާ އެދިެގން. ާާފުރުޞަތަށްާ ބޮކިދަނީާާޭއެގ ކުލައިެގާ ރީދޫާ ސިސްޓަމުންާ މައިކްާ

ވ ނަަމާ ބުނ ޮގތަށްކަމަށްާ ސިސްޓަމްާ އެއީާ އެހެންކަމަށްވ ތީާ ނިވިދިއްލެމުން.ާ

ފުރުޞަ ފަހުންާއަޅުަގނޑަށްާ ޭއެގާ އެހެންނަމަެވސްާ އެއޮތީ.ާ އެދެވިފައިާ  1105ތަށްާ

ތަސް ވަޑަިއެގންާއަޙްމަދުާ ބޭނުންާާާާ..މީންާ ފުރުޞަތުެގާ ދެްއވިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާހިފަމުންާދ ނަންާ.

ާ

ރިޔ ސަތުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތަކުރ ރުކޮށްާ މުޚ ތަބުކުރައްވ ާ ރިޔ ސަތ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެގންދަވ ތީާާވަކިޮގތަ ދައްކަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުެވާ ކަަމށްާ ޢަމަލުކުރަނީާ  1110ކަށްާ

ިމެގންދަނީާާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އްޒަތްތެރިާާޢިދަންނަވ ލަންާ

މެންބަރުންާާއެދިވަޑ އިަގންނަވ ާތަރުތީބުެގާމަތިންާއަމީންޢަންމުާއަޅުަގނޑަށްާާ

ާާ ތަރުތީބުން.ާއެހެންވީމ ، ދެްއވ ާ މެންބަރުވެސްާކަރުދ ސްކޮޅުތައްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ތ އަބަދުާ ިއނިގލިާ ތުޙްމަތުެގާ ތިޔަޮގތަށްާ ކުރަްއވ ާ އިޚްތިރ މްާ ރިޔ ސަތަށްާ

ދިްއކުރެްއވުރިޔ ސަތަ އިލްތިމ ސްކުރަން.ާާށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުއްޓ ލުމަށްާ  1115ންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިެގންދަނީާ ކުރަންމުންާ މަސަްއކަތްތައްާ މިކުރ ާ ރިޔ ސަރތުންާ

އެއްބ ރުލެއްާ ާާމެންބަރުންެގާ އެދެން.ާާާއެކީަގިއކަމަށްވުމ  ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވުންާ

ރިޔ ސަތަށްވެސްާާ ެއީއާ ެގންދެވީމ ާ ކުރައްވަމުންާ ތިޔަކަންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަޭވ.ާ ދަތިކަމަކަށްާ ތަޙައްމަލުކުރަންާ

ާާ ކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެދެންާ އަރިހުންާ މެންބަރުާ  1120ިމވ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޢުޟޫއުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާދެއްވުމަށް.ާމިހ ރުާދެންާތިވ ހަކަާދެއްކެިވއްޖެ.ާ
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އެދެން.ާާ ެގންދެވުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ކުރިއަށްާ ދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ .ާ ދިއްދޫާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.

ާ

މަނިކުާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އިނޭގތޯާ ހިތ މަކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ މަޤ މެއްަގިއާާއ ދެ،ާ ތިފަދަާ  1125ާފ ނުާ

ކުރަްއވަންޖެހޭާބޭފުޅަކުާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއްއާއުޞޫލަކުންާކަންތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާ

އެހެންާާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަވ ތީ.ާ ކުރައްވަމުންާ ކަންތައްތައްާ ވަކިޮގތަކަށްާ

ައޅުަގނޑުާނަހައް އުންމީދުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ދެންނެވީާާާދަވ ނެކަމަށްާ ދެންާ

ާ ޖެހޭނީާ މުޚ ތަބުކުރަްއވަންާ ރައީސަށް.ާާޢިމިމަޖިލީހުަގއިާ އްޒަތްތެރިާ

ދެންނެވީ.ާާ ވ ހަކަާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ  1130އެހެންކަމަށްވ ތީާ

އަމީން އިންނަވ ާ ކުރިމަތީަގއިާ ވ ނެޮގތަކީާާޢ މަނިކުފ ނުާ ންމަށްެވސްާ

އި ކަމަށްވަންޏ ާ ކުރައްވ ާ އެކަންާ ކަންތައްތަްއާާއެބޭފުޅ އަށްވެސްާ ންސ ފުންާ

ބައްލައިެގންފިާާ ސިސްޓަުމންާ މިއިންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަންޖެހޭނީ.ާ

ކަމަށްވަންޏ ާއޭެގާމ ނަައކީާައޅުަގނޑަށްވުރެންާކުރިންނެއްާައޙްމަދުާތަސްމީނާްާ

ާާ  1135ިއންނެވީާބޭރުގައި.ާާވަޑައިެގންާޢަލީާއަށްާފުރުޞަތެއްާނުލިބޭނެ.ާއެމަނިކުފ ނު

ާ..ާއޭެގާފަހުންާވަޑަިއަގތުމަށް

ާ

ާރިާމެންބަރުާމަޢުޟޫއަށްާވ ހަކަދެއްކެވުންާއެދެންާ.ޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ބުނަންޖެހޭާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަދިވެސްާ ކުރައްވ ކަމަށްވ ނަމަާ ކަންތައްާ އެޮގތަށްާ  1140ާއެހެންވީމ ،ާ

ާާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބުނަންޖެހިއްޖެއެްއޗެްއ ކަމަށްވަންޏ ާާބުނ ނަން.ާ ކުރަންެވއްޖެާ ކަމަށްވަންޏ ާ ާ

ަވކިާާ ރަީއސަކަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރ ނަން.ާ ކުރަންވެސްާ

ކަންތަްއާާ ތިޮގތަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ މެންބަރުންނ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޯންނ ނެާ

ދެންނެވިާ ދެންމެާ ޝުކުރިްއޔ ާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރެްއވޭކަށެއް.ާ

 1145ންާބޭނުންވަނީާމަނިކުފ ނުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލާީާފުރުޞަތުަގއިާދަންނަވ ލަ

ހުށަހެޅުއްވިާަމއްސަލައ ާމެދުަގއިާކެންދޫާދ އިރ ެގާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީެގާ

މެދު ަމއްސަލައ ާ ނުވީހުށަހެޅުއްވިާ ވިދ ޅުވެާ ަވކިޮގތެއްާ މަޖިލިސްާާަގިއާ މައޭާ

ާާ ނުވެއޭ ވިދ ޅެއްާ މަނިކުފަނުާ ދިޔައީ.ާ ާާހަލަބޮލިވެާ ވިހިދުވަހުެގ ާާތެރޭަގއިާއެާ
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އަދިާކުރެްއވޭނެާކަމެއްެވސް.ާާާވެސްހުށަހެޅުއްވީމަާބަދަލެއްާނުކުރެއްވޭނެާކަމެއްާ

އެމަނިކުފ ނުާ އަނެއްކ ާ އެހެންނަމަވެސްާ މިހ ރުާ ވިދ ޅެއްނުވޭ.ާ  1150އަދިވެސްާ

ހައްލުވީމަމަށްާ މިމައްސަލަާ އެހެންވީަމ،ާ ެގންދަަވއިފި.ާ އަނބުރ ާ ހުށަހެޅުންާ

ެއއ ެއކުގަާ ހަމަާ ދެކެނީ.ާ ާާއަޅުަގނޑުާ ާާއި އޮތީ ކޮންާާކ ކަށްތޯއޭާދަންނަވަންާ ާ

ައމިއްލައަށްާދިރުހުރުމުެގާޙައްޤުާއޮތީ.ާއެމީހަކުެގާާާއިންސ ނަކަށްތޯއޭާއެމީހަކު

މުއްދަތުާހަމަވީމަާއެމީހަކުާެގންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެމީހަކުާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާާ

ދެނާްާ ެގންދެވީމ ،ާ އަނބުރ ާ ނަންާ ައމިއްލައަށްާ އެމީހަކުާ  1155މައްސަލަެއއްަގއިާ

އެނޫންާ ބޭފުޅަކަށްވެސްާ އެނޫންާ އަދިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަސްާ ޖެހޭނީާ

ވ ހަކަާާ މައްސަލައެްއަގއިާ އެފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ ދެްއވ ށޭ.ާ ފޮނުއްަވއިާ ނަމެއްާ

ޮގތެްއާާ އެމަްއސަލ ަގއިާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދިޔައިރުާ ދައްކަމުންާ

ދިޔަކަމަކީ. ހޫނުެވެގންާ ަމއްސަލަާ އެއިްއޔޭާ އެހެންވީމ ،ާާާާނުނިންމަވަމުންާ

އިންސ ފުވެރިާ މަނިކުފަނުާ އޮތީާ ދަންވ ލަންާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ  1160އަޅުަގނޑުާ

އިންސ ފުވެރިާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލީހުެގާ ނުވ ކަމަށްެވއްޖިްއޔ ާ

ާވ ކަށްާނުޖެހޭނޭ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ތަކުރ ރުކޮށްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްލެުވންާ: މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތުޙްމަތާުާޝުކުރިއްޔ ާ ރިޔ ސަތަށްާ ާ

 1165ކުރަްއވަމުންާެގންދަވ ތީާއެކަންާނުކުރެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާނަސޭޙަތްތެރިވަން.ާާ

ަގވ އިދުަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ ެގންދަވަނީާ ކުރަްއވަމުންާ ކަންތައްާ ރިޔ ސަތުންާ

ޮގތުެގމަތިން.ާރިޔ ސަތުންާމިއަދުާއެޖެންޑ ކޮށްފަިއާާ ކަނޑައެޅިާބަޔ ންެވެގންވ ާ

.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވިާސިޓީފުޅެއްެގާމައްސަލަ.ާާމިއޮތީާމައްސަލައެއް

ކަމެއްނަމަާރިޔ ސަތުންާނިންމ ނެ.ާާ އެމައްސަލައަކީާރިޔ ސަތުންާނިންމަންޖެހޭާ

ބައިވެރިވުމަކީާާ ބަޙުސްތަކުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ނ ޅ ނެ.ާ ހުށައެއްާ  1170މަޖިލީހަކަށްާ

ކުރެވޭނެކަމެއްނޫން.ާާ ކަމެއްނޫން.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ ރިޔ ސަތުންާ

ބުނުމަކީާާހު ެއއްޗެއްާ ވަކިާ ރިޔ ސަތުންާ އެހެންީވމ ،ާ އްދައޮތްކަމެއްނޫން.ާ

އެހެންވީމ ،ާ ތަންދޭކަމެއްނޫން.ާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ މިމައްސަލ ަގއިާ

މެންބަރުން ނިންމަވ ނީ.ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތެއްާާޮގތެއްާ އެއޮތީާާނިންމަވ ާ

އަޅުާ ލިބިފައި.ާ ފުރުޞަތުާ ެގންދ ނެާ ކުރިއަށްާ  1175ަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ާާ ދ އިރ ެގ ވިލިފުށީާ މިއަރުވަނީާ ރިޔ ޟްފުރުޞަތުާ ެމންބަރުާ ާާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާރަޝީދަށް.

ާ

ޢިާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢަލައިކުމް.ާ މެންބަރުނާްާްއޒަތްތެއައްސަލ މްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ާރިާ

ާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާރިޔ ޟް ާމިއަދަކީާ ދުވަސްާ ތ ރީޚުފެށޭާ ައޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  1180ކަމުަގއިާ

ާެގބަލައިެގއި ާންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާމިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ މިއުޅެނީ.ާ

ނުކުތ ެގާާމަޖިލީހުެގާާ ނިޒ މީާ ބޭފުޅުން.ާާާާތ ރީޚުތިބިާ އެބަތިއްބެިވާާހުރިާ

ބޮޑުކަުމންާާ ކަންތައްތަކެއްާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ އަދިާ މަޑުމަޑުން.ާ އެބޭފުޅުންާ

ހަމަނކަންނޭ ެއތިއްބެވީ.ާ އެބޭފުޅުންާ ކޮންމެވެސްާާެގާ ޔަޤީނުންެވސްާ ާ

ޢިއްޒަތްތެާާއެއްބޭފުޅަކު ހެކިވ ނެ.ާ އަޅުަގނޑަށްާާާރިމިކަމަށްާ ިމައދުާ  1185ރައީސްާ

ވ ހަކަދައްކަން މިމަޢުޟޫޢުަގއިާ އަވަސްކޮށްާާާާފުރަތަމަާ މިކަންާ ނުވީާ ބޭނުންާ

ނިޒ މީާ ަވރަށްިގނަާ މަޖިލީހުަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ބޭނުމުަގއި.ާ ނިންމ ލުމުެގާ

އަ ނެިގާ ވިސްނަންޖެހޭާނުކުތ ތަކެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިމައްސަލައަކީާ ދިާ

މައްސަލައަކަށްާވ ތީވެާމީެގާބަޙުސްާދިުގެވެގންާދ ތީވެާމިކަމަށްާކޮންމެވެސްާާ

 1190އެްއޗެްއާދެންނެވުމަކީާމުސްތަޤްބަލަށްާމިދެންނެވީާމ ދަމ ާއެހެންނޫނީާމިއަންނަާ

މިާާމުޙިންމުކަމަކަށްހަފްތ އަށްާާ ައޅުަގނޑުާ މިދަންނަވަވ ތީވެާ ނީ.ާާވ ހަކަާ

މައްސަމިހުށަހެޅި އޮތްާ މިާާފައިާ މައްސަލައަކީާާލައަކީާ އުޅޭާ ދިމ ވެެގންާ

އިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުެގާމެންބަރުކަމަށްާހުށަހެޅުއްވިާބޭފުޅަކުާކޮންމެެވސްާާ

އޭނަާާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ެގންދެވީ.ާ ނަންފުޅުާ އަމިއްލަައށްާ އެބޭފުޅ ާ ކަމަކ ހެދީާ

ޮގތެ އެއްެވސްާ ބެހެއްޓޭނެާ އެތ ާ މިމަޖިލީހަކަށް.ާަގދަކަމުންާ ނޯންނ ނެާ  1195އްާ

ޤަބޫކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ އެކަންާ ވެއްޖިްއޔ ާ އެހެންވެއްޖެކަމަށްާ

އިޢުތިރ ޒްކޮށް މެންބަރަކުާ އެާ ހުއްޓާ އެހެންނަމަވެސްާ އެނަނާްާދަމ ާާާާކޮށްާ

ޤަބޫކުކުރ ޮގތް.ާާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ބޭނުންާ މިތަނުަގއިާ

އޮތްާ ކުރިއަށްާ ދިނ ވެދ ނެ.ާާއެހެންނަމަވެސްާ މައްސަލަތައްާ ތަފ ތުާ މިކަހަލަާ ތ ާ

 1200ތެރިކަމ ެއކުާމިކަހަލަާކަންތައްތަްއާާށުމެންާއެބަޖެހޭާވަރަށްާވިސްނުންއަޅުަގނޑު

ާާލީހުެގާރައީސަށްާކުރިމަތިވެަވޑަިއެގންނެވިާނިންމަން.ާހަމަާއެހެންމެާމިއަދުާމަޖި

އެހެންާ އެކަންާ އަހައިފިން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަވެސްާ ާމުޞީބ ތްތަކުެގާ
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މުސްތަޤްބަލުިއާ އެކަންާ އަދިާ ހިތްވަރުދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދިމ ނުވުމަށްާ

އު ައޅުަގނޑުާ ޢިްއޒަތްތެނުވ ނެކަންވެސްާ ވަރަށްާާންމީދުކުރަން.ާ ރައީސަކީާ ރިާ

 1205ާދުރުާވިސްނޭާބޭފުޅަކަށްވ ތީވެ.ާއަދިާހިއްސުތައްާފުރިހަމައަށްާ..

ާ

މެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެއރިާ ދެއްކެވުންާާޝުކުރިއްޔ ާ ވ ހަކަފުޅުާ މަޢުޟޫއަށްާ ބަރު.ާ

ބެހޭޮގތުންާާ ރަީއސ އިާ މަޖިލީހުެގާ މިއޮތީާ މަޢުޟޫަގއިާ މިއަދުެގާ އެދެން.ާ

ާވ ހަކަދެްއކުމެއްމޫން.ާ

ާ1210 

އަޑުއައްސަވ ލެްއީވަމާާާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ރައީސަށްާާނއެާްނާ:ރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވިދ ޅުވީހެންާ މެންބަރުާ އެހެންާ ކުރިންވެސްާ ޭގނީާ

އަޅުނިގވަޑައެއްއެ ެއއްޗެއްާނުަގންނަވ ނެާ އުޅޭާ ދަންނަވަންާ ާާަގނޑުާ

އެއްމަޢުޟޫަގިއާާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ނުދަންނަވަނީހެއް.ާ

ާާ އެކަކަށް ފުރުޞަތ2ާާަޖެހިޖެހިެގންާ ކުރިންާ ދޭއިރުަގއިާ އެދުނުާފުރުޞަތުާ  1215ށްާ

ކުރައްވ އިރުަގިއާާ އެކަންތަްއާ އެޮގތަށްާ ނުދީާ ފުރުޞަތުާ ކުރިންާ މީހަކަށްާ

ރައީސަށްާާ ދިނަސްވެސްާ ކަރުދ ސްާ އެޮގތަށްާ އަމީންޢ ންމުާ

ދ އިރ ެގާާނއެ ދިއްދޫާ ޖެހޭނޭާ މެންބަރާުާޢިއްޒަތްތެރިާާިގވަޑައިަގންނަވަންާ

ޢިއްާ ދ ިއރ ެގާ ކެންދޫާ އޮތްވ ާ އެދިާ ފުރުޞަތަކަށްާ ސަމީރުާ ޒަތްތެރިާާއަޙްމަދުާ

ފުރުޞަތާުާ ދެފަހަރަށްާ ވ ހަކަދަްއކަންާ މިމަޢުޟޫއަށްާ ޖެހިޖެހިެގންާ  1220މެންބަރަށްާ

ފުރަތަމާަާ ފުރުޞަތަށްާ މީހަކުާ ހުރިާ ނުދީާ ެއއްފުރުޞަތުާ އިރުަގއިާ ދެއްވިާ

އެދިފައިާއޮތްާމީހަކަށްާފުރުޞަތުާނުދީާއޮއްވ ާމިމަޢުޟޫއަށްާވ ހަކަދައްކަންާާ

ާާ ދޭއިރުަގއ2ާާާާިއެކަކަށް ފުރުޞަތުާ އެވަނަާ ިގވަޑައިަގންނަވަންާނއެކަންާ

ޖެހޭނޭ.ާއަޅުަގނޑުާމަނިކުފ ނަށްާތަޢުރީފްވެސްާކުރ ނަން.ާމަނިކުފ ނުާކުރަްއވ ާ

ާާ މިަގވ އިދުެގ ވ ހަކަދަްއކ ނަން.ާ އިނދިކޮޅަށްެވސްާ  1225ވަނ22ާާާަކަންތައްތަކަށްާ

މަނިކުފ ނަށްާ ކުރައްވަންެވސްާ ކަންތައްތައްާ އެްއޮގތަށްާ އ ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

ހިތްވަ ަގއަޅުަގނޑުާ މަނިކުފ ނުާ ދޭނަން.ާ ޚިލ ފަށްާރުާ ވ ިއދ އިާ

ީމެގާާކަމެއްކޮށްފި މިތަނުަގއިާ ކަމެއްކުރ ނަން.ާ ހުރިހ ާ ކުރަންޖެހޭާ ކަމަށްވަންޏ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވެާ ކޮށްެގން.ާ އެކަންާ މޖިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގވެސްާ
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ެއާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެބަތިއްބޭ.ާ މިތ ާ ބޭފުޅުންާ އޮތްާ ތ ރިޚްާ  1230މިދަިަންނަވަނީާ

ތ ރީޚްާދަމަހައްޓ ނަންާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ .ާކަންކަންާޯގސްކޮށްާދ ކަމަށްވ ނަމަ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިއަދުެގާމަޢުޟޫއަކީާިމއެއްނޫން.ާމިައދުެގާމަޢުޟޫައކީާާ

ާ ނޫން.ާ ކުރުމެއްވެސްާ ތަޢުރީފްާ ކަމެްއާާރަމަނިކުފ ނަށްާ ނަގޅަށްާ

އަޅުަގނ ފ ހަަގކުރަންކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ އެކަންާ މަނިކުފ ނާުާޖެހޭނެޑުެމންާ ާ.

އަޅުާ ކަންތައްތަްއާ ރަނަގޅުާ ކޮށްފައިހުރިާ ފ ހަަގކުރަން.ާާމިހ ތަނަށްާ  1235ަގނޑުާ

އެހެންވީމަ،ާާ ހިތ މަކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަކ ާ ކޮށްފައިހުރިާ ނުބައިކޮށްާ

ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ މިމަޢުޟޫޢުަގއިާ މިއަދުެގާ

ާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާމީހަކަށްވެސްާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެއޭާ އަމިއްލައަށްާ

ެގންނަންޖެހޭކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙައްލެއްާ މައްސަލައަށްާ މިއުޅޭާ މިދިމ ވެެގންާ

 1240އަދިާމިދެންނެވިާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިާޮގތަށްާތަކުރ ރުކުރ ކަމަށްވަންޏ ާާ

މެންބަރުކަމަށްާ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ މިާ މިީއާ މިމައްސަލައަކީާ

ލައަށްާއެކަމަށްާއެދިެގންާނަންފުޅުާފޮނުއްވ ފައިާއަލުންާތިމަންނަާއެކަންާއަމިއް

ަގދަކަމުންނެްއާާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ެއކަންާ ވިދ ޅުވީމަާ ބޭނުންނެތޭާ

ެގންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙައްލެއްާ ނުބޭއްވޭނެޭއ.ާއެހެންވީަމ،ާއެަމއްސަލައަށްާ

 1245ނަށްާެއބަހުއްޓޭާމިކަހަލަާޖެހޭނެ.ާއަދިާކުރިއަށްއޮތްތ ނަގއިވެސްާއަޅުަގނޑުމެން

ކިތަންމެާކިތަންމެާކޮމިޝަންތަކަކަށްާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރުން.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ޮގތެއްެގާމައްޗަށޭާފ އިތުވެދިޔަާތަނުަގއިެވސްާކަންތައްތަްއާާ މިއަދުާމިާނިންމާ 

ަވކިޮގތަކަށްާ ނެތް،ާ ކަމެއްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ައޅުަގނޑުެމންާ ެއއީާ އޮންނ ނީ.ާ

ކަނޑަާ މިބަދަލުވަނީާކުރަންާ ެއކަންާ ދެންާ ެވއްޖިްއޔ ާ ނެތްކަމެއްާ އެޅިފަިއާ

މިަގވ ިއދުާާ ޮގތުަގިއާ ބަެއއްެގާ ަގވ އިދުެގާ ކަމަކީާ ކޮންމެާ ކުރަްއވ ާ  1250މަނިކުފ ނުާ

މަނިކުފ ނުާ ަގވ ިއދެކޭ.ާ އޮތްާ ހަދ ފައިާ މޮޅަށްާ ވަރަށްާ މިއީާ މިއޮތީ.ާ ހަދ ފައިާ

ކުރެިވދ ނެ.ާމަނިކުފ ނާުާބޭނުންވެއްޖިްއޔ ާބޭނުންހ ާޮގތަކަށްާހުރިހ ާކަމެއްވެސްާާ

އެހެންވީމަ،ާާ ބޭއްވިދ ނެ.ާ ދ އިމަށްވެސްާ ިވޔަސްާ ކޮށްފިކަެމއްާ ނުބައިކޮށްާ

ާއެކަހަލަާޙ ލަތަކަށްާމަނިކުފ ނު.....

ާ1255 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:
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ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ެގންދަވ ާާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ  1260ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހަމަާމަޢުޟޫއިނާްާވިލުފުށީ

މަާ ދަްއކަވަންދެންާ ވ ހަކަފުޅެްއާ ދައްކަވ ނެހ ާ ހަމަާ ރައީސްާާބޭރުަގިއާ ޖިލީހުެގާ

ސަމ ލުކަމަށްާ ހަމަާ އެކަންާ އިންނަވ ތީާ ވިދ ޅުނުވެާ އެްއޗެްއާ އެްއވެސްާ

ެގނައުުމެގާޮގތުން.ާއެހެންކަަމށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްެވސްާހަމަާއެޮގތަށްާާ

 1265ާވ ހަކަދެްއކިދ ނެ.ާއެހެންނަމަެވސްާމަޖިލީހުެގ....

ާ

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ .ާ ިވލުފުށީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ާ

ވ ހަކަފުޅުތަްއާާ ތިދަްއކަވ ާ މުޚ ޠަބްކުރަްއވ ާ ރިޔ ސަތ އިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަފުޅުާާ ވިދ ޅުވެފައިާ އެްއޗެއްާ މަޢުޟޫޢަށްާ  1270ކުރުކޮށްލަްއވ ފަިއާ

ޤަބޫލުކުރަ ރިޔ ސަތުންެވސްާ ައޅުަގނޑުވެސް،ާ އެދެން.ާ ންާކުރުކޮށްލަދެްއވުންާ

ދ އިރ ެގާާ ވިލުފުށީާ އެބަ.ާ ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭާ ހަލުވިކަންާ މަސައްކަތްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ޅަކުދިންާާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާ ވިދ ޅުވިހެންާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1275ާތޮއްޑޫާ

ާާުވން:ާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެާ ޖެހާޭާއައިސްާ މިހެންާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުަގއިާ އަިއސްާ ކުޑަކުދިންާ

ދުވަސްދުވަހުަގިއާާ ޖެހޭާ މިހެންާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުަގިއާ ދުވަސްދުވަހުަގއިާ

ނޭުގަމކީާާ ފަހަރެއްަގއިާ ހިނގ ޮގތްާ ކަންކަންާ އޮއިވަރ އިާ މަޖިލީހުެގާ

ކަން ދިމ ވ ާ މަޖިލީހުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތައްތަކ ާާއެކަށީެގންވ ކަމެއް.ާ

ކޮންމެފަހަރަކުާ އެކަންބޮޑުވ ާ ކަންބޮޑުވ ނެ.ާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުންާ  1280ދޭތެރޭަގއިާ

ެއއީާ އުޅުމަކީާ ހުއްޓަންާ ވ ހަކަާ މެންބަރުންެގާ އެހެންާ އުނދަޫގެވެގންާ ހިތަށްާ

ޅަކުދިންނ ާުގޅުންހުރިާކަެމއް.ާއެކަންާނުކުރުމަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާދަާބޭފުޅުންނަށްާމިފުރުޞަތުާނޭރުވުން..ާ.ރައީސަށްާދަންނަވަން.ާއެފަ
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ާ

 1285ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްރަޙީމްާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ދ އިރ ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ވިލުފުށީާ ޖެހެނީާ ދަންނަވަންާ ހިތ މަޔ ެއކީަގއިާ ވަރަށްާ ާެގާއ ދެ،ާ

 1290މެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާެއވިދ ޅުިވާޮގތަށްާޅަކުދިންެގާޮގތަކަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާާާއަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ޤ ނޫނުހަދ ާ އިންތިޚ ބުކޮށްާ ރަްއޔިތުންާ އައީ.ާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭާ

ދަންނަވަން،ާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އެހެންވީމަ،ާ ޮގތުަގއޭ.ާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ

ވ ހަކަދައްކަވ ާާމަޖި ހިތްތަވައިެގންާ ޚުރުމަތްތެރިކޮށްާ ގަވ އިދަށްާ ލީހުެގާ

ާމެންބަރަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއެރުވުން.ާ

ާ1295 

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ަގވ އިދ އި ަމޖިލީހުެގާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާމެންބަރުެގާ އެްއޮގތަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ެގންދެވުމަށްާ މުޚ ޠަބްކުރައްވަމުންާ މެންބަރުންނަށްާ

ނިޒ މ ބެހާޭާ ެއދެން.ާ ެގންޮގސްދެްއވުންާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ  1300އިލްތިމ ސްކުރަން.ާ

ާނުކުތ އެއްާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ޢިްއޒަތ ިއާާާާމެްނބަރުާޢަލީާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގ އަޅުަގނޑުެގާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ  1305ާއ ދެ،ާ

މިއީާކަރ މ ތަށްާާާާާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނޫނޭ.ާ މައްސަލަެއއްާ ޅަކުދިންެގާ މިއީާ ބުރުއަރުވ ތީވެ.ާ

ާފިލްމްސްޓ ރުންާމަޖިލީހުަގއިާުއޅޭތީާދިމ ވ ތީާމައްސަލަެއކޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ
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ފުރުޞަތުާާާާންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތު އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ  1310ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމިއަރުވަނީާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ

ބަޙުސްގަާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާ ދެކެވޭާ ކަންތައްތަކ ާ ހިނގ ާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައީސް،ާ ާިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ައޅުަގނޑުމެންާާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެއއީާ ެއޅުމަކީާ ބޮލުަގއިާ އަމިްއލައަށްާ ކަންކަންާ އަމިއްލައަށްާ

 1315ތ ރީޚްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާކޮންކަހަލަާކަެމއްކަންާއެއީ.ާއެހެންވީަމ،ާ

މެންބަރަކަށާްާ ެއއްެވސްާ ވ ހަކައަކީާ މިދެއްކިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކިާވ ހަކަެއްއނޫން.ާމިއަދުާމަޖިލީހުަގއިާދިމ ވިާކަންތައްތަކ ާނިސްބަތްކޮށްާދެއް

ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ހިނގައިދ ތީވެާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ ބެހޭޮގތުންާ

މިމަޖިލީހުގާެާ އަދިާ މަނިކުފ ނަށ އިާ ސަމ ލުކަމަށްާ އެކަންާ ނޫންކަން،ާ ކަމެއްާ

ެގނައުމަށްޓަ މިކަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ އަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާ  1320ކައިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަަމވެސް،ާ ދެންނެވީ.ާ މިވ ހަކަާ

ކުރަންާމިޖެހޭާކުރަންާކަނޑަައޅައިެގންާޤަސްދުކޮށްެގންާމިައދުާއައިސްާތިބިާ

ދޫކޮށްލ ނަން.ާ މިފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ައވަސްކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްާ

އަދިވެ އަޅުަގނޑުާ ރައީސަށްާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސްާ

ތ ރީޚެްއާާ ނުކުތ ެގާ ނިޒ މީާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  1325ހަނދ ންކޮށްދޭނަންާ

އެބަާާ ިމމަޖިލީހުަގއިާ ބޭފުޅުންާ އޮތްާ އެރިކޯޑްާ އޮތްާ ތ ރީޚްާ އެކަންާ އެބައޮތޭ.ާ

ރައީސްާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުާ ެގންދިއުމުެގާ އެހިސ ބަށްާ މަޖިލިސްާ ތިއްބޭ.ާ

ާނުދެއްވ ށޭ.ާާ

ާ

މިވ ާާާާާންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތު ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1330ޝުކުރިއްޔ ާ

މައްސަލ ަގއިާމިހ ތަނަށްާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވަނީާއެންމެާޮގތެއް.ާކެންދޫާާ

ޮގތްާާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޢަލީާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ެގންދަވ ފައިާ އޮނަވިހިާއަނބުރ ާ އެބައޮތްާ އަދިވެސްާ އަތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ވަނީ.ާ

އެދިަވޑަިއެގންފައި.ާާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރުާ

 1335އަނެއްކ ާއިތުރުާމެންބަރެްއެގާނަންފުޅުާމިއަށްާއައީ.ާއެހެންީވމ ،ާމިވ ހަކަތަްއާާ

ންާބޭނުންފުޅުވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްާެގންދ ނީތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު
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ލިބިފަިއވ ާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ ނުވަތަާ ެގންދިުއންތޯާ ކުރިއަށްާ އެޮގތަށްާ

ެއޮގތ ާ ކުރުކޮށްާ މިހިސ ބުންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ އެްއޮގތްކަމަށްވ ތީާ

މިވ ާާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ނިންމ ނީތޯ.ާ ޮގތެއްާ ދޭތެރޭަގއިާ

އެންމެންނަކީވެ ައޅުަގނޑުމެންާ ތިބިާކަމަކީ.ާ ައަވސްކުރުމަށްާ މިކަންާ  1340ސްާ

އިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވ ތީާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއވެސްާ މީހުންކަމަށްވ ތީާ

ބިލަތްދޫާާ ނުކުތ އެއްތޯާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލަތްދޫާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ބައެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދ އިރ ެގ.ާ

ވިދ ޅުވެލެްއވުންކަމަށްާާމެންބަރު ެއއްޗެއްާ މިމަޢުޟޫޢުަގއިާ ބޭނުންފުޅުވަނީާ ންާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ިމޤަބޫލުކުރެވުނީ.ާ މިހ ރުާ  1345އަޅުަގނޑަށްާ

ކުރިއަށްާ ނަންފުޅުތަކ އިެގންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ

ާާ އަޙްމަދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ އަށްާާهللاޢަބްދުދ ނީ.ާ

ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ބޭނުންފުޅެއްާ ފުރުޞަތުާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ

ާމިއަރުވަނީާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދަށް.

ާ1350 

އެްއވެސްާާާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާދެންާނުނަންަގވ ނެކަމަށް.ބޭފުޅަކުާާާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ޢިލްޙ 

މިއަންނަނީާ މެންބަރަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ

ހަތަރުހ ސްކަމަށްާ ިވޔަސްާ ފަސްހ ސްކަމަށްާ އިންތިޚ ބުެވެގން.ާ ދ އިރ އަކުންާ

އަދިާާ ބޭފުޅަކީާވިޔަސްާ ވަކިާ ިވޔަސް.ާ އަދަދެއްކަމަށްާ ކުޑަާ  1355ެއއަށްވުރެާ

ފިލްމުސްޓ ރަކަށްވ ތީާަވކިާބޭފުޅަކީާފުޓްބޯޅަާކުޅޭާމީހަކަށްވ ތީ،ާވަކިާބޭފުޅަކީާާ

ިމީއާާ ބޭފުޅަކަށްވ ތީ.ާ އުޅުްއވިާ މިތ ާ ދުވަސްވަންދެންާ ިގނަާ ވަރަށްާ މ ޒީަގއިާ

ރައްޔިތުން ލަދުަގންނަންޖެހޭ.ާ ވ ހަކަތަކެއްތަ.ާ ކޮންމެާކޮންކަހަލަާ މަޖިލީހުެގާ ެގާ

ނުަވތަާާ ވ ޖިބުތަކ އިާ ޙައްޤުތަކ އިާ މެންބަރެއްެގާ ކޮންމެާ މެންބަރަކީާ

މީހެކޭ،ާާ މ ކުރީާ މިީއާ ތިމަންނައަކީާ އެހެންވީމަ،ާ މީހެއް.ާ އޮތްާ  1360ކަރ މ ތްތަކ އިާ

ވ ހަކަެއްއާާ ކޮންާ މިީއާ ނުދަްއކަވ .ާ ެއވ ހަކަާ މީހެކޭ،ާ މިވެނިާ ތިމަންނައަކީާ

ދެ އަޅުަގނޑެކޭާ ެއްއވަރެްއާާމިދައްކަވަނީ.ާ ވ ނީާ ބޭފުޅެކޭވެސްާ ހުރިާ ންާ

އަސްލުާާ މީަގއިާ ހިތ މަކުރަން.ާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ މެންބަރަކަށް.ާ
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ޖެހިެގންއުޅޭާމައްސަލަައކީާޤ ނޫނުަގއިާަވކިާދުވަހެއްާކަނޑައަޅ ފައިާވަނިކޮށްާ

 1365.ާާއެދުވަހަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއިޙްތިރ މްނުކުރިާމައްސަލަެއއްާދިމ ވެެގންާިމއުޅެނީ

އެބޭފުޅުންާއަނބުރ ާނަންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ މައްސަލަެއއްާނެތްާއަޅުަގނޑުވެސްާ

އަންނަންޖެހޭނެ. ނަމެއްާ ވިޔަސްާ ކޮންމެޮގތެއްާ ާެގންދެވީމަާ އެއީާާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއް.ާއެކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންާމަޖިލީހަށާްާ

ދުވަހެ ވަކިާ ކޮމިޝަނުންވެސްާ އިލެކްޝަންސްާ ނަންާކުރިމަތިލިާ ކުރިންާ ްއެގާ

އަނބުރ ާާ ނަންާ ކުރިންާ އެދުވަހުެގާ އޮތް.ާ ވިދ ޅުވެފައިާ ެގންދަންާ  1370އަނބުރ ާ

ދެން،ާ ބައިވެރިވ ންޖެހުނު.ާ އިލެކްޝަނުަގއިާ ހަމަާ ފަރ ތްތަކަށްާ ނުެގންދަވ ާ

ީމަގިއވެސްާާ މަނ އަކީާ އެހެންވީމ ،ާ ދިޔައީ.ާ ފެއިލްެވެގންާ އެހިސ ބުންާ އެމީހ ާ

އޮ ޙުދޫދުތަކެއްާ މަތިންާހުންނަންޖެހޭނެާ އުސޫލެއްެގާ އެއޮންނަާ ންނަންޖެހޭނީ.ާ

ޤަބޫލުފުޅުާ އެކަންތައްާ އަޙްމަދުާ މަޢުރޫފުާ ކުރުއްވަންޖެހޭނެއޭ.ާ ކަންތައްާ

އިސްތިޢުފ ާާ ދެންާ ހޮވިއްޖެއްޔ ާ މަޤ މަށްާ އެާ އެބޭފުޅ ާ ދެންާ  1375ނުކުރަންޏ ާ

މިކަނޑައެޅިފަިއާާ އެބޭފުޅަކުާ މީަގއިާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ދުވަހެއްާ ަވކިާ ދެއްވ ނީ.ާ

ާ ރ އްޖޭެގާާއޮންނަާ އެހެންވީމ ،ާ ިއޙްތިރ މުކުރަން.ާ ދުވަހަކަށްާ

އަދިާާ މަހްމޫދުކަމުަގިއވިޔަސްާ އިލްހ މްާ ވިޔަސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމަގއިާ

އަބްދުއްރަޙީމްބޭކަމުަގއިާވިޔަސްާމިކަންތައްާކުރައްވަންޖެހޭނީާހަމަާރަނަގޅަށް.ާ

ފޮ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފަހުންާ މީެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ  1380ނުްއވ ާާއަޅުަގނޑުާ

ނަންާ ކަލޭާ ކޮބ ާ ވ ހަކަދައްކ ފައިާ އެބޭފުޅަކ ާ ފޮނުްއވަންޖެހޭނީާ ނަންތައްވެސްާ

ހުށަހަޅަންާއެހަރެންާއެބައުޅެޭމާނުވަތަާކ ލޭާޯއކޭހެއްޔޭ.ާިމަވރަށްާވ ހަކަތަކެއްާ

ާާ ނުވ ނެ.2ާާާާދެކެވި ހުށަހެޅިެގންާ ނަމެއްާ ނޫނިްއޔ ާ އެއްބަސްވެެގންާ ފަރ ތައްާ

ރަޕްޝަންާބޯޑަށްވެސްާހަމަާމިމައްސަލަާމިޮއތީާާއަޅުަގނޑުާދެކޭކަމެއްާއެންޓިކޮާ

ހަމާަާ މިއަދުާ މިމައްސަލަިއަގއިެވސްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ  1385އައިސްފައި.ާ

ފަހުންާ މީެގާ އުންމީދުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބަޙުސްދ ނެ.ާ ހޫނުކޮށްާ

ކެންދޫާ ވިދ ޅުިވޮގތަށްާ ތަސްމީންާ އަނބުރ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އޯކ ހެއްޔޭާ ނަންާ

ވިދ ޅުިވޮގތަށްާާދ އިރ  ޢަލީާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ތ އީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

އެކަމަކުވެސް،ާާ ެގންދަވަން.ާ ކުރިއަށްާ އެކަންތައްާ އެވިދ ޅުިވޮގތަށްާ  1390މޫސ މަނިކުާ



 52 

އެ އެބައޮތޭާ ފޯަގއިާ އޭާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ ބޯޑުެގާއަޅުަގނޑުާ ންޓިކޮރަޕްޝަންާ

ވ ހަކަާ ތ ީއދުނުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަންތަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މައްސަލަ.ާ

ދަންނަވަން.ާޭއަގިއާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާަވކިާބަޔަކުާިމާމަޖިލީހުަގއިާަވކިާާ

މީހަކީވެސްާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދަްއކަވ ށޭ.ާ އެވ ހަކަާ ދުވަހެއްވީމ ާ

އިޚްތިރ މުކޮށްެގ އަޅުަގނޑުެވސްާާމެންބަރެކޭ.ާ ވ ހަކަދަްއކަވ ށޭ.ާ  1395ންާ

ާވ ހަކަދަްއކ ލަފ ނެާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާާާާރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާދިވެހިާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ

ާާާާާހުެގާަގވ އިދަކަށްާަވނަާއަހަރުާހަދ ފައިވ ާމަޖިލ2006ާާީތަޢ ރުޟުވ ޮގތަކަށްާާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާާމެންބަރު

އަޅުަގނޑުާާމަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންީވމ ،ާ ެގންދަވ ތީ.ާ ކުރިއަށްާ މަޖިލިސްާ  1400ނިކުފ ނުާ

ާާ މިބުނަނީ ޤަވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ކަނޑައެޅިެގންާ 141ާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ކަނޑައެޅިެގންާ އިންތިޒ މު.ާ ހުވަޔ ާ މެންބަރުންެގާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާޤ ނޫނުއަސ  ބ ބުެގ ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ ާ އަސ ސީާ މ އްދ އިނ16ާާާްސީަގއިާ ވަނަާ

ާާ މ އްދ އ 69ާާާފެށިެގން މިާ މ އްދ އެއް.ާ ހިމެނޭާ ދޭތެރޭަގއިާ މ އްދ އ ާ ވަނަާ

ިމާާ އެހެންވީމ ،ާ އެކުލަވ ލެވިފައި.ާ ަގވ އިދ ާ މަޖިލީހެުގާ މިއޮންނަނީާ  1405ޙަވ ލ ދީާ

ެގންދަވ ކަ ކުރިއަށްާ ކަންކަންާ މަނިކުފ ނުާ ެއްއޮގތަށްާ މަށްވަންޏ ާާަގވ އިދ ާ

މަޖިލީހުެގާތަރުތީބުާގެއްލިާމިާމަޖިލިސްާހަމައަކަށްާދުވަހަކުވެސްާނޭޅޭނެޭއ.ާާ

ރ އްޖޭެގާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެެއއްނޫން.ާ މަްއސަލަައކީާ އަޅުަގނޑުެގާ

މަޖިލީހުެގާ ހުރިޮގތުންވެސްާ ރޫޙުާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ހުރިޮގތުންާ ރޫޙުާ މިތަނުެގާ

 1410ނީާޢަދުލުއިންޞ ފުާރ އްޖޭަގއިާެގއްލިެގންާާބޭރުންވެސްާއަޅުަގނޑަށްާފަހުންާވަ

ނުދ ތީހެންާ ކަންކަންާ އިންޞ ފުންާ މަޖިލީހުަގއިވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ

ިމާާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރިއަށްދަނީ.ާ މިާ މިކަމެއްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ނޫނީާ އެކުލަވަިއެގންާ ަގވ އިދުާ މިާ ޮގތުެގމަތިންާ ެއްއޮގތްވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ

ާައކަށެއް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާނުެގންދެވޭނެހެންާކުރި

ާ1415 

އިޞްލ ޙުކުރުުމެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މަސައްކަތްާމަޖިލީހުެގާފުރަތަމަާޖަލްސ ަގއިާވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިޮގތަކަށްާ
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އަ ޙަވ ލުކޮށްފައި.ާ ކޮމިޓީއ ާ އެާ ނަަގިއާ ކޮމިޓީއެްއާ ޅުަގނޑުވެސްާާއެއްބަސްވެާ

ހަމައަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ނިންމަވ ފައިާ ގަވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ އުންމީދުކުރަނީާ

އެޖަލްސ ަގިއާާ ހަމައެއ ކުާ އަދިާ ެގނެސްދެްއވ ނެކަމަށް.ާ  1420ކޮމިޓީންާ

މަޖިލީހުެގާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ ަގވ އިދަށްާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންވަނީާ

މިެގންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާއިއްތިފ ޤުންާފ ސްވެާއެޮގތަށްާޢަމަލުކުރަމު ންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީްމާާާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ގެާ

ާޢަލީ.

1425 
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ބިސްމިާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ ާޢަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާهللا

ާއަޅުަގނޑުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ ދެާ ޮގތަކީާ ޤަބޫކުކުރ ާ އެާއަދިވެސްާ މިާ އިލްޙ މްާ ާންމެާ

މިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާހ މަކުރެއްވިހެންާ ހަރުދަނ ާާާ ވަރަށްާ ދ ންޖެހޭނީާ ކަންތައްތައްާ

ފުރުޞަތުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ބޮޑަށްާ ެއއަށްވުރެންާ އުސޫލެްއެގމަތިން.ާ

ޔައުމިއްޔ އަށްޓަކަިއާާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ބޭނުންވަނީާ މިާ  1430ބޭނުންކޮށްލަންާ

.ާއެއީާއިސްލ މްދީނުެގާޙައްޤުަގއިާއަދިާދިވެހިާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވ ހަކައެއްާ

ދަންނަވ ލަންޖެހާޭާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ އިރުވެސްާ ހަމަތަކަށްާ ބަހުެގާ

އެްއޗަކަށްވ ތީ.ާމ ތްވެެގންވ ާމިހެންާދިވެހިާބަހުަގއިާބޭނުންކުރަމުންާއަންނަނާީާ

މ ތްވެެގންވ ާާ މ ނައަކީާ އޭެގާ ތަންތަނަށް.ާ މުޤައްދަސުާ މުޅިންވެސްާ

ކަޢުބަތުާއިސްލ  މ ތްވެެގންވ ާ ޤުރުއ ން.ާ ކީރިތުާ މ ތްވެެގންވ ާ  1435هللاާމްދީން.ާ

ފަރ ތްތަށާްާ ނޫންާ މުޤައްދަސުާ ކިޔ ފައިާ މ ތްެވެގންވ ާ އެހެންވީމ ،ާ ެގފުޅުން.ާ

ާބޭނުންކުރުމަކީާއެއީާއިސްލ މްދީނ ާވަރަށްާފުށުއަރ ކަމެއް.ާާ

ާ

އުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މައްޗަންޮގޅީާ ނުކުތ އެއްާ މެންބަރާުާނިޒ މަބެހޭާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުރުާ

 1440ާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އަރިހުންާާމައްޗަްނޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ރައީސްާ އެާ ބޭނުންާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ ހަމަާ މިއަދުާ ާއަޅުަގނޑުާ

ހުށަހެޅިފައިާާއެޖެންޑ އަށްތޯާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ ދެއްކެވެނީ.ާ ވ ހަކަފުޅުާ މައްސަލައަށްތޯާއެާ އޮތްާ ާާ1445 

ާާާާާާވ ހަކަފުޅުާދެކެވެނީ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކދެއްކެުވންާ:

ކުރިއަށްާ އެޖެންޑ އ ިއެގންާ މިވ ާ ކުރިމަތީަގއިާ  1450އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެދެން ފަރެސްމ ތޮޑ ާެގންޮގސްދެއްވުންާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ައޅުަގނޑުާ ާ.

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުއްޠަލިބްާއިބްރ ހީމް.
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ާ

ާ

 1455ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މައްޗަންޮގޅީާާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނަންަގަވިއެގންާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ިމާާާއުތުރުާއިބްރ ހީމްާާޢަބްދުލްާމުއްޠަލިބް ެއވިދ ޅުީވާ ދީދީާ މ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ

އިސްލ މްދީނ ާާާމަޖިލީހުންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަސްލުތަކ ާ އިސްލ މްދީނުެގާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ހިނގ ާ

ރަނަގޅުކުރުމަކީާާ އެކަމެްއާ ހަނދ ންކޮށްދީާ އެކަމެއްާ ދ ކަމަށްވަންޏ ާ  1460ޚިލ ފަށްާ

ސްާކޮންމެާމެންބަރެއްެގާވ ޖިބެއް.ާއެހެންކަމުންާައޅުަގނޑުާދެކެނީާާއެއީާމަޖިލި

ޝުކުރިްއޔ ާާ ނަގ ލުމަށް.ާ ވަުގތުާ ނެންެގވިާ ެއާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އެާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާ1465 

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މި ރޮޒެއިނ ާާފުރުޞަތުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އަރުވަނީާ

ާއ ދަމްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާ.

ާ

 1470ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އެނެގނީާާއަފްރ ާރޮޒެއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކިހިނެއްތޯާ ނުނިމެނީސްާ ވ ހަކަފުޅުާ ދައްކަވ ާ ޢަލީާ ޝީމްާ

މަޢުޟޫއ ާުގޅޭާވ ހަކައެއްތޯާނޫންތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއޭެގާކުރިންވެސްާނިޒ މ ބެހޭާ

 1475ާނުކުތ އެއްާނެންގެވީމަާައޅުަގނޑުާެއވ ހަކަާފ ހަަގކޮށްލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ
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ނުކުތ އެއްކަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތުާނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ މަށްާ

ޢަލާީާ އަފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ މިއަރުވަނީާ

 1480 ވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާާާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީާމިާމަޢުޟޫޢަކަށްާނޫނޭ.ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ދަންނަވ ލަންޖެހާޭާާޝީމްާޢަލީާއަފްރ  ޔައުިމއްޔ އަށްޓަކައިާ މަޖިލީހުެގާ ނުވަތަާ ާޔައުމިްއޔ ެގާ

މ ތްާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކޮންމެޮގތެްއަގއިެވސްާ ދަންނަވ ލަނީ.ާ ާވ ހަކަައކަށްވ ތީާ އެހެންާهللا

އަޅުަގނޑުާާ މިކަންކަންާ ދެން،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އެްއަވރެއްާ އިންސ ނަކ ާ  1485އެްއވެސްާ

ފ ހަަގކޮށް މިާ ބެހޭާާމިއަދުާ ތިމ ވެއްޓ ާ ައޅުަގނޑުާ ދުވަހެއްަގއިާ ކުރިންާ ލަނީާ

ދީނީޮގތުންާ ދަންނަވ ލެޭވނެތީ.ާ ހަމަާ ދަންނަވ ލިންާ ވ ހަކައެްއަގިއާ ކޮންމެވެސްާ

ާާ ވެސްާމިކަންާމ ކުރިންާއަންަގވ ފައިާއެބަޮއވޭ.ާއެހެންާދަންނަވ ލީމ ާާهللاާމ ތް

އެކަމަ މޫސ މަނިކުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ށްާާހުޅުހެންވޭރުާ

ނަންގަވަިއެގންާާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނުވަތަާ  1490ކޮމެންޓްކުރެްއވިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބުންާ ޭއެގާ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވި.ާ

ދަންނަވ ލަންޖެހޭނެ.ާާ އެްއޗިހިާ މިކަހަލަާ ދީނީޮގތުންާ ދެންނެވޭނެއޭ.ާ އެހެންާ

މި ބަލަމުންދ ކަމެއްާ އެންމެންާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ކަނޑައެޅިފަިއާާއެހެންނޫނީާ އީ.ާ

އޮޅިދ ނެ.ާ ޙަޤީޤަތްާ މީހުންނަށްާ ބަދަލުވެެގންާ މުޅިންާ އުސޫލުތައްާ އޮންނަާ

ތަޚައްސުސުތަކަށްާާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ އިރުަގިއާ މީެގފަހުންެވސްާ  1495އެހެންވީމ ،ާ

އިޙްތިރ މްކުރަްއވ ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ސްޕެލަިއޒޭޝަންތަކަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ބައް ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ދީނީާއެޮގތްޮގތަށްާ މިާ ޚ ްއޞަކޮށްާ އެީއާ ލަވަންޖެހޭނެ.ާ

މ ތްާާ ާމައްސަލަތަކުަގއިާ ކީރިތިާާهللا އެްއވަރުކުރަން.ާ އިންސ ނަކ ާ އެހެންާ

މިީއާާ އެއްވަރުކުރަން.ާ މަޒުމޫނަކ ާ އޮންނަާ ލިޔެފައިާ މީހަކުާ އެހެންާ ޤުރުއ ނ ާ

ކަންތައްތައް.ާާ ހުންނަާ އެބޭފުޅުންެގާ ޢަޤީދ ަގއިާ މިބުނަނީާ ކަންތައް.ާ  1500ނުވެވޭނެާ

ނަންގަވަިއެގންާާއެހެންވީ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ކަންތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ މ ،ާ

ެއވ ހަކަާާ އެހެންވީމ ،ާ ވިޔ ނުދ ކަމެއް.ާ ަވރަށްާ އެއީާ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުންާ

ާމަޖިލީހުެގާޔައުމިއްޔ އަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަންވެެގންާހަމަާދަންނަވ ލީ.

ާ

ރައީާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ކުރުކުރެޭވތޯާާއ ދެ،ާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ  1505ާސް.ާ
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މަސައްކަތްކުރުްއވ ތީެވ.ާާާޙުސެއިންާމުޙަްނމަދުާ އަވަސްކުރަްއވަންާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހާ  ާބަލ ނަން.ާ

ާވ ހަކަެއްއާދަންނަވ ލަންޖެހިއްޖެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނ2ާާީއެހެންނަމަވެސް،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާެއއްާވ ހަކައަކީާކެންދޫ

އަޅުަގނޑަށްާާ ޕޮއިންޓެއް.ާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ ޢަލީާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ

ހަަމާާ ޕޮއިންޓެއް.ާ ޤ ނޫނީާ ފ ހަަގކުރެްއވީާ އެމަނިކުފ ނުާ  1510ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ

ނުކުތ އ ާާ ނިޒ މީާ މިތަންާ އެތަންާ މިޮގތަށްާ ެއޮގތްާ ފ ހަަގކުރުްއވ އިރަށްާ

އަތުެވއްޖެ އޮންނަޮގތުންެވއްޖިއްޔ ާާއެކަންކަންާ އެނޮގފަިއާ އަޅުަގނޑަށްާ މިީއާ ާ.

މިބ ވަތުެގާކަންކަންާއ ދެާކުރިމަތިލ ާޤ ނޫނުތަކުަގއިާއިންތިޚ ބުާޕޮއިންޓްތަކަށްާ

ކަޓްާއޮފްާޕޮއިންޓެއްާވަރަށްާިގނަާތަންތަނުަގއިާހުރޭ.ާދެން،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ާާ ކުރަންޖެހޭނެޭއ ކުރިންާ ޮގތްތަކެއްާ ނިމިާ ޤ ނޫނުަގިއާ ކަމެްއާާނުވަތަާ  1515އޮންނަާ

ަގދައަށްާާ އެހ ާ ެއައށްާ އަދިާ ބުނުމަކީާ މުއްދަތުަގއިކަމަށްާ އެާ ހިނަގންޖެހޭނީާ

ތަޢ ރުޟުކޮށްާއެހ ާބޮޑަށްާއިނދިކޮޅުހަދ ާމިހެންާހަދަންޖެހޭާކަމެއްވެސްނޫން.ާާ

އަޅުަގނޑުާާ ނިމުނީ.ާ ސ ފުކުރީމަާ ބަޙުސްކޮށްެގންާ ވ ހަކަދައްކ ާ އެކަންާ

އޮތްާާ އ ޓިކަލެްއަގިއާ ކީާ ކޮންމެވެސްާާދ ދިފަހުންާ ދުނިޔޭެގާ ހަނދ ނެއްވޭާ

ދެންާ އެއީާ މަރުވީާ އެާ މަރުވީ.ާ މީހެއްާ ކުރިމަތިލީާ އިންތިޚ ބަށްާ  1520ޤައުމެްއަގއިާ

އަނބުރ ާެގންދެވޭނެާމ ާބޮޑުކަމެއްނޫންތޯ.ާއެާއަމިއްލަާއިޚްތިޔ ރުަގއިާއޮންނަާ

އޮތް.ާާ ކަރުދ ހުަގއިާ އެާ ނަންާ އ ނ ެގާ އެހެންނަމަވެސްާ މަރު.ާ ކަމެއްކަމަށްާ

ލި ާ%އޭނައަށްާ ވޯޓުެގާ ވ ހަކަެއއްނޫނ30ާާްބުނީާ އިށީންާ ޮގނޑީަގިއާ އޭނަާ ާ.

ަވކިާާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިހެންާ އެހެންވީމ ،ާ މިދެންނެވީކީއެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ

ވ ނާްާ މިހެންާ ނުވަތަާ ވ ންޖެހޭނޫންތޯއޭާ މިހެންާ އޮތްކަމެއްާ  1525މުއްދަތުތަކެއްާ

ޖެހޭނެާނުޖެހޭނެތޯއޭާބުނުމަކީާމިާމަޖިލީހުަގއިާނުބެނެވޭނެކަމެއްތޯ.ާައޑުަގދަވ ން

ކަމެއްތޯ.ާ ފުރ ލަންޖެހޭާ ނުކުތ އަކުންާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ކަމެއްތޯާ

ބަޙުސްނުކުރެވެންޏ ާކޮންާޑިމޮކްރަސީެއްއެގާ މިތ ާ އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވ ހަކަތޯާދައްކަމުންާދިޔައީ.ާހަމަާސަރުކ ރުންާެގންނަާކަމަކަށްާއ ދެ،ާއ ދެ،ާާ

މި ފެނެއޭ.ާ ތިޮގތްާ ވީ.ާާއަޅުަގނޑުމެނަށްާ ކިހިނެއްތޯާ ތިއްބ ާ ކިޔަކިޔ ާ  1530ހެންާ

މިކަމަށްާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

މިހ ރުާ މިމައްސަލ ަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނ ލަންޖެހިއްޖެހެން.ާ
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ިމާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތް.ާ މައްސަލައެއްާ ކުރިއަށްދ ކަންާ ހުށަހެޅުފައިވ ޮގތަށްާ

ވިސްނ ލަންޖެހޭނެހެާ ދަންނަވ ލީ.ާކަންކަމަށްާ ެއވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ހީވ ތީާ ންާ

 1535ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާމައްޗަްނޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރުވެރިވަޝުކުރިއްޔ ާ އަދިާ ހުރިހ ާާރައީސް.ާ ާންާ

ބޮޑުކަމުން.ާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާާ އަހަންމިއްޔަތުކަންާ ދީެގންއުޅޭާ މިކަމަށްާ ާމެންބަރުންވެސްާ

މިާާއެހެންނަމަވެސް،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެއީާ ފިނިކޮށްލުންާ ހޫނުކޮށްލުމ އިާ ފްލޯާ ާމަޖިލީހުެގާ

ާާ  1540އަދިާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްވެސްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެފަދައިން

ބޮލުފުޅުަގިއާާ ރަީއސްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުންާ ބުއްދިާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ާާ މިދެންނެވީ މިހެންާ އޮތްކަެމއް.ާ ބައެއްނޫންާާއެޅިފަިއާ ޅަާ ައޅުަގނޑުމެނަކީާ

ދ އިރ ެގާާ ކެންދޫާ ބ.އަތޮޅުާ ބަލައިލައިފިންާ އަޅުަގނޑުާ ޅަ.ާ މިތަނަށްާ އެކަމަކުާ

ހުށަހެޅުއްވިާ ހުށަހެޅުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޢަލީާ ތަސްމީންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 1545ޮގތ ާޭއެގާސްކްރީންާވަރަށްާރީއްޗަށްާއަޅުަގނޑުާބަލައިލެްއވިން.ާބަލައިލިއިރުާާ

މިތަނަށްާފެންނަނީ ފުރަތަމައިނުންާ އެންމެާ ޢަލީާ ތަސްމީންާ ާ

ާާ ާާވެދެަވޑަިއެގންނެިވއިރުާރިޔ ސަތުންާކޮންމެވެސް ވ ހަކަެއއްާދައްކަުމންާާކަހަލަ

ެގންދެވި.ާކުއްލިއަކަށްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަާހުއްޓުވ ލ ފައިާތަސްމީންާޢަލީއަށްާ

ައޙްމަދުާާ އަްއސަވ ާ އަޙްމަދު،ާ ތިއިންނެވީާ ފުރުޞަތު.ާ ސްާާއެއްވެާދެއްވީާ

ހިނަގިއެގންާާކަރުދ ސްކޮޅެާ ކަންތައްާ މިއީާ ދިއްކުރެއްވިންތޯާ ފަހަތަށްާ  1550އްާ

ފަހަރެްއަގިއާާ އިނޭގތޯ.ާ ތަންކޮޅުާ ފެނުނުާ ލޮލަށްާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ދިޔަޮގތަކީ.ާ

އެހެނަސްާ މަޢ ފުއެދެން.ާ އެކަމަށްާ މިހުރީާ އަޅުަގނޑުާ ކުށްބަހަކަށްެވއްޖިއްޔ ާ

ފޫޓުތަކެއް މ ދިުގާ ކުރިމަތީަގއިާ މިާމަންޒަރާުާއަޅުަގނޑުެގާ ާނެތުމ ާއަޅުަގނޑުާ

ކެކޭާ ލޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކިރިޔ .ާ ހަމަާ އިނދެވުނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފެންނ ތީާ

ބޭނުންވަނީާ އެހެނަސްާ ދިޔަވަރުންވެސް.ާ ހޫނުވެެގންާ މިތަންާ  1555މިތަނުަގއިާ

ކުރިއަށްާއޮތްތ ނަގިއވެސްާޤ ނޫނެއްާބުނ އިރުާޤ ނޫނުެގާެއމ އްދ .ާއަޅުަގނޑުާާ

ން.ާއެހެންވެާއަޅުަގނޑުާެއއްޗެއްާނުބުނެވެސްާމިހުރީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާބަލައިފި

ިގނަާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ނުކޮށްދެވުނު.ާ ހ މައެއްާ މ އްދ އެއްާ އެާ ޤ ނޫނުެގާ

ބޭފުޅުން.2ާާާާއަނެއްކ ާއިއްތިފ ޤުންެވސްާއަޅުަގނޑުާކައިރީާމިތިއްބެވީާޤ ނޫނީާާ
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އެ ިގނަފަހަރުާއަހ ލެިވއްޖެާކޮންާމ އްދ އެްއަގއިތޯާއިންނަނީާ ާާވަރަށްާ  20ާާ1560ބުނ 

ހ ވަހ ވ 10ާާާާާާނޫނީާާދުވަސް ހަމަާ މ އްދ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދުވަސް.ާ

އަޅުަގނޑަކަށްާއަޅައެްއާނުަގތް.ާފަހަރެއްަގއިާވެދ ނެާނޫާޤ ނޫނުއަސ ސީކަމަށްާާ

ނާޫާ އޭެގާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާ ފެހިކުލައިެގާ

ާާ އެހެންވީމ ، ބ އްވަން.ާ މިތ ނަގިއާ އެކަހަލަާާއަޤ ނޫނުއަސ ސީވެސްާ ޅުަގނޑަށްާ

 1565ދިމ ވިޔަސްާބަލައިލަންާފަސޭހަވ ނެ.ާދެން،ާތެދުފުޅެއްާއަތޮޅުވެރިޔ އަށްާާާާކަމެއް

ޤ ނޫނުެގާާ ނުލެވޭނެާ ބ ރެްއާ މީހ އ ކަށްާ ރައްޔިތުާ ބުނެވޭނީ.ާ ހިފ ށޭާ ވަލުަގއިާ

ބޭނުންާނެތިއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުާބ.އަތޮޅުާ

ޢިާ ދ އިރ ެގާ ނަންާކެންދޫާ ފަހުންާ އެާ ޢަލީާ ތަސްމީންާ މެންބަރުާ އްޒަތްތެރިާ

ާާ ާާއަނބުރ  އެާކަންތައްާައވަސްކުރަންާއެބޭފުޅ ެވސްާއުޅުއްވ ކަންާެގންދެވީތީވެ

ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ ވ ހަކަތަކެއްާ މ ިގނަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ  1570ހ މަވެއްޖެ.ާ

އޮތްާާކ ކަށްދައް ކުރިއަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތިން.ާ ިމަވުގތުާ ތ ނަގިއާާދެންާ

މިކަހަލަާކަންތައްތައްާފ ހަަގކޮށްލައްަވއިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާޅަކުދިންނަށާްާ

މީތާިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނުވަތަާ ޅަާ ދުވަސްިވޔަސްާ

ނުޮގބަލަ ޒުވ ބަކަށްާ އޭރުންާ ފަސޭހައިންާއިލަން.ާ ވަރަށްާ މިާ ސްާ

ހޫނުކޮށްލަންާ މެޗެއްާ ޔަޤީންާ ހަމަާ ޔަޤީނާްާާާނިމުނީސްކަންނޭނެގ.ާ  1575ހަމަާ

ބޭފުޅުންާާ ތިއްބެވިާ ރެފްރީކަންކުރިްއވ ފައިާ ރެފްރީއަކަށް.ާ ހަމަާ އެނިގލައްވ ނެާ

އެ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ތިއްބަވަފ ނެކަަމށްާ މެޗްާާފަހަރެއްަގއިާ ހެންވީމ ،ާ

ހަމަާކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ މަޖިލީހަށްވެސްާ ހަމަާ ރެފްރީއަށް.ާ ހަމަާ ނީވެސްާ

ރައީސަށްކަން ހަމަާ އެހެންާކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ާ

 1580ބޭފުޅަކުާނުވަތަާއެހެންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާޤަބޫލުާނުކުރިކަމުަގިއވިޔަސްާާ

ހޫނުކޮށްލުމ ާާ ފްލޯާ މިާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންާ ޤަބޫލުކުރަމޭާ އަޅުަގނޑުާ

ާފިނިކޮށްލުންާއޮންނަނީާހަމަާތިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާއަތްޕުޅުަގިއކަން.ާާ

ާ

ދ އިރ ެގާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  މެދުހެންޭވރުާ ނުކުތ ެއއްާ އަޙްމަދުާާާނިޒ މީާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 1585ާއ ޒިމް.ާޢަލީާއ ޒިމްާ

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމަޢުޟޫޢުނާްާއްާމިނެީގާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާމިއ ދެ،ާައޅުަގނޑު.ާނިޒ މީާނުކުތ އެާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ނުދަންނަވ ާާާާއްކެުވްނ:ޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެާ ެއްއޗެއްާ ރިޔ ސަތުންާ މިާ ހަމަާ ވަޑަިއަގންނަވ އިރުވެސްާ  1590ބޭރަށްާ

ާއިންނެވީމަާެއކަމ ާކަންބޮޑުެވެގންާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާ

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވ  މެންބަރުެގާ ިމާޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިކަންާ  1595ހަކަފުޅުަގއިާ

ާމަޢުޟޫއަށްާއެްއޗެއްާވިދަޅުވެފައިާވ ހަކަާކުރުކޮށްލަދެްއވުންާެއދެން.ާ

ާ

ނިޒ މީާާމައްޗަްނޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ އ ޒިމްާ ޢަލީާ ދޯ.ާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ އަޚްާ އަޅުަގނޑުެގާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާވ ނެކަންވެސްާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގ.ާނިޒ މީާނުކުތ އެްއޮގތުަގއިާާނުކުތ ާނަންނަަގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާާ

ބައްލަވ ލިޔަސްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ބައްލަވ ަގތަސްާ  1600ތިބޭފުޅުންާ

މިކަންތަްއާާ ައޅުަގނޑުާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ މައްސަލަެއއްާ

އިޞްލ ޙުތަކުރ ރުވަމު މިކަންތަްއތައްާ މަޢުޟޫޢުންާކުރެްއވުމަށްޓަކަާންދ ތީވެާ އި.ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއކަމަކު،ާ އެނޭގ.ާ ބޭރުވ ކަންެވސްާ

ާާ މި އަނެއްކ ާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިލައިފިން.ާަގނުފެނުނީތީވެާ ފޮތްވެސްާ ވ އިދުާ

ާާ މި ފ ހަަގކޮށްލަންާގައިދުަވހުތެރ20ާާޭއެކަންތައްތައްާ އެވ ހަކަާ ދެން،ާ  1605ތޯ.ާ

ނެިގ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ އެހެންާ ކުރިއަށްާާއަޅުަގނޑުާ ކަުމަގިއިވޔަސްާ

ހަަމާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބިލުތައް.ާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ އޮންނ ނެާ އޮތްތ ނަގއިާ

ހުރިހ ާާ ބޭފުޅ ވެސްާ އަނެއްާ މިބޭފުޅ ވެސްާ ހުށަހަޅަން.ާ ބިލުާ ބޭނުންވ ނެާ

ދިޔައިމަާ ނުކުތ ެއްއެގތެރެއަށްާ ނިޒ މީާ ެއކަމަކު،ާ ބޭނުންވ ނެ.ާ ބޭފުޅުންވެސްާ

ރައްޔިތުންެގތެ ކަންތައްތަްއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބައިަވރުާ ވަރަށްާ މިައއީާ  1610ރޭަގއިާ

ކިޔަިއެގން ދައްކ ފައިާާކޮށްދޭނަމޭާ ާާހުވަފެންތަކެއްާ ނުކުރެިވާާ. ެއކަންތައްތައްާ

ނުދ ނެ.ާ ކަމަކުާ ކޯޅުނީމަާ ކޯޅޭހެންާ ބުޅ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިތަނުެގތެރޭަގިއާ

ިމވ ހަ މ ދިުގެވއްޖެވެސްކަންނޭނެގއެހެންވީމ ،ާ އެހެންވީމ ،ާާާކަާ މިހ ރުެވސް.ާ
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ދިއުމަށްޓަކަިއާާ ކުރިައށްާ މަސައްކަތަިއެގންާ ކުރުކޮށްލ ފަިއާ އަޅުަގނޑުާ

 1615ާޖ ަގދޭނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ވ ހަކަފުޅުަގިއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުެގާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މައްޗަންޮގޅީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ވިދ ޅުވީ ވ ހަކަާ އެދިވަޑަިއެގންާ މަޢ ފަށްާ ވިދ ޅުެވވިއްޖިއްޔ ާ މ ާާކުށްބަހެއްާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިާ އުފ ވެއްޖެ.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

މަޢ ފުވެސްކޮށްފިން ާއެދިަވޑަިއެގންނެިވޮގތުެގމަތިންާ މެންބަރާުާާ  1620ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވިދ ޅުވެފަިއވ ތީ މިއަރުވަނީާކުށްބަހެއްާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ާ.

ާއަޙްމަދުާދީދީ.މައްޗަންޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާާޝުކުރިއްޔާ ާމައްޗަްނޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ޮގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ އަވަސްކުރުމުެގާ އަމެންބަރުވެސްާ ވ ހަކަފުޅުާ ނެންެގވިާ އެާ  1625ާނބުރ ާތުންާ

އެމަނިކުފ ާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަާެގންދަވ ފަިއވ ތީާ އަޅުަގނޑުާ ޙ ލުާ ޝުކުރުދަންނަވ ާ ނަށްާ

ޤ ނޫނަ މިދަްއކަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވޭ.ާ ކުންާދަންނަވ ލަންާ

ރައީސުލްޖުމް ވ ހަކަ.ާާޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ބ ރެއްެގާ ދީފަިއވ ާ ހޫރިއްޔ އަށްާ

ހޫރިއްޔ އަށްާލިބިފަިއވ ާާާހުށަހެޅުމަކީާެއއީާރައީސުލްޖުމްމަޖިލީހަށްާނަންފުޅުތައް

 1630ނޑުމެންާބ ރުތަްއާވަކިވެެގންާޮގސްފަިއވ ާބަޔަކުާއަޅުަގނޑުމެންާބ ރެއް.ާއަޅުަގ

ެއާ ނޫންޮގތަކަށްާ ދީފަިއވ ޮގތަށްާ އެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ބ ރުތައްާ އެާ

ތެދެންމާެާ ނުކުރެވޭނެ.ާ މަސައްކަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެނަކަށްާ ނިުގޅަިއަގތުމަކަށްާ

ޤ ނޫނެްއަގިއާާދުަވސްެގތެރޭަގިއާހުށަހެޅުްއވުމަށްާނަންފުޅުތައ20ާާާާްވިދ ޅުެވއްޖެާާ

ާާ އިތުރަށް އޭެގާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާލިޔެވިފަިއވ ާ މިތަނުަގއިާ

ދ އިރ ެގާާއަ ަމތިވެރިާ ބޭފުޅެއްާ ގ ތްާ ވަރަށްާ ައދިާ ައވަށްޓެރިޔ ާ  1635ޅުަގނޑުެގާ

މެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙަންމަދުވެސްާވިދ ޅުވެއްޖެާއަބުރ ާނުެގންދެވިާބޭފުޅަކުާާ

އޮވެާ ނަންފުޅުާ އ ންމުާއަވަހ ރަވީމަވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދިޔަވ ހަކަ.ާ ެގންާ

ލިޔުނީވެސްާާ ނުެގންދެވޭނެކަމަށްާ އަނބުރ ާ ނަންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބެހޭާ އިންތިޚ ބ ާ

ވ ހަކަދަްއކަވ ފައި.ާާ ޙ ދިސ ތަކަށްާ މިދެންނެވިާ ބަލައިާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ މިދެންނެވިާ

އެއްވެސްާާ ނެތޭާ ނުެގންދެވޭނެކަމަށްާ އަނބުރ ާ ވ ހަކަައކީާ މިއުޅޭާ  1640ދަންނަވަންާ
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ލިޔެފެާޤ ނޫ ރައީސުލްޖުމްނެއްަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ެއާާކ ެއއް.ާ ހޫރިއްޔ އަށްާ

ެއޮގތުަގިއާާ އެާ އިޚްތިޔ ރުާ ހުށަހެޅުމުެގާ ނަންފުޅުތައްާ އިޚްތިޔ ރުާ ލިބިެގންވ ާ

ކަމެކޭ.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ހަމަގައިުމވެސްާ ެއއީާ ެގންދިއުމަކީާ ބ އްަވއިެގންާ

އެ ައއިޓަމުަގއިވެސްާ އޮތްާ ދެންާ ދަންނަވ ނީާ ހަަމާއަޅުަގނޑުާ އޮތީާ

ނަންފުޅެއާްާރައީސުލްޖުމް ެއހެންާ ެގންދަވ ފައި.ާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅެއްާ  1645ހޫރިއްޔ ާ

ައަވސްކުރުމުެގޮގތުންާ މަސަްއކަތްާ އެހެންވީމ ،ާ ަމއްސަލައޭ.ާ ހުށަހެޅުއްވުމުެގާ

ތަސްމީނާްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ޔަޤީންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެޮގތަށް ރޫޙުގައިާ އެާ ހަމަާ ެއއްބަސްެވަވޑައިަގންނަވ ނެކަން.ާާޢަލީވެސްާ ާ

ާާ މި އަޅުަގނޑ2ާާާާުއެހެންވީމ ،ާ ެއއްސެވުމަށްާ ވޯޓަށްާ އެކީަގއިާ މައްސަލައަށްާ

ދަްއކ  އޭަގއިާ އިތުރަކަށްާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1650ނެާދަންނަވަމޭ.ާ

ރައީސުލްޖުމް ނެތޭ.ާ ނަންފުޅުތައްާވ ހަކަެއއްާ ބ ރެކޭާ ލިބިެގންވ ާ ހޫރިއްޔ އަށްާ

ށަހެޅުއްވުން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކަމަކީާނަންފުޅުތައްާފ ސްކުރުމޭ.ާމަޖިލީހަށްާހު

އަނބުރ ާާއެހެންވީ ހުށަހެޅުމަށްފަހުާ ޤ ނޫނެއްަގިއާާމ ،ާ ނުެގންދެވޭނެކަަމށްާ

ެގންދެވޭނެއޭ.ާާ ލިޔެފައިާނުވ ހ ހިނދުާއެމަނިކުފ ނަށްާއަނބުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެކަންާ ރޫޙުަގއިާ އެެގންދެވިާ ކުރިންވެސްާ ހަމަާ ެގންދަވ ނެކަމ ިއާާއެހެންވީމަ،ާ ާ1655 

އަނެްއކ ާާ ވ ހަކަވެސްާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ އެްއސެވުމަށްާ ވޯޓަށްާ އެކީަގއިާ

ޤަބޫލުކުރަމުނާްާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްދެއްވ ނެކަިަމަށްާ އެކަންާ އެޮގތަށްާ މަނިކުފ ނުާ

ފ ހަަގކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މީގެއިތުރަށްާ އަދިާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅު މީެގކުރިންވެސްާ އެމް.އެމް.ޭއެގާާބޭނުންވޭ،ާ މަޖިލީހުަގިއާ ަގނޑުމެންެގާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހަނދ ންވަނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ މައްސަލ ަގއިާ  1660ަގވަރުނަރުެގާ

ނަންާހުށަހަޅުއްވ ާއަނބުރ ާެގންދަވ ފައިވޭ.ާޭއެގކުރީަގއިާހިޔުމަންާރައިޓްސްާާ

ކޮމިޝަންެގާޤ ނޫނެްއެގާަމްއސަލ ަގިއވެސްާހަމަާއޭރުާހުންނެވިާރަީއސްާނަންާ

ބަިއަވރުާާހުށަ އެތައްާ މިކަހަލަާ އަދިާ ެގންދެވުމ އިާ އަނބުރ ާ ހަޅުއްވ ާ

ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނިމިެގންދިޔައިރުވެސްާ މުއްދަތުތަްއާ ކަންތައްތަކެއްާ

އެޮގތަށްާާ ހަމަާ ބޭފުޅުންާ ދަްއކަވ ާ ެއވ ހަކަާ މިހ ރުާ ހަމަާ  1665އޭރުވެސްާ

ހަމަގައިމުންވެާ ެގންދިޔަކަންާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްތަކެްއާ ސްާާވ ހަކަދަްއކަވ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާތިބިާމީހުންާހަނދ ންާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމަ،ާމަޖިލީހެއްެގާާ
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ކުރީަގިއާާ ަވރަކަށްާ މަޖިލީހެއްެގާކޮންެމވެސްާ ކޮންޓިނިއުޓީވެސްާއޮންނަންޖެހޭ،ާ

ތިބެފައިާ ހަމަާ މަޖިލީހުަގިއާ ބަލ ލަންޖެހޭ.ާ ެއބަާ ކުރިޮގތްވެސްާ ކަންތައްތައްާ

އެްއޮގތް، އެއްދުވަހުާ ހެއްދެވުމަކީާާާކުއްލިައކަށްާ އަނެްއޮގތްާ  1670އަނެއްދުވަހުާ

ެއކަންާ މިވ ހަކަދައްކ ާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހަމަގައިމުންވެސްާ

އެީއާާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ މެންބަރުންހެންާ މަޖިލީހެއްާ ރައްޔިތުންެގާ ހަރުދަނ ވެެގންާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެޮގތުންާ ދަންނަވަން.ާ ހަމަާ ކުރަންވ ނެކަމެއްނޫންކަމަށްާ

ެގންދަވ ާާދަން އިޢުތިރ ޟުކުރަްއވަމުންާ މިޮގތަށްާ ހަަމާ އޭރުވެސްާ ނަވ ލަނީ،ާ

 1675ބޭފުޅުންާވަޑަިއަގތީމަާހަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާލިބިެގންވ ާބ ރެކޭާހަމަާ

ޤ ނޫނަކުންާާ އެހެންވީމަ،ާ ދައްކަވ ނެކަމަށް.ާ ވ ހަކަފުޅުާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ވިދ ޅުެވާ

ާ....އަނބުރ ާނުެގންދެވޭނެކަމަށްާނުބުނ ހ ހިނދަކު

ާ

މެންބަރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 1680ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނުކުތ ެއްއާާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާ ނިޒ މ ބެހޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާރުާޢަބްދުމެންބަާ އިލެކްޝަންސްާާމިނަގ ލީާ މިވ ާ ކުރެވިފައިާ އެޖެންޑ ަގއިާ  1685ާމިތ ނަގއިާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބޭފުޅެއްެގ މީަގިއާާކޮމިޝަނަށްާ މައްސަލ ަގއި.ާ ެގންދެވިާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅުާ

އެބޭފުޅ ާ ރައީސުލްޖުމްހުރިްއޔ އަށް،ާ އެއީާ ރިޔ ސަތުންެވސްާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ

ެގންދަންވެެގންާާހުށަހަޅުއް އަމިއްލައަށްާ ނަންފުޅުާ އޮތްާ ވ ފައިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މަށްޗަންޯގޅިާ ެއކަމަކު،ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ކަމަށް.ާ

ޮގތަށް.ާާ ޮއޅުވ ލެވޭާ މުޅިންާ އެވ ހަކަާ މިހ ރުާ އެވިދ ޅުވަނީާ  1690މެންބަރުާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަިމއްލަައށްާއެނަންާެގންދެޭވޮގތަށް.ާާ

ާ

ާ

ދައްކަވ ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުން ެމންބަރަކުާ ޮގތުންާ އޮންނަާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ނިޒ މ ބެހާޭާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުަމށްާ ޮގތުންާ ރައްދުދެއްވުުމެގާ  1695ވ ހަކަފުޅަކަށްާ
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ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މަށްޗަންޯގޅިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ނުނެންގެވޭނެ.ާ ނުކުތ އެއްާ

މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާާ އަޅުަގނޑުާ 30ާނިންމަވ ލެްއވުމަށް.ާ މިނެޓްެގާާ

ާހުސްވަުގތުކޮޅަށްާދ ންާޖެހިފައިވެސްާއޮތުމ އެކު.ާާ

ާ

 1700ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލީާޤ ނޫނަކ އިާޙަވ ލ ދެއްވ ާމިތ ާބަޙުސްަގިއާާާމަށްޗަްނގޯޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ

ާެވާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވީމަ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާދުވަސްާލިބިފަިއވ ކަމަށްާވިދ ޅ20ާާުާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުދީދީާ

ނިުގޅަެއްއާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޤ ނޫނަކުންެވސްާ ބ ރެއްާ ލިބިދީފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ނުަގނެވޭނެޭއ.ާއަނބުރ ާނުެގންދެވޭނެކަމަށްާއެްއވެސްާޤ ނޫނެއްަގއިާލިޔެފަެއްއާ

ާާ ވިޔަސްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާނުވޭ.ާމުއްދަތެއްާދެވިފައިވަނީާވަކިާދުވަހެްއކަމަށް

އެޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙައްޤުާ ލިބިދީފައިވ ާ  1705ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އެީއާާ ޙައްޤެކޭާ ލިބިފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެއޭ.ާ

ނަންފުޅުތައްާހުށަހެޅުއްވުން.ާއެހެންވީމަ،ާއެޙައްޤުާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާއެހެންާާ

ާާ އޮންނ ނެއޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާނެތޭާވަކިާމުއްދަތެްއ،ާއޮތްހ ދުވަހުާއެޮގތަށް

ދުވަސްކަމަށްާއަނބުރ ާެގންދެވޭނީާލިޔެފައެއް.ާއެހެންވީަމ،ާއެވ ހަކަާހަމ20ާާާަ

ހަަމާ މެންބަރަށްވެސްާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ އަދިާ  1710ފ ހަަގކުރަމުންާ

ެއކަންާ ނަންަގވަިއެގންާ ފުރުޞަތުާ ބޭނުންފުޅުވިްއޔ ާ ދެްއވަންާ ރައްދެއްާ

ބޭފުޅެްއވީމަާ އ ާ އެއީާ ދަންނަވ ލަމުން.ާ ހަަމާ ވ ހަކަވެސްާ ކުރެްއވޭނެާ

ދަންނަވ ލަމުންާ އެވ ހަކަވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ކަންނޭނޭގ.ާ އެނިގވަޑައިނުަގތީާ

ާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާ1715 

އަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ 30ާޅުަގނޑުމެންާ މިނެޓްެގާާ

ޕ ޓީތަކުެގާާ ސިޔ ސީާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ މިދަނީ.ާ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްާ

މެދުަގއިާމިާހުސްަވުގތުކޮޅުާތެރޭަގއިާވ ހަކަދަްއކަވ ާިމއަށްާކޮންމެވެސްކަހަލަާާ

ޙައްލުތަކެްއާމިއަށްާެގނެސްދެްއވ ނެކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާދެންާބައްދަލުކުރ ނީާާ

 1720ާން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.މިނެޓްފަހ30ާު

ާ

ާ]11:00ނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާ[
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ާ

ެގންދަން.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުރިއަށްާ ފަށައިެގންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާ.`

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ބިލަތްދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ  1725އަޅުަގނޑުާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށް.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމިޮއތީާާާންބަރުާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާމެާ

ދެވަނަާާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެޖެންޑ ަގއިާ އ ދެ،ާ އެޖެންޑ ެއއް.ާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއޮންނަނީާ ބުނެފައިާ  1730އައިޓަްމަގއިާ

ާޤ ނޫ 168ާނުއަސ ސީެގާ ޮގތުެގމަތީންާާާ ަގިއވ ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ޤ ނޫނުާާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ

ާާ 2008/8ާާނަންބަރު ޤ ނޫނުެގ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންާ މ އްދ ެގ4ާާާާ،ާ ވަނަާ

ހުށަހެޅުއްިވާާ މަޖިލީހަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތުެގމަތީންާ ަގިއވ ާ )ނ(ާ

އަޙްމަދުެގާނަންފު މަޢުރޫފްާ އަލްފ ޟިލްާ މއ.ހައިވަކަރުޭގާ ތެރެއިންާ  1735ޅުތަކުެގާ

ނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގންދަވ ާއެނަންފުޅުެގާބަދަލުަގއިާސ.ަމރަދޫފޭދޫާބަީގޗ ޭގާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންފުޅުާ ޝ ޙްެގާ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ

މަޖިލީހުން ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ނަންފުޅުތައްާ ހޮއްެވިވާާާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމެުވން.ާ ޮގތެއްާ ބެހޭޮގތުންާ ފޮނުވުމ ާ މިނަންފުޅުާ ކޮމިޓީއަށްާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ކޮިމޝަނުެގާ އިލެކްޝަންސްާ )ށ(29ާާާާރައީސް،ާ މ އްދ ެގާ  1740ވަނަާ

ޮގތުެގމަތީންާ ަގިއވ ާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ އޮންނަނީ،ާ ބުނެފައިާ ަގއިާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ އްދާ 296ާާޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ދަށުންާވަނަާ )ށ(ެގާ ެގާ

ބ އްވ ާ ޖަލްސ ާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ފުރަތަމަާ އިންތިޚ ބުކުރެވޭާ

ާ ފެށިެގންާ 20ާދުވަހުންާ ހިމަނަންާާ ކޮމިޝަނުަގއިާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ

މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނަންތައްާ ހުށަހަޅ ާ  1745ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއަދުާފޮނުވަންވ ނެއޭ.ާ ރައީސްާ ތްތެރިާ

ކިޔ ލުމުން،ާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެޖެންޑ ާ ދެއްވ ފަިއވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިސްނުނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކިޔ ލުމުންާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ޮގތުަގއި 29ާާާާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ އެބުނ 1ާާާވަނަާ ަގއިާ
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މިމަ މިނަންާ ފ އިއިތުވެފަިއވ ތީވެާ ނޫނިްއޔ ާާމުއްދަތުާ ފ ސްކޮށްެގންާ  1750ޖިލީހުންާ

ކޮމިޝަނަށްާނުފޮނުވޭނެކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ބޭނުންވޭ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ިވސްނުނުހިނދުާ އަޅުަގނޑަށްާ މިޮގތަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހަށްާކަމެއްާހުށަހެޅުމުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮމިޓީއަކަށްާ

ފޮނު ކުރީަގިއާާއެކަންާ ފޮނުްއވ ފައިވ ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުާ ވިދ ނެ.ާ

ވަނީާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ ނަންފުޅުާ ފަސްާ  1755ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ

ސިޓީފުޅުަގިއާާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފޮނުވ ފަިއ.ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ

އެދިަވޑަިއެގންނެވުުމެގާާ އޭނަާ ެއއްބޭފުޅަކުާ މިހ ރާުާވިދ ޅުވެފައިޭވ،ާ މަތީންާ

އަޅުަގނޑުާާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދަވ ފައޭ.ާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅުވަނީާ

މަޖިލީހ ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނުވަތަާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ނަންފުޅާުާ ބޭފުޅުންާ ހަތަރުާ އޮތްާ ބ ކީާ މިހ ރުާ ސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ  1760ކޮށްލަންާ

ދެން ެގންދަވައިފިްއޔ ާ އަނބުރ ާ ާއެބޭފުޅުންާ ހަދ ނީ.ާާާ ކިހިނެއްތޯއޭާ

ނުވަތަާ ނުބ އްވ ތޯއޭާ ކޮމިޝަނެްއާ ިއލެކްޝަންާ ތިބެންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މުޢައްސަސ އެްއާާ ނަމުަގިއާ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ ޤައުމުަގއިާ

ޖެހުނީާ ކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުތިބޭނީތޯއޭ.ާ މެންބަރުންާ އެކޮމިޝަންަގއިާ

ޢިއްޒަތްތެ ެގންދަން.ާ ިމާާވިސްނުންތެރިކަމ ެއކުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ  1765ރިާ

ބޭނުންވޭާ ެގންނަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ބަހުނ296ާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޞަރީޙަާ ވަރަށްާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މެންބަރުނާްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ބުނެފައިވޭާ

ފުރަތަމަާއިންތިޚ  ބ އްވ ާ ާާހޮވުމަށްާ 2009ާާާާބު ވަނަާދުވަހުެގ15ާާާާފެބްރުވަރީ

އެންމެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބ އްވަންވ ނެިެއޭ.ާ  1770ކުރިންާ

ތ ރީޚްަގިއާާ ބުނެފައިވ ާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިތިބީާ އައިސްފައިާ ހޮވިެގންާ

ބޭއްވުނުާއިންތިޚ ބަކުންނެއްާނޫން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ،ާާ

ާާޢިއްޒަތްތެރި ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރައީސް،ާ ވަރަށ268ާާާާްާ ނަންބަރުަގއިާ ވަނަާ

ޞަރީޙަާބަހުންާބުނެފައިާއެބަވޭ،ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހަދ ާެއންމެހ ާޤ ނޫނުތައްާ

ޮގތުެގމަތީނޭ.ާ ބަޔ ންވެެގންވ ާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ  1775ހަދަންވ ނީާ

ފުރިހަމަކުރަންވ ނެއޭ.ާާ ކަންކަންާ އެންމެހ ާ ލ ޒިމުކުރ ާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީންާ
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ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފްވ ޮގތަށްާހަދ ާކޮންމެާޤ ނޫނެއްާނުވަތަާޤ ނޫނަކުންާމި

ސުވ ލުކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެއްޗަކަށޭ.ާ ބ ޠިލުާ ވ ނީާ ިވޔަސްާ ބައެއްާ

ބ ޠިލުާާ އެއީާ އިންތިޚ ބުާ މިކުރިމަތިލީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ

ާާ ބޭއްވުނީ ެއއިންތިޚ ބުާ 15ާާާާއިންތިޚ ބެއްތޯއޭ.ާ  1780އިތޯއޭ.ާާަގ2009ާާފެބުރުއަރީ

ތ ރީޚްތަކަކީާާ އެކަނޑައެޅިފައިވ ާ ދިމ ވުމުންާ ކަންކަންާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ވެއްޖެނަަމާ އެްއޗަކަށްާ މުސްތަޙިއްލުާ ޢަމަލުކުރުންާ އެއީާ

ހޯދަންޖެހޭ.ާާ ޙަްއލުާ ޭއެގާ އެކަންކަމަށްާ ވިސްނ ާ ފުންކޮށްާ އެކަންކަމަށްާ

ފޮނު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސް،ާ ނަންފުޅުތަްއާާޢިއްޒަތތެރިާ އްވ ފަިއވ ާ

ނޫން.ާ ތ ރީޚެްއަގއެްއވެސްާ ބުނެފަިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ  1785މިފޮނުވިފައިވަނީާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއ29ާާާާއެއީާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނ ބެހޭާޤ ނޫނުެގ

ބުނެފައިވ ާތ ރީޚްެގާދަށުން.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ެގާވަނީާާ

ަގިއާބުނެފައިވ ާޮގތަށްާއެނަންފުޅުތައްާމިމަޖިލީހަށާްާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(29ާާ

ފޮނުވ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާފޮނުްއވުނުާބޭފުޅުންާއެކިެއކިާސަބަބުތަކ ހުރެާާ

 1790އެނަންތައްާއަނބުރ ާެގންޮގސްފިނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއިލެކްޝަންސްާާ

ނަން ބޭފުޅުންކޮޅެްއެގާ އަލުންާ އެކުލަވ ލުމަށްޓަކައިާ މިމަޖިލީހަށާްާކޮމިޝަނެއްާ ާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ބޭފުޅަކީާ ފޮނުއްވ ާ އެމަޖިލީހަށްާ އަންނަން.ާ

ިމއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމ އެކު،ާ

އެއީާ ޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ ބެހޭޮގތުންާ މިވ ހަކައ އިާ މިދެކެވޭާ މިމަޖިލީހުަގއިާ

 1795އަޅުަގނޑުމެންާެއޮގތަށްާކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާއެކަންާާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަދައްކަުމންާ މިމޭރުމުންާ އަދިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަނ29ާާާަދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނ ބެހޭާޤ ނޫނުެގާާ

ާާ ބުނެފަިއވ  އެކަނ20ާާާްމ އްދ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަވުމުންާ ދުވަސްާ ަވނަާ

ާާ ފޮނުވުމުންާމިހ ރުާއެޖެންޑ ަގއިާބުނެފައިވ ާޮގތަށްާާނުކޮށްާމިމަޖިލީހަށް ނަންާ

މެންބަރަކުާ އެާ އެބުނަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަަގިއފިނަމަާ ވޯޓެއްާ  1800އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤަބޫލާުާ މެންބަރަކުާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވަތަާ ޤަބުލުކޮށްފީމޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދ ން އެމަރުޙަލ އަށްާ ހީވަނީާ އަޅަުގނޑަށްާ ނުކުރ ނަމޭ.ާ ޖެހެނާީާމަޖިލީހަށްާ

ނިންމިދ ނާެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިރ ސ ކުރުަމށްފަހުގައިކަން.ާ ޮގސްާ ކޮމިޓީއަށްާ
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އެކޮމިޓީައކީާމުޅިާމިމަޖިލިސްާކަމުަގިއވެސްާެއޮގތަށްވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންކަމ އެކު،ާ ެގންދެވިދ ނެ.ާ  1805މަސައްކަތްާ

ޚުދޫ ޤ ނޫނީާ މިކަމަކީާ އޮތްާދަންނަވ ނީާ ހިނގ ފައިާ ރަނަގޅަށްާ ތެރޭަގއިާ ދުެގާ

ދައްކަވ ާާ ކަމަކަށްާ ހިނގ ފަިއވ ާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ކަމެކޭ.ާ

ވ ހަކަފުޅުތަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާތ އީދެއްާނުކުރެވޭ.ާއަޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުާތަފ ތު.ާ

ޝުކުރިއްޔާ  ބޭނުންކުރަން.ާ ފުރުޞަތުާ އެވ ހަކަދަންނަވ ލުމަށްާ ާާއެހެންކަމުން،ާ

 1810ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

އިލެކްޝަންސްާާާނޮޅިވަރަންާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

4ާާާާކޮމިޝަންެގާޤ ނޫނުެގާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާމ އްދ ެގާރޫޙަށްާބަލ އިރުަގިއ11ާާާާވަނަާމ އްދ އ އި

ޢިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފެންނަނީާ ބޭފުޅަކުާާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އްޒަތްތެރިާ

ާާ  1815ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއަލުނ15ާާާްތަނ ޒިލުެވވަޑައިަގތުމުންާއެބޭފުޅެއްެގާނަންފުޅު

ރޫޙ ިއާ މިމ އްދ ެގާ އެީއާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ފޮނުވިދ ނެކަމަށްާ

މިކަންާާ ބަލ ިއރުވެސްާ ރޫޙަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އަދިާ ރޫޙ އިާ މިޤ ނޫނުެގާ

ވަނ4ާާާާަްއވ ނެާބޭފުޅެްއެގާޮގތުަގއިާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަންެގާޤ ނޫނުެގާާކުރަ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއަވނީާ ަގއިާ )ށ(ާ އަދިާ ަގއިވ ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

ހޮވިވަޑަިއަގންނަވ ާާ އެކޮމިޝަނަށްާ އަދިާ ވ ތީއ އިާ  1820ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމަށްާ

އެކޮމިޝަނުންާާ ސަބަބަކ ހުރެާ ެއއްެވސްާ ބޭފުޅަކުާ

ކިވެަވޑަިއަގތުމަށްފަހުަގިއވެސްާއަލުންާނަންފުޅުާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުވެސްާާވަ

ރިޢ ޔަތްކޮށްދިނުމަށްާ ިމކަންތައްތަކަށްާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ތީވެާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

މިބުނަނިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ އެދެން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

އިލެކްޝަންާާ ޮގތުެގަމތީންާ ޤ ނޫނ އިވ ާާޤަނޫނުއަސ ސީަގއިވ ާ  1825ކޮމިޝަންެގާ

ފޮނުވޭނީ.ާ ނަންފުޅެއްާ ޮގތުެގމަތީންނޭާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ ޮގތުެގމަތީންނޭ،ާ

އހެންވީމަ،ާޤ ނޫނުަގއިާމިކަންތައްތައްާއޮތީާމިހެން.ާދެންާމިއަދުެގާކުރީަގިއާާ

ހިނގ ދިޔަާއިންސިޑެންޓްތަކުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސ ާމުޚ ޠަބްކޮށްާތަންކޮޅެްއާާ

ބަ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާބ ރަށްާ ަވނީ.ާ ދެންނެވިފައިާ އެއްޗެހިާ ެއްއާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ ިއރ ެގާ ވައިކަރަދޫާ އަދިާ އަރިހުންނ އިާ ރައީސްެގާ  1830ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްެގާއަރިހުންާއަޅުަގނޑުާމަޢ ފަށްާއެދެން.ާ

ާ

ދ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނޮޅިވަރަންާ ެމންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ ާ އިރ ެގާ

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ޝުޢޫރުތަކަށްާ ތިފ ޅުކުރެއްވިާ މެންބަރުާ

ާާ ބޭނުން، ދަންނަވ ލަންާ ސަލ މަތ އިބެހ11:00ާާާޭާއަޅުަގނޑުާ ޤައުީމާ  1835ަގއިާ

ާާ ަގއިާދ ޚިލ11:15ާާާާީކޮމިޓީެގާޖަލްސ ެއއްާފެށިެގންާއެބަާހިނަގމުންދޭ.ާއަދި

ާާ ކޮމިޓީ ނަންބަރުާ ދެާ ކޮމިޓީާ ވ ހަކަވެސްާާކަންކަމުެގާ އޮންނ ނެާ ރޫމްަގއިާ

އެބައޮތް.ާާ ެގނެސްދެއްވ ފައިާ ސަމ ލުކަމަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ އަމީންޢ ންމުާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި އެބައޮތްާ މިހ ރުާ އަތުަގއިާ މިކަމ 6ާާާއަޅުަގނޑުެގާ މެންބަރަކުާ

 1840ބެހޭޮގތުންާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާއެދިަވޑަިއެގންފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާާ

ޚިޔ ލުތަ އެންެމާާމިހ ރުާ އޮތީާ ހުށަހެޅިފަިއާ ނެތް.ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ފ ތުވުމެއްާ

ދެވިދ ނެ.ާާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެްއޮގތަށްާ އެހުށަހެޅުމ ާ ހުށަހެޅުމެއް.ާ

އެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ާާ މިހ ރުާ ޤަސްދުކުރަނީާ ޢިއްޒަތްތެރ6ާާާިއަޅުަގނޑުާ

ނިންމުމަ ޮގތެއްާ މިކަމުަގއިާ އަރުވ ފައިާ ފުރުޞަތުާ ށް.ާާމެންބަރުންނަށްާ

 1845އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީންާމުއްޠަލިބް.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ހިތްވަނީާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ބަޙުސެކޭ.ާމިއަާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާާ ނެތްާ ބޭނުމެއްާ ހަމަާ ބަޙުސްއަކީާ މިކުރެވޭާ މިހ ރުާ ާދުާ

ާާާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވން  1850ވިޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާކޮމިޝަނަކަށްާބޭފުޅުންާކޮންމެޮގތެއް

ޙ ލަތްތަކުަގިއާ ބަެއއްާ ނަންތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްފަހުަގއިާ

ޙ ލަތްތަކުަގއި ބައެއްާ ެގންދަވ ާާެގންދަވ ނެ.ާ އަމިއްލަައށްވެސްާ އެބޭފުޅުންާ ާ

ޙ ލަތްތަކެއްާައއިސްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާމިހ ރުާމަޖިލީހުެގާރޫޙާުާ

ހުރިޮގތަށްބަލ ާއިތުރުާމ ިގނަާވ ހަކަތަކެއްާނުދައްކ ާނިންމ ލަންާޤަސްދުކުރަނީ.ާ

 1855ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ
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ާރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާއޮތީާދެތިންާޝުކުާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާ

ބޭނުންވަނާީާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު މިދަންނަވ ލަންާ ފުރަތަމަކަމަކަށްާ ުގޅޭޮގތުން.ާ މިކަމ ާ ާވ ހަކަެއއްާ

އެްއާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ ޮއނަތިރީސްާ ޤ ނޫނުެގާ އިލެކްޝަންެގާ

ާާނަ  1860ދުވަސްާފ އިތުެވެގންދިޔަިއރުަގއިާމިކަމަށ20ާާާާްންބަރުަގއިާވ ާޮގތުެގމަތީން

މިކަންާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤަބޫލެއެކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ޮގތްާ ޢަމަލުކުރިާ

ކުރަމުންދިޔަާޮގތްާައޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާާ

މިމައްސަ އުނދަޫގވޭާ ވަރަށްާ ދެން،ާާޙަޤީޤަތުަގއިާ ވޯޓުދޭންވެސް.ާ ލ ަގއިާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ކަނޑައެޅިެގންާ މިއޮތީާ ބުނެލަންާ އަޅުަގނޑުާ

މ އްދ ތަކުެގާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާ ހަމަާ މިދަނީާ  1865ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޭއެގާާ މ އްދ ތަކ އިާއިނދިކޮޅަށްާވ ހަކަދައްކަވަމުންާއަދިާ ތެރެއިންވެސްާބައެއްާ

އި ތ ރީޚްތަކ ިއެވސްާ ކުރައްވަމުން.ާާކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ކަންތައްތަްއާ ނދިކޮޅަށްާ

އެޮގތަށްާދަނިކޮށްާސުޕްރީމްާކޯޓުންވެސްާއެބައޮތްާރޫލިންގެއއްާނެރުއްވ ފައި.ާާ

އެކަންކަން،ާާ ތ ރީޚްތަކަކީާ ކަނޑައެޅިެގންވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެއީާ

ައދިާާ ކަނޑައަޅ ފައި.ާ ޮގތުަގއިާ ލ ޒިމުކަމެއްާ ކުރުމަކީާ  1870އެތ ރީޚްތަކަށްާ

ހީވަ ކަންނޭނޭގާއަޅުަގނޑަށްާ ެއޮގތަށްާ ނައިބުެވސްާ ބަންޑ ރަާ މިހ ރުެގާ ނީާ

މިނަންާާާލަފ ދެއްވ ފައިާއޮންނ ނީ.ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ މުން މިޮގތަށްާ

ބޭފުޅަކުާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތް،ާ މިދިޔަާ ހުށަހެޅިެގންާ މިޮގތަށްާ

ސަލައެްއާާއެބޭފުޅެްއެގާނަންާއަމިއްލައަށްާވިޑްރޯކުރައްަވއިފިކަމަށްވަންޏ މުާމައް

މިތަނަށާްާ އެކަމަކު،ާ ހުށަހެޅުމަށް.ާ މިތަނަށްާ ނަންފުޅެއްާ އިތުރަށްާ  1875ނެތްާ

ނަންތަްއވެސްާާ ބޭފުޅުންެގާ ހުރިހ ާ އޮތީާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާ މިދަނީ.ާ ތެރޭަގއިާ މަރުޙަލ ެގާ ެއކޮމިޓީެގާ ދެންާ ފޮނުއްވ ފައި.ާ

ބަލައިަގތްކަ މިތަނަށްާ މިނަންފުޅުާ ކޮމިޓީެއއްވެސްާާމިއަދުާ އަލުންާ މަށްވަންޏ މުާ

އަޅުަގނޑުާާ ހަމަާ ދެންާ ބުނ ޮގތުން.ާ ަގވ އިދުާ އެބަޖެހޭާ އެކުކަވ ލަންާ

 1880ދަންނަވ ލަން،ާއަޅުަގނޑުމެންާޅަވީމައޭާކިޔ ފައިާައޅުަގނޑުމެންނަކީާހަރުބައެްއާ

ނޫނޭާކިޔ ފައިާމިތ ނަގއިާބަެއއްާބޭފުޅުންާވ ހަކަދައްކަމުންާދަނީ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާ

ވ ހަކަދައްކަމުންާާމަޖިލީ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ނިޔަތުަގއިާ ެގއްލުވ ލުމުެގާ ރޫޙުާ ހުެގާ

ޅަވީމ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދަންނަވ ލަންޖެހެނީމަާ މިހެންާ އެެގންދަވަނީ.ާ
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ާާ ޖެހުނީ ތިބ18ާާެއަޅުަގނޑުމެންާ ކަނޑުމަތީަގއިާ ފަސްއަހަރުާަގޑިއިރުާ ން.ާ

ާާާާއަޅުަގނޑަށްވުރެން މަޖިލީހަށް މިާ އަޅުަގނޑަށްުވރެާާއަހަރ5ާާަދޮށީެވެގން،ާ  1885ށްާ

އެހެންވީަމާ، ޖެއްސެވޭ.ާ ެއއަރޓެކްސީަގިއވެސްާ އެބޭފުޅ އަށްާ ާާދޮށީވެެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ސަމ ލުކަމަށްާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ

ާެގންނަންާބޭނުންވޭ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

މިއަާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅިެގންާާ`.ާ  1890ާދުާ

ާާާއަލްޙ ންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކެންދާޫާމިއުޅޭ އެންމެފުރަތަމަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ މައްސަލ ަގއިާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީާހުށަހަޅުއްވ ާއަނބުރ ާ

ހުށަ ާާެގންދެވިާ ޤ ނޫނީ އޭަގއިވެސްާ ވ ހެޅުއްވުަމކީާ ޮއތްާ ހަކަފުޅެއް.ާާއަސ ސެއްާ

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ މިމަްއސަލައ އިާ އެހެންވީމަ،ާ

ހިނގައްޖެޭއ.ާާ ފ އިތުވެެގންާ ަވުގތުާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ  1895ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ފޮނުއްެވިވާާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ނަން އެްއބޭފުޅެއްެގާ ތެރެއިންާ ެގންދެވުމުންާާނަންފުޅުތަކުެގާ އަނބުރ ާ ފުޅުާ

މިމައްސަލަާމިޮގތަށްާއައުމަކީާމިއީާމައްސަލަެއއްކަމަކަށްާައޅުަގނޑުާނުދެކެމޭ.ާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެިވާ  1900ކުރިންާ

އަދި ސުލޫކީާާބިނ ކުރެއްިވޮގތ އިާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ާ

ހިތ މަކުރ ާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބެހެއްޓެވިޮގތަކީާ މިންަގނޑުތައްާ

ވ ހަކަެއއްކަުމަގިއާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާދަންނަވަން.ާެއއަށްފަހުާދަންނަވ ލަންާ

އަޅުަގނޑުާާ އެްއކޮށްާ އެޖެންޑ އަށްާ މިއަދުެގާ މައްސަލ ަގިއާ މިާ ބޭނުންވަނީާ

މައިބަލ ލ  މިބ ވަތުެގާ އޮތީާ ދެންވެސްާ އިތުރަށްާރުާ  1905އްސަލަެއއްކަމަށްވ ތީާ

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުކޮށްލުމަށްފަހުާ ވ ހަކަާ މިވ ހަކ ަގއިާ

އަދިާއަޅުަގނޑުާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ އެކުާާ

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ވ ހަކަދަްއކ ާާޢިލްތިމ ސްކުރަނީާ ާ

ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ޙައްޤުތަކެއްާ ރައްޔިތުންެގާ މިއީާ ެގންދ އިރުާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ

މަޖިލީހެއްކަމުަގިއާާ މަސައްކަތްކުރ ާ މަސްލަހަތަށްޓަކައިާ  1910ރައްޔިތުންެގާ
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އެބެބޭފުޅުންާ ބޭބޭފުޅުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ ެއކިއެކިާ ކޮންމެާ ހައްދަވ ދެްއވ ށޭ.ާ

ނު މަސްލަހަތަށްޓަކަިއާ ސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާ ބައެްއކަހަލަާ އެހެނިހެންާ ވަތަާ

ނުެގންދަވ ށޭ.ާާ ވ ހަކަފުޅުާ އެޮގތަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ބޭނުންފުޅުތަކަށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑުާއަދިވެސްާެއއްފަހަރުާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއަދުާ

އަޅުަގނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާާ ދޭތެރޭަގއިާ ފެނިެގންދިޔަާކަންތައްތަކ ާ  1915މަޖިލީހުންާމިާ

މިވެސްާާހި ކަންތައްތަކަކީާ މިބ ވަތުެގާ ނެުގމ ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ތ މަކޮށްފީމޭ.ާ

ަގވ އިދަށްާއިޙްތިރ މްކޮށްެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ތިޔަާާ ސުލޫކުާ ނެންގެވުމުަގިއާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ފަރ ތުންާ މެންބަރުންެގާ

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭ ނުންވަނީާމިާމަޖިލީހުނާްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތުންާ

ޙައްޤަކަށްާާ ދިވެހިރައްޔިތުންެގާ ސިކުންތަކީެވސްާ ކޮންމެާ ނަގ ލެވޭާ  1920ވަުގތުންާ

ނިޒ ީމާ ނުހަްއދަވ ށޭ.ާ އެހެންާ އެހެންވީމަ،ާ ސިކުންތެކޭ.ާ އަރަިއަގނެވޭާ

އަދިާާ ެއްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތީން.ާ ަގވ އިދ ާ ނަންަގވ ށޭާ ނުކުތ ވެސްާ

ރިޔ  ބަޙުސްކުރައްވަންާ ދެއްވަމުންާާމައްސަލަތަކުަގއިާ ފުރުޞަތުާ ސަތުންާ

ގަވ އިދުަގިއާާ ހަމަތަކ ިއާ ޢަދުލްއިންސ ފުެގާ އަދިާ ެގންދަވ އިރުާ

 1925ކަނޑައެޅިފަިއވ ޮގތަށްާރިޔ ސަތުންާއިންސ ފުވެރިކޮށްާކަންތަްއތައްާނިންމަމުނާްާ

ބަެއްއާާ ބަދުނ މުއެޅޭޮގތަށްާ ިއސްތަށިފުޅުަގިއވެސްާ ރިޔ ސަތުެގާ ެގންދަވ އިރުާ

ވ ހަކަފުޅުތަ ހިތ މަކުރ ާމެންބަރުންެގާ ެއކަމ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ބެހެއްޓެވީތީާ އްާ

ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ބަޔ ންކުރ ޮގތަށްާާާާ.عليكمާالسالمާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ރައީސް.ާ  1930ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ ލިބިެގއަދި ބ ރުާ ބަޔ ންކުރ ޮގތަށްާާއެޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ޤ ނޫނެއްަގިއާ ހެދޭާ ާންާ

ލ ޒިމްވ ކަމެއް.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މައްޗަށްެވސްާ އެންމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢަމަލުކުރުމަކީާ

ފެންނާަާ ައޅުަގނޑަށްާ މައްސަލ ަގއިާ ބަޙުސްކުރެވެމުންމިދ ާ މިހ ރުާ އެޮގތުންާ

ޤ ނޫނުެގ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ 29ާާާއެްއޗެްއވެސްާ

 1935ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކުރ ޮގތުެގމަތީންާމުއްދަތުތަކެއްާކަނޑައެޅިެގންާމިދަނީ.ާާ

ވަނީނަަމާާ ބައްލަވ ލަްއވައިފިކަމުަގއިާ މ އްދ އަށްާ މުޅިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަދިާާ އެވ ޮގތުންާ ލިޔެވިފައިާ މިހ ރުވެސްާ އެމ ްއދ ާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ
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ނުެގން ނަންާ އަނބުރ ާ މިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދެވިކަުމަގިއވިޔަސްާ

ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ އެބަދޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ނުކުރެުވމުެގާ ިމކަންާ މުއްދަތުަގއިާ

ޤ ނޫނުެގާާ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ މ އްދ ަގިއ29ާާާާމިޖެހެނީާ  1940ވަނަާ

ާާ 60ާާާާމިވ ޮގތުން ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާމިކަންކޮށ60ާާާާްދުވަހުެގާތެރޭަގިއ،ާޖުމްލަ

.ާއ ދެ،ާއިލެކްޝަންސްާކޮިމޝަނަށްާމީހުނާްާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމަންާއެބަޖެހޭ

އެބަޖެހޭާާ ނިންމަންާ ރަްއޔިތުނ60ާާްޢައްޔަންކޮށްާ ތެރޭަގއިާ ެގާާދުވަހުެގާ

ރައްޔިތު ހުށަހެޅިާ ބަޔަކަށް.ާމަޖިލީހަށްާ ލިބޭާ ރުހުންާ މަޖިލީހުންާ ންެގާ

 1945އެހެންކަމުންާމިހ ރުާމިމ އްދ ާމިއޮތްޮގތުންެވސްާއ ދެ،ާމަޖިލީހުންާނުހޮވިއްޖެާ

އަނބުރ 5ާާާާާާހ ލަތެއްަގއިާ ފޮނުްއވަން.ާ ނަންާ އަނބުރ ާ ލިބެނީާ މިާ ދުވަސްާ

ނުދިއުުމެގާާ ފ ސްވެެގންާ އެނަމެއްާ ހަމަާ އަލުންާ ފޮނުއްޭވއިރުާ ނަންާ އެޮގތަށްާ

ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާމިކަނ60ާާާާްފުރުޞަތުވެސްާއެބަާލިބޭ.ާއެހެންކަމުަގިއވަނީމަާާ

ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއބަދޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ވަނާީާނުކުރެވުމުެގާ

ބެލިެގންާ ހ ލަތްތަކަކަށްާ ހުރިހ ާ ފުރިހަމައަށްާ އެންމެާ  1950އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރިޢ ޔަތްކުރެިވެގންާޤ ނޫނުާލިޔެފައިާނެތީމ ާދިމ ވ ާމައްސަލަެއކޭ.ާޚ އްޞަކޮށްާާ

މިއަދުާދިމ ވެެގންާމިއުޅޭާަމްއސަލައަށްާބަލ އިރުާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނަށްާ

ފޮ މިާ ނަންފުޅެއްާ ހުޅުވ ލެިވެގންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢ ންމުކޮށްާ ނުއްވީާ

ލިބިވަޑަިއެގންނެވިާނަންތަކުެގާތެރެއިން.ާއެބޭފުޅަކުާތަނ ޒުލުެވާއަނބުރ ާނަންާ

އޮތްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ދެންާ އެހިސ ބުންާ ނިންމެވީ.ާ  1955ެގންދަވަންާ

ާާ އޮތް ނުވަތަާ އުފުރުޞަތަކީާ ކޮބައިތޯއޭާ ހަމަާޗޮއިސްައކީާ ސުވ ލަކީ.ާ ފެދޭާ

އަ މިކަންާާޔަޤީނުންވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ ޅުަގނޑުާ

މިކުރެއްީވާޤ ނޫނ ާނުވަތަާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފަށްކަމަށް.ާބައެއްާބޭފުޅުންާާ

އޮތީޭއ.ާާ ކަނޑައެޅިފައިާ މުއްދަތުތަކެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ

ކަނޑައެޅިފަ މުއްދަތެްއާ ވަކިާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ  1960ިއާާއެހެންނަމަވެސް،ާ

މިފަދަާާ ދެކެވޭާ ވ ހަކަާ މުއްދަތުެގާ އަދިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ނެތްވ ހަކަވެސްާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ 298ާާފުރުޞަތެއްަގއިާ

ދ އިރ ތަްއާާ އިދ ރީާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ މިވ ޮގތުެގމަތީންާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކުރެވިދާ  މިކަންާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުެގާ މިއޮތްާ ނުވަތަާހިންަގންާ ބ އޭާ ނެާ
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މިހ ރުވެސްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުފެދޭ.ާ ސުވ ލުާ  1965ނޫންބ އޭ،ާ

އޭެގާާ ބ އްވ ފައިާ ެއއްޮގތަކަށްާ ދެބިލުވެސްާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ މިކަމ ުގޅޭޮގތުންާ

ާާ އެހެން އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއަށްނުެގންޮގސްާ މަސައްކަތްތަކެްއާާބަޙުސްވެސްާ

އެހެންކަމުން މިެގންދަނީ.ާ ރިޔ ސަތުންާކުރިއަށްާ މިކަމ ދޭތެރޭަގިއެވސްާ ާ،

އަޅުަގނޑުާާ އުއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނަވ ނެކަމަށްާ ފުންކޮށްާ

 1970ޤަބޫލުކުރ ޮގތުންާނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގންދެވުމުންާއަލުންާމިހުށަހެޅިފައިާމިވ ާ

މިކަންާ ފޮނުއްވަިއެގންާ ކޮމިޓީއަށްާ މިވ ާ ހޮވިފައިާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ނަންާ

ކޮންމެވެސްާއެއްޮގތެއްެގާމަތީންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިވ ޮގތަށްާާނިންމ ާމިކަންާާ

ޤ އިމްކުރެވޭނެޮގތަށްާާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ކޮމިޝަންާ އިލެކްޝަންސްާ

މަުގފަހުކޮށްދިނުންާއަޅުަގނޑުެމންާއެންމެންވެސްާމިއަދުާކުރަންވީާޮގތްކަުމަގިއާާ

 1975ާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާހުޅުމީދޫ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ާާއިލިޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ 168ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ަގިއވ ާާާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކަިއާާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ ޮގތުެގމަތީންާ

8ާާާާާ/2008ާާ؛ޤ ނޫނުާނަންބަރު  1980ވަނ4ާާާާައިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުެގާޤ ނޫނުެގ

މަޖިލީހަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތުެގމަތީން،ާ ަގިއވ ާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ

ާާ ފަިއވ ތީާާއަނބުރ ެގންދަވ ާާނަމެއްާމިހ ރުހުށަހެޅުއްވިާނަންފުޅުތަކުެގާތެރެއިން

ާާ ނަމެއް އ ާ ބަދަލުަގއިާ ާާއޭެގާ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުއްވ ފައި. މީަގިއާާވަނީާ

ހުށަހެޅުއްިވާ މަޖިލީހަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެބަބުނޭާ ޞަރީޙަކޮށްާ ވަރަށްާ

ތެރެއި އަޅުަގނޑުމެންނަނަންފުޅުތަކުެގާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައިނޭގާާން.ާ  1985ށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަނީާނަންފުޅުތަކެއްާހުށަހަޅ ފައިކަން.ާއެހެންވެއްޖީއްޔ ،ާ

ާާ ރައީސުލްޖުމ20ާާްމި ތެރޭަގއިާ ވަނީާާދުވަހުެގާ ނަންފުޅުތަކެއްާ އެާ ހޫރިއްޔ ާ

ނަންފުޅުާ ނެތްާ މިތ ކުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންނެވޭކަށް.ާ ހުށަނ ޅުއްަވއެކޭާ

ބޭފުޅަކުާ އެއިންާ އެހެންނޫނީާ ހިނދެއްަގއިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ  1990ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ހިނދެ އިންކ ރުކުރައްވ ާ ނަންފުޅެްއާއެާ ެއހެންާ ބަދަލުަގއިާ އެބޭފުޅެްއެގާ އްަގއިާ
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ލިބިެގންވ ާާ ފޮނުއްވުަމކީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އަނބުރ ާ

ކޮށްެގންވ ނެާާ އަޅުަގނޑުެމންާ ހުރަސްއެޅުމަކީާ އެކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޙައްޤެއް.ާ

އެބަވިދ ޅުވޭ އެވ ހަކަތަކުންާ ބޭފުޅުންެގާ ބައެއްާ ދެންާ ޤ ނޫނ ިއާާކަމެއްނޫން.ާ ާ

ޞަރީޙަކޮށްާާ ވަރަށްާ އެބަބުނޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ  1995ޚިލ ފުކަމަކޭ.ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޒިންމ ތައްާއަދ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ާއަދިާއެާޒިންމ ތައްާ

ޤ ނޫނަކުންާ އެހެންާ ޚިލ ފުކަމަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ އަދ ކުރ އިރުާ

އެހެންވ ހިނދުާއިލެކްޝަންާލިބިެގންވ ނަމަާއެޤ ނޫނަކީާބ ޠިލުާޤ ނޫނެއްކަމަށް.ާާ

ޙައްޤެްއާާ ލިބިެގންވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޮތްކަމެްއާ ޤ ނޫނުަގއިާ

 2000އަދ ކުރުމުަގއިާއެހެންާޤ ނޫނަކުންާއެބައިާމަނ ާކުރަންޏަކ މުާޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

ޖެހެނީ.ާާ ިއސްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއަށްާ އޭަގއިާ ޙައްޤުާ ލިބިެގންދ ާ

އްޔ ާނަމެއްާއަނބުރ ާެގންޮގސްފައިާއެހެންނޫނީ،ާާއެހެންވީމ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރި

ެގންދެވީމަާާ އަނބުރ ާ އެނަންާ ނުވެެގންާ ބޭނުންފުޅުާ އެބޭފުޅަކުާ

ހުށަހެޅުމުެގރައީސުލްޖުމް ނަމެއްާ އ ާ ާހޫރިއްޔ ާ ފުރުޞަތުާާާ

ހިތަށްައރ ާާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިެގންވޭ.ާ  2005ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ާާ އިފިްއޔ މުާދެންާއިލެކްޝަންާާނަންާެގންދަވ5ާާާަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަނބުރ 

އަޅުަގނޑުމެންާ އެެވސްާ ނޯންނ ނީތޯވެސް.ާ މިރ އްޖޭަގިއާ ކޮމިޝަނެއްާ

ެއާާ އަލުންާ ހަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެހެންވީމ ،ާ ސުވ ލުކޮށްލަންޖެހޭކަމެއް.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ލިބިެގންވ ކަމަށްާ އިޚްތިޔ ރުާ ފޮނުއްުވމުެގާ ނަންތައްާ އަނބުރ ާ

އެހެންވީމ ާ، ވ ޮގތަށްާާާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އެޤ ނޫނުަގއިާ ކޮމިޝަންެގާ  2010ިއލެކްޝަންާ

އަނބުރ ާ ޭއެގފަހުންާ ވ އިރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ނަންތަްއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ފޮނުއްވުަމކީާާ ނަމެއްާ އ ާ ެގންޮގސްފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަމެއްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ކުރެއްޭވނެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ފޮނުއްވުމަކީާާމިމަ ކޮމިޓީއަށްާ ބަހުސްނުކުރައްވ ާ މިކަމަށްާ އިތުރަށްާ އްސަލަާ

 2015ާއަޅުަގނޑުާއެދޭޮގތްކަުމަގއިާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައިފިން.ާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ
ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ2020 

ވ ހަކަފުޅުާާާާާހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ  ރޮނުގންާ މިާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދޫކޮށްލައްވައިފި.ާ ފުރުޞަތުާ

ިމާ އަރުވ ާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ އެދިވަޑައިެގންފަިއވ ާ ދައްކަވަންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ އިހަވަންދޫާ މިވަނީާ ހުށަހެޅިފައިާ އެންމެޮގތެއްާ ނިމުނީ.ާ

ހުށަހަޅުއްވ ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާهللاާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

މިހުށަހެޅުއްވުންާ ހުށަހެޅުއްވުން.ާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިާ މަނިކުާ  2025މޫސ ާ

ާއިްއވ ލަދެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާއެދެން.

ާ

ާ

ޢަބްާާާދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވން:އި އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުށަހަޅުްއވ ،ާާهللاާދުާއިހަވަންދޫާ

ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާާ މަނިކުާ މޫސ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  2030ހުޅުހެންވޭރުާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާހުށަހެޅުން.ާާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ވަނ168ާާާަދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މެންބަރުނާްާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ ޮގތުެގމަތީންާ ަގިއވ ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

ނަންބަ ޤ ނޫނުާ ާ؛ރުޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައިާ ާ2008/ާ8ާ އިލެކްޝަންސްާާާ

ާާ ެގ ޤ ނޫނުާ ޮގތ4ާާުކޮމިޝަނުެގާ ގައިވ ާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ެގމަތީން،ާާވަނަާ

ތެރެއިން،ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނަންފުޅުތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ  2035މަޖިލީހަށްާ

ނަންފުޅުާާ އަޙްމަދުެގާ މަޢްރޫފްާ އަލްފ ޟިލްާ މއ.ހައިަވކަރުޭގާ

ާއަނބުރ ެގންދަވަާ ބަދަލުަގއިާ އެނަންފުޅުެގާ ބަީގޗ ޭގާާސ.އި،ާ މަރަދޫފޭދޫާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންފުޅުާ ޝ ހުެގާ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ

ހޮއްވެިވާާ މަޖިލީހުންާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ ނަންފުޅުތައްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީ،ާ

 2040ާއްވުމަށް.ކޮމިޓީއަށްާމިާނަންފުޅުާފޮނު

ާ

ާ

މިނެޓްެގާރަނަގބީލ5ާާާާުންނެވުމަށްޓަކަިއާާޝުކުރިއްޔ .ާމިހުށަހެޅުމަށްާޯވޓަށްާދެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ހުރިހ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ ޖައްސަަވއިދެްއވުންާ

މެންބަރުންޢިއް ކ ޑުާޒަތްތެރިާ ޗެކްކޮށްލަދެްއުވންވެސްާ މިހ ރުާކޮޅުާ  2045އެދެން.ާ

ާވަނީާވޯޓަށްާމިދެންނެވޭާލިޔުން.ދެއްާލައަމީންޢ ންމުާއެާއިްއވަވ 
ާ
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ާ

ޢަބްދުާާާ:ެވުވންއިއްާއިދ ރީާމޭޒުންާާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާއިހަވަންދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ާާهللا

ތ ޢީދާުާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  2050ހުޅުހެންވޭރުާ

އަސ ސީެގާާ ޤ ނޫނުާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުށަހެޅުން.ާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ންސްާކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުނާްާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާމަތިންާއިލެކްޝ168ާާަ

ާޢައްޔަންކުރު ނަންބަރުާ ޤ ނޫނުާ 2008/8ާމަށްޓަކައިާ އިލެކްޝަންސްާާާ

ޤ ނޫނުެގާާ ޮގތުެގމަތިނ4ާާާާްކޮމިޝަނުެގާ ަގިއވ ާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ތެރެއިންާމްރައީސުލްޖު ނަންފުޅުތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ  2055ާހޫރިއްޔ ާ

ެގާނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގންދަވ ާދުއަޙްމަާާމަޢުރޫފްއަލްފ ޟިލްާާހައިަވކަރުެގާާމއ.

ަމރަދޫފޭދޫާބަީގޗ ެގާއަލްފ ޟިލްާޙަސަންާޝ ހުެގާާެގާބަދަލުަގއިާސ.އެނަންފުޅު

ނަންފުޅުތައްާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ތީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންފުޅުާ

ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާމަޖިލީހުންާހޮއްެވވިާކޮމިޓީއަށްާމިނަންފުޅުާފޮނުއްވުމަށް.ާ

ާ2060 

ާ

ދެއްުވންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ ވޯޓުާ ޮގތަކަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއެދެން.ާ

ާ

 2065ާާ(ވޯޓުދެްއވުން)

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

އަޙްމަދާުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ

ާهللاޢަބްދު

 2070ާެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

65ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 04ާ2075ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
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ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ ބޭނުންވ 65ވޯޓުަގއިާ ފ ސްވުމަށްާ އަދަދުާ.ާ ާ

33ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަުމން،65.ާ ާ.ާާާާ ދ އިރ ެގ ދ އިރ ެގާއިހަވަންދޫާ ިއހަވަންދޫާ

ޢަބްދު މެންބަރުާއަޙްމަދުާ ދ އިރ ެގާާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުހެންވޭރުާ  2080ހުށަހަޅުއްވ ާ

މޫސ  މެންބަރުާ ހުށަހެޅުްއވުންޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަނިކުާ މަޖިލީހުނާްާާާާ

ނިޒ މ ބެހޭ ބަލަން.ާ މައްޗަންާާފ ސްވިކަމަށްާ ދ އިރ ެގާނުކުތ އެއްާ އުތުރުާ ޮގޅިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާ

ާ

 2085ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއެހެންާދުވަސްދުވަހުާސްކްރީންާއިންނަާޮގތަކަށްާނޫންާސްކްރީންާއިނީކީެއއް.ާާާޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމައްޗަންާ

ައޅުާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ ޭއަގއިާ ހަމަާއެހެންވީމ ،ާ އެކަންާ ކުރަނީކީނޫން.ާ އިޢުތިރ ޒްާ ާަގނޑުާ

ާއޮޅުންާފިލުވ ލަންވެެގން.ާާކިހިނެއްތޯވީާާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2090 

ާ

ކަމަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ ބުނ ޮގތުންާ ަގވ ިއދުާ މަޖިލީހުެގާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކަންތައްތައްާ ަމޖިލީހުެގާ ެއއީާ ނުކުރެވޭ.ާ ހޯއްދެވުމަށްާާާޤަބޫލެއްާ މަޢުލޫމ ތުާ

އަރިހުނާްާާާކުރެްއވ  އަމީންޢ ންމުާ އަކަށްނުވ ނެ.ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ސުވ ލެއް.ާ

ާާ މިވީ. ކިހިނެއްތޯާ އަހ ލަފ ނަންާ ާާއަޅުަގނޑުާ  2095އަމީންޢ ންމާުާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

މައްސަލަައކުންާ ހުރިާ ސްކްރީންެގާ ޮގތުަގއިާ ދެއްވ ާ މަޢުލޫމ ތުާ

ޮގތްކަމަ ނެތޯ.ާާފެނިވަޑަިއެގންނެވިާ ަމްއސަލައެއްާ އެްއވެސްާ ވޯޓުެގާ ށްވަނީ.ާ

ކޮށްލަން.ާ ރީސްޓަރޓްާ ސިސްޓަމްާ އަލުންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންކަމުންާ

ވަުގތުކޮޅެއްާނަގ ނެ.ާއަމީންޢ ންމުާއެކަންާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާާ ނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭާ ދ އިރ މަްއޗަންާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އުތުރުާ  2100ެގާާޮގޅިާ

ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދާ.

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މަޖިލީހުެގާއަޅުަގާނާޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމައްޗަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ  2105ާޑުާ

ދޭއިރުަގިއ88ާާާާަގވ އިދުަގއިާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ ވޯޓުާ އޮޭވާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ާާާއްކެުވންާ:ދީދީާވ ހަކަދެާ ވ އިރުާއަޅުަގނޑުާާސްކްރީނަކުން ހުންނަންވ ނެކަމަށް.ާއެހެންކަމަށްާ ފެންނަންާ

ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ސްކްރީންާ ޮގތުންނެއްނޫންާ ހޯދުމުެގާ މަޢުލޫމ ތުާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަށްވަންޏ ާ ހުންނަާ އެހެންޮގތަކަށްާ ހުންނަޮގތްނޫންާ

 2110ާސްކްރީނަށްާބަދަލެއްާއައީ.ާާެގންވ ނެކަމަށްާދެކެނީ.ާކިހިނެތްވެެގންކަންާއެނއެ

ސަބަބުތަކަށްާ ވަކިާ އެހުންނަނީާ ލިޔެވިފައިާ ފެންނަޮގތަށްާ ސްކްރީނުންާ

ާާ ާާކަމަށްވ ތީވެ. ާާއެހެންވީމ ، މަޖިލީހުެގ ދަންނަވ ލީާ ހަމަާ ރައީސަށްާާއަޅުަގނޑުާ

ގައ88ާާި )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ފެންނަނާްާާާވަނަާ މެންބަރުންނަށްާ ސްކްރީނަކުންާ

ރައީސް މަޖިލީހުެގާ އިންއިރުާާހުންނަޮގތަށްާ އެހެންާ ހަމަޖައްސަންވ ނޭ.ާ ާ

ާ އޮތަސްާ ފެންނަންާ ާސްކްރީނުންާ އެކިޮގތަށްާާއެސްކްރީންެގާ  2115ެއކިދުަވހުާ

ހުންނަކަމަށްވަންޏ ާއެއީާނިޒ ަމކަށްާނުވ ނެތީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާމަޖިލީހުެގާ

އަބަދުވެސްާާ ނޫންކަމަށްާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ ފަސޭހައިންާ ވަރަށްާ ރައީސްާ

ަވޑަ ަގވ އިދަށްާާވިދ ޅުވަމުންާ މަޖިލީހުގެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ިއަގންނަވަތީާ

ނިޒ ުމެގާާ ޤައިުމވެސްާ ހަމަާ ދަންނަވަނީާ އެްއޗެއްާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ ބަލ ާ

 2120ާ.ާާައޅުަގނޑުާތެރެއަށްާފެތޭތީކަމަށްާދަންނަވަންާވެެގން

ާ

ާ

ނުކުތ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެއްކަމަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއެއީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރީަގއިާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެިވއިރުާ

 2125ާވިދ ޅުވިާވޯޓ ާބެހޭޮގތުންާއިޢުތިރ ޒްާކުރަްއވަނީކީނޫނޭ.ާާ

ާ

. .ާަާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލ

ާ
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އަާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދަނީާ މިހ ރުާ ާާއަޅުަގނޑުާ ށް.3ާާާއިޓަމް

ާާ  2130މ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއވ ާޮގތަށ2ާާާާްދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ކޮ-އެންޓި ާާކޮރަޕްޝަންާ މެންބަރުން ޤ ނޫނުާޢައްޔަންމިޝަނަށްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ާާ ާާ-އެންޓ2008/13ާާިނަންބަރު ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(4ާާާކޮރަޕްޝަންާޤ ނޫނުެގ

ހެޅުއްވިާނަންފުޅުެގާާަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހަށްާހުށަ

ސ. ނަންފުޅާުާތެރެއިންާ ލުތުފީެގާ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ ރަންފަސްާ ހިތަދޫާ

ެގންދަ އދ.އަނބުރ ާ ބަދަލުަގއިާ އެނަންފުޅުެގާ ރަންިގރިޓީެގާާވ ާ  2135މ މިިގލީާ

އަ ބޫބަކުރުެގާނަންފުޅުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަލްފ ޟިލްާއިބްރ ޙިމްާރަޝީދުާ

ހޮއްވެިވާާ މަޖީލީހުންާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ އެނަންފުޅުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ

ކޮމިޓީއަށްާމިނަންފުޅުާފޮނުއްވުމ ާބެހޭޮގތުންާޮގތެއްާނިންމެވުން.ާމިާއެޖެންޑ ާާ

ދަންނަވ ލަާާގައިއައިޓަމްާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ ެމންބަރުންެގާ ން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ނަންފުޅާުާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސްލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  2140ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ 13ާާާާފޮނުއްވ ފަިއވަނީ 2009ާާާާޖޫން ެގ2008/13ާާާާަގއި.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

32ާާާާ އެންޓިކޮރަޕްޝަން މ އްދ ަގއިާ ާާވަނަާ ާާކޮމިޝަނުެގ ވަނ32ާާާާަޤ ނޫނުެގ

ބުނެފަިއވަނީ ަގއިާ )ށ(ާ މަޖިލީހުގެާާާމ އްދ ެގާ ނުއަސ ސީެގާާޤ ނޫާާރައްޔިތުންެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާއިންތިޚ ބުާކުރެވިާބ އްވ ާފުރަތަމަާރައްޔިތުންެގ296ާާާާ

 2145ދުވަހުެގާތެރޭަގިއ20ާާާާމަޖިލީހުެގާފުރަތަމަާޖަލްސ ާބ އްވ ާތ ރީޚުންާފެށިެގންާާ

ާާ ހުށަހަޅުއްވ ާނަންތައްާމަޖިލީހަށާްާކޮމިޝަނަށްާހިމަނަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

އެާާފޮނުއްވަން ހަމަވަނީާާވ ނެކަމަށް.ާ ަގއި.2009ާާާާޖޫނ16ާާާާްތ ރީޚުާ

ާާ 17ާާާާއެމައްސަލަާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނީ ަގއި.ާޤ ނޫނުާނަންބަރ2009ާާާުާޖޫން

ަގިއ2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ32ާާާާއެންޓިކޮރަޕްޝަންާޤ ނޫނުެގ2008/13ާާާާ

ާާ  2150ދުވަހުެގާތެރޭަގިއ20ާާާާވަނީާމަޖިލީހަށްާނަންތައްާހުށަހަޅ ާދުވަހުންާފެށިެގން

ވަކި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާމަޖިލީހުންާ އެކަންާ ނިންމ ާ ޮގތެއްާ

ާާ 6ާާާާއަންަގންވ ނެކަމަށް.ާމިމުއްދަތުާހަމަވަނީ 2009ާާާާޖުލައި ޖޫނ17ާާާްަގއި.

2009ާާާާ ހަވީރު 3ާާާާދުވަހުާ ކޮމިޝަނަށ10ާާާްަގޑި އެންޓިކޮރަޕްޝަންާ ަގއިާ

އ ާހަމައަށްާކުރިއަށ2009ާާާްޖޫނ21ާާާާްހުށަހެޅުއްވިާނަންތަކ ާބެހޭާމައްސަލަާާ

 2155ަމޑުކޮށްދިނުމަށްާއެދިަވޑަިއެގންާރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއޮފީހުންާާާާނުެގންޮގސް
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ފޮނުއްވ ފަިއވަނީާާ މިސިޓީފުޅުާ ފޮނުއްވ ފަިއވޭ.ާ ސިޓީއެއްާ މަޖިލީހަށްާ

ލިބިފައިވަނީާާ ސިޓީފުޅުާ މިާ އެންޯވއި.ާ ސްޕެޝަލްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ާާ ބުނެފައިވ ާމުއްދަތަށްވުރެ ފަހުން.ާއެންޓިދ1ާާުޤ ނޫނުަގއިާ ކޮރަޕްޝަންާވަސްާ

ތެރެ ނަންތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ ާކޮމިޝަނަށްާ 1ާއިންާ އަނބުރ ާާ ނަންާ

ާާ 25ާާާާެގންދެވިކަމަށް 2009ާާާާޖޫން އެ އަންގަވ ފައި.ާ ވަނީާ  2160ޖޫނ25ާާާްަގއިާ

2009ާާާާ 11ާާާާަގިއާވަނީާމަޖިލީހަށްާއަންަގވ ފަިއ.ާެއއީާއެދުވަހުެގ 55ާާަގޑި

ާިމދެންނެވިާކޮމިޓީެގާާގައި.ާއެދުވަހުެގާހަވީރުާމަޖިލީހުންާއެކުލަްއވ ލަްއވ ފަިއވ 

މިވ ހަކަތަްއާާ ހަވ ލުކުރައްވ ފައިވޭ.ާ ރިޔ ސަތ ާ މަޖިލީހުެގާ ނިންމަވ ާ ރިޕޯޓްާ

މިކަމުގައި މެންބަރުނަށާްާާާމިދަންނަވ ލީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމެވުމަށްާ ޮގތެއްާ

މެންބަރުންނަށާްާފަސޭހަފުޅު ޢިއްޒަތްތެރިާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ  2165ވެދ ނެތީ.ާ

މަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާާާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށްާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ

ހަ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާނއަމީންޢ ންމުާ ދ ންކޮށްދެއްވިާ

ފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅުާއަދިާއިްއވަންާދަންނަވ ާނުލެއްޭވކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ާސިޓީފުޅުާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާއެާއަމީންޢ ންމުާ

ާ2170 

ާ

ާާކޮރަޕް-އެންޓިާާއިއްެވުވންާ:އިދ ރީމޭޒުން މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށްާ ޤ ނޫނުާޢައްޔަންޝަންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ާާ ާާ-އެންޓ2008/13ާާިނަންބަރު ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(4ާާާކޮރަޕްޝަންާޤ ނޫނުެގ

މަތިން ޮގތުެގާ މަޖިލީހަށްާާ،ަގިއވ ާ ނަންފުޅުތައްާާާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާ

 2175ާާމަޖިލީހަށްާއިްއެވވުންާ.ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައިާފޮނުއްެވވިާސިޓީފުޅު

ާ

ާ

ދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޑުްއވަރީާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީއަށް.ާ

ާ2180 

ޢިއްޒަތްތެާމަޑުއްަވރީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ާޝުކުރިއްޔ ާ ނަންބަރުާ ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ 2008/13ާާާރިާ

ާާކޮމިޝަންާާާއެންޓިކޮރަޕްޝަންާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ިވސ މްާޢަލީ ޤ ނޫނުެގ ަގއިވ 4ާާާާެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ހުށަހެޅު މަޖިލީހަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންފުޅުތަކުެގާާޮގތުެގމަތިންާ އްިވާ
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ސ. ނަންފުޅުާތެރެއިންާ ލުތުފީެގާ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ ރަންފަސް،ާ ހިތަދޫ،ާ

ިއޒުނަ ލުތުފީެގާ ޙަސަންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަލްފ ޟިލްާ ނުލ ާ  2185ފުޅަކ ާ

ާާ ނަންފުޅުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ތީާާއެހެންާބޭފުޅެްއެގާާއެނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގންދަވ 

ކަމަކަށްާާ ެގންދެވޭނެާ ކޮމިޓީއަށްާ ނަންފުޅުާ ބޭފުޅ ެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ ފަހުންާ

އެންޓިކޮރަޕްޝަންާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ޤަބޫލުނުކުރެޭވާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ

1ާާަގއިާމިވަނީާިމމ އްދ ެގާ)ށ(2ާާާާަވނަާމ އްދ ެގ32ާާާާނޫނުެގާާެގާޤ ކޮމިޝަން

 2190ވަނަާނަންބަރުަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 3ާާާވަނަާނަންބަރ އިާާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާނަމެއްާނުވަތަާނަންތަކެއްާހުށަހަޅ ާދުވަހުންާފެށިެގންާ

ތެރޭަގއ20ާާާާި ާދުވަހުެގާ މަޖިލީހުންާ ނިންމ ާާވަކިޮގތެާރައްޔިތުންެގާ އްާ

އަށްެވސްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ައންަގންވ ނޭ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

،ާއަޅުަގނޑުާާއްާމިޤ ނޫނުަގިއާހަމަ.ާއެހެންވީމ ވޭާވަކިާމުއްދަތެއެބަާދެއްވ ފަިއާާ

ބޭރުންާ މުއްދަތުެގާ ހުރިާ ދެއްވ ފައިާ މިޤ ނޫނުަގއިާ  2195ދަންނަވ ނީާ

ހުށަހެޅުއްވިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނަންފުޅެއްާ ކަުމަގއިާާ ާާ ވީނަމަވެސްާާާ

ންާމިޤ ނޫނުަގިއާތުއަޅުަގނޑުމެންާއެާބަލައިަގންނ ކަށްާނުޖެހޭނޭ.ާއަޅުަގނޑުާހި

ހިފެހެއްޓުންތަކެއްާނޫނީާވަކިާމުއްދަތުތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިާމިހުންނަނީާކޮންމާެާ

މުޅިންާާ ުއޅެންވީޮގތްާ މުއައްސަސ އަކަށްާ ެއާ މުއައްސަސ އަކަށްވެސްާ

 2200މުއަްއސަސ އަކުންާބޭނުންާކޮންމެޮގތެއްާހަދަންާދޫކޮށްާދޫނުކޮށްލ ންވެެގން.ާއެާާ

މުއްދަތުތަކެްއާާ މިކަހަލަާ ޤ ނޫނުަގއިާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ނުލ ންވެެގންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސްާާ އެހެންކަމުންާ މިހުންނަނީ.ާ ކަނޑައެޅިފައިާ

ންާާމިޤ ނޫނުންާދެވިފައިވ ާމުއްދަތަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއިޙްތިރ މްާކުރައްވަ

ެއްއާާ ެއއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށްާ

ނުކުރ  އިޙްތިރ މްާ ުމއައްސަސ އަށްާ އަނެއްާ  2205ވ ނަމަާކަމަށްމުއައްސަސ އެްއާ

މަޖިލީހުނާްާ ނުދެމެހެއްޓޭނެ.ާ ޑިމޮކްރަސީއެްއާ މިާ އަޅުަގނޑުމނެންެގާ

ންާފ ޟިލްާޙަސަމިމައްސަލ ަގިއާކޮމިޓީާސްޓޭޖަށްޮގސްާކޮމިޓީާސްޓޭޖްަގއިާައލް

އިންޓަރވިުއވެސްާ އ އިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާލުތުފީާ ޮއްއވ ާ ނިންމ ފައިާ ކޮށްާ

ދެކޭޮގތުަގިއވެސްާާ އަޅުގނޑުާ އެއީާ ެގންދެވީމަާ އަނބުރ ާ ނަންާ އެބޭފުޅ ެގާ

އެހެންކަމުންާ ބެލޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުޑަކުރީކަމަށްާ އިޙްތިރ މްާ  2210މިމަޖިލީހަށްވެސްާ



 83 

ބަލައިަގންނަ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއ ެއއްކޮށްާާމިއީާ ހަމަާ ކަމެއްނޫން.ާ ންވ ނެާ

ެއއޮތީާ ދެކޭޮގތުަގިއާ ައޅުަގނޑުާ ލުތުފީއަށްވެސްާ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ

އަާ ކުޑަކުރެވިފައި.ާ މިމަްއސަލައިޙްތިރ މްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ކުރީަގިއާާޅުަގނޑުާ އަކީާ

މިމަޖިލީހުަގއިާއެޖެންޑ ާކުރެިވެގންާދިޔަާމައްސަލައ އިާތަފ ތުާމައްސަލައެްއ.ާާ

އޮތީ.ާާއެމައްސަ ެގންދަވ ފައިާ އަނބުރ ާ ނަންާ އަިމއްލަފުޅަށްާ އެބޭފުޅ ާ  2215ލ ަގއިާ

މިކަމުަގއިާއޮތީކީާއެހެނެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާނަންފުޅުާައލަށްާފޮނުވ ފައިާ

އެވ ހަކަާ ނުފެންނ ތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފޮނުވޭނެކަމަށްާ ކޮމިޓީއަށްާ ނަންފުޅުާ އޮތްާ

ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާާ

ާާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގ ފުރަތަމާަާޢިޝުކުރިއްޔ ާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ  2220ާްއޒަތްތެރިާ

ާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުޅުވ ލަނީާސުވ ލުކޮށްލަން ފުރުޞަތުާ އަރިހުން.ާ އަމީންޢ ންމުާ ބޭނުންވަނީާ

އި ސިޓީފުޅުާ ރައީސްާ ހިސ ބަކުންތޯ.ާ ެގންކިހ ާ ނުަވތަާާްއވަމުންާ ދަވ އިރުތޯާ

ހުށަހަޅ އިރު މަރުޙަލ ަގިއާމައްސަލަާ އެންމެފަހުާ ނުވަތަާ ތޯ.ާ

ދެންތާޯާ ވިދ ޅުވުމަށްފަހުާ ސިޓީފުޅުާ ފޮނުްއވެިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން އެއީާ ޖެހެނީ.ާ އެދެންާ ފުރުޞަތަށ2ާާާްާފުރުޞަތަށްާ  2225މީހުންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ދައްކަވަނިކޮށް.ާ ވ ހަކަާ ރައީސްާ ހަމަާ އަޅުނޑުވެސްާ އެދެފީމު.ާ

ކަންތައްތަ އަާޢ ންމުކޮށްާ ކުރ ޮގތަކީާ ާާޅުއްާ މިހ ތަނަށް ވަނ16ާާާަނޑުމެންނަށްާ

ރައީސްާ ދެންާ ނިމުނީމަާ މައްސަލަާ ޮގތަކީާ ފެނުނުާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

ފުރުޞަތަށާްާ ބޭފުޅުންާ ެއދިވަޑައިަގންނަވ ާ މިކަމަށްާ ވިދ ޅުވަނީާ

 2230އެދިަވޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާއެހެންީވމަ،ާއެކަންާއަޅުަގނޑުާޢުންމީދުކުރަންާސ ފުކޮށްާާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާދެއް އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވ ނެކަމަށް.ާ

ނޫންާާ މައްސަލައެއްާ ދެންާ މިދަނީ.ާ ކުޑަވަމުންާ ވަރަށްވެސްާ ދެންާ ސައިޒްާ

ސަިއޒްާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ފެންނަޮގތަކަށްާ އެބަޔަކަށްާ އެީއއަކީ.ާ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަތަކުަގއިާ ޤ ނޫނީާ ެގންދ ނެ.ާ ތިބެެގންާާާކުޑަކުރަމުންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ވަނީިވއްޔ ާ ކުރައްވ ކަމަށްާ  2235މަސައްކަތްާ

އްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކުރައްވަންާއެބަޖެހޭ.ާކުރަންާވިދ ޅުވެފައިާއޮންނަާކަމެ

އަޅުަގނޑަށްާ ބެލެޭވކަމަށްާ ކުޑަކުރީކަމަށްާ އިޙްތިރ މްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ
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ލަާކަމެއްާނުފެނޭ.ާމިޤ ނޫނުަގއިާބުނ ޮގތަށްާސްާކަހަހަމަާސ ބިތުކުރެވޭާެއއްވެާ

އަްއޔަންާ ކޮިމޝަންާ ފޮނުއްވަވ ާ ނަންފުޅުާ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޝަނަށްާ

އަދިާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ ކަމެއް.ާ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ެގާ  2240ކުރެްއވުމަކީާ

ވޯޓުދިންާާ ނުފެންނަކަމަށްާ ފެންނަާ މިތަނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތަނުންާ

ާާކަމަށްވިައސް މެންބަރުން ކޮމިޝަނުެގާ ކަމަށްާޢައްޔަންާ އޮވެދ ނެާ ނުކޮށްވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާހަމަާއެބަހީވޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާކޮމިޓީއަށްާހުށަހެޅާޭާ

ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ތެރޭަގއިާ ޭއެގ5ާާާާނަންތަކުެގާ ފޮނުއްވީމ ާ ނަންފުޅުާ

ާާ 1ާާާާތެރެއިން އެއީ ބަލައިނުަގތުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2245އަޅުަގނޑުމެންާނަންފުޅުާ

ކަމެއްތޯ. ބޭއިންސ ފުާ ކިހ ވަރެއްެގާ ރައްޔިތުންާާާކުރ ާ ދޭތެރޭަގއިާ ެގާާމެންބަރަކ ާ

ރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެފަދާަާތެރެއަށްާާާާމަޖިލީހުންާނަގ ާމިންަގނޑުާތަކެްއެގ

އެ ނަންފުޅުާ އަޅުަގނޑުމެމެންބަރެއްެގާ ނުފުދޭކަމަށްާ ތަޞައްރަފުާ ންާާކަމަށްާ

މި ނިންމ ާ މެންބަރުނާްާދެންާމިމަޖިލީހުަގއިާ ައންނަާ ކޮމިޝަންތަކަށްާ ނެވިޮގތަށްާ

ާާ ވެއްޖެ ކުރީަގިއވެސްާ 5ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އޭެގތެރެއިން އ އިަމާ  3ާާ2250މެންބަރުންާ

އެހެންވީމ  ނިންމ ފައި.ާ ފެންނަކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ،ާނަންފުޅުާ

ާރިާމެންބަރަކުނެާކަމެއްތޯ.ާދެންމެާޢިްއޒަތްތެެއއީާކިހިނެްއވ އެހެންވެއްޖީއްޔ ،ާާ

ދެނާްާ މިސުވ ލުކުރަނީ.ާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ ވ ހަކަފުޅަކ ާ ދެއްކެވިާ

ކަންތައްތަކެްއާާނޫނުއަސ ސީއ އިާާޤ  ބުނެފަިއާ މުއްދަތުތަކެއްާ ވަކިާ ޤ ނޫނުާ

 2255ކުރަންާބުނެފައިާހުރިއިރުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާއިންތިޚ ބުކަމަށްާބުނ ާ

2009ާާންާއަދިާާމިބުނ ާތ ރީޚަކުާނޫާާވަނަާމ އްދ ގައ296ާާި 15ާާެއްއާފެބްރުއަރީ

ފެށިެގންާާ މަޖިލީސްވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ ނޫންާ ޖަލްސ ާާދުވަހަކުާ ފުރަތަމަާ

ާާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަން މިއީވެސްާ ވަނީ.ާ މައްސަލައެއް.ާާބ އްވ ފައިާ ޖެހޭނެާ

މި މިއަދިާ އަޅުަގނޑުމެންާާއަދުާ މިވަުގތުާމަރުޙަލ ަގއިާ އ ދެާ ތިބެެގންާ ާ

މިއަޅުަގާނ ހިޑުމެންާ ާނަގމުންދ އިރުަގއިަވުގތުާ މަޖިލީހުެގާާ  2260ރަްއޔިތުންެގާ

ތިމަރަފުށީާ އ ދެ،ާ ދ އިރ ާ ތިމަރަފުށީާ ލިބެނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުރިހަމަކަންާ

ާާ ދ އިރ ެގ ހިމެނޭާ ވ ދިއްފުށީާ ުގރައިދޫ،ާ މިތަނުަގިއާާާާމެންބަރަކުވެސްދ އިރ ،ާ

ާާ ހަމައިނދެެގން. އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ މިތަނަކުާ މެންބަރަކުެވސްާ ާާއަޅަންާއެާ

ޖިއްޔ ާތިމަންނަމެންާބޭނުންވ ޮގތަށްާއޮތްާމީހަކުާތިމަންނަމެންނަށްާއެކަންާއްވެ
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ވަ ނަގ ކަމަށްާ ޭއެގތެރެއިންާ މީހަކުާ އޮތްާ ެއީއާާރަނަގޅުޮގތަށްާ  2265ނީިވއްޔ ާ

ާާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާާދެންާާއެީއާދެންާމައްސަލަެއއްކަމަށްާާޯގހެއްކަމަށްާދެކެ

މީެގކުރީަގއި ދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނަންތަްއާާއެހެންވީމ ،ާ އ އިމަާ ނަންތަްއާ ާ

ނަންތަްއާ ކޮމިޓީންާ ފޮނުއްވ ލ ފައިާ ކޮމިޓީައކަށްާ އޮތްޮގތަށްާ ހަމަާ

މަޖި ދެންާ ފަހުަގއިާ ެގނައިމަާ ނިންމަނީާދިރ ސ ކޮށްެގންާ ޮގތެްއާ ލީހުަގއިާ

 2270ދަްއކަންާފުރުޞަތުާދެނީ.ާއެކަމުން،ާެއއ އިާޚިލ ފަށްާިމކަންާހިނިގޮގތްާާވ ހަކަ

ާާ ވިދ ޅުެވއްޖެ ާާރައީސްާ ސިޓީފުޅެްއާާމިހެން ތ ރީޚެްއަގއިާ މިވެނިާ މިހެންވެެގންާ

އަންަގވ ފަިއާާ އޮފީހުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަނެއްކ ާ އެބައޮތޭ.ާ ފޮނުވ ފައިާ

މިވެނިާ ނުވަތަާ މަޑުކުރެއްވުމަށްާ ދިރ ސ ނުކޮށްާ ނަންތައްާ މިވެނިާ އެބަޮއވޭާ

ތަފްސީލަށާްާ ސީދ ާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ކަމަށް.ާ ތިމަންނ ާ ކަމެއްކުރުމަށްާ

ބޭނުންވަނީ،ާއަޅު ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މިދިޔައީ.ާ  2275ަގނޑުާ

އަޅ ފައިާ ހަމަާ ަވކިޮގތަކަށްާ އެއްއުސޫލެއްާ ެގންުގޅުްއވ ށޭާ ހަމައެޅުމުަގއިާ

ނަންފުޅެްއާާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ފޮނުއްވަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިސ ލަކަށްާ

ކީްއވެެގންތޯާ ސުވ ލުކުރެއްވުނުތޯާ ނަންފުޅުާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ ތިާ

މިހ ރު ެގންދިޔައީ.ާ ނަންފުޅުާާާއަނބުރ ާ ަގދަކަމުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އެބޭފުޅ ެގ ނޫންކަމަށްވެސްާ ނުަވތަާ ކަމެްއވެސްާ  2280ނުރުހުމުަގިއާާާާެގންދިޔައީާ

ނޭ މަޖިލީހަކަށްާ ާ.ނެގެގންދިޔަީއކަމެއްާ ާާ މެންބަރުންާ އެކަންާބައެއްާ

ާާާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ  ފެށީމަ ދައްކަންާ އެބަާާއެވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމ ެވސްާ

މަޖިލީހަ ރަްއޔިތުންެގާ ދެންާ ރަްއޔިތުންެގާާހައިރ ންވޭ.ާ ނަމެއްާ ހުށަހެޅޭާ ށްާ

ހު އޮތްާާމަޖިލީހަށްާ އެބައޮތް.4ާާާާށަހެޅިފައިާ ނަނ4ާާާްާމ ދަމ ާާނަންާ

ާ ެގންދަވައިފިއްޔ ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެންޓިާދެންާ  2285ައޅުަގނޑުމެންާ

ނުބ  މިރ އްޖޭަގއިާ ކޮމިޝަންާ އޮތްާއްާކޮރަޕްޝަންާ މިހ ރުާ ނޫނީާ ވަންވީތޯ.ާ

ާކޮމި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަވ ންވ އިރަށްާ މުއްދަތުާ މިކަމުނާްާޝަންެގާ

އެންޓާިާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންާ ނުކުރެއްިވްއޔ ާ ސަބަބުންާ ކަމެއްެގާ ދިމ ވ ާ

ނަަމކ ާާާާކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަންާމިރ ްއޖޭަގއިާނޯންނ ނީތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއެންމެ

 2290ާާއޮތީާބަދަލުަގއިާނަމެއްާރުާައޅުަގނޑަށްާފެނޭާމިހ ރުާއެހެދީާމިވ ހަކަާދައްކ އި

ކުރީންެވސް ހަމަާ އ ދެާާފޮނުއްވ ފައި.ާ ކުރެްއވިޮގތަށްާ ވޯޓަކަށްާާކަންތައްާ ާ،
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ދެކޭ އަޅުަގނޑުާ މާިާދ ކަށްނުޖެހޭާ ހަމަާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުަގއި.ާ

މީ ދެންާ ެގންދެވުަމށް.ާ ކުރިއަށްާ އެކަންާ ފޮނުއްވ ާ އޮތްޮގތަށްާ ަގއިާނަންފުޅުާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އިތުރުކަެމއްާ ކުރެވޭނެާ ާއިތުރަކަށްާ

އެހެނޫ ާާއޮތްހެނެއް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާނީ، ދ ން.ާ ކޯޓަށްާ ސްޕްރީމްާ  2295ދެންއޮތީާ

ސަިއޒްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އެހެންވީމ ،ާ އެހިސ ބުން.ާ މ ނަކުރަންޖެހުނީާ

ރައީސުލްޖު އައިސްާ ކުޑަވަމުންާ ހަމައެކަނިާމްހޫރިކުޑަކުޑަވަމުންާ އްޔ އަށްާ

ާމަކަށްކުރެވޭނެކަ އަާ އަންގ ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ މުރުތަކަށްާވ ނީާ

ލައަށްާޮގނޑިކޮޅުަގއިާއިންނަންކަމަށްާަވނީވިްއޔ ާެއޮގތަށްާާކިޔަމަންެވެގންާއަމއި

ޝުކުރިއްޔ ާާ ނިމުނީ.ާ އެކަންާ ނެރުނީމަާ އަމުރެއްާ ކޯޓުންާ  2300އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.
ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޢިއްޒަތްތެާާާޝުކުރިއްޔ ާ މިކަމުަގއިާ މެންބަރުނާްާމެންބަރުާ ރިާ

ދެއްކެވުމަށްާާ ެގންދ ނަން.3ާާާވ ހަކަފުޅުާ އަރުވަުމންާ އަޅުަގނޑުާ މިނެޓްާ

 2305ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.ާާ

ާ

ތެރެއިންާ`ާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާޢ ޒިމް ބަދަލެއްިގނަާ ހެޔޮާ ބޭނުންވީާ ާރައްޔިތުންތަކެއްާ ބަދަލެއްާ ނޫން.ާ.ާ

ރައްޔިތުންތަކެާއަޅުަގނޑުމެން ިގނަާ ތެރެއިންާ ހެޔޮވެރިކަެމއް.ާާެގާ ބޭނުންީވާ އްާ

ާާކޮންމެޮގތަކަށްާހެޔޮވެރިކަެމއްާކުރ   2310ިގނަާާކަށްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިން

ާާ ބޭނުންީވ 30ާާާާރައްޔިތުންތަކެއްާ ާާއަހަރުކުރިން ަމޚުތ ރު ޚުދުާ ކަޭމާާވެރިކުރިާ

ވެރިކަެމއްނޫން ކިޔ ާ ވެރިކަެމްއާާެއއަާާބަޔަކުާ ފުރިހަމަާ ރަނަގޅުާ ށްވުރެންާ

ޑި ާޙަރުދަނ ާ އަޅުަގނޑަށްާމޮކްރަސީއެއް.ާ ނުެގނެވޭނެކަންާ ާާއެކަންާ

އިކުރީއްސުރެާ ބަދަލެއްެގާާވެސްާ ހެޔޮާ މިފެންނަނީާ މިއަދުާ ނަމަވެސްާ ނޭގ.ާ

ބަދަލުގަާ ހެޔޮވެރިކަމެއްެގާ ުއޅޭތަން.ާ ައިއސްެގންާ ބަދަލެއްާ ހަމަާ  2315ިއާާބަދަލުަގއިާ

ާާ ހެޔޮވެރިކަމެއް. ވެރިކަމަށްވުރެނ30ާާާާްކޮންމެޮގތެއްާ ކުރިާ ެއކުރިންާ އަހަރުެގާ

ާާ މަޚުތ ރު ޢިއްޒަޚުދުާ މަންޒަރު.ާ ކުރަމުންދ ާ ެވރިކަމެއްާ ތްތެރިާާޑިކްޓޭޓަރާ

ާާާ..ރައީސް،

ާ
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ހޯރަފުށިނިޒ މ ބެހޭާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ނުކުތ އެްއާ މެންބަރުާާާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2320ދ އިރ ެގާ

ާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މައްސަލައ ާހޯރަިަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މިއޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިއަދުާ ރައީސް،ާ  2325ާޮގތުންާާބެހޭާާއިޢިއްޒަތްތެރިާ

ދައްކަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަނީ.ާާފުޅުާާމިހ ރުާވ ހަކަނޫންާާާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާާ

ާ.ާާއެހެންވީމ ،ާހަމަާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވ ދެްއވުންާއެދެން

ާ

ާ

ޤަބޫލެއްނިޒ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ނުކުތ އެއްކަމަކަށްާ މެންބަރުގާެާާާނުކުރަން.މ ބެހޭާ  2330ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނޭނިގެގންާާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އަދިާ ޮގތެއްާ ބިނ ކުރަްއވ ާ އެާ ވ ހަކަފުޅުާ

ާމިއިންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެްއވުންާއެދެން.ާާ
ާ

އެހެންާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އިނޭގތޯ.ާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާނޫނާީާއ ދެ،ާ

 2335ާެގއްލޭނެާއެހެންނޫންތޯާއަޅުަގނޑަށް.ާާވަުގތުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާޢ ޒިމް

ާ

ާާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުންާ.ރިާމެންބަރުތެޢިއްޒަތްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ
ާ

ާާއަޅުަގާނާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ަވުގތު ާާޑަށްާ ަގެގއްލޭނެ. މަޖިލީހުެގާ ާާރައްޔިތުންެގާ ާވަނ51ާާާާަވ އިދުެގ

އެބައޮތްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާޢ ޒިމް ފުޅ ކޮށްާ ވަރަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ބަހުސްކުރުުމެގާ  2340މ އްދ ަގއިާ

އިޝ ރ ތްކުރަްއަވއިފި ރައީސްެވސްާ ދެންމެާ ނަމަވެސްާާެގނެސްދެްއވ ފައިާ ާ.

ހިތަށްއެރީ މިވ ހަކަތައްާާާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދައްކ ލުމަށްާވަުގތުާ

ާވެ..ާ.ބޭނުންވ ތީ

ާ

 2345ާފުޅުާކުރިއަށް.ާ.ވ ހަކަާރިޔ ސަތިންާވ ހަކަފެއްކެުވންާ

ާ

ރައީސް،ާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނުކުތ ތަކެްއަގއިެވސްާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހާ  މިދެންނެވިާ ާކުރިންާ
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ެއވަނީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާޢ ޒިމް އަޅުަގނޑުމެންާާާާއަލިއަޅުވ ލ ފައިާ ނުަވތަާާމިާާމިހ ރުާ ބަހުސްކުރ ާ

ވ ހަކަތަކެއްމަޢުޟޫޢ ކަދެކެވެމުންދ ާާވ ހަ ުގޅޭާ ވަރަށްވެސްާ މިއަދުެގާާއިާ ާ.

ފެނި ތަބ ނުވ ާ ަގވ ިއދުތަކަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ކޮންމެހިނދަކުާސަރުކަރ ކީާ  2350އްޖެާ

ކަ ާާބޭނުންޮގތަކަށްާ ވަރަށްާން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަރުކ ރެއްކަންާ ކުރަމުންދ ާ

އިނޭގ ދަންނަރަނަގޅަށްާ އެންޓި.ާ ވ ހަކައަކީާ މިއުޅޭާ ރަޕްޝަންާކޮާާަވންާ

ނަންފުޅެއްާ އިތުރަށްާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ފޮނުވ ފައިވ ާ ކޮމިޝަނަށްާ

ނަންފުޅުތައްާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ފޮނުއްެވވޭނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ނަންފުޅުާ ނުވަތަާ އެންުގމުންާ އެކަންާ މިމަޖިލީހުންާ ބުނެާ  2355ކަމުނުދ ކަމަށްާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ،ާާންާުއޒުރުވެރިވ ނަމަޭއ.ާނަމަވެސްާފޮނުވ ފައިވ ާފަރ ތަކު

މަޖިލީހަށާްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ނަންފުޅުތައްާ ކޮމިޝަނަށްާ ކޮރަޕްޝަންާ އެންޓިާ

ދުވަސްތަކެއްފޮނުއްވ  ޭއެގާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާާފަިއާވަނިކޮށްާ ފަހުންާކުއްލިޮގތަކަށްާ

ެގންދަވަންާނިންމަވ ާއެހެނާްާ ތެރެއިންާއެްއނަންފުޅުާއަނބުރ ާ ނަންފުޅުތަކުެގާ

ޤ ނޫނު ާނަންފުޅެއްާ ޚިލ ފަށްާ އަޅުަގާނއަސ ސީއ އިާ ބޭފުޅަކުާ  2360ޑުާާއެހެންާ

މިމަޖިލީހަށާްާ މ އްދ ައކަށްތޯާ ކޮންާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އުންމީދުކުރަންާ

މިފޮނުއްވ  ހުރެތޯ،ާ ކޮންސަބަބަކ ާ އަދިާ ކީއްވެތޯާ އެވަނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާފައިާ

ާާ އެމަނިކުފ ނ އި އަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުންާ ާާ.ޤަބޫލުކުރަންާާސުވ ލުކުރަންޖެހޭކަމަށްާ

މިމަޖިލީހުެގާ ފަދަިއންާ ެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނޭާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނުހަނުާާ ވަރަށްިގނަާބުރަކޮށް،ާާކޮމިޓީތަކަކީާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ  2365ނުހަނުާ

ކޮ ެގންދަވ ާ ކުރަމުންާ މަޖިލީހެއް.ާމަސައްކަތްތަކެއްާ އެކުލެިވެގންވ ާ މިޓީތަކެއްާ

މިޢިއް ބެލުމެއްނެތިާ އެފަދަކަމަކަށްވެސްާ މަޖިލީހ އާިާނަމަވެސްާ ޒަތްތެރިާ

ދިރ ސ ކުރަްއވ ާާ ނަންފުޅުތައްާ ހުރިހ ާ ފޮނުއްވިާ ކޮމިޓީއަށްާ ޗެލަންޖްކުރަްއވ ާ

ދީާނިމުމުންާކޮމިޓީންާއެންމެމަތާީާާާއެފަރ ތްތަކ އިާއިންޓަރިވއުކުރައްވ ާމ ކްސް

ާ ލިބިވަޑައިެގންާ ާމ ކްސްާ ާެއއްާ އަދިާ މެންބަރުންާމެންބަރުާ  2370ކޮމިޓީެގާ

ނަންފު ހުރިހ ާ ނަންފުޅާުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުންާ ޤ ބިލުާ އެންމެާ ތެރެއިންާ ޅުތަކުެގާ

ާ މިއަނބުރ ާ ެގންދަވަންާ ޚިލ ފަށްާ މިމަޖިލީހ ާާޤ ނޫނ އިާ ނިންމެވީާ

ރައްޔިތުންނަށްާާ ދިވެހިާ ތަބ ވުމަށްާ ަގވ އިދަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ޗެލަންޖްކުރުމަށްާ

މަޤްޞަދުަގއިާ ދިނުމުެގާ ޤައުމުެގާާހިތްވަރުާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަންާ
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އިސްވެރިޔާ  ރައީސަކަށްާާއެންމެާ ކޮމިޝަނެްއެގާ ނުވަތަާ ވީނަމަވެސްާ  2375އަށްާ

ރަްއޔިތެވީނަމަ ެއްއވެސްާ އަރަިއަގތުމުެގާާވެސްާ ޙައްޤަކަށްާ އަސ ސީާ ްއެގާ

ާޙައްޤެއްާއެްއވެސްާމީހަކަށްާލިބިެގނެނުވޭ.ާާ

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:
ާ2380 

ާރުކޮށްލ ނަންާއިނޭގތޯ.ާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްާރަނަގޅ ިއާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާކުާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާޢ ޒިމް ކޮންމެމަންފ ފައިދ އ ިއ، އެއަށްޓަކައިާ ޤ ބިލާުާކަމަކަށްވެސްާ އެންމެާ ކަމަކަށްާ

ނުވަާާރަނަގޅު ލެވޭތޯާ މީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާެއކަށޭނަާ ބެލުމީާ ވޭތޯާ ތަާ

މެންބަރުމި މަޖިލީހުެގާ ޒިންމ އެއްކަންާާޢިއްޒަތްތެރިާ އެޅިފަިއވ ާ ބޮލުަގއިާ ންާ

ނިންމ ލ ނާީާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަނދ ންކުރަންޖެހޭ.ާ  2385އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ވީނަމަވެސް ނަންފުޅަކަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ޤ ނޫނ ިއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އެ ވ ހަކަާޚިލ ފަށްާ ނެތްާ ބަލައިަގނެވެންާ ނަންފުޅުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

އަހިތ މަ ާާޔ އެކުާ ދަންނަވަމުން. އަޅުަގނޑުާާޅުަގނޑުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށްާ

ާ...ާ.3ކުރައްވ ށޭާމިީއވެސްާޤަުއމުެގާދަންނަވ ލ ނީާމިމަޖިލީހ ާޗެލަންޖްާނު

ާ2390 

ާވަުގތު.ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާާާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންނ  އެއްބ ރޭ.ާ ރަްއޔިތުބ ރުންާ ހެވ އިާ،އެއްބ ރުލައިެގންާ ާާންނަށްާ

ާލ ބަޔަށްޓަކައިާމަނިކުފ ނުާމަސައްކަތްކުރަްއވ ށޭާޝުކުރިްއޔ ާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާޢ ޒިމް

ާ2395 

ޢިއްޒަތްތެރިާާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ ޤ ނޫނ އިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާނަންފުޅެއްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާރައީސްާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ

ާާާާވަންޏ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ބަލައިަގނެާއަޅުަގނޑުވެސްާބޭނުމެއްނުވޭާއެނަންފުޅެއްާއަޅުަގނޑުމެން

ޢިއްޒަތެރިާ ހަމަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގންދ ކަށް.ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ައޅު މިނަންރައީސް،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ މިޮގތަށްާަގނޑަށްާ  2400ފުޅުާ

ހުންނ ނެ.ާާަގއިވެސްާާބަދަލުވު މަސްލަޙަތަށްޓަކަިއާާސަބަބުތަކެްއާ ފަހަރުަގއިާ

ކީ ބަދަލުވީާ ެއޮގތަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއެނަންފުޅުާ ްއެވެގންކަންާ
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ާ ނެތުމަކީާ އަންގަވ ފައިާ ެއކަށީެގންވ ކަމެްއ.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ ރައީސުލްޖުއެހެންނަމަވެސް، މުޚ ތަބުކޮށްާ އޮފީހުންާމިމަޖިލީހަށްާ މްހޫރިއްޔ ެގާ

ސްޕެޝަންާ ވިދ ޅުވެެގންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސިޓީތަކަކީާ  2405އަންނަާ

ެވެގންވ ނެާކަމަކަށްވެ ސްާާއިންޯވއީެއއްާމެދުވެރިކުރައްވ ާއަންނަާސިޓީތަކަކަށްާ

ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާާާއަޅުަގނޑުާ ެވެގންވ ނީާ އެސިޓީތައްާ

ާާ އިއަޅުަގނޑުމެންެގ ޚުމަޖިލީހަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޚްތިރ މްކުރަްއވ ާ ދުާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ންޖެހޭނެކަމަށްާ ސިޓީފުޅުތަކަކަށްާ ފޮނުވ ާ ސޮއިކުރައްވ ާ

 2410ޤަބޫލުކުރަނީ.ާއ ދެ،ާމީެގއިތުރުންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިާނަންފުޅުާ

މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީެގާ މަރުޙަލ އެއްަގއިާ ފަހުެގާ މިހ ާ ބަދަލުކުރައްވ ާ މިޮގތަށްާ

ފައިވ ާަވުގތެްއަގއިާއަލުންާފޮނުއްވުމުެގާބޭނުންފުޅުާކުރައްވ ފައިވަނީާކޮންާާނިމި

ަގިއާާނުގންާވަރަށްާމުހިންމުކަމެކޭ.ާއޭޚިކުމަތެއްތޯާމިއީާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެ

ހަމާަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނެތިއެއްާ ޚިކުމަތްތަކެއްާ ކޮންވެސްާ

 2415ނުންފުޅުަގއިާމިކަންާކުރައްވަފ ނެާބ ވަޭއ.ާާޤ ނޫނަކ އިާޚިލ ފުެވވަޑަިއަގތުމުެގާބޭ

ޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާ ނުވަތަާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންާ

މުހިންމާުާ ޕ ޓީެގެވސްާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ އެއީާ ނެެގހެއްޓުންާ

ކަމަށްވ ހިނދުާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާމިކަުމަގއިާކޮންމެެވސްާާާާސެއްސ އަ

އުފެދިފަިއާާާާ.ބުތަކެްއވ ނެއޭސަބަ ސުވ ލެްއވެސްާ އިންޓެްގރިޓީެގާ ފަހަރެއްަގއިާ

އެހެންާާ ބަދަލުކުރެްއވުމުަގއިާ ނަންފުޅުާ މިވަުގތުާ ހަމަާ ނޫނީާ  2420އޮވެދ ނެއޭ.ާ

މި ހުރެދ ނެޭއ.ާ ޢ ންމުކޮށްާސަބަބުތަކެްއވެސްާ ޖަލްސ ތަކަކީާ މަޖިލީހުެގާ

ާާ ދެކެވޭ ވ ހަކަތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ ފަހަރުަގިއާާާާމަށްވ ތީވެމަޖިލީހެއްކަހުޅުވިެގންާ

އެވ ހަކަފުޅުތައްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަންަގވ ލަްއވ ފައިާނެތީކަމަށްވެސްާވެދ ނެ.ާާ

ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަމަެވސްާ ސިއްރުވެރިޮގތެްއަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ނަންފުޅުާ މިާ ނަަމވެސްާ ސިޓީެއއްަގއިާ ފޮނުވ ާ  2425މުހ ޠަބްކުރައްވ ފަިއާ

އަޅު ސަބަބުާ ޢިއްޒަތްތެރިާބަދަލުވ ންޖެހުނުާ މިާ އެނުގނީަމާ ަގނޑުމެންނަށްާ

ސަބަބެއްނެތިާ ހަަމާ ފަސޭހަވ ނޭ.ާ ވަރަށްާ ނިންމަންާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ބަދަލުކުރައްވ ނެކަމަށްާ ނަންފުޅުާ އެހެންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އިންޓަރްގރިޓީާާ ކޮމިޓީެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަާ ެއއީާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ
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 2430މަށްޓަކައިާކުރެްއވިާކަމެއްކަމަށްވުމަކީވެސްާހަމަާއެކަށީެގންވ ާކަމެކޭ.ާާހިފެހެއްޓު

ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ ހަމަާ އެނޫންޮގތެްއަގއިާ

ކަރ މ ތްާ ޢިއްޒަތްތ އިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ފަދައިންާ ެއވިދ ޅުވިާ އ ޒިމްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ޢިއްޒަތްތެރިާ ޔ ވެސްާާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ

ާމަސައްކަތްކުރައްވ ނެކަމަށްާއުންމީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ2435 

މަޖިލީހަށާްާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނަންފުޅުތަކ މެދުާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ އެާ ފޮނުްއވ ާ ނަންފުޅުތަކެއްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ  ބަޙުސްކުރެވެމުންާާބަޙުސްކުރުމަށް މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީެގާ އުފެދިާ ކޮމިޓީތަކެއްާ

މަޑުކުރުމަށްޓަކަިއާާ ބަޙުސްކުރަންާ ނަންފުޅަކ މެދުާ އޭެގާ ދަނިކޮށްާ

އެީއާާ ނޭންގެވޭނޭ.ާ އެންޯވއީައކަށްާ ސްޕެޝަލްާ  2440ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ރައީ ކަމެއްނޫނޭ.ާ ކުރެްއވޭނެާ ފަރ ތްޕުޅުންާޤ ނޫނީޮގތުންާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

އަންގަވަންޖެހޭާާ ޙ ލަތުަގިއާ ނެތްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެކަމަށްޓަކައިާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ އެހެންވީމަ،ާ ކަނޑައެޅިެގންވޭ.ާ ޤ ނޫނުަގއިާ ފަރ ތްތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެންެގވުމަކަށްާ އަންަގވ ާ އެންވޯީއއަކުާ ސްޕެޝަލްާ

ނުޖެ ވ ހަކަފުޅުާޢަމަލުކުރ ކަށްވެސްާ ދެންމެާ ސަބަބަކީާ އަނެއްާ ދެންާ  2445ހޭނެ.ާ

ނަޝީދާުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ދެއްކެވިާ

ާާ މ ތް އެބައޮތް.ާ ސަބަބުތައްާ ކަމެއްަގއިވެސްާ ކޮންމެާ ފަދައިންާ هللاާވިދ ޅުވިާ

ސަބަބެއްނެތިާާ އެހެންވީަމ،ާ ސަބަބު.ާ އެްއޗަކީާ ހެއްދެވިާ ރީތިކޮށްާ އެންމެާ

އެހެންވީމަ،ާާއެްއވެސް ނޯންނ ނެ.ާ ފެނިފައެއްާ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާ ކަމެއްާ ާ

 2450މިކަމުަގއިާސަބަބެއްާއޮންނ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޤަބޫލުކުރެޭވާސަބަބެއްާނެތިާ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްކަަމށްާ މިކަންކުރަްއވ ފައިާ

ޕ ޓީާ ނުވަތަާ މަސްލަހަތަށްޓަކަިއާ ޒ ތީާ އަިމއްލަާ ެގާާފަހަރެއްަގިއވެދ ނެާ

މަޤްބޫލާުާ ޙަޤީޤީާ އެހެންާ ކަމެއްކަމަށްވެސް.ާ ކުރެއްިވާ މަސްލަހަތަށްޓަކައިާ

އެނަންފުޅާުާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްނަމަާ ސަބަބެއްާ

ސަބަބަކ ާ ކޮންާ ކީްއެވެގން،ާ ސިޓީފުޅުަގއިާ ފޮނުްއިވާ  2455ެގންދެވުމަށްޓަކައިާ

ާ އަނެްއކޮޅުންާ އަންަގވަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ދެކޭޮގތުަގިއާާހުރެކަންާ އަޅުަގނޑުާ
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މިނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގންދަވ ާއެހެންާނަންފުޅެއްާފޮނުއްވުމަށްޓަކައިާފޮނުްއިވާާ

ޕްރެސްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ސަބަބަކީާ ބ ޠިލްވެފައި.ާ ވަނީާ މިހ ރުާ ސިޓީާ

އަނބުރ ާާ މިނަންފުޅުާ އެބައޮތްާ ބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާ ނޫސްތަކުަގއިާ ސެކްރެޓަރީާ

ވި ސަބަބު.ާ އުޅޭކަމަށްާެގންދެވިާ ފުށުއެރުމެއްާ ޝަރުތުެގާ  2460ދ ޅުވަނީާ

ޕްރެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ސަބަބެއްކަމަށްާ ެއއީާ ލަފ ކުރެވޭތީއޭ.ާ

ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުކަމަށްާ ެއއީާ ވިދ ޅުވީމަާ ސެކްރެޓަރީާ

ފުށުއެރުމެއްާާ މަސްލަހަތުެގާ ލިޔެފައި.ާ މިވ ހަކަާ އޮންނ ނެާ ނޫހުަގއިާ ހަވީރުާ

ެގންދެވީ.ާާއުޅޭކަ އަނބުރ ާ ނަންފުޅުާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ތީއޭާ މަށްާ

 2465އަޅުަގނޑުމެންނަކީާމިާނަންފުޅުތައްާދިރ ސ ކޮށްާއެބޭފުޅުންނ ާއިންޓަރިވޔުކުރިާާ

ކަމެއްާބެލިން.ާާ ކޮމިޓީެގާމެންބަރެއްާއަޅުަގނޑަކީވެސް.ާައޅުަގނޑުމެންާހުރިހާ 

ެއޮއތީާބ ޠިލްވެފައި.ާާާާޝަރުތުތަކ ާފުށުއެރުމެއްާނޫޅޭ.ާއެހެންެވއްޖިއްޔ ާސަބަބު

އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ެގންދެވޭނެާ ެއނަންފުޅުާ އަނބުރ ާ އެހެންވީމަ،ާ

ެއީއާާ ެގންދެވިާނަންފުޅުެގާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާދެންާއަނެްއކޮޅުންާބަލ އިރުާމިާ

ކުރުމުންާ ދިރ ސ ކުރިާ ކޮމިޓީންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ ާ ބޭފުޅެއްތޯާ  2470ކޮންާ

މިހ ތަ އެބޭފުޅަކީާ އެނުގނީާ ހުންނެިވާާއަޅުަގނޑަށްާ ެއކޮމިޝަންަގއިާ ނަށްވެސްާ

އެންޓި ރ އްޖޭަގއިާ އެބޭފުޅަކީާ އަދިާ ކޮމިޝަނެއްެގާާ-ބޭފުޅެއް.ާ ކޮރަޕްޝަންާ

މެންބަރުކަމަށްާހުންނެވުމަށްާއެންމެާއެކަށީެގންވ ،ާއެންމެާެއާޤ ބިލް،ާއެންމެާ

އެހެންވީމަ،ާާ ހެކިަވން.ާ ކޮމިޓީންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެއްބޭފުޅ ކަމަށްާ ޢަދުލުވެރިާ

ާ ސަބަބުާާމިފަދަާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ެގންދެވަންޖެހޭނީާ ނަންފުޅުާ  2475ބޭފުޅަކުާ

ާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެނޫންާ 20ާބަޔ ންކުރަްއވ ފައި.ާ ތެރޭަގިއާާާ ދުވަހުެގާ

ުމއްދަތުާ އެާ ވަނިކޮށްާ އަންގަވ ފައިާ ފޮނުވަންާ ނަންފުޅުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކެއްކޮށްާާހަމަވެފައިާޮއއްވ ާއަލުންާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީންާއެތައްާަމސައްކަތްތަ

ސަމ ސ ކުރަްއވަންާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ަވނިކޮށްާ ބޭކ ރުވެފައިާ ވަުގތުތަކެއްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާާ ޖ ަގއެްއާ ެއއްވެސްާ ެގންދަވ ނެާ  2480އެނަންފުޅުާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނޯންނ ނެ.ާ

އަޅުާ އެއީާ ސަމ ސ ފުޅުކުރެްއވީއޭ.ާ ނުލ ހިކާުާއަޅުަގނޑުމެންނ ާ ަގނޑުމެންާ

އެމަސަްއކަތްާާ މަސައްކަތްކޮށްާ ހަތަރުދަމުާ ެއއްދުވަހުާ ބުރަމަސައްކަތުންާ
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އަނބުރ ެގންދަވ ާާ އެނަންފުޅުާ ސަބަބެއްނެތިާ ެއއްެވސްާ އޮްއވ ާ ނިންމ ފައިާ

 2485ވ ހަކަާވިދ ޅުވުމަކީާއެއީާސަމ ސ އެއް.ާިމއީާދައުލަތުެގާތިންބ ރުެގާތެރެއިންާާ

އަޅުަގނޑު ބ ރު.ާ އެއްާ ސަމ ސ ކުރަްއވ ކަށްާާމުހިންމުާ މެންނ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންީވމަ،ާ ުއޅުއްަވިއެގންނުވ ނެ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެވސްާ

މިނަންފުޅުާ ުއޒުރެްއނެތިާ މަޤްބޫލުާ ސަބަބެއްނެތިާ ެއއްވެސްާ ދަންނަވަނީާ

ދ ފަހުނާްާ ފަހަނައަޅ ާ މުއްދަތުާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ޤ ނޫނުަގއިާ ެގންދެވުމަކީާ

ޤ ނޫނީޮގ ލިބިވަޑަިއެގންވ ާާމިކަންކުރެްއވުމަކީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ  2490ތުންާ

ާޙައްޤެއްނޫނޭ.ާާ

ާ

ާވަުގތު...ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 2495ާއެހެންވީމަ،ާމިާނަންފުޅުާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވ ކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާއެްއޮގތަކަށްާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޝުކުރިއްޔ ާާތ އީދެއްނުކުރެވޭާާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު ނުދޭނަމޭ.ާ ވޯޓެްއވެސްާ އެޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާ.ާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާާ`.ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިްއޒައެންމެފުރަތަމަާާާޙަމީދުާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު ދ އިރ ެގާ މަޑުއްވަރީާ މެންބަރުާދަންނަވ ލ ނީާ  2500ާތްތެރިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅުއްވި ޢަލީާ އަޅުަގނޑުާާވިސ މްާ ތ އީދުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ

އެންޓި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކޮމިޝަނަށްާ-ދެކޭޮގތުަގއިާ ކޮރަޕްޝަންާ

ބަދަލުކުރުމަށްާ ނަންާ ެއއްާ ތެރެއިންާ ނަންތަކުެގާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

އިާއެްއެވސްާސަބަބެއްާބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާނެތުމ އެކުާެއާާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީަގ

 2505ސިޓީާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާައސްލުާފުރިހަމަކަމަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭާއެްއކަމަކަށްާާ

ހުޅުއްވ ލެްއވުމުަގިއާާ މަޢުޟޫޢުާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ އިނޭގތޯ.ާ

މު ފ ހަަގކުރަްއވަިއފިާ ވ ހަކަފުޅުަގިއވެސްާ ރައީސްެގާ އްދަތުތަކެްއާާޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ފ އިތުެވެގންޮގސްފައިވ ކަން.ާ

އެންޓި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ-ފަރ ތުންާ ކޮމިޝަނަށްާ ކޮރަޕްޝަންާ

ފަރ ތުންާ މަޖިލީހުެގާ ދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކަިއާ ނަންފުޅުތަްއާ  2510ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ
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ދެންާމިާކޮމިޓީެގާމަސައްކަތްތަްއާާާާކަނޑައެޅުްއވިާކޮމިޓީެގާމުޤަްއރިރުވެސްމެ.

ހުރިހ ާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެްއވިެގންާ

ބޭފުޅުންނަށް،ާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާޝުކުރުެވސްާައދ ކުރަން.ާވަރަށްާާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދެީވ.ާ ކުރަްއވަމުންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ބުރަާ

ނު އެއްާ ހަަމާބޭނުންވ ާ ފަްއޓަންވެެގންާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ  2515ކުތ އަކީާ

ބައްދަލުވުންާާ އޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަވ ލުވިތ ާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ފޮނުއްވ ފަިއވ ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ނަންާ ފައްޓަންާ މަސައްކަތްާ ބ އްވ ާ

މަޢުލޫ ޞައްޙަާ މަޢުލޫމ ތުާ ދިރ ސ ތަކެއްކޮށްާ ހުރިާ މ ތާުާނަންފުޅުތަކ މެދުާ

މަޖިލީހުގާެާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އަދިާ އެދިފައި،ާ މަޖިލީހުަގިއާ ހޯއްދަވ ދެްއވަންާ

އަރުވ ފަިއާާ މުހުލަތެއްާ އެބޭފުޅުންާ ދަންނަވ ފައިާ  2520ސެކްރެޓޭރިއެޓަށްާ

ފުރަތަމަާ ދުވަހު،ާ އޮތްާ ހަމަޖައްސ ފައިާ ބައްދަލުވ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރައީސު މިޖެހުނީާ ލަސްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާބައްދަލުވުންާ

ާާ ެއއީ ުގޅިެގން.ާ ސިޓީފުޅަކ ާ އެހެންާ ނިޔަލަށ21ާާާްފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ޖޫންެގާ

ާާ ބައްދަލުވެފަިއ21ާާާާއިހަށް، ކޮމިޓީާ ދެންާ ބެލުމަށްފަހުާ ނިޔަލަށްާ ޖޫންެގާ

ނަންފުޅުތައްާ މިާ އަލީަގއިާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ލިބިފައިވ ާ  2525އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މަސަްއކަތްތަކެ މިބޭފުޅުންެގާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައިާ ައދިާ ކުރުމަށްފަހުާ އްާ

ޮގތުންާާ ވަޒަންކުރުމުެގާ ޤ ބިލްކަންާ ވަޒަންކުރުމުެގ،ާ އެބޭފުޅުންާ ނަންފުޅުތަކުެގާ

މަސައްކަތްތަްއާާ އިދ ރީާ ބޭނުންވ ާ ކުރަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ

ވަނ25ާާާާަކުރުމަށްފަހުާާ އެއިންޓަވިުއެގާާޖޫންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަހުާ

25ާާާާ.ާާމަސައްކަތްތައްާފެއްޓީމޭ  2530ންާފެށިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާއެކ9.30ާާާާިދުވަހު

އިންޓަިވއުައށްާާ ތަރުތީބުންާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ނަންފުޅުތަްއާ އެބޭފުޅުންނަށް،ާ

ތިއްބަވަިއެގންާާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ މިކޮމިޓީެގާ ެގނެސްެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ެގންދިޔައީ. ކުރަމުންާ އިންޓަިވއުާ އަޅުަގނޑުމ9.30ާާެއެބޭފުޅުންނ ާ ންާަގިއާ

އިންޓަިވުއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ލުޠުފީއ .ާ ޙަސަންާ އިންޓަިވއުކުރީާ

މެންބަރުންގެވެސްާާ ހުރިހ ާ ކޮމިޝަންެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ  2535ނިމިެގންދިޔައިރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ކަންާ އެމަނިކުފ ނަށްާ އިތުބ ރުާ ފުރިހަމަާ

އަޅުާ އެދުވަހުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމހ ރުާ ބޭނުންވޭ.ާ ަގނޑުމެންާފ ހަަގކޮށްލަންާ
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މެންބަރުންނަށާްާ ެއކިާ ރިޕޯޓްަގިއާ ހުށަހެޅިާ ނިންމ ފައިާ މަސައްކަތްާ

ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ކަމަށްވަންޏ ،ާފ ހަަގކުރެވިފަިއވ ާއެންމެާމަތީާމ ކްސްވެސްާާ

އަޅުަގނޑުާާ ލުޠުފީއަށްކަން.ާ ޙަސަންާ  2540ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވަނީާ

ާާ ނުކުތ ައކީ،ާމިވަޒަންކުރިާާފ ހަަގކޮށްލަންބޭނުންވ ާއެންމެާމުހިންމުާއެއްާއަނެއް

ކުރުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެވެސްާހަމަާބަލައިަގތީމޭާއެާހުރިހ ާބޭފުޅުނާްާ

ވަޒަންކުރުމަށްފަހުާހަމަގައިުމެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީެގާިގނަާބޭފުޅުންނަށްާ

ހުރިހ ާާ ވެދ ނެާ ފަހަރެއްަގިއާ ބޭފުޅުންނަށް،ާ ިގނަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ދައުރެްއާާބޭފުޅުންނަށްވެސް އިސްާ އެންމެާ މިކޮމިޝަންެގާ ވަޒަންކުރެވުނޭާ ާ،2545 

ދެންާ ލުޠުފީކަން.ާ ޙަސަންާ ހަމަގައިމުެވސްާ ެއއްބޭފުޅަކީާ އަދ ކުރ ނެާ

ެއކިާާ ެގންދަމުންދިޔައިރުވެސްާ އިންޓަިވއުތަްއާ އެކިއެކިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޮގސްފަިއވޭ.ާާ ފ ހަަގެވެގންާ މިކަންާ ބަލ އިރުާ ޚިޔ ލުފުޅުެވސްާ މެންބަރުންެގާ

ނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވ ާެއއްވ ހަކަައކީ،ާމިސިޓީ،ާނަންފުޅުާއަނބުރ ާއަޅުަގ

 2550-އެންޓ13/2008ާާިެގންދަވ އިރުާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިއީާއެމަރުޙަލ އެއްނޫނޭ.ާާ

ާވަނަާމ އްދ ަގިއވ ޮގތުން..32ާކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަންެގާޤ ނޫނުެގާ

ާ

ާވަުގތު..ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާާމެންބަރުާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ެގ މިނިންމ ލަނީ. މިއޮންނަނީ،ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ 3ާާމީަގއިާ ެގ )ށ(ާ  2555ާެގ3ާާާާ،ާ

ރައްޔިތުންެގާާާޙަމީދުާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު މަތިންާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ޮގތުެގާ މިމ އްދ ެގާ ާބަޔ ންކޮށްފައިމިވަނީ،ާ

މަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައްޔިތުންެގާ ހުށަހަޅ ނަމެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޖިލީހުނާްާމަޖިލީހަށްާ

ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ އަންގ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެކަންާ ފ ސްނުކޮށްފިނަމަާ

ނަންތަކެްއާާ ނުވަތަާ ނަމެއްާ އ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދުވަހުެގތެރޭަގިއާ ފަހެއްާ

ނަމެްއާ އ ާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅަންވ ނެއޭ.ާ މަޖިލީހަށްާ  2560ރައްޔިތުންެގާ

މަކުާައޅުަގނޑުމެންެގާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށާްާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާއެބައޮތޭ.ާއެކަ

ރިޕޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ެއނަންފުޅުތަކަށްާ ެއއަށް،ާ ހުށަހެޅިެގންާ

ނަމެއްާ އިތުރުާ ދެންާ ނިންމީމައޭާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ ދިރ ސ ކުރަްއވަިއެގންާ

ާހުށަހެޅޭނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.
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ާ2565 

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާދިއްދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މެންބަރު.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޢ ފުކުރައްވ ތިާ ސަމީރު.ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ

ާާ މެދުކަނޑ ލ ޮގތަށް.12ާާާާއަޅުަގނޑުމެން މިއޮންނަނީާ ނިންމ ލ ޮގތަށްާ ޖަހ އިރުާ

11.05ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެށުނީާާ ޢިއްޒަތްތެރިާަގއި.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރު

ފަސްވެެގންދ ނެ.ާާ އަނެްއކ ވެސްާ ފައްޓަވައިފިއްޔ ާ ވ ހަކަފުޅުާ  2570މެންބަރުާ

ނުކުރަްއވަންޏ ާ އިޢުތިރ ޟްާ ޤަޞްދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ާާ ދިއްދ1ާާާޫާއަޅުަގނޑުމެން އެންމެފުރަތަމަާ ފަށ ފައިާ މަސައްކަތްާ ޖަހ އިރުާ

ާާ ސަމީރަށް އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރުވަން.ާާދ އިރ ެގާ ފުރުޞަތުާ

ާާ ފެށިެގން ހުސްވަުގތުކޮޅެްއ1.00ާާާާމިހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައަށްާ ހ ާ

 2575ާނަގ ނަން.

ާ

ާ]ށ13:00ާްނ12:00ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅެއްާާ[

ާ

ެގންދަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރިއަށްާ ފަށަިއެގންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ`

މިއަރުވަ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ  2580ނީ،ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާ.

ާ

ާރަޕްޝަންާކޮ-ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާެއންޓިާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ

އެކޮމިޝަނަާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުވަތަާ އިންތިޚ ބުކުރުމަށްާ އެކޮމިޝަނަށްާ ދަށުންާ ށްާޤ ނޫނުެގާ

ފޮނުްއިވާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ  2585މެންބަރުންާ

ާާ ތެރެއިން ެއކަނ1ާާާާްނަންފުޅުތަކުެގާ ުގޅިެގންާ އައުމ ާ ބަދަލެއްާ ނަމަކަށްާ

މަނިކުފ ނާުާ ުގޅޭޮގތުންާ މައްސަލައ އިާ އުޅޭާ ދިމ ެވެގންާ ޤަބޫލުކުރެއްވުުމަގއިާ

ބަ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުރުޞަތުަގއިާ ހުޅުވ ލިާ ވ ހަކަތަްއާާމިއަދުާ އެއްާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރ ނަން.ާ ބޭނުންާ މިފުރުޞަތުެގާ ދަންނަވ ލުމަށްާ

ާާ އަސ ސީެގ މަޖިލިސ296ާާާްޤ ނޫނުާ ރައްޔިތުންެގާ ބުނ ާ މ އްދ ަގއިާ  2590ަވނަާ

މަނިކުފ ނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއޮތްޮގތްވެސްާ އިންތިޚ ބުވެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ާާ އ އެކުަގއި ހަމަާ ދިމ ނުެވާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ މަްއސަލައެއްާ އެކަުމެގާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަިއއިރުާ މިހިސ ބަށްާ މިއަދުާ އެކަންާ

ހަމައެއ ެއކުަގިއާާ ައއިސްސަ.ާ ިއންތިޚ ބުކޮށްެގންާ ރަްއޔިތުންާ މަޖިލީހުަގއިާ

 2595ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބުނ 32ާާާރަޕްޝަންާކޮމިޝަންެގާޤ ނޫނު،ާާކޮ-އެންޓި

ާާ ފުރަތަމ296ާާާަާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ކުރެވޭާ އިންތިޚ ބުާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ބ އްވ ތ  ޖަލްސ ާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުެގާ ތެރޭަގިއ60ާާާާރައްޔިތުންެގާ ދުވަހުެގާ

ައޅުަގ އުފައްދ ،ާ މިޤ ނޫނުެގާކޮމިޝަންާ ނެތްާ އެނިގފަކައެއްާ އަދިާ ނޑަކަށްާ

ރިކަންާާދަށުންާއެކޮމިޝަންާއުފެއްދިކަމެއް.ާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ެގާއެކަންތައްާކު

މެންބަރުންނ އި،ާ  2600އަޅުަގނޑަށްާއެނޭގ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެކޮމިޝަންާއުފައްދ ާ

ޢައްޔަންކޮށްާާ ޮގތުެގމަތިންާ މިޤ ނޫނުގައިވ ާ ރަީއސްާ ނ އިބުާ ރައީސ އިާ

ނިންމަންވ ނޭ.ާއެވ ހަކަާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތީމަާެއކަންާމިދަނީާކުރިއަށް.ާދެންާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީން އެއ އެކުަގއިާ މުޙުލަތެްއާާދުވ60ާާަހަމަާ ފުރުޞަތެއް،ާ ހުެގާ

ެއންޓި މިޤ ނޫނުެގ،ާ ާާކޮ-ދީފައިވ ހިނދުާ ޤ ނޫނުެގ ކޮމިޝަންެގާ 32ާރަޕްޝަންާ

ާާ ދަށުން ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ފަރ ތްތަކުެގ20ާާާވަނަާ ެއފަދަާ ތެރޭަގއިާ  2605ދުވަހުެގާ

އެހުށަހެޅިާ އޮތުމ އެކުަގއިާ ހުށަހަޅަންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ނަންތައްާ

ުގޅޭާވ ހަކަާާނަންތަކުެގާތެރެއިންާނަ ުގޅިެގންާމިކަމ ާ ެގނައުމ ާ މަކަށްާބަދަލުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތަށްއަރ ާސުވ ލުކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިއަީއ.ާ ދެކެވެމުންާ

ާ އަރިހުންވެސް،ާ އެންޓިމިޤ ނޫނުރައީސްާ ޮގތުެގމަތިންާ -އަސ ސީަގއިވ ާ

ނަމަކަށްާ ތެރެއިންާ ނަންތަކުެގާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ކޮމިޝަނަށްާ  2610ކޮރަޕްޝަންާ

މަޖިލީހުނާްާރައީ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ެއކަންާ ެގންނަވަމުންާ ބަދަލުާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ނުކުރަްއވ ާާ ޤަބޫލުފުޅުާ ބަޔަކުާ ނުވަތަާ ކޮމިޓީއަކުންާ މަޖިލީހުެގާ ނުވަތަާ

މަސައްކަތްތަްއާާ ކޮމިޓީެގާ ނިންމަވ ފައިާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ ކަމަށްވަންޏ ާ

ރަީއސުލްޖު ދެންވެސްާ ނިންމަވ ފައިާ މިތަނުންާ މްހޫރިއްޔ ާނިންމ ފައި،ާ

ކިހިނެއްތޯވ ނީ.ާާ ދެންާ ނުކުރައްަވއިފިްއޔ ާ ޤަބޫލުފުޅުާ  2615އެނަންފުޅުާ

މަޖުބޫރެއްނުކުރޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމެވުމަށްފަހުަގއިާއެނިންމަވ ާނަމެއްާހަމައެޮގތަށްާ

ކަ ކުރެއްވޭނެާ ެއއީކީާ ކުރައްވަންާާއެޕޮއިންޓްކުރަްއވ ކަށް.ާ އަދިާ މެްއވެސްނޫން.ާ
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އެނބުރިާ އެހެންކަމަށްަވންޏ ާ މަޖުބޫރުކަމެއްވެސްނޫން.ާ ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ރައްޔިތުންެގާާ އެދިާ ފ ސްކޮށްދިނުމަށްާ ނަމެއްާ އެހެންާ އެނޫންާ ޮގސްާ  2620އަނެއްކ ާ

މަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުވެސްާއެބައޮތް.ާމިކަންާޤ ނޫނީާބޭފުޅުންވެސްާ

ކުރީަގިއާާޤަބޫލުފުޅުކު ދިުއމުެގާ އެމަރުޙަލ އަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ރައްވ ނެ.ާ

އެމައްސަލައެްއާާ ަމއްސަލަައކަށްާ އޮތްާ ތެރޭަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ނިންމ ފައިާ އެމަްއސަލަާ ކޮމިޓީަގއިާ އަދިާ ވަުގތުެގތެރޭަގއިާ ދަމުންދ ާ ކުރިއަށްާ

 2625ސަލަާމިާހަމާަާރިޕޯޓެއްވެސްާނުލިބޭާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެަމއް

ާތެްއެގތެރޭަގއިދިރިއޮތްަވުގ އެކަންާާ ހުށަހެޅުމުންާ ެގންނަންާ ެއބަދަލެއްާ

ދެންާ އޭަގއިާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ ޤަބޫލުނުކުރަންާ

އެންމެފަހުންާއަންނ ނީާއޭެގފަހުެގާޕްރޮސެސްކަމަށޭާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާާ

ދަށު ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޢަދުލާުާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ ަމޖިލީހަށ އިާ ރަްއޔިތުންެގާ ންާ

 2630އިންޞ ފުާގ އިމުކުރ ާފަރ ތްތަކަށ އިާއަދިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާލިބިެގންވ ާާ

ނުކުރެއްވޭނެ.ާާ ކަންތައްތަކެއްާ އެޅިާ ހުރަހެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ބ ރަކަށްާ

މަޖިލީހުނާްާ ރަްއޔިތުންެގާ ޤަބޫލުކޮށްެގންނުވ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ވަކިޮގތަކަށްާަވކިާމީހެްއެގާަމއްޗަށް،ާވަކިާމީހަކަށްާކަމެްއާކޮށްދޭންާއުޅުމަކީާާ

މި ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ އިންޞ ފުެވރިޮގތެކޭ.ާ އެންމެާ އުޅެނީ،ާާއެީއއަކީާ

އެތަްއާާކޮ-އެންޓި ބަްއތިރީސްާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ ކޮމިޝަނަށްާ  2635ރަޕްޝަންާ

އަދަދެ ިގނަާ އެއަށްވުރެންވެސްާ ނުވަތަާ ބޭފުޅުންެގާާބޭފުޅުންނެއްާ ްއެގާ

އެހެންވީމ ،ާާ ފޮނުއްވ ފައި.ާ މިމަޖިލީހަށްާ އެބަހުއްޓޭާ ނަންފުޅުތައްާ

މިމަޖިލީހަކަށާްާ އިޚްތިޔ ރެއްާ ޚިޔ ރުކުރުމުެގާ ނަމެއްާ ތެރެއިންާ އެނަންފުޅުތަކުެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާ އެހެންނަމަވެސްާ ނަމެއް.ާ ވަކިާ ލިބިެގނެއްނުެވއޭާ

ާ ނަންތަކުެގތެރެއިންާ އޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންާާފޮނުވ ފައިާ  2640ނަމެކޭާ

އެބޭފުޅ ައށްާާ ފ ސްނުކުރަްއވައިފިކަމަށްވަންޏ ާ ފ ސްކުރަންމިޖެހެނީ.ާ

އެލިބެނީ.ާ ފުރުޞަތޭާ ހުށަހެޅުމުެގާ ނަމެއްާ އަލުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

އެލިސްޓުންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކަމެއްަގއިާ އޮތްާ އެފަދަޮގތަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ސިސްޓަމަކަށް ނަގ ާ ނަމެއްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބޭނުންވ ާ ނުވަތަާ ދ ކަށް،ާ ާ

 2645އެކަންާޤަބޫލުނުކުރަްއވ ާނަމެްއާމިމަޖިލީހުންާނިންމެވުމަށްާބ ރުއަޅައިާކަެމްއާާ
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އޮތްކަމަކަށްާާ ަވުގތުާ އެކަމަށްާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ

ރިާއަދިާއެާޤ ނޫނުާތަންދޭކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެ

ާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

މެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2650ޝުކުރިއްޔ ާ

ދަންނަވ ލަން.ާާ އެބ1:00ާާާައަޅުަގނޑުާ ފެށިެގންާ ކޮމިޓީެއްއާ ދެާ ަގއިާ

ބައްދަ ކޮމިޓީެގާ ަގވ އިދުާ އަދިާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ ލުވުން.ާާހިނަގމުންދޭ.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ހިނަގުމންދޭ.ާ އެބަާ ފެށިެގންާ މިހ ރުާ ބައްދަލުވުންާ މިދެކޮމިޓީެގާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ މިއަރުވަނީ،ާ މިހ ރުާ ފުރުޞަތުާ

 2655ާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާ.

ާ

ދ އިާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިތ ނަގއިާ މިއަދުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާރ ެގާާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދޭތެރޭާ ވ ހަކައަކ ާ ވިދ ޅުވިާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދިޔަީއވެސްާާ ބޭއްވިެގންާ އިންތިޚ ބުާ މަޖިލީހުެގާ އެީއާ ހިތްހަމަނުޖެހުނު.ާ ވަރަށްާ

 2660ންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮތްާދުވަހަކަށެއްނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންތައްތައްާމިހެ

ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވީމަ.ާާ އެމަނިކުފ ނުާ އިމްޕްލަިއވ ކަހަލަޮގތަކަށްާ ކުރެވިދ ނެކަމަށްާ

އެއްފަހަރުާމިކަހަލަޮގތަކަށްާކަންތައްތަްއވީމ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާނުޖެހެޭއާާ

ޤ ނޫނުތަކުަގިއވ ާާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަބަދުވެސްާ

އެ ފަހަނައަޅަިއޮގސްާ ނުބަލ ާމުއްދަތުތައްާ ވަރަކަށްާ ެއއްވެސްާ އަށްާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ދެންާ  2665މަސައްކަތްކުރ ކަށް.ާ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުާވިދ ޅުވެއްޖެާރައީސްާއޮފީހުންާނަންާއަނބުރ ާާ

އެހ ާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިއީާ ސަބަބު.ާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ެގންދެވުމަށްާ

ކޮމިޓީެގާއަޅުަގނޑުމެންނަ މިހ ރުާ އެީއާ ސަބަބެއްހެން.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަހަލަާ ށްާ

ދެންމެާ މިތ ނަގއިާ މުޤައްރިރުވެސްާ ކޮމިޓީެގާ ކުރިއަށްޮގސްާ މަސައްކަތްވެސްާ

ިމާ ވ ހަކަފުޅުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނގިއްޖެާ  2670ވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި.ާދެއްކިާ

މިކޮމިޓީއިާ މިއީާ ނަންފުޅަކީާ ުއޅުްއވ ާ ެގންދަވަންާ މަތިންާއަނބުރ ާ އެންމެާ ންާ

ހަމަވ ކަން.ާާ ޝަރުޠުެވސްާ އެބޭފުޅ ެގާ އަދިާ ނަންފުޅުކަންާ ލިބިފައިވ ާ މ ކްސްާ
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މިހެނާްާ މިކަންާ ނުފެނޭާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ައޅުަގނޑަކަށްެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ

ފޮނުއްަވއިެގންާާ މިތަނަށްާ އިތުރުނަމެއްާ އަނބުރ ާ އަލުންާ އޮްއވަކައެްއާ

 2675ަގނޑުެމންާބޭނުންމިވަނީ،ާށް.ާެއއީާއަޅުާއަޅުަގނޑުމެންާއެާނަންާބަލައިަގންނ ކަ

ރަޕްޝަންާބޯޑަކީާވީހ ވެސްާމުސްތަޤިއްލުާތަނަކަށްާހަދައިާއެތަނުަގިއާާކޮ-އެންޓި

ތިބިާބޭފުޅުންނަކީާއެްއވެސްާކޮޅަކަށްާނުޖެހިާމަސައްކަތްކުރ ނެާބަޔަކަށްާވ ންާާ

ރަނަގޅުާާ ވަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މިއުޅެނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންެވސްާ ބޭނުންވެެގންާ

އެނަންފުޅުާސަބަ އަނބުރ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޮންނަންވ ނެާ ބެއްާ

ހަމަނުވެދ ނެކަމަށްާ އެޝަރުޠުތައްާ ހަމައެކަނިާ ެއއީާ  2680ެގންދެވުމުެގ.ާ

އެނިގލަްއވ ނެާ ފޮނުއްވ އިރުެވސްާ ނަންާ މިތަނަށްާ ހީފުޅުވެލަްއވ ތީއޭ.ާ

ފޮނުއްވަންާ ބައްލަވ ފައިކަންާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ ހަމަވޭތޯާ ޝަރުޠުތައްާ

ފޮނުއްވ ފަހުންވެސްާާޖެހިވަޑަ މިތަނަށްާ އޭެގއިތުރުންާ ައދިާ ިއަގންނަވ ނީވެސް.ާ

ނުވަތަާާ ހަމަވޭތޯާ ޝަރުޠުާ އެބޭފުޅެްއެގާ މަސަްއކަތުަގިއވެސްާ ކޮމިޓީެގާ މިތ ާ

ބަލަން.ާއެހެންވީމ ،ާޝަރުޠުާހަމަވ ާބޭފުޅެްއެގާާ  2685ނޫންތޯާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާ

ާާ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށްބޮޑު،ާ ެގންދެވުމުަގިއާ އަނބުރ ާ ކޮންމެވެސްާާނަންާ ހީވަނީާ

އެމަޤްޞަދުތަކަކީާާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނ ނެކަންނޭނެގ.ާ މަޤްޞަދުތަކެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިތަނަށްާ އިތުރުނަމެއްާ ނޭނިގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮބައިކަންާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑެްއވެސްާ ބަލައިަގންނަންޖެހޭކަމަކަށްާ

 2690 ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާ.`ާންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިހަވަާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ ާރަޕްޝަންާކޮ-ެއންޓިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރަކުާ ާާކޮމިޝަނަށްާ ނަންބަރު 2008ާާާ/13ޤ ނޫނުާ

ާާކޮ-އެންޓި ޤ ނޫނުެގ ވ ޮގތުެގމަތިނ4ާާާްރަޕްޝަންާ ަގިއާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަނބުރ ާާރައީސުލް ނަންފުޅެއްާ ނަންފުޅުތަކުެގތެރެއިންާ ފޮނުްއިވާ  2695ޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މިބަހުސްކުރަމުންދ ާ ފޮނުއްވ ފައިވ ތީވެާ ނަންފުޅެއްާ އިތުރުާ ެގންދަވ ާ

ނަންފުޅުތަްއާ ެއާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ ަގއިާ

ެގންދަވ ާާ ނަންފުޅެއްާ ަގޑިއަކުވެސްާ ކޮންމެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ެގާއިޚްތިޔ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާލިބިެގންވެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާފޮނުއްވުމު
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ބައްލަވ ާ މަޖިލީހުންާ ނަންފުޅުތައްާ އެހުށަހަޅުއްވ ާ ދައުރަކީާ  2700މިމަޖިލީހުެގާ

ފ ސްވ ާާ ހުށަހެޅޭނެ،ާ އެނަންފުޅުތަކުެގތެރެއިންާ ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ

ފެ މަޖިލީހަށްާ ދޭތެރޭާ އެނަންފުޅުތަކ އިާ ނޫނީާ ންނަޮގތެްއާނަންފުޅުތައްާ

ެއީއާާ ެގންދެވުމަކީާ އަނބުރ ާ ހުށަހެޅުމ އިާ ނަންފުޅެއްާ ދެންނެވުން.ާ

ބ ރެއްކަމުަގިއާ ލިބިދީފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާ

 2705ދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމ އްދ ައކ އިާޙަވ ލ ދެްއވ ާާ

ޢިއްޒަތް ވިދ ޅުވޭބައެއްާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާކޮ-އެންޓިާާތެރިާ ރަޕްޝަންާ

ާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ މެންބަރުންާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއ،ާ 20ާާމީހުންާ

އެާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ 20ާާދުވަހެއްެގާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާ ބަޔ ންކޮށްފައެއްނުވެއޭ.ާ ވ ހަކަާ ވަނ290ާާާަދުވަހުެގާ

ޤ ނޫނު މިާ ބުނަނީ،ާ ފުރަތަމަާމ އްދ ަގިއާ އިންތިޚ ބުކުރ ާ ދަށުންާ  2710އަސ ސީެގާ

ާާ ބ އްވ ތ  ޖަލްސ ާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުެގާ ތެރޭަގިއ60ާާާާރައްޔިތުންެގާ ދުވަހުެގާ

ާާ ކޮމިޝަނ އި، އިލެކްޝަންސްާ މަތިންާ -އެންޓިމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ޮގތުެގާ

ރަޕްޝަންާކޮމިޝަނ ިއ،ާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްާޢައްޔަންކުރަންވ ނެކަމަށް.ާާކޮ

ާާއެހެންވީ ދުވަހުެގާމުއްދަތެއްާލިބިދީފައިާއެބަޮއވޭ.60ާާާާމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން

ާާ އެ ޤަބޫލުކުރަނީ،ާ ެއކަންތައްތަްއ60ާާާއަޅުަގނޑުާ މުއްދަތުެގތެރޭަގއިާ  2715ދުވަހުެގާ

ބ ރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާ ކުރެްއވުމަށްާ

އެންޓިލިބިދީފަ ހަމަެއއ ެއކުާ ޤ ނޫނުގަާކޮ-އިވ ކަމަށް.ާ ާާރަޕްޝަންާ ދުވަސ20ާާާާްއި

މިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އޮތުމަކުންާ ފ ހަަގކޮށްފައިާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ ހިނގ ނޭކަމަކަށް.ާ ބ ރުާ ޭއެގާ މައްޗަށްާ

އެޤ ނޫނުެގާާ ނޫނީާ ޤ ނޫނެްއާ ޚިލ ފުވ ާ މ އްދ ައކ ިއާ  2720ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

އިާޚިލ ފުވ ކަމަށްވަންޏ ާޚިލ ފުވ ާބައެއްކަމަށްވިޔަސްާެއއީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ 

ދަންނަވ ނީ،ާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބ ޠިލްވ ނެ.ާ މިންވަރެއްާ

ދަށުނާްާ ބ ރުެގާ ލިބިދީފައިވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ނަންފުޅު،ާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އެމަނިކުފ ނުާ

ދިރ ސ  ނަންފުޅުތައްާ ެއކޮމިޓީެގާާމިހ ރުވެސްާ ނެިގާ ކޮމިޓީެއއްާ  2725ކުރަންާ

އެކަންތައްތަްއާާ ފޮނުްއވ ާ އެކޮމިޓީއަށްާ ކުރެވެމުންދ ތީެވާ މަސައްކަތްާ
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ދިރ ސ ކުރެްއވުމަކީާއެއީާމިމަޖިލީހުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންވީާމަސައްކަތޭ.ާާ

ތ އީދުކުރ ވ ހަކަާާ އެހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުމެއްވ ނަމަާ ެއޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާޝުކުރިްއޔ ާ.ދަންނަވަން.ާ

ާ2730 

އެންޓިައއްސަާާ.`ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިާ އ ދެ،ާ ކޮމިޝަނަށްާކޮ-ލ މްޢަލައިކުމް.ާ ާރަޕްޝަންާ

ހުށަހެޅުއްވިާާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު ފުރަތަމަާ ެއއ5ާާާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާނަންފުޅުެގތެރެއިންާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަންފުޅެއް ެއހެންާ އަލުންާ ެގންދަވ ާ މައްސަލައިަގިއާާާާފޮނުއްވުމުގެާނަންފުޅުާ

އަޅުަގނޑަށްެވސްާއަޅުަގނޑުެގ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަޮގތެއްާދަންނަވ ލަންކަމަށް.ާ

ދަންނަވ  އެންމެފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދެވުމަކީާާއެޮގތުންާ އެނަންފުޅުާ  2735ނީ،ާ

ާ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ ެގންދެވުމ އިކުރިންާ ާނަންފުޅުާ މުޅިންާާާ

އަޅުަގ ހުރިހ ކަެމްއާާތަފ ތުކަމެއްކަމަށޭާ ކޮމިޓީަގއިާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ނޑުާ

އެދިަވޑަިއެގންނެިވާާ އެާ ެގންދަވަންާ އެނަންފުޅުާ ނިމުނުފަހުންާ ކުރެވިާ

އެއ އެކީަގިއާާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަކަށްނުެވއޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެދިަވޑަިއަގތުމަކީާ

ސޮއިކުދަންނަވަންޖެހެނީ އެންވޯއީާ ސްޕެޝަލްާ ސިޓީައކީާާއްފޮނުާާރަްއވ ،ާ  2740ވިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ޤ ނޫނީާާ އެްއވެސްާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ ސިޓީެއްއނޫނޭ.ާ ބަލައިަގންނަންޖެހޭާ

ާާ ދައުލަތުެގ ފަރ ތަކުންާ ނެތްާ ފޮނުވ 3ާާާހައިސިއްޔަތެއްާ ބ ރަށްާ ެއއްާ ބ ރުންާ

ޤަބޫލެއްނުކު އަޅުަގނޑުާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށްާ ރަން.ާސިޓީއަކަށްާ

ތިއްބެިވާާ އެކޮމިޓީަގއިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ދެންާ  2745ހަމައެއ ެއކީަގއިާ

ާާ ޙަސަންާާާވ ހަކައިންބޭފުޅުންެގ ހިނގައްޖެާ އެނިގެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެއކޮމިޓީއަ ާާލުޠުފީއަކީާ ފޮނުވ ފައިވ  އެކަމަށްންފުޅުާނ5ާާަށްާ އެންެމާާެގތެރެއިންާ ާ

ޤ ބިލު އެންމެާ ާއެކަށޭނަާ ފަރ ތަކަށް،ާ ާވަކިާ ވަރަށްާާ ޖެހުމެއްނެތިާ

ބޭފުޅުންާާ ެއކޮމިޓީެގާ ބޭފުޅެއްކަންާ ކުރަްއވ ނެާ މަސައްކަތްާ ޤ ބިލުކަމ އެކީަގއިާ

 2750ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ކަން.ާއެހެންާއެކަންާޮއއްވ ާމިއަދުާވެރިކަންާހިންގ ާޕ ޓީެގާ

ާާ އަޅުަގނޑު ބޭނުމުަގއޭާ ލެއްވުުމެގާ އެކޮމިޓީއަށްާ ާދަންނަވ ނީ.އެކްޓިވިސްޓަކުާ

ާާ ޤ ބިލު ނަންފުޅަކީ،ާާއެފަދަާ މިފޮނުްއވިާ ެގންދަވ ފައިާ ނަންފުޅުާ ބޭފުޅެއްެގާ

ާާ އަޅުަގނޑު ެއީއާ ފޮނުއްވުމަކީާ އެންޓިނަންފުޅުާ ރަޕްޝަންާާކޮ-ދަންނަވ ނީ،ާ
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ކަމެއްކަމަށޭާާ ކުރެއްވިާ ބޭނުުމަގއިާ ފޯރުއްވުމުެގާ ނުފޫޒްާ ކޮމިޝަނަށްާސިޔ ސީާ

ބޭނުންވަ ދަންނަވ ލަންާ ހަމައެއ އެކީަގއިާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ މިކަންާއަޅުަގނޑުާ  2755ނީ،ާ

ާާ ކުރެްއވި ޒ ތީޮގތުންާ މިއީާ މ ނަކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާާކަމަކަެމއްއަޅުަގނޑުާ ށޭ.ާ

ވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާހެޔޮާވެރިކަމަކަށްާާ

އޭރުންާާ ނުެގންުގޅުއްވ ށޭ.ާ ވިސްނުމެްއާ ނުރަނަގޅުާ މަުގފަހިކުރުމަށްާ

ބޭނު އަޅުަގނޑުމެންާ ވެރިކަމެްއާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ހެޔޮާ މިއުޅޭާ ންވެެގންާ

ރައްޔިތުންާާ ދިވެހިާ ނަހައްދަވ ށޭ.ާ އެހެންާ އެްއޮގތަކަށްެވސްާ  2760ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ

ވަރަށްާފޮނިާއުންމީދ އިެއކީަގިއާހެޔޮާވެރިކަމަކަށްާއުންމީދުކޮށްެގންާެގންނެިވާާ

އޭެގއިތުރުންާ ދެންާ ހައްދަވައިދެްއވ ށޭ.ާ ބަދަލެއްކަމަށްާ ހެޔޮާ އެއީާ ބަދަލުާ

ވިދަންނަވ  އެބަާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދ ޅުޭވާާލަންާ

ެގންދެވުުމެގާާ އެނަންފުޅުާ ކޮންމެވަުގތަކުާ ބޭނުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ލިބި އެީއާާަވޑައިާއިޚްތިޔ ރުާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ  2765ެގންެވއޭ.ާ

ވަކިޮގތަ ޤ ނޫނުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ކަމެްއނޫނޭ.ާ ކަނޑައެޅިފަިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކަށްާ

ކޮންެމާާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ހަމަާ ހިނަގމުންދަނިކޮށްާ އެމަސައްކަތްާ އަދިާ އޮްއވ ،ާ

އަލުންާާ ނަންފުޅެއްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ެގންދަވ ާ ނަންފުޅެއްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ވަުގތަކުާ

މިމަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯއޭާ ެގންދަވ ކަމަށްަވންޏ ާ ފޮނުއްވަމުންާ

އެހެންކަމަ ހަމަާާނިންމ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަހުސްަގިއާާމިށްވ ތީާ  2770ކުރެވެމުންދ ާ

ހުރިޮގތްާާ ވިސްނުންާ ޚިޔ ލަިއާ ބޭނުމުަގިއާާާާޙިއްޞ ކޮށްލުމުެގއަޅުަގނޑުެގާ

އެދި ދަންާާފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެވިދ ޅުވ ޮގތަށްާާދަންނަވ ލީ.ާ ނަވ ނީ،ާ

އެކޮ-އެންޓި ޤ ނޫނަކަށްާ ކޮިމޝަންެގާ ްއވެސްޮގތަކަށްާާރަޕްޝަންާ

ޚިލ ފެއްާނުވ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާކޮމިޓީއިންާއެނިންމަވ ފަިއވ ާާ،ާާޚިލ ފުކަމެއްނޫނޭ

ާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތް  5ާާ2775ނިންމުންާނިންމަވ ފައިާވަނިކޮށްާއަލުންާކޮމިޓީއަށްާ

ާާ ާާނަންފުޅުެގތެރެއިން ފޮނުއްިވާާާާނަންފުޅުެއއް ނަންފުޅެއްާ އަލުންާ ެގންދަވ ާ

ާާ ެއއީ ޤ ނޫނުފޮނުއްވުމަކީާ އެއީާ މ ނަކުރަނީާ ބޭރުންާާތަރަޙަާާެގައޅުަގނޑުާ އިެގާ

ާކުރިއްޔ ާ.ކުރެްއވިކަމެްއކަމަށޭ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝު

ާ

 2780ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާމިމަޢުޟޫަގއިާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީ
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ބީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއްޗެއްާދަންނަވ ލަންާމިތެދުވީ.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާހެނދުނުާ .ބީ.ސާީާކުޑަާ

ޖަމ ޢަތަކުންާ ފަހަނައަޅ ފައިވ ާ ހައްދުާ ފެނުނުާ ައޅުަގނޑަށްާ ކިޔ ލިއިރުާ

ޯމބައި ނިޒ މ އިާއެްއޗެހިންާާާލްާފޯނުންާފޮޓޯާނެޭގއެޝަހަރެްއަގއިާކެމެރ އ އިާ

ދުރުަގއިާއެރަށުާހުރިހ ާމީހުންާއެްއކޮށްެގންާއިންސ ނެްއާއެރަށުާބިމުާއަޑިއަށްާ

ަމއްޗަށް ބުރިާ ބޯާ ހަމަެއކަނިާ ތަޅ ާާާާވަޅުލ ާ އޮތްަގލުންާ ަގއިގ ާ  2785ބައިންދ ާއޭނަާ

ޕޭޖަށާްާ ފްރަންޓްާ ތިބޭފުޅުންާ ހަމަާ ބީ.ބީ.ސީެގާ ޚަބަރެއް.ާ މަރ ލިާ

މިއަދުާ އަޅުަގނޑަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ އެޚަބަރުާ ވަޑައިެގންނެވީމަާ

މިމަޖިލީހުންާސިފަވެެގންާމިދަނީ،ާސ.ހިތަދޫާރަންފަސްާއަލްފ ޟިލްާޙަސަންާ

ރަ ކޮމިޓީއަކުންާ ހައިސިްއޔަތުންާލުޠުފީ،ާ ހަމަާ އެބޭފުޅ ެގާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އުސޫލުންާ ެއއޮންނަާ ުގޅިެގންާ ފޮނުްއވުމ ިއާ  2790ފޮނުއްވިާ

އެމައްސަލަެއްއާާ މައްސަލަެއއް،ާ ކޮންމެވެސްާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުަގއިާ

މިދަ މިހެންާ މިވ ހަކަާ ނެތީމ ާ ބަޔ ންކޮށްފަިއާ ންނަވަންޖެހުނީ.ާާމިސިޓީަގިއާ

ެއއްާބޭފުޅުންނ އިާއަދިާއެހެންާބޭފުޅުންެގާވ ހަކަތަކުންާާބަާާއްބެވިއެކޮމިޓީެގާތިާ

ރަޕްޝަންާކޮ-ބަވިދ ޅުވޭާމިބޭފުޅ އަކީާެއންޓިމިކަމަށްާތ އީދުކުރަްއވ ާބޭފުޅުންާއެ

ބޭފުޅެކޭ. ޤ ބިލުާ ވަރަށްާ ހަމަާ  ކޮމިޝަނަށްާ އަޅުަގނޑުާ  2795އެހެންވީމ ،ާ

އެ ވަޠަންާ ޙައްޤ ާ ޒުވ ނުންެގާ ޙައްޤ ާ ރައްޔިތުންެގާ ދޭޮގތ ާާހައިރ ންވެއްޖެާ

ިމއަދުާ މަޤްޞަދަަގށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ ވ ހަކަދެކެވިފަިއާ މިޮގތަށްާ

ކަތީބުެގާާ ރައްޔިތެއްާ ދިވެހިާ ޤ ބިލުާ ރަްއޔިތެއްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މަޤްޞަދަކަށްޓަކަިއާާ ވަކިާ ބޭނުމެއްާ ވަކިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މަސައްކަތްާ

 2800ެގާޤައުމީާވ ޖިބުާާޙ ޞިލުކުރުމަށްާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދ ތީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ސިޔ ސީާާ އަދ ކުރުމުަގއިާ ވ ޖިބުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަދ ކުރުމުަގއިާ

ިމާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ރައްޔިތުން،ާ ޤ ބިލުާ ވ ދަކުރުންތަކުެގތެރެިއންާ ފިކުރުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އިނޭގތޯ.ާ ރަްއޔިތެކޭާ ދިވެހިާ ހަމަާ ލުޠްފީއަކީވެސްާ ޙަސަންާ

ެއްއކައި އެޖެންޑ ތައްާ ހަމަ.ާާސިޔ ސީާ ވިސްނަންޖެހޭާ ބ ްއވ ފައިާ ރީަގއިާ

 2805އެހެންވީމ ،ާމިހެންާމިވ ހަކަާދައްނަވަންާމިޖެހޭާސަބަބަކީާމިާސިޓީާކިޔ ލީމަާ

އަޅުަގނޑަކަށްާެއްއވެސްވަރަކަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބަޔ ންކުރައްވ ފަކ ާނެތްާާ

ވިދ ޅުވެފަިއާާ މިާ ސަބަބެއް.ާ ެގންދ ާ އަނބުރ ާ މިާ ނަންާ ލުޠްފީެގާ ޙަސަންާ
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ނަނީާމުޠ ލިޔ ކުރުމަށްފަހު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑަކީާއެާކޮމިޓީަގިއާާމިއޮން

އިންާމީހެއްެގާޙައިޞިްއޔަތުންާހަމަގައިމުވެސްާއަޅުަގނޑުާއިންޓަިވއުތަކުަގިއާާ

މުޠ ލިޔ ާ ނުވަތަާ އޮނިަގނޑެއްާ  2810ބައިވެރިވިން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެބެއްލެވިާ

ިއންޓަވިުއކުރެްއވި ކުރެްއިވއިރުެވސްާ ނެތް.ާާއޭރުާ ެއނިގފައެއްާ ކަންވެސްާ

ކޮންާ މިއީާ ނިންމ ިއރުާ ޮގތެއްާ މީަގއިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އުސޫލަކުންތޯާމިާމުޠ ލިޔ ާކުރައްވަނީ.ާމީަގއިާމިއޮތްޮގތަށްާމިާސިޓީއ ާމިއ ާ

އެްއކޮށްާމިވ ާސީވީއަށްާބަލ ިއރުާއަޅުަގނޑަށްާފަޙުމްާކުރެއްވޭާޮގތަކީާމީަގިއާ

މިއޮން ާާހުށަހަޅ ފައިާ ލިސްޓްެގ އދ.މ މިިގލ48ާާާާީނަނީާ ނަންބަރުަގިއވ ާ  2815ވަނަާ

ލިބިފަިއވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ރަޝީދުާ އިބްރ ހީމްާ އަލްފ ޟިންާ ރަންިގރިޓީޭގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ މިއިންނެވިާ މިބޭފުޅ އަކީާ މަޢުލޫމ ތުަގއިާ

ިއާާމެންބަރ ާވ ދަކުރެްއވިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފެއިލްވިާކެންޑިޑޭޓޭ.ާދެން،ާމިާސީވީގަާ

ެއީއާާ ނުހުއްޓުވ ތީ.ާ ނުކުތ ައކުންާ ނިޒ މީާ އުފ ކުރަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

އެބަާ މީހުންާ ހަތަރުާ ތިންާ ވ ހަކަދައްކ ކަމަށްވަނީނަމަާ އެްއޮގތަށްާ  2820ޙަޤީޤަތ ާ

އަީއާާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުއްޓުވ .ާ އަޅުަގނޑުާ

ސީވީާ މިާ ލިބިެގން.ާ ޙައްޤުތަކެއްާ މަޖިލީހުެގާ ވިލ ާރައްޔިތުންާ އެބަޮއވޭާ ަގއިާ

ާާ 5ާާާާހޮޓެލްސްަގއި މަހަށްފަހުާމިބޭފުޅ ާކުންފުނީެގާވެރިާމީހ އ ާޮއތ3ާާާާްއަހަރ 

ސިޔ ސީާފިކުރުާދިމ ނުވުމުންާވަކިކުރިާވ ހަކަެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާސިޓީަގިއާާ

ބަޔ ންކުރުްއވ ފަިއާާ ރަނަގޅަށްާ ސަބަބުާ ފޮނުވ ާ މިނަންާ  2825ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޚު އަޅުަގނޑަށްާ މަޖިލީހަށާްާނެތީމަާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ދުާ

ދިރ ސ ކޮށްފަިއާ މުޠ ލިޔ ކޮށްާ މިއެއްޗިހިާ އެބައެނެގންޖެހޭާ

ކޮރަޕްޝަންާކޮިމޝަނަށްާސަރުކ ރުާ-ވ ހަކަދަްއކަވަނީކަމުަގއިާވަނީނަމަާއެންޓި

ހިންގ ާޕ ޓީެގާމަޖިލީހަށްާއިންތިޚ ބުކުރައްވ އިރުާބަލިވިާކެންޑިޑޭޓަކުާމަޖިލިސްާ

މިހ  ހަދައިެގން.ާާތްރޫކޮށްާ ިވންަގށްާ ވެސްޓްާ އެއްާ ސަރުކ ރުެގާ މަޖިލީހަކީާ  2830ރުާ

-މިމަސައްކަތްކުރައްވ ާމަސައްކަތްކުރަްއވަމުންާެގންދ ކަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެންޓި

ކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަކީާސިޔ ސީާތަނަކަށްާނަހައްދަވ ށޭ.ާމިތ ނަގއިާޤ ބިލުާ

ތަދޫާރަންފަސްާބޭފުޅެއްެގާނަންާޮއއްވ ާައޅުަގނޑުާމައްސަލައެއްާނެތްާސ.ހި

އެްއވެސްާާ ނުވަތަާ ނަންބަރެއްތޯާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ ލުޠްފީއަކީާ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ
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އަޅުަގނޑުާާ ޗެކްކުރަންކަމުަގިއވިޔަސް.ާ ނަންބަރެއްތޯާ ޕ ޓީެއއްެގާ  2835ސިޔ ސީާ

ފ ހަަގކުރެވިފަެއްއާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހަމަގައިމުެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އިންޓަިވއުަގއިާ

ރިވެތި ހަމައ ާ އެހެންވީމ ،ާ ާާނެތް.ާ މީެގ ހަމަާ ކުރިންެވސްާ އުސޫލުންާ ާ30ާ

ތިާާ ކީްއވެތޯއޭާ މިައދުާ ފ ޑުކިިއރުާވ ހަކަދެްއކެވިފަދައިންާ އަހަރުެގާސަރުކ ރަށްާ

ވަނަާއަހަރުވެސ2013ާާާާްވ ހަކަނުދައްކަވަނީ.ާތިހެންާނުހައްދަވ ށޭ.ާއަދިާހަމަާާ

ދުވަހަކުާ ތަކުރ ރުކުރަންޖެހޭާ މިވ ހަކަތައްާ ހަމަާ އެބައޮތޭ.ާ  2840އިންތިޚ ބެްއވެސްާ

 ރަށްާދެރަޮގތެއްާދިމ ވެދ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވަ

ާ

ިމާާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަލްޙ ންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ފުރުޞަތަށްާމިާއެދިލީާއަނެްއކ ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއެޖެންޑ ެގާކުރީެގާާާފަޙްމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މާިާއައިޓަމ  ެގންދ ތީާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ މަޢުޟޫޢަކަށްާ އެާ ާ2845 

އަދިާ ވ ހަކަފުޅ ާ ދައްކެވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ މައްސަލަިއަގއިާ

ފިކުރެްއާ ކޮންމެވެސްވަރެްއެގާ ޚިޔ ލަށްާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުެގާ

ބޭނުންވަ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ އ ދެާ ނީާހުށަހަޅ ލުމަށްޓަކައި.ާ

ކުރެވިެގންވ ނެާާ މިޮގތަށްާ މިއީާ މިކަމަކީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ކުރަންޖެހޭާ ކަނޑަެއޅިެގންާ މުއްދަތެއްާ ވަކިާ ޤ ނޫނުއ ސ ސީަގިއާ  2850ކަމެއްނޫނޭ.ާ

ކަމެއްާެއާމުއްދަތުެގތެރޭަގއިާކުރުމަށްފަހުާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރަްއޔިތުންެގާާ

ާާ ވ ޖިބުތަްއާއަދ ކުރެވެުމންާދަނިކޮށްާއަދިާާމަޖިލީހަށްާކަނޑައެޅިފަިއވ ާޒިންމ އ 

މަޖިލީހުނާްާ އަދިާ ބޭކ ރުވ ޮގތަށްާ ވަުގތުާ މަޖިލީހެުގާ މިާ ކޮށްފައިވަނިކޮށްާ

ފަދަޮގތަކަށްާާ ނުކުރެވޭާ ވަޒަންާ ައުގާ މަސައްކަތުެގާ ެގންދ ާ ކުރަމުންާ

ހުށަހެޅުއްވުމަކީާ ހުށަހެޅުއްިވާ މިޮގތަށްާ  2855ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

އަޅުާ އަޅުަގނޑުާާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރ ކަމެއްވެސްނޫންާ ަގނޑުާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ ކަެމއްެވސްނޫން.ާ ތ އީދުކުރ ާ

އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާާ ޕ ޓީައށްާ ނިސްބަތްވ ާ ސަރުކ ރުާ ބޭނުންވަނީާ

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ މަޖިލީހުެގާ ިމާ ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާވ ހަކަފުޅުަގ ތަކުރ ރުކޮށްާ ިވދ ޅުވެއްޖެާ ިމއަދުވެސްާ  2860އިާ

ވ ހަކަ.ާ ެގންދ ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުޑަކުރުމަށްާ ސައިޒްާ
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ދެއްކެވުަމކީާާ ވ ހަކަތައްާ އެކަހަލަާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ށްާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރ ާކަމެކޭ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ދޭނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަދަރުާ ޢިއްޒަތ ާ ދޭންޖެހޭާ

ސަރުކ ރުާާ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުެގތެރޭަގއިާ ދުސްތޫރީާ މަޖިލީހުެގާ  2865ރައްޔިތުންެގާ

ބެލެހެއްޓުމަކީާާ ކަންތައްތަްއާ ކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ ޒިންމ ދ ރުކުރުވުމ ިއާ

ޤަބޫލުކުރަނީ ައޅުަގނޑުާ ވ ތީާ ާއޮތްކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާާާ މިކަމުަގިއާ

ކަނޑަެއޅިފަިއވ ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ވިސްނަންޖެހޭނީާ

ެގންދ ށޭ.ާާ ކުރިއަށްާ މިކަންާ ެއއްޮގތްވ ޮގތުެގމަތިންާ މިންަގނޑުތަކ ާ އުސޫލުތަކ ާ

ފްލޯއަށްާ ަމޖިލީހުެގާ މިމައްސަލަާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެއ ެއއްކޮށްާ  2870ހަމަާ

ފ ހަަގ އަލުންާާހުށަހެޅުއްވިއިރުާ ކަންތައްތަކުެގތެރޭަގއިާ ކުރެއްވިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާނަންފުޅުތައްާދިރ ސ ކުރުއްވ ކަމ ާބެހޭޮގތުންާފޮނުްއިވާާ

ފަސްވިތ ާާ މުއްދަތުާ ޤ ނޫނީާ ކަނޑައެޅިަގިއވ ާ އޮތީާ ފޮނުްއވ ފައިާ ސިޓީވެސްާ

ާާއެއްާދުވަސްފަހުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމިކަމަކަށްާ

ރުހޭކަމެއްނޫނޭާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނެތޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ  2875މިހ ރަކުާ

މިމައްސަލަާ ފޮނުވަިއެގންާ ކޮމިޓީއަށްާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅުާ މިާ އަލުންާ

މުރ ޖ ކުރުމަކީ.ާހަމަާއެއ ެއއްކޮށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތޮްއޑޫެގާޢިްއޒަތްތެރިާާ

ފ ހަަގކުރެްއވިފަދައިން ވަޙީދުވެސްާ ޢަލީާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާމެންބަރުާ އެާ އަދިާ

ތ އީދުކުރަން.ާާ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައަށްާ މެންބަރުެގާ

ބޭނުންވޭާ އެނެގންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކައަކީާ ބޭނުންވ ާ  2880ދަންނަވ ލަންާ

ެއންޓި މައްސަލަިއަގއިެވސްާ ނިންމެވިާ ކުރީަގއިާ މީެގާ ކޮރަޕްޝަންާ-ސަބަބެއް.ާ

އަބު ނަންފުޅުާ ަމއްސަލަިއަގިއާ ކީްއެވެގންކަންާބޯޑުެގާ ެގންދެީވާ ރ ާ

މިއީާ ނެތުމަކީާ އެނެގންާ މިކަމުަގއިާ ޮއންނައިރުާ އެނެގންާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާސިޔ ސީާޝައްކުތަކެއްާވަޙުމުތަކެްއާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ކޮމިޓީެގާ އެާ ެއވިދ ޅުވަނީާ ކަެމކޭ.ާ އުފެދިެގންދ ާ  2885ހިތުަގއިާ

ކެއްާކުރެވިއްޖެއޭާބަލަންވ ާކަންތައްތަކެއްާބެލިއްޖެއޭ.ާާމެންބަރުންާއިންޓަވިއުތަާ

ިމާ ކުށްލިއަކަށްާ އެހެންކަމަށްވ ނަމަާ ނެތޭ.ާ ކުއެއްޝަންއެްއާ އިންޓަްގރިޓީާ

އެކަށީެގންވ ާާ މިކަމަށްާ ަވުގތުތަކެއްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މެދުތެރެއިންާ ޕްރޮސެސްެގާ
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ނިމިފަ ކޮށްާ މަސައްކަތްތައްާ ޤ ނޫނީާ ކުރަންވ ާ ހޭދަކުރެވިާ އިހުއްޓ ާާވަރަށްާ

އެީއާާ ޢަމަލުކުރެއްވުމަކީާ ެއޮގތަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  2890ކުއްލިައކަށްާ

ވަރަށްާާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބަލައިަގނެޭވނެކަމެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

ނިސްބަތްވ ާ ސަރުކ ރުާ އަދިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކުާ

ޢިއްޒަ ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްވެސްާޕ ޓީއަށްާ ތްތެރިާ

ޮގތަކަށްާާ ސިޔ ސީާ ފިކުރުާ ތިބޭފުޅުންެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

މަޖިލީހުެގާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބައްޓަންނުކުރަްއވ ށޭ.ާ  2895މިމައްސަލައިަގއިާ

ހުވ ެގތެރޭަގއިެވސްާާ ޤ ނޫނީާ އޮތްާ ކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުެމންާ އަދިާ ޒިންމ އެކޭާ

އަދ ކުރަން ޤ ނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ވ ޖިބެކޭ.ާ ޖެހޭާ

އޮނިަގނޑުެގތެރޭަގއިާޤ ނޫނުައސ ސީާއިމުެގތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހާޭާ

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރުން.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުވެސްާާ

ޢަލާީާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  2900ކެންދޫާ

ިމާހުށަހެޅުއްިވޮގ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ތަށްާ

ކުރިންވެސްާކޮމިޓީައށްާާ ފޮނުވ ލުމަށްފަހުާ މިޮގތަށްާނަހަދ ާއަނބުރ ާ މައްސަލަާ

ޤ ނޫނީޮގތުންާާ  ހުށަހެޅިފައިވ ާނަންތައްާއޮތްޮގތަށްާމަޖިލީހުންާކުރިއަށްާެގންޮގސް

ރައީސުލްޖުމް އަދި،ާ ނިންމުން.ާ ނިންމުންތައްާ ހޫރިއްޔ އަށްވެސްާާނިންމަންޖެހޭާ

 2905އަޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސްކުރ ހިތްޮއތީާމަނިކުފ ނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދީފައިވ ާާ

އޮނިަގނޑުެގތެރެއިންާާ ޤ ނޫނީާ ބޭނުންކުރެއްވުުމަގިއާ އިޚްތިޔ ރުތައްާ ބ ރުތަކ އިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އިޚްތިރ މްކުރަްއވަިއެގންާ ޤ ނޫނަށްާ

ރިޔ ސަތުގެާ ޝުކުރިްއޔ ާާނަަގހައްޓަވަިއެގންާ ެގންދަވ ށޭ.ާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްާ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ2910 

އަތުަގއިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުެގާ މިހ ރުާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 16ާާޝުކުރިއްޔ ާ

ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާާ މަޢުޟޫޢުަގިއާ މިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގާނ އެބައޮތް.ާ ާާއެދިަވޑަިއެގންފައިާ އެ ަގސްދުކުރަނީާ ޢިއްޒަތްތެރ16ާާާާިޑުާ

ނިންމުމަށް.ާާ ޮގތެއްާ މިކަމުަގއިާ އެރުވުމަށްފަހުާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ  2915އަޅުަގނޑުާ

ާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދަށް.

ާ

ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާރިޔ ޒުާ ިމާ`.ާ ިމއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.ާ

މިާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލައަކީާ ބަޙުސްކުރެވޭާ

ާާ 2ާާާާމަޖިލީހުެގ 3ާާާާޕ ޓީާނުވަތަ  2920ޕ ޓީެގާމައްޗަށްާނިސްބަތްވ 4ާާާޕ ޓީާނުވަތަ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ދ އިރ އެްއަގއިާ ފުޅ ާ އެއަށްވުރެންާ ވިސްނ ފަިއާކަމެއްނޫނޭ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާނިންމަންޖެހޭާނިންމުމެކޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާމިއޮތީ.ާާ

ވ ހަކައެއް.ާާ ދެކެވޭާ މައްޗަށްާ ފަރުދެއްެގާ ވަކިާ ނޫނީާ ފަރުދުންާ ަވކިާ މިއީާ

ހޫރިއްޔ ާާާކޮރަޕްޝަންާބޯޑަށްާކުރިންާރައީސުލްޖުމް-އެހެންކަމުންާއެންޓި

ފ ސް ކޮިމޓީންާ އެނަންާ ހުށަހަޅަާ އެކަންާނަމެއްާ ނޫންނަމަާ  2925ކުރުމަށްފަހުަގއިާ

މިކަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހިނަގމުންދަނިކޮށްާ މަސަްއކަތްާ ކޮމިޓީެގާ

ކޮންޮގތަކަށްތޯ.ާާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެްއވީމަާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މައްސަލައެއްހެންާ ޤ ނޫނީާ މިއީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ނީ.ާމިައދުާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުންާހަމަޔަޤީނުންވެސްާކުރިމަތިވެެގންާިމއުޅެ

މެންބަރެއްެގާާ ތ.އަތޮޅުެގާ އަދިާ ތަމްޞީލުކުރ ާ ދ އިރ ާ ވިލިފުށިާ  2930އަޅުަގނޑުާ

މިީއާާ މިއީ.ާ މިއަދުާ ކަންބޮޑުކ މެއްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޙައިޞިްއޔަތުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ނަގ ހެން.ާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ ހީަވނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑު،ާ

އަތޮޅުާާވަ އަޅުަގނޑުެގާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ ިމީއ.ާ ކަންބޮޑުވ ކަމެއްާ ރަށްާ

ތަމްޞީލުކުރ ާމެންބަރެއްެގާޙައިޞިްއޔަތުންާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވޭާމިާއެންމެާ

މިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބެހޭޮގތުންާ މައްސަލައަކ ާ ފަރުދެއްެގާ ަވކިާ  2935ފަރުދެއްެގާ

ުގ މިކަމ ާ އަދި،ާ ކުރަމުންދ ތީވެ.ާ މިކަންާ ލުޠްފީެގާއޯޕަންކޮށްާ ޙަސަންާ ޅިެގންާ

މަޖިލިސްާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ލިބިފައި.ާ އެބައޮތްާ ައޅުަގނޑަށްާ ލިޔުމެއްވެސްާ

އުނިެވެގންާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޙައްޤެއްާ ތިމަންނަެގާ ތަމްޞީލުކުރަމުންދ ތީވެާ

ެގއްލިެގންދ ކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެމަނިކުފ ނުާއެބަާއިޢުތިރ ޟުކުރަްއވ ާއެނ ެގާާ

ނެުގމަށްވެ އަނބުރ ާ މިކަހަލަާނަންާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދިއުމަށްވެސް.ާ އަދިާ  2940ސްާ

ޤައުމީާމައްސަލަެއއްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޮގތެއްާނިންމ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާާ
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ދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާއިސްތަށިފުޅުަގއިާމިކަންާާ

އެހެންނަމަ ދެރަކެމެކޭ.ާ ވަރަށްާ މިއީާ ދިއުމަކީާ މިކަންާ މީެގާާއެޅޭޮގތަށްާ ވެސް،ާ

ތަފ ތުާޮގތްތަކެއްާހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެންާމީެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެއަށްާ

 2945ތ އީދުކޮށްެގންާވ ހަކަދައްކައިފިން.ާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުެގާމެންބަރުކަމަށްާ

ވަރަށްާާ މިއ ާ ެއއ އިާ ެގންދިއުން.ާ ނަންާ އަމިއްލަފުޅަށްާ ބޭފުޅަކުާ ކުރިމަތިލ ާ

އަޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،ާ މިކަހަލަާާތަފ ތު.ާ މިއަދުާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ ާ

ޖެހުނީތީވެސް.ާ ބަޙުސްކުރަންާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުޅ ާ މިހ ާ މައްސަލަެއއްަގއިާ

ވިސްނ ފަިއާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ އަދިާ އެހެންވީމ ،ާ

 2950އަޅުަގނޑުމެންާޮގތެއްާނިންމަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަދި،ާމުސްތަޤްބަލުަގއިާކުރިައށްާާ

ަވރަށްާިގނަާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތައްާއެބަހުރި.ާާއޮތްތ ނަގއިވެސް ާމިކަހަލަާ

ިގނަާާ ވަރަށްާ އެބަހުރި.ާ ނިންމުންތަކެއްާ ނިންމަންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ

މައްސަލަތަކެއްާމިހެންާކުރިއަށްާއޮތްތ ނަގއިާައއުންާއެކަށީެގންވޭ.ާމަޖިލީހަށާްާ

މިކަހަލާަާ ނިމޭފަހުންާ ހުރިހ ކަމެއްާ ސްކްރީންކޮށްާ އެމީހުންާ އައިސްާ

އަޅުަގނޑުެމންާާމަ ދެންާ އަިއސްފިކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ މިހެންާ  2955އްސަކަތައްާ

ނިންމަންޖެހޭކަމެއް.ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެެވސްާ ކޮންޮގތަކަށްތޯ.ާ ޢަމަލުކުރަނީާ

އަންގ ލަްއވ ނެކަމަށްާާ ަގޑިޖެހޭކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ހުއްޓ ލ ނަ އަޅުަގނޑުާ ދިއްލުނީމަާ މައިކްާ އެހެންވީމ ،ާާއަޅުަގނޑުާ ން.ާ

ސިޔ ސީާާ ހިނގ ށޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިމައްސަލައިަގއިާ

މިއަދުާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ މައްސަލަާ މިާ އަދިާ ނިންމަމ ާ ޮގތެއްާ މިާ  2960ޕ ޓީތަކުންާ

ާ ފެނޭާ 2.30ާއަޅުަގނޑަށްާ ވީނަަމވެސްާާާ ހުއްޓ ލަންޖެހުނުކަމުަގއިާ ަގއިާ

މިއަދުާމަޖިލިސްާހުއްޓ ނުލ ާަވުގތުާާާާމިމައްސަލަާވަކިޮގތަކަށްާނިންމ ފައިާނޫނީ

އެދޭކަމެއް.ާާ އަޅުަގނޑުާ ެގނައުމަކީާ ޙައްލެއްާ މިކަަމށްާ އިތުރުކޮށްެގންނަަމވެސްާ

އެޮގތަށްާާ ބޭނުންވ ކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާ ކުރަންާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ހުށަހަޅައިފިން.ާ އެޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ  2965ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށްވަންޏ ާ

ރަތް މިހިސ ބުންާމަނިކުފ ނުެގާ އަޅުަގނޑުާ ދިއްލުނީކަމަށްބަލ ފައިާ ބޮކިާ ާ

ނިންމ ލ ނީ.ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަނީާިމކަމުެގާސަބަބުންާާ

ފަރުދެއްެވސްާ ވަކިަވކިާ ފަރުދެއް،ާ ވަކިވަކިާ އެްއވެސްާ މީހަކުާ އެްއވެސްާ



 111 

ާާ ބުރަ ދެތެރޭަގއިާ މެންބަރަކ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއްއވެސްާ ހިތެްއާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

 2970ނޯވެާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުީމާމަޞްލަޙަތުާއަޅުަގނޑުމެންާއަދ ކުރަމުންތ ދީެވާާ

މެންބަރެްއެގާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިކަމުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ނުބެހެއްޓެުވންާ ވިސްނުންާ ހުތުރުވ ނެޮގތަކަށްާ އިސްތަށިފުޅަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ

ާ

ޝުކުރިްއޔ ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ިމާާާ`.ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ  2975ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެްއޗެްއާދަންނަވ އިރުާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަެވސްާފ ހަަގކޮށްލަންާާމަޢުޟޫޢުަގއި

އެންޓި ހުށަ-ބޭނުންވަނީާ ކޮމިޝަނަށްާ ހަޅުއްވ ފަިއވ ާާކޮރަޕްޝަންާ

ނަންފުޅުތަކުެގތެރެއިންާނަންފުޅެއްާބަދަލުކުރެއްިވާކުރެއްވުންާއެާބަދަލުކުރެްއީވާާ

ކޮބައިތޯޭއާާ ކަމަށްަވންޏ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ވ ހަކަދައްކަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ  2980މައްސަލައަކީ.ާ

ޤ ނޫނުއަ ކުރ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިކަންާ ޮގތުެގމަތިންާ ޤ ނޫނުތަކުަގިއވ ާ ސ ސީއ ާ

ޙ ލަތެއްަގއިވެސްާާ ކޮންމެާ ޮގތެއްަގިއވެސްާ ކޮންމެާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ވ ހަކަ.ާ

އެކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރެވޭނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ނަންފުޅުތަކެްއެގތެ ހުށަހަޅުއްވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންާ ދެން،ާރައީސްާ ރެއިން.ާ

ެއާ ބަދަލުކުރެއްިވއިރުާ ނަންފުޅެއްާ ބޭނުންވަނީާ ބަލައިލަންާ  2985އަޅުަގނޑުާ

ބޭފުޅުންެގތެރޭަގިއާާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އެދިާ ެއކަމަށްާ ބަދަލުކުރެއްވީާ

ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ އިރުާ އެހެންާ ބޭފުޅެއްތޯ.ާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަނ ާ

ާ މިތަނަށްާ ކުރިންާ އެބައެނޭގާ ލިސްޓުަގއިާާސ ފުކޮށްާ ފޮނުއްިވާ

މިާާ ނަންފުޅުކަންާ ބޭފުޅެްއެގާ ފަހަރަށ2ާާާްާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ވަނަާ

މީަގިއާޤ ނޫނީާނޫނާީާ  2990ހުށަހެޅުއްވީ.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާ

ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އެއްެވސްކަމެއް.ާ ޚިލ ފުާ ުއސޫލ ާ އަންނަާ ހިނަގމުންާ ކަންާ

ނޑުމެންާއެބަޖެހެއޭާމިާކަންާހިނގ ާއުސޫލ ާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ ވައްޓަފ ޅިާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާދަސްކުރަން.ާ ކަންތައްތަކުެގާ

ރައްޔިތުންެގާާ ހަމަަގއިމުެވސްާ އެމް.ޑީ.ޕީއަކީާ ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީައކަށްާ އެާ

ބޭފުޅުނާްާ ކުޅަދ ނެާ ވަރަށްާ މަސައްކަތްކުރަންާ ނެތިާ މެޖޯރިޓީއެއްާ  2995މަޖިލީހުަގއިާ
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ބޭނުންވަނީާތި ފ ހަަގކޮށްލަންާ ިމއަދުާ އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާ ޕ ޓީެއއް.ާ އްބަވ ާ

މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންާ ނެތިާ ވެރިކަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޑީ.އ ރް.ޕީންވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ ހޯއްދަވަންެވއްޖެއޭ.ާ ޤ ބިލުކަންާ މަސައްކަތްކުރުުމެގާ

ރައީ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވ ހަކައަކީާ ކުރަްއވަންާމިދަންނަވަންއުޅޭާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

 3000ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ާކަމެއް،ާޤ ނޫނީޮގތުންާކުރަްއވަންާޖެހިަވޑައިަގންނަވ ާކަެމއްާ

ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކުރެްއވޭނީާ

ނޫނިއްޔަކ ެއްއާާ ހުށަހެޅީމަާ ނަންފުޅުާ ބޭފުޅެއްެގާ މިވެނިާ ނުދެންނެވޭނެއޭާ

ާާ ހުށަހެޅީމާަާމިތަނަކުން ނަންފުޅުާ ބޭފުޅެްއެގާ މިވެނިާ ނުކުރެޭވނެއޭ.ާ ބަޙުސެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެނެއްނޫންާ ނުދޭނަމޭ.ާ ޯވޓެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫނިއްޔ ާ

ނިންމަވ ނީ.ާ ކަންތަްއތައްާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ  3005ވޯޓުންާ

ައޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހިންގަވ ށޭާއެހެންވީމ ،ާ މެންާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ ޮގތުެގމަތިންާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ މިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުޮގސްާ ޒުވ ބަކަށްާ މ ބޮޑުާ މިކަންތައްތަކުަގއިާ

މަސައްކަތްާާ ފަހިވ ޮގތަށްާ މަސައްކަތަށްާ ކުރަމުންދ ާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

 3010ާްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ކުރިއަށްާެގންދަން.ާވައްސަލ ްމޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢި

ާ

މައްސަލަިއަގިއާާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ިމވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާއަފްރ ޝިމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަލ އިރުވެސްާާއަޅުަގނޑު އުސޫލުތަކަށްާ އިސްލ މީާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

އަދިާާ ބަލ އިރުވެސްާ އުސޫލަށްާ ޤ ނޫނީާ އުސޫލުކަމުަގއިވ ާާއަދިާ ސިޔ ސީާ

ލުމުަގއިާ މީހުންާ ަވޒީފ ތަކަށްާ ބޮޑެތިާ ބަލ އިރުވެސްާ އުސޫލުތަކަށްާ  3015ދީމުުގރ ތީާ

ޤ ބިލުކަމަކީ.ާާ ކޮބަިއތޯާ ސުވ ލަކީާ ޤ ބިލުކަން.ާ ކަމަކީާ ބަލައިލަންޖެހޭާ ހަމަާ

ޤ ބިލުކަމަކީާވަރަށްާސިންޕަލްކޮށްާދަންނަވ ލަންޏ ާއެމީހަކ ާޙަވ ލުކުރެވޭާވަޒީފ ާާ

ޮގތު އޭނަާާޢިލްމީާ މީހަކަށްާ ކުރެޭވވަރުެގާ އޭނައަށްާ އިދ ރީޮގތުންާ ންނ ާ

ާާ ވ ންޖެހޭނެ.2ާާާވ ންޖެހޭނެ. މީހަކަށްާ ހުރިާ އިތުބ ރުާ އެއީާ ކަމަކީާ ވަނަާ

މަރ ާާ މީހުންާ އޭނައަކީާ ަވއްކަންކުރ ާ ޭއނައަކީާ ހިފ ާ ރިޝްވަތުާ  3020އޭނައަކީާ

މަނ ކުރެވިެގންވާ  އިސްލ މްދީނުަގިއާ ނޭތްގ ނީާ މިބ ވަތުެގާ ދޮުގހަދ ާ ާާއޭނައަކީާ

އިތުބ ރުާ މިާ މިއީާ ނުވ ނެ.ާ ވެެގނެއްާ މީހެްއކަމުަގއިާ ކުރ ާ ކަންތައްތައްާ
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ހުށަހެޅިފަިއާ ލުޠްފީާ ޙަސަންާ މިމައްސަލައިަގއިާ ބަލަންވީާ ދެން،ާ ހުރުމަކީ.ާ

ެއއްެވސްާާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ނަންާ ލުޠްފީެގާ ޙަސަންާ މިއޮތްާ

ބަލަންޖެހެ ކުރިމަތީަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކިބަިއަގިއާާއެްއޗެއްނޫން.ާ އޭނަެގާ  3025ނީާ

މިާޤ ބިލުކަންާހުރިތޯ.ާމިާމަޖިލީހުންާކަނޑައެޅުނުާކޮމިޓީައކުންާދެއްވިާރިޕޯޓްާ

ބަސްތަްއާ ބޭފުޅުންެގާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ އެާ ނުވަތަާ

ހުށަހެޅިފަިއވ ާާ ެއާވިދ ޅުވ ޮގތުަގއިާ ައޑުއަހަނީ.ާއެބޭފުޅުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ށްވުރެންާވަކިންާޤ ބިލުާބޭފުޅެއްާނެތް.ާތެދުވެރިކަމަށްާނަންތަކުެގތެރެއިންާމިއަ

މިޮގތަށްާމިހެންާ  3030ބެއްޔަސްާއަދިާމިކަމުެގާމަސައްކަތަށްާބެްއޔަސް.ާސުވ ލަކީާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ނުވަތަާ އޮއްވ ާ ނިމިފައިާ ރަނަގޅަށްާ މިހ ާ ކޮމިޓީންާ މިާ

ހަމަޖެހިފަ މިކަންާ އިއްތިފ ޤުންާ އެންމެންެގާ ހުރިހ ާ އެްއކޮށްާ އާިާރައްޔިތުންާ

އޮްއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާމިކަންާބަދަލުކޮށްލުމުެގާކޮންާ

ރައްޔިތުންެގާ ޙައިޞިއްޔަތަކަށްވ ނީާ އޮތްާ ހަމަެއކަނިާ އޮތީ.ާ ޙައިޞިްއޔަތެއްތޯާ

ނިންމުނާްާ އެާ ނިންމީމާ  މިޮގތަށްާ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ ނުވަތަާ  3035މަޖިލީހުންާ

ދައް ޖެހޭނެާ ހެއްކެއްާ ބަޔ ންކޮށްދެވެން.ާާކަމުނުދ ކަމުެގާ ޖެހޭނެާ ސަބަބުާ ކަން.ާ

ެގންޮގސްފަިއާާ ނަންފުޅުާ މިާ ކުށްލިއަކަށްާ ހުރެފައިާ މިހެންާ ހަމަާ

ހުށަހެޅުނީމާަާ އެތަނަށްާ ނަމެއްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކިޔަނީާ ޝަރީޢ އޭާ ނުވަތަާ ބަހުންާ އަރަބިާ މިހެންާ ޝަްއކުެވާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 3040ްއލަާބޭނުންފުޅެއްާއޭަގއިާިއސްނުކުރެއްޭވކަމުަގިއާާތުޙުމަތުވުން.ާތުޙުމަތުވެާއަމި

ޖެހޭނާެާ ސަބަބުާ ނުކުރެވެންވީ.ާ ބަޔ ންާ ސަބަބުާ ކީއްެވެގންތޯާ ވަނީނަމަާ

ޚ އްޞަާާ ވަރަށްާ މުއައްސަސ އަކަށްާ މުސްތަޤިއްލުާ މިއީާ ބަޔ ންކުރަން.ާ

ބަޔަކުާާމުއައްސަސ އަކަށްާާ ރަނަގޅުާ އިތުބ ރުކުރ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްާ

ނުާ އުޅޭއިރުަގިއާާޢައްޔަންކޮށްާ މިއުޅެނީ.ާ އިންތިޚ ބުކުރަންާ ވަތަާ

ހިތްޕުޅަށާްާ ހަމަާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ  3045ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ

އެބ ރުާާ ިއޚްތިޔ ރުާ ކުރުުމެގާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށްާ އަރ ަވޑަިއެގންނެވިހ ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ނުދޭނަން.ާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ވަރަށްާާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ

ޙަޤީޤަތުަގއިެވސްާއަޅުަގނޑު.ާޑިމޮކްރަސީއަށްާވ ސިލުވ ންާނުަވތަާާ ލަދުަގނެއޭާ
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ޮގތުަގިއާ ޤައުމެއްާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ ނެތްވަރުެގާ ދުނިޔޭަގއިާ ނުލ ހިކުާ  3050ޑިމޮކްރެޓިކްާ

ާކަހަލަާާދިވެހިރ އްޖެާތަމްސީލުކުރަމުންާމިދަނީ.ާދެވޭއިރުަގއިާމިކަހަލަާއެްއވެސް

ވަރެްއެގާ އެްއވެސްާ ނެތިާ ސަބަބެއްާ ކަހަލަާ ެއއްެވސްާ ނެތިާ އުސޫލެއްާ

ެއޮގތްާ ފ ޑުކިޔ ާ ނިންމިޮގތަށްާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހެއްކެތްނެތިާ

ހުރިހ ާ ދުނިޔޭެގާ ކަމެއް.ާ ލަދުަގންނަންޖެހޭާ ވަރަށްާ އެީއާ އުޅުންާ އެއްލ ލަންާ

އެހެންވީ މަލ މ ތްކުރ ނެ.ާ މިކަމަށްާ ކަނޑައެޅިފަިއާާޤައުމުތަކުންާ މިކަމަށްާ  3055މަ،ާ

ނިންމައިދިނުމަށާްާ މިކަންާ ޮގތަށްާ ނިންމެވިާ ނިންމެވިޮގތަށް،ާ ކޮމިޓީންާ އޮތްާ

އަޅުަގނޑުާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށްވެސްާދަންނަވ ލަން.ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މިހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާނަންފުޅުާއަލުންާއަނބުރ ،ާފަހުންާހުށަހެޅުއްވިާނަންފުޅުާާ

އަނބު ޙަސަންާާއަލުންާ ެގންދެވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ެގންދަވ ފައިާ ރ ާ

 3060ލަޠީފްެގާނަންފުޅުާއަލުންާއަނބުރ ާމިކޮމިޓީއަށްާފޮނުއްވ ާއެނަންފުޅުާއިތުރަށާްާ

އިޚްތިރ މްކުރަންޖެހޭނެ.ާާ ކޮމިޓީއަށްާ އެއީާ ނިންމެވުން.ާ މިކަންާ ބަދަލުނުކޮށްާ

އަޅުަގނޑު ޖެހޭނެާ ނިންމުމަށްާ ނިންމެވިާ ރައްޔިތުންާ މެންާރ އްޖޭެގާ

ާއިޚްތިރ މްކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ދަންނަވ ލިހެނާްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  3065ޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުެގާއަތުަގއިާއިތުރުާވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުތައްާއެބަހުރި.ާ

13ާ މެންބަރެއްެގާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާާ އެބައޮތް.ާ ނަންފުޅުާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އުންމީދުކުރަންާކޮންމެހެންާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވެލަްއވަންާބޭނުންފުޅުވ ާމެންބަރަކުާާ

 3070ނޫނިއްޔ ާއެފުރުޞަތުާދޫކޮށްލެއްވުން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެޖެންޑ ަގއިާއަދިެވސްާާ

ިގ އިންޓަރްގރިޓީާާވަރަށްާ ޕޮލިސްާ ހުރުމ އެކުގައި.ާ އައިޓަމްތައްާ މުހިންމުާ ނަާ

ނަންފުޅުާ ފޮނުވ ފަިއވ ާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ މެންބަރަކުާ ކޮމިޝަނަށްާ

މިއަދުެގާާ އަތްމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރިޕޯޓްވެސްާ ކޮމިޓީެގާ ދިރ ސ ކުރެްއވިާ

އަޅުާ ޢިލްތިމ ސ އެކުަގއިާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ަގނޑުާާއެޖެންޑ ަގއިާ

ޢަލާީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ މިއަރުވަނީާ މިހ ރުާ  3075ފުރުޞަތުާ

ާސަލީމަށް.
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ާ

ކޮރަޕްޝަންާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާާ އެންޓިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ނަންފުޅުތައްކޮމިޝަނަށްާާާާާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފޮނުވ ފަިއވ ާ ކޮމިޓީަގިއާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އަނެއްކ ާާ ހެއްދެިވފަހުންާ ސުވ ލުކުރައްވ ާ އެބޭފުޅުންނ ާ  3080ދިރ ސ ކުރަްއވ ާ

އަނބުރ ާ ނަންފުޅުާ ބޭފުޅެއްެގާ ެއއްާ އޭެގތެރެއިންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ނަންފުޅުާާ ބޭފުޅެއްެގާ ހިތްޕުޅ ވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަނެއްކ ާ ެގންދަވ ާ

މިކަންާކިހިނެއްތޯާހަދ ނީާމިކުރެޭވާމިތަނަށްާއައިސްެގންާބަލައިަގންނ ނަންތޯ،ާާ

މިީއާާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބަޙުސްަގިއާ

 3085ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމަށްިވޔަސްވެސްާސަމ ސ ާޮގތެްއަގއިާނުވަތަާސިޔ ސީާާ

އެީއާ ނޫނޭ.ާ ކަެމއްާ ކުރަްއވަންވ ވަރުެގާ ޮގތެްއަގއިާ

މިނިވަން ކަންކަންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސްާ މިބ ވަތުެގާ ކަމ އެކުަގއިާ

ކުރުމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާަވކިާއިންތަކެއްާޚުދޫދެއްާކަނޑަައޅުއްވ ފައިާވަރަށްާ

އަދިާާ ިމނިވަންކަމ ާ އޮތްާ އެދެްއވ ފައިާ އެހެންީވމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ސ ފުކޮށްާ

ކަމެްއާާ މިކަހަލަާ ބޭރުަގިއާ ޚުދޫދުެގާ ލިބިދޭާ އެމަނިކުފ ނަށްާ  3090ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

ާައޅުަގނޑުވެސްާދަންނަވ ނީާހަމަާމިމަޖިލީހަށްާޮގންޖެއްސެވުމުެގާާެގންދެވުމަކީ

ސިޔ ސީާާ ނުވަތަާ ރޭވުމެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ މީަގއިާ އަދިާ ކަމަކޭ.ާ ކުރަްއވ ާ ޮގތުންާ

ހަމަާޝައްކުކުރެޭވާާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ ދޭތެރޭަގއިާ ެއކުލެވުމ ާ ކަންތައްަގނޑެއްާ

މުއްދަތުތަކެްއާާ މިކަމުަގއިާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ ސ ފުކޮށްާކަމެކޭ.ާ ވަރަށްާ

 3095ޤ ނޫނުތަކުންނ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާޮއްއވ ާެއއ އިާޚިލ ފަށްާ

މިމަޖިލީހަށާްާ ސިޓީެއއްާ އަނެއްކ ާ ދިޔަތަނުންާ ފަހަނަޅ ާ އެމުއްދަތުތައްާ

ނުފޮނުވޭނެާ ނަމުަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

މިތަނު ފޮނުއްަވވަިއެގންާ އެމަނިކުފ ނުާފަރ ތަކުންާ ެގނެސްާ ސަމ ލުކަންާ ެގާ

މަސައްކަތަކީާާ މިކުރެވޭާ ފ ސްކުރަންާ ނަމެއްާ ބޭނުންވ ހ ާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންހ ވ ާ

 3100މިއީާހަމަާވަރަށްާނ ޖ އިޒުޮގތެއްަގއިާއެމަނިކުފ ނުާކުރަްއވ ާކަމެކޭާއަޅުަގނޑުާާ

ައޅުަގނޑުާާ ބަލ ލުމުަގއިާ ބަލ ލިާ އަޅުަގނޑުާ މިދެންނެވީ،ާ އެހެންާ ދަންނަވ ނީ.ާ

މ އްދ އަކުންބ ޭއާާހިތަށް ކޮންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޤ ނޫނަކުން،ާ ކޮންާ އަރ ާ

ސިޓާީާ މިމަޖިލީހަށްާ މީހަކަށްާ ހުންނަާ ލަފ ދޭންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާާ އިނޭގތޯާ ދުވަހުާ ކުރީދުެގާ މިއީާ ހިންޭގނީ.ާ މިކަންާ ފޮނުވަިއެގންާ

ރަީއސުލްޖުމްޖުމް ވ ހަކަައކީ.ާ ދެއްކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3105ހޫރިއްޔ އ ިއާާރައީސް،ާ

ިއންތިޒ މްކުރަންޖެހޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ނަިއބ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ކަންތައްތައްާއިންތިޒ މުނުކުރަްއވ ާހިތަށްއެރިާވަުގތެއްަގއިާހިތަށްއެރިާޮގތަކަށްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެދުވަހުާ މިއީ.ާ ވ ނެޮގތްާ ވަޑަިއަގތީމަާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ

އެކަކުވެސްާ ދެއްކީމަާ އެކަން،ާާމިވ ހަކަާ ނުދިން.ާ ސަމ ލުކަންާ އެވ ހަކައަށްާ ާ

 3110ދެކެވަޑަިއަގންނަވ .ާއޭރުާއެހ ދިސ ެގާތެރޭަގއިާމިއޮތީާކުރަންާހެޔޮނުވ ވަރުެގާާ

މީހެއްެގާ ހުރިާ ބަހައްޓ ފަިއާ ލަފ ދޭންާ ެއތެރޭަގއިާ އެތ ާ ކުރައްވ ފައި.ާ ކަމެއްާ

ންވީމަ،ާާނަމުަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާމިއޮތީާސިޓީެއއްާފޮނުވ ފައި.ާއެހެ

ޔަޤީނުންވެސްާާ ހަަމާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބަލަިއަގންނ ނީ.ާ މީތިާ ކިހިނެއްތޯާ

ރައްޔިތުންާތަމްސީލުކުރ ާމެންބަރެއްެގާޮގތުަގއިާމިމަޖިލީހުަގިއާހުރެާމިކަމަކަށްާ

 3115ތ އީދެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއަނެްއކޮޅުންާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާާ

ެމންބަ ކޮމިޓީެގާ އަދިާ ވަރަށްާރިޕޯޓްަގއިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ދެއްކެވިާ މިތ ާ ރުންާ

ކޮމިޓީއަށްާާ އެއީާ ބޭފުޅަކީާ ެގންދަވ ާ އަނބުރ ާ ެއާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ސ ފުކޮށްާ

ާހުށަހެޅިފައިާހުރިާނަންފުޅުތަކުެގާތެރޭަގއިާއެންމެާޤ ބިލުާބޭފުޅ އޭާ.

ާ

 3120ާވަުގތު..ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ޤ ބިލުކަންާއިޚްލ ސްާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާާ މަސަްއކަތްކުރުމުެގާ ކޮމިޓީއެްއަގއިާ އެފަދަާ ާތެރިކަމ ެއކުާ

ާމ ޒީަގއިާާާާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެހެންވީމަ،ާާ ބޭފުޅެކޭ.ާ ހުންނެވިާ ތަމްސީލުކުރައްވ ފައިާ

ކުރީާާ ނުވެވޭނެ.ާ އެއްބަހެއްާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްވެސްާ

 3125ެއއްާނެތްާއަޅުަގނޑުެވސްާވޯޓުދިނިން.ާމައްސަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެން،ާމައްސަލަ

ާއެކަމަކު،ާއެމައްސަލަާތަފ ތޭާިއނޭގތޯާ.

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

 3130ާއެމައްސަލ ަގއިާއެބޭފުޅ ާބޭނުންވެެގންާނަންފުޅުާެގންދަވަންީވ.ާމިމައްސަލ ަގިއާާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢ ލިާާ
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ބ ރެްއާާާާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ހިސ ބަކުންާ ވަކިާ ބޭނުމަކަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ

އެމަނިކުފ ނުާ މިކަންާ މިުއޅެނީާ ހޯއްދަވަިއެގންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާބޭނުންފުޅުވ ާޮގތަކަށްާެގންދަން.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުވެސްާޮގވ ލަން..ާ.

ާ

 3135ާވަުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާާ
ާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެންޓިާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮމިޝަނުެގާ-ޝުކުރިއްޔ ާ  3140ާކޮރަޕްޝަންާ

ާާާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ޮގތުެގމަތީންާނ5ާާަމެންބަރުކަމަށްާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ ާމެއްާ

ތެރެއިންާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެނަންފުޅުެގާ ފޮނުްއވުމަށްފަހުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަލުންާާ ެގންދަވަންާ ފަހުންާ މުއްދަތަށްވުރެާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ އެއްނަންާ

އަޅުަގނޑުާ ބަޙުސްަގއިާ މިކުރެވޭާ ެއކަމ ބެހޭޮގތުންާ ާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ

މިާާ އެމަނިކުފ ނުާ އަނބުރ 5ާާާދަންނަވ ނީ،ާ ނަންާ އެއްާ  3145ނަމުންކުރެާ

ނުވެއޭ.ާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައެއްާ ސަބަބެއްާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ

ކުރިންާއިލެކްޝަންސްާކޮިމޝަނަށްާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައިާކަނޑަެއޅުްއިވާާ

ވިދ ޅުާ ެގންދެވިއިރުަގއިާ ނަންާ އެއްާ ތެރެއިންާ އެބަޮއވޭ،ާާފަސްނަމުެގާ ވެފައިާ

އޭރުަގިއާާ ހުށަހަޅުއްވަނީާ ނަންާ ބޭފުޅެއްެގާ ެއހެންާ ެގންދަވ ާ އަނބުރ ާ އެނަންާ

 3150އެނަންާހުށަހެޅުއްވިާބޭފުޅ ާައމިއްލައަށްާއެނަންފުޅުާެގންދެީވމައޭ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ވަރަށްާރަނަގޅަށްާސ ފުކޮށްާކުރީެގާމައްސަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެބައޮތްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ބަޔ ންކޮށްދެއްވ ފައި.ާ ސަބަބުާ ޔ ާ

ކަނޑަެއޅިފަިއވ ާ ޤ ނޫނުަގިއާ ބަޔ ންނުކުރަްއވ ާ ސަބަބުާ މިމައްސަލ ަގއިާ

މުއްދަތުެގާފަހުންާއެާެގންދެިވާެގންދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުވެސްާދަންނަވ ނީާެއީއާާ

އެންޓި އ ދެ،ާ ކަމެކޭ.ާ ކުރެވޭާ ޚިލ ފަށްާ ބެހޭޮގތުންާ-ޤ ނޫނ އިާ  3155ކޮރަޕްޝަނ ާ

ޤ ނޫނުެގާާ މިއޮންނަނީ،32ާާާއެކޮމިޝަންެގާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ އޮތ290ާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އިންތިޚ ބުކުރެވިފައިާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ތެރޭަގިއާާ ފަސްދުވަހުެގާ ބ އްވ ތ ާ ޖަލްސ ާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ
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ކަމެއް ޙަވ ލުކޮށްާާާާކޮމިޝަނެއްާއުފައްދަވ ާކޮިމޝަނުެގާމެންބަރުންނ އިާހުރިހާ 

ާ އެބަޮއވޭ،ާ ަގއިާ )ށ(ާ 20ާނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ތެރޭަގިއާާާ  3160ދުވަހުެގާ

ނަންތަްއާާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހިމަނަންާ އެކޮމިޝަންަގއިާ

ާާ މި އެހެންނަމަވެސް،ާ ފ އިތުވެދިޔަފަހުނ20ާާާާްފޮނުވަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ދުވަސްާ

މަޖިލީހު ބެހޭޮގތުންާ އެނަމަކ ާ މިކޮމިޓީަގއިާ ބަޙުސްކުރެްއިވާާއަދިާ ކޮމިޓީަގިއާ ެގާ

ފަހުނާްާ ނިމިދިޔަާ ކަނޑައެޅިާ ނަމެއްކަމުަގއިާ ޤ ބިލުާ ެއކަމަށްާ އެނަމަކީާ

 3165އެނަންފުޅެއްާއަނބުރ ާެގންދަވަންާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަކީާއެއްޮގތަކަށްެވސްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ކުރީަގއިެވސްާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

މ އ296ާާް ަވކިާާވަނަާ ބޭއްވުމަށްާ އިންތިޚ ބުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދ ަގިއާ

ދުވަހެއްާލ ޒިުމކޮށްފައިާވަނިކޮށްާކުރީެގާރައީސްާއެކަމަށްާިއޙްތިރ މްނުކުރައްވ ާާ

ނުކުތްާާ ދެްއވަިއެގންާ ޗުއްޓީާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލިސްެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޢިއްޒަތްތެ ިގނަާ ވަރަށްާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަާ މެންބަރުނާްާޤ ނޫނީާ  3170ރިާ

މިހ ރުވެސްާހަނދުމަފުޅުާހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުތަކަށްާޚުރުމަތްތެރިކޮށްާ

ނުހިތައިފިކަމުަގއިާވަނީވިްއޔ ާބޮޑެތިާމައްސަލަތަކެއްާނުކުންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ހުރުމ އެކުަގިއާާ ހެދިފައިާ މިޤ ނޫނުތައްާ ޮގތަށްާ ނުނިކުންނަާ މައްސަލަާ އެފަދަާ

ެއްއޮގ އަޅުަގނޑުމެންާާޤ ނޫނުތަކ އިާ ެގންދެވޭތޯާ ކަންތައްާ ތަށްާ

 3175ާމަސައްކަތްކުރައްވަންޖެހޭނެ.ާެއހެންނޫންކަމުގައި...ާ.

ާ

ާވަުގތު...ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ދެން،ާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ހުްއޓ ލ ނީ.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަީވމަ،ާ ވަުގތުާ މިހ ރުާ ާއ ދެ،ާ

ހުށަހެޅުއްވުމ ިއާާއަޅުަގނޑުާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާާ ހުށަހެޅުއްިވާ ތަސްމީންާ ދ ިއރ ެގާ ކެންދޫާ  3180ާެވސްާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެއްޮގތަށްާ ހުށަހެޅުމ އިާ ހުށަހެޅިާ ިވސ މްާ އ ދެ،ާ އެްއޮގތަށް،ާ

ނިންމ ލަން.ާާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވ ލަމުންާ ެއވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ތީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ދަންނަވ ލީާާާންބަރުާެވލިދޫާދ އިރ ެގާމެާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  3185ާޝުކުރިއްޔ ާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާމިއަދުާާާޢަލީާމުޙަންމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާ ކުރިމަތިކުރައްވަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ މިމައްސަލަާ

ހިތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ ޕޮއިންޓްތަކ ާ ބަެއްއާ ހ މަކުރެްއވިާ ރައީސްާ

ބަ ދަންނަވ ލަން.ާއުފެދޭާ ެއއްޗެްއާ އެކަމ ބެހޭޮގތުންާ ހުރީމ ާ ކަންތައްތައްާ އެްއާ

އެންޓި ހޮވުމުަގިއާާ-މިކޮމިޝަނަށްާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށް،ާ ކޮރަޕްޝަންާ

 3190ޤ ނޫނީާޚުދޫދުެގާތެރޭަގއިާއިުމެގާތެރޭަގއިާނަންފުޅުާމަޖިލީހަށްާބަލައިަގނޭތޯާ

ރުާއަދިާއެބ ރުާއޮންނަނީާހުށަހެޅުއްވުމ އިާއަދިާއަނބުރ ާެގންދިއުމުެގާއިޚްތިޔ 

ޝައްކެއްނުކުރަން.ާާ ެއްއވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަމަކ ާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ އަށް.ާ

ކޮމިޓީންާ އޮތްއިރުާ ހުށަހެޅިފައިާ މިނަންފުޅުތައްާ މިމައްސަލަ،ާ ދެންާ

ވިދ ޅުިވާާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ކުރީަގިއާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމުެގާ

އެބައޮ އިންޑިކޭޝަނެއްާ ާވިދ ޅުވުުމަގއިާ މިނަންފުޅުތަކަށްާ  3195ބަދަލެްއާާތް،ާ

މަޑުޖެއްސުމެްއާ ކޮންމެވެސްވަރެއްެގާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ އަތުވެދ ނެކަމަށް.ާ

ކަންތަްއާ ނިންމުމުެގާ ކުރިންާ ނިންމުމުެގާ އިވެލުއޭޝަންާ މިބޭފުޅުންެގާ

އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަްއވ ފަިއވ ކަންާ ިއޝ ރ ތެއްާ މަޑުޖައްސ ލުމަށްޓަކައިާ

އަޅުގަާ އ ދެ،ާ ފަދައިންާފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ޤަބުލުކުރ ނެާ އެންމެންާ ނޑުމެންާ

މީހަކުާ ރަނަގޅުާ ނޫނިާ ބަޔަކުާ ރަނަގޅުާ ތަނަކަށްާ ނުވަތަާ  3200ކޮމިޝަނަކަށްާ

ކުރިމަތިލ  އެކަމަކަށްާ ޤ ބިލާުާާާހޮވައިފިކަމަށްވ ނަމަާ އެންމެާ ތެރެއިންާ މީހުންެގާ

އެންމެާކަމަށްާއެކަށީެގންވ ާމީހުންާހޮވުމަކީާއެއިާއެތަނެއްާއެންމެާރަނަގޅަށްާ

އަޅުަގނޑުާާހިން އެހެންކަުމން،ާ ޮގތް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ޭގނެކަމަށްާ

މިދެންނެވީާ ެގންދ ،ާ މިވ ހަކަދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ

މިހ ރާުާ ނަންފުޅަކީާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ާ ފަހުންާ ނުހިމެނޭނެކަމަށްާ  3205މިކޮމިޝަނުަގއިާ

ާާ ހުށަހެޅިފަިއވ ާނަންފުޅުތަކުެގާާއެބޭފުޅުންާަގއިޑްލައިނަކަށްާބަލ އިރުަގއިާމިހ ރު

އެއްނަންކަުމަގިއާާ ތެރެއިންާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ޤ ބިލުާ ކަމަށްާ އެންމެާ ހަމަާ

އެނަންފުޅުެގާ މިވަނީާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ހިމެނުމަށްާ މިކޮމިޝަންަގއިާ ސަރުކ ރުންާ ނަންފުޅެއްާ އެހެންާ ބަދަލުަގއިާ

ވި އަޅުަގނޑުމެންާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށްާ މިވ ހަކަާ އ ދެ،ާ  3210ދ ޅުވެފައި.ާ

މިކަމ ާ މަްއސަލައ ިއާ ކުރީެގާ ހެނދުނުެގާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ދައްކ އިރުަގއިާ

ާާ ވިދ ޅުވި ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެބައުޅޭ.ާ ތަފ ތެްއާ 25ާާކޮންމެވެސްވަރެްއެގާ
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ވަނަާދުވަހުެގާަވުގތެއްަގއިާައޅުަގނޑުމެންާކުރިަމއްޗަށްާކުރިންާމިކޮމިޝަނަށްާ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއިވާފަސްާނަންފުޅުާއިވެލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައިާބޭްއިވާާރައި

އިދ ރ އަށްާާ މަޖިލީހުެގާ ރިޕޯޓްވެސްާ ނިންމ ފައިާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީެގާ  3215ކޮމިޓީންާ

މަޢުލޫމ ތެއްާ އެްއެވސްާ ރިޕޯޓްެގާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފޮނުވ ފައިވ ކަމަށް.ާ

ކުންނެްއާައއިސްފައިނުވ ކަންވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާއަދިާރަސްމީާޮގތަ

މެންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ެއްއވެސްާާ ވ ހަކަދެއްކީާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަދަްއކަަވއިފި.ާ

މައްސަލަތަްއާ މިފަދަާ ނ ންނަޮގތަށްާ އުނިކަމެއްާ ޙައްޤަކަށްާ  3220ދިވެހިރައްޔިތެއްެގާ

އަދި ކުރިމަތީަގިއާާާާނިމިެގންދިއުން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އެހެންމެާ ހަމަާ

ނިމިެގންާާ ޮގތަކަށްާ ެއކަހަލަާ ހަމަާ ބެހޭޮގތުންވެސްާ މައްސަލައ އިާ މިއޮތްާ

އަޅުަގނޑުާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޮގތް.ާ ފެންނަާ ައޅުަގނޑަށްެވސްާ ެއއީާ ދިއުމަކީާ

މަޖިލީހުެގާ މިދަންނަވަނީާ ނުދައްކ ނަން.ާ ވ ހަކަެއއްާ މިހ ދިުގކޮށްާ މ ިގނައިރުާ

ތިއްބެިވާާވަ އިތުރަށްާ ދެންާ ހަމަާ އަދިާ ސަލ މަތްކޮށްާ ބޮޑަކަށްާ ވީހ ވެސްާ  3225ުގތުާ

ކުރުކޮށްލ ނަން.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދީފައިާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއްާ މެންބަރާުާނިޒ މ ބެހޭާ ރިާ

 3230ާމޫސ މަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާމިނެީގާހިނަގމުންދ ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ކަމެއްކަމަށްާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމުމަކީާ ޮގތަކަށްާ  3235މައްސަލ ަގއިާ

ޅުަގނޑަށްާހަމަާފެނިެގން.ާނިޒ މީާމައްސަލައަކީާއެޖެންޑ ަގއިާކަންތައްތަްއާާއަ

ުއޅޭތީ.ާ ައޅަިއަގނެެގންާ އެއްކަމެްއަގއިާ ނުނިމިާ ކަންތައްތައްާ އޮތްާ ދެމިެގންާ

ބަލ އިރުާ ޮގތުންާ އެކުލެިވެގންވ ާ މިކޮމިޝަންާ އިނޭގތޯ،ާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

މިމ އް ޢައްޔަންކުރ ނީާ މެންބަރުންާ ަގިއާާމިކޮމިޝަނަށްާ )ހ(ާ ދ ެގާ
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 3240ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮގތުެގމަތީންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ޭއާއޮންނަާތަންކޮޅު.ާއެތަންާާ

އިޞްލ ޙުކުރެވިދ ނެތޯ.ާއެއީާެއއްކަންތައް.ާއަނެއްާނިޒ މީާމަްއސަލައަކީާކުރީެގާާ

ާރައީސްާމަޢުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާ...ާ.

ާ

ާ

މައްސަލަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މަޖިލީހުަގިއާާނިޒ މ ބެހޭާ ނުކުތ އަކީާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނޫން.ާ  3245އެއްާ

ވެއްޖިްއޔ .ާާ ހިނަގމުންދ ކަމަށްާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ އިާ ކަމެއްާ ހިނަގމުންދ ާ

ާއެހެންވީމަ،ާެއކަމެއްާވިދ ޅުވެދެއްވ ާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ3250 

ކޮމިޓީއަާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ މިމަޖިލީހުެގާ އެންޓިއެކަމަކީާ ބަލ ާ ކޮމިޝަނަށްާ-ކުންާ ާކޮރަޕްޝަންާ

ާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އުޅޭކަމަށްާހުށަހެޅީ މައްސަލައެއްާ ކޮރަޕްޝަންެގާ މަޢުމޫންެގާ ރައީސްާ ކުރީެގާ

ޖަވ ބެއް.ާާ ިމތަނަށްާ އޮންނ ނެާ ދެއްވ ފަިއާ އެކޮމިޝަނުންާ ހުށަހެޅީމަާ ހުށަހެޅީ.ާ

ާާމިވެެގންއުޅޭާޮގތެއްާ.އެކަންާމިތަނަށްާއަންގ ލަދެްއީވމަާއެނިގދ ނެ

ާ3255 

ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއަގތުންާ ނޫން.ާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ވ ހަކަދަްއކަވަންާާ މިމަޢުޟޫޢުަގިއާ މިހ ރުާ މިެގންދަނީާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ

މިކަމ ބެހޭޮގތުންާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ފަިއވ ާބޭފުޅުންާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ާނިމުނީަމާާ

މަސައްކަތަށްާާ މަޖިލީހެުގާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމެވުމަށް.ާ ޮގތެއްާ  3260މަޖިލީހުންާ

ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުންާ ހުރަސްނޭޅޭޮގތަށްާ

ާމިއަރުވަނީާހިތަދޫާދޭކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށް.ާ

ާ

ާސަލ މްޢ ލަިއކުމް.ާައޅުަގނޑުވެސްާމިހ ރުާމިމަޖިލީހުަގއިާބަޙުސްކުރަމުންދ ާއައްާހިތަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

އެއްޗެްއާާާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އިތުރުާ ހުރުމ ެއއްކޮށްާ ުގޅުންތަކެއްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  3265މައްސަލ ަގއިާ

މަޢުޟޫޢުަގއިާ ދެކެޭވާ މިވ ހަކަާ މިހ ރުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ-އެންޓި ކުރީެގާ ކޮމިޝަނަށްާ ކޮރަޕްޝަންާ
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ނަނާްާ އަނބުރ ާ ވަނީާ މިހ ރުާ ބޭފުޅަކުާ ފޮނުްއިވާ ޢައްޔަންކުރައްވަންާ

ނަންާ އަނބުރ ާ ފޮނުްއވ ފައިާ ނަންފުޅެއްވެސްާ އިތުރަށްާ އަދިާ ެގންދަވ ފައި.ާ

ޙަސަނާްާ ލުޠުފީ.ާ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ ރަސްފަސްާ ހިތަދޫާ ބޭފުޅަކިާ  3270ެގންދެވިާ

ދ އިރ ަގިއާާލުޠުފީއަ އޮޑިޓްާ ޚ އްޞަކޮށްާ މުްއދަތެއްވަންދެންާ ދިުގާ ވަރަށްާ ކީާ

އެންޓި މިހ ރުާ ހުރިާ-މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހުާ ހަމަާ ބޯޑުަގއިާ ކޮރަޕްޝަންާ

މިމަޖިލީހުނާްާ އުސޫލުމަތީންާ ޢައްޔަންކުރެވެމުންދ ާ މިާ މިހ ރުވެސްާ

ކަމުަގއިާފަންނީާޢައްޔަންކުރައްވ ފައިވ ާބޭފުޅަކަށްވެފައިާވަރަށްާޤ ބިލުާއަދިާއެ

 3275ތަޢުލީމ އިާތަމްރީނުާހޯއްދަވައިެގންާމިހ ރުާރ އްޖޭަގއިާއެދ ިއރ އިންާހުންނެިވާ

ހަމަާއެންމެާޤ ބިލުާއެއްާބޭފުޅެކޭާދެންނެވުމަކީާދޮަގކަށްާނުވ ނެފަދަާބޭފުޅެއް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ނުވަތަާ ެގއްލިާ ދ އިރ އިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅަކުާ އެފަދަާ

ހި ބޭނުންާ ެގއްލޭކަހަލަާާޤައުމުެގާ ދ ިއރ ާ މުހިންމުާއެއްާ ފަންޖެހިފައިވ ާއެންމެާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަަގއިމުންވެސްާ ެއއީާ ދ ދިއުންާ ތިބުންާބަޮގތަކަށްާ ލަންާ

ބޭފުޅުންެގާ ޤ ބިލްާ އެފަދަާ ދ އިރ އަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  3280ފަސޭހަކަމެއްނޫން.ާ

ާާ ނޭދެޭވ ެއކަހަލަާ ައންނ ނީވެސްާ ބޮޑުެވެގންާ ކަންތައްތަކެްއާާބޭނުންތެރިކަންާ

ބޭފުޅުންާ އެފަދަާ ފ ހަަގކުރެއްވޭނީވެސް.ާ ބޮޑަށްާ ވަުގތެއްަގއިާ ހިނަގމުންދ ާ

އެހެންވީމަ،ާާ ފ ހަަގކުރެިވެގންދ ނީެވސް.ާ ެއކަންާ ވަުގތެއްަގއިާ ނެތިެގންދ ާ

ޤ ބިލްާާ ތިއްބެވިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭާ އެސަބަބަށްޓަކައިވެސްާ

ާާ ހިފޭޮގތަކަށް ބޭނުންާ ކަންތައްތަްއާާބޭފުޅުންެގާ ސަރުކ ރުެގާ  3285އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިމަުގަގިއެވސްާ ބައްޓަންވ ން.ާ

ރަނަގޅަށްާާ ނިޒ ުމތައްާ ފުރިހަމަކުރަްއވ ާ ބައްޓަންކުރައްވ ާ ދ އިރ ތައްާ އެކިއެކިާ

ބޭނުންތެރިކަންާ ބޭފުޅުންެގާ އެފަދަާ ދަނޑިަވޅެއްަގއިާ ޤ އިމްކުރެވެމުންދ ާ

ހަލަޮގތަކަށްާައޅުަގނޑުމެންެގާކަންތައްތައްާބައްޓަންެވެގންާދިއުމަކީާހަަމާހިފޭކަ

ތަރައްޤީއަށްޓަކަިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  3290ކުރިމަުގަގއިާ

ކަމެކޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ހިތްޭވ.ާކޮންމެއަކަސްާާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާމުހިންމުާ

ނަންފުޅު ލުޠުފީެގާ ޙަސަންާ ެއާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދަވަންާ އަނބުރ ާ

އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ ެގންދެވޭނެާ އެއީާ ނިންމެވުންާ އޮތްާ ނިންމަވ ފައިާ

މަރުޙަލ ަގިއާ ކޮމިޓީތަކުެގާ މަރުޙަލ ަގިއ،ާ މަޖިލީހުެގާ ެއއީާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ



 123 

އެޮގތަށްާ ދިއުަމށްފަހުާ ފަހަނައަޅ ާ މުއްދަތުތަކެއްާ ނިމިެގންާ ކަމެއްާ  3295މިހުރިހ ާ

ކުރެ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާާއެކަންތައްތައްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ ވޭނެާ

ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރަށްވެސްާ އަދިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ކޮބައިކަންެވސްާާ ސަބަބަކީާ ެގންދެވިާ އަނބުރ ާ ނަންާ އެޮގތަށްާ ބޭނުންވޭާ

ކަމެއްކަމުަގިއާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އެނުގމަކީާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ސަރުކ ރަށްާާއަޅުަގނޑަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ  3300ވަރަށްާ

ޢިލްތިމ ސްކުރަންާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާސ ފުކޮށްދެއްވުންާއެދެން.ާދެންާއިތުރަށްާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާމިއަދުެގާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް،ާާ

ކުރިއަށްެގންދެވު ނިމެންދެންާ ވަކިޮގތަކަށްާ މަށްާމިމައްސަލ ަގއިާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހެޅުއްުވމަށްާ ރަޝީދުެގާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ  3305ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާތ އީދުކުރަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ޢިއްޒަާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ އެންޓިޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ކޮމިޝަނަށްާ-ތްތެރިާ ާކޮރަޕްޝަންާ

ނަންބަރުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާ ޤ ނޫނުާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ ާމެންބަރުންާ ާޤ ނޫނުެގ2008/13ާާާ؛

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޙަސަން ވަނީާދަށުން މަޖިލީހުންާ މިާ ދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައިާ ނަންފުޅުތައްާ  3310ފޮނުއްވިާ

ޢައް ނިމިާކޮމިޓީއެއްާ މަސައްކަތްޕުޅުާ ކުރެްއވިާ އެކޮމިޓީންާ ޔަންކުރައްވ ފަިއ.ާ

ހިނަގއްޖެާ އެނިގެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަފުޅުތަކުންާ އެބޭފުޅުންެގާ

ލުޠުފީައކީާާ ޙަސަންާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ނަންތަކުެގާ ހުށަހެޅުނުާ މިކޮމިޓީއަށްާ

ޅަކުާެއއީާއެންެމާކިހ ވަރެްއެގާޤ ބިލްާބޭފުޅެްއކަން.ާއެފަދަާޤ ބިލްާތަޢުލީމީާބޭފު

ނިންމަވ ފައިވ ާާ ބޭފުޅުންާ ހޮއްަވވަންާ ކޮމިޓީއަށްާ އެާ ލިބިެގންާ ޕޮއިންޓްާ  3315މަތީާ

ާބޭފުޅަކަށްވ އިރުަގއި...ާ.

ާ

މޫސ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމަނިކު.

ާ3320 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ

ރިޕޯޓެއްާާރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހުޅުހެްނޭވ ފަރ ތުންާ މިކޮމިޓީެގާ މަޖިލީހަށްާ ިމާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާކެުވންާ:ވ ހަކަދެއްމޫސ ާމަނިކުާާ ެއންޓިހުށަހަޅ ފައި މިާ ނިންމަވ ފައިާ ަމސައްކަތްާ މިާ ކޮރަޕްޝަންާ-އެބައޮތްތޯާ

ބަެއއްާ ރަނަގޅުނޫހެންާ މުޅިންާ މަޢުލޫމ ތުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  3325ާާކޮމިޝަނުން.ާ

މަސައްކަތްާާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ހަމައަކަށްާ ައޅުަގނޑ ާ މެންބަރުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނިންމިާޮގތުެގާރިޕޯޓެއްާއަދިާނުލިބޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެއީާކިހިނެތްާހިނގައިެގންާާ

ޕ ޓީއަކަށްާ ެއހެންާ ކޮންމެވެސްާ ނުލިބިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަެމއްތޯ.ާ އުޅޭާ

ާލިބެނީތޯ.ާ

ާ3330 

ާާ

ބަޙުސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާ ބަޙުސް،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިއްބެވިާ މިތަނުަގއިާ ފެށިއިރުާ

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލިންާ އަޅުަގނޑުާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

މަޖިލީހު ނިންމ ާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ  3335ެގާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ެއަވރުާ ވ ހަކަ.ާ އޮތްާ ޙަވ ލުކޮށްފައިާ ރިޕޯޓްާ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށްާ

ދެންނެވެންާއޮތީ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއ،ާަގލޮޅުާއުތުރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާهللا.މެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ާ

 3340ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ރައީސްާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރިޕޯޓެއްާޝުކުރިއްޔ ާ ތިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ާ.ާ

ާާުވންާ:ވ ހަކަދެއްކެާهللاާއީވ ާޢަބްދު އެހެންވީަމ،ާާއަޅުަގނޑުެގާ އިނޭގތޯ.ާ ނ ދޭާ ހަމަާ ހަމައަކަށްާ މޭޒ ާ

ނުކުރެއްވޭނެ.ާާ ޤަބޫލެއްާ ދިޔައީމަާ ރިޕޯޓްާ ހަމައަށްާ ސެކްރެޓޭރިއެޓ ާ

މިހ ރުާ ނުވިސްނޭާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ  3345އަޅުަގނޑަކަށްާ

ނުލިބޭާއެވ ހަކަފުޅުދައްކަވަ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މުންެގންދަވ ާ

ސަބަބެްއާާ އެްއވެސްާ ސަބަބެއް.ާ އޮންނަންވީާ ލިބިފަިއާ އެބޭފުޅ އަށްާ ރިޕޯޓެއްާ

އެދެންާ ަވރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނޭނެގ.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ
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ާާ މޭޒުމަްއޗަށްާާމަނިކުފ ނުާސެކްރެޓޭރިއެޓަށްާރިޕޯޓެއްޮގސްފައިާއަޅުަގނޑުެމންެގ

 3350މިާރިޕޯޓްާނ ންނައިރުާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާމިާ

ކަމަކަށްާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެވޭނެާ ބަރޯސ ވެާ ރިޕޯޓަށްާ މިާ ކިޔަިއެގންާ ރިޕޯޓޭާ

ާއަޅުަގނޑަކަށްވެސްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުތ އެްއކަމަކަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ  3355މެންބަރު.ާ

ރިޕޯޓްާ މިެގންދަނީާ ދަންނަވަމުންާ ައޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

ދައްކަވ ާާ ވ ހަކަފުޅުާ މިތަނުަގއިާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ ލިބިފަިއވ ާ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށްާ

މިކޮމިޓީެގާ ތިމަންނައަކީާ މިވިދ ޅުވ ނީާ ބޭފުޅުންެގާ ބަެއއްާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާާމެންބަރެކޭ ދެންާ ވ ހަކަފުޅު.ާ ދަްއކަަވމުންެގންދަވ ާ ވިދ ޅުވެާ ާ.

ދ އިރ ެގާާ އުތުރުާ ފުަވއްމުލަކުާ މިހ ރުާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްޓަކައިާ  3360މަސައްކަތްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަންއަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

 

ޢިއްޒަތްތެާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ހ ލެއްަގިއާާޝުކުރިއްޔ ާ އެްއެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ާރިާ

ާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާ ވަކިއެްއޗެްއާާނުދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ފައިާ މައްޗަށްާ ާރިޕޯޓެއްެގާ

ާާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަޙަސަންާާ  3365ދެންނެވީާކޮމިޓީަގއިާހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާބަެއްއާާދެންނެވިކަމަކަށް.ާައޅުަގނޑު

ވ ހަކަފު މަްއޗަށްާާބޭފުޅުންެގާ މަޢުލޫމ ތެއްެގާ ލިބުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ޅުތަކުންާ

އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ކޮންމެއަކަސްާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލީ.ާ ެއވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ

އެނަންތަްއާާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީެގާ އެާ މިހ ހިސ ބުންާ ސުވ ލަކީާ މިއުފެދޭާ

ނަންފުޅުާ މިާ އަނބުރ ާ ކުއްލިއަކަށްާ ހިސ ބުންާ ނިންމެވިާ ދިރ ސ ކޮށްާ

ސުވ ލުއުފެދޭާެގންދަވަން އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމެވުމ މެދުަގއިާ ނިންމެވިާ ާ3370 

ާވަރަށްބޮޑަށް.ާާ

ާ

މޫސ ާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމަނިކު.

ާ3375 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ

ދިާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މަސަްއކަތްާ ާކޮމިޓީެގާ އެވިދ ޅުވަނީާ ނިންމުނުކަމަށްާ ާެއީއާާރ ސ ކޮށްާ

ހުށަހަޅަންާާކެުވންާ:ވ ހަކަދެއްމޫސ ާމަނިކުާާ ނަންފުޅެއްާ މިވެނިކަމެްއކުރަންާ ަވކިޮގތަކަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އެހެންވީމަ،ާާ އެބަޮއތް.ާ ވިދ ޅުވެފައިާ މަނިކުފ ނުާ އޮތްކަމަށްާ  3380އަންަގވ ފައިާ

ނިމުނީ ކޮމިޓީންާ މަސައްކަތްާ ނިމުނުކަމަށާްާކިހިނެއްތޯާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީެގާ ާ.

ވަނީާއެާކޮމިޓީެގާމަސައްކަތްާނިންމ ާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާރިޕޯޓްާހުށަހެޅީމަ.ާ

އެހެންވީމަ،ާމިކަންާސ ފުކޮށްދެއްަވއިެގންާެގންދަވ ށޭ.ާބޭކ ރުާމަސައްކަތްާމިތ ާ

ާމިކުރެވެނީާ.

ާާ3385 

ާ

ބަރު.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާބަޙުސްާފަށަމުނާްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަޖިލީހަށާްާ އޮތްޮގތްާ މިކަންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ރިޔ ސަތުންާ އަޅުަގނޑުާ

އެކަންާާ ހުރަސްެއޅޭޮގތަށްާ މަސައްކަތަށްާ މިހެންާ ދަންނަވައިދީފިހެން.ާ

 3390ނުކުރެއްވުން،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާނުނެންގެވުންާއަޅުަގނޑުާެއދެން.ާމަޖިލީހުނާްާ

ަވކިާމަސަްއކަތެްއާޙަވ ލުކުރެްއވީ.ާއެކޮމިޓީންާަމސައްކަތްާކުރަްއވ ާާާާކޮމިޓީއ އިާ

ނިމިެގންާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓްާމަޖިލީހުެގާސެކްރެޓޭރިއެޓ އިާޙަވ ލުކުރަްއވ ފައިާއޮތްާ

އަޅުަގނޑެްއާާ ވ ހަކަެއްއާ އިތުރުާ ޭއެގާ ދެންނެީވ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ

ާާ މިއަރުވަނީ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އުތުރުާާނުދަންނަވަން.ާ ފުވައްމުލަކުާ

ދ އިރ ެގާާ މަނަދޫާ ނުކުތ ެއއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު...ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  3395ދ އިރ ެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ިމާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިނެީގާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ  3400ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ނެުގންާއެއީާމަސައްކަތަށްާހުރަސްއެޅުންކަމަށްާާމަޖިލީހުަގއިާާާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމުޙަްނމަދު ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތާ 

ކަނޑަެއޅިެގންާާ އެީއާ ވިދ ޅުވަމުންެގންދަވ ތީ.ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ ނަކޮށްާ

ާނިޒ މީާނުކުތ އެްއކަމަށްާބަލ ފައި.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.
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ާ

ާ3405 

ނުކުތ އެއްކަމަށްާާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ބައްލަވ ފިްއޔ ާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ވަކިކަމެްއަގއިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ދަކުރ ކަމެްއނޫން.ާމަޖިލީހުެގާނަަގމުންެގންދިއުންާއެީއާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާހުއް

އެހެންވީމަ،ާާ ދަންނަވައިދީފިން.ާ މިހ ރުާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މިކަންާ  3410ރިޔ ސަތުންާ

އެޖެންޑ ާާ މިއޮތްާ ވަުގތުކޮޅުތެރޭަގއިާ މިއޮތްާ ބ ކީާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އައިޓަމްާނިންމ ލެވެތޯާފުރުޞަތުާދެއްވަިއެގންާކުރިއަށްެގންދެވުންާއަޅުަގނޑުާާ

އަޅުާ މިއަރުއެދެން.ާ ފުރުޞަތުާ ދ އިރ ެގާާަގނޑުާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ ވަނީާ

ާ.މެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަން

ާ3415 

ާާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ އަޅުަގނޑުމެންާއ ދެ، ިމއީ.ާ އިނޭގތޯާ ކަންބޮޑުވ ކަެމއްާ ވަރަށްާ ާއަޅުަގނޑުާ

އަމިއްލަާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާ އަޅުަގނޑުެމންވެސްާ ފެންނަޮގތަކަށްާާވަކިޮގތަކަށްާ ާއަށްާ

މެންބަރުނާްާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަޙަސަންާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ކަނޑައެޅިެގންާ މިވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރުާ

ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ހަމަާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ހުރަސްއެޅުމުެގޮގތުންާ އެވ ހަކައަށްާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ކޮންމެއަކަސްާ އ ދެ،ާ  3420ނަންގަވަމުންެގންދަވ ތީ.ާ

އަނބުރ ާމިކަމަ ނަންފުޅުާ މިާ މިއޮތްޮގތަށްާ އެދިވަޑަިއެގންފައިާ ރައީސްާ ށް،ާ

މީަގިއާާ ތ އީދެއްނުކުރ ނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ެއްއޮގތަކަށްވެސްާ ެގންދެވުމަށްާ

ެގންދަވ ކަށްާާ ނަންާ އަނބުރ ާ ބޭނުމެއްނޫނޭާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަކަށްާ

ާވޯޓުދޭކަށްވެސް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

 3425 

ެމންބަރު.ާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުހެންވޭރުާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ3430 

މަސައްކަތްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ދަށުންާ ނުކުތ ެގާ ނިޒ މީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ
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ވަރަށްާާކެުވންާ:ވ ހަކަދެއްާމަނިކުާާމޫސ  ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީމަާ މަނިކުފ ނުާ ލަސްކުރ ކަމަށްާ

ޢައްޔަންކޮށްފަިއާާ ވ.އަތޮޅުންާ މަނިކުފ ނަކީވެސްާ މިތެދުީވ.ާ ސ ބިތުކަމ އެކީަގއިާ

ރައީސަށްާާ މަޖިލީހުެގާ ތަފ ތީާ ހައިސިްއޔަތުާ ހަމައެކަނިާ މެންބަރެއް.ާ ހުރިާ

އެހެންނޫނިްއޔ  އެހެންވީމަ،ާާާާވަޑައިަގތީމަ.ާ އެްއަވރު.ާ މަނިކުފ ނ ާ  3435އަޅުަގނޑ ާ

ނަމުަގިއާާ ވެރިީމހ ެގާ ދައުލަތުެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ކ ޑެްއެގާާ ކްރެޑިޓްާ މައްސަލައ އި،ާ މުސ ރަނެިގާ ޕެންސަންެގާ ހުންނަވައިެގންާ

މައުމޫނ ާ މައްސަލަާ އުފެއްދިާ އޮފީސްާ ޕްރެޒިޑެންޓްާ ޕޯމަރާ މައްސަލައ އި،ާ

ާކޮރަޕްޝަނުންާބަލަންާއެދުނުތޯ.-ޓިދޭތެރޭާއެން

ާ3440 

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިށިނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާެއއީާމިތަނުަގއިާހިނަގމުންދ ާމައްސަލައަކ ާާ

ޤ ނޫ ނެންެގވޭނީާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޚިލ ފަށްާާބެހޭޮގތުންާ ނުއަސ ސީއ އިާ

އެހެންވީމަ،ާާ ކަމެއްަގއި.ާ ހިނަގމުންދާ  ޚިލ ފަށްާ ގަވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ  3445ނުވަތަާ

މިއަރުަވނީާާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިށިނދެވަޑަިއަގތުންާ

ވ ހަކަފުޅުާާ ޙަމްޒ އަށްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ

ނި ދ އިރ ެގާާކުރިއަށްެގންދެވުމަށް.ާ މެދުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެްއ،ާ ޒ މ ބެހޭާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމް.

ާ3450 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނުކުތ ާާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނިޒ މ ބެހޭާ ހަމަާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: ޢިއްހުޅުހެންވޭރު ހަމަާދ އިރ ެގާ އެކަނިތޯއޭާ ނެންގެވީމަާ މެންބަރުާ ޒަތްތެރިާ

މިދަނީާ ދަންނަވަމުންާ ހަމަާ ކުރީއްސުރެާ ަވރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ  3455ދެއްވަނީ.ާ

މިފުރުޞަތުާބޭނުންކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުމެންެވސްާާ ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހަމަ.ާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާާ ވ ހަކަތައްާ ބައެއްާ ނުކުރެވޭާ ތަހައްމަލްާ ހަމަާ

ެއކަމަކުާއެކަންތައްތައްާހަޖަމުކޮށްެގންާމިތ ާމަޑުމަޑުންާހަމާަާއަޑުއި ވެމުންދޭ.ާ



 129 

އެބަާއިންނަންާއަޑުއަހަން.ާެއހެންނަމަވެސް،ާބައެއްފަރ ތްތަކަށްާހަޖަމުނުކުރެވާޭާ

ނުކުތ ެއްއާ ނިޒ މީާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދަވ ތީާ ދަްއކަމުންާ  3460ވ ހަކަާ

މަރު އުނދަޫގކުރުމުެގާ މިާ ހަމަާނަންަގަވއިެގންާ ކުރިއަށްެގންދަވ ތީވެާ ޙަލ ާ

ާދަންނަވ ލީާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ  3465ޝުކުރިއްޔ .ާ

އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ

ާޙަމްޒ އަށްާ.

ާ

ާާާރުާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަާ .`ާާ ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ ރަީއސް،ާ ިމ3ާާާޢިްއޒަތްތެރިާ ނަންބަރުާ ާވަނަާ

 3470މަޖިލީހުންާނިމިެގންދ ޮގތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާއެނޭގނެާމަޖިލީހުނާްާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާާ

ކަންތައްތައްާވ ޮގތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާބައެްއާާ

ތެރިާމެންބަރުންެގާވ ހަކަފުޅުންާއެނެގނީާމިހ ރުާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢިއްޒަތް

ފޮނުއްވ ފައިާއޮތްާނަންފުޅުާޤަބޫލުކޮށްެގންނުވ ނެކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ާާ ައއިޓަމް 2ާާާާއެޖެންޑ ާ ެއޖެންޑ ާއައިޓަމް އ އިާމ ބޮޑުާތަފ ތެއްނެތް.3ާާާއ އިާ

ކޮމިޝަނު އިލެކްޝަންސްާ ރައީސް،ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުެގ  3475ވަނ29ާާާަެގާ

ވަނަާމ އްދ އ ިއ32ާާާާކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަންެގާޤ ނޫނުެގާާ-މ އްދ އ އިާމިާއެންޓި

ލަފްޒެްއެގާާ ެއންމެާ ހަމައެކަނިާ ނެތް.ާ ތަފ ތެއްާ އެްއވެސްާ އަކުރަށްާ އަކުރުންާ

މިޤ ނޫނުަގިއާ މަޖިލިސް'ާ 'ރައްޔިތުންެގާ އޮތްތ ަގއިާ 'މަޖިލިސް'ާ ތަފ ތު.ާ

އެންޓި ކޮމިޝަންެގާާކޮރަޕްޝަން-މިއޮންނަނީާ އިލެކްޝަންާ ޤ ނޫނުަގއި.ާ ާ

 3480ޤ ނޫނުަގއިާމިއޮންނަނީާ'މަޖިލިސް'.ާއ ދެ،ާމިާދެމ އްދ ަގއިާއެްއވެސްާތަފ ތެްއާާ

ނެތްާއިނޭގތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުެމންާާ

މިދައްކަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނަންފުޅެއްާފޮނުއްވީމ ާެއާާ

އެމީހެްއެގާނަ އަމިްއލައަށްާ އެމީހަކުާ ޤަބޫލެއްނުކުރ ނަމޭާ މަޖިލީހުންާ މިާ ންފުޅުާ

ވ ހަކަައކީ.ާާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ނުެގންދ ނަމަ.ާ އަނބުރ ާ ނަންާ

 3485އަޅުަގނޑުމެންާމިތ ނަގއިާވޯޓުދީެގންާމިޮގތަށްާނިންމައިފިނަމަާއޭެގާމ ނަައކީާާ
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މެްއަގއިާއެއްދުވަހަކުާތަފ ތުާޮގތަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެްއކަމެްއަގއި،ާއެްއކަ

ނިންމ ށޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމއީާމިާމަޖިލީހަށާްާ

ހުތުރުާ ވަރަށްާ ލިބޭނެާ ނިންމަވައިފިނަމަާ މިޮގތަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ޑަބަލްާާ މިކިޔަނީާ އިނިގރޭސިބަހުންާ ެއއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމެކޭ.ާ

ެއއް ދެޮގތަށްާާސްޓޭންޑެޑް.ާ އޮތްކަމެއްަގއިާ އެއްޮގތަކަށްާ ހަމަާ  3490ކަެމއްަގިއާ

ާނިންމުން.ާއެހެންވީމަ،ާޑަބަލްާސެޓޭންޑެޑްާކަންކަމުަގއި...ާ.

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއ،ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.

ާ3495 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއ ދެ،ާމިހ ރުާެއވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްޒ ާރައްޔިތުންެގާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާވޯޓުާވަކިއަތަކަށްާފުރޮޅ ލުމަށްޓަކަިއާވ ހަކަދެްއކުމަކީާާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ކުރެާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހިތުންާ ެއޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާ އެހެންީވމަ،ާ  3500ވޭނެކަމެއްނޫން.ާ

ާވ ހަކަނުދެއްކެވުމަށްާއެންގެވުންާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާާ

މެންބަރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 3505ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެވުންާއެދެން.

ާ

ބަލަންޖެހާޭާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތް.ާ ކަމުެގާ މިީއާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މިޤ ނޫނުތައްާހެދިފައިވ ޮގތް.ާިމޤ ނޫނު.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާާ

ކޮރަޕްޝަނަށްާފޮނުއްވ ފައިާއޮތްާނަންފުޅުާާ-މިއަދުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާެއންޓި

 4ާާ3510ަގނޑުމެންާބަލައިނުެގންފިނަމަާދެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިހ ރުާއޮތްާާއަޅު

ާނަންާއަނބުރ ާެގންދަވައިފިނަަމާޤ ނޫނީޮގތުންާމިާމަޖިލީހަށްާއެބައޮތްތޯއޭ...ާ.

ާ
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ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް....ާ.ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން

ާ

 3515ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާިމާާބިލެތްާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޢަލީ ނަންބަރުާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާއަފްރ ޝީމްާ 2ާާާާާާދެމައްސަލަާ އަޅުަގނޑ3ާާާާުއ އި ެއއްޮގތްކުރަްއވ ތީާ އ ިއާ

ާާ ނަންބަރު މީެގާ އޮޅުވ ލެްއވުމޭ.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ އެއީާ 2ާާމިދަންނަވަނީާ

 3520ާއަކީާެއއީާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފް...ަގއިާއޮތްާމައްސަލަާ

ާ

ާ

އެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިށިނދެަވޑައިަގތުންާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ މިއަރުަވނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ

 3525ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެވުމަށް.

ާ

މިޮގތަށްާާެގާމެންބަރުާބިލެތްދޫާދ އިރާ  މިކަންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އަނބުރ ާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާާ ނަންތައްާ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކޮށްފިނަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ލ ނާްާ ކޮމިޝަނަށްާ މިބޭފުޅުންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ެގންދަަވއިފިނަމަާ

 3530ނިންމަވައިފިނަމަާއޭަގއިާޤ ނޫނީާއެްއވެސްާއަސ ސެއްާއެބައޮތްތޯއޭ.ާފުރަތަަމާާ

މަޖިލީހުނާްާ މިާ ބިލެްއވެސްާ ފޮނުއްވުން.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކަމަކީާ

ކުރީަގއިާާ ބ ރ3ާާާާުފ ސްކުރުމުެގާ ެގންދިއުމުެގާ ކިޔުމުަގއިވެސްާ ވަނަާ

ާސަރުކ ރަށްވެސްާާއެހުށަހެޅުއްވިާކޮންމެާމެންބަރަށްވެސްާއޮންނ ނެ.ާއަދިާދިވެހި

މަޖިލީހުނާްާ މިާ ނޯންނަންވީ.ާ ކަންކަމުަގއިާ އެހެންާ ކީްއވެތޯޭއާ އޮންނ ނެ.ާ

އަނބުރ ާ ެއކަމެއްާ ެގންދެވޭނެ.ާ އަނބުރ ާ ނަމެއްާ އެާ ކުރީަގއިާ  3535ފ ސްކުރުމުެގާ

ެގންދެވޭނެ.ާޤ ނޫނީާެއްއވެސްާއަސ ސެއްާނޯންނ ނެާމިާމަޖިލީހުންާއެކަންތަްއާާ

ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ  މިާފ ސްކުރިޔަސްާ ޖެހިަވޑަެއއްނުަގންނަވ ނެާ އަށްާ

ޤ ނޫނ ިއާ ސަބަބަކަށްވަނީާ އެާ ހުށަހަޅުއްވ ކަށް.ާ ބޭފުޅުންާ ކޮމިޝަންތަކަށްާ

ޚިލ ފަށްާމިާމަޖިލީހުންާނިންމ ކަން.ާޤ ނޫނުންާއޮވޭާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ



 132 

މަޖިލީހުނާްާ މިކަންާ އޮންނ ނެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފޮނުވ ާ  3540ނަންފުޅުާ

ކު ޢިއްޒަތްތެރިާާފ ސްކުރުމުެގާ ެގންދެވުން.ާ އަނބުރ ާ މިނަންތައްާ ރީަގއިާ

ާާ 137ާާރައީސް،ާއަދިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ

މަސައްކަތެއްާާ ކުރ ާ ކޮމިޓީއަކުންާ ޮއވޭާ ބުނެފަިއާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކޮމިޓީެގާ ހުށަހެޅެންދެންާ މަޖިލީހަށްާ ރިޕޯޓްާ އެކަމުެގާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުާ

ހ މަކޮށްެގންނުވ ނޭ.ާާމަސަ އެހެންފަރ ތަކަށްާ ތަފްސީލުާ  3545އްކަތުެގާ

ކޮމިޓީެގާާ އެާ ޮއްއވ ާ ބުނެފައިާ ަގވ އިދުަގއިާ މިހެންާ ހ މަކޮށްެގންނުވ ނެ.ާ

މިދަނާީާ މިތަނަށްާ މަސައްކަތްތަްއާ އެކޮމިޓީެގާ މުޤައްރިރުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢި ފ ހަަގކުރައްވަުމން.ާ ދަނީާ މެންބަރުންވެސްާ އްޒަތްތެރިާާފ ހަަގކުރަްއވަމުން.ާ

ާރައީސްާހަމަާއެްއވެސްާބަސްފުޅެއްާވިދ ޅުނުވެާއިންނަނީ..ާ.

ާ3550 

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔާ ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ފ ހަަގކޮށްލ ފައިާ ެއވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުާ ާާާއެހެންވީމަ،ާ

ާތްތެރިާރައީސްާ.ޢިއްޒަާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާާ

ާ3555 

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާުގރައިދޫާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޒ .ާ

ާ

ާާާގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިވ ާޝުކު`. ހުށަހެޅިފައިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާރިްއޔ ާ

 3560ރަންފަސް،ާޙަސަންާލުޠުފީެގާނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގންދެވުމަށްޓަކަިއާާސ.ހިތަދޫާާާކެުވްނާ:ވ ހަކަދެއްބްރ ހީމްާރިޒ ާއި

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ބޭނުންފުޅުވ ތީވެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އެއީާޤ ނޫނީޮގތުންާއެމަނިކުފ ނަށްާކުރެއްވޭނެާކަމެއްނޫނޭ.ާއެހެންާއަޅުަގނޑުާާ

ނަންބަރުމިދަންނަ ޤ ނޫނުާ ސަބަބަކީ،ާ ާވ ާ ކޮރަޕްޝަންާ-ެއންޓ2008/13ާި؛

ާާ 32ާާާާޤ ނޫނުެގ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ބުނެފަިއ1ާާާާވަނަާ ނަންބަރުަގއިާ ވަނަާ

ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ދަށުނ296ާާާާްމިވަނީ،ާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  3565ވަނަާ

ބ އްވ ާ ޖަލްސ ާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ފުރަތަމަާ އިންތިޚ ބުކުރެވޭާ
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ާދުވަހުންާާ 20ާފެށިެގންާ ހިމަނަންާާ ކޮމިޝަންަގއިާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ

މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނަންތައްާ ހުށަހަޅ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުމުންާ މިހެންާ 20ާާފޮނުއްވަންވ ނެއެެވ.ާ

ެއީއާ ނުފޮނުވޭނެ.ާ އަނބުރ ާ ނަމެއްާ ދެންާ ފ އިތުވުމަށްފަހުަގިއާ  3570ދުވަސްާ

ފުރަތަމަކަމަކީ.ާާއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރ ާ އެމ އްދ ެގ،2ާާާާާ ކަމަކަށްާ ވަނަާ

ާާ 30ާާާާމިދެންނެވީ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ބުނެފަިއ3ާާާާވަނަާ ނަންބަރުަގއިާ ވަނަާ

މަޖިލީހަށާްާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތުެގމަތީންާ މިމ އްދ ަގއިވ ާ މިވަނީ،ާ

މަޖިލީހުނާްާ ރައްޔިތުންެގާ ނަމެއްާ ހުށަހަޅ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާފ ސްނުކޮށްފިނަ  5ާާ3575މަާއެކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަންގ ާދުަވހުންާފެށިެގން

ނަންތަކެްއާާ ނުވަތަާ ނަމެއްާ އ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންވ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާމ އްދ ަގިއާ

ްއާބަޔ ންކޮށްފައި.ާާމިއޮތީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާއ ާނަމެއްާހުށަހެޅޭނެާޮގތެާ

ނަންާ ނުވަތަާ ނަންތަްއާ ހުށަހެޅުއްވިާ ފުރަތަމަާ މިބުނަނީ،ާ މިމ އްދ ަގއިާ

ފ ސްނުވެއްޖެކަމުަގއިވ ނަަމާާ ނަންތައްާ ނުވަތަާ ނަމެްއާ ތެރެއިންާ  3580އެނަންތަކުެގާ

ދެނޭާއ ާނަމެްއާއެމަނިކުފ ނަށްާލިބިވަޑަިއަގންނަވަނީާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަނާްާ

މިޤ ނޫ ސ ފުކޮށްާ އެހެންވީމަ،ާވަރަށްާ އެބަޮއތް.ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ނަުގއިާ

މިއަދުާާާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާނަންތައްާހުށަހެޅި،ާެއނަންތައ20ާާްކަނޑައެޅިފަިއވ ާާ

ޮގތެްއ،ާާ މަޖިލީހުންާ އަދިާ ޮއްއވ ،ާ ބެލިފައިާ ކޮމިޓީއިންާ މަޖިލީހުެގާ

ިމާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ހިނދަކުާ ނުނިންމޭހ ާ ޮގތެއްާ  3585އެނަންތަކ އިމެދުާ

ނެއޭ.ާާޅުވޭއްޔ އަށްާއ ާނަމެއްާހުށަހެއްނޭއިާބުނ ޮގތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިމ އްދ ަގ

ހައިސިއްޔަތުންާާ މަސަްއކަތްކުރިމީހެްއެގާ ެއކޮމިޓީަގއިާ އަޅުަގނޑަކީވެސްާ ދެންާ

މިމަހުެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދުވަހ25ާާާުދަންނަވ ލަންާ ވަނަާ

ހެނދުނުާާ އަިއސްާ އިދ ރ އަށްާ ފެށެިގނ9ާާްމިމަޖިލީހުެގާ އެދުވަހުެގާާާާންާ

ާާ ހަވީރު 5ާާާާގ ތްަގޑަކަށްާ ބޭނުންވ  އެކުލަވ ލުމަށްާ އެކޮމިޝަންާ ދޭތެރޭާ  5ާ3590ކ ާ

ެގންދިޔައިން.ާާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އިންޓަވިއުކުރަމުެގާ މެންބަރުންނ ާ

ަވުގތުާާ ިގނަާ އިރަށްވުރެާ ަގޑިެއއްެގާ ބޭފުޅަކަށްާ ކޮންމެާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ

ދަން އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ިމާާހޭދަވެެގންދިޔަ.ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނަވ ނީާ
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ިމާާ ނުލައްވ ށޭ.ާ ނަންަގވ ާ ބޭކ ރުޮގތުަގއިާ މަސައްކަތްާ އަުގހުރިާ

އެހެނާްާ އަދިާ ޢަމަލުކުރައްވ ށޭ.ާ އެމަނިކުފ ނުވެސްާ  3595ޤ ނޫނުަގިއވ ޮގތުެގމަތިންާ

ާާ ފޮނުއްވ ފަިއވ  އެމަނިކުފ ނުާ ޢަމަލުކުރަްއވ ށޭ.ާ ބޭފުޅުންެގ5ާާާާބޭފުޅުންވެސްާ

މަޖިލީހުންާއުނިކުރައްަވއިފިކަމުަގއިވ ނަމަާނުަވތަާާނަންފުޅުެގތެރެއިންާނަމެއްާމި

ދެނޭާާ ފ ސްނުވެއްޖެކަުމަގިއވ ނަމަާ އެނަންފުޅެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމިމަޖިލީހުންާ

ފުރުޞަތުާ ފޮނުވުމުެގާ ނަމެއްާ އ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ދަންނަވ ލަންާާ އަޅުަގނޑުާ މިވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ  3600ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެއޭ.ާ

ާރައީސްާ.ާޢިއްޒަތްތެރިޝުކުރިްއޔ ާބޭނުންވަނީ.ާ

ާ

ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާބ ރަށު ރައީސް.`. ޢިްއޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތަކަށްާާާޝުކުރިއްޔ ާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިއެދުނީާާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ބަހުސްަގއިާާ މިކުރެވެުމންދ ާ މިތަނުަގއިާ ާރަީއސް،ާ

ނުކުތ އެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފ ހަަގކޮށްލެވުނުާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ ހ މަކޮށްލަންވެެގން.  3605ާާޢިއްޒަތްތެރިާއްާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ތަފްޞީލުކޮށ23ާާާްރައީސް،ާ ވަރަށްާ ަގިއާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

މިމަޖިލީހުެގާ ކަންތައްތައްާ ހ މަނުކުރެވޭާ ޢ ންމުކޮށްާ އެބައޮތްާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ

ހުރިާ އަންގ ފައިާ ޢ ންމުކޮށްާ ހ މަނުކުރެވޭނެކަމަށް.ާ މެންބަރުންނަށްާ

އި އަޅުަގނޑަކަށްާާކަންތައްތަކަށްާ ހ މަނުކުރެވޭނެކަމަށް.ާ ެއއްެވސްކަމެއްާ ތުރަށްާ

މިކޮމިޝަނަށްާ ވ ހަކައިަގއިާ މިދެކެވެމުންދ ާ މިހ ރުާ  3610އެނިގފަކައެއްނެތްާ

ކުރީަގިއާާ މިދެންނެވީާ ނަންފުޅު،ާ ފޮނުްއވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކިހިނެއްތޯއޭާ ބޭފުޅަކީ.ާ ޤ ބިލުާ އެންމެާ ެއީއބ އޭާ ނަންފުޅުާ ާފޮނުއްވ ފައިާ

މިއީ.ާާ މަޢުލޫމ ތުކަންނޭނެގާ އެނެގންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ މިމިނަނީ.ާ

އެހެންނަމަވެސްާވަރަށްިގނަާބޭބޭފުޅުންާއެީއއޭާއެންމެާޤ ބިލުާބޭފުޅަކީާވިދ ޅުެވާާ

ހަމަގައިމުވެސްާާ މެންބަރުން،ާ ިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3615މުޚ ޠަބުކުރަމުންދިޔައިރުާ

ނު ރިޕޯޓެއްވެސްާ ނޭނެގ،ާ ކުރަމުންދިޔަާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ލިބޭ.ާ

ވަރަކަށްާާ ކޮންމެވެސްާ އެނުގނުނަމަާ އެެއއްޗެއްާ މަސައްކަތްތަކެއްެވސްނޭނެގ.ާ

ާާ އެހެންނަމަެވސް ވ ހަކަދައްކަންެވސް.ާ މިއ ބެހޭޮގތުންާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާފަސޭހަވ ނެާ

މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ މިފަދަާ އިންނަވަިއެގންާ ތިމަޤ މުަގއިާ ހަމަާ ރައީސް،ާ

އަ މަނ ކުރަމުންދ ތަނެއް.ާހ މަކުރެވެމުންދ އިރުވެސްާ ނުފެނޭާ  3620ޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ
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އެހެންނަމަވެސްާ މަޢުލޫމ ތުކަމެއްކަމަށްވެސް.ާ ހ މަނުކުރެޭވާ އަދިާ ތިއީކީާ

ޙަޤީޤަތަކީާމިއީ.ާހަމަގައިމުެވސްާއެކޮމިޓީަގއިާކުރެވެމުންދިޔަާމަސައްކަތްތަކެްއާާ

ދެންާ ހ މައެްއނުކުރޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ފަރ ތަކުންާ އެކޮމިޓީެގާ

އެދެއްކެިވާާއަ މެންބަރުންާ ބައެއްާ އިޙްތިރ މްކުރަންާ ހަމަާ ޅުަގނޑުެވސްާ

ބޭފުޅަކަށް.ާ ޤ ބިލުާ ވ ނީާ ހަމަާ ބޭފުޅެއްެވއްޖިްއޔ ާ ޤ ބިލުާ އެާ  3625ވ ހަކަފުޅަށް.ާ

ޤ ބިލުާާ އެއީތޯއޭާ ނިންމ ނީާ ކިހިނެއްތޯއޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންނަމަވެސްާ

ކުރެވެމުންދިޔަާ ހަމަގައިމުެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްތަކެްއާާާބޭފުޅަކީ.ާ

ާާ ެއާާާާޢިއްޒަތްތެރިނުފެނެއޭ. ރައީސްާފައްޓަވަމުންާއެވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާވިދ ޅުވީ.ާ

ތަންކޮޅެްއ.ާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ މިހަމަާ ނުފެނޭ.ާ ލޮލަކަށްާ ރިޕޯޓެއްވެސްާ

ހުންނެވިއޭ.ާާ އެބަާ އޮތީ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދަންނަވ ހިތްާ އަޅުަގނޑުާ  3630ދެންާ

ލިބިދޭ ކީއްެވެގންބ ޭއާާއެބޭފުޅ އަށްާ ހުށަހެޅުން.ާ ނަންފުޅުތައްާ އެާ ޙައްޤެކޭާ ާ

އެބޭފުޅ ާހުންނަވ އިރުާއަމިއްލަާއަމިއްލައަށްާނަންފުޅުތައްާހުށަނޭޅެނީ.ާމިވެސްާ

ދެންެވސްާާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުމެން.ާ ތަންކޮޅެއްކަންނޭނެގާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ

އަޅުާ ހުށަހެޅުއްވީމަާ ނަންފުޅެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިތިބާީާހަމަާ ަގނޑުމެންާ

އަދިާ ނަންާ ބޭފުޅެއްެގާ އެންމެާ ކޮންމެހެންާ މިތަނުަގއި.ާ މަސައްކަތްކުރަންާ  3635މިާ

އެފުރުޞަތުާ ވީނަަމެވސްާ ެގންނެވިކަމުަގއިާ ބަދަލުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ބަދަލުވ ނާީާ ޙ ލަތުާ އެއީާ ގެއްލުނީކަމަކަށެްއ.ާ އަދިާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ކޮމިޝަންަގ ކޮމިޓީަގިއާާބުނެފަކައެއްނޫން.ާ މިދެންނެވީާ މަސަްއކަތް،ާ އިާ

ެއީއާާ ބަދަލުވެދ ނެ.ާ ޙ ލަތުާ ވަުގތުަގިއވެސްާ ކުރަމުންދ ވަުގތުާ މަސައްކަތްތައްާ

ަމއްސަލަެއއްނޭނެގ.ާާ ދިމ ވެދ ނެާ ނޫންކަމަށްވެދ ނެ.ާ ބޭފުޅ ާ ޤ ބިލުާ  3640އެންމެާ

އޭބެފުޅަކުާާ ވ ހަކަ،ާ އެބޭފުޅެްއެގާ މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ

ދައްކ އިރުަގިއާާބަ ވ ހަކަތަކެއްާ ތަޢުރީފްކޮށްާ އެބޭފުޅަކަށްާ ނޫނީާ ދުނ މުކޮށްާ

ދެކެޭވނެާާ އެތ ާ ިވސްނ ވަޑައިަގންނަވ ނެކަންނޭނެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެވސްާ

ވިސްނުމަކީާާ ހ މަނުކޮށްާ ބަލ ފައިާ ސަބަބުތަކަށްާ އެާ ކޮބައިކަން.ާ ވ ހަކަައކީާ

މައްސަ މިފަދަާ އެހެންީވމ ،ާ އޮވެދ ނެކަމަށްާާއެކަށީެގންވ ކަމެއް.ާ  3645ލައެްއާ

ވިސްނަިއެގންާާ ވަރަށްާ މިީއާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ސަބަބަކ ހުރެޭއާ ކޮންމެެވސްާ މަސައްކަތެކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ނޫނިއްޔ ާާ ހަމަނުވ ކަމަށްާ ޝަރުޠުާ އެބޭފުޅ ާ މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ

އެ އަންަގވ ފައިާ މިއޮތީ.ާ ހުރެއޭ.ާާމިބަދަލުކޮށްފައިާ ސަބަބަކ ާ ކޮންމެެވސްާ އޮތީ.ާ

މިތަނުަގިއާާ ހިނގ ބަލ ށޭ.ާ ބަލަންާ މިމަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3650އެެއއްާ

 އެމެންބަރެއްެގާބަދުނ މުވ ކަހަލަާޮގތަކަށްާވ ހަކަތަކެއްާދައްކުވ ....

ާ

ާވަުގތު..ާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

އަޅުަގނާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާބ ރަށު ާާވަުގތުހަމަވީތޯ.ާ ދެން ިމނިންމ ލަނީާ ރައީސް.ޑުާ  3655ާދެންާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ހަަމާާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ އަޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަކޮށްާ މެންބަރުން،ާ ބައެްއާ ފެންނަމުންދޭާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ހީވަނިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭާ

ލި ކޯހެްއާ ޚިލ ފަށްާ ވިދ ޅުވެެގންާާަގވ އިދ އިާ ކިޔަވ ާ ކޯހަކުންާ ބުނަސްާ

ލިބިފައިހުރާިާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ އިާ ތަފ ތުވަނީބ ަވއޭ.ާ އެތިާ އައިަމވެސްާވިސްނޭާ

 3660ކޯހަކުންާކިޔެވީމަކަންނޭނގެއޭ.ާމީހަކުާދައްކ ާވ ހަކައަކުންާވޯޓަށްާއަސަރުކޮށްާާ

ރެާާއެބޭފުޅ ެގާވިސްނުންާބަދަލުވ ނެކަންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއެއަށްވު

ާހަރުދަނ ާވިސްނުންާހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް...

ާ

ާވަުގތުާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ާ3665 

ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާ.ޝުކުރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާބ ރަށު
ާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒް

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ ޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަދައްކަވަންާާމެޝުކުރިއްޔ ާ މައުޟޫަގިއާ މިާ މިހ ރުާ  3670ންބަރު.ާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ނަންފުޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ

ފުރުޞަތުާ މިމައުޟޫަގއިާ ވ ހަކަފުޅު،ާ އެާ އެހިސ ބުންާ އޭރުންާ

މިއަދުާ މިކަންާ ބަލ ފައިާ އެނިމުނީކަމަށްާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ އެދިަވޑަިއެގންނެވިާ

ދ އިރ ެގާާާާޮގތަކަށް ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ޤަސްދުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަންާ

ާާ ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާ މެންބަރުާهللا ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ  3675ޢަބްދުއްރަޙީމް،ާ
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ާޢަބްދު ދ އިރ ެގާާهللا ދ ންދޫާ މުޙަންމަދާުާޢިއްޒަތްތެރިާާޔ މީން،ާ މެންބަރުާ

ާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ ާރިޔ ޟް،ާ ޙ މިދުާޢިްއޒަތްތެރިާ ާާމެންބަރުާ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު،ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް،ާ

ާާ ދ އިރ ެގ ާާމަތިވެރިާ މަޑަވެލިާާޢިއްޒަތްތެރި މުޙަންމަދު،ާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާާ ކ ށިދޫާ ނ ޒިމް،ާ މުޙަންމަދުާ  3680މެންބަރުާ

ޢަބްދުލްޙަާޢިއްޒަތްތެރިާާ އިސްމ ޢީލްާ ދ އިރ ެގާާމެންބަރުާ އޭދަފުށީާ މީދު،ާ

ާާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާާޢިއްޒަތްތެރި މިކަމަށްާ އެއީާ ސަލީމް.ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ

އެދިަވޑަިއަގންނަވ ފައިާތިއްބެިވާބޭފުޅުންނަކީ.ާއަޅުަގނޑުާަމސައްކަތްާފަށަމުންާ

ާާ ކޮންމެ ާާދަންނަވ ލިފަދައިންާ މިެގންދަނީާޢިއްޒަތްތެރި އަރުަވމުންާ މެންބަރަކަށްާ

ދެނާްާމިނެޓ3ާާް ނިންމ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  3685އިރު.ާ

ދ އިރ ެގާާ ވިލުފުށީާ ހުށަހެޅިފައި.ާ ހުށަހެޅުމެއްާ އެބައޮތްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިއަދުެގާ

ާާ މެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާާޢިއްޒަތްތެރި

ަގިއވ ާމައްސަލ3ާާާާަޓަމްާާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް،ާއެޖެންޑ ާއައިޢިއްޒަތްތެރިާާ

މިީއާ ފެންނަކަމަށް.ާ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ މިޖަލްސ ާ ނިމެންދެންާ ވަކިޮގތަކަށްާ

ހުށަހެޅުމެއް.ާ އަހަންޖެހޭާ ވޯޓަކަށްާ ބުނ ޮގތުންާއަޅުަގނޑުާ ަގވ އިދުާ  3690މަޖިލީހުެގާ

ކުރިންާާ ެގންދިއުމުެގާ ކުރިއަށްާ އިތުރަށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އަ ޖަހަންޖެހޭާއަމީންޢ ންމުެގާ ވޯޓުނެުގމަށްޓަކައިާ މިކަމުަގއިާ އެދެންާ ރިހުންާ

ާރަނަގބީލުާޖައްސަަވއިދެްއވުން.ާ

ާ

 3695ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާާާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ހުށަހެޅުމަކީާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ދެކުނުާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ،ާހިތަދޫ

ާާ ައިއޓަމް އެޖެންޑ ާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ ލަޠީފްާ ޙަސަންާ ަގިއވ 3ާާާާމެންބަރުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިއަށްެގންދަންާ މިޖަލްސާ  ނިމެންދެންާ ވަކިޮގތަކަށްާ  3700މައްސަލަާ

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 3705ާޓުެގާނަތީޖ ާ:ވޯ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 51ާ3710ާވޯޓުާދެްއވީާ:

14ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ.....ާާާާާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާާ
ާ

ާ

 3715ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތަންކޮޅެއްާއަޑުަމޑުކޮށްލެްއވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ރިޔ ސަތަށްާާ އެނބުރިވަޑަިއެގންާ މިފަރ ތަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ

ާޓުެގާނަތީޖ .ާާކުރިމަތިލެއްވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާދެންމެާނެުގނުާވޯ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ3720 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 74ާ3725ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

51ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

14ާާާާާާާޓުާނުދެްއވ ާ:ވޯ

06ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ3730 
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ އަދަދ65ާުވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.

33ާާ ޖުމްލަ ާ.65ާާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ އެހެންކަުމން،ާ މައްސަލ3ާާާާަ.ާ ަގިއވ ާ

ކު މިޖަލްސ ާ ނިމެންދެންާ މަޖިލީހުނާްާވަކިޮގތަކަށްާ ެގންދިުއމަށްާ ރިއަށްާ

ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކޮށްފިކަމަށްާ

 3735ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާކެއްެގާމަސަްއކަތްާާރައީސް،ާކޮމިޓީތަކެްއެގާމަސަްއކަތްާހުރީމަ،ާދ އިމީާކޮމިޓީތަާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ބޭބޭފުޅުންާާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކޮމިޓީތަކަށްާ ބަެއއްާ އޮތީމަާ ކަނޑައެޅިފައިާ ަގޑިާ  3740ހިންުގމަށްާ

ހިނަގމުންދ ާ މަޖިލިސްާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ދަންނަވ ފަިއާ ހ ޒިރުވ ންެވސްާ

ވަނީވިްއޔ ާާ ދ ކަމަށްާ ނުނިމިާ ޮގތަކަށްާ ނުނިމި،ާ މިމައްސަލަާ ވަުގތުާ

އަންަގވ ލަދެްއވަފ ނަންތޯާއަޅު މަނިކުފ ނުާ ޢަމަލުކުރ ނެޮގތެއްާ ަގނޑުމެންާ

ާދަންނަވަންވެެގންާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާނެީގާ.
ާ3745 

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަޖިލީ ފ ސްކުރައްވަިއފިާ ކުރިައށްާާމަޖިލީހުންާ މަސައްކަތްާ ހުެގާ

ބައްދަލުވުންތަްއާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ހިނަގމުންދ އިރުާ މަޖިލިސްާ ެގންދަވ ނެޮގތެއް.ާ

މުލަކުާާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ހިނަގމުންއެބަދޭ.ާ  3750މިހ ރުާ

ާޔ މީން.هللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ޢިްއޒަާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އޮތްާާޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅިފައިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ާތްތެރިާ

މަޖިލީހަކީާާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާهللاާޢަބްދު ރަްއޔިތުންެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ާމައްސަލ ަގއިާ

ދ އިރ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިދ ރީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީާ މުޢައްސަސ އެކޭ.ާ  3755މިނިވަންާ

އަޅުާ އިސްފަރ ތޭ.ާހިންގަވަންާ އެންމެާ ހުންނަާ ިއންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ަގނޑުމެންާ

ފޮނުއްވ އިރުާާ ނަންނަންާ ކަންކަމަށްާ މިތަނަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކަނޑައެޅިފަިއާާ ަވކިޮގތެްއާ ޤ ނޫނުަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ
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އޮތްޮގތަކަށޭާާ އެކަނޑައެޅިފަިއާ އެޤ ނޫނުަގއިާ ހުރިކަމަށްވަންޏ ާ

ދެންމާެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރައްވަންވ ނީ.ާ އެކަންާ  3760ޔ ާ

ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިނގ ދިޔަޮގތްާ މިމައްސަލަާ މިތަނުަގއިާ

މުއްދަތުާ މިާ ފުރަތަމަވެސްާ ހިނގ ދިޔަޮގތް.ާ މިކަންާ ތިވިދ ޅުވެދެއްީވާ

އޭެގފަހުންާ އެދިވަޑައިަގތީެވސް.ާ ލަސްކޮށްލަދޭންާ މިކަންާ ހަމަވިފަހުންނޭާ

ާާލަސްކޮ ޮއވެފައި މަސައްކަތ25ާާާާްށްލ ފައިާ މިއޮތީާ ކޮމިޓީންާ ދުވަހުާ ވަނަާ

ާމަޖިލީހަށްނިންމަވ ފައިާާ މެންބަރުންެގާާ މަޖިލީހުެގާ ކުރައްަވއިފި.ާ  3765ރިޕޯޓްާ

ނިމުނީމަާންބައި މަސަްއކަތެއްާ ޙަވ ލުކުރިާ ކޮމިޓީއ އިާ މަޖިލީހުންާ ޑްވަނީާ

ވީމ ،ާކޮމިޓީެގާާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއިންތިޒ ރުކުރަނީ.ާއެހެން

ކޮމިޓީެގާާ އެއީާ ނިންމަންޖެހޭ.ާ ޮގތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގއިާ ރިޕޯޓ ާ

ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ އޮތްކަމެއްާ ކުރެވިފައިާ އެްއޮގތަށްާ ޤ ނުނ އިާ ރިޕޯޓަކީާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނުދެްއކޭ.ާ ވ ހަކައެްއާ މިތ ނކުާ އަދިާ އޮތްކަމަކަށްާ  3770ކުރެވިފަިއާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވިާނަންތަކެއްާއެއޮތީާާމަޖިލީހަށްާއ އިާނަންތަކެއްާރައީސުލް

ކޮމިޓީއަށްާޮގސްެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީއަިަށްާދިންާމެިއންޑޭޓެްއެގާދަށުންާ

ކުރަްއވ ފައި.ާާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އެއޮތީާ ކޮމިޓީންާ އެްއޮގތަށްާ ަގވ އިދ ާ

ރެކޮމަންޑޭޝަނަކީާާ ކޮމިޓީެގާ އިންތިޒ ރުކުރަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ދެންާކޮބައިތޯ އޮއްވ ާ ނިމިފައިާ މަސައްކަތެއްާ މިހުރިހާ  ބަލަން.ާ ާ3775 

ާާ ެގންދެވޭނެކަމަށް ނަންފުޅުާ ކޮންމެއިރަކުާ ފުރުޞަތުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ވިދ ޅުވ ާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާެއީއާާާއޮންނަާވ ހަކަ

މަސަްއކަތް މަސައްކަތްކުރަންާ މުސްތަޤިއްލުކޮށްާ ބަޔަކ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއާާކުރ ާ

ެވސްވަރަކަށްާބަދެވެނީއޭާއެކަމުން.ާއަޅުަގނޑަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތްާކޮންމެ

މަސައްކަތްާާ ބޭރުންާ ޤ ނޫނުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  3780ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ

ކަނޑަާ މުއްދަތެއްާ ޤ ނޫނުަގއިާ ެއާާކުރެްއވިދ ނެކަމަށްާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ އަޅ ފައިާ

ކިތަންމު ތެރޭަގއިާ ާާއްދަތުެގާ ފަހަރަކު އަނބުރ ާެމާ ނަންާ ފޮނުއްވ ާ ނަންާ

މިހަރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތް.ާ މައްސަލަެއއްާ އަޅުަގނޑުެގާ ނެންގެވިޔަސްާ

ނަންާ އެތަނަކަށްާ ނޫނިއްޔ ާ ކޮމިޝަނަށްާ އެާ ަމއްސަލަައކީާ މިއުޅޭާ ދިމ ވެެގންާ

ބޭނުންފުޅުވެެގންާާ ނަންގަވަންާ ނަންފުޅުާ އަމިއްލަފުޅަށްާ މެންބަރަކުާ  3785ފޮނުވުނުާ
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މައް ކޮމިޓީެގާއުޅޭާ އެހެންވީމ ،ާ މައްސަލައަކީ.ާ މިއުޅޭާ ސަލައެއްނޫންާ

ރިޕޯޓ ާާ ކޮމިޓީެގާ ޮއްއވ ާ ައއިސްފައިާ ރިޕޯޓެއްާ ކޮމިޓީެގާ ނިމި،ާ މައްސަލަށްާ

ތ އީދެއްނުކުރެޭވާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނުނިންމ ާ ޮގތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގއިާ

ދިއުމަށްފަހާުާ ފަހަނަޅ ާ މުއްދަތުާ މިާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ

އަޅުަގނޑުާާރައީ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެއްވިދ ނެކަމަށް.ާ މިކަންާ  3790ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ޮއތްާާ އައިސްފައިާ ތެރޭަގއިާ މުއްދސަތުެގާ ެވއްޖީއްޔ ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުންާ

ނަންތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާކޮމިޓީާރިޕޯޓްާއެއޮތީާނިމިފައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހަށްާ

މަޖި މުޤައްރިރުާ ކޮމިޓީެގާ ވ ންޖެހޭާ އެޖެންޑ ަގިއާާޖަވ ބުދ ރީާ ރައީސްެގާ ލީހުެގާ

އޮތްޮގތަކ ިއާާ ހިނގ ފައިާ މިކަންާ ދެއްވީމަާ ފުރުޞަތުާ ޖައްސަަވއިެގންާ

ެއއަށްާ ދެއްވީމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަސްާ ިއވެލުއެޝަނަކ އިާ  3795އެބޭފުޅުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާޮގތްތަކެއްާނިންމަންޖެހެނީ.ާއެާޮގތްތަކެއްާނިންމެވުމުެގާކުރިންާާ

ޤަބޫލެއްނުކު ކަމަކ ާާއަޅުަގނޑަކަށްާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިާ ރެޭވާ

ިމާާ ކުރެއްވީާ އެކަންާ ެގންދެވިދ ނެކަމަށް.ާ ނަންތަކެއްާ އެތަނުންާ ދޭތެރޭަގއިާ

މުއްދަތުެގާތެރޭަގއިާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުެގާެއްއވެސްާމައްސަލަެއއްާނެތް.ާ

މަޖިލީ ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުންވަނީާ ޤަބޫލުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ  3800ހުެގާއެހެންވީމ ،ާ

މިނިވަނާްާ މަޖިލީހަކީާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުންފުޅުވ ނެއޭާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ

ލިބެން.ާ ސްޕޭސްާ ޕޮލިޓިކަލްާ އޮޕަރޭޓްކުރެވޭނެާ މުޢައްސަސ ެއއްޮގތަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާމިދ ޮގތުންާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާެއންޓަޓެއިންކޮށްފިާ

މުޢައްސަ މިނިވަންާ މަޖިލީހަކީާ މަސައްކަތްކުރުމަށްާާކަމަށްވަންޏ ާ ސ ެއްއޮގތަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާ މި.ާ ނުވަނީއޭާ ތަނަކަށްާ ލިބޭާ ލެބަރަލްާ ޕޮލިޓިކަލްާ  3805މިާ

އަޅުަގނޑުާާ ފޮނުްއވޭނެކަމަކަށްާ އަލުންާ އެނަންފުޅުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ާޤަބޫލެއްނުކުރަންާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ޢިއްޒަޝުާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާ ވަރަށްާކުރިއްޔ ާ އެދިެގންާ ފުރުޞަތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ާތްތެރިާ

ކޮމިޓީެގާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ޙަޤީޤަތަުގއިާ އުޅެންޖެހުނީމަާ ބޭރުަގިއާ މިހެންާ  3810ާިގނައިރުާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވ ހަކަައކީ،ާާމަސައްކަތްކުރަން އޮތްާ ބުނެލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޖެހޭތީެވ.ާ

ވ  މިތ ާ ހުށަހެޅިފަިއވ ާާބައެއްބޭފުޅުންާ މިއީާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ހަކަދެއްކިއިރުާ
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ވ ހަކަ.ާ ނޭނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤ ބިލުކަންާ އެބޭފުޅުންެގާ ނަންތަކުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޤ ބިލުކަން.ާ އިނޭގާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ވަނަވަރުާާ ނޫނިއްޔ ާ ސީ.ވީާ އެމީހުންެގާ އެބަހުރިާ މަތީގައިެވސްާ  3815ޓޭބަލްާ

އެބަާބެހެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ ލީމަާ އެްއޗެހިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޓިފައިާ

މިތަނަށްާ މިމައްސަލަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއޮތީާ ދެންާ ޤ ބިލުކަން.ާ ފެނޭާ

މީެގކުރިންވެސްާާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންވެސްާ މިީއާ ޮގތް.ާ ހުށަހެޅިާ

ޚިލ  ޤ ނޫނ އިާ މުޅިންާ ހަމަާ ބުނިންާ އަޅުަގނޑުާ ފަށޭާވ ހަކަދެްއކިއިރުވެސްާ

ެގންދަވ އިރުވެސްާާ ކުރައްވަމުންާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ މިކުރައްވަނީ.ާ  3820މިކަންާ

ކުރުަވއިެގންާާ އެންޓަޓަިއންާ އެކަންތައްތައްާ ހަމަާ ވީތޯއޭާ އަޅަގނޑުމެންާ

އަޅުަގޑުމެންާ ނުތިއްބެޭވނެ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އެހެނެއްާ ތިއްބަވަން.ާ

،ާޤ ނޫނުތަކ އިާެއއްޮގތަށްާާމިތިބެނީާޤ ނޫނުާހަދަން،ާޤ ނޫނުތައްާޙިމ ޔަތްކުރަން

ތިބޭ އެޮގތަށްާ ތިއްބ ާާާާޢަމަލުކުރުމަށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބައެްއެގޮގތުަގއިާ

މިއިންާާ ކުރުވަން.ާ ޚިލ ފުކަމެއްާ ޤ ނޫނ އިާ މިއުޅެނީާ ލައްވ ާ  3825އަޅުަގނޑުމެންާ

މީެގތެރޭަގިއވ ނެާާ އެޖެންޑ އެްއާ ސިްއރުާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ

އަޅުަގނޑު ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ.ާ ކުރީަގިއާ މެންާ

ހިފ ނާެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިފަހަރުާ މައްސަލައަކީާ ތިބިާ ދޫކޮށްލައިެގންާ

މައްސަލަެއއްކަމ އިާއަޅުަގނޑުާމީަގއިާހަމަާމަޑުއްވަރީާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

 3830މެންބަރުާވިސ މްާޢަލީެގާސްޓޭންޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާފައިޓްކުރ ނެކަމަށ ިއާ

އަޅުަގނޑުމެން މިތ ނެގާއެއީާ ެގނެސްފައިާ އޭ.ސީ.ސީއެއްާ ބޭނުމެއްނުވޭާ ާ

ަވުގތުތަކުަގިއާާކޮމިޓީ ެއކޮމިޓީަގިއާ ނަމެއްާ ެގނެސްފަިއވ ާ އަކަށްާ

އެމަސައްކަތްާާ ބޭކ ރުެވެގނެިްދ ކަށް.ާ އެމަސައްކަތްާ މަސައްކަތްކުރެވިފައިާ

ދެންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އެންޓަޓައިންއެއްާ ބޭކ ރުެވެގންދ ކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ާާ އަމިއްލަައކަށްާނަންގަވ ފައެްއާާއަނެއް އެބޭފުޅ ާ މިއޮތީކީާ މިާނަންާ  3835ތަންކޮޅަކީާ

ވަދެފައި.ާާ މީެގތެރޭަގއިާ ނުފޫޒެއްާ ސިޔ ސީާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ މިއޮތީާ ނޫން.ާ

އެންޓިާާއަޅުަގނޑު ކޮމިޝަންތަްއާ-ބޭނުންވަނީާ ކޮމިޝަންކަހަލަާ ކޮރަޕްޝަންާ

އެބޭ މިނިވަންކަންމަތީަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ މިކަމުަގިއާމިނިވަންކުރުން.ާ ފުޅުންނަށްާ

ވަކ ލ ތުާާ އެޮގތަށްާ އެބޭފުޅުންާ ލިބިެގންވ އިރުަގއިާ ޙައްޤުތައްާ ވަކ ލ ތުކުރުުމެގާ
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އެކަހަލަާާ ނަަގނީ.ާ ނަންާ ޓައްކިޔ ފައިާ ހަމަާ ެގންދަވ އިރުާ  3840ކުރަްއވަމުންާ

ފަހެއްނުޖެހޭނަން.ާާ ޤ އިުމވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދައްކ ކަށްާ ބިރުދެއްކުންާ

އިރ ދަކުާ ހަމަާ އެލިބެންޖެހޭާއަޅަގނޑުމެންާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ރެއްިވއްޖީްއޔ މުާ

މިނިވަންކަންާދައުލަތުެގާމިނިަވންާމުޢައްސަސ ތައްާލިބިދޭންޖެހޭާމިނިވަންކަންާ

ވަރަށްާަގދައަށްާވ ކ ލުތުކުރ ނެކަންާާާާހޯދަދިނުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވަރަށް

 3845ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ`.ާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ެގ200ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާވަނަާ ާދަށުންާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ފޮނުވ  ނަންފުޅެއްާ މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީނާްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

 3850ދިރ ސ ކުރަްއވަމުންާދަނިކޮށްާއަދިާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓްެގާމަރުޙަލ ވެސްާނިމިފައިާ

އޮތްކަމަށްާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެބަާވިދ ޅުވޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ

އެ ބ ރެއްާ ލިބިެގންވ ާ ނަންފުޅެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފޮނުއްވ ާ ާާމަނިކުފ ނުާ

މިޢި އަނބުރ ާ އަދިާ މަޖިލީހަށްާެގންދިއުންާ ފޮނުވުން.ާާއްޒަތްތެރިާ ނަންފުޅުާ ާ

ާކޮންމެހެނެ މިޢިއްޒަތްތެރިާާ ނޫންާ މަޖުބޫރެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ާާ ިމއަދ5ާާާުމަޖިލީހަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަދިާ ފޮނުވ ކަށްވެސް.ާ  3855ނަންފުޅެއްާ

ާ އެމަނިކުފ ނަށްާ މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްިެތެރިާ އޮތްޮގތުންާ 10ާާލިޔެފައިާ

ފޮނު ާނަންފުޅެއްވެސްާ އަދިާ 5ާވިދ ނެ.ާ ފޮނުވިދ ނެ.ާާ ނަންފުޅެއްެވސްާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާއަޤްލަބިއްޔަތުންާނިންމީމ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

އަދިާ ޢައްޔަންކުރެވިދ ނެ.ާ ބޭފުޅުންާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ އޭެގތެރެއިންާ

އަދ5ާާާިާކޮންމެހެންާާ ނޫން.ާ މަޖުބޫރެއްވެސްާ ޢައްޔަންކުރ ކަށްާ  3860ބޭފުޅުންާ

ފަހުާއިތުރުާބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާފޮނުވައިެގންާާއެއަށް

ނަންާ ބޭފުޅުންެގާ އިތުރުާ ނިމުމަށްފަހުާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާޢަްއޔަންކުރެވިދ ނެ.ާއެއީާމިއަދުާޤ ނޫނުއަސ ސީާމިާ

ެގންާމިއުޅޭޮގތަކީާާދުސްތޫރައިެގާތެރެއިންާައޅުަގނޑަށްާމ ނަކުރެޭވޮގތަކީ.ާދިމ ވެާ

 3865ޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމުެގާމަްއސަލަެއއް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާމ އްދ ެއއްާމ ނަކުރުމުެގާާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއުޅެނީ.ާ ދިމ ެވެގންާ މައްސަލަެއއްާ
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އެބަދަްއކަވ ާާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ މަޖިލީހުަގއިާ

އިތުރަ ކަންތައްތަްއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބަެއއްާ މުޠ ލިޔ ކުރެއްިވއިރުަގއިާ ށްާ

އަނބުރ ާާ ދިމ ވެފަިއާާނަންފުޅުާާފެންމަތިވެެގންާ މިކަހަލަކަމެއްާ ެގންދެީވއޭ.ާ

އެނިގހުރިާ ުގޅިެގންާ އެބޭފުޅަކ ާ މުޠ ލިޔ ކުރެއްިވިއރުަގއިާ  3870އޮންނަމަާ

މިޢިއްޒަތްތެމިންވަ މަޢުލޫމ ތުާ ކޮންމެހެންާރަކުންާ ހ މަކުރުމަކީާ މަޖިލީހަށްާ ާާރިާ

ބޭނުންކަމެއް.ާއޭރަކުންާމ ާރީއްޗެއްާނުވ ނެ.ާއޭރަކުންާމ ާރީއްޗެއްާނުވ ނެ.ާާ

އެން ދިެވހިރ އްޖޭަގއިާ ރައީސް،ާ ކޮމިޝަނެއްާ-ޓިާޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮރަޕްޝަންާ

ތ ރީޚެއްަގއިތޯ ކޮންާ ހިސ ބަކުންތޯ،ާ ކިހ ާ ެއންޓިމިއުފެދެނީާ ކޮރަޕްޝަންާ-.ާ

 3875މުންދިޔަީއާކޮންޮގތަކަށްތޯ.ާާކޮމިޝަނެއްާކުރީަގއިާއުފެދިެގންާކަންތައްތައްާކުރަ

ކިތައްާމައްސަލަށްތޯާސިޔ ސީާސަބަބުތަކަށްޓަކައިާކުރީެގާރަީއސްކަންާކުރެްއިވާާ

ފޮނުވިާ ޝަރީޢަތައްާ އެންމެފަހުންާ އޮތީ.ާ ބ އްވ ފަިއާ އަމުރަށްާ ބޭފުޅަކުާ

ބ އްވ ފައި އަމުރަށްތޯާ ކ ކުެގާ މައްސަލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާއަލްޤީނުެގާ އޮތީ.ާ ާ

ކޮމިޝަނުންާހިނގ ދިޔަޮގތްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމިތ ާމިއަދާުާޕްޝަންާާކޮރަ-އެންޓި

މައްސަލަށްތޯާާ ޑޮލަރުެގާ މިލިޔަންާ މިލިޔަންާ ކިތައްާ ދައްކ ލަންވީތޯ.ާ  3880އެވ ހަކަާ

އެންޓިމިއަ ޮއތީ.ާ ނުބެލިާ އެތަނުންާ ޤ ނޫނުާާާކޮރަޕްޝަން-ދުާ ކޮިމޝަންެގާ

ތެރެއިންާ ތަރަޙައިެގާ އެޤ ނޫނުެގާ ކީއްެވެގންތޯ.ާ އޮތީާ ނުކުރެިވާ ާާތަންފީޒުާ

އްބެވިާބޭފުޅުންާސިޔ ސީާބޭނުމަކަށްޓަކަިއާާާއެތ ނެގާތިއެޢަމަލުާނުކުރެވިާއޮތީ

ވަކިާބަޔަކުާބޭނުންކުރީމ ާނޫންތޯ.ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބުނީާޢިއްޒަތްތެރިާ

 3885ރައީސް،ާބޮޑެތިާމައްސަލަތައްާމިލިޔަންާޑޮލަރުެގާކަރަޕްޝަންެގާމައްސަލަތަްއާާ

ފިއްލަވ ވަޑަާ ފުރ ވަޑަިއެގންާ ޕ ސްޕޯޓްާނުބެލިާ އިަގންނަަވނީ.ާ

ހިފެހެއްޓޭކަމަކަށްވެސްާނުވޭ.ާމައްސަލަިއެގާވަކިާހިސ ބަކުންާބައްލަވ ާތަނުންާ

އެކަމުން،ާާ ލިބިެގން.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ކޮންމެެވސްޮގތަކުންާ ފުރ ވަޑަިއަގންނަވަނީ.ާ

މިއަދު މައްސަލަތަކެއްާ ސެތޭކަށްާ ކޮމިޝަންަގިއާާ-އެންޓިާާއެތައްާ ކޮރަޕްޝަންާ

މިވަ ނުބެލިާ މައްސަލަތަްއާާއެހެރީާ ފެންމަތިވިާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮބައިތޯ.ާ  3890ުގތު.ާ

ތަފްސީލުކޮށްާާ އޮފީހުންާ މަޖިލީހަށާްާމިޢިއްޒަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދުާ ހ މަކުރުމަކީާ

ާއަޑުހަރުކޮށްާދަންނަވ ލ ކަެމއް.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ
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ދަންނަވ ލަނާްާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާމ މިިގލި އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ާ.`ާ3895 

މިހިނަގމުބޭނުންވަނީ،ާާާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާ އެންޓިހުށަހެޅިެގންާ އ ދެ،ާ މައްސަލައިަގާ ާާާ-ންދ ާ

ާކޮާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ކޮމިޝަނަށްާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާމެރަޕްޝަންާ ާާންބަރަކުާ

ފޮ ކޮމިޓީައކުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއޔ ާ މިމަޖިލީހެުގާ ނަންފުޅުާ ނުއްވ ފައިވ ާ

އިދ ރ ިއންާާ މިމަޖިލީހެުގާ އެރިޕޯޓްާ އަދިާ ނިންމެވިާ ވ ހަކަދަްއކަވ ާ

ހުށަހެޅުއްމުެގާާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ  3900ޙަވ ލުކުރަްއވ ފައިވ ކަމ އިާ

ންާާމަުގމަތީަގިއވ ކަންާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާސ ފުކޮށްާއެނިގެގ

އަދިާ މީހަކަށްާ އެްއވެސްާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ހިނގައްޖެ.ާ

ާާ ވެރިކަންކުރުމުެގ ފަރ ތަކަށްާ ާާއެްއވެސްާ ލިބިެގންވަނީާބ ރު ކަމުަގިއވިޔަސްާ

އަދިާ ޮގތުެގަމތީންނެވެ.ާ ބަޔ ންވެެގންވ ާ ކަނޑަެއޅިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ޮގތުެގމަތީ ބަޔ ންެވެގންވ ާ ކަނޑައެޅިާ އެހެންވީމ ،ާާޤ ނޫނުަގިއވެސްާ  3905ންނެވެ.ާ

20ާާކޮރަޕްޝަންާޤ ނޫނުަގއިާާ-ގައްޖެާއެންޓިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނިގެގންާހިނ

ެއޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ކަންާ ުމއްދަތުެގތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ

ޮގތުެގމަތީންާ އެޤ ނޫނެްއަގިއވ ާ ހަމަގައިމުވެސް،ާ ކަމެއްނޫންކަން.ާ ތަޢ ރުޟުވ ާ

ޤ  ކުރުމަށްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީާ.ނޫނުއަސ ސީަގއިއެކަންތައްތައްާ ކަނޑަައޅ ާ ާ

 3910ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަކީާޤ ނޫނުައސ ސީއ އ137ާާާިާާއ ދެ،ާަގވ އިދުގެާާ

އ ދެ،ާާ ބ ޠިލު.ާ ވ ނީާ މިންވަރުާ އެާ އ ދެ،ާ އަކުރެއް.ާ ތަޢ ރުޟުވ ާ

ާާ ބުނެާާާވަނ85ާާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ަގއިާ )ށ(ާ އ އިާ )ހ(ާ ވެނީާމ އްދ ެގާ

ރައް ައދިާ މަޖިލީހ އިާ ކޮމިޓީެއްއެގާާރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ޔިތުންެގާ

މީހުންެގާ ޯވޓުދިންާ ހ ޒިރުވެާ މަޖިލީހުަގއިާ ސިއްރުކުރަންާ ބައެްއވިޔަސްާ

ެއާާ މެނުވީާ ނިންމ ފިއްޔ ާ އަޤްލަބިްއޔަތުންާ އެބޭފުޅުންެގާ  3915އަޤްލަބިއްޔަތުާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ެއވ ހަކައަކީ،ާ ެއހެންވީމ ،ާ ސިއްރުނުކުރެވޭނެކަމަށް.ާ

ކަައކީާސިއްރުާނުކުރެވޭނެާކަމެްއެގާވ ހަކަ.ާެއޮގތަށްާމިދައްކަމުންާެގންދ ާވ ހަ

އަދިާ ެއކޮމިޓީއަކުވެސް.ާ އެނިގފައިވ ޮގތުންާ ައޅުަގނޑަށްާ ނެތްާ ކަނޑައަޅ ފައިާ

އެޮގތަށްާާ މިހ ތ ނކުާ އަދިާ ޖަލްސ އެްއވެސްާ އެއްވެސްާ މިމަޖިލީހުެގާ

އަޅަގނޑުާާ ބަދަލުކުރ ކަށެއް.ާ ޖަލްސ އަކަށްާ ސިއްރުާ  3920ކަނޑައަޅ ފައިާ

ރައްޔިތެއްެގާާާާދަންނަވ ނީ، ލޮބުވެތިާ ދިވެހިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޭެގއިތުރަށްާ އަދިާ
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ނިންމުމަށްފަހާުާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީންާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ނަންފުޅުާ

ނުަވތަާާ އަދިާ ނުދަނީސްާ އަނބުރ ާ އެނަންފުޅުާ އަރިހަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ވަރަށްބޮޑުާާ ނިންމެވުމަކީާ ެއޮގތަށްާ ފ ސްނުކުރައްަވނީވެސްާ މިމަޖިލީހުންާ

 3925ދުވެތިކަމަކ ާއެާދިވެހިާރައްޔިތަކުާކުރިމަތިލ ންޖެހޭާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއީއާާލަ

ޒ ތުެގާާ ކުރަންވ ާ ނުވަތަާ ކަމެއްނޫނޭާ ހެޔޮވ ވަރުެގާ ކުރަންާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ނަންފުޅެްއާ ލިބިެގންވޭާ އިޚްތިޔ ރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ކަމެއްނޫނޭ.ާ

ބަޔ ންވެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ެގންދެވުުމެގާާހުށަހެޅުމަށްާ އަނބުރ ާ ނެތްާ ެގނެއްާ

ޤ ނޫނުަގިއާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހަމަގައިުމވެސް.ާ ދުވަހުެގ20ާާާާވ ހަކަެއއްާ

ބަދަލުކުމުއް އެާ ދެވިފައިވ ތީާ ޭއެގާާދަތެއްާ ލިބިދޭކަމަށްާ ފުރުޞަތުާ  3930ރުމުެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ނެތްކަމަށްާ ލިބިދޭކަމަށްާ ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ އެކަންާ ފަހަކުންނެއްާ

ާާ ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާއެާސަބަބަށްޓަކަޔ އިާއަދިާއެފަދަާާވަރަށްާސ ފުކޮށް

އަޅުަގނޑުމެންާާ ެގންދިއުމަކީާ ރައްޔިތަކުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ލަދުވެތިކަަމކަށްާ ބޮޑުާ

ކޮށް ސަާއެކަކުވެސްާ ެއއްެވސްާ ކަމެއްނޫންާ މިާެގންވ ނެާ ބަބެއްނެތި.ާ

ެގންދަަވންާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅުާ އެާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  3935ާާސަބަބުތަކަށްޓަކަިއާ

ނިންމ ލ ނަނާްާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަމުންާ ވ ހަކަާ އެއްބަސްނުވ ާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުވެރިވަންާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ
ާ

މިއަދުާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޙ މިދުާ ބެހޭޮގތުންާ މިމައްސަލ ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 3940ވ ހަކަދެއްކެިވއިރުާެއކޮމިޓީަގިއާތިއްބެވިާިގނަާބޭފުޅުންވެސްާއެވ ހަކަާާމިތ ނގައިާުވންާ:ޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެާ

އަޅުަގނޑަށްެވސްާ އެކަކު.ާ އިންާ އެކޮމިޓީަގިއާ އަޅުަގނޑަކީވެސްާ ދައްކަަވއިފި.ާ

ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ިއނޭގ.ާ ހިނގ ދިޔަޮގތްާ ކަންކަންާ

ސަންާލުޠުފީެގާނަންފުޅުާއަޅުަގނޑުމެންާދެތިންކަމެއްާއެބައޮތް.ާއެްއކަމަކީ،ާޙަ

އެނަންފުޅުާާ އެނުގނުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ ތިއްބ ާ ސެޝަންަގއިާ ކޮމިޓީެގާ

ދައްކައިފި.ާާ ވ ހަކަާ ުމއްދަތެްއެގާ ދެންާ ބޭނުންފުޅުވ ކަން.ާ ެގންދަންާ  3945އަނބުރ ާ

ބޭފުޅުންާ ވަރަށްިގނަާ މިމަޖިލީހުެގާ ބެހޭޮގތުންާ މުއްދަތ ާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާވަރަށް ދެންާ އޭެގތެރޭަގއިާ ދަްއކަަވއިފި.ާ ވ ހަކަާ ިގނަާ

ަގވ އިދުެގާާ ހިންގ ާ ިމެގންުގޅޭާ މިވަުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންާ އެްއކޮށްލަންާ

ވ ހަކަެވސްާެއޮގތަށްާބަލަންެވްއޖިއްޔ ާމުއްދަތުެގާވ ހަކަާބަލަންޖެހޭާވަރަށްިގނަާ
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ެއކި ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުރިާ ތެރޭަގއިާާާކަންތައްތަްއާ  3950ުމއްދަތުެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ކޮބައިތޯ.ާ ސަބަބުާ ިވދ ޅުވެއްޖެާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ ނުނިމި.ާ

މިތ ާާާސަބަބުތަކުެގާވ ހަކަހިތ ށްއަރަނީާމިމަޖިލީހުަގއިާެއކަހަލަާކަންތައްތަކުެގާާ

އަރަިއަގނެވޭނެާާ ޙައްޤަށްެވސްާ އެބޭބޭފުޅުންެގާ ފެށުމަކީާ ދައްކަންާ ހ މަކޮށްާ

.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެވސްާނޭދެންާއެޮގތަށްާއެކަންކަންާކަންކަމަށްާވެދ ނެއޭ

މިއަދުާ ދޭންިެޖެހޭނެާ ޕްރައިވެސީާ އެބޭބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ވ ކަށް.ާ  3955އެޮގތަށްާ

އެކިާާ ހަމަާ މިދެއްކަނީާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަިއަގާ ލުޠުފީެގާ ޙަސަންާ

ައޅުަގނޑުާހިތައަށްއަޮގ ެއޮގތަށްާދަތްޮގތަށް.ާ އްކަންާާރަނީާހަމަާއޭނަެގާވ ހަކަާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އުޅޭޮގތަކީާ ެވެގންާ މިހ ރުާ ހަމަާ ބ ަވއޭ.ާ ވ ނެާ

ސަބަބުާ ެގންދެވިާ ދެންާ ެގންދެވީ.ާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅުާ އެމަނިކުފ ނުެގާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާ ނުކުރުންާ މަޖުބޫރުާ ކިޔަންާ  3960މިތ ނަގއިާ

ކޮމި ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅެއްެގ.ާ އެއްވެސްާ ޓީައށްާާފެންނަނީާ

މަޖިލީހުެގެވސްާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަނީވެސް.ާ

ޮގތުން.ާާ ހިފެހެއްޓުމުެގާ ޤަދަރުާ އެބޭފުޅުންގެވެސްާ އަދިާ ހިފަހައްޓަންާ ޤަދަރުާ

މިތ ނަގއިާ ވ ހަކަާ ސަބަބުެގާ އޭެގާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އެކަމ ބެހޭޮގތުން އެހެންނަމަވެސް،ާ ފޮނުވ ފައިވެސްާާނުދައްކަވ ާ ލިޔުމެްއވެސްާ ާ3965 

އޮތުމ ވެސްއެކުާޭއެގާފަހަތުަގިއާއޮތްާކަންކަންވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްވެސްާާ

ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުާ އިޚްތިރ މްކޮށްާ އެކަންކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ާނޭނެގ.ާ

އިތުބ ރުެގާާމި ހަމަާ މިތ ނަގއިާ ހަމަޖައްސ އިރުާ ބޭފުޅަކުާ ވަރުކަމަކަށްާ

ދައްކަވަ އިތުބ ރުހުރާިާވ ހަކަެވސްާ ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިފި.ާ

އެންމެބޮޑުާާ ކޮމިޓީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެއްކިާ ވ ހަކަވެސްާ  3970އިންޓެްގރިޓީެގާ

ެއޮގތަށްާ އިންޓެްގރިޓީއަކީ،ާ އެހެންވީމ ،ާ އިންޓެްގރިޓީ.ާ ބެލީވެސްާ އެްއކަމަކަށްާ

އެހެންާ ސިޓީއެްއ،ާ އަންނަާ ކުއްލިއަކަށްާ އެހެންާ ނޫން.ާ ާހިމެނޭކަމެއްވެސްާ

ޖެހިދ ނެ.ާ ބަދަލުވ ންާ ޚިޔ ލުާ ބަލ ފައިާ ރިޕޯޓަކަށްާ އަންނަާ ކުއްލިައކަށްާ

އެދެންާާ ަވރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވެފައި.ާ މިއޮތީާ އެކަހަލަކަމެްއާ

 3975މިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާއެކަމ ާވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަން.ާއަދިާެއާާ

އަޅުަގ ޕްރައިވެސީއަށްެވސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާާބޭބޭފުޅުންެގާ ނުވަދެާ ނޑުމެންާ
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މިކަހަމަޖެހޭޮގތަކަ އަދިާާށްާ ވ ހަކަިއަގާ މިމުއްދަތުެގާ ނިންމަން.ާ ންކަންާ

ާާ އެވިދ ޅުވ  ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަދިވެސްާ ދުވަހުެގ20ާާާާއަޅުަގނޑުާ

ވ ހަކައިާ އެންމެބޮމުއްދަތުެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަގ ލަންޖެހާޭާަގާ ޑަށްާ

 3980ާމިކަންކަންާމިކުރ ާއޮޕަރޭޓިންގާސިސްޓަމްާމިއޮތީާއަޅުަގނޑުއެްއކަމަކަށްވ ނެާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އޭރުންާ ސިސްޓަމް.ާ ޮއޕަރޭޓިންގާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާ މިކުރީެގާ

އަޅުަގނޑުާާ އެކަންކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ނެރޭނީ.ާ ނަތީޖ ެއއްާ މީެގާ ކިހިނެއްތޯާ

އިތުރުކޮށްލުމަށްާ މިމަޢުލޫމ ތުތައްާ ތެރެއަށްާ މިބަހުސްެގާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ާރިއްޔ .ާޝުކު

ާ3985 

ޢިއްޒަތްތެާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ޢިްއޒަތްތެއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ރައީސްާރިާ ާރިާ

އަޅުަގނޑުމެންާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ މިހ ރުާ މައްސަލައ އިާ ކުރީެގާ ބޭނުންވަނީ،ާ ާދަންނަވ ލަންާ

ވަރަށްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މަްއސަލައ ިއާ މިެގންދ ާ ކުރީަގިއާާބަހުސްކުރަމުންާ އ ދެ،ާ ތަފ ތޭ.ާ ބޮޑަށްާ

ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ ނިންމީާ ބަހުސްކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 3990ޢައްޔަންކުރަންާހުށަހެޅިފަިއވ ާނަމެއްާއެފަރ ތުންާއ ދެ،ާއެބޭފުޅ ާއަމިއްލަފުޅަށްާާ

ހުށަހަޅުއްވަިއެގންާާ ެގންދަންާ އަނބުރ ާ ނަންާ ބޭނުންވީމ ،ާ ެގންދަންާ އަނބުރ ާ

އެހެން ބަދަލުަގއިާ ާއޭެގާ މިހ ރާުާާ މަްއސަލަށް.ާ ބަލައިަގތުުމެގާ ނަމެއްާ

މި ކޮމިޝަހުށަހެޅިެގންާ ކޮރަޕްޝަންާ އެންޓިާ ކުރިމަތިލ ފައިވ ާާއުޅެނީާ ނަށްާ

އެކަމ މެދުަގިއާާ ދިރ ސ ކޮށްާ ނަންފުޅުތައްާ ކުރިމަތިލުމުންާ އ ދެ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ

ބައްލަވ ާާ ބެއްލެުވންތަކެއްާ ބެއްލެވިާ ވިސްނަވ ާ ސަރުކ ރުންާ  3995ނަންފުޅުތަކަމެދުާ

ކުރަްއވ ާމަޢުލޫމ ތެއްާސ ފުކުރެއްވުމަށްފަހުަގއިާކަނޑަެއޅިފައިާއޮތްާވަކިާާސ ފު

ހުށަހެޅާިާ މިަމޖިލީހަށްާ ފޮނުވައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މުއްދަތެއްަގއިާ

ކޮމިޓީައކަށްާާ އަދިާ ބަލަިއަގތުމަށްފަހުާ ބަހުސްކޮށްާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

ނިންމުމަ ދިރ ސ ކޮށްާ އެކޮމިޓީންާ ޤ ނޫނުަގިއާާފޮނުވަިއެގންާ އަދިާ ށްފަހުަގއިާ

އަނަބުރ ާ ނަންާ ފަދަޮގތެއްަގއިާ އުފެދޭާ ފޮނުވިތޯާސުވ ލުާ މުއްދަތުަގއިާ  4000އޮންނަާ

2ާާެގންދަންާހުށަހެޅިެގންާއުފެދިެގންާއުޅޭާމައްސަލައެއްާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާާ

ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަވެސްާ ތަފ ތުކަމަށްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ކަންތައްާ

އ  ކުރިމަތިވެދ ނެއޭާބޭނުންވޭ.ާ ކަެމްއާ ކީއްެވެގންހެއްޔޭާ ދެންއޮތީާ ދެ،ާ
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މަޢުލޫމ ތެއްާސ ފުވެދ ނެއޭާހަމަާއަނބުރ ާެގންދަންާޖެހިދ ނެއޭާވިދ ނެޮގތެއް.ާާ

އެބޭފުޅ ެގާ ހ މަކުރުމުންާ މިތާ  މަޢުލޫމ ތުާ އެާ އެހެންކަމަށްވެއްޖީްއޔ ާ  4005ދެންާ

ސަ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ ލިބދ ނެާ އުނިކަމެއްާ ޤަދަރަށްާ ރުކ ރަށްާާޢިއްޒަތ އިާ

އެނގިއްޖެއޭ.ާާ މިހ ރުާ ތިމަންނަމެންނަށްާ މިކަންާ ނޫންތޯއޭާ ދަންނަވަންވީާ

އަމިއްލަފުޅަށްާާ މިހުށަހަޅަނީއޭާ މިހ ރުާ ެގންނަންާ އަނބުރ ާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ

ހެންނޫނީއްޔ ،ާމިާސަބަބުާބުނ ނީާއެހެންވީމ ،ާންދަވ ށޭާނަން.ާއެާއަނބުރ ާެގ

ާާ މިކަމުަގިއާދެމިހުންނަވަންާއެްއވެސްާސަބަބެއްާހ މަނުކޮށްާއެާފަރ ތުން  4010ހަމަާ

ާާޮގތެއްާހުންނަވަނިކޮށްާމިޮގތަށްާސަބަބެއްާހ މަނުކޮށްާމިހެންާހުށަހެޅުމަކީާހަމަ

ތަފ ތޭ.ާާ ވަރަށްބޮޑަށްވެސްާ ދެކަންތައްާ މިާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެރަކަމެކޭާ

ދެންނެވީމ ،ާ އެފަރ ތަށްާ ހުރިކަމަށްވަންޏ ާ ކަންތައްތަކެއްާ ެއވަރުެގާ އ ދެ،ާ

ނަނާްާއެފަރ ތު ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރުމަށްާ ސަލ މަތްާ ޢިއްޒަތްާ އަބުރ އިާ ެގާ

ެއީއާާ ނުވ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ އެއްބަސްާ އެއްބަސްވ ނެ.ާ ެގންދަންާ  4015އަނބުރ ާ

އެފަރ ތުންާނަގ ާޑިޒިޝަނެއް.ާއެފަރ ތުންާނިންމ ާނިންމުމެއް.ާއ ދެ،ާމިކަމަށްާ

ާާ އެހެން ޤ ނޫނުަގިއާ ވިދ ޅުވަނީާ ބޭފުޅުންާ ޤ ނޫނުާާތ ޢީދުކުރައްވ ާ އޮތަސްވެސްާ

ާާ ާާއަސ ސީަގއި ާާއެކަމަށް ާާބ ރު ބޭނުނާްާެއބަ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހެންޮގސްާ ލިބިދޭާ

ބޭނުން ކަމެއްނެތް.ާ ޢަމަލުކުރ ނެާ ޤ ނޫނަށްާ ާވ ކަމަށްނުވ ކަމަށްެވއްޖިްއޔ ާ

 4020ވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާޢަމަލުކުރަންވީ.ާމިވެސްާރަނަގޅުކަެމއްނޫން.ާޤ ނޫނަށްާވަކިާ

ކަން ަވކިާ އަޅުަގނޑުމެންާާމުއްދަތުތަކެއްާ ެއީއާ ހުރިކަމަށްެވއްޖިއްޔ ާ ތައްތަކެއްާ

އިޙްތިރ މްާކުރަންޖެހޭނެާއެއްޗެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާމިތ ނަގއިާބަޙުސްކޮށްާާ

މިޖެހެނާީާ ބަލ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ސްކުރަނީ.ާ

އެންޓި މިދައްކ ާ މިވ ހަކަާ ކޮމިޝަނަކީާާ-އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮރަޕްޝަންާ

ާާކޮ އަސ ސީެގ ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ މިއޮންނަނ199ާާާީންތަނެއްތޯ.ާ މ އްދ ަގިއާ  4025ވަނަާ

އެންޓި މިބުނަނީާ ަގިއާ )ށ(ާ ކޮމިޝަނަކީާާ-އެމ އްދ ެގާ ކޮރަޕްޝަންާ

ބުރަނުވާ  ރިޕީޓްާާ،ވަކިފަރ ތަކަށްާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ބުރަނުވ ާ  ަވކިފަރ ތަކަށްާ

އިާސަރުކ ރުާާކޮށްލީާމުސްތަޤިއްލުާމުއައްސަސ އެކޭ.ާމިީއކީާެއއްވެސްާހ ލެއްގަާ

ދަޢުލަތުެގާާ މިއީާ މުައއްސަސ އެއްނޫން.ާ ސަރުކ ރުެގާ އުފައްދ ާ ހިންުގމަށްާ

 4030މުއައްސަސ އެއް.ާބޭނުމަކީާކޮރަޕްޝަންާނައްތ ލުން.ާކޮރަޕްޝަނ ާއިނދިކޮޅަށްާާ



 150 

ބުރަނުެވާ އަދަދަކަށްާ ވަކިާ މިއީާ ެއހެންވީމ ،ާ ހުއްޓުވުން.ާ ކަންތައްތައްާ

މުސްތަޤިއް މިނިވަންާ ހިންަގމުންދ ާާވަކިފަރ ތަކަށްނުޖެހިާ ލުޮގތަކަށްާ

ނަމެއްެގާާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ ފަރ ތަކަށްާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ މުއައްސަސ އެއް.ާ

ބަލ އިރުަގިއާާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދެކެވެނީ.ާ ވ ހަކަާ

އުފެދޭކަމެއް ކަންާާސުވ ލުތަކެއްާ ބޭފުޅުންާ ބައެްއާ  4035ބޮޑުވެެގންާާހުރިކަމަށްާ

މިނިާ އަޅުަގނޑުާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހެނީާވިދ ޅުޭވ.ާ އެއަށްވުރެންާ ންމ ލަނީ.ާ

ކުރަންޖެހާޭާ މަސައްކަތްާ ޮގތެއްަގއިާ މިނިވަންާ މުސްތަޤިއްލުާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ

ޕ ޓީައކ ާުގޅިާއެޕ ޓީެގާާނޑައެޅިެގންާސިޔ ސީާމީހެއްާަވކިމުއައްސަސ އަކަށްާކަ

މުސްތަޤިއްލުކަން އެތ ނެގާ ބައްދައިެގންާ ހުރިމީހެއްާ ވ ދަކޮށްފައިާ ާޓިކެޓްަގއިާ

 4040ާކިލަނބުާކޮށްލަންާމަސައްކަތްާކުރުން.

ާ

ބަޙުސްަގިއާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިކުރެވެމުންދ ާ މިތ ނަގއިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުެވސްާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިބަލަނީ.ާ ދަންނަވ ލެވޭތޯާ އެްއޗެއްާ

ބެހޭޮގ ނަންތަކ ާ ވީމާަާފޮނުއްވ ާ ފޮނުވަންާ މިދަނީާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ތުންާ

ާާ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ޢިއްޒަތްތެރިާާއެނަމެއް ބައެއްާ ވ ހަކަާ  4045ނުެގންދެވޭނެާ

އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ިއޝ ރ ތްކުރޭ.ާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުންާ

މިނަނާްާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހަށްާ ިމޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ާާހުށަ 2ާާާާހެޅިއިރުވެސް ާާވަނައަށް ހަމަާމިއަދު ނަމަކީވެސްާ އުޅޭާ މިފޮނުވަންާ

މިފޮނުވިާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެހެނ5ާާާްއޮތްނަމެކޭ.ާ ފޮނުވީާ ނަމުެގާ

ބައްލަވަންޖެހޭާ އެމަނިކުފ ނުވެސްާ އޭރުެވސްާ ނެތިެގންނެއްނޫނޭ.ާ  4050ނަންތަކެއްާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތު އަޅުަގނޑުާ އޮފީހުންވެސްާ ރައީސްާ އަދިާ ަގިއާާވަރަކަށްާ

ާާބެލުމަށް މި މިޢިއްޒަތްތ5ާާެފަހުަގއިާ މިއޮތީ.ާާނަންާ ހުށަހެޅިފައިާ މަޖިލީހަށްާ ރިާ

ޢިއްޒަތްތެއެހެ އެއ މެދުވެސްާ މެންބަރުނާްާންވީމ ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރިާ

ފަހަރެއްގ ެވސްާާ ރަނަގޅުކަެމކޭ.ާ ބެހެއްޓުމަކީާ ވިސްނުންާ ހަމަާ

ވ ކަހަ ނަމަކަށްާ ފޮނުވިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާާއޮޅިަވޑަިއަގންނަވަިއެގންާ ޮގތަކަށްާ  4055ލަާ

ދެންާާާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަާދެކެވެމުންާދ ތީވެސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާހިތ މަކުރަން.

އުޅޭާ ހުށަހެޅިެގންާ ޮގތްޮގތަށްާާާާމިއަދުާ ެއކިއެކިާ އިޝ ރ ތްކޮށްާ ނަމަށްާ
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ވ ހަކަާާ ރައްޔިތެއްެގާ ލޮބުވެތިާ ރ އްޖޭެގާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދަްއކަވ އިރުަގއިާ

އެބަ ކަރ މަތަށްާމިތ ނަގއިާ ޢިއްޒަތަށްާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ ދެކެވޭާ

ިމވެނިޮގތަކަށްވީމަ.ާާ މީހަކަށްާ ިމވެނިާ ދެރަފުޅުވ ނެތޯއޭ.ާ ކިހ ާ  4060ވިސްނަންވ ނޭ.ާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ ވިސްނަންޖެހޭ.ާ ކަންކަންވެސްާ ކަހަލަާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާމިހިރަާ

ލިބޭކަ މަންފ އެއްާ ތިމަންނ މެންނަށްާ ވަކިޮގތަކަށްާ ހަލަާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ހިފ  އެތަނެްއަގއިާ އޮތިއްޔ ާ ާެގންޮގތަކަށްާ ވ ހަކަދެއްކުުމަގެވސްާާާ ދަމ ާ

ވިސްނުމެްއަގއިާމިހުންނަނީ.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހިރަާކަންތައްތަކަށްާާ

ކޮންމެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކެޭވއިރުަގއިާ ވ ހަކަާ މިމިމަޖިލީހުަގއިާ  4065ބަލ ލަންޖެހޭނެ.ާ

މެ ެއާ ހިތްޕުމެންބަރަކުވެސްާ ކަހަލަާންބަރަކުާ ހަމަވ ާ ކަމެްއާާާާޅ ާ ޮގތަކަށްާ

އޮތިްއޔ ާއެޮގތަކަށްާވ ހަކަާދެކެވެމުންާމިދަނީ.ާއެއީކީެއއްާމައްސަލަެއއްނޫން.ާ

ހިމެނޭ.ާ އެބަާ ތެރޭަގިއާ އިމްތިޔ ޒްެގާ މެންބަރަކުވެސްާ ކޮންމެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ަގވ އިދ އި މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ވ ހަކަދެއްކުން.ާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ައދިާާއެމީހަކުާ

ާދި އަޅުަގނޑުާވެހިރ އްޖޭެގާ ދެންާ ތެރޭަގއި.ާ ހުދޫދުެގާ  4070ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

މަޖިލީހަށާްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަންނަނީާ މިދެކެވެމުންާ ވ ހަކައަކަށްާ ކަންބޮޑުވ ާ

އަނބުރ ާާ ނަމެއްާ ހުށަހަޅ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ސަބަބަ ކަންބޮޑުވ ކަމެއް.ާ ވ ހަކައަކީވެސްާ ދެކޭާ ކަށްވަނީާާނުެގންދެވޭނެކަމަށްާ

ނިޒ މެްއެގާާ ރިޔ ސީާ ފުރިހަމަާ މިދަނީާ ކުރަމުންާ ކަޑައްތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިޢިއްޒަތްތެރ3ާާާިތެރެއަށް.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަކިވެފައި.ާ މިއޮތީާ  4075ބ ރުާ

އެބަކުރޭާާ ދައުވ ާ މިޢިއްޒަތްތެރ3ާާާިމަޖީލީހުަގއިާ ވަކިވ ންޖެހޭނޭ.ާ ބ ރުާ

ާާ ތެރެިއން ޭއެގާ އެހެންެވއްޖ1ާާިމަޖިލީހަކީވެސްާ ވިސްނުންފުޅުާާބ ރޭ.ާ ްއޔ ާ

ބަހައްޓަވަންޖެހޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަކީެވސްާމީެގާތެރެއިންާ

އ1ާާެ އެމަނިކުފ ނަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާނބ ރުކަން.ާ އޮންނަާ ިގވަޑައިެގބްފައިާ

އުނިކަމެްއާާ ޙައްޤަކަށްާ ލިބެންޖެހޭާ ތެރޭަގއިާ ޤ ނޫނުެގާ އަދިާ  4080ތެރޭަގއިާ

ރިާމަޖީލީހުަގއިާވ ހަކަދެއްކުމަކީެވސްާއެީއކީާއެންެމާާއަންނަޮގތަކަށްާމިޢިްއޒަތްތެ

މަޖިލީހުަގިއާާ މިޢިްއޒަތްތެރިާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެއްަގއިާ އަދިާ ޮގތްކަމަށްާ ރަނަގޅުާ

ކޮންމެހެނާްާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެޭވކަމަކަށްާ މަސައްކަތްާ

ާާ ށްެގންާބ ރުާއެއްބ ރުންާއަނެއްބ ރަށްާިއޙްތިރ މްކ3ާާޮކޮންމެޮގތެްއވިައސްާާމި
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އެހެންވުމ ެއކީަގިއާާ ކުރެވޭނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ  4085މަސައްކަތްާ

ވަުގތުހަމަެވއްޖެކަމަށްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާއިޝ ރ ތްާކުރައްވ ތީާއަޅުަގނޑުެގާ

ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަންާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

މަާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިދ ާ ކުރެވެމުންާ ބަޙުސްާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއްސަލ ަގިއާާޝުކުރިއްޔ ާ

މިމަޖިލީހަށާްާނެވިބަދަލުެގާއިސްމ ޢިލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ އަދިާ ނުނިންމ ާ ކޮމިޓީންާ ނަންފުޅުާ  4090ާފަިއވ ާ

އަޅުަގނޑުާާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ ެގނެވޭނެކަމަށްާ ބަދަލުާ އެނަންފުޅަށްާ ނުވ ތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ

އެ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ -ންޓިޤަބޫލުކުރ ހިތްއޮތީ.ާ

ނުޖެހާޭާ ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ ތިބެންޖެހޭނީާ ކޮމިޝަނުަގިއާ ކޮރަޕްޝަންާ

މިއޮތްާ މިހ ރުާ އެހެންކަމަށްވ ނަމަާ ބަެއއް.ާ ނުފޯރުވޭާ ނުފޫޒުާ ވަކިފަރ ތެްއެގާ

އެބަޖެހޭކަމަށާްާ-އެންޓި ބަދަލުވ ންާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނުެގާ  4095ކޮރަޕްޝަންާ

ާާ ސ ބިތު ޭއެގާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަުމންާ ދެކެން.ާ ދަންނަވ ލ ާއަޅުަގނޑުާ ހެކިާ

ދ ދިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ ހިތްވެސްވޭ.ާ

ހީލަތްާ މަކަރ އިާ އިންޮވއިސްަގިއާ ެގންނެވިާ އެކޮމިޝަނުންާ މިދ ކަށްދުވަހުާ

ކަމަށާްާ ލިބެންޖެހޭާ ެގއްލުމުަގއިާ ސަރުކ ރަށްވީާ މައްސަލ ަގއިާ ބުނ ާ ހެދިކަމަށްާ

މައްސަލ52ާާާާަވިދ ޅުވިާާ ރުފިޔ ެގާ ޝަރީޢަތަށާްާމިލިއަންާ  4100އެކޮމިޝަނުންާ

ާާ ނުފޮނުއްވ  އޮފީހަށްާ ޕީ.ޖީާ ބައްލަވަންވީާފޮނުމުމަށްާ މަްއސަލައެއްާ ާާއެހެންާ

ާާ ވިދ ޅުވެ ހޯދ ށޭާ ެގއްލުންާ ސަރުކ ރުންވީާ ނުބައްލަވ ާ މިލިއަނ8ާާާާްވަރަށްާ

ާާ ވ ތީ.ާާރުފިޔ ެގާމައްސަލަާޝަރީޢ ތަށްާފޮނުވުމަށްާޕީ.ޖީާއޮފީހަށްާފޮނުއްވ ފައި

ާާ ރައީސް، ކުރުޢިއްޒަތްތެރިާ ތަފ ތުާ ެއްއވެސްާާެއއްެވސްާ ެގންުގޅުއްވ ާ މެއްާ

ބަހައްޓަވަންާާ ކޮމިޝަނެްއަގއިާ މިފަދަާ ނަމަވެސްާ މީހަކުާ ނުވަތަާ  4105ބަޔަކުާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރަްއވ ނެކަަމކަށްާ ތ ޢީދުާ މެންބަރަކުާ އެއްެވސްާ މިމަޖިލީހުެގާ

އަރިހުންާ ބޭފުޅުންާ ކޮމިޓީެގާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދެކެން.ާ

މިހ ރުގެވެސްާާސ ފުކޮށް ލަތީފަކީާ ޙަސަންާ ކުރެވޭާ ބަޙުސްާ ބޭނުންވަނީާ ލަންާ

ކުރުާ މިވީާ މެންބަރުކަމަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ އަދިާ ވީހިނދުާ މެންބަރަކަމަށްާ

ާާ ާާމުއްދަތުަގއި މިންވަރަކަށްތޯ.ާާބެއްލެިވ ކިހ ާ ރިޔ ޢަތްކުރެްއވިާ  4110މައްސަލަތަކަށްާ
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ކަމެއްކަމަށްާާ ބައްލަވަންޖެހޭނެާ ކޮމިޓީންާ އަޅުަގނޑުާާާާދަންނަވަމުންމިއީާ

ާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެދިވަދަިއެގންާޝުކުރިއްޔ ާ ފުރުޞަތަށްާ މިހ ތަނަށްާ މެންބަރު.ާ ރިާ

ވ ހަކަދައްކަވ ާާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ތިއްބެވިާ ވަޑައިެގންާ ޖަލްސ އަށްާ  4115މިތަނަށްާ

ިއެގންފައިާއޮތީާއެންމެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކު.ާއެާނިމުނީ.ާއިތުރަށްާއެދިވަޑަާ

ާާ އަދި ނެތް.ާ ވަޑައިެގންާ ޖަލްސ އަށްާ މެންބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާާޢިއްޒަތްތެރިާ

އެްއވެސްާާ މެންބަރަކުާ ެއއްެވސްާ ކޮށްެގންވެސްާ މަސައްކަތްާ މޭޒުންާ އިދ ރީާ

އެހެންވީމ ާ، ނެތްކަމަށްވަނީ.ާ ވަޑައިެގންާ ންާާއަޅުަގނޑުމެާާކޮމިޓީއެްއަގއިެވސްާ

މިބަހު ޮގތެްއާާމިހިސ ބުންާ ބެހޭޮގތުންާ ހުށަހެޅުމ ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ނިންމާ   4120ސްާ

ާ އަރިހުންާ އަމީންޢ ންމުާ އަޅުަގނޑުާ މިއޮތީ.ާ ާާދަންނަވ ލ ނަންނިންމުންާ

ާހުށަހެޅިފައިވ ާހުށަހެޅުންާއިްއވ ލަދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއިދ ރީާމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ )ށ(200ާާާެގ މ އްދ ެގާ  4125ވަނަާ

ެއންޓި މަތީންާ ޮގތުެގާ މެންބަރުނާްާ-ަގިއވ ާ ކޮމިޝަނަށްާ ކޮރަޕްޝަންާ

ާާޢައްޔަން ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ެއންޓިކޮރަޕްޝަނ2008/13ާާާްކުރެއްވުމަށްޓަކައިާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ މަތިނ4ާާާްކޮމިޝަނުެގާ ޮގތުެގާ ަގއިވ ާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ހުށަހެޅު މަޖިލީހަށްާ ތެރެއިންާއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ވިާ

އަނބުރ ާސ. ނަންފުޅުާ ލުތުފީެގާ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ ރަންފަސްާ  4130ހިތަދޫާ

މ މިިގލީާރަންިގރިޓީޭގާއަލްފ ޟިލްާނަންފުޅުެގާބަދަލުަގއިާއަދިާއދ.ެގންދަވ ާއެ

ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާ ނަންފުޅުާ އަބޫބަކުރުެގާ ރަޝީދުާ އިބްރ ޙިމްާ

ނަންފުޅުތަ ހޮއްެވިވާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީ،ާ މަޖިލީހުންާ ކުރެއްވުމަށްާ ދިރ ސ ާ އްާ

ކޮމިޓީއަށްާމިާނަންފުޅުާފޮނުއްވުމ ާބެހޭޮގތުންާޮގތެއްާނިންމެވުން.ާމަޑުއްވަރީާާ

 4135ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާހުށަހަޅުއްވ ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާާ

ކުރައްވ ފައިވ  ހުށަހެޅުން.ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދުާތ ޢީދުާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ )ށ(200ާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އެންޓި ޮގތުެގމަތިންާ އައްޔަންާާ-ަގިއވ ާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ ކޮރަޕްޝަންާ
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ާ ނަންބަރުާ ޤ ނޫނުާ 2008/13ާކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ ކޮރަޕްޝަންާ-އެންޓިާ

ޤ ނޫނުެގާާ ަގިއވ 4ާާކޮމިޝ ނުެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ  4140ޮގތުެގމަތީންާާާާވަނަާ

ނަންފު ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ތެރެއިންާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާ ޅުތަކުެގާ

ނަންފުޅުެގސ. ލުތުފީެގާ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ ރަންފަސްާ ބަދަލުަގިއާާާާހިތަދޫ،ާ

އަބޫބަކުރުެގާާއދ. ރަޝީދުާ އިބްރ ޙިމްާ އަލްފ ޟިލްާ ރަންިގރިޓީޭގާ މ މިިގލީާ

ހުށަހަޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންފުޅުތައްާނަންފުޅުާ ވ ތީ،ާ އްވ ފައިާ

ފޮނުވަނާްާ މިނަންފުޅުާ ކޮމިޓީއަށްާ ހޮއްވެވިާ މަޖިލީހުންާ  4145ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ

ާނުފެންނަކަމަށް.ާާ
ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާއެހެންވީމ ،ާާޝުކުރިއްޔ  މިނެޓްެގ5ާާާާވޯޓަށްާދެންނެވުމުެގާކުރިންާޖަހަންޖެހޭ

އެދެން.ާާ ޖައްސަވ ލަދެއްވުންާ  4150ޝުކުރިްއޔ ާާަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާ)ރަނަގބީލުާ

އަރިހުނާްާ އަމީންޢ ންމުާ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށްާ ހުށަހެޅުން،ާ ދެންނެވޭާ ވޯޓަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާ.

ާ

ާ

މެާއިދ ރީާމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާާމަޑުއްވަރީާ ޢަލީާ ވިސ މްާ  4155ންބަރުާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މުޙަންމަދާުާބަނައިފަރުާ އަޙްަމދުާ ރުާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާތ އީދު ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުށަހެޅުން.ާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ާާ އެންޓ200ާާިޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޮގތުެގމަތިންާ ގައިވ ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ -ވަނަާ

މެންބަރުންާާކޮ ކޮމިޝަނަށްާ ޤ ނޫނުާޢައްޔަންރަޕްޝަންާ ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ

ާާ ކޮމިކޮރަޕް-އެންޓ2008/13ާާިނަންބަރު ާާޝަޝަންާ ޤ ނޫނުެގ  4160ވަނ4ާާާާަނުެގާ

މަޖިލީހަށާްާ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތުެގމަތީންާ ަގިއވ ާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ

ސ.ހުށަހެޅު ތެރެއިންާ ނަންފުޅުތަކުެގާ އަލްފ ޟިލްާއްވިާ ރަންފަސްާ ހިތަދޫ،ާ

ލު އދ.ޙަސަންާ ބަދަލުަގއިާ ނަންފުޅުެގާ ރަންިގރިޓީޭގާާޠުފީެގާ މ މިިގލީާ

ރުެގާނަންފުޅުާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމްާރަޝީދުާއަބޫބަކުާއިބްރ ހީއަލްފ ޟިލް

ހޮއްވެިވާާ މަޖިލީހުންާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ނަންފުޅުތައްާ ވ ތީ،ާ  4165ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

ާކޮމިޓީއަށްާމިނަންފުޅުާފޮނުވަންާނުފެންނަކަމަށްާ.
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ާ

ާ

ާއެދެން.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ4170 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.މަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

އަޙްމަދާުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  4175ނައިފަރުާ

ާާ.މުޙަންމަދު

ާ

57ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

40ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 05ާ4180ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

04ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ އަދަދ45ާުވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.

23ާާ ޖުމްލަ ފ ސްވިކަމަށ45ާާް.ާ ހުށަހެޅުންާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ އެހެންކަމުންާ ާ.4185 

ާާ މަސައްކަތްތަްއާާނިންމަން. ަމޖިލީހުެގާމިއަދުާމެންދުރުފަހުގެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

3:00ާާއެބަހުރި.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލ ނަން.ާާ

ަގއިާއިލެކްޝަންސ4:00ާާާާްަގއިާޢ ންމުކޮމިޓީެގާބައްދަލުުވމެއްާއެބައޮތް.ާއަދިާާ

ާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ މެންބަރުންާ ކޮމިޓީެގާކޮމިޝަނަށްާ ހޮއްެވވިާ

 4190ާބައްދަލުވުމެްއވެސްާހަމަޖެހިފައިާއެބައޮތް.ާާ



. ާްޖަލްސ ާނިންމުނ.ާ



ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮންނ ނީ ޖަލްސ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ އަންގ ރަދުވަހުެގ30ާާާދެންާ ވ ާ ޖޫންާ

 4195ާަގއި.9:00ާާާާހެނދުނުާ
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ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ާ




